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A múlt és a jövendő. 
A lefolyó esztendőnek vége s az újnak kez-

dete minden komoly, házát, ügyeit rendben tar-
tani szerető embert arra készt, hogy leszámoljon 
a múlttal, annak eredményeivel vagy hiányaival, s 
programmot készítsen a jövendőre. 

Ennek a számvetésnek és tervkészítésnek 
azonban nemcsak az egyes ember háztartásában 
és munkakörében kell megtörténnie, hanem a nagy 
erkölcsi testületekében is; mert csak komoly, el-
fogulatlan számvetés mellett lehet megmérni a 
haladást, vagy a visszamaradást, s lehet megjelölni, 
az erők mérlegelése mellett, a jövendő munkál-
kodás czéljait és eszközeit. 

A magyar protestantizmusnak fokozott mér-
tékben szüksége van erre a számvetésre és munka-
programul megállapítására, mert azok a körülmé-
nyek, a melyek közé jutott s a melyek között 
működését ki kell fejtenie, egyáltalában nem ked-
vezők, s azokban kedvező változásokat csak a 
helyzet világos felismerése és az ennek megfelelő 
odaadó, egyöntetű munkálkodás hozhat létre. 

Csináljuk hát meg főbb tételeiben a magyar 
kálvinizmus műit évi záró-szám adását, s jelöljük 
meg, szintén csak főbb vonásokban, az újesztendő 
feladatait. 

Régóta hangzanak már a panaszok belső egy-
házi életünk erőtelensége és anyagi erőink elég-
telensége miatt. S a lefolyt esztendő záró-szám-
adási tételei alig-alig enyhítik ezeket a panaszokat. 
Belső egyházi életünk evangéliomi regenerálása 
tekintetében történt ugyan egy s más az elmúlt 
esztendőben is, de korántsem azzal az erővel és 
egyetemességgel, hogy jelentős haladásról beszélhet-
nénk. A Belmissziói Egyesület, azt lehet mondani, 
még életjelt is alig arlott magáról, nemhogy nagy 
sikerekről számolhatna be. A diakónia ^ y e , ha 
haladt is valamit előre, de nemcsak hogy nem tudott 

az egyház egyetemének munkájává válni, hanem 
még a belső meghasonlás gátló akadályaival is 
küzdeni kénytelen. Az ifjúsági egyesületek ügye 
csupán a dunántúli ref. egyházkerületben került 
komolyabb megfontolás alá, de a munka ott is 
csak a kezdet kezdetén áll; a többi, szétszórtan 
létező egyesületek pedig, ha talán a maguk szűk 
körében végeztek is valamelyes jó munkát, még 
mindig nem találták meg az egymással való szö-
vetkezésnek és együttmunkálásnak czélravezető 
útját. A gyülekezeti belmissziói munkák körében 
még mindig hiányzik a czéltudatos közösség. Gyü-
lekezeteink valláserkölcsi élete, istentisztelete csak 
a régi, megcsontosodott formákat mutat' a li-
turgia reformja, épp úgy, mint az ének ayvé, 
úgy látszik, feneketlen kátyúba került, '1.,. Rész-
képzésünk ügye csak ólomlábakon jár, s az a 
forma és a terjedelem, a melyben megvalósulni 
Ígérkezik, alig-alig hordja magán a haladás bélye-
geit. Egyházi hivatalos testületeik az elmúlt esz-
tendőben is csak adminisztráltak, s ha fordultak is 
elő tárgysorozataikon olyan kérdések, a melyek 
az egyház belső életét érintették (diakonia, vasár-
nap megszentelése, Ne temere), inkább csak sab-
lonos elintézést nyertek, mintsem úgy oldattak 
meg, hogy a belső megerősödést munkálhatták 
volna. 

Az anyagiak terén való életünk zárótételei sem 
örvendetesebbek. A régi áldozatkészségnek kétség-
telenül szép példái állanak előttünk, úgy a néhány 
fejedelmi hagyományban, mint az egyes, különösen 
kicsiny gyülekezetek építkezéseiben. De a mi nem 
elégít ki mégsem bennünket, az az, hogy az áldo-
zatkészségnek eme jelei csak szórványosak és az 
egyetemes megerősödésnek ama mértékétől, a 
mely a régi hiányokat eltűntetni s új alkotásokat 
létrehozni képes volna, még mindig távol vagyunk. 
Elég e tekintetben reámutatnunk, hogy a refor-
mátus egyház, a megalkotott törvények daczára 



sem volt képes lelkészeinek, tanárainak, tanítói-
nak korszerű fizetést biztosítani; hogy a debre-
czeni prot. egyetem eszméje még mindig megvaló-
sulatlan, — s hogy közelebbi példát is idézzünk: 
a dunamelléki ref. egyházkerület még mindig nem 
tudott dönteni theologiája hova és miként leendő 
elhelyezése felett. 

S a külső segedelem, — az állami segítség?! 
Bármint fokozódott is az utóbbi időkben: a követ-
kezmények tanúsága szerint szintén elégtelen anyagi 
dolgaink megfelelő rendezésére. A ref. lelkészi 
nyugdíj- és özvegy-árva gyámintézet csak oly for-
mában volt szervezhető, a mely még ma is keserű 
panaszhangokat vált ki. A közigazgatási állam-
segélynek csak a morzsalékai jutottak a gyüleke-
zeteknek. Az adóterhek csökkentése terén pedig, 
ha csak az állam újabb segélyt nem nyújt, szinte 
katasztrofális veszedelmek elé nézünk. 

Az a helyzet tehát, a melyben a belső egy-
házi élet és az anyagiak tekintetében vagyunk, a 
legkevésbbé sem támaszthatja bennünk a, rendben 
levésnek és a inegnyugovásnak jól eső érzéseit. 
Záró-számadásunk végső tételei inkább nyugtala-
nítók, mintsem örvendetesek. 

Pedig nekünk nemcsak a belső, hanem a 
külső körülményekkel is számot kell vetnünk. S 
ez a számvetés még nyugtalanítóbb. 

Bármint szépítgetik is a bennünket körülvevő 
külső viszonyokat, mégis kétségtelen, hogy nehéz 
idők áramlatába kerültünk. A szoczializmus és az 
úgynevezett szabad gondolkodás eszméi hódító 
erővel nyomulnak előre. A szoczializmus meghó-
dítja a munkásosztály tömegeit, az úgynevezett 
szabadgondolkodás pedig az intelligens köröket; 
s mindkettőnek hódítása csak a pozitiv hit- és 
erkölcsi alapokon nyugvó egyházakat gyengíti. S 
az az új életrekelés és minden téren való szer-
vezkedés, a melyet a római katkoliczizmus felmu-
tat, mintegy azt a másik malomkövet formálgatja, 
a mely közé kerülve, mi protestánsok, a legko-
molyabb veszedelmektől tarthatunk. Szünetlenül 
hangzik ugyan róni. kath. részről, hogy az ő szer-
vezkedésük és nagyarányú akcziójuk nem irányul 
a protestantizmus ellen; de a ki ismeri a római 
katkoliczizmus természetét, s a ki megfigyeli, hogy 
a gyakorlati életben mi hatása és eredménye van 
a róm kath. revivalnak: az nem lehet kétségben 
az iránt, hogy a „hitetlenség" ellen indított harcz 
egyszersmind az „eretnekség", értsd: protestantiz-
mus ellen is foly, s hogy a Magyarország recri-
stianizálásának jelszava egyértelmű a recatholizá-
lással es a Regnuui Marianum eszméjének valóvá 
váltására igyekvéssél. A sikerek, a melyeket ez 
a r. kath. revival már eddig is elért, igen jelen-
tékenyek ; azok a czélok pedig, a melyekért a r. 
kath. lelkészkongrua rendezése, a róm. kath. auto-

nómia megvalósítása, az egyházi vagyonnak az 
autonómia kezelése alá bocsátása czímein küzd 
— és pedig jó reménységgel! — oly perspektívát 
nyitnak meg előttünk, a mely eredményeivel a 
legkomolyabb megfontolást és a legelhatározottabb 
cselekvést követeli részünkről. 

Záró-számadásunk e kedvezőtlen eredményeit, 
a mint fentebb is mondottuk, csak helyzetünk vilá-
gos felismerése és az ebből folyó komoly, czél-
tudatos és egyöntetű munkálkodás változtathatja 
kedvezőbbre. Adja Isten, hogy az új esztendő meg-
hozza számunkra, mind a megismeréshez szüksé-
ges bölcseséget, mind a munkálkodásra való kész-
séget, mind pedig az azt sikerre vezető egyetértést! 

Hogy munkánknak mi legyen a programmja? 
— nem nehéz megmondani. Megjelölik a felada-
tokat a záró-számadás kedvezőtlen tételei. Nem is 
akarjuk ezeket részletezni és bővebben indokolni. 
A kiknek szemei vannak a látásra, azok úgy is 
látják, a vakok előtt pedig úgy is hasztalan muto-
gatnánk 1 ^ 

Munkálkodásunknak két főirányban kellene 
erőteljesen megindulnia és czéltudatossá és egy-
öntetűvé válnia. Az egyik iránynak befelé, a má-
siknak kifelé kellene haladnia. A befelé irányuló 
munka: hit és erkölcsi életünknek az evangéliom 
erőivel való regenei 'alasa: a kifelé irányuló pedig: 
a protestáns felvilágosodásnak és szabadelvűségnek 
egyháztársadalmi, társadalmi, s ha ez sem ele-
gendő: politikai szervezése és akczióba vitele, egy-
felől még meg nem nyert jogaink kivívására, 
másfelől mindama revoluczionárius és reakczioná-
rius irányzatok ellen, a melyek a tömegek önző 
fanatizálásával az állami és a társadalmi rendet 
s a társadalmi és a felekezeti békességet veszé-
lyeztetik. 

Nagyon sokan vannak, még egyházunk vezetői 
között is, a kik a magyar protestantizmus eme 
külső szervezését károsnak látják és csak a belső rege-
nerácziót ajánlják. Rendes, békés viszonyok között 
talán mi is megelégednénk ezzel; de a mikor kö-
rülöttünk és ellenünk már megindult a harcz, akkor 
önmagunk és nemzetünk ellen való vétket követ-
nénk el, ha kezeinket összetéve ülnénk és ellen-
feleinket csak a békesség hangoztatásával igyekez-
nénk lefegyverezni. Ha meg vagyunk győződve a 
felől, hogy nekünk, magyar protestánsoknak s 
közelebbről reformátusoknak hivatásunk van, nem-
csak az Istenországa munkájában, hanem e nemzet 
életében is, akkor lehetetlen szembe nem szálla-
nunk mindazon áramlatokkal, a melyek bennünket 
számban és súlyban elfogyasztani törekszenek; s 
lehetetlen nem törekednünk arra, hogy e nemzet 
szellemi és anyagi életében olyan tényezők legyünk, 
a mellyel számolnia kell mindenkinek, s a mely 
szellemét és hatalmát érvényesíteni akarja és tudja 



is, mindama tereken, a melyeken a nemzet szilárd-
ságának és boldogságának alapjai rakatnak le. 

Látjuk ma minden téren, hogy csak az akti-
vitásban és a szervezettségben van az erő és a 
boldogulás. Lépjünk elvégre mi is a szervezkedés, 
a cselekvés terére; hiszen jelenlegi viszonyaink is 
legfőképen csak szervezetlenségünk és minimális 
akcziókészségiink folytán alakulhattak reánk nézve 
ilyen kedvezőtlenül. Sajnos, de igaz, hogy nem-
csak elvi ellenfeleink nem vesznek immár semmibe 
sem bennünket s gúnyolódva nevezgetnek „jaj-
gató", „koldus", csupán az ősök érdemeit han-
goztatgató protestánsoknak, — de elvesztettük 
súlyunkat, tekintélyünket a közvélemény előtt is. 
A mult század első felének ama nagy, liberális 
férfiai, a kik római katholikus létükre is síkra 
szálltak jogainkért, nem hitünk igazsága felől való 
meggyőződésből tették azt, hanem mert a magyar 
protestantizmusban olyan alkotmányvédő, szabad-
elvűséget terjesztő, magyarságot konzerváló nem-
zeti és kulturális tényezőt láttak, a melyet meg-
óvni és megerősíteni nemzeti kötelességnek ismer-
ték. Ma, mihelyt egyet mozdulunk, nemcsak nem 
siet támogatásunkra senki, hanem még sorainkból 
is akadnak tekintélyes férfiak, a kik harczkeve-
rőknek, üszökdobóknak minősítenek bennünket. 
S miért? Mert sablonainkban való megcsontosodá-
sunkkal, az állami, társadalmi, gazdasági, vallás-
erkölcsi nagy problémákkal szemben tanúsított 
érdektelenségünkkel, a küzdelemből visszahúzódá-
sunkkal, belső és külső ernyedtségünkkel és szer-
vezetlenségünkkel elveszítettük a közvélemény előtt 
régi tekintélyünket, s más tényezők hirdetik s mutat-
ják magukat olyanoknak, a melyeké a jövendő. 

Még nem késő, hogy ezen a helyzeten s ezen 
a közvéleményen változhassunk. A magyar protes-
tantizmusban s közelebbről a kalvinizmusban meg 
is vannak azok az erők, a melyek a kedvező for-
dulatot létrehozhatnák, — csak fel kellene őket 
ébreszteni, szervezni és öntudatos, egységes pro-
gramúi szerint akczióba vinni. 

De ha nem késő is még, úgy a belső rege-
neráczió, mint a külső akczióba indulás, — nem 
is halasztható tovább az önmagunk lejáratásának 
veszedelme nélkül! 

Értsük meg azért helyzetünket, értsük meg 
feladatainkat, értsük meg egymást, s hadd indul-
jon meg a belső és külső munka, hogy belsőleg 
megerősödve, külsőleg szervezetten, védelemre s 
támadásra egyaránt készen, ne csak meg tudjunk 
állani és megőrizni a reánk bízottakat, hanem ki 
tudjuk vívni is, a mi még kivívandó, s nemcsak 
a magunk, hanem a nemzet megtorlására is való ! 

Adjon Isten ehhez a munkához mindnyájunk-
nak buzgóságot, erőt és kitartást, s az ő kegyelme 
legyen velünk. Hamar István. 

A r. kath. papi kongrua rendezése és az 
1 8 9 8 : X I V , t , - e z . módosítása kérdéséhez. 

Lapunk mult évi 51-dik számában egész terjedel-
mében közöltük az 1898 : XIV. t.-cz. módosítására vonat-
kozólag a kultuszminiszter által a képviselőházhoz beter-
jesztett torvényjavaslatot, s jeleztük, hogy elmondjuk 
felőle véleményünket. Megtesszük tehát, a mit Ígértünk, 
a nélkül azonban, hogy azzal mások vélemény-nyilvánítá-
sának gátat akarnánk vetni. Sőt ismételten is kérjük 
mások hozzászólását is. Több szem többet lát; s egyál-
talában nem vindikáljuk magunknak, hogy mi mindent 
s teljesen világosan látunk. Fejtegetéseink tehát csak a 
következő hozzászólások útját kívánják megnyitni, sem-
mint a további véleménynyilvánításoknak útját vágni. 

* * 
* 

Fejtegetésünket egy komoly és őszinte kijelentéssel 
kell kezdenünk. Azzal, hogy a római katholikus alsó 
papság kongruájának rendezését feltétlenül szükségesnek 
és halaszthatatlannak ítéljük Ha tehát fejtegetéseink 
során több kifogásunk lesz is a törvényjavaslattal szem-
ben, az nem azt jelenti, mintha a r. kath. alsó papság 
kongrna-rendezésének nem volnánk barátai, hanem csak 
azt, hogy a rendezésnek czélba vett módját nem találjuk, 
sem a teljes jogegyenlőség és viszonosság, sem az állam-
érdek szempontjából elfogadhatónak. 

A törvényjavaslat 1. §-a szerint a latin-, görög-és 
örményszertartású róm. kath. alsó papság és káplánság 
kongrua-rendezéséhez szükséges évi 3.200,000 koronából 
a nagyobb egyházi javadalmak fedezésének évenként 
700,000 koronát; a vallásalap fedezne legalább 1.200.000 
koronát. Az állampénztár által volna tehát fedezendő 
1.300,000 korona. A javaslat 6- §-a a törvényhozás által 
tudomásul vétetni kívánja az ezen tételek megállapítását 
előkészítő összeírásokat és a r. kath. kongrua-bizottság 
és a kormány között történt megállapodásokat. 

Ezek a pontjai a javaslatnak azok, a melyeken az 
egész kérdés megfordul. Ezekkel kell tehát legelső sor-
ban is behatóan foglalkoznunk, a jogegyenlőség és viszo-
nosság, valamint az állami érdek megóvása szempont-
jából. 

Tudjuk, hogy az alsó papság kongrua-rendezésének 
kérdése már igen régi keletű.* Már az 1848: XIII. t.-cz. 
utasította a kormányt arra, hogy a bármely felekezetű 
alsó papság ellátásáról gondoskodjék s erre vonatkozólag 
törvényjavaslatot terjesszen be a törvényhozás elé. A 
törvényjavaslat beterjesztése azonban elmaradt, a nem 
r. kath. papságot illetőleg csaknem 50, a r. kath. pap-
ságra nézve 60 esztendeig. Hogy miért húzódott eddig 
a nem r. kath. papság kongruarendezése, annak fejte-

* V. ö. a r. kath. kongruarendezés történetét és az e tekin-
tetben felhangzott véleményeket illetőleg Zsilinszky Mihály : Papi 
kongrua és jogegyenlőség cz. a Prot. Szemle 1908. évi 5—6. füze-
teiben közölt dolgozatát s 1908-ban : Miről van szó cz. alatt meg-
jelent brosúráját. 



getése nem tartozik most ide. De hogy a kormány miért 
csak most, 60 esztendő múlva terjesztette be a r. kath. 
alsó papság kongrua-rendezésére vonatkozó javaslatot, s 
miért terjesztette be éppen a tervezett megoldási módo-
zatok mellett? már szükséges, hogy megvilágíttassék 
mindenek szemei előtt; mert, úgy látszik, hogy igen 
sokan vannak, nemcsak a törvényhozás házán kívül, 
hanem azon belől is, a kik nincsenek tisztában a do-
loggal. 

A késedelmezés oka, nyiltan és eleve ki kell jelen-
tenünk, nem a kormányokban, hanem a r. kath. nagy-
javadalmazási főpapságban rejlett. 1848-tól kezdve egé-
szen a mai koalicziós éráig minden kormány úgy gon-
dolta a r. kath. alsó papság kongrua-rendezését, hogy 
az, az állam megterhelése nélkül kizárólag a nagy egy-
házi javadalmasok jövedelemfeleslegéből kell hogy meg-
történjék. Már br. Eötvös József, 1848-as kultuszminiszter 
felhívta erre a r. kath. főpapságot. Simor herczegprimás 
jelentékeny összeget is szavaztatott meg erre a czélra 
a nagy javadalmasok által. A megszavazott összegek 
befizetése azonban elmaradt mind a mai napig ; nemcsak, 
hanem hajótörést szenvedtek a főpapság ellenállásán 
a következő alkotmányos kormányok arra irányult igye-
kezetei is, hogy a főpapi jövedelmek hivatalos felszámí-
tása mellett megállapíttassék a nagy javadalmasoknak 
az alsó papság fizetésrendezéséhez adandó hozzájárulása. 
Nem egyszer hangzottak fel a főpapság eme lnizódozása 
miatt, keserű panaszok, magoknak a róm. katholikusoknak 
a részéről, úgy a hírlapokban, mint a törvényhozásban. 
De a panaszkodók között nem akadt egy sem, a ki arra 
a bázisra helyezkedett volna, a melyen gr. Apponyi 
törvényjavaslata nyugszik, hogy t. i. ha a főpapság gör-
csösen szorítja a maga sok millióra menő jövedelmét 
ós annak legfeljebb csak a morzsalékát hajlandó az 
alsó papságnak átengedni, hát akkor álljon elő az állam 
és az oldja mng a régen vajúdó kérdést — az adó-
fizető polgárság terhére. Hock János orsz.-gy. képviselő, 
egyik beszédében, a melyet az összeírás elrendelését 
magában foglaló s Trefort minisztersége óta évről-évre 
megismétlődött, stereotyp miniszteri bejelentéssel kap-
csolatban mondott, keserűen hangoztatta, hogy „nem 
összeírás kell az embereknek, hanem kenyér" s nem a 
kormányok és a püspökök közt folyó eredménytelen 
irkálásokra van szükség, hanem a kérdés megoldására. 
Gróf Zichy Nándor, a magyar r. katholiczizmus egyik 
oszlopférfia hírlapi czikkében egyenesen a kormány kény-
szerétől várta azt, „a minek a katholikus erkölcstan tör-
vénye szerint, már régen, minden hatalmi kényszer 
nélkül kellett volna megtörténnie, t. i., hogy a szűkebb 
ellátású papok a bö ellátású papok feleslegéből kapják 
a maguk isteni és erkölcsi törvényszabta jussát". PolÓnyi 
Géza, a nem r. kath. lelkészek kongruarendezéséről 
szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmával, mint r. kath. 
ember tiltakozott az ellen, hogy a kormány a gazdagon 
dotált, r. kath. egyház szegény papjainak fizetését az 
állam pénztárából egészítse ki, ós „ezzel elébe vágjon 

egy nagy princzipiumnak". „Én -— mondá — ahhoz a 
borravaló-politikához, mely a püspöki kart azzal akarja 
megnyugtatni, hogy az állam pénzén segélyezi azokat 
az embereket, a kiket ők, a püspök urak, százezrekre 
menő dúslakodó jövedelmeikkel koldulni hagynak, soha 
hozzájárulni nem fogok. Ez ellen fel fogom emelni 
tiltakozó szavamat, úgy is, mint magyar ember, úgy is, 
mint katholikus ember". Wlassics Gyula, akkori kultusz-
miniszter az 1898: XIV. t.-cz. tárgyalása alkalmával 
kijelentette, hogy a kormány a r. kath. alsó papság 
kongrua-rendezését mindig úgy kontemplálta, hogy azt 
„a katholikusok a saját vagyoni helyzetük keretén belül 
fogják megoldani". A főpapi jövedelmek összeírását a 
kormány kezdeményezte ugyan, de sohasem mondta azt, 
hogy a kongruát maga akarja megoldani az állam segít-
ségével ; s tiltakozott az ellen, mintha a kormány a 
törvényjavaslat 1. §-ában erre nézve ígéretet tett volna. 
Ezt — mint mondá — a r. kath. körök nem is kérték. 

ilyenek voltak a vélemények 1848-tól fogva egész, 
a mostani időkig a r. kath. kongruarendezést illetőleg. 
Sőt ínég tovább is folytathatjuk a nézetek ismertetését. 
Sorompóba idézhetjük, s idézzük is, magát gróf Apponyi 
Albertet, a kezünk alatti törvényjavaslat beterjesztőjét is. 

Gróf Apponyi Albert, mint ellenzéki pártvezér és 
mint a r. kath. egyház buzgóságáról ismeretes és tekin-
télyes tagja, az 1898. : XIV. t.-cz. tárgyalásánál, Wlassics 
Gyula és Tisza Kálmán ama felfogásával szemben, a 
mely szerint a r. kath. alsó papság kongrua-rendezési 
kérdéseinek különleges elbírálását a r. kath. egyház köz-
jogi helyzete kívánja meg, kijelentette, hogy a külön-
leges rendezést nem az egyház közjogi, hanem vagyoni 
helyzete teszi szükségessé, a mely „feleslegessé teszi, hogy 
az állam intézményesen és szervileg foglalkozzék a kongrua 
rendezésével. Mert ez az egyház teljesen abban a hely-
zetben van, hogy ezt a feladatot a rendelkezésére álló 
eszközökkel maga körében oldja meg".* 

így nyilatkozott egykor, ellenzéki vezér korában 
gróf Apponyi Albert, a ki ma, az általa beterjesztett 
törvényjavaslatban arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
a r. kath. alsó papság kongrua-rendezéséhez az állam-
kincstárnak évi 1.300,000 koronával kellene hozzájárulnia. 

Honnan s miért ez a kardinális álláspontváltozás ? 
Magyarázatát, indokolását nem hallottuk még eddig a 
miniszter úrnak a r. kath. kongnia rendezését illetőleg 
elég sűrűn elhangzott nyilatkozataiban. Pedig valóban 
igen kíváncsiak vagyunk a magyarázatra! Ez a magya-
rázat, úgy véljük, kezünkbe adná a kulcsát annak a kér-
désnek is, hogy a r. kath. főpapi jövedelmek összeírását 
illetőleg megindított s évtizedeken át húzódott munkálat-
miért jutott gr. Apponyi Albert kultuszminisztersége alatt 
oly Váratlanul gyors befejeződéshez, s miként sikerült 
oly egykettőre a nagy egyházi javadalmasok hozzájáru-
lási arányának megállapítása, s végeredményül annak 
kimutatása, hogy a nagy egyházi javadalmak nem bír-

* Zsilinszky M;: Miről van szó '? cz. müve 48—4'9. lap. 



nak meg ezen a czímen 700,000 koronánál nagyobb 
évi megterhelést és a hiány pótlására az államkincs-
tárnak kell évi 1.800,000 korona segélyt nyújtani?! 

Őszintén mondjuk, hogy mindezekre .nem azért 
vagyunk kíváncsiak, mert ellenségei vagyunk a r. kath. 
alsó papság kongrua-rendezésének. Nem is azért, mert 
lehetetlennek Ítélnők, hogy az egyenlőség és viszonosság 
törvénye alapján a r. kath. egyház is ma részesülhetne 
— ha arra valóban szüksége van! — az állam támo-
gatásában, mert hancveniam damus petimuspue vicissium ! 
De kíváncsiak vagyunk azért, hogy az a homály, a mely 
a r. kath. egyház anyagi erejét körülveszi, elvégre elosz-
lattassék és világosan lássuk: mi az, a mire ez az egy-
ház a maga erején képes, s mi az, a mihez az állam 
újabb hozzájárulása szükséges? Ennek a homálynak 
eloszlatása evidens érdeke kell, hogy legyen, mind 
magának a r. kath. egyháznak, mind gróf Apponyi 
Albertnek ; mert azzal a javaslattal, hogy vétessenek 
tudomásul a kongrua-bizottság által megejtett előzetes 
felszámítások és a bizottság és a kormány között tör-
tént megállapodások, az összes, ide vonatkozó adatok fel-
tárása nélkül, nem elégedhetik meg, sem a törvényhozás, 
sem az az adófizető polgárság, a melynek filléreiből évi 
1.300,000 korona czéloztatik, segélyképen utalványoztatni 
annak az egyháznak, a mely, a törvényjavaslatot be-
nyújtó miniszter régebbi nézete szerint „teljesen abban 
a helyzetben van, hogy ezt a feladatot a rendelkezésére 
álló eszközökkel a maga körében oldja meg". 

H. I. 
(Folyt, köv.) 

ISKOLAÜGY. 

Alakítsunk diákotthonokat. 
Felolvastatott a Kálvin-Szövetség 1908 decz. 9-én tartott estélyen. 

Hosszú, lanyha béke után elkövetkezett egyházunkra 
aharczideje. Két oldalról jön a támadás, s veszélyes ránk 
mind a kettő. 

A nemzetközi áramlat a nagy tömegek szervezésé-
vel kezdette meg munkáját, s most, midőn e téren már 
eredményeket ért el, hozzá fog a középosztály átgyúrá-
sához, a sajtó, társadalmi egyesületek útján, s ha ez 
nem megy elég gyorsan, megpróbálkozik a megfélemlí-
tés, a terror fegyvereivel. Ez a nemzetköziség együtt jár 
a vallástalansággal; ki akarja irtani a valláserkölcsöt, 
a nélkül, hogy gondoskodni tudna, akarna egy más er-
kölcsi alapról, társadalmi összetartó erőről. 

Ezzel az áramlattal a klerikalizmus vette fel a har-
czot. Szervezkedésénél megfordított a sorrend. Építi 
egyre-másra a zárdákat, konviktusokat. Felhasználja erre 
a behozott és behozandó szerzetrendeket, apáczákat. Lé-
tesíti a r. katholikus legényegyleteket, társadalmi, tudo-
mányos és politikai egyesületeket; kezébe veszi a modern 
gazdasági fegyvereket ; létesíti a r. kath. papok segélyé-
vel a keresztény szövetkezeteket. Vagyis befolyása alá 

vonja először a középosztályt és azután ennek segélyé-
vel vonja körébe a széles néprétegeket. 

Ha magára marad ez a két áramlat, akkor nem 
csupán az állami, társadalmi és gazdasági élet lesz ki-
téve az éles harczok által előidézett megrázkódtatások-
nak, hanem egyúttal a protestáns egyházak, a protestáns 
szellem háttérbe szorulnak, és mi, protestáns hívők, kény-
telenek leszünk feltétel nélkül csatlakozni egyik, vagy 
másik áramlathoz, s ezzel elvész az a szép poziczió, 
melyet hős elődeink kivívtak egyházunk számára ; meg-
szűnik egyházunk a nemzeti eszme és a vallásszabadság 
legbiztosabb bástyájaként szolgálni. 

Munkához kell tehát látnunk. 
Ezúttal nem akarok részletesen kiterjeszkedni arra, 

hogy mi a kötelességünk a nagy tömegek megmunkálá-
sánál ; csak utalok arra, hogy nyitva előttünk a tér a 
népjóléti és gazdasági intézmények létesítésénél. Papjaink, 
tanítóink ne elégedjenek meg ma már az ige hirdetésé-
vel, a szellemi oktatással, hanem vegyék kezükbe a nép 
gazdasági oktatását, a szövetkezetek útján pedig a nép 
gazdasági igényeinek kielégítését. Vonják így hatásuk 
alá a széles néprétegeket. 

Felolvasásom voltaképeni czélja azonban nem ez, 
hanem munkásságunk egy másik részletére való felhívás, 
s e részlet fontosságának méltatása. Azt óhajtom kifej-
teni, hogy mi a legfontosabb a középosztálynak befolyá-
sunk alá vonására. 

A jövő nemzedékre kell kiterjesztenünk figyelmün-
ket ; ezt kell előkészítenünk a mnnkára és harczra. 

A középiskolai nevelés ideje alatt az ifjúság túl-
nyomó része még a családi körben, annak befolyása 
alatt él, s ott megkapja úgy a hazafias, mint a vallás-
erkölcsi alapot. Szükség volna azonban gondoskodni 
ennek betetőzéséről is. Ha ez meg nem történik, az ifjú 
fogékony lelke könnyen áldozatul esik a szellemi divat 
hóbortjai által felkapott változó áramlatoknak. Az ezzel 
járó lelki változások ingadozóvá teszik; elveszti a hitet, 
a meggyőződés erejét. Nem fog bírni erős jellemmel; czél-
jául csak az egyéni vágyak kielégítését fogja tartani, nem 
fog tudni lelkesedni magasabb eszmékért, hazáéi t, vallásért. 

A család nagyon kevésnél teljesítheti a nevelés 
ezen befejező feladatát, mert az ifjúság nagv része a 
gimnázium elvégzése után kikerül a családi otthon, a 
családi nevelés köréből. Csak pár statisztikai adattal 
utalok ennek igazolására. A műegyetemen az 1905/6. 
tanév 1. felében az 1314 hallgató közül 312 volt buda-
pesti, 1002 pedig vidéki; a II. félévben 1233 hallgató 
közül 294 budapesti, 939 vidéki. 75% tehát vidéki. A 
budapesti tudományegyetemen az 1905/6. tanév I. felében 
6691 hallgató közül 1121 budapesti, 5570 vidéki, II. felé-
ben 6068 hallgató közül 1047 budapesti, 5021 vidéki. 
8 3 - 8 4 % tehát vidéki. 

A mint ismerjük főiskoláinkat, az ott dívó tansza-
badság mellett a családi nevelés a maga befejezését nem 
kapja meg. Az egyetemek a tananyag nyújtását tartják 
kötelességüknek, de nem az életre való előkészítést. 



Nem így van ez Angliában, hol pl. az oxfordi, cam-
bridgei egyetemen a hallgatók kevés kivétellel kötelesek 
az egyetem által létesített és vezetett otthonban élni, 
hol tehát biztosítva van a tanár erkölcsi befolyása is. 

Nem így volt ez a régi időkben nálunk sem. Az 
ifjak egész élete főiskoláink kebelén belül folyt le; ott 
szívták magukba azokat az eszméket, melyek hatása alatt 
kiválóbbjaik a nemzeti élet tényezőivé, hőseivé váltak. 

Ma, különösen a fővárosban, az ifjú szárnyaira van 
bocsátva. A tanszabadság jelszava alatt a tanár befo-
lyása megszűnik. Az ifjúság szétszóródik ; kivész belőle az 
összetartozás érzete; egyik idegen lesz a másikra, s idő-
leges változás c<ak nagv nemzeti forrongások idején áll elő. 

Az individualizmus ily feltétlen érvényesülésének 
egyik következménye, hogy az ifjúság tagjai nem isme-
rik meg az állandó szervezetben levő jótékony erőt; 
nem tanulják meg alkalmazkodni egy felettük lévő szer-
vezet igényeihez; nem hajlandók magaviseletüket, érzé-
seiket, érvényesülésüket ehhez képest korlátozni. 

Ennek keserű gyümölcseit tapasztaljuk. Erre vezet-
hető vissza az a nagy közönyösség a társadalmi szer-
vezkedés, munka iránt, s ennek káros következménye 
még a gazdasági haladás terén is tapasztalható. 

A szervezkedési képesség tette naggyá Angliát ós 
Németországot. A kisebb szervezetekben való működés 
fejleszti ki a szeretetet a nagyobb szervezetek, s végső 
sorban a haza iránt; viszont nálunk a szervezkedés 
gyengesége vonja maga után, hogy ha néha fel is lángol 
a hazafias érzés, az csak szalmatüz, de kitartó munkára, 
nagy eredmények elérésére nem képesít. 

Az egyetemi nevelés hiányának ezt a következmé-
nyét rideg számadatokkal igazolnunk nem lehet. A tár-
sadalomban kell élnünk, munkátlansága felett kell keserű 
tapasztalatokat szereznünk, hogy ezt meglássuk. 

Ká akarok mutatni azonban egy oly eredményre, 
hol a számokkal megfogható tények igazolják főiskolai 
nevelésünk rettenetes hátrányait. 

A budapesti egyetemen a hallgatók száma abnor-
mis. Míg a világ fővárosainak sorában lakosságra nézve 
Budapest a 26-ik, addig az egyetemi hallgatók számára 
nézve a harmadik. 

Oka ennek az, hogy míg Németországban 22 egye-
tem. Francziaországban 16, Nagy-Brittaniában 15, Hol-
landiában 4, Svájezban 7 egyetem van, addig nálunk 
csak 2, a zágrábival 3. 

Budapestre tódul a vidék. A szegény sorsú ifjak 
küzdeni kénytelenek az élettel; bűzös, sötét kis szo-
bákba szorulnak többedmagukkal. Fűtésre pénzük nincs; 
keresik azokat a helyeket, hol kis meleget találnak. 
Az egyetemi könyvtár télen ostrom alatt van, kevésnek 
ad helyet; a többi kávéházakba, lebujokba szorul. Meg-
szokja ezt az életet, és elszokik a tanulástól. Egy rész 
rossz társaságba keveredik s teljesen elzüllik; egy másik 
rész abbahagyja tanulmányait, szaporítja az intelligens 
proletariátust. 

Igv a műegyetemen az 1905/6. évben már a máso-

dik félévben elmaradt 6% ; a budapestiek száma ebből 
18, vidékieké 63, holott utóbbiakra arányszám szerint 
csak 54-nek kellett volna esni 

A műegyetemen az 1905/6. évben beiratkozott 1314, 
végzett 247, kellett volna végeznie a beiratkozottak 1/ i 

részének, végzett csak V5—Ve-
A tudományegyetemen az 1905/6. évben beirat-

kozott 3855 joghallgató, végzett 579; beiratkozott 1106 
orvostanhallgató, végzett 124; beiratkozott 1436 böl-
csészet hallgató, végzett 124. Vagyis a joghallgatók 
V7-ed, az orvostanhallgatók közül körülbelül V8, és a 
bölcsészethallgatók közül körülbelül 1/11—1/12 végzett a 
beiratkozottakkal szemben. Összegezve kitűnik, hogy be-
iratkozott 6691, végzett 835, tehát V&-ad, holott az 
arányszámnak V4 és 1/5 közt kellene lennie. Tehát majd-
nem a fele pályavesztett egyén lesz. 

Ha a tudományegyetemen az elmaradottakat illető-
ség tekintetében vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a 
második félévben a budapestiekből elmarad 7%? a vidé-
kiekből 10%? számokban kifejezve 165 vidéki. Ez utóbbiak-
ból 63-nak atyja gazda, földműves, 65 atyja tisztviselő, 
a mi igazolja, hogy az anyagi helyzet játszik közre az 
elmaradásnál. 

Ezeken a bajokon iparkodik segíteni a technikus 
asztal és a „Mensa academica", ebédsegélyek nyújtása 
által. A fő nehézségnek, a lakáskérdésnek megoldására 
azonban ezideig még nem történt számbavehető lépés. 

Segítséget csak úgy nyujthatunk, ha gondoskodunk 
oly Diákotthonok létesítéséről, melyekben az ifjúság olcsó 
lakást, ellátást talál; melyekben gondoskodás történik a 
hazafias és vallásos szellem fenntartásáról is. 

Ilyen Diákotthonok létesítése sem utópia. A katona-
ság eltartása fejenkint évi 344 koronát tesz ki; kaszár-
nyarendszer mellett nem sokkal többet tenne ki az 
egyetemi ifjúság eltartása sem. Magánosok már ma is 
nyitnak zugdiákotthonokat, a mi azt mutatja, hogy jöve-
delmező üzletnek tekintik. Megvan tehát a mód arra, 
hogy kellő vezetés mellett egy nagystílű diákotthon léte-
síthető, felvirágoztatható és fejleszthető legyen. 

A Diákottkon létesítése iránt meg is van az érzék, 
különösen a vidéken. 

Az Országos Nemzeti Szövetség tavalyi közgyűlé-
sén vetette fel dr. Kováts J. István ezen kérdést. Bizott-
ság küldetett ki, s a bizottság érintkezésbe lépett a 
Bethlen-kollégium vezetőségével, valamint a székely ala-
pokat kezelő Kállay Ubul főispánnal. Előbbi helyek be-
töltésére vonatkozó biztosíték, utóbbi anyagi hozzájáru-
lás adására vállalkozott. A gyermekeik sorsa felett 
aggódó apák óriási örömmel fogadnának ilyen vállalkozást. 

A tanácskozások során a megoldási mód tekinteté-
ben is tisztázódtak az eszmék. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen nagy intézményt a tár-
sadalmi jótékonyság alapjára helyezni lehetetlen. Reális 
üzleti alapon kell állania, s a társadalom támogatására 
csak annyiban számítson, hogy az a fejlődést köny-
nyitse meg. 



A belső irányításnál viszont vigyázni kell arra, 
hogy az ifjak örömmel jöjjenek az intézmény kebelébe ; 
a vezetés ne zsarnokoskodás, hanem csak felügyelet 
alakjában legyen meg. Mutatja a múltban a senior intéz-
mény, hogy a múltban is részt adtak az ifjúságnak 
intézményileg a saját maga vezetésében. 

A magyar szereti a társaséletet. Ez adta meg a 
lehetőségét annak, hogy szervezkedésének helytelen, 
elégtelen volta daczára is kellő pillanatokban a nemzet 
nagy erővel tudott fellépni A társaséletre való eme 
hajlandóság megkönnyíti a Diákotthonok létesítését. Nem 
kell a drága czellarendszerhez fordulni; lehető a meg-
oldás a kaszárnyarendszerrel, mely olcsó. 

A szülők terheit a társulás útján még inkább lehet 
csökkenteni. A szövetkezeti elv igénybevételével lehet-
séges ez. Azok a szülők, kiknek vagyoni helyzete nem 
engedi meg, hogy négy-öt egyetemi év alatt fizessék 
gyermekeik ellátási költségeit: szövetkezeti évtársulatokká 
szervezkedve, kis összegű befizetésekkel képesek lesznek 
biztosítani az egyetemi neveltetést. Minél korábban lép-
nek a szövetkezetbe, annál kisebb lesz az évi hozzájáru-
lásuk. Ezt még csökkenteni fogja az is,- hogy a statisz-
tika adatai alapján kiszámítható lesz, hány gyermek hal 
meg 18 éves koráig. A tapasztalat adatokat fog nyújtani 
arra is, hogy hány nem lép az egyetemre, a szülők eredeti 
szándékától eltérőleg. Mennél több lesz ezek száma, 
annál kisebbre lehet tenni azok hozzájárulását, a kik 
gyermekeik egyetemi neveltetése előtt lépnek az ellátást 
biztosító szövetkezetbe. Ha a szülők iparkodnak leányaik-
nak hozományt biztosítani férjhezmenetel esetére biz-
tosítási úton, minden bizonnyal hajlandók lesznek fiaik 
sorsát is biztosítani ily módon. Az a kétezer korona, 
melyből egy évre 500 koronát számítva, egy nagy intéz-
mény képes négy évre biztosítani egy ifjú ellátását: tíz 
évre elosztva kb. évi 160 korona hozzájárulást, 20 évre 
elosztva pedig kb. 70 korona hozzájárulást igényel. 

Ezenkívül a múltban tapasztaltuk, hogy voltak sokan, 
kik iparkodtak alapítványok útján késő nemzedékeik 
sorsát és neveltetését biztosítani. Ha ez meg volt a múlt-
ban. a tőke szegénység korában, még inkább van erre 
kilátás a jövőben. 

Sokféle eszköz lesz, mi biztosítani fogja ily intéz-
mény fejlődését, ha már megindult A kérdés csak az 
melyik tényező meri kezébe venni a létesítéssel járó 
munkát és bajokat, melyik tud kellő tőkét összehozni a 
nemes czél biztosítására? 

A kezdeményezés azonban nemcsak bajjal jár. 
A ki megindítja az akcziót, az nyomja az intézményre 
a maga felfogásának bélyegét; az fogja vezetni az általa 
helyesnek tartott irányba. 

A magyarság, a hazafias, az okosan felfogott vallá-
sos szellem biztosítását látnám abban, ha ez a kezdemé-
nyező a magyar protestáns társadalom lenne. 

Dr. Kováts Ernő, 
orsz. gyűl. képviselő. 

TARCZA. 

A Se rve t -ügy aktái,* 
III. 

A vienne-i törvényszék ítélete Servet ellen.** 
(A pör 20. sz. aktája. Geníi levéltár. Megjelent Allwoerden : Hist. 
Mich. Serveti 55 és köv. 1.; Moslieim : Anderweit. Versuch 415 s 

köv. 1.; Rilliet 155 és köv. 1.) 

A Vienne-ben Servet Mihály ellen hozott és kép-
másán (in etí'igie) végrehajtott bűnügyi ítélet másolata. 

Egyfelől a királyi koronaherczegi ügyész, mint 
borzasztó eretnekség bűnével, hamis dogmák tanításával, 
új tanok és eretnek könyvek szerzésével, lazítással, hit-
szakadással, a közbéke megzavarásával, lázadással és az 
eretnekség ellen hozott rendelkezések semmibe véte-
lével, a királyi koronaherczegi börtönből való erőszakos 
kiszabadulással és megszökéssel vádoló fölperes, más-
felől Villeneufve-i Mihály mester, orvos, ezelőtt a vienne-i 
koronaherczegi palota börtönében fogoly, jelenleg szöke-
vény és az említett bűnökkel vádolt között. 

Miután láttuk és hallottuk a szóban forgó eretnek-
ségeket bizonyító adatokat, sőt az említett Villeneufve 
leveleit és kéziratait is, melyeket Kálvin János genfi prédi-
kátorhoz írt s a melyeket Villeneufve elismert, feleleteit? 
vallomásait és tagadásait, az Arnollet Balthazard nyom-
dászra vonatkozó feleleteket és egyéb eljárásokat, néhány 
csomag nyomtatott könyvet, melyeknek Christianismi 
restitutio a czíme; az arra vonatkozólag kikérdezett 
tanúk vallomásait, vájjon az említett Villeneufve irta 
és nyomatta-e saját költségén a szóban forgó könyvet ; 
a theologia doktorainak és egyéb kiváló személyeknek 
a mondott könyvben és levelekben foglalt tévedésekről 
nyilvánított véleményeit, a mely tévedések és eretnek-
ségek különben azok egyszerű olvasásából is kivilág-
lanak; a fogházból való megszökésnél történteket és 
Villeneufve letartóztatása érdekében tett gyors intézkedé-
seket, három rövid napra szóló megidézését, az azt követő 
meg nem jelenését; a királyi koronaherczegi ügyésznek 
a tanúvallomások összegezéséből levont végső következ-
tetéseit ós mindazt, a mi előttünk végbement: az egészet 
mérlegelve azt mondottuk és azt mondjuk, hogy a szóban 
forgó vétségeket jól és kellőképen állapítottuk meg. 
Ezeknek alapján Villneufve-öt kizártuk és kizárjuk bár 
miféle kivételből és védekezésből; kinyilvánítottuk és 
kinyilvánítjuk, hogy a néki tulajdonított bűnökről meg-
győződtünk ; ezeknek a megtorlása gyanánt elítéltük és 

* Az előző közleményeket 1. az 1908 évf. 47, 48, 50 és 51. 
számaiban. Szerk. 

** A vienne-i törvényszék azzal, hogy ezt az ítéletet a 
genfi tanácsnak megküldötte, azt kívánta bizonyítani, hogy jog-
gal követelheti a fogoly Servet kiadatását, mint a ki már genfi 
letartóztatása előtt halálos ítélet súlya alatt állott. Servet ellen a 
vienne-i egyházi törvényszék is hozott ítéletet és pedig deczember 
23-án, vagyis genfi kivégeztetése után két hónappal. L. Mosrieim 
Neue Nachrichten 100. 1. 



elítéljük őt és pedig a pénzbírságot illetőleg a királyi 
koronaherczegnek fizetendő ezer tourn-i livreben, ezen-
felül arra, hogy mihelyt letartóztatják, könyveivel együtt 
talyigán, a vásár idején a koronaherczegi palota kapu-
jától a keresztútakon és a forgalmas helyeken át a mos-
tani belváros piaczterére s onnan a Charneve nevű térre 
vitessék és ott elevenen, kis tűzön megégettessék, úgy 
hogy teste hamuvá váljék. Egyelőre jelen ítélet képmásán 
(in eftigie) hajtandó végre s egyidejűleg említett könyvei 
is megégetendők. Mivel elítéltük és elítéljük a perkölt-
ségekben, melyeknek jegyzékét megőrizzük, mindennémű 
vagyonát lefoglaltnak és az arra illetékesek javára 
elkobzottnak nyilvánítjuk ; az említett perköltségek és a 
pénzbírság ezekből a javakból előzetesen kiszolgálta-
tandók és kiíizetendők. 

De la Court, helyettes helytartó és koronaherczegi 
bíró, Grater, Carier, Putod, Duprat, Adebars, Beraud, 
Phi. Neret, Tamptesieu Passard, Bertier, P. le Court, 
Loys Morei, Christofle ülnökök. 

Fenti ítélet az összes bírák és a királyi korona-
herczegi ügyész jelenlétében kihirdettetett. Mi, helyettes 
helytartó és föntemlített bírák üléseztünk a vienne-i 
koronaherczegi palota kihallgató termében az ezerötszáz-
ötvenharmadik óv június havának tizenhetedik napján. 

Jelen voltak : Philibert Gollin, Alexandre Roland, 
Claucle Magnin, Charles Verdonez, Pierre des Yignes, 
valamint több más vienne-i gyakorló ügyvéd is ott volt 
ós alulírott, Chasalis törvényszéki írnok. 

* * 
* 

Az említett napon körülbelül déltájban, miután 
Yilleneufve képmása a koronaherczegi palota, előtt el-
készült: ezt a képet Berodi Ferencz felsőbírósági hóhér, 
kit külön e végből hozattak, talyigára tette Yilleneufve 
könyvének öt csomagjával együtt s miután ezt a képpel 
és könyvekkel megrakott talyigát a hóhér a palota 
kapujától Vienne mostani belvárosának piaczteréig, onnan 
pedig a Charneve nevű térre tolta, ott a képet külön 
erre a czélra fölállított akasztófára kötötte s azután a 
könyvekkel együtt kis tűzön megégette. A hóhér az 
ítéletet a képet illetőleg úgy formailag, mint tartalmilag 
kellőképen és teljesen végrehajtotta Guigues Ambrosin 
vienne-i kikiáltó és harsonás, Claude Reymet, Michel 
Basset királyi koronaherczegi hajdúk, Sermet des Chams 
vienne-i porkoláb és több más ember jelenlétében, kik 
az ítélet végrehajtásának végignézésére gyűltek össze, 
így ment végbe és foglalta írásba alulírott törvényszéki 
írnok, Chasalis. 

A vienne-i helytartósági törvényszék jegyzőköny-
véből kiírta alulírott törvényszéki írnok, Chasalis. 

Francziából fordította : Dr. Kováts István. 

s 

BELFÖLD. 

Kérő-szózat. 
A tiszai evang. egyházkerület — lánglelkű püspö-

kének, Zelenka Pálnak lelkes közreműködése folytán — 
nagy erkölcsi bátorsággal s a jövőben vetett remény-
séggel az 1906-iki évben 106,000 korona értékű Evang. 
Theol. Otthont épített Eperjesen. 

Az egyszerűségében is feltűnő kétemeletes épület 
a koll. konvintussal egy telken, csendes helyen, kertek 
szomszédságában áll s 46 lakónak befogadására szolgál. 
Befásított szép udvara, tágas folyosói, 10 világos és 
egészséges lakószobája, négy hálója, egy olvasó- és 
könyvtári terme, szórakozó-szobája, nemkülönben az egész-
ségügyi követelmények által megkövetelt vízvezetékes 
fürdőszobái s villamos világítású felszerelései nemcsak 
egészséges, hanem kedves otthont is nyújtanak a haza 
minden vidékéről idesereglő theol. ifjaknak. 

A2; intézet élén egy theol. akad. tanár áll, a ki a 
rend, pontosság és tisztaság hirdetésével és követelésé-
vel, nemkülönben főleg atyai szeretettel párosult gon-
dozásával valódi ev. hitet, tiszta erkölcsöt, igaz lelke-
sedést és lángoló egyház- és hazaszeretetet olt be a gond-
jaira bízott akad. ifjak szivébe. 

Midőn egyházkerületünk ezt a korszakalkotó intéz-
ményt az eperjesi egyetemes ev. theol akadémia mellett 
megalkotta, azon magasztos czél lebegett szemei előtt, 
hogy hazai ev. lelkész-képzésünket a theol. Otthonnal, 
mint ev. nevelőintézettel, jobbá s hatályosabbá tegye és 
a főiskolai előadások és szemináriumok által biztosított 
tudományos képzést a kedélynek és akaratnak nevelé-
sével s a leendő lelkészek közötti szeretetnek s egész-
séges közösségi s hazafias szellemnek ápolásával s az 
igazi evangéliomi keresztyén jellemfejlesztéssel emelje 
és pótolja. Meg kell tanulni úgy az Akadémián tanuló, 
mint az Otthonban lakó theol. ifjúnak, hogy az Isten 
félelme a bölcseség kezdete s hogy mint lelkipásztor 
csak úgy lehet a világ világossága s a földnek sava, 
ha a tudást a szív nemességével párosítja ; csak akkor 
felelhet meg magasztos hivatásának, ha Jézus Krisztus 
nyomaiban járva, mindenkinek szolgája, s ha páli hittel, 0 

jánosi szeretettel s péteri reménységgel küzd a hitet-
lenség s a bűn különböző nemei ellen. Küzdő egyházunk 
ellen újabban nemcsak régi ellenségünk indította meg 
az elpusztítással fenyegető harczot, hanem számos más 
ellenségeink is csatasorba állottak, hogy áltudománnyal, 
hangzatos jelszavakkal, közönynek s hitetlenségnek ter-
jesztésével megbolygassák egyházunk épületét. Ez ellen 
csak oly lelkészi kar szállhat síkra, melyet valódi evan-
géliomi hithűség, tudományos képzettség, haza- és ember-
szeretet, ügyesség s lelkes kitartás vértez fel az ellen-
ség támadásai ellen. 

Theol. Otthonunknak két évi fennállása — s ezt 
egyházunk több előkelő világi és papi vezérférfiai is 



igazolja — bizonyítékát adta annak, hogy a magasztos 
hivatásnak meg tud felelni. 

De egy a nagy baj, és ez az, hogy anyagi aka-
dályokkal kell küzdenie, a mennyiben évi kiadásaiban 
„a befektetett 106,000 korona tőkének 4240 korona 
kamatára nincs fedezet". Hozzájárul még az is, hogy 
díjmentes vagy kedvezményes helyekkel máig sem ren-
delkezik, s minden lakó évenként 100 korona lakbért 
íizet. Hogy egyfelől a jövőben eltávolíthassuk az egy-
házkerületi kiadásoknak az államsegély letétnek a ter-
hére fedezett nagy hiánylatát, s másfelől ingyenes vagy 
kedvezményes helyeknek létesítése által a kötelező benn-
lakást elsősorban a papi, tanári vagy tanítói családok 
theol. ifjainak megkönnyítsük s ezáltal intézményünket 
erről az oldalról is igazi otthonná tegyük: azzal a tisz-
teletteljes kéréssel fordulunk evang. egyházunk minden 
tagjához, elsősorban egyházközségeinkhez, lelkészeinkhez, 
felügyelőinkhez s minden rendű és rangú egyházható-
ságainkhoz, hogy áldásosán működő, de anyagi gondok-
kal küzdő fiatal intézményünket hathatós pártfogásukba 
venni szívesek legyenek. 

Tiszai evang. egyházkerületünk át lévén hatva az 
Otthon ev. vallásos és magyar hazafias irányú pedagógiai 
fontosságától, Brassóban tartott ez évi közgyűlésében 
elrendelte annak egyházközségenként való költségvetés-
szerű hathatós segélyezését, Zelenka Pál, püspökünk 
pedig f. é. 4987. sz. körlevelében meleg ajánlattal s 
lelkesedéssel fordul tiszai kerületünk ügyházaihoz ós hit-
buzgó tagjaihoz, hogy a határozat értelmében „adjanak 
az Otthon fenntartására kegyes alapítványokat és évi 
adományokat, ha más nem volna, azon összegből, a 
melyet az egyházmegye és egyházkerület közszükségle-
teire eddig fizetni kellett s a mely járuléktól az 1902. évtől 
részben, a folyó évtől pedig már teljesen felmentettek". 

Az egyszersmindenkorra vagy öt évre megajánlott 
szives adományok a beépített tőke hiányának fedezésére 
fognak szolgálni. A teendő alapítványok kamatait szegény-
sorsú, jó erkölcsű, s előmenetelű, elsősorban papi, tanári? 
vagy tanítói családból származó theologusok az Otthon-
ban fizetendő díjaknak leszállítására s illetőleg, az alapító 
óhajtásához képest, ingyenes helyek biztosítására fogjuk 
fordítani. Alapítvány már 500 koronával tehető, a ki 
pedig 4000 koronás alapítványt tesz, az jogot nyer egy 
ingyenes hely betöltésére. 

Az eperjesi kollégium ev. vértanúk vére által ázta-
tott földön áll s azoknak ev. hit hűsége s lángoló haza-
szeretete élteti és táplálja azt évszázadok óta mind e 
mai napig. Hisszük és reméljük, hogy a múlthoz hason-
lóan a jelenben is támadnak lelkes pártfogói, a kik 
meghallgatják kérő szózatunkat s úgy maguk fognak 
áldozni, mint másokat is az áldozathozatalra buzdítani. 
Különösen theol. Akadémiánk volt tanítványaihoz fordu-
lunk széles e hazában, hogy kérelmünket egyházi köz-
gyűlésükön szeretettel és lelkesedéssel karolják föl s ezzel 
is beigazolják az Ősi Alma Materrel való hálás szoli-
daritásukat. 

Midőn még megemlítjük, hogy a gyűjtő-ívek s a 
megajánlott adományok és alapítványok a tiszai ev. 
egyházkerület központi pénztárának Miskólczra (Bumsch 
Béla pénztáros kezéhez) küldendők s azokat az Ev. 
Őrállóban, a koll. értesítőben s az egyházkerületi jegyző-
könyvben nyugtázzuk. Theol. Otthonunk szent ügyét 
ismételten összes egyházközségeink, iskoláink, híveink, 
egyházi hatóságaink s jóltevőink becses jóindulatába 
ajánlva, azoknak hathatós pártfogását kérve s azt előre 
is hálásan megköszönve, maradtunk kiváló tisztelettel, 
hitrokoni szeretettel és hazafias üdvözlettel 

Eperjesen, 1908. decz. 15-én. 

Dr. Schmidt Gyula, koll. felügyelő. Dr. Szlávik 
Mátyás, koll. igazgató, mint az Otthon felügyelő tanára, 
Mayer Endre, theol. akad. dékán. 

Egyházkerületünknek, ezután már egyetemes ev. 
egyházunknak is kell, hogy feladata legyen a lelkészi 
pályára lépő ifjaknak oly mérvbeni anyagi segélyezése, 
hogy azok között a szegényebb sorsúak közjövedelemből 
nyerhessenek theol. akadémiánkban is teljesen ingyenes 
ellátást. 

Ezen nagy czél megvalósítására törekvő egyházkerü-
letünk fentebbi indokolt kérelmet meleg szeretettel és a 
siker vallásos reményével ajánljuk egyházkerületünk és 
egyházegyetemünk nemeslelkü híveinek áldozatkész figyel-
mébe. 

Az Úr vezérlő és áldó kegyelnie jutalmazza az ez 
irányban is példát adó nemes jóltevőket. 

Miskolczon, 1908. deczember hó 19-ik napján. 
Az egyházkerület elnöksége: 

Zelenka Pál, Szentiványi Árpád, 
püspök. egyh. ker. felügyelő. 

KÜLFÖLD. 
Angol egyházi szemle. 

Ha most az újév elején visszapillantást vetünk az 
angol egyházak életének az elmúlt év folyamán felme-
rült nevezetesebb mozzanataira, első sorban is az ragadja 
meg figyelmünket, hogy a mult évben Londonban két 
nagyjelentőségű egyházi kongresszus folyt le: az angli-
kánoké ós róm. katholikusoké. Az elsőnek lefolyásáról 
annak idején részletesebben is megemlékeztem, most ez 
alkalommal nem is részletekről akarok emlékezni, csak 
arra akarok reámutatni, hogy ez a két kongresszus bizo-
nyos tekintetben erőpróbája volt e két egyháznak ott 
Anglia földjón. 

A róm. kath. egyház, mint azt itt nálunk is látjuk 
és halljuk, soha és sehol nem adta fel ama reménységét 
és törekvését, a mely a hívek visszatérésére, illetve térí-
tésére irányul. Egyénekre vagy tömegekre, vagy éppen 
egész nemzetekre irányuló öntudatos, hatalmas munkájá-
nak végczélja a bennlevőket megtartani, a kívülállókat 
beédesgetni és erőltetni. A római egyház előtt e czélra 



való törekvésnél nem kicsinyes egyetlen, még porhüve-
lyét elhagyni készülő lélek sem. Nagy elszántságú és 
nagy önfeláldozással dolgozó szervezett, czóltudatos mun-
kások ezrei és százezrei állanak e czél szolgálatában. 
Mert a római egyház minden időben, de különösen a 
nagy ellenreformáczió megindulta óta bámulatraméltó 
körültekintéssel, ügyességgel és következetességgel tudott 
besorozni és szervezni minden munkaerőt; erre nézve 
találóan jegyzi meg a nagy angol történet- és essayíró: 
„ha Wesley a római egyházban születik, ennek kebelében 
bizonyára úgy hal meg, mint valamely új hatalmas prédi-
káló rendnek alapítója és első generálisa, míg az angli-
kán egyház nagy könnyelműséggel ós rövidlátással ki-
rekesztette őt". Azok a prédikáló, térítő, tanító, gyógyító 
stb. férti és női rendek, a melyek a rekatholizálás mun-
kájában oly nagy eredménnyel működtek, a melyek a 
szervezett egyház és a laikusok, még pedig a perifériá-
kon levő laikusok között az összeköttetést mind máig 
fenntartják és minden buzgalmukat, erőiket az egyház 
javára gyümölcsöztetik, a hivatalos egyháznak jóformán 
egy fillérjébe sem kerültek. 

De ha a római egyház ekként áz újabb időben 
mindenütt nagy munkát fejt ki a lelkek megtartása ós 
visszahódítása érdekében, kettőzött a buzgalma és igye-
kezete Angliában, különösen két okból kifolyólag, 

A róm. kath. egyháznak az újabb időben nagy 
veszteségei voltak és vannak a római népek körében. 
A franczia államban a nagy közös ellenséggel, az atheiz-
inussal szemben veszített csatát. Ott most a vallástalan-
ság a hivatalos vallás és a franczia hivatalos állani 
annyira megy türelmetlenségében minden vallással szem-
ben, hogy még a gyarmatain működő hittérítők munká-
jának is, a hol csak lehet, gáncsot vet. A román népek 
körében terjed legjobban a modernizmus. 

Ezen veszteségeit az angolszász nép körében sze-
retné kipótolni a római egyház, márcsak azért is, mert 
jól tudja, hogy most, legalább ez idő szerint, még ez a 
vezérlő nemzet, hogy ennek kezében futnak össze a 
világeseményeket, a még meg nem tért pogány népek 
sorsát intéző fizikai és szellemi erőhatások szálai. Úgy 
áll a dolog, hogy a mely egyház az angol nemzet köré-
ben tud hódítani, tért foglalni, az nagyon értékes anyagi 
és szellemi erők és alkalmak, lehetőségek birtokába jut 
a továbbterjeszkedésre nézve. Ebből magyarázható meg 
azon rendkívüli figyelem és kitüntetés is, hogy a pápa 
a mult évben, a nagysikerű pánanglikán kongresszus 
ellensúlyozására a londoni eucharisztikus kongresszusra 
külön pápai legátust — a latere — küldött. Sok száz 
év óta nem lépett Anglia földjére pápai követ; a „no 
popery" — el a pápasággal — jelszava mélyen befész-
kelte magát ott a szabadságára féltékenyen őrködő nem-
zet többségének és legjobbjainak szivébe. 

Az anglikán egyház államegyház, nem független, 
de sorsát nem idegen földön, a nemzeten kívül és nem 
is e felett álló tényező, hanem a nemzet akaratát kép-
viselő, kifejező nepparlameiu intézi. De az anglikán egy-

ház, a mely előszeretettel nevezi magát katholikusnak, 
külső szervezeténél, s különösen a mult század negy-
venes éveitől dotálódó belső, szellemi megoszlásánál fogva 
sokszor ingerelte már vérmes reményekre a római egy-
házat. Hiszen a mult században három nagy angol bibor-
nok: Wisemann, Newmann és Mauning tették meg azt 
a „csak egy lépést" és anglikán papokból a római egyház 
főpapjaivá lőnek. Az arisztokráczia számos tagja fordí 
tott hátat atyai egyházának; és most a high church 
ritualisztikus tanokkal szaturált papjai a római egyházi 
tannal majdnem teljesen megegyező hitet vallanak és 
liturgiát használnak az úrvacsorára vonatkozólag. 

Azt hiszem, ezen jelenségekre támaszkodva remélte 
a római egyház, hogy legprovokálóbb szertartását, az 
eucharisztikus körmenetet, most már megtarthatja Lon-
donban. De az angol kormány helyes érzéke megóvta a 
római egyházat is e szándékolt ballépése rossz követ-
kezményeitől. Mert valóban helyesen jegyezte meg e 
kihívó szertartás ellenzőinek egyike: mit szólnának a 
római katholikusok ahhoz, ha a protestánsok Rómában 
rendeznének a Vatikán közelében válami ofyan szertartást, 
tüntető menetet, a mely a róm. kath. hitnek és meg-
győződésnek oly arczulverése, mint a minő a protestán-
sokra nézve az euchariszt, a melyre nézve a protestan-
tizmusnak nem lehet más meggyőződése az evangélium 
szerint, mint az, a mely a heidelbergi katechizmus felele-
tében jutott kifejezésre. 

Tehát, bár a római egyház az anglikán egyház 
életének több jelenségében lát már most-olyan archime-
desi pontot, a melyről azt hiszi, hogy minden erejével 
reávetve magát, azt ki és magához átemelheti, de az 
angol nép nagy többsége előtt a pápaság még most, ez 
idő szerint sem tartozik a jobb hangzású nevek közé. 
Angliában az utolsó róm. kath. uralkodó II. Jakab volt, 
a kit elűztek, nem azért, mert katholikus volt, hanem 
azért, mert „az ország minden alaptörvényét megszegte". 
Több mint kétszáz évvel ezelőtt történt ez, de a nagy 
visszahatás még most sem szűnt meg és a királyi koro-
názó esküből még most sem törölték azt a nevezetes 
pontot, a mely a 2-dik sakramentum eltorzítása ellen 
irányul. 

Az anglikán egyház nemzeti, a róm. kath nem-
zetközi, ez magyarázza meg a két egyház különböző hely-
zetét és viszonylagos erejét. Az anglikán egyház a hagyo-
mányokhoz ragaszkodó és minden idegen zsarnokságtól 
irtózó angolszász nép sajátságos alkotása. Angol földön 
született és ott forrt össze a nemzet életével, mint a 
nemzeti öntudat természetes gyümölcse; mint az olasz 
és északi népfajok szellemi távolállásának szükségképeni 
folyománya. Sajnos, hogy a római egyházból sok olyan 
dolgot átvett és megtartott, a mi később sok bajnak, 
romlásnak ós pedig önönromlásának is okozójává lett. 
0 maga is a reformáczió szülötte volt és ime mégis a 
neczesszáriákon kívül a külsőségekben is megcsontoso-
dott konformitást követelt s így történt, hogy az idők 
folyamán annyi értékes vért vesszitett; így történt, hogy 



a formák béklyóit széttörő nonkonformisták kebeléből 
kimentek, vagy kivettettek,] Mert sajátságos dolog az, hogy 
az angolszáz népek körében mennyi sok felekezet van. 
Sokan gúnyolódtak már e felett. Pedig mi sem mutatja 
inkább, mint ezen körülmény, hogy ott a nemzeti és 
egyéni szabadság e klasszikus földjén az emberek közül 
sokan életbevágó ügynek tekintették azt, hogy a vallás 
ne csak formalitás, ne csak tömegvallás és valami esély-
lyel összefüggő öröklött külsőség, hanem az ember egész 
lényét átható és egyéni életét irányító valóság legyen. 
Az egyéniségnek, az igazi autonómiának ez a tisztelet-
ben tartása, a vallásnak, mint az Isten és ember közötti 
legközvetlenebb érintkezés megnyilvánulásának felismerése 
és értekelése lőn ott okozója a Krisztus látható egyháza 
oly nagy széttagoltságának. Jött egy-egy nagy revival 
és ennek ereje áttörte a megszokott sablonos formákat 
és a benne levő erőnél fogva alkotott új organizmust. 
A régi ezt nem vonta magához, nem fejlesztett össze-
kötő sejteket s így a különválás — az egység nagy 
kárára — megtörtént. De sok jó is származott ebből. 
Ha az angol egyházak életét vizsgáljuk, láthatjuk, hogy 
azt a mozgékonyságot, a népélet új fejleményei és köve-
telményeihez való alkalmazkodást, a mely a nonkonfor-
místáknak mindenkor jellemző sajátsága volt, most a 
mult század közepe óta az anglikán egyház is elsajátí-
totta. Az „evangelizálás" nagy munkáját Angliában a 
methodisták kezdeményezték és most az anglikán egy-
ház is nagy erővel folytatja e munkát. Booth tábornokot 
és az ő hadseregét, csatakiáltásait, tisztjeit, győzelmi 
indulóit stb. kezdetben kinevették és ma az anglikán 
egyháznak is van jól szervezett „egyházi hadserege." Ezt 
csak azért hozom fel, mert ebből is látható, hogy az 
anglikán egyház tanult a mult veszteségein és szervei 
reagálnak a kívánalmak behatásaira. A nonkonformista 
felekezetek, a nagy újraébredések alkalmával a Lélek 
ereje által, nagy bel- és külmissziói munkákat kezde-
ményeztek és ime az anglikán egyház sem marad e téren 
a többiek háta megett. 

És meg kell mondanunk, hogy a róm. kath. egy-
ház is, bár az „egyedüliség" hóbortja ott is, a hol pedig 
minden tekintetben kisebbségben van, nagyon megüli 
lelkét, mégis derekasan kiveszi részét az emberi nyomor 
enyhítésére irányuló munkából. De ebben is a fődolog 
előtte: lesben, résen állni, megragadni és odavonszolni 
az emberi lelkeket az üdv kizárólagos birtoklójának és 
osztogatójának erősségeibe. 

Karácsony előtt záródott az angol parlamentnek 
mult évi nevezetes ülésszaka. Nevezetes, mert két oly 
nagy kérdésben, a mely az angol egyházak életét is 
közelről érinti, végzett nagy, de eredménytelen munkát 
A „licensing bili", az italmérés szabályozására vonatkozó 
törvényjavaslat, melyet már e helyen ismertettem és a 
mely körül pro és kontra nagy küzdelem folyt le, az 
alsóház nagy többséggel elfogadta ugyan, de a felsőház 
visszautasította. Az egyházak e mozgalomból bőven kivet-
ték részüket és a mértékletesség előmozdítására irányuló 

törvényjavaslat mellett a felsőházban ülő anglikán püs-
pökök is, élükön a canterburgi érsekkel, szót emeltek. 
De a lordok nagy többsége a rideg elutasítás álláspont-
jára helyezkedett e nagy reform törvényjavaslattal szem-
ben is és ezen eljárása által új tápot adott azon moz-
galomnak, a mely a felsőház vótojogának korlátozására 
irányul. 

Eredménytelen volt az angol parlament munkája 
újból az iskolai törvény reformja körül is A mostani 
közoktatási miniszter, Kunciman nagy jóakarattal igye-
kezett megegyezést létesíteni az ellentétes érdekek között. 
Hosszasan tárgyalt a canterburgi érsekkel, vele sikerült 
is megegyezésre jutnia, a mennyiben a felekezeti val-
lásoktatást a „belépés joga" — right of enbry — által 
óhajtotta biztosítani. De az intransigens, magas egyházi 
párti világiak, élükön Halifax lorddal, a püspökök egy részé-
vel nagy ellenállást tanúsítottak, a róm. katholikusokkal 
együtt passzivresistencziával — iskolai adófizetés megtaga-
dása — fenyegetőztek ; Balfour az angol konzervatív párt 
vezére ridegen visszautasította e paktumos törvényjavasla-
tot és így a liberális minisztérium visszavonta azt, mert előre-
látta, hogyha az alsóházban keresztül megy is, de a felső-
házban az előbbiével hasonló sors vár reá. Hogy most mi 
történik e régi, a nemzeti, egyházi közvéleményt annyira 
izgató kérdéssel, nem lehet tudni, nagyon valószínű, hogy 
újból a nemzet Ítélőszéke elé viszik a lordok házának 
reformjára vonatkozó kérdéssel együtt. A jelek azt mutat-
ják, hogy az angol politikai közvéleményben egy új for-
dulat várható. De bármiként dűljön is el a kérdés a jövőben, 
sajnálatos, hogy a megegyezés meghiúsulása új izgató esz-
közöket szolgáltat azok kezébe, a kik a vallásoktatást 
az iskolából végleg kiakarják küszöbölni s az ellentétes 
érdekek gordiusi csomóját ily radikális intézkedéssel 
akarják ketté vágni. 

B. Pap István. 

IRODALOM 
Kálvint ismertető magyar müvek. Meg vagyunk 

róla győződve, hogy ebben az esztendőben minden ref. 
ember szive szerint igyekszik keresni és megszerezni 
az olyan könyveket, melyekből a nagy reformátust, Kál-
vint a maga igaz valóságában megismerheti. Sajnos, mi 
magyarok az efféle munkákban nem igen válogathatunk. 
Míg a külföldi nemzeteknél tuczatszámra vannak a szebb-
nél-szebb s alaposabbnál-alaposabb munkák, melyek Kál-
vin életével, szellemével s hatalmas lelkének nagy alkotásai-
val, általában a kálvinizmussal foglalkoznak, addig nálunk 
önálló művekből, néhány kisebb kompiláczión kívül, alig 
találunk egy párt, mely eredeti kutatások alapján igyek-
szik megvilágítani a nagy reformátort. Ez a mostani 
jubileumi esztendő valószínűleg fog létrehozni egy pár 
értékes Kálvin-munkát; de míg ezek elkészülnek, addig 
a már megjelentekre kell támaszkodnunk. Főként áll ez 
a szaktudósokon kívül álló közönségre, melynek ügyei-
mét most, a Kálvin-ünnep esztendejének elején, méltó-
nak tartjuk két jeles Kálvin-munkára felhívni. Révész 
Imre kitűnő Kálvin életrajza végképen elfogyott, úgy 
hogy könyvárúsi úton nem kapható. Hírlik, hogy talán 



ezt is kiadják újra. Egyelőre csak a Jancsó Sándor 
„Kálvin János élete és egyházpolitikája" czímű mű az, 
a mely kapható és méltán is ajánlható mindenkinek. 
Jancsó műve egészen tudományosan tárgyalja a nagy 
reformátor életét és egyházpolitikáját. A szerző gon-
dosan tanulmányozta Kálvin műveit, leveleit s egy pár 
nevesebb életíróját, mint pl. Kampschultét, Bézát, Szász 
Károly rövid jellemvonását. A reformátor műveiből és 
leveleiből életének egyes körülményeire Révésznél is 
élénkebb világot vet. általában mindenütt eredetiségre 
törekszik és valóban tiszta képet ad Kálvin életéről és 
egyházszervező nagy munkájáról, mely az európai állam-
szervezetre is hatással volt. A derék mű ára fűzve 2 
kor., erős vászönkötésben 4 kor. Kapható a Hegedűs és 
Sándor debreczeni könyvkiadó czégnél s általa az összes 
hazai könyvkereskedésben. Jancsó nem foglalkozik Kálvin-
nal, mint szisztematikus theologussal, hanem mint a 
református egyház alapítóját, vezetőjét és szervezőjét 
méltatja őt. Kiegészíti művét egy másik nagy értékű 
munka, Nagy Károly, kolozsvári theol. tanáré, a melynek 
czíme: „Kálvin theologiája". Ez nagy készültséggel, 
széles alapon tárgyalja a fölvett kérdést s behatóan ismer-
teti Kálvin hit- és erkölcstanát, úgy a mint ő azt ki-
fejtette műveiben, de különösen Institucziójában. Kálvin 
nézeteit rendszeres egésszé foglalja össze s így egy 
rendszeres kálvini dogmatikát és morált ad. Főként az 
előbbit tárgyalja érdekesen és részletesen, kiterjeszked-
vén a két nagy prot. egyház közötti tankülönbségre, 
illetve a Kálvin és Luther eltérő nézeteire is. A művet 
bővebb tanulmányozás czéljából, a legmelegebben ajánl-
hatjuk. Ara fűzve 3 korona, tartós vászonkötésben 5 
korona. Kapható a Hegedűs és Sándor debreczeni prot. 
könyvkiadó czégnél s az összes hazai könyvkereske-
.désben. 

EGYHÁZ, 
. Lelkészbeiktatás. Az amerikai magyar ref. egyház-

megyéhez csatlakozott vaUingfordi gyülekezet a mult 
hónap 6-án iktatta be hivatalába új lelkipásztorát: Baja 
Mihály, volt losonczi katechetát. A hivatalos beiktatást 
Borsos István utazó lelkész végezte. 

Lelkészi jubileum. Szabó Lajos hajdúhadházi ref. 
lelkész, a mint már jeleztük, a mult hónap 16-dikán 
ülte meg lelkipásztori működésének 25 esztendős jubi-
leumát. Híradásunk kiegészítése végett a jubiláris ünne-
pélyről feljegyezzük még a következőket. Az egyház-
község ünnepi díszgyűlést tartott, a melyen résztvettek 
a megye, a város, a társadalom és az alsószabolcs-
hajduvidéki egyházmegye képviselői. A díszgyűlést dr. 
Baltazár Dezső esperes nyitotta meg, a melynek meg-
történte után küldöttség hívta meg a gyűlésbe a jubi-
lánst. A megjelent érdemes lelkészt az egyházközség 
nevében Veszprémi/ István főgondnok üdvözölte meleg 
szavakkal és a szép nap emlékéül egy dísz-bibliát nyúj-
tott át neki. A jubiláns meghatva köszönte meg gyüle-
kezetének iránta megnyilatkozott szeretetét, s áldást 
kérve Istennek népére, fogadást tett, hogy életének 
hátralevő idejét s lelke erejét továbbra is egyháza, köz-
sége és hazája javára fogja szentelni. A gyülekezet 
után az egyh. megye nevében dr. Baltazár Dezső esperes, 
a megye nevében Kovács Gyula alispán, a város nevében 
Bajda János főjegyző, a tanítótestület nevében Simon 
Károly igazgató-tanító, az izraelita hitközség nevében 

Lichtmann Ignácz elnök üdvözölték a jubilánst. Délben 
közebéd volt, a melyen Benedek János orsz. gyűlési 
képviselő mondott nagy hatást tett verses felköszöntőt. 

Ihász Lajos hagyománya. A dunántúli ev. egy-
házkerületnek legközelebb elhunyt, nagyérdemű felügye-
lője : Ihász Lajos, végrendeletében is bebizonyította 
egyháza iránt érzett hűséges szeretetét. Lőrintei uradal-
mát, a melynek értéke mintegy egy millió korona, egy-
házi, iskolai és emberbaráti czélokra a dunántúli evang. 
egyházkerületnek hagyományozta. 

Lelkészi értekezlet. A felsőszabolcsi ref. egyház-
megye buj-vidéki lelkészi köre a mult hónapban Paszabon 
tartotta meg értekezletét. Szikszay András ibrányi lelkész 
a legújabb egyháztársadalmi egyesüléseket ismertette. 
A megindult eszmecsere eredményeképen az értekezlet 
abban állapodott meg, hogy a közös bevásárló szövet-
ségbe belépést kinek-kinek a saját tetszésére bízza; 
a Kálvin Szövetségbe a gyülekezeteknek ós lelkészek-
nek tagokul kellene belépniük ; a Vallásegyenlőségi 
Szövetség szintén támogatásra méltó, gondoskodnia kellene 
azonban a szövetségnek minél előbb egy jó néplapról. 
László Gyula venczellői és Sípos Mihály kótaji lelkészek 
gyülekezetük valláserkölcsi és anyagi életét ismertették, 
s az értekezlet örömmel hallotta, hogy mindkét gyüle-
kezet kicsinysége daczára is él, élni akar s életének 
szép alkotásokkal adta bizonyságát. 

A Ne temere folytatása. A kik Rómát ismerik, 
el lehettek reá készülve, hogy a Ne temere dekrétum 
nyomában következni fognak az az ellen cselekvőkkel 
szemben az egyházfegyelmi intézkedések is. S valóban 
következnek is. A római katholikus. „Egyházi Közlöny" 
1908. évi 48-ik száma, a Karthagóban megjelenő Se-
maine paroissiale de Tunisie híradása alapján azt írja, 
hogy „a római szent inkviziczió kongregáczió akként 
határozott, hogy az egyházi temetés megtagadandó az 
olyan katholikusoktól, kik eretnek lelkész előtt léptek 
házasságra nem katholikusokkal s gyermekeik nem 
katholikus nevelésébe beleegyeztek, vagy azokat tényleg 
az eretnekségben nevelték fel, ha szélütés következtében 
önkívületbe esvén, kimúlnak a nélkül, hogy előbb az 
egyházzal kibékültek, vagy jelét adták volna bánatuk-
nak". Nem kell valami erős logika ahhoz, hogy rájusson 
bárki is arra a következtetésre, hogy ez a kongregácziói 
határozat alkalmazandó azokkal szemben is, a kik pol-
gárikig kötötték csak meg házasságukat. Ezek is oda 
tartoznak a „nyilvános bűnösök" közé, a kiktől az egy-
házi temetés megtagadandó. — Olvasva ezt a kongre-
gácziói döntvényt, el kell ismernünk, hogy Róma lelki 
hatalma visszaszerzésében vaskövetkezetességgel halad 
előre. De bizonyosan látjuk azt is, hogy ha bár a mai idő 
alkalmasnak látszik is ezeknek a hatalmi igényeknek az 
érvényesítésére, rövid idő alatt el fog következni a fel-
világosodás és a lelki szabadság reakcziója, a mely 
elvégre teljesen le fogja törni a lelkekről Róma tűrhe-
tetlen rabigáját. Róma hadd haladjon tehát csak a maga 
útján ! Mi azonban a szabadság ama nagy napjáig legyünk 
éberek s dolgozzunk, hogy az a nap minél előbb fel-
hasadjon a világra! 

A zsidó rabbik fizetéskiegészítése. Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter fölhívást inté-
zett mind a neológ, mind az ortliodox izraelita országos 
irodához, hogy két hónapon belül terjesszék be ama 
rabbinusok névjegyzékét és fizetési kimutatását, a kik 
a kongrua-törvóny, értelmében fizetésüknek az állam 
részéről való kiegészítésére számot tarthatnak. 



I S K O L A . 

A kolozsvári ref. theol. fakultás új elöljárósága 
a mult hónap 17-én tartotta meg alakuló gyűlését. A 
hivatali eskíi letétele után Kenessey Béla püspök, mint 
az intézet főfelügyelője üdvözölte ez elöljáróság tagjait, 
lelkükre kötvén, az intézet anyagi gondozása mellett, 
főként a lelkésznevelés körében reájuk váró nagyfontos-
ságú feladatok hűséges szolgálatát. A megalakult elől-
járösági gyűlés megválasztotta a fakultás tisztikarát is. 
Igazgatóvá Nagy Károly, gazdasági felügyelővé és könyv-
tárossá Pokoly József, internátusi-konviktusi felügyelőnek 
és előljárósági jegyzőnek dr. Ravasz László választatott 
meg. 

Iskolai alapítványok. Bodor. Géza, K. Nagy Elek 
és Benedek Károly esperesek a kolozsvári kerületi ref. 
felsőbb leánynevelő intézet javára 1000 4000 korona 
alapítványt tettek. 

Róm. kath. számtan és fizika. Szabadka városa 
községi főgimnáziumában, nyugalomba vonulás folytán 
megürült a számtan-fizikai tanszék. Pályázat hirdettetett 
reá. Pályáztak is vagy hatan, mind jeles és jó képesí-
téssel. De, óh borzalom! a pályázók közül egyik sem 
volt római katholikus! Mit cselekedett tehát a városi 
képviselőtestület'? Talán megválasztotta a pályázó „eret-
nekek" valamelyikét? Apage Satanas! hiszen akkor a 
számtan és a fizika — á la tudós professzor Hatvani 
— csakugyan az ördög tudományává lett volna! A 
választás helyett tehát elhatározták, hogy a nyugalomba 
vonult és nyugdíjat élvező tanárt kérik fel, hogy iMő 
tiszteletdíj mellett, tanítsa tovább is a számtant és fizi-
kát, mindaddig, a míg majd egy igazhitű pályázó fog 
akadni a tanszékre ! így történt ez a« Urnák 1908-dik 
esztendejében, ad majoréin glóriám Dei et Apponyii!. 

EGYESÜLET. 
Jubiláló nöegyesület. A miskolczi evang. nőegyesú-

let január 2-án érte meg alapittatásának 50 dik évfordu-
lóját. Eredetileg arra a czélra alakult, hogy olyan tőkét 
gyűjtsön, a melynek jövedelméből a lelkészi fizetés 2000 
koronára kiegészíthető legyen. 1866-ban, Zelenka Pál 
lelkész indítványára, czélt változtatott és a szegény isko-
lás tanulók istápolását tűzte ki feladatául. 1891-ben 
magára vállalta a gyülekezet összes szegény sorsú tanu-
lóinak taníttatását, iskolakönyvekkel ellátását és felruhá-
zását. Munkakörébe ölelte fel ezeken kívül az Úr háza 
ékesítését és általában a könyörülő szeretet gyakorlását. 
Nemes működése megszerezte a jó emberek erkölcsi és 
anyagi támogatását, úgyannyira, hogy bár fennállása óta 
több mint 100.000 koronát fordított a kitűzött czélokra, 
mégis 34,000 korona tőkevagyonnal rendelkezik. Az ér-
demes nőegylet, a melynek élén Markó Lászlóné elnöknő 
és Lehoczky György né alelnöknő állanak, a mult hónap 
8-án tartotta meg jubiláris ünnepélyét, a melyen az egy-
ház, a városi felekezeti nőegyesületek és az országos 
nőegyesület hivatalosan képviseltették magukat. Az 
ünnepélyt Zelenka Pál püspök imádsága és üdvözlő 
beszéde vezette be. Hronyecz József titkár az egye-
sület történetét és működését ismertette. Fábián Gyula 
tanító az egyesület által szeretettel gondozott szegény-
sorsú iskolás gyermekek köszönetét tolmácsolta. Marké 
Lászlóné elnöknőnek az egyház üdvözletét megköszönő 
és az egyesületi tagokat a további odaadó munkálko-
dásra buzdító beszéde után a diósgyőri vasgyár dalár-
dája énekelt, A szép ünnepélyt Zelenka Pál püspök 

imádsága rekesztette be. Adjon az Isten a miskolczi 
evang. nőegyesületnek hosszú életet és folyton fokozódó 
virágzást! 

A kolozsvári Bethlen Gábor kör igen szép munka-
rendet állapított meg az 1908/9. iskolai évre. Az ifjúság 
körében főiskolai diákszövetséget kíván létesíteni és a 
szövetségi tagok részére hetenkint egyszer bibliaolvasó 
gyűlést rendez. A középosztályú iparos és kereskedő 
s gazdálkodó ifjúságot ifjúsági egyesületbe óhajtja 
tömöríteni és számára hetenkint egy bibliamagyarázó és 
egy ismeretterjesztő, hazafias és egyházias irányú fel-
olvasó estét rendez; könyvtárában pedig alkalmas olvas-
mányokat bocsát a tagok rendelkezésére. A népiskolás 
gyermekeket négy iskolában gyűjti össze vasárnapi isko-
lai oktatásra. A társadalmi téren a következő munkákat 
fejti ki: Minden vasárnap délután bibliamagyarázó ösz-
szejövetelt rendez a theol. fakultás dísztermében. Minden 
pénteken este protestáns estélyeket tart a theologia 
dísztermében, előre megállapított, cziklikus előadásokkal. 
Minden második vasárnapon protestáns estélyeket rendez 
három helyen, a ref. iskolák helyiségeiben. Minden két 
hónapban felolvasó estélyeket tart az egyetemi aulában 
és vasárnapi iskolai ünnepélyeket a ref. iskolák helyi-
ségeiben. Február második vasárnapján nagyobbszabású 
diákestélyt rendez, a melynek tiszta jövedelmét a magyar 
ker. diákszövetség czéljaira fordítja. Van a körnek hatal-
mas énekkara is, a mely az estélyeken közhasználatú és 
régi magyar énekeket ad elő. — A kolozsvári Bethlen 
Gábor kör, a mint programmjának e kivonatos közlése 
is mutatja, valóban szép feladatokat tűzött ki maga elé. 
Isten és a jó emberek segítsék azok megvalósítására! 

GYÁSZROVAT. 
Borsos Sándor, a kolozsi ref. gyülekezet nyuga-

lomba vonult lelkipásztora, volt 48-as honvéd, életének 
82-dik esztendejében, 1908. decz. 17-én elhunyt. 

Legyen áldott emlékezete! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. 

Lapunk igog-íki, 52-ik év évfolyamára meghir-
detjük az előfizetést. 

Előfizetési felhívásunkkal bizalommal fordulunk 
a protestáns közönséghez. 

Bizalmunkra feljogosít lelkünk amaz öntudata, 
hogy kötelességeinket híven igyekeztünk teljesíteni, 
egyházunk belső építésében, jogaink, igazaink védel-
mezésében, a bennünket fenyegető veszedelmek fel-
mutatásában és a protestantizmus tömörítésére irá-
nyuló munkában. 

A veszedelmek nemcsak nem multak még el, 
hanem inkább tornyosulnak egyházunk és hazánk 
egén. S ezekkel szemben még mindig nem vagyunk 
sem elég éberek, sem elég szervezettek, sem elég 
elhatározottak. Nagyon sok még a teendő, benr: és 
künn egyaránt. 

De éppen ezért úgy ítéljük, hogy nemcsak arra 
van szükség, hogy a sajtó vezetői a legéberebb sze-
mekkel őrködjenek s híradásaikkal, fejtegetéseikkel fel-
mutassák a veszedelmeket és az azokkal szemben 
szükséges teendőket; de szükség volna arra is, hogy a 
protestáns nagyközönség e kritikus időben fokozottabb 
mértékben sietne a sajtó szellemi és anyagi támoga-



tására. Nem volna szabad ma közönyösnek maradnia 
egyetlen lelkésznek, egyetlen tanítónak, egyetlen ta-
nárnak, egyetlen, az egyházi, iskolai, társadalmi és 
politikai közélet terén szereplő protestáns embernek 
sem. S a protestáns sajtónak nem volna szabad sok 
százak és ezrek asztaláról hiányoznia és a szellemi 
és anyagi támogatás hiányában erőtelenül vergődnie. 
Erőteljes, hatalmas sajtót kellene teremtenünk nekünk 
is, mint a hogy megteremtik azt ellenfeleink. 

Bizalommal fordulunk tehát ebből a szempont-
ból is a protestáns közönséghez. Szeretnénk nem hátra, 
hanem előre menni ezzel, a félszázadnál már idősebb 
lappal is. Szeretnénk gazdagabbá, változatosabbá, 
erősebbé tenni. Mindez azonban csak úgy lehetséges, 
ha a protestáns közönség nemcsak nem vonja meg 
tőle szellemi és anyagi támogatását, hanem mindezekkel 
fokozottabb mértékben siet segítségére ! 

Tisztelettel kérjük azért olvasóinkat, hogy elő-
fizetéseiket megújítani és lapunk s ezzel egyházunk 
érdekében ismerőseik körében propagandát indítani 
szíveskedjenek. 

Előfizetési áraink, daczára az'emelkedett nyom-
dai áraknak, maradnak a régiek. 

N YILTTÉR. 

Egész évre 
Félévre . . 
Negyedévre . 

Segéd- és kongruás 

. . 18 K 

. . 9 K 

. . 4 K 
lelkészek s 

50 f. 
tanítók részére 

hajlandók vagyunk a lapot ezentúl is évi 12 korona 
előfizetési ár mellett küldeni. 

Az előfizetési összegeket kérjük, nem a szerkesztő 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c z í m é r e küldeni. 

S miután a már lefolyó évről még igen sok az 
előfizetési hátralékunk, tisztelettel és bizalommal kér-
jük a h á t r a l é k o k n a k i s sürgős beküldését. 

Tisztelettel 

A SZERKESZTŐSÉG ÉS 
A KIADÓHIVATAL. 

A makacs meghűlést 
és köhögést gyorsan enyhíti a SCOTT-féle Emulsio. 

A SCOTT-féle Emulsio 
annyira kellemes ízű, hogy azok, a kik 
nem bírják el a közönséges csukamájolaj 
ízét, könnyen, sőt élvezettel táplálkoznak a 

SCOTT-féle Emulsioval. 
Azonkívül a SCOTT-féle Emulsio sokkal 
jobb hatású az egészségre. 

eredeti üveg á r a 2 kor. 50 fillér. 
Kapható minden gyógytárban. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-
féle módszer véd-
j e g y é t - a halászt 
- kérjük figye-

lembe venni, 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő haiásu. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizktírehked^sekbeu vagy a Síiuye-Lipóczi Salvator-forrís-

VAllalatuál Rinlappat, V. Rudolf-rakpart 8 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, i s zapbo roga t á sok , 
: : kő- és kád fü rdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

yyyVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVWI'Wlf W C * * V 
* E r jvatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

H I R D E T É S E K . 

í i z i k a i i miiszerek Kémiai j 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

sze rzés i f o r r á s a . 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

Az elemi népiskolákat kötelező tanszerbeli felszerelé-
sek legjobb beszerzési forrása. 

A j á n l á S O k " A n m ' v a " ® 8 é s k ö z o k t - miniszter úr. 

Erdély és Szabó 
Budapest s z é k e s f ő v á r o s t a n á c s a . 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

H a l á s z H u b e r t 
BUDAPEST 

Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 23. 
o o o 

Előállít egyszerű é s különféle sz ínezésű czement lapokat , 
cs i szo l t c z e m e n t - é s márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt , 
elvállal betonépí tkezésekhez tar tozó mindennemű mun-
kát, czement é s terazzoburkolatokat , c s a t o r n á z á s t , 

továbbá t e t ő f e d é s e k e t minden anyaggal . 



Hegedűs és Sándor 
könyvkiadóhivatalában 

Debreczenben. 
megjelentek és kaphatók: 

Jancsó Sándor. K * ™ 
házpolitikája. Ára fűzve 2, vászonkötésben 4 K. 

Nagy Károly, ^ r f t 
szonkötésben 5 K. 

Sz. Kiss Károly. 
3'50 K, vászonkötésben 5 50 K. 

D r K ' i i n RP IÍÍ K á l v i n 

LJ lm Í X U l l L J C l d . alkotmánya.Ara 
fűzve 2, vászonkötésben 4 K. 

Zsiray Károly. 
Ára fűzve 1-50 K. 

Részletes theologiai könyvekről szó ló jegyzé-
ket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
uiindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes s zá l l í t á s az utolsó vasúti 

á l lomásig . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Ne hiányozzék sehol! 
Az elsőrendű államok gazdaságaiban legelterjedtebb, egész-
séges gyors fejlődést7 és dús jövedelmet biztosító világhírű 

M a n h a t t a n - t á p p o r . 
Ló, ökör, telién, kecske, juh és disznó tenyésztésénél. Utóbbi-
nál is csak csekély egy evőkanálnyi keverendő moslékába. 

Adagolási-táblázattal 5 kilós postacsomag 
5 korona utánvéttel. 

Manhattan Vállalat 
Budapest , VII . , Ve rseny -u . 6—II. 

Jóhangú iskola-hegedűt 
a m. kir. zeneakadémia 

szállítójánál 

Reményi Mihálynál 
3 frt 50 kr.-tól feljebb 

minden áron legjobban lehet 
beszerezni. 

Bndapest, Király-n. 44/P. 
Mesterhegedűk, fuvolák, klarinettek. szárny-
kürtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállás-
sal. 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 bérmentve. 
Világhírű harmoniumok. 

Grammophon 
beszélő-gépek 

dús választékban legolcsóbb 
árakon. 

Grammophonról külön ár-
jegyzék kérendő. 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést la szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözerőhaj lás- és saját v i l l a n y v i l á g í t á s s a l berendezve. 

ORSZÁGÚ SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és klr. udvari szállítók 

Í RÁKOSPALOTA (Budapest me l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferenci József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ,aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 
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Újonnan megjelent müvek! 

: H Ó S E Á S . : 
Theologiai magántanári vizsgái dolgozat. 

írta: CZEGLÉDI SÁNDOR, 
velika-pisaniczai reform, missziói lelkész. 

f 
Ara fűzve 3 kor. 50 fillér. 

HALOTTI BESZÉDEKalNIÁK 
írta: KIS GÁBOR volt pápai ref. leik. 

Terjedelme i5V2 ív; tartalmaz 
71 halotti beszédet és imát. 

Ara fűzve négy korona. 
Megrendelhetők a kiadónál: 

J £ | g T I V Í A D A J ^ könyv- ás papirkereskedésé-
ben, PÁPÁN, Fő-utcza 21. 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Bulcsű-utcza 7. 

Tudományos 

Gyártanak: f iz ika i , kémia i , geo -
déziai műsze reke t . — E lemi , 
po lgá r i és közép isko lák te l jes 
berendezése. — 8 0 m u n k á s , 

— 16 lóerő. — 
Kitüntetve: 1906 ban á l l ami ezüstérem, 

1907-ben a r a n y é r e m . 

B H K S S B K B B 

A hangszerek királynője az Orgona! 
Ily házi orgonát vagy 

H A R M O N I U M O T 
bárki megszerezhet magának75 frttől feljebb minden árban. 

Iskolák és dalárdák részére erős, nagyhangú 
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasz-
nálatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű, 
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy, 

mindamellett erős han-
gúknál fogva az egész 
zenekedvelő világot meg-
hódították. 

Mielőtt valaki harmo-
niumot vesz, ne mulasz-
sza el 

Reményi Mihály 
a m. kir. zene-akadémia 
szállítójától árjegyzéket 

kérni 
J Í I I D A I * i : s r , 

Király-utca 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 K i c s i n y b e n . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás ki tűnő cséplésért. \ 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt irözgepek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Vil lamos benzínlokomobii-
cséplokeszleten 

kettős tisztító-szerkezettel. 

I Egyedfii l é tező újdondság! 

Önműködő, ellenőrzd i s biztosító 
szelep. Kiilön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetőgépek stb. 

Ezen motorcsénlö-késztetek felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
roirTmtosühh olcsó iizf-m! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSIK 

4m^fm 

é s ehhez t a r t o z ó lótakarók, l ó s z e r s z á m o k , lótollak, kocs i s -
öltönyök, r a v a t a l o z á s ! czikkek. Árajánlatokat é s k ö l t s é g v e t é s t 

k ívánatra ingyen é s bermentve küld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravataigyár r.-t. 
Budapest , VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 

HORNY^NSZKY VIKTOR OB. fts KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BDDAPKSTKN. 43817. 



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 : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k i adóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. 

intézendök. 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérczikk : Protestantizmus és gondolatszabadság. Veress Jenő. — A r. kath. papi kongrua rendezése és az 1898. 
XIV. t.-cz. módosítása kérdéséhez. H. I. — Iskolaügy : Református gimnáziumaink működése az 1907/8. iskolai évben. 
Dr. Batta István. — Tárcza: Az Ige testté lett. Dr. Szabó Aladár. — Régiség : A sárospataki főiskola történetéhez. 
Molnár János. — Irodalom. —Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Különfé lék . — Pályázat. — Hirdetések. 

Protestantizmus és gondolatszabadság. 
A hypermodern protestantizmus hívei a pro-

testántizmus és gondolatszabadság azonosságát 
hirdetik. Korunk szabadgondolkodói a kettőt ösz-
szeegyeztethetetlennek tartják. Amazok elerőtlení-
tik és megcsonkítják a protestantizmust s latitu-
dinárius szabadgondolkozássá törpítik. Emezek a 
maradiság és a gondolatkényszerítő heteronomia 
gyűlölt ruhájába öltöztetik és muiniasorsra szán-
ják. S mindkét irányzat kormány nélkül való lég-
hajó gyanánt lebeg a szabadgondolkozás határtalan 
levegőegében. Ez az állapot kárára van mind a 
protestáns igazságnak, mind a gondolatszabadság-
nak. Szomorúan tapasztaltuk ezt újabb időben a 
szabadgondolkodók nemzetközi propagandájánál, a 
keresztyén szubjektivizmus túlzásainál és a negatív 
Kálvin-kritika köriil támadt irodalmi fegyvergya-
korlatnál. Ez utóbbi oly messze ment nálunk, hogy 
a hypermodern és dekadens szépirodalmi, esztétikai 
és kritikai irány egyik folyóirata is külön érte-
kezés tárgyává tette a protestántizmus és gondo-
latszabadság egymáshoz való viszonyának kérdését. 
(Nyugat. 1908. 17. szám, 79—84. 1.). Nézzünk 
hát szembe mi is ezzel a fontos és aktuális kér-
déssel ! Jelöljük meg álláspontunkat és szabjuk 
meg utunk irányát. 

Történelmi tény, hogy a krisztianizmus és 
a rekrisztianizáczió, a protestántizmus egyaránt 
a gondolatszabadság méhében fogantatott és szü-
letett. A zsidó nomizmussal, tradicionalizmussal, 
s ritualizmussal és a pogány imperializmussal s 
egoizmussal szemben a szeretet, igazság és sza-
badság vallását, az istenfiúság üdvözítő religióját 
hirdeti és éli Jézus Krisztus. Minden egyén örök 
érték, zárt egész, szabad személyiség, hivatásszerű 
istenfiú, rendeltetésszerű isteni ember. Ez a valódi 
individualizmus nagyszerű proklamácziója! Ezt 
még a keresztyénséggel oly diametralis ellentétben 

álló emberek is meglátják, mint Wilde, a ki Krisz-
tust az első és legnagyobb individualistának ma-
gasztalja. A krisztusi individualizmus azonban szo-
ros egységben van a krisztusi szocziálizmussal. 
Az istenfiak: embertestvérek. Testvéri szeretettel 
tartoznak egymás iránt. Szeretetük mértéke a leg-
nagyobb : az önmaguk szeretete. Az istenfiak tár-
sadalma az istenországa, a krisztusi kommunizmus 
állama, a hit és szeretetközösség isteni societása. 

A krisztusi individualizmus és szoczializmus 
emez új világában a szabadság kánona az a ha-
talmas elv: Megismeritek az igazságot s az igazság 
szabadokká tesz titeket (Ján. 8.32). A hitélet terén 
a hitigazság, az erkölcsi téren az erkölcsi köte-
lesség, a tudomány terén a tények és törvények 
igazsága köti meg, illetőleg tölti meg tartalommal 
a szabadság keretét. Istenfiúsági hivatásunk fel-
ismerése és önkéntes betöltése: az isteni szabad-
ság : az üdv. 

A protestántizmus a rekrisztianizáczió világ-
történelmi mozgalma és életirányzata. Mint ilyen 
lényegében és czéljában nem egyéb, mint: resti-
tutio christianismi. restitutio in integrum. A római 
katholiczizmus hitéleti nomizmusával és cereinoniá-
lizmusával, erkölcsi heteronomia jávai és szellemi 
abszolutizmusával szemben a bensőséges hitélet, 
az erkölcsi autonómia és a szellemi szabadság 
képviselője, követelője és valósító]a. Úgy az ős 
keresztyénség, mint a protestantizmus az igazság 
által kötött szabadság eszményét hirdeti és szol-
gálja. 

Már most mit jelent a gondolatszabadság ? 
Tudományos, irodalmi, művészeti, társadalmi, 

politikai és vallásos téren, szóval az élet minden 
dolgáról, érdektől, tradicionalizmustól és abszolu-
tizmustól szabadon való gondolkodási jogot és 
szabadságot. Napjainkban a szabadgondolkodók 
csaknem a gondolatszabadság egyedárúsainak tart-
iák magukat és a minden állami, társadalmi, egy-

SuBfermáftoA^X 



házi és tudományos korlátozástól mentes, szabad 
gondolkozás fanatikus hirdetői. Szabadgondolkozá-
suk legnagyobb^ kerékkötőjének tartják f e g y h á -
zat, a vallást. Éppen azért államot és társadalmat, 
iskolát és tudományt dezinficiálni akarják az egy-
háztól, illetőleg a vallástól. Legnagyobb ellenszen-
vük a keresztyén, respective a római katholikus 
vallás és egyház ellen irányul. Szerintük annak 
nemzetközi politikai, társadalmi, kulturális és gaz-
dasági hatalma a társadalmi evolúció legnagyobb 
intézményes akadálya. De mikor a római katho-
likus imperiális abszolutizmus ellen fordulnak, 
ugyanakkor minden keresztyénségnek és így a 
protestantizmusnak is ellenségei lesznek. Az indi-
vidualizmusnak és liberálizmusnak azt a mértékét 
keveslik, a mely a protestantizmusban van és a 
teljes gondolatszabadságot követelik. Sőt, mint a 
„Nyugat" protestáns czikkírója, az evangélikus 
theologiai képzettséggel bíró Schöpflin Aladár, a 
protestántizmusnak és a gondolatszabadságnak 
összeegyeztethetlenségéfchirdetik. Azzal okolja meg 
ezt a kemény vádat é$> .sújtó .ítéletet, hogy a pro-
testantizmus egy orthodox alapon álló egyházi 
szervezetet s egy racionalista tudományt fejlesztett 
és a kettő által képviselt konzervatív és liberális 
elv nem tud egyensúlyba jutni, hanem folyton 
ingadozik s azok teljes összeegyeztetése lehetetlen. 
Szerinte tehát a protestántizmus, a konzervatív 
római katholiczizmus és a radikális szabadgondol-
kozás között középhelyet foglal el 

Az ítélete alapjául előrebocsátott theol. törté" 
neti vázlat részleteinek taglalása,ba nem bocsát-
kozunk. Csupán az abból levont következtetéssel 
óhajtunk leszámolni. Igaz, hogy a protestantizmus-
nak van társadalmi szervezete: az egyház; és van 
tudománya: a theologia. Igaz, hogy a kettő 
közül az egyház inkább a konzervaczió, a tudomány 
inkább az evoluczió elvét képviseli. De az is igaz, 
hogy az egyház az örök reform elvét is vallja, a 
theologia pedig a régi igazság konzerválására is 
törekszik. És minden intézménynél a konzerváczió 
és az evoluczió harmonikus kapcsolódása az élet 
és a jövő biztosítéka. Itt abszolút nyugalomról 
vagy örök időkre érvényes kiegyezésről szó nem 
lehet. Az idő, az értékelés, az isteni czél szabja 
meg az alkotó tényező időszerű mérvét. Sajnos, 
hogy az orthodox irány túlnyomólag a konzer-
válásra, a liberális irány az erőszakolt haladásra 
törekszik. Mindkét szélső iránnyal szemben a 
pozitív és pedig a modern pozitív egyházi és 
theologiai életet sürgetjük, mely a konzervatív és 
liberális elv összhangzó érvényesítése által mun-
kálja az állandó haladást a krisztusi eszmény felé. 

A szabadgondolkodók által égig magasztalt 
gondolatszabadság pedig nem egyéb, mint forma, 
Értékét a tartalom adja meg, a szabadgondolkozás 

által szerzett igazság. A szabadgondolkozásban is 
meg kell tehát lennie a megtalált igazság konzer-
válásának, különben gyermekölő anya lesz a sza-
badgondolkozás géniusza. íme a szükséges kon-
zervativizmus, mint a valódi haladás feltétele. íme 
a gondolatszabadság, mint az igazságkeresés és 
a valódi szabadság eszköze. 

Ha a protestantizmus tiszteletben tartja a 
gondolatszabadságot, mint eszközt, ha a szabadgon-
dolkodók nem tekintik azt czélnak, ha az igazság-
keresés közös czélját szolgáljuk, a mindnyájunk 
által kívánt haladást munkáljuk. A szabadgondol-
kodás földi és emberi igazságát kiegészíti a pro-
testáns keresztyénség mennyei és isteni örök igaz-
sága és a kettő egy egészet alkot és egy esz-
ményt valósít. Ha pedig a szabadgondolkodók a 
gondolatszabadság eszközét a tartalomnál többre 
becsülik, akkor nélkiilök s ha kell, ellenök végezi a 
gondolatszabadságban élő protestantizmus a világ 
tökéletesítésének s az ember üdvözítésének isteni 
iiíunkáját! ' Veress Jenő. 
iiln .iiVi/' - • ; no -f\ • ,,,. 

A r. kath. papi köngrua rendezése és az 
1898: XIV, t,-ez. módosítása kérdéséhez. 

II. 
Előző czikkemet azzal végeztem, hogy mind a kul-

tuszminiszternek, mind a róm. kath. egyháznak evidens 
érdeke az, hogy az a homály, a mely a róm. kath. egy-
ház vagyoni erejét és teherbíró képességét körülveszi, 
elvégre eloszlattassék; s hogy a törvényjavaslat azon 
óhajtását, hogy a kongruarendezés körül eszközölt fel-
számítások és az ennek alapján a kormány és a kon-
gruabizottság között megtörtént megállapodások tudo-
másul vétessenek, csak akkor teljesítheti, mind a tör-
vényhozás, mind az adózó polgárság, ha az összes idevonat-
kozó adatok őszintén feltáratnak. Szükségét látom azonban 
annak, hogy ezt a követelményt kissé bő ve bben is indokoljam, 
nehogy aztmondhassák reám, hogy csak kötözködni akarok. 

A követelményt, a melyet hangoztattam, evidens 
érdeknek kell bárkinek is minősítenie, mert lehetetlen észre 
nem venniök, mind a kultuszminiszternek, mind a róm. kath. 
egyház vezetőinek, hogy a róm. kath. papi kongrua 
czélba vett rendezése a protestánsok körében már évek 
óta egyik oka a nyugtalankodásnak és a gyanakodás-
nak; a szocziáldemokráczia és a szabadgondolkodók 
körében pedig a szekularizáczió mind erőteljesebb han-
goztatására vezet. A szocziáldemokraták és a szabad-
gondolkodók serege igen tekintélyes ebben az országban, 
s erejöket lekicsinyleni, szavukat figyelemre sem mél-
tatni, nem volna államférfim bölcseség. De ha talán 
ezekre nem akarna is adni semmit, se a kultuszminiszter, 
se a róm. kath, főpapság: a magyar protestáns egy-
házak mégis csak ponderálhatnak annyit mindkettő előtt, 
hogy aggodalmaik, nyugtalanságuk megszüntetesére őszin-
tén s a tények feltárásával törekedjenek. 



A kultuszminiszter egykori és mai álláspontja között 
kétségtelen ellentét van. Okát kellene tehát adni az 
álláspont megváltozásának. S ez az okadatolás nem lehet 
az a kijelentés, hogy a róm. kath. alsó papság példás 
türelemmel várakozott kongruája rendezésére, tehát meg-
érdemli, hogy az állam segítségére siessen, — hanem 
csupán az adatok nyílt, őszinte feltárása. 

A Tóm. kath. egyház rendelkezésére és támogatá-
sára oly vagyon áll, a mely — kívülről tekintve — 
feltétlenül kell hogy elegendő legyen az alsó papság 
kongruájának, az állampénztár megterhelése nélkül való 
rendezésére. Zsilinszky Mihály: „Miről van szó ?" czímü 
brosúrája 21—23. lapján kimutatja és pedig hiteles ada-
tok alapján, hogy a magyar róm. kath. egyház kezén 
1-977,874 katasztrális hold területű fekvő birtok van, a 
mely átlag 400 koronájával számítva, 791 millió 149 
ezer és 600 korona értéket képvisel. Ehhez az óriási 
vagyonhoz járul a tőkésített pénzbeli törzsvagyon, mint-
egy 2282 millió 66 ezer és 246 korona összegben és a 
vallásalap 64 millió korona vagyona. A magyar róm. 
iiC • ' 

kath. egyház tehát, közszükségletei ellátására 3137 milljcj 
21.5. ezer é& 846„korüna vagyonnal rendelkezik. Az-4de 
vonatkozó jövedelmi és teherviselési adatok őszinte fel-
tárása nélkül lehet-e valaki, a ki elhigyje, hogy ebből 
a horribilis vagyonból nem telik ki a róm. kath. alsó 
papság kongruája, hanem az államnak kell arra még 
évenkint 1 millió 300 ezer koronát áldoznia ?! S ezzel 
a hitetlenkedéssel és részrehajlást gyanító nyugtalanko-
dással szemben lehetetlen megelégedni a klerikális lapok 
ama kijelentéseivel, hogy a róm. kath. egyház anyagi 
erőtelensége, szegénysége teszi szükségessé az állami 
hozzájárulást, s hogy a nagy javadalmasok az alsó pap-
ság kongruájára évi 700,000 koronánál többet semmi-
képen sem áldozhatnak. 

Ha valóban így volna a dolog, — mi szükség az 
adatokat eltitkolni? A kinek nincs titkolni és elleplezni 
valója, egy ilyen nagyfontosságú és sokakat nyugtala-
nító ügynél kész az adatok feltárására, mind a nyugta-
lankodók megnyugtatása, mind a maga becsületének 
megvédelmezése szempontjából. Hadd lássunk tehát vilá-
gosan ; hadd lássuk az adatokat! Nyomassa azokat ki 
a miniszter ós bocsássa, mind a törvényhozásnak, mind 
a nagyközönségnek rendelkezésére! Ha nem teszi meg, 
részrehajlatlanságát hirdető minden nyilatkozata daczára 
sem fogja kikerülni azt a jogosnak látszó gyanút, hogy 
tulajdonképpen nem az egyenlőség és viszonosság elvé-
nek érvényesítésére, hanem a róm. kath. egyháznak 
jogtalan előnyben részesítésére törekszik. A róm. kath. 
főpapság pedig nem fog menekedni annak a szintén 
jogosnak tetsző vádnak a súlya alól, hogy bár módja 
lett volna alsó papsága fizetését rendezni, mégsem tette 
meg, csakhogy a nagy vagyonban maga duskálkodhassék, 
s az állam javának munkálása s terheinek könnyíteni 
akarása helyett, nem átallotta a maga kötelességének 
az államra áthárítása által a polgárság terhét szaporí-
tani ! S ennek a vádnak nyomában igen élesen, s bizony 

nem meghallgattatás nélkül fog felhangzani a szekulari-
záczió követelése is, a mely, ha valóra válik, nagyobb 
veszedelmet hoz el a róm. kath. egyházra, mint lenne 
az, ha a főpapi jövedelmek megcsonkulnának évi 2 millió 
koronával! / 

* * 
* 

A törvényjavaslat ama rendelkezését, a mely szerint 
kongrua-kiegészítésben részesülnek az összes törvényesen 
bevett vallásfelekezetek rendszeresített missziói lelkészei, 
helyi káplánjai és segédlelkészei, kétségtelenül haladás-
nak kell minősítenünk a régi törvénynyel szemben. Dr. 
Kováts J. István azonban már reámutatott a rendelkezés 
egy pótlandó hiányára, a mely ha megmarad a törvény-
ben, a ref. egyház segédlelkészeinek határozott hátrá-
nyára fog szolgálni, az egyházi törvény ama rendelke-
zése következtében, hogy a második lelkészi vizsgálat 
az első után csak két esztendő múlva tehető le. Egy 
másik hiányára a javaslatnak én abban mutatok reá, 
hogy egyáltalában nem mondja meg azt, hogy a segéd-
lelkészek fizetéséből. mennyi fedezendő a segédlelkészt 
tartó lelkész vagy egyházközség által. Azt, hogy az új 
állás szervezésének indokoltsága felett a kultuszminiszter 
döntsön; nem tartom elegendőnek; hanem szükségesnek 
ítélem a törvényben annak megállapítását is, hogy az 
új állás szervezéséhez a szervező lelkész vagy az egy-
házközség mekkora anyagi erővel tartozik hozzájárulni. 
Ennek megállapítása meg van a rendes lelkészi, helyi 
kápláni és missziói lelkészségeket illetőleg a javaslat 
3. §-ában. Állapíttassék meg tehát az a segédlelkészsé-
geket illetőleg is, hogy itt is világosan lássunk és min-
gen gyanúnak és zavarnak eleje vétessék. 

* 
* * 

Haladást konstatálhatunk abban a rendelkezésben 
is, hogy az 1898. XIV. t.-cz. 4. §-ában körülírt minősí-
tésen kívül igazolni kell a kiegészítést kérőnek azt is, 
hogy meg tud felelni a magyar nyelvről intézkedő 1840. 
évi VI. t.-cz. 8. §-ában foglalt követelményeknek. Vala-
mint abban is, hogy a lelkészi, missziói lelkészi, helyi 
kápláni állást rendszeresíteni akaró egyházközség leg-
alább is felét köteles magára vállalni a javadalomnak. 
Vannak azonban kifogásaim az ezeket magában foglaló 
3. § ellen is. 

Kifogásom első sorban az, hogy a lelkészek kvalifi-
kácziójánál, a tanfolyam szabályszerű elvégzése és a 
magyar nyelv tudása mellett nem köti ki a lelkészi 
képesíttetésnek Magyarországon való elnyerését, illetve 
a külföldön nyert képesítésnek Magyarországon való 
habilitáltatását. Hogy ennek a kifogásunknak s a benne 
foglalt követelménynek mily jelentősége van magyar 
nemzeti szempontból, nem szükséges bővebben indokol-
nunk. A protestáns egyházak ezt a követelményt már 
magok törvénykönyvükbe foglalták; nemcsak természe-
tesnek, de az állam érdekét is szolgálónak tartom azon-
ban, hogy az az állami törvénybe is belefoglaltassék s 
ezáltal a nemzetiségi czélokat szolgáló külföldi papné-



velésnek, valamint az idegen szerzetes papság beözönlésé-
nek és állami segítségben részesítésének gátja vettessék. 

Második kifogásom az, hogy a fél papi javadalom 
kiszolgáltatásán kivtil kiköttetik az új lelkészi állások 
szervezésénél az is, hogy a gyülekezet híveinek a nyolcz-
százat meg kell haladniok. Ezt a követelményt legfeljebb 
a helyi kápláni állások szervezését illetőleg tartom, min-
den közelebbi megszorítás nélkül elfogadhatónak; mert 
egy nyolczszáz lelkes gyülekezetben csakugyan felesleges 
a rendes lelkészen kívül még egy rendszeresített helyi 
káplán és legalább is újabb és újabb nyolczszáz lélek 
teszi szükségessé, hogy egy, kettő vagy több helyi káp-
lán állíttassék be a lelkész segítségére, Kimondani azon-
ban azt, hogy csak nyolczszáz lelkes önálló vagy missziói 
egyházközség számíthat lelkésze vagy helyi káplánja 
javadalmazásnál állami kiegészítésre: szerintem nem 
lehet. Ezzel szinte lehetetlenné tétetnék az újabb anya-
vagy missziói gyülekezetek alakulása. A javaslat ugyan 
felhatalmaztatni kivánja a minisztert arra, hogy kivételes, 
figyelmet érdemlő esetekben eltekinthessen ezekről a 
követelményektől; de ezt a latitiidöt, mint általában a 
törvények latitüdjét, sem nem helyeslem, sem elegendő-
nek és a gyülekezet-alakítási jogot biztosítónak nem 
tartom. A régebbi kongrua-törvényben is meglevő ilyen 
latitüd elég szomorú tapasztalatokban részesített már 
bennünket, különösen az erdélyi ref. egyházkerület gyüle-
kezet-anyásítási törekvései körében; pedig a régebbi 
törvényben a lélekszám nincs is kikötve. A nyolczszáz 
lélekszámot tehát egységül csak a helyi kápláni állások 
szervezésénél, illetve szaporításánál tartom elfogadható-
nak ; a rendes és missziói lelkészi állások szervezésénél 
azonban teljesen elegendő, ha a lelkészi javadalom felé-
nek átvállalása kiköttetik. 

* * 
* 

A törvényjavaslat 4. §-a lesz, úgylátszik a legerő-
sebb ütköző pont a tárgyalás alkalmával. Nem azért, a 
mit ón kifogásolok benne, hanem azért, a mit a kleri-
kalizmus kifogásol. Ez a § rendelkezik ugyanis a felől, 
hogy mily esetekben vonható meg a kongrua-segély az 
abban részesülőktől. A javaslat fenntartja az 1898. 
évi XIV. t.-cz. 9.- §-át, sőt alkalmaztatni kívánja azt 
abban az esetben is, ha a kongruás lelkész az állam 
törvényei vagy a kormány törvényes rendeletei által reá 
rótt kötelességeket nem teljesíti. Ha pedig a nem telje-
sítés oka a felsőbb egyházi hatóság rendelkezése és ez 
a rendelkezés a miniszter felhívására sem módosíttatik : 
akkor a kongrua, az egyházi felsőbb hatóság kikerülé-
sével, közvetlenül a lelkészeknek utalványozandó. 

Ezt a rendelkezést, különösen annak utolsó pont-
ját, a klerikális lapok elfogadhatatlannak minősítik, — 
én pedig elégtelennek ítélem. A klerikális vélemények 
szerint ez a § a Rómából irányított papságot a miniszter 
kénye-kedvének teszi ki és esetleg arra bírhatja, hogy 
az anyagiakért engedetlenné váljék felsőbb egyházi ható-
ságaival szemben. S magyarázgatja, ismeretes „haza 

fias" felfogása szerint, hogy lehetnek esetek, a mikor 
az illetékes faktorok által meghozott és szentesített 
állami törvényeknek és az azokon alapuló törvényes 
miniszteri rendeleteknek nem engedelmeskedhetik, papi 
esküje és hűsége megszegése nélkül, Róma papsága. 

Ezek a „hazafias" aggodalmak azonban csak azt 
a kifogást erősítik, a melyet én °rnelek a javaslat rendel-
kezései ellen. Nekem ugyanis az a kifogásom, hogy 
nagyon enyhe és semmikópen sem elfogadható a javaslat 
rendelkezése akkor, a mikor az állam törvényeit vagy a 
törvényes miniszteri rendeleteket, felsőbb egyházi ható-
sági tilalom folytán végre nem hajtó papokat csak azzal 
akarja állampolgári kötelességeik teljesítésére kénysze-
ríteni, hogy a köngrua kiegészítést nem a felsőbb egy-
házi hatóság útján, hanem közvetlenül kivánja rendel-
kezésükre bocsátani. Ez a pontja a javaslatnak bizo-
nyára a minisztérium r. kath. ügyosztályában nyerte 
meg szövegeztetését. Teljesen magán is hordja annak 
bélyegét. Látszólag biztosítani akarja az állam jogát, 
a valóságban azonban egyáltalában nem mond semmit, 
sőt egyenesen azt czélozza, hogy a Rómától függő alsó 
papság, akár engedelmeskedik az állami törvényeknek, 
akár nem, mégis megkapja a maga állami kongrua-
kiegészítését. Olyan szemfényvesztés van ebben a javas-
latban, a milyen csak a mai érában lehetséges! Mert 
vájjon micsoda fegyelmi hatalom van abban, ha a tör-
vényt vagy a törvényen alapuló miniszteri rendeletet, 
felsőbb egyházi hatóság tilalma következtében végre 
nem hajtó pap nem egyházi felsőbb hatósága, hanem 
az állampénztár útján közvetlenül veheti kezébe a kon-
gruáját kiegészítő összeget? Szeretném, ha erre a kér-
désre feleletet adna a kultuszminiszter úr, valamint 
mindazok, a kik a § rendelkezésését a római papság 
szempontjából elfogadhatatlannak ítélik. 

Ha az állam fegyelmi hatalmát komolyan érvé-
nyesíteni akarja a miniszter úr ós a törvényhozás, akkor 
azt fogja javasolni, illetve végezni, hogy a törvényeket 
ós törvényes rendeleteket végre nem hajtó pap kongrua-
kiegészítésben nem részesülhet. 

* * 
* 

A 6. §-t illetőleg már első czikkemben elmond-
tam véleményemet. A 7. § rendelkezése, mintán csak a 
régebbi törvény némely pontjainak érvénytelenítésére 
vonatkozik, nem igényel semmiféle tárgyalást. A 8. § 
azonban, mely a megalkotandó törvény hatályát Horvát-
Szlavon-Dalmátország területére nem terjeszti ki, ha 
törvénnyé válik, csak szaporítani fogja azokat az egyen-
lőtlenségeket, a melyek a magyar korona országaiban 
törvényileg egységes egyházba tartozó magyarországi és 
horvát-szlavonországi prot. lelkészek állami segélyezése 
tekintetében fennforognak. Ennek kiegyenlítése csak 
akkor történhetnék meg, ha Horvát-Szlavonországot ille-
tőleg is olyan intézkedések tétetnének, a melyeknek 
alapján az ott szolgáló prot. lelkészek is egyenlő java-
dalmazást nyernének magyarországi testvéreikkel. 

H. I 



ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben.* 

III. 

A tanulók vallása. A magyarországi gimnáziumok 
összes tanulói közül, az általam használt hivatalos sta-
tisztikai kimutatás szerint, református volt 15'78%- Az 
utóbbi évek adataihoz képest itt némi hanyatlás észlel-
hető, mert az 1891—95. évi átlag 15-80%, 1896—1900 
évi átlag 16'01°/o> 1901—1905 évi átlag 15-95%; a 
mikor tehát a létszám a legmagasabb volt (körülbelül 
10 év előtt), ahhoz képest a református tanulók arányá-
ban 0*23% apadás mutatkozik. Érdemes ideiktatnunk 
a más vallásfelekezetü gimnáziumi tanulókra vonatkozó 
adatokat is. A róm. kath. vallású tanulók átlaga ugyan-
azon években ezt a fogyó sorozatot adja : 44*95, 4417, 
43*69, 1906-ben pedig 43*25% Az izraelita gimnáziumi 
tanulók létszámának gyarapodását pedig ez a gyorsan 
növekedő sorozat: 17'24, 18 69, 19*26, 1906-ban pedig 
20*34%• Az ágost. liitv. evangélikusok 10"19%~ró1 

év alatt 9*34%-ráestek; a görög katholikusok és görög-
keletiek együttesen körülbelül 0'5%-al vannak kevesebben, 
mint 1891-ben ; az unitáriusok arányszáma (0*86%) állan-
dónak tekinthető. Leglényegesebb tehát a róm. kath. 
vallású gimnáziumi tanulók létszámának apadása (1'7%) 
és ezzel szemben a zsidóknak (3"1%"0S) ig e n jelenté-
keny gyarapodása. 

Nekünk reformátusoknak, daczára az állandó, de 
fontosabb konszekvencziákra — szerencsére! — nem 
igen alkalmatos csekély hanyatlásnak „nagyobb panaszra 
nem lehet okunk". De — a mint dr. Gergely György 
rámutatott az országos ref. tanáregyesület legutóbbi köz-
gyűlésén tartott rendkívül érdekes és értékes felolvasá-
sában (A felekezeti verseny a hazai oktatásügy terén) —-
„nem szabad szemünket behunyni azon tény előtt, hogy 
ugyanazon idő alatt a gimnáziumi tanulók létszámában 
az izraeliták, a kik a 80-as évek közepén értek csak 
utói bennünket, úgy felszaporodtak, hogy ma már a 
20u/o_ot is meghaladó létszámukkal" messze előttünk 
járnak. „Pedig ne feledjük, mennyivel kevesebben vannak 
ők áz országban." 

Lássuk most a saját iskoláinkat! 
A Magyarországon gimnáziumba járó református 

tanulóknak körülbelül 63%-a református gimnáziumaink-
ban végzi tanulmányait. E tekintetben — daczára az 
újabb időben fejlesztett főgimnáziumainknak - erős 
(4%) hanyatlás tapasztalható, mert tíz óv előtt 67% 
tanult református gimnáziumban. 

* Az előző közleményeket lásd a- lap 1908. évi 48. és 50. 
számaiban.: Szerk. 

Tíz év előtt a gimnáziumainkban vizsgát tett tanu-
lók 60*26%-a volt ref. vallású, ma 61*32%, azaz 1%-nál ' 
nagyobb az emelkedés. Római katholikus, görög katho-
likus, görög-keleti a 10 év előtti együttes kimutatásban 
18*6%, most 14-35+1-58-4-2-03-17-96%. Ág. hitv. 
evang. volt 5-7%, most 5*75%- Izraelita volt 14'5%, 
most 14'14%. A létszámemelkedés tehát határozottan 
javunkra történt! A másvallásúak 0*2%-°s emelkedésé-
től eltekintve — a r. kath.-okban etc. és az izraelitákban 
mutatkozó fogyást — teljesen a reformátusok létszámá-
nak emelkedése pótolja. Ha pedig összevetjük ezeket 
az adatokat az állami összes gimnáziumok idézett ada-
taival, azok megnyugtató módon tanúskodnak intézeteink 
református jellege mellett. Az arányszám ugyan nem 
ideális, de különösebb aggodalomra sem ad okot. 

Számszerint legtöbb a református vallású tanuló 
Debreczenben (556), Sárospatakon (349), Szatmárnémeti-
ben (329) és Budapesten (302). 

Arányszám szerint legelői áll a debreczeni fŐgim 
názium (89*7%, az evangélikusokkal együtt 95%), utánna 
Sárospatak (83*9), Szatmárnémeti (81*2), Kolozsvár (76*8), 
Székelyudvarhely (76*5), Hajdúböszörmény (72*6) és Sepsi-
szentgyörgy (71*9) következnek. 

Számszerint legkevesebb a református tanuló Gyönk 
(29), Kunszentmiklós (60) és Rimaszombat (109) kivéte-
lével, Máramarosszigeten (110), Hajdúnánáson (111), Kis-
kúnhalason (115), Békésen (116), Szászvároson (118) ós 
Hajdúböszörményben (119). 

Aránylag legkevesebb ref. vallású növendék van, 
a rimaszombati egyesült protestáns főgimnázium után 
(a hol a ref. és ágost. evang. tanulók együttes száma 
50*7%)) Miskolczon (35"2%), a mely iskolában legtöbb 
az izraelita vallású tanuló (37*7%) s a hol a protes-
tánsok együtt is csak a teljes létszám 44'4%'át teszik 
ki. Miskolcz előtt áll Márainarossziget és Szászváros 
(41-4). Amott a protestánsok együttes száma 46*3, itt 
49*5°/ o; a reformátusok után Szigeten a zsidók (25*9%), 
Szászvároson a róm. kath. (18*9) és a zsidók (18'2%) 
vannak túlsúlyban. Csurgón a református tanulók száma 
42% : a római katholikusoké 43%- Nem éri el az 50u/o"ot 

Gyönk (43*3), sőt Kiskunhalas (49*6) sem. Mind a két 
helyen (22*4, illetőleg 22*8%-al) a reformátusok után 
a zsidók vannak legtöbben. 

A fel nem említett intézetekben a református tanu-
lók száma 50 és 70% közé esik; de csak 13 intézet 
áll az átlagos % felett, a többi 14 — a rimaszombatit 
ide nem számítva —- alatta rnarad. 

Erős fogyást mutatott tíz ,év alatt a református 
tanulók arányában Hajdúnánás, a mely 84*3%-al mind-
járt Debreczen után állott s most 68*9%-al a kilenczedik 
helyre került; viszont Szászvároson volt aránylag a leg 
kevesebb ref. tanuló (30"8%X most 41-4%, azaz ott 
10%-os emelkedés mutatkozik. Egyébként a tanulók 
vallásszerinti eloszlására vonatkozó adatokat részletesen 
feltűnteti a következő táblázat: 
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Gyönk ;i> 29 4 3 3 9 13-4 14 209 15 22-4 — — .—' — — — 

Kunszentmiklós . 60 59-4 7 6 9 13 12 9 21 20'8 ' — 
i __ 

— 
• j,. . Ü5Í' 

— 

Békés 116 57-7 6 3 0 29 144 25 124 25 124 — — — 

Budapest 302 50-8 30 5 1 151 25-4 88 14-8 11 1 9 6 10 6 1 0 
Csurgó 125 42'0 12 4 0 128 4 3 0 32 10-7 1 0-3 — 

•fii: 
— " — 

Debreczen . . . . . 556 89-7 33 5 3 7 l - l 21 3 4 — — 1 0 2 2 0 3 
Hajdúböszörmény . . . . 119 726 4 2 4 18 110 12 7 3 2 12 9 5 5 — ' • — 

Hajdúnánás . . . . 111 6 8 9 7 4-3 19 11-8 13 8 1 3 1-9 8 5 0 — — 

Hódmezővásárhely . . . . 159 53-9 12 4 1 58 19 7 55 18-6 9 3 1 2 0-7 
Karczag 129 50-8 2 0-8 50 197 69 27-2 4 1-6 — — — — 

Kecskemét . . . . . 170 63-4 15 5 6 19 7 1 49 183 10 3 7 3 1 1 2 0-7 
Kiskunhalas . . . . . . 115 496 19 8 2 39 16-8 53 22-8 6 2 6 — — — — 

Kisújszállás . . . . 124 5 2 1 5 2 1 57 23 9 50 210 — — 1 0-4 1 0-4 
Kolozsvár . . 292 768 33 8-7 31 8-2 18 4 7 3 0 8 2 0'5 1 0 3 
Máramarossziget . . . , 110 4 1 4 13 4 9 44 16 5 69 259 1 0 4 29 109 __ — -

Marosvásárhely . . . . . 283 656 21 4 8 5 24 5 5 60 139 21 485 14 3 2 10 2-3 
Mezőtúr . 166 675 10 4 1 24 9-8 39 159 6 2-4 1 0 4 — — 

Miskolcz . 141' '"éö'2 35 8 7 72 180 m 37 7 — — 2 0-5 — 
iftfó 

Nagyenyed . . . . 
Nagykőrös . . . . 

230 6 6 3 19 4 # 121 25 7-2 >b12 tó' s-é 7 2 0 Nagyenyed . . . . 
Nagykőrös . . . . . 249 699 14 3 9 40 i l 2 53 149 •i> >1. ' _ — 

Pápa . . . . . . 304 556 68 124 67 12-2 107 19-6 •rr 
— — — 1 0 2 

Rimaszombat . . . . . 109 300 75 20-7 107 295 67 18-5 — 4 1 1 1 0'3 
Sárospatak . . . . 349 83-9 12 2'9 28 6 7 24 5-7 — 3 0 7 — — 

Sepsiszentgyörgy . . . 220 719 13 4 2 33 10 8 23 7-5 3 1-0 1 0 3 13 4 2 
Szatmárnémeti . . . . . 329 81-2 4 10 23 5-7 40 9 9 — — 9 2-2 — — 

Szászváros . . . . . . 118 41-4 21 7 4 54 18-9 25 8-8 52 18-2 13 4-6 2' 0-7 
Székelyudvarhely . . . . 215 765 9 3 2 17 605 11 3 9 6 2-1 3 11 20 7 1 
Zilah 195 606 1 0 3 62 193 36 11-2 5 1-6 19 5 9 4 12 

E táblázatból látható, hogy aránylag legtöbb a 
róm. kath. vallású tanuló Csurgón (43%)! -Rimaszombat-
ban (29'5%) és Budapesten (25*4%); legkevesebb Deb-
reczenben (1*1%), Marosvásárhelyt (5"5%) és Szatmár-
németiben (5'7%). Legtöbb ág. ev. tanuló van Rima-
szombat (20"7) után Gyönkön (18 4) és Pápán (12-4%); 
legkevesebb Zilahon (0'3) és Karczagon (0'8°/0). Legtöbb 
a zsidó Miskolczon (37'7°/o)» Karczagon (27'7) és Mára-
marosszigeten (25"9%); legkevesebb Debreczenben (3"4) 
és Székelyudvarhelyt (3'9°/o)- Legtöbb görög-keleti tanuló 
van Szászvároson (18 2) és Békésen (124%); legtöbb 
görög katholikus Máramarosszigeten (10"9) és Zilahon 
(5'9%) j legtöbb unitárius tanul Székelyudvarhelyt (71) 
és Sepsiszentgyörgyön (4.2%)-

A valláserkölcsi nevelésről. Mielőtt a tanulók elő-
menetelének vizsgálatára áttérnék, a vallásszerinti elosz-
lással kapcsolatosan emlékezem meg a tanulók valláser-
kölcsi neveléséről, hiszen „a középiskolának nemcsak az 
a feladata, hogy növendéket oly ismeretekkel lássa el, 
melyek nélkül nem foglalhat helyet a művelt emberek 
sorában; másik, nem kevésbbé fontos feladata az, hogy 
a gondjaira bízott növendékekből a hazának, az egy-
háznak hasznos, erkölcsös, vallásos polgárokat neveljen. 

Társadalmunk alapja a vallás — folytatja a békési 
igazgatói jelentés. — Ezen, mint megdönthetetlen szikla-
talajon, nyugosznak összes alkotásaink. Ha azt akarjuk, 
hogy a társadalom leendő polgára ezen intézménybe 
beleillesztődjék, ha azt akarjuk, hogy a mai világrend-
ben megnyugvást és boldogságot találjon, akkor azon 
kell fáradoznunk, hogy szíve, lelke a vallás magvaira 
nézve termő talajjá legyen, hogy az azokba vetett mag-
vak sokszoros gyümölcsöt hozzanak !" . . . 

(Folyt, köv.) 
Dr. Batta István. 

TÁRCZA. 
Az Ige testté lett. 

Irta és a kálvintéri templomban deczember 20-án tartott vallásos 
estélyen felolvasta: dr. Szabó Aladár. 

Az ó-testamentomi zord, küzdelmes időkből, a zsol-
tárok könyve lapjairól fájdalmas, panaszos hang zendül 
felénk. Nemcsak a zsoltáros király szava ez, hanem álta-
lában az emberi lélek égbetörő vágyának kifejezése is. 
„Hozzád kiáltok Uram, én szirtem ; ne fordulj el szótlanul 
tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szál-
lókhoz hasonló!" (28. Zsolt. 1. v.) 



íme az emberi lélek igaz nagy kérdése ! Nem az, 
hogy van-e Isten vagy nincs, hanem az, hogy szól-e 
az Isten, kijelenti-e azt a nagy bölcseséget, szent-
séget és szeretetet, a melynek sugarai elől senki sem 
menekülhet, de a melyet megfogni, megismerni s örök-
ségképen átvenni olyan nehéznek látszik. Az ember, 
mint nemrég egy Londonban tartott gyűlésen a tudós 
herefordi püspök mondta; „kikerülhetetlenül vallásos", de 
vájjon lehetséges-e, hogy Isten gondolatainak és létének 
ragyogó világába behatoljon ? Ki mutathat erre útat, ha 
csak az Isten nem ?! És mikor az ember keresi ezt az 
útat, milyen borzasztónak tűnik fel az a lehetőség, hogy 
Isten elzárkózik előle. Ja j nekem, ha nincs Islen, ki se-
gíteni tud rajtam! De még inkább jaj, ha van Isten, 
de nem akar rajtam segíteni, nem akar velem szóba 
állani, nem engedi, hogy keblére borulva, kisírjam fáj-
dalmaimat és nem gyógyítja meg sebeimet! Jaj nekem 
százszorosan jaj, ha az Isten eljuttat engem az ő csudá-
latos és dicsőséges országa határáig, de nem mondja 
meg, miképen léphetek be abba! Ja j nekem, ha kilöki 
életem sajkáját az örökkévalóság tengerébe, de nem kor-
mányozza hajómat az ő örökkévaló bölcseségével 
irgalmasságával! Jaj nekem, ha felkelti bennem az utána 
való sóvárgást, de mikor kiáltok, némán, siketen és szót-
lanul, elfordul tőlem ! 

Az ó-testamentom megszentelt lapjai biztosítanak 
a felől, hogy az Isten nem fordul el, hanem szól, felénk 
fordul s fényességével belép a mi életünkbe. Az ó-testa-
mentom telve van az „Ige" gondolatával. Az „Ige", a 
miről ott szó van, nem emberi „ige", nem az emberi vagy 
akárminő alsóbbrendű lény „igéje", hanem az élő, igaz 
s mindenekfelett álló Isten kijelentése. Az emberi „ige" 
csak emberi értelmet fejez ki. Az isteni „Ige" isteni, 
örök bölcseséget. Az emberi „ige" csak emberi módon 
hat. Az isteni ,,Ige" az Isten tökéletes akaratát juttatja 
érvényre. Sokan vannak, a kik az isteni „Igé"-ről szóló 
tan eredetét valamely pogány bölcsészetben keresik, 
pedig ott ragyog igazán örökkévaló dicsőséggel, már az 
ó-testamentom első lapjain. Az Isten az „Ige" által teremt. 
A teremtés nagy, felséges munkáját úgy végzi, hogy 
mindig erőteljesebben „szól", azaz kifejezésre juttatja, 
nyilvánvalóvá teszi, a mi benne öröktől fogva él. Ezért 
mondja már a zsoltáríró, a mit később János evangelista 
ismétel: Az Úr Igéje által lettek az egek (33. Zsolt. 6. v.). 

De az Isten nemcsak a természetben szól, hanem 
az emberi lélek titkos mélyein is. Hogyan ismeri meg 
az ember az Úr akaratát? Honnan meríti az élő hitet? 
Honnan veszi a szent reménységeket, hogy az Isten a bűn 
felett diadalmaskodni fog ? Honnan kapja az erőt a nagy'és 
csodálatos elhatározásokhoz, a melyek hőssé teszik az Isten 
seregében? Az „Igéből", az Isten kijelentéséből, a melyek 
által az Úr szól az ő kiválasztottaihoz, ama megfino-
modott lelkekhez, a kik az égi szót hallják és értik. 

Mi indította Noét arra, hogy készüljön a nagy 
megrázkódtatásra? Az, hogy az Úr szóla. Mi késztette 
Ábrahámot, hogy elhagyja a bálványimádás fészkét és 

utat törjön az igaz és szent szeretetnek? Az, hogy az 
Úr az ő Igéje által hívta. Az élet szövevényes utain 
mibe fogódzik a zsoltáríró ? Azt mondja: Szövétneke a 
te Igéd az én lábaimnak és az én utaimnak világossága!" 
(119. zsolt. 105. v.). Mi ad ihletet és emberfeletti erőt 
a próféták kicsiny seregének Mózestől kezdve Keresztelő 
Jánosig, hogy a nép élő lelkiismerete tudjanak lenni? 
Ez az egyszerű tény, hogy a világ vad lármája, a hatal-
masok zúgása, a kishitűek nyomorult aggodalmaskodása 
és a gonoszok fenyegető kiáltozásai között: szóla az Úr! 

Az Ige, mint az isteni értelmet velünk közlő hata-
lom, bölcseségnek is neveztetik s valósággal mint élő 
személyiség szólal meg a Példabeszédek könyve 8-ik 
részében (12. 36. v.) és mint az Isten hatalmának, te-
remtő munkájának, örökkévalóságának részese, sőt mint 
üdvközlő jelen meg előttünk, mert azt mondja: A ki 
megnyer engem, nyer életet és szerzett az Úrtól jóaka-
ratot, de a ki vétkezik ellenem, eröszakot cselekszik az ö 
lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált. 
(Péld. 8. 35—36. v.). Oly méltóságteljes nyilatkozat, a 
mely egyenesen jézu^ e mondására emlékeztet; Valaki 
vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást 
teszek arról az én mennyei Atyám előtt; a ki pedig 
megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt 
az én mennyei Atyám előtt. (Máté ev. X., 32—33. v.). 
Az Ige tehát, a kijelentett égi bölcseség, nagy hatalom 
már az ó-testamentomban. Ézsaiás próféta lelkén át ezt 
a bizonyságot teszi róla az Úr: Az én beszédem, . . . 
nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit aka-
rok és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. (Ezs. 55. 
11. v.). Jeremiás pedig, a mikor elkeseredésében ellen 
akar állani az Ige kényszerítő hatalmának s az ő nevé-
ben nem akar szólani, kénytelen így kiáltani fel: Mintha 
égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve! 
(Jer. 20, 9. v.). 

Mennyivel bágyadtabb a pogányvilágban az isteni 
Igéről szóló gondolkozás. A pogány lelkek is hallják az 
Isten „Igéjét", de nem értik, mert azt a világosságot, 
a mi az égből leikökbe hatol, úgy összezavarják saját 
képzelődéseikkel, hogy Isten Igéje elvész a sok zűrzava-
ros emberi gondolat között. Mélyebben érző lelkek igye-
keznek aztán a közhit képtelenségeitől megszabadulni, 
de oly büszkén és hidegen lépnek az Isten elé, hogy 
annak kijelentését és akaratát legfeljebb csak sejteni 
bírják. A mint a pogány közhit bálványimádással jár 
együtt, úgy a pogány bölcsészeti gondolkodás istentana 
élettelen, bágyadt és erőtelen. Éppen azért az is bágyadt 
és élettelen lett, a mit a pogány bölcselkedők az Isten 
Igéjéről és beszédéről állítottak. Heraklit szerint az ige 
csak annyit jelent, hogy a nagy, hatalmas anyagi világ-
ban van valami eszmei erő is, a mely a durva anyagot 
bizonyos czélok szerint rendezi. Ezt a gondolatot átvették 
a stoikusok is, a kik szerint a nagy mindenségben rejlő 
s annak alapját tevő ige vagy gondolat a különféle 
tények és eseményekben kifejezésre jut. Itt tehát szó 
sincs arról, hogy az Ige valamely öntudatos és személyes 



Isten hatalmas fényt árasztó kijelentése lenne és az 
embernek segítséget, irgalmat, égi fényt hozna. Még 
Philo bölcsészete sem emelkedik ide, pedig Philo, a ki 
pár évtizeddel született Krisztus előtt, zsidó ember volt 
és nemcsak a pogány bölcselkedők gondolataiból, hanem 
az ó-testamentomból is merített. Szerinte az Isten nem-
csak magasan áll felettünk, —- ez még helyes gondolat, 
— hanem oly magasan, hogy teljesen elérhetetlenné és 
megközelíthetetlenné lesz. Közte és a világ közt, tehát 
kell lenni valaminek, a mi Istent a világgal összeköti. 
Ez az Ige, az eszme, a mely azonban inkább szétválasztja 
az Istent és a világot, mint összeköti. Ebben a Philo-féle 
igében nincs szeretet. Közbenjáró volna Isten és ember 
között, de inkább csak ott áll a kettő között hidegen, 
érzéketlenül, tehetetlenül. Istenhez egészen felemelkedni 
nem tud s vele szemben nagyon is alárendelt lény. Az 
emberhez lehajolni nem tud s arról, hogy testté, em-
berré legyen, az embert bűnös nyomorából megváltsa, 
szó sem lehet. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a pogány bölcsészet, 
még ha zsidó befolyás alatt állott is, az „Igét", az isteni 
„Igét" oly nagyszerűen sem bírta felfogni, mint az ó-tes-
tamentoini ihletett lelkek. Még a Philo-féle ige is nem 
tűz, mely csontjainkba rekesztetik és szent hévvel tölt 
el, hanem felettünk lebegő jégcsap, a mely a nap 
fényétől egy kicsit ragyog, de éltető meleget árasztani 
nem képes. 

Az ó-testamentom magaslatairól azonban még fel-
jebb vezet az új-testamentom az „Igét" illetőleg. Az 
ó-testamentomban az isteni örök „Ige" csak egyes suga-
rakat közöl, míg az újban a maga egész teljességében 
lép fel. Jézus az evangéliumok szerint (Máté 13, 1—23, 
Lukács 8, 1—15.) magában zárja az Isten örök Igéjét, 
mely az új életet s as Isten országát létrehozza. Ez az 
„Ige" Jézus „Igéje" (Lukács 8, 5.) Isten orszá-
gát létrehozó hatalom Jézussal teljesen egy. Éppen azért 
János az ő evangéliumában is (Ján. 1, 1—3.) egyáltalán 
„az Ige" alatt Jéznst érti s a Jelenések könyvében is 
Jézust így nevezi: Az Isten Igéje (Jel. 19, 13.), Az evan-
geliomokban azonban nemcsak azt a nagy igazságot 
találjuk, hogy Isten Igéje egész tökéletességében meg-
jelentette az Úr akaratát, hogy úgy szólt, mint még 
soha senki sem, hanem azt is, hogy az Ige testté lett. 
Tehát „az Ige11 nemcsak nem zárkózott el tőlünk, hanem 
a szeretet legnagyobb áldozatát magára vette. Testté 
lett, emberré lett. Bár örök bölcseséget hozott, ezt az 
emberi élet szűk határai közt fejtette ki. Bár szent 
volt, közvetlen érintkezésbe lépett az ember legnagyobb 
betegségével, a bűnnel. Bár örökkévaló boldogság volt 
az osztályrésze, a legnagyobb szenvedéseket és gyötrel-
meket elviselte, sőt még a megkísértetés veszélyének is 
kitette magát. Bár hatalmas volt, mint áldozati bárány 
vetette magát oda a föld és a pokol dühének, mert 
hatalmát nem akarta saját érdekében felhasználni s csak 
a szeretet és az engedelmesség által akart győzni. Mily 
dicső, mily felséges ez a karácsonyi evangelium: „Az 

Ige testté lett!LÍ Mily elragadó és csodás befejezése az 
Ige ótestamentomi küzdelmeinek! Az Ige mindig műkö-
dött a természetben is, az emberben is. Mindig hatott 
élesztett, világosított, ihletett, Isten felé vezetett, de 
végre czélt ért és győzött, mert „testté lett". Hatalmas, 
megváltó szeretetét többé kitépni az emberiség földé-
ből nem lehet. A nagy áldozatot okoskodásokkal és 
gúnyolódással senki meg nem semmisítheti! Azt a nagy 
szolgálatot, a melyet a testté lett Ige végzett, az ember 
ki nem kerülheti. Nemcsak parancsoló, jóra hívogató 
Isten igazgat i a az emberiség ós az egyház sorát, hanem 
az Isten, a ki felséges ós titokteljes mivoltából kilépett 
s abból, hogy testté lett, a végső következtetést is 
kivonta. Azért lett az Ige testté, hogy meghalhasson 
érettünk, s most már a keresztről az ő drága vére is 
kiált, hív, ébreszt és megváltó erőket közöl. 

Ki érezhetné magát elhagyatva, a mikor az Úr ily 
nagy szeretetet ajánl fel neki ? Ki ne nyerne új erőt 
sok csalódás után is, nagy fájdalomban is, rettenetes 
küzdelmek között is, abból, hogy az „Ige" közel van s 
testté lett, hogy mi minél inkább „Igé"-vé legyünk, 
Istent megértsük s Isten előtt járjunk ? Ki ne mondana 
le mindarról, a mi kívülről fénylik és kecsegtet, de a 
mit az Ige értéktelennek, sőt károsnak ítél? Ki félne, 
ha igazán keresztyén az önfeláldozás és odaadó szere-
tettől, a mikor az Ige a legnagyobb áldozatot meghozta. 
És ki ne állana ellen — gonoszok csábításainak, a 
mikor tudja, hogy nem ők győznek, hanem az „Ige"?! 
És ki ne keresné meg az igaz boldogságot a hozzánk 
közeledő ..Igé"-nél, Jézusnál, a ki megtanít arra, hogy 
az érte és vele való szenvedés nem semmisíti meg az 
igazi boldogságot, hanem elkészíti lelkünket, hogy a 
szenvedések útján annál bizonyosabb és édesebb bol-
dogságot tudjon élvezni ? I 

Feleljetek, óh halhatatlan lelkek, feleljetek. Mit 
tesztek? Hova álltok? Befogadjátok-e az „Igét", a ki 
értetek is „testté lettl" Nem tudom mit feleltek? De azt 
tudom, hogy akkor lesz csak igazi karácsonytok, ha 
őszintén és minden álnokság nélkül az Igét befogad-
játok ! És azt is tudom, hogy azok a javító törekvések, 
a melyekről mostanában mindig többet és többet hal-
lunk, nem lesznek sikeresek, a míg a lelkeket az „Ige" 
nem mozgatja, a ki „testté lett". 

Azok pedig, a kik az Igét már befogadták, ne fél-
jenek és ne rettegjenek. Mindenekfelett pedig adják 
meg a dicsőséget az „Igé"-nek azzal, hogy erősen és 
tántoríthatatlanul hisznek az „Ige" teljes és végleges 
diadalában. Az „Ige" a mikor — testté lett, az Atya 
által kitűzött legdicsőbb feladatot megvalósítva és a 
legnagyobb akadályt legyőzve. Szent Lelke által az előt-
tetek levő kisebb akadályokat is le fogja győzni. Örül-
jetek azért ós örvendezzetek, mert nemcsak a karácso-
nyotok lesz boldog, hanem a folyton munkálkodó „Ige" 
által egész életetek boldog lesz ós diadalmas. 

Hallelujah ! Ámen! 



R É G I S É G . 

A sárospataki főiskola történetéhez. 
Nagy és nehéz küzdelmekkel teljes az a majdnem 

huszonkét esztendő, a mely a sárospataki kollégium 
történetében az ifjú Csécsi János működésenek idejét 
jelzi (1713 febr. 20-tól 1734-ig). Egy évtized sem mult 
még el a gönczi és kassai bujdosás1 keserűségei után 
s a főiskola kebelében oly elkeseredett viszálykodás 
ütötte fel fejét, a mely tanulókat és tanárokat, külső-
és belső renden levő elöljárókat, patrónusokat ős bene-
factorokat két ellenséges táborba sorakoztatva, valósággal 
„az Isten házát égető s emésztő tűznek"2 lángjával 
lobogott és akadályozta az Ősi intézet működését ós 
fejlődését. 

Ennek az áldatlan belviszálynak és a vele kap-
csolatos dolgoknak történetéhez kívánok levéltári kuta-
tásaim alapján néhány ismeretlen írást a tudomány rendel-
kezésére bocsátani. 

Szentimrey Sámuelnek Ráday Pálhoz: Ottrokócsról 
1717 márczius 17-én intézett levelén kívül, a mely most 
közöltetve először, eddig legbővebb és legauthentikusabb 
tudósítás3 a sárospataki iskolai viszály tárgyában tartott 
1717 februári consistoriumról, a többi, a mit közzétenni 
szándékozunk, egy-egy porszemnek, az események lánczo-
latában jelentéktelen kapocsnak látszik csupán, de érté-
kük azért kétségtelen. Es pedig nemcsak azon általános 
elvnél fogva, hogy az ismeretlenség homályából kiemelt 
minden legkisebb adat is bővítheti látókörünket, vagy 
helyesbítheti ítéletünket, hanem azért is, mert levéltárilag 
egyházunknak épp XVIIL századbeli története van leg-
kevésbbé felderítve. 

És még egy szempontból. Úgy vagyok meggyő-
ződve — és erre az a sok ezer egykorú írás tanított 
meg, a melyet a különböző levéltárakban vizsgáltam át, 
hogy egyházunk történelmének harmadik korszaka (1711— 
1790.) nem mondható csak a „néma szenvedések" korá-
nak. És a mint politikai történelmünkre nézve felderítette 
az újabb kutatás, s éppen a levéltárak anyagából, hogy 
„az a nemzet, melynek vesztét fiai megsiratták, melynek 

1 1687-töl 1705-ig. A kollégium 1687 április 24-én került a 
jezsuiták kezébe, a mikor a tanulók nagy része, az öreg Csécsi 
vezetése alatt Gönczre ment, hol június 12-töl 1695 márczius 25-ig 
békességben lehettek. A jezsuita üldözés azonban újra feléledt 
ós már 1695 május 20-án Kassán van a kollégium, a honnét csak 
1705 május havában költözhetet vissza Sárospatakra. Id. Csécsi 
János meghalt 1708 május 14-én. Horváth Cyrill nem eléggé szaba-
tosan fejezi ki magát, a midőn azt mondja, hogy az öreg Csécsi 
„a pataki kollégiumnak épp a legnehezebb időkben, a gönczi és 
kassai bujdosás korszakában, 1686-tól 1708-ig volt hűséges gond-
viselője". (Lásd: Irodalomtörténeti Közlemények. 1907. 1. 1. Ada-
lékok ifj. Csécsi János életéhez). 

s Lásd: Szentimrey Sámuelnek Ráday Pálhoz 1717 január 
23-án intézett levelét. 

3 „A consistoriuin egész lefolyásáról nincs tüzetes és a mi 
fő : authentikus értesülésünk", mondja Horváth C. jelzett munká-
jában. U. o. 25. 1. 

megdőltén már ujjongtak ellenségei, voltakép tán soha 
nem gyűjtött több erőt, gyarapodott inkább számban és 
szellemi műveltségben, mint éppen ezen nemzetietlennek 
gúnyolt időszakban" magyar protestáns egyházunk is 
az éppen nem „néma szenvedések"-nek ezen majdnem 
nyolczvan esztendeje alatt nem kevesebb kitartást s nem 
kisebb fentartó és erőgyűjtő munkát fejtett ki, mint a 
megelőző korszak zajos küzdelmeiben. Igaz, hogy e kor-
ról ilyen általános ítéletet alkotni, részint az óriási levél-
tári anyagnak ismeretlensége, részint az egyházi ese-
ményeknek minden tekintetben erősen kimagasló, köz-
ponti vezéregyéniség hiányából származó erős szétágazása 
mellett, meglehetősen nehéz. Mert nem szabad elfelej-
tenünk, hogy e korban Thurzók, Illésházyak vagy Rákó-
cziak már nincsenek. Az ellenreformáczió erőszakossága, 
a királyi kegy mosolygását leső, számító politika, a nehéz 
iclők mostohasága, elszegényedés és kihalás, nagyon 
megapasztották azoknak a protestáns családoknak a 
számát, a melyek előbb a származás, vagyon és hivatali 
állásukal járó tekintélyük révén is nagyobb erőt képvi-
selhettek a kormányzat protestáns-ellenes ténykedésének 
ellensúlyozásában s az intézkedések szigorúságának 
enyhítésében. Milyen más lett volna bizonyára a Csécsi, 
Fiileki, Azari és Nagymihályi közötti küzdelemnek képe, 
rövidebb a lefolyása, s talán a vége is más. ha például 
a Rákócziak korában játszódik le! De a letűnt időknek 
nagy és tekintélyes, az országos politikában is kiváló 
szerepet vivő emberei, helyébe külsőleg kisebb, sokkal 
szegényebb és kevésbbé tekintélyes emberek lépnek. 
Azonban éppen ezért van e kornak ós a külsőleg kisebb 
vezető embereknek jellemében valami a heroizmusból. 

Az alább közlendő írásokból is kicsillámlik egy-egy 
fénysugár, a mely a többivel egyesülve, a királyi nap 
fényességével ragyogja be azt a nehéz munkát, a mely-
nek czélja volt e korban is az egyház külső- és belső-
békéjének, mint a haladás és fejlődés legelengedhetet-
lenebb tényezőjének biztosítása. 

Hogy a közlendőket teljesen megértsük, el kell 
mondanunk röviden az eseményeket addig a pontig, a 
melynél már az egykorú szereplők tudósításai is útba-
igazítanak bennünket. 

Ifjú Csécsi János, a kinek személye ós működése 
czentrális pontja a bennünket érdeklő eseményeknek, 
még huszonnégy éves sem volt, a mikor nagynevű 
atyjának örökébe lépett. Gönczön, 1689 június 11-én 
született. Gyermeksége, kora ifjúságának esztendei össze-
esnek a pataki kollégium hontalanságának idejével. Göncz-
ről és Kassáról, a hol az alsó- és középiskolai osztá-
lyokat már 1703-ra elvégezte, 1705 május 14-én Sáros-
patakra költözve, három évig tanult logikát, fizikát, 
metafizikát és theologiát. Rendkívüli szorgalmával és 
tehetségével már korán kiemelkedett tanulótársai között. 
Alig töltötte be tizenhetedik évét, a mikor a syntaxista 
osztály vezetését rábízták; publicus praeceptori műkö-

1 Lásd: Mill. tört. VIII. k. 4. 1. 



dését azonban félbeszakította atyjának 1708 május 14-én 
bekövetkezett halála. 

Ez a veszteség kétszeres súllyal nehezedett a fiatal 
Csécsi vállaira. Nemcsak atyját, hanem a tudományos 
önképzésben gondos irányitóját is veszítette benne. 
Valószínű} hogy ezért hagyta el Patakot, mindjárt atyja 
halála után. Vigasztalódni, gyorsabban megnyugodni kivánt; 
idegenebb helyre, ismeretlenek közé vágyódott, hogy 
bánatára, veszteségére ne figyelmeztesse lépten-nyomon 
az ősi kollégium, a melynek kövei is az elköltözött érde-
meiről beszéltek. De czélját, liogy egy évet Gyula-
fehérvárott töltsön, nem érhette el. Egy hónapi debre-
czeni tartózkodás után visszatért Patakra, hol folytonos 
tanulással töltötte idejét, egész 1709 május közepéig, 
a mikor három ifjú kíséretében elindulhatott rég óhajtott 
külföldi útjára. A kontinensnek úgyszólván minden neve-
zetesebb iskoláját meglátogatta, sőt London, Cambridge 
és Oxford sem maradtak előtte ismeretlenek. Huzamosabb 
időt azonban csak Utrechtben és Franekkerben töltött; 
ott a rationalista Roellius, itt Camp,egius Vitringa gyako-
roltak rá legerősebb hatást. m 

1712 augusztus másodikán indult hazafelé, útjában 
is keresve az összeköttetést a kor vezető tudományos 
embereivel. Jó háromhónapi utazás után, október 13-án 
érkezett meg atyja dicsőséges munkásságának helyére, 
a hol alig négy hónap múlva, mint egyenesen arra ter-
mett ember „beiktattatott a pataki iskolába rektornak és 
professzornak, s ekkép Isten megadta neki atyjának 
székét s dignitását".3 

Innen kezdődik az az elkeseredett belviszály, a 
melynek egyes fázisait és következményeit az alább 
közlendő levelek egyes részeikben megvilágítják. 

Ez időben Füleld András volt a kollégium igaz-
gatója. Nem tudjuk, hogy miért, de Fiileki már az első 
pillanattól kezdve hidegen viseltetett Csécsivel szemben, 
sőt „az új professzor beiktatása ellen is ünnepélyesen 
tiltakozott".4 Annyi bizonyos, hogy 1714-ben már kenyér-
törésre kerül a dolog Csécsi és Fiileki András, valamint 
Azari István sárospataki lelkipásztor között. Füleki és 
pártja eretnekséggel,1 Azari István kanonikus vétséggel 
vádolták Csécsit.2 A kollégiumi ifjúság is két pártra 
szakadt. Az ellentétek 1715 tavaszán már annyira kiéle-
sedtek, hogy a kollégiumban nyilt lázadás tört ki, a 

1 Lásd: Horváth C. id. in. u. o. 6. 1. 
2 U. o. 
3 Csécsi egy alkalommal Roellius híres tételét védelmez-

tette tanítványaival. („Ratio humana est princípium et norma cre-
dendorum, ita ut nihil eredi debeat, quod rationi absurdum et 
impossibile videtur".) 

4 Csécsi „publica authoritate senioris Ecclesiastici adnione-
altatott, hogy eljegyzett mátkájának hazahozására ne induljon 
azon vasárnap, a melyen a Pataki Eklában Sz. Conimunio admi-
nistráltatik, mind azáltal azzal semmit nem gondolván, maximo 
Ecclesiae scandalo tsak el ment és azon Vasárnapot, a mellyen 
maga is communicált, immediate követő hétfőn, coritra Canones 
Ecclesiae lakodalmazott, még pedig egész éjszakai tántzolásokkal". 
Lásd; Azari Apologiája. Közöltem e lapok mult évi folyamában. 

melynek csak az ugyanezen évi április 4-iki consistorium 
vetett véget. Fülekít felmentették, Csécsit eltiltották az 
orthodox egyházi tanok elleni tanítástól, kilencz lázadó 
ifjút pedig kicsaptak. 

A consistoriális intézkedés azonban korántsem vetett 
véget az iskolai zavargásoknak. Sokan kegyetlenségnek 
minősítették a kilencz ifjú eltávolítását, a mit Füleki 
szigorúságának tulajdonítottak. Pósaházi István zélhplémi 
esperessel élükön követelték a kicsapottak visszafoga-
dását, a mi a deczember 18-iki consistoriumban be is 
következett. Az ifjúságnak Fiileki-ellenes nagyobb része 
ezzel valóságos vérszemet kapott. 1717 január 28-án 
küldöttségileg adják tudtára Fülekinek, hogy tanáruknak 
tovább el nem ismerik s a kollégium elöljáróságát arra 
kérik, hogy Fülekit mozdítsa el állásától. 

Mindezen mozgalmakban, a Füleki megbuktatására 
irányított törekvésben kétségtelenül ott van Csécsi közre-
működése. Nem nagyon rokonszenves ez a szerep. Egyéni 
hiúság, talán korlátlan hatalmi vágy, tudományos képzett-
ségének túlbecsülése, túltengő önérzet és hajlíthatatlan 
büszkeség: kétségtelenül ezek a tulajdonságok, a melyek-
ben Csécsi magatartásának rúgóit kell keresnünk. 

Az iskolai fejetlenségnek véget kellett vetni^ úgy 
kívánta ezt a kollégium érdeke. Ráday Pál, kit a sáros-
pataki villongásokról bőven értesítettek, consistorium 
elé vinni ajánlotta az ügyet.1 Erről már beszélnek az 
itt közlendő egykorú tudósítások. 

Molnár János. 
(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Előfizetési felhívás. A bibliai segédkönyveknek s 

ezek között a Konkordáncziának már régóta érezzük a 
nagy hiányát. Hisz a régebbikről nem is szólva, Makiári 
Pap Lajosnak annak idején jó szolgálatokat tett Bibliai 
Egyezményes Szótára is már rég elfogyott s könyvárúsi 
úton egyáltalán nem kapható. A szükségérzet pedig egyre 
fokozottabb mértékben jelentkezik, egy, ha nem is teljes, 
a Szentírás minden szavát minden vonatkozásban feltűn-
tető, — de legalább mégis bő, a fontosabb bibliai helyek 
feltalálására könnyen rásegítő szókönyv iránt. Ezért szol-
gálatot véltem tenni a nt. lelkészi karnak s általában a 
bibliával foglalkozóknak, a midőn egy meglehetős bő (a 
tulajdonneveket nem számítva 30 ezernél több szentírási 
helyet tartalmazó s így a gyakorlati szükséget kielégítő) 
Bibliai Szókönyv-et készítettem, melyben függelékül ün-
nepi és különféle esetekre alkalmi textusokat is szándé-
kozom adni. — A munka, kellő számú előfizetők jelent-
kezése esetén, nagy nyolezadrétű alakban, 25—30 ívnyi 
terjedelemben, 1909. évi május hóban fog megjelenni. 
Az 1909. évi január 15-ig szerzőnél jelentkező előfize-
tőknek tartós vászonkötésben 12 korona árban díjmen-
tesen fog megküldeni. Utánvételes előjegyzésekre szintén 
kiterjed a 12 koronás árkedvezmény, de ez esetben a 
portót is utánvételezem. A bolti ár sokkal magasabb lesz. 
Pápa, 1908. évi deczember hó. Csizmadia Lajos, theol. 
tanár. 

1 Ráday levelét egész terjedelmében közli Horváth C. id. 
m. 18. s köv. 1. 



A Lelkészegyesület, az orsz. réff. lelkészegyesület 
hivatalos közlönye, az 1908. évi 52-ik számmal új szer-
kesztőséget és bővebb terjedelmet nyert. Ferenozy Gyula 
titkártól a szerkesztést dr. Baltazár Dezső egyesületi 
elnök vette át, Bakóczy Endre társszerkesztése mellett, 
s a közlöny egy ívről két ívre bővült. A megbővült köz-
löny ad vezetőczikkeket, Tárcza, Tudomány, Szocziális 
kurztíá, Egyesület, Vegyes és Szépirodalom rovatokat, s 
az ezekben olvasható ezikkekből ítélve, kétségbevonha-
tatlan erősödése konstatálható. A lap előfizetési ára egy 
évre, nem egyesületi tagoknak 10 korona. Az egyesület 
tagjai a tagdíj fejében kapják. 

Az Új-Szövetség teljes bibliai szótára czím alatt 
Harsányi Pál gyomai ref. lelkész egy konkordancziát 
készül kiadni. Á könyv 40—45 ív lesz, nagy kvart alak-
ban, magában foglalva mintegy 50—60 ezer bibliai he-
lyet. Á munka 1909 karácsonyára fog teljesen készen 
megjelenni, abban az esetben, ha legalább 500 előfize-
tője lesz. A teljes mű előfizetési ára kötve és portómen-
tesen szállítva 16 korona lesz. A megrendelések f. hó 
31-ig a.:Bzerzőhöz intézendök. 

EGYHÁZ. 
Lelkész választások. Az ombodi ref. egyház a néhai 

Soltész János elhunytával megüresedett lelkészi állásra 
Batta Miklós olcsvai lelkészt hívta meg. — A bereti ref. 
gyülekezet Medgyasszay András szilvásváradi segéd-
lelkészt, — a békési ref. gyülekezet Nyárády Lászlót, 
— a Vizsolyi ref. gyülekezet Kádár János abaujcsécsi 
lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Lelkészbeiktatások. A budapesti ref. egyház VI— 
VII. kerületi parókhiális körének legközelebb meghívás 
útján .megválasztott lelkészét: Kovács Emilt f. hó 3-án 
iktatták be hivatalába. A beiktatás a Kálvin-téri temp-
lomban tartott istentisztelet keretében történt meg. Áz 
új lelkészt Mády Lajos esperes iktatta be, a minek 
megtörténte után Kovács Emil tartotta meg beköszönő 
beszédét, a mely mind tartalmával, mind előadásával 
mindvégig lekötötte a nagy és előkelő közönség figyel-
mét. A parókhiális kör helyi bizottsága folyó hó 4-én 
ünnepi vacsorát rendezett az új lelkész tiszteletére. Á 
vacsorán, a melyen az egyház vezetőférfiai is meg-
jelentek, nemcsak szép felköszöntők hangzottak el; 
hanem megszívlelendő eszmék is pattantak ki, a melyek, 
hatestet ölthetnek — s hisszük, hogy testet is öltenek ! — 
csak újabb bizonyságai lesznek annak az öntudatosság-
nak, a mellyel a budapesti ref. egyház vezetői ennek 
az egyháznak nagy hivatását felfogják és annak betöl-
tésére is törekesznek. A midőn az új lelkésznek őszinte 
szívvel Istentől minden jót kívánunk, — óhajtjuk egyszer-
smind azt is, hogy ezeknek az újabbanfelvetődött eszméknek 
valóraváltásában is vegye ki a maga részét! — Huszágh 
Gyulát, a nagykürtösi evang. gyülekezet új lelkipásztorát 
decz. 20-án iktatták be hivatalába Frenyó Gyula alesperes 
és Szlavcsik Bogyoszló ábelfalvai lelkész. 

Zsilinszky Mihály levele. A Budapesti Napló szer-
kesztője, úgy látszik, levelet intézett Zsilinszky Mihály-
hoz s nyilatkozatot kért tőle az Orsz. Vallásegyenlőségi 
Szövetség ügyében, valamint a szőnyegen levő egyház-
politikai kérdéseket illetőleg. Zsilinszky Mihály felelete 
a nevezett lap f. hó 6-diki számában jelent meg. Levele, 
a melyben megemlékezik az Orsz. Vallásegyenlőségi 
Szövetség alapszabályainak megerősítése körül folyó tak-
tikázásról, a Ne temeréről és a róm. kath. autonómiáról, 
újból bizonyságát képezi annak, hogy Zsilinszky Mihály 

mennyire elszomorítónak látja egyházpolitikai viszonyain-
kat. Hogy miéi-t húzódik az OVESz. alapszabályainak 
megerősítése már több mint két hónap óta? arra ő sem 
tud felelni, miután gr. Andrássy és gr. Apponyi szán-
dékait nem ismeri; de feltételezi róluk, hogy egy komoly 
irányú társulattal szemben hatalmi játékot nem akarnak 
játszani, A Szövetségnek az alapszabályok megerősítte-
tése előtt — á la róm. kath. népszövetségi — akCzióbft 
indulását azért nem tartja ezélszörűnek, mert: quod lícet 
jovi, non licet bovi. Ma az utolsó szolgabíró is nagy 
érdemeket szerezne magának azzal, ha egy-egy protes-
táns jellegű szövetkezetet karhatalommal szétugrasztana. 
Az ilyenfajta dicsőségszerzésre ő nem akar alkalmat 
adni. Inkább várjunk tehát. Majd csak felébred a Rómá-
ból való kormányzás szégyenét megunt liberális köz-
vélemény, a melynek első komoly hangja már felcseh-
dült Makón, Návay beszédében. A Ne temere ügyében 
nem alázatos kérelmezgetésre, hanem a külföldi hatalom 
beavatkozásának visszautasítására és a jus placeti alkal-
mazására van szükség. — A róm. kath. autonómia kép^ 
telenség. A ki ismeri a róm. kath. egyház szervezetét 
és szellemét, az nagyon jól tudja, hogy az autonómia 
csak szédelgés. A nagyközönség azt hiszi, hogy az 
autonómia által a "világi elem is komoly szerephez jut. 
Nem kell azonban hozzá csak egy-két esztendő és a 
legutolsó róm. kath. paraszt is meg fog győződni arról, 
hogy .a világi elem szerepe semmi sem lesz, csupán 
csak az, hogy lesse és elfogadja a püspökök akaratát 
és határozatát. —- Zsilinszky Mihály nyilatkozatait a napi 
sajtó úgy fogadta, a mint ma fogadni szokta a liberá-
lis és bátor nyilatkozatokat. A liberálisoknak nevezhető 
lapok egyszerűen kivonatolták, minden kommentálás nél-
kül. A titkos klerikális lapok igyekeztek azoknak értékét 
lehetőleg leszállítani. A nyilt klerikális lapok pedig a 
legalacsonyabb durvasággal támadtak Zsilinszkynek, a 
nélkül persze, hogy csak egyetlen komoly argumentumot 
is felhoztak volna állításai ellenében. Az ilyen elbánást 
már szinte kezdjük megszokni. De a míg megszokjuk, 
keserű fájdalommal sóhajtunk fel az idők s benne az 
emberek megváltozása felett. De mégsem esünk kétségbe. 
Lehetnek idők — s ma úgy látszik ilyen időszakban 
élünk — a mikor elhomályosodnak az elmék és a vilá-
gosság helyett a sötétség, a szabadság helyett a szolga-
ság hirdetői kerülnek fölszínre. De ezek az időszakok 
nem nyúlnak ki az örökkévalóságig. Hisszük, hogy 
Magyarország életében is el fog következni a kiábrán-
dulás, a világos látás ideje és az igazi szabadelvűségnek 
elemi erővel megindulandó áramlata el fogja seperni 
azokat, a kik az idő óramutatóját a XX. helyett a XVI.-ra 
szeretnék visszaigazítani! 

Egyházmegyei gyűlés* A pápai ref. egyházmegye 
a mult év decz. 29-én rendkívüli közgyűlést tartott, a 
melynek főtárgyait a lelkészi nyugdíjintézeti alapbetétek 
befizetésének és a Cseh Gyuláné-féle birtok eladásának 
kérdései képezték. A nyugdíjintézeti belépési járulékok 
ügyében úgy határozott a gyűlés, hogy az 1908. évre 
eső járulékokat az egyházmegyei közpénztár fogja fe-
dezni ; a jövőre nézve pedig azok a lelkészek, a kik a 
belépési járulékot csak kölcsönfelvétel mellett tudnák 
befizetni, az egyházmegyei pénztárból nyerhetnek, 10 év 
alatt visszafizetendő, 4%-os kölcsönt. A Cseh Gyuláné-
féle birtok eladását a gyűlés helybenhagyta, annyival is 
inkább, mivel az elért ár mellett körülbelül 4000 koro-
nával kap többet az egyházmegye, mint a mennyit szá-
mításba vett az eladás elvi elhatározásakor. 



I S K O L A . 

Az eperjesi kollégium jogakadémiáján az 1908— 
1909. tanév II. felére a beiratások 1909. január 8-ikától 
19-ikéig eszközlendők; az előadások január 23-ikán 
veszik kezdetüket. Utólagos felvételnek január 20—22. 
napjain dékáni-, azután pedig tanári kari engedélylyel 
lehet helye. A kik jogi tanulmányaikat csak most fogják 
kezdeni, azok az érettségi bizonyítványt, a kik pedig az 
egyetemekről 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 viszo-
nyaikra — minden további folyamodás nékül a tandíj 
felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók általában része-
sülhetnek a kollégium kebelében fennálló, újonnan épí-
tett s kényelmesen felszerelt tápintézet kedvezményeiben, 
ebéd- és vacsoráért a második félévben 96 kor., csak 
ebédért 54 kor. fizetendő. A konviktusba havonként is 
lehet belépni, mely esetben ebéd- ós vacsoráért 17 kor. 
fizetendő. Az arra érdemesek igényt tarthatnak a kollé-
gium által évenkint kiosztatni szokott ösztöndíjakra; 
valamint a szegénysorsúak tandíjmentességre, tápinté-
zeti-díj elengedésére s a jelentékeny alaptőkével rendel-
kező „jogász segély-egylet" támogatására számithatnak. 

A kecskeméti ref. jogakadémián az 1908—09. 
tanév második felére a beigtatások és az előadó taná-
roknál foganatosítandó beiratások 1909- január 7—22-ig ; 
a tanfélév kezdetére tartozó alapvizsgálatok január 
15—22-ig; az utólagos kolloquiumok pedig jan. 10—15-ig 
tartatnak. Az akadémiai előadások január 23-án veszik 
kezdetüket; ezentúl a joghallgatók felvétele csak a 
késedelem kellő indoklása alapján történhetik, és pedig 
február 18-ig a jogakadémia tanács adhat, különös mél-
tányossági okokból, az utólagos felvételre engedélyt. Az 
akadémián fizetendő iskolai díjak a következők : beig-
tatási díj czímén az újonnan érkező joghallgatóktól 8 
kor. könyvtárdíj és az országos tanári nyugdíjalap javára 
12 kor. nyugdíjjárulék, a joghallgatók segítő és önképző 
egyesülete javára pedig minden joghallgatótól 5 kor. 
félévi tagdíj szedetik. A félévi tandíj 30 kor. A félévi 
tandíjat, a beigtatási dijat és a félévi segély-egyleti 
díjat a tanfolyam-mentes, vagy más tanintézetben végzett 
vizsgázók is minden egyes vizsga után lefizetni tartoznak ; 
pót- vagy ismétlő vizsgák alkalmával azonban ezen díjak 
újabb megfizetésére nem köteleztetnek. A vizsgálati díjak 
rendes hallgatók részére: alapvizsga-díj 24 kor., pót-
vizsga-dij 12 kor., államvizsga-díj 40 kor., pótvizsga-díj 
20 kor. Tanfolyam-mentes vagy más tanintézetben végzett 
vizsgázók úgy az alap-, mint az államvizsgák alkalmával 
56 kor., pótvizsgák alkalmával 28 kor. vizsgadíjat fizetnek. 
Tápintózeti-díj havonkint 22 kor. Tápintézeti ösztön-díj 
iránti kérvények a jogakadémia igazgatóságához január 
hó 22-ig nyújtandók be. 

GYÁSZROVAT. 
Máthé György szépkenyerű-széptmártoni ref. lel-

kész Kolozsvárt, a hol gyógyulást keresett, elhunyt. 
Vojtkó Pál, a soproni evang. liczeum nyugalomba 

vonult tanára, hosszú ós súlyos szenvedés után, 42 éves 
korában, f. hó 2-án jobblétre szenderült. 

Mészáros Ferencz, a nyíregyházai evang. főgim-
názium tanára, 36 éves tanári működés után, élete 58-dik 
esztendejében, f. hó 4-én meghalt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 

Lapunk igog-iki, 52-ik év évfolyamára meghir-
detjük az előfizetést. 

Előfizetési felhívásunkkal bizalommal fordulunk 
a protestáns közönséghez. 

Bizalmunkra feljogosít lelkünk amaz öntudata, 
hogy kötelességeinket híven igyekeztünk teljesíteni, 
egyházunk belső építésében, jogaink, igazaink védel-
mezésében, a bennünket fenyegető veszedelmek fel-
mutatásában és a protestantizmus tömörítésére irá-
nyuló munkában. 

A veszedelmek nemcsak nem multak még el, 
hanem inkább tornyosulnak egyházunk és hazánk 
egén. S ezekkel szemben még mindig nem vagyunk 
sem elég éberek, sem elég szervezettek, sem elég 
elhatározottak. Nagyon sok még a teendő, benr és 
künn egyaránt. 

De éppen ezért úgy ítéljük, hogy nemcsak arra 
van szükség, hogy a sajtó vezetői a legéberebb sze-
mekkel őrködjenek s híradásaikkal, fejtegetéseikkel fel-
mutassák a veszedelmeket és az azokkal szemben 
szükséges teendőket; de szükség volna arra is, hogy a 
protestáns nagyközönség e kritikus időben fokozottabb 
mértékben sietne a sajtó szellemi és anyagi támoga-
tására. Nem volna szabad ma közönyösnek maradnia 
egyetlen lelkésznek, egyetlen tanítónak, egyetlen ta-
nárnak, egyetlen, az egyházi, iskolai, társadalmi és 
politikai közélet terén szereplő protestáns embernek 
sem. S a protestáns sajtónak nem volna szabad sok 
százak és ezrek asztaláról hiányoznia és a szellemi 
és anyagi támogatás hiányában erőtelenül vergődnie. 
Erőteljes, hatalmas sajtót kellene teremtenünk nekünk 
is, mint a hogy megteremtik azt ellenfeleink. 

Bizalommal fordulunk tehát ebből a szempont-
ból is a protestáns közönséghez. Szeretnénk nem hátra, 
hanem előre menni ezzel, a félszázadnál már idősebb 
lappal is. Szeretnénk gazdagabbá, változatosabbá, 
erősebbé tenni. Mindez azonban csak úgy lehetséges, 
ha a protestáns közönség nemcsak nem vonja meg 
tőle szellemi és anyagi támogatását, hanem mindezekkel 
fokozottabb mértékben siet segítségére ! 

Tisztelettel kérjük azért olvasóinkat, hogy elő-
fizetéseiket megújítani és lapunk s ezzel egyházunk 
érdekében ismerőseik körében propagandát indítani 
szíveskedjenek. 

Előfizetési áraink, daczára az emelkedett nyom-
dai áraknak, maradnak a régiek. 

Egész évre . . .. 18 K 
Félévre . . . . 9 K 
Negyedévre . . . 4 K 50 f. . 

Segéd- és kongruás lelkészek s tanítók részére 
hajlandók vagyunk a lapot ezentúl is évi 12 korona 
előfizetési ár mellett küldeni. 

Az előfizetési összegeket kérjük, nem a szerkesztő 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c z í m é r e küldeni. 

S miután a mult évről még igen sok azelőfizetési 
hátralékunk, tisztelettel és bizalommal kérjük a h á t r a -
l é k o k n a k i s sürgős beküldését. 

Tisztelettel 
A SZERKESZTŐSÉG ÉS 

A KIADÓHIVATAL. 
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A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-kőrút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Az anyatejtől 
elválasztott gyermekek gyorsan kövérednek, erőssekké 
ős rózsás színűekké válnak, ha a tápláló SCOTT-féle 
Emulsio t szedik. 

A gyermekek szeretik és könn}ren emésztik a 

SCOTT-féle Emulsiöt, 
Orvosok és bábák az egész föld kerek-

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-
féle módszer véd-
j e g y é t — a halászt 
— k é r j ü k f igye -

lembe venni , 

ségén állandóan ajánlják a 

SCOTT-féle EmuIsM-t, 
mert ismerik azokat a kiváló eredménye-
ket, a melyek a SCOTT-féle Emulsio nyo-
mán keletkeznek. 

redetí üveg ára 2 kor. 50 fillér. 
Kapható minden gyógytárban. 

Az Első Leánykiházasító Egylet mint szövetkezet-
nél (gyermek- és életbiztosító intézet. Budapest, VI., Teréz-
körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban). Az intézet felügyelő-
bizottsága ú. m. az előbbi években is, deczember 31-én 
tartott ülésében az intézet pénztár- és vagyonállapotának 
fővizsgálatát megejtette és megállapította, hogy az inté-
zet vagyona a következő értékekben van elhelyezve és 
pedig: intézeti házak beruházási értékben 2,075.812*66 
K, értékpapírok 9,380.435'25 K, jelzálogkölcsönök 84.000 
K, kölcsönök saját kötvényekre 1,100.000 K, takarék-
és bankbetétek 2,472.927*92 K, postatakarékpénztár 
19.902 51 K, hivatalnoki nyugdíjalap betét 290.830 11 
K, pénzkészlet 43 ' 80 r i0 K, összesen 15,467.209-55 K. 
1908 deczember havában 1,869900 K értékű biztosítási 
ajánlat nyújtatott be és 1,654.700 K értékű új bizto-
sítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 
114-354'16 K fizettetett ki. 1908 január 1-től deczember 
31-éig bezárólag 19,937.200 K értékű biztosítási ajánlat 
nyújtatott be és 17,113.000 K értékű új biztosítási köt-
vény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében a f. évben 
1,456.096-68 K és az intézet fennállása óta 13,862.955 K 
59 fill. fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és élet-
biztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díj-
tételek és legelőnyösebb feltételek mellett. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

\ 
alapító végrendelete értelmében ebben az évben a követ-
kező feltételek mellett hirdet pályázatot. 

1. A darab szövege a ref. egyház tanainak meg-
feleljen ; templomi isteni tiszteletek alkalmával előad-
ható legyen. 

2. A pályamű vezérkönyv alakban férfi négyes-
karra irandó, egy eredeti példányban és két másolatban 
adandó be. A szólamok külön kiírása szükségtelen. A 
mű lehet versszakös vagy átkomponált; ha versszakos, 
szövegül két versszaknál többet ne használjon fel, de 
előadási ideje ne legyen kevesebb három percznél; ha 
pedig átkomponált, öt percznél több időt ne vegyen 
igénybe; az. ídőmérsék metrónom szerint jelzendő; legyen 
dallamos, szabályos összhangzatú ; orgona-kisérettel úgy 
legyen ellátva, hogy a nélkül is előadható legyen. (Ossz-
hangosítást, kíséretet szerző maga köteles összeállítani.) 
Nagyon nehéz ne legyen ; tenornál a—n felül, basszusnál 
f-nél alább ne terjedjen. Magán énekrészek kerülendők. 

3. A pályamű idegen kézzel írva, a szerző nevét 
(lakás, állás) rejtő jeligés levéllel ellátva, az 1909. évi 
május hó 31-ik napjáig, alulírott lakására küldendő ; a 
jelige a pályaműre is ráírandó. 

4. A szerzőnek a pályamű-bíróság csak egy tag-
jával megismertetése is a pályázók közül való kizárási 
vonja maga után. 

5. A pályadíj csak abszolút becsű s a ref. egyház 
tanának megfelelő szövegre írott darabnak adatik ki. 

6. A díjazott mű mindé,n tekintetben a főisk. ének-
kar tulajdonát képezi. 

7. Pályadíjak: a) 150 egyszázötven kor.; b) 100 
egyszáz kor.; c) 50 ötven kor., a mely összeget a főisk. 
pénztár (a bélyeges nyugta ellenében) a jutalmazottak-
nak el fog küldeni. 

8. Azon műveket, melyek pályadíjat nem nyertek, 
1909. évi július 1-től kezdve, a feladó-vevény beküldése 
után alulírott azonnal visszaküldi, még azon esetben is, 
ha a palyázat eredménye a jelzett időre a hírlapokban 
meg nem jelennék. 

9. Utánnyomást nem díjazunk. 
Debreczen, 1909 január 1. 

Mácsai Sándor, 
a főisk. énekkar vezető tanára, Szentanna 29. 

NYILTTÉR.* 
M/xl'xl^^\I»rM^V|/ \|>M/ >1/\J/>l>M^ 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, 
: : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli ftirdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

xí̂  Al̂  >1/ ̂  vt* \J/ sí/ >1/ ^ ^ M/ ̂  ^ xí̂  

Pályázat férfi négyeskarra. 
A debreczeni ref. főiskola Kövesdy János kegyes 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

ALVATOR 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 

és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekbeii vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forris-
Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
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X M m B l e g j o b b jótállás mellett! §S 

« I Egyházi szentedények, » 
?fi? űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

m m ** arany és ezüst ékszerek, 11 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s l - ^ f 

^ " MV 
^ Jav í tásokra s v idék i megrende lésekre különös gondot ^ ^ 

fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. POIltOS Jj JUÍáfiyOS ^ 

s> * * kiszolgálás! J m / árakl J J | P O L G Á R K A L M A N " M . I 
j j j j mííórás és ékszerész, az ev. ref, egyházak száll í tója/ í j j j 

% Budapest, VII., Erzsébet-Kőrút 29. jg 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözerőhajtás- és saját vi l lamosvilágítással berendezve, 
ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 

cs. és kir. udvari szállítók 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson .aranyéremmel" (első díj), a ÍÖ06. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, mtlyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

ni.n^cü nagyságban, llariiiumumoktetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

legjutányosabb be-
' szerzési forrása. » 

tans zerkészítö- intézete 
Budarest, VIII., Baross-utcza 21. 

Az elemi népiskolákat kötelező tanszerbeli felszerelé-
sek legjobb beszerzési forrása. 

A i á n l á ^ n k " ^ n m - v a " á s - é s közokt. miniszter úr. 
n j a m a o u r v . Budapest s z é k e s f ő v á r o s t a n á c s a . 

Erdély és Szabó 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
eierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkflll töltést Is szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

MÜLLER JÁNOS 
utóda IVI AJ ER K A R O L Y 

Budapest, VII., Csömöri-úí 50 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

EltS magyar őragyár gőzerő-
berendezéssel. 



g y K á r o l y . 
szonkötésben 5 K. 

l / ' i o o I S ú m U r E s t é l i ó r á k -í v l S S K a r o l y . Ara f ű z v e 
3 5 0 K, vászonkötésben 5 50 K. 

k ^ l i n R p l í í K á l v i n 

, r V U l I L J C l d . alkotmánya. Ara 
fűzve 2, vászonkötésben 4 K. 

r a y K á r o l y . 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználat ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5 % kedvez- / m m f 
ményben része- / | | § | L 
sül. — Leghama- j^^mWk 
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso- ^ ^ ^ U m J ^ Í 
wits-féle Harmo-
nium és Orgona-
iskolából ezen ^ c ^ : 
hangszeren a ját- ^ e V : 
szást elsajátítani. 
Ára 5 .—korona , Részletes theologiai könyvekről szóló jegyzé-

ket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a l egnagyobb v á l a s z t é k b a n és 
l e g k i t ű n ő b b k i v i te lben k a p h a t ó k 

S2;éna-, rózsa-, ibolya-, orgona- , napraforgó-, 
vanília-, rezeda-, jázmin- és gyöngyvirágból 
szépen összeválogatva. Gyár megszűnése foly-
j* tán 6 korona posta utánvéttel szállítja 

mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8 
AUFFENBERG JÓZSEF 

Budapest, VII., Verseny-utcza 6—íí. sz. 

Hegedűs és Sándor 
könyvkiadóhivata lában 

Debreczenben. 
megjelentek és kaphatók: 

J a . n c s ó S á n d o r , &elrés^egys 

házpolitikája. Ára fűzve 2, vászonkötésben 4 K. 

fl világhírű fleol-harmoniumoK 
a k i s e b b o r g o n á k a t h e l y e t t e s í t i k . 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

B u d a p e s t , VI., Kirá ly u. 5 8 . — T e l e f o n 87-84 . 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 



Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonált 320 forinttól feljebb. 

Első m a g y a i — vi l lamos erőre be rendeze t t — hangszergyár . 
C T n i A f f i O O r n I c s . é s k i r / u d v a r i h a n g s z e r g y á r o s , 
A I I B V U Ü A X r K ni a m - k i r zene-akadémia, szin-
U l U n n U U U l l U l házak, művészek stb. száll ítója. 

Budapest , II., Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár: Űntöház-u, 2. sz. 
Továbbá ajánlja.saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós és fúvu-hauggsereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett 

Hangfokozó gorendal £ f y
b £ : 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár é s raktár . 

Saját találmányú (Rákóc/.i) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; luzesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = = 
= = = = = é s kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Bulcsú-utcza 7. 

Tudományos 
műszerek E 
gyára. 

•/ Telefon 21-06 rnamm 
Gyártanak: f iz ikai , kémiai , geo-
déziai műszereket . — Elemi, 
po lgár i és középiskolák tel jes 
berendezése. — 8 0 munkás, 

~~ 16 lóerő. ~ 
Kitüntetve: 1906 ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 

1907-ben a r a n y é r e m . 

* A 

t * * 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
Ajánlják az ágostai és ev . ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritőket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket v á -
szonra művész i leg festve, bármely nagyság- és alakban. 

— Á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. -
v i $ v • 

Kállai Lajos, motorgyára 
Budapes t , VI., Gyár-utcza 28, 

Teljes jótál lás k i tűng cséplésért. \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Vil lamos benzinlokomobil-

A jelenkor lűgt-gyszerübb es legtökéletesebb 
motorcsóplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező újdondság ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen motarcséiilö-készletek felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet= 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó iizf-iu ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

• • • • • • • I l i 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 

n r r f f 

é s ehhez t a r t o z ó lótakarók, l ó s z e r s z á m o k , lótollak, K O C S Í S -

öltönyök, r a v a t a l o z á s i cz ikkek. Áraján la tokat é s k ö l t s é g v e t é s t 
k ívánatra ingyen é s bérmentve küld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r,-t, 
Budapest , VI., Nagymezö-u tcza 4 6 / a . 

HORNYÁNSZKY VrKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 43868. 



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 : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. 

intézendók. 

Megje lenik m i n d e n vasá rnap . 

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 : Protestáns tanárok mellőztetése. H. I. — Iskolaügy: Református gimnáziumaink működése az 1907/8. 
iskolai évben. Dr. Batta István. — Tárcza: A Servet ügy aktái. Dr. Kováts J. István. — Könyvismertetés : Igehir-
dető. Keresztesi Samu. — Estéli órák. — B e l f ö l d : Falusi levél. Balatoni I. — Külföld : 4 genfi egyetem háromszáz-
ötven éves jubileuma. (Dr. K. ,J.) — Régiség: A sárospataki főiskola történetéhez. Molnár János. — Irodalom. — 
Egyház. — Iskola . — Gyászrovat. — Adakozás. — Szerkesztői üzenetek. — Különfé lék . — Hirdetések. 

A protestáns tanárok mellőztetése. 
Nem szívesen nyúlunk ahhoz a kérdéshez, a 

melyet czikkünk czíme magában foglal, mert úgy 
is az van kikiáltva felőlünk, hogy keresve keres-
sük az alkalmat, hogy a jelenlegi kultuszminiszter 
kultusz- és kultúrpolitikáját támadhassuk. Pedig, 
Isten látja lelkünket, sokkal szívesebben nyújta-
nánk az elismerés koszorúját gróf Apponyi Albert-
nek, ha tehetnők, mintsem hogy újból és újból 
keserű kritikát írjunk politikájáról. Ha azonban 
az általa kitűzött czélok és a hozzájuk alkalma-
zott módok csak újabb és újabb adatokat szolgál-
tatnak a miniszter úr politikájának antiprotestáns 
jellege felől: lapszerkesztői, őrállói kötelességün-
ket szegnénk meg és a protestantizmus jogait és 
jogos érdekeit árulnánk el, ha azok láttára szemet 
hunynánk és a bennünket érő sérelmekre reá nem 
mutatnánk. 

Kénytelenek vagyunk most is rámutatni egy 
olyan jelenségre, a mely prostáns középiskoláink 
tanáraira nézve a leghatározottabban sérelmes. 
Kénytelenek vagyunk, annyival is inkább, mivel 
ez a jelenség nem egyedül álló vagy esetleges, 
hanem az újabb kultúrpolitika czéltudatos és kö-
vetkezetes eljárása eredményének tűnik fel a tények 
logikája szerint. 

A tény, a mely szólásra késztet és a mely 
arra kényszerít bennünket, hogy az előzményeket 
is logikai rendbe állítva, feljajdulásunkat indokol-
juk, a következő. 

A „Budapesti Közlöny" f. hó 6-diki és a 
„Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny" f. hó 7-diki 
számában egy tanári pályázati hirdetés jelent meg, 
18 állami főgimnáziumi, és 21 állami főreáliskolai 
tanári állásra nézve. A pályázati hirdetmény azon-
ban megjegyzi, hogy ezek az állások „áthelyezés" 
útján fognak betöltetni, a minél fogva azokra csak 
olyan képesített tanárok pályázhatnak, „a kik fize-

tésüket közvetlenül valamelyik m. kir. állampénz-
tárból (adóhivatalból) húzzák". 

Ez a pályázati hirdetmény tehát kirekeszti a 
pályázhatásból protestáns középiskoláink tanárait, s 
a pályázhatást csak az állami és valószínűleg a kir. 
katholikus intézetek tanáraira korlátozza. Nem kell 
kákán csomót keresnünk, hogy ezt a korlátozást 
protestáns középiskoláink tanáraira nézve a leg-
határozottabban sérelmesnek minősítsük; mert hi-
szen kvalifikáczionális törvényeink és rendeleteink 
az ilyetén megszorításokról semmit sem tudnak 
és ez a korlátozás a tanárságnak egy tekintélyes 
seregét, pusztán azon a lehetetlen jogczímen, hogy 
fizetését nem az állampénztárból nyeri, elüti attól, 
hogy esetleg az állami intézetekbe mehessen át s 
élvezhesse az állami tanársággal együtt járó, nem 
csekélyelhető előnyöket. 

Ez a pályázati hirdetmény egymagában is 
elég ok lehetne arra, hogy a benne rejlő, a tör-
vények által nem ismert, sőt az azokban letett 
egyenlőségi és viszonossági elvekkel ellenkező kor-
látozás ellen felemeljük tiltakozó szavunkat. Azon-
ban, mint már jeleztük, ez a jelenség nem egye-
dül álló, nem esetleges, hanem a mai kultúrpolitika 
következetes, a protestáns tanárokat mellőző eljá-
rásának logikai eredménye; tehát tiltakozásunknak 
annál hangosabbnak és erőteljesebbnek kell lennie. 

Azt, hogy a kedvezmények nyújtása tekinte-
tében, testületek és tanügyi hatóságok felterjesz-
tései daczára is, még mindig megvan az egyen-
lőtlenség az állami és a felekezeti tanárok, sőt 
ez utóbbiak körében a felekezeti iskolafenntartók 
által választott és a kultuszminiszter által kineve-
zett tanárok között, — nem is akarjuk pertrak-
tálni, mert hiszen ez az egyenlőtlenség régebbi 
keletű. Bár joggal panaszolhatnánk fel ezt is, 
egy olyan kultuszminiszterrel szemben, a ki un-
talan a tökéletes egyenlőség és viszonosság elvét 
hangoztatja politikája vezérelve gyanánt. De mint 



a tények logikája szerint való előzményekre, reá 
kell mutatnunk a következőkre. 

A jelenlegi kultuszminiszter léptette életbe a 
gyakorlati tanárképzésnek azt a helyes módját, 
hogy az állami stipendiumos tanárjelöltek egy-egy 
kiváló középiskolai tanár mellé osztassanak be, a 
gyakorlati tanítás elsajátíthatása végett. Miután 
középiskoláink tekintélyes perczen tjét képezik a 
magyar középiskoláknak, s rendelkeznek is kiváló 
tanárokkal: az egyenlőség és viszonosság elvéből 
kifolyólag joggal elvárhattuk volna, hogy a köz-
oktatásügyi kormány a gyakorlati tanárképzés 
körében a protestáns középiskoláknak is meg 
fogja adni az őket megillető szerepet. Ilyen ki-
tüntetésben azonban csak az állami és a kir. kath. 
intézetek részesültek, a protestáns iskolák közül 
azonban egyetlen egy sem. 

Ugyancsak a jelenlegi kultuszminiszter gon-
doskodott arról, hogy kiválóbb középiskolai taná-
rok állami ösztöndíjakkal külföldi tanulmányutakat 
tehessenek. Ennél a gondoskodásnál is elvárhattuk 
volna, hogy a közoktatásügyi kormány a protes-
táns gimnáziumi tanárokra tekintettel legyen, 
annyival is inkább, mivel a vasúti és egyéb ked-
vezmények hiánya a mi tanárainkra nézve nehe-
zebbé teszi a tanulmányi utakra indulást, mint áz 
állami intézetek tanárainak. A róluk való gondos-
kodás helyett azonban csak a felemelkedett pana-
szokról hallhattunk, mert az állami ösztöndíjakat 
csak az állami intézetek tanárai nyerték és nyerik el. 

Ez a két tény protestáns középiskoláink s 
azok tanárainak mellőzését bizonyítja. S hogy nem 
esetlegesen vagy figyelmetlenség folytán, hanem 
szándékosan történik ez a mellőztetés, világosan 
kitűnik nemcsak abból, hogy a tankerüleli főigaz-
gatói állásokra egymásután szerzetestanárok nevez-
tetnek ki, hanem az állami középiskolák pályázati 
hirdetményeiben újabban állandóan megtalálható 
ama korlátozásokból is, a melyek egyenesen arra 
irányulnak, hogy a mi iskoláink tanárai a pályáz-
hatásból kirekesztessenek. 

Már tavaly reámutattunka rra a sérelemre, hogy 
újabban az állami középiskolák tanári állásaira 
azzal a megszorítással szoktak meghirdettetni a 
pályázatok, hogy csupán „áthelyezésekről" lévén 
szo, csak az állami vagy kir. kath. középiskolák 
tanárai pályázhatnak. Reámutattunk arra is, hogy 
az állami középiskolák tanári székeire tömegesen 
a kir. kath. gimnáziumnak tanárai „helyeztetnek 
át" ilyen módon, a kiknek helyére, a dolog ter-
mészete szerint, csak róm. kath. vallású tanárok 
kerülhetnek. A míg tehát prot. középiskoláink ta-
nárai elől a közoktatásügyi kormány mesterségesen 
elzárja a boldogulhatás útját, addig másfelől czél-
tudatosan törekszik az állami intézetek tanári tes-
tületeinek római katholikusokkal és pedig exponált 

és congregationalista római katholikusokkal való 
eltöltésére. 

S ez előzmények után olvasva a legújabb 
szövegezésű pályázati hirdetményt, nem ítélhetjük 
azt sem másnak, mint egy újabb, prot. középisko-
láink tanárait szándékosan és czéltudatosan mel-
lőzni kívánó intézkedésnek. 

Ebben az újabb szövegezésű pályázatban nin-
csenek ugyan felemlítve kifejezetten a kir. kath. 
iskolák tanárai, de azok között, a kik fizetésüket 
valamelyik állampénztár útján kapják, alkalmasint 
ők is értetnek, s a korlátozás újabb szövegezése 
valószínűleg csak arra való, hogy a tényekkel és 
czélokkal nem ismerős távol állók előtt a valódi 
szándék ellepleztessék. 

Ez ellen a rendszeressé vált mellőzés ellen 
a leghatározottabban fel kell emelnünk tiltakozó 
szavunkat. Fel kell emelniök legelső sorban ma-
guknak az érdekelt tanári testületeknek és egye-
sületeknek; de fel kell emelniök az iskolai főható-
ságoknak is, s oda kell hatniok, hogy a törvényben 
nem gyökerező és legfeljebb csak a klerikálizmus-
nak kedvező korlátozások az állami pályázatokból 
kihagyassanak. 

Volenti non fit injuria. A hallgatás a bele-
egyezés jele. Ezt mondja a példaszó. Alig hihetjük 
azonban, hogy protestáns iskoláink tanáraira és 
iskolai főhatóságainkra nézve csak Hékuba le-
hetne, hogy nyitva van-e előttük az út az állami 
intézetekbe vagy pedig el van az zár^a különféle, 
mesterségesen emelt akadályok által. Ha nem 
Hekuba, akkor bizonyára megteszik a lépéseket 
az akadályok lerontására. Ha pedig csakugyan 
Heknba, — nem tehetünk róla. Mi megtettük 
kötelességünket, a mikor e sérelmekre reámutat-
tunk és ellenök tiltakoztunk. 

H. I. 

ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben. 

IV. 

A valláserkölcsi nevelés szálai — melynek ápolá-
sára minden tudomány alkalmatos, minden tanár köte-
lességszerűleg hivatott — mindenkor a szülői házból 
jutnak be legkönnyebben és legközvetlenebbül a gyer-
meki lélekbe azok az erkölcsi táplálékok, melyek az 
erkölcsi individualitás kialakulását egy egész életre meg-
határozzák. Az iskolai nevelés eredményét alapjában 
véve a szülői ház, a család segélyével lehet csak biz-
tosítani. A tanárok minden igyekezete elégtelen, minden 
iskolai eszköz kevés, minden módszer eredménytelen, 



ha a tanuló lelki életének irányításában, erkölcsi tiszta-
ságának megóvásában, vallásos buzgóságának fejleszté-
sében a szülői házzal nem munkálkodhatik vállvetve. 
Ez unottá vált axiómákat azért emlegetem itt, mert az 
Értesítők most is elég gyakran panaszkodnak a szülők 
ily irányú közönyéről. 

Ha az Értesítők idevágó adatait áttanulmányozzuk, 
el kell ismernünk, hogy az ifjúság valláserkölcsi életé-
nek irányítása ref. gimnáziumainkban kiváló gondozás 
tárgyát képezte. 

„A vallástanítás nem szoríttatott be a vallástani 
órák szűk keretébe, hanem a tanártestüleletek minden 
alkalmat megragadtak, hogy a gondolkodó ifjú szellemét 
felemeljék az Örökkévalóra, s az volt a főtörekvés, hogy 
a mennyire lehet, olyan hitet öntsenek az ifjúság keb-
lébe, minő a régi kálvinista iskoláknak volt jellem-
vonása". 

A tanítás mindenütt imával veszi kezdetét és hála-
adással végeztetik be. A téli, hidegebb hónapok kivé-
telével — a tanárok vezetése alatt — kötelezőleg részt 
vett az ifjúság a közistentiszteleteken, télben pedig a 
vallástanárok ifjúsági istentiszteletein. Két helyen, ú. m. 
Békésen és Nagyenyeden hetenként kétszer, reggel a 
tanítás előtt a vallástanárok külön házi istentiszteleteket 
tartanak. 

Nagy súlyt fektetnek az egyházi énekek gyakor-
lására s a vallásórákat több helyen (Pápa, Gyönk) ének-
kel nyitják meg. 

Nem az elfogult felekezeti iránynak, hanem a buzgó 
hitéletnek az ápolására, az evangélium ismeretében való 
gyarapodásra, a jótékonyság erényének ébrentartására 
és gyakorlására, szóval a valláserkölcsi érzés fejlesz-
tésére alapítgatták meg a vallástanárok a vallásos ifjú-
sági egyesületeket. Ilyenek a konfirmált ifjak egyesülete: 
Budapesten, Nagykőrösön, Pápán, Sárospatakon, a deb-
reczeni ifjúsági gyülekezet, hasonló szervezettel a kar-
czagi ref. ifjúsági egyesület és a rimaszombati Bethlen 
Gábor-Kör, ugyancsak Bethlen Gábor-Kör van Maros-
vásárhelyt ós Máramarosszigeten, vallásos kör név alatt 
Nagyenyeden. Az ifjúsági egyesületek anyagiakban még 
többnyire a kezdet nehézségeivel küzdenek ; összes 
vagyonuk 955 kor. 56 fillér s néhány kis könyvtár 
(Budapest), de a jótékonyság gyakorlásában máris szép 
munkát fejtettek ki. Összesen 618 kor. 9 fillért adomá-
nyoztak, többnyire szegény egyházak és iskolák felse-
gélyezésére, néhol szegény tanulók gyámolítására. Nincs 
ez összegbe belefoglalva az a 171 korona, a mit a 
rimaszombati egy. prot. főgimnázium ifjúsági gyáminté-
zete adományozott, hasonló jótékony czólokra. Az ado-
mányozásban elŐláll a marosvásárhelyi Bethlen-Kör 
(416 kor. 38 fill.), melynek dalköre egy vallásos felol-
vasó estélyen az új énekeskönyv ismeretlen énekeit 
mutatta be. 

A vallásos ifjúsági egyesületek vasárnaponként, 
vagy kéthetenként rendezik összejöveteleiket, melyeknek 
tárgysorozata rendszerint: bibliamagyarázat, egyháztörté-

nelmi előadások a reformáczió kimagaslóbb alakjairól 
(Budapest), az iskola jóltevőiről (Debreczen) tartott 
felolvasások, éneklés, imádkozás, szavalás, szeretetven-
dégség (Budapest), sőt a két év előtt alakult nagyenyedi 
vallásos kör czélja: „az osztálybeli vallástani tananyag 
mélyítése és bővítése, magyar ir. tört., nemz. tört., vagy 
műv. tört. vonatkozásokkal kapcsolatban, a gyakorlati 
egyházi kérdésekben való tájékozódás szabad eszmecsere 
és beszélgetés rendjén, a tagok önkéntes beszámolása 
olvasmányaikról". 

Járatják a körök a vallásos ifjúsági lapokat, ú. m. 
a Szövétnek, Ébresztő, Igazmondó, Téli Újság, Keresz-
tyén Szövetséget, melyekben az értékesebb felolvasások 
is megjelennek. Kár, hogy ez ifjúsági folyóiratok elter-
jedéséről részletesebb adatokat nem találtam az Érte-
sítőkben ; de hogy e tekintetben sok a kívánni való, 
mutatja Lic. Rácz Kálmán pápai vallástanárnak, a 
Szövétnek nagyérdemű szerkesztőjének az Orsz. Ref. 
Tanáregyesülethez intézett beadványa, melyben valóban 
nagy szolgálatot teljesítő lapjának hathatósabb erkölcsi 
támogatását kérelmezte. Innen tudtam meg, hogy míg a 
„Szövétnek" megcsappant előfizetőinek száma 1200, 
addig a katholikus „Zászlónk"-nak 18,000 előfizetője van. 
„Ha az eszméitető felhívás elmarad" tényleg nem vesz 
tudomást a tanulóifjúság a neki való szellemi táplá-
lékról. A tanáregyesület megígért erkölcsi támogatása 
semmiesetre sem lesz hatástalan ! 

Debreczenben a jótéteményesek kötelező templomi 
szolgálatát, a mi a tanulmányi rendben okozott zava-
rokat, eltörülték. Kecskeméten az ifjúság közül önként 
vállalkozó ú. n. temető diákok (V—VIII. o.) kis és nagy 
kántust alkotnak; a szereplés a mult iskolai évben 44 
tagnak 2870 koronát jövedelmezett. A miskolczi egyház 
minden konfirmált tanulónak egy-egy bibliát ajándé-
kozott. Zilahon az ifjúság körében madárvédelmi egye-
sület alakult, Kecskeméten a növendékek az állatvédő 
egyesületnek tagjai. Zilahon a növendékek a siketnémák 
segélyezésére 30 kor 99 fill-t adományoztak, Karczagon 
a gyermekliga napján rendeztek gyűjtést. Itt említem 
meg a pápai speczialitást, az ifjúsági felügyelői intéz-
ményt. Külön embereket alkalmaznak abból a czélból, 
hogy a korcsmákat, kávéházakat, vendéglőket éjjel ellen-
őrizzék s eljárásuk eredményéről minden reggel jelentést 
tegyenek az igazgatónak. „Ez az intézmény — mondja 
az igazgatói jelentós — kivált oly terjedelmű városban, 
mint Pápa, nagyon sok káros mulatozástól visszatartja 
az ifjúságot". 

Mellőzhetem itt az internátusok életének, a szokásos 
nevelői eszközöknek leírását, hiszen a felsorolt adatokból 
is látható, hogy a tanártestületek, elsősorban a vallás-
tanárok minden eszközt, módot megragadtak arra, hogy 
a növendékeket istenfélelemre és emberszeretetre szok-
tassák, az ifjúság erkölcsi életének tisztaságát megóvják 
s az erkölcsi érzék megizmosodását elősegítsék! 

(Folyt, köv.) 
Dr. Batta István. 



TÁRCZA. 
A Servet ügy aktái. 

IV. 

Nicolas de la Fontaine-nek 1 Servet ellen emelt vádja. 

(A pör 1. sz. aktája. Genfi levéltár. Rilliet 135. I.)* 

Nicolas de la Fontaine, a ki vádat emelt Servet 
Mihály ellen és ezért bezáratta magát, a bűnügy dolgá-
ban a következőket terjeszti elő: 

1. I. Legelőször azt, hogy mintegy 24 évvel ezelőtt 
kezdte zavarni a német egyházakat tévelygéseivel és 
eretnekségeivel;3 elítéltetett és megszökött, hogy kike-
rülje a rászabott büntetést. 

2. II. Körülbelül ebben az időben nyomatott egy 
utálatra méltó könyvet, mely sok embert megmételyezett.4 

3. III. Nem szűnt meg azóta sem mérgét hinteni 
minden eszközzel, úgy a bibliára tett megjegyzéseivel, 
mint Ptolomeusra mondott észrevételeivel. 

4 IV. Azóta titokban egy másik könyvet' is nyo-
matott, mely égbekiáltó káromlásokat tartalmaz.0 

5. V. Midőn mint foglyot Vienne városában letar-
tóztatták és látta, hogy szép szerével rá akarják venni 
az elveiről való lemondásra, módját találta, liogy meg-
szökjék a börtönből. 

VI. Nicolas kéri, hogy Servet minden pontra nézve 
vizsgáliassék meg. 

VII. S mivel kibúvót találhatna, azt állítván, hogy 
az ő káromlásai és (eretnekségei)6 csak jó tudomány, 
Nicolas előád bizonyos tételeket, s ezek alapján kéri 
eme eretnek megvizsgáltatását. 

6. VIII. Tudniillik kérdeztessék meg, vájjon Ő írta-e, 
ő tanította-e hamisan és Ő hirdette-e, hogy ha (egy) olyan 
isteni lényben hiszünk, kiben három különböző személy-: 
Atya, Fiú és (Szent)-\é\ek van, ezzel négy rémképet 
alkotunk, melyeket nem lehet és nem szabad elképzelnünk. 

1 A franczia országi S -Gervais-bol származó Genfbe mene-
kült. Előbb Kálvin a burgundi herczeg szolgálatába segítette, azután 
magának a reformátornak a szolgálatába állott és mint titkárja 
működött. Nicolaus meus ad capitale iudicium, poenae talionis se 
offerens, ipsum vocavit. Calo. Furello. kO. Aug. 1553. 

8 Kálvin maga mondja a Dcclaration-ban, a munkái 1566-iki 
kiadásában foglalt franczia szöveg szerint (az 1337. lapon): „és 
éppenséggel nem tagadom, hogy az ellene indított vád tanácsomra 
és buzdításomra emeltetett, a végből, hogy a pörös ügy valami-
képpen megindíttassék: azonban a pör lefolyása megmutatta, mily 
szándékkal tettem." — A tételek száma eredetileg 40 volt, mint 
az az eredetiben foglalt római számokból is kiviláglik és mint azt 
Kálvin is mondja aug. 20-án Farelhez írt levelében: Quartraginta 
accusationis capita postridie in médium seripta attulit (Nicolaus). 
De csakhamar 38-ra szállították le ugyanabban a hiteles okmány-
ban közönséges számokkal való megjelöléssel. 

3 Ez a vádpont csak a De Trinitatis erroribus libri septem 
1531. czímü könyv kiadására vonatkozhatik. 

4 Ez a második pont úgy látszik, Servet második munká-
jára : Dialogorum de Trinitate libri duo etc. 1532. vonatkozik. 

5 Itt a „Christianismi Restitutio"-ról (1553.) van szó. 
t! A zárójelbe tett szavak a papir régisége folytán kiszakadtak. 

7. IX. Továbbá azt, hogy az Isten lényegében ily 
megkülönbözteti st tenni nem egyéb, mint egy háromfelé 
osztott Istent csinálni és az olyan háromfejű ördög, mint 
Cerberus, mit a régi költők a pokol kutyájának nevez-
tek, egy szörnyeteg és ehhez hasonló káromlások.1 

8. X. Nem mond-e ily káromlásokat nagy szitko-
zódásokkal mind a régi tudósok, mind pedig szent Am-
brózius, szent Ágoston, Chrisostomus, Athanázius és a 
hozzájuk hasonlók ellen, valamint mindazok ellen, kik 
napjainkban a keresztyénséget eredeti formájába igye-
keztek visszaállítani egész Melanchtonig, kit hitetlen em-
bernek, ördög fiának, Beliál-nak és Sátán-nak nevez. 

9. XI. Nem mondja-e, hogy Krisztus Urunk csak 
annyiban (Isten)-fia, a mennyiben a Szentlélektől fogan-
tatott, Szűz Mária méhében. 

10. XII. Azok, kik azt hiszik, hogy Jézus Krisztus az 
Atya Istennek öröktől fogva származott igéje volt, csak 
fantasztikus és varázsszerű megváltásban részesülnek.2 

11. XIII. Jézus Krisztus csak annyiban Isten, a 
mennyiben Isten azzá tette.3 

12. XIV. Jézus Krisztus teste az égből szállt alá 
és Isten lényegéből való.4 

13. XV. Az istenség csak akkor közöltetett Jézus 
Krisztussal, a mikor emberré lett s az apostolokkal lel-
kileg közöltetett Píinköst napján.5 

14. XVI. Midőn azt mondják, hogy Jézus Krisztus 
egylényegű Atyjával, ez annyit tesz, hogy ez az ember 
Jézus Krisztus ugyanaz az istenség, hatalom és akarat, 
mint az Isten; nem pedig azt, hogy Isten igéje lakozik 
és él lényegében.0 

15. XVII. Nem ítéli-é el azokat, kik az Isten lénye-
gében keresik Szentlelkét, a mikor azt mondja, hogy 
mindazok, kik Szentháromságban hisznek, istentagadók. 7 

16. XVIII. Továbbá, hogy mindazok, a kik valamely 
tulaj donságbéli megkülönböztetést hisznek Isten lényé-
ben, széttépik és darabokra szedik természetét.8 

17. XIX. Isten igéje nem más, mint Jézus Krisztus 
teste.9 

18. XX. Jézus Krisztus teste Isten lényegéből szár-
mazott ige által, melyet magnak nevez.10 

19. XXL Jézus Krisztus testének és lelkének lé-
nyege annak az igének és lehelletnek az istensége, a 
mit Isten önmagából kibocsátott.11 

20. XXII. Jézus Krisztus csak emberi volta révén 
Isten fia; mert ha Isten lényéből származott volna, nem 

I Első könyv IX. lap 1. hasáb; III. könyv XII. 1. 2. h. 
s II. könyv XII. 1. 2. h. 
3 Első könyv VIII. 1. 2. h. 
* XI. 1. 1. h. 
5 XI. 1. 1. h. végén. 
s XII. 1. 2. h. 
7 XIII. 1. 1., 2. h. és XVI. 1. 1. h. 
8 XV. 1. 2. h. 
9 Második könyv I. 1. 2. h. 
10 Hetedik könyv XIII 1. 1. h. 
I I XIII. 1. 2. h. végén. 



halt volna meg igazán. Mivel meghalt, nem Isten fia 
többé.1 

21. XXIII. Mikor szent János azt mondja: az ige 
Istennél vala, ez azt jelenti, hogy az ember Jézus Krisz-
tus volt ott.2 

22. XXIV. Az angyalok és a mi lelkünk mivolta 
az Isten lényéből való.3 

23. XXV. Jézus Krisztus lénye az, a mely a fel-
hőben megjelent és ez ugyanaz a lényeg, mint a mely-
ből az angyalok és a mi lelkeink származnak.4 

24. XXVI. A helyett, hogy Isten lényében három 
személyt vagy három alanyiságot (hypostasis) vallana, 
melyek mindegyikének megvan a maga tulajdonsága, azt 
mondja : Isten egy. ki százezer lényeget foglal magában, 
úgy, hogy ő mi nékünk részünk, mi meg az ő lelkének 
vagyunk a részei.5 

25 XXVII. Ebből kifolyólag nemcsak az összes 
teremtmények képe van meg Istenben, hanem a lényeges 
alkatrészek is, úgy, hogy lelkeink az Isten igéjének lé-
nyegbeli magvából valók 6 

26. XXVIII. Jézus Krisztus az Isten fia, mert az 
atya lényének három eleme van meg benne, úgymint: 
a tűz, a levegő és a víz.7 

27. XXIX. Az ember lelke halandó; csak egy hal-
hatatlan elemi lehelet van; ez az a lényeg, mely most 
Jézus Krisztusé a mennyben, s a mely a Szentléleknek 
is elemi, isteni és romlathatatlan lényege.8 

28. XXX A törvény alait állott atyák sohasem 
vették az újjászületés lelkét.9 

29. XXXI. Az ember lelke halandóvá vált Ádám 
vétkezése után, éppúgy, mint teste.10 

30. XXXII. A kis gyermekeknek nincs vétkük, 
mégis megváltásra van szükségük, míg fölnövekednek.11 

31. XXXIII. Húsz éves korig semmiféle halálos 
vétket nem követünk el.12 

32. XXXIY. A kis gyermekek megkeresztelése ör-
dögi találmány, pokoli hamisság a keresztyénség lerom-
bolására. 

33. XXXV. Az Isten igéje már nem olyan, mint 
a milyen Jézus Krisztus megtestesülése előtt volt, mert 
a felhő világossága volt annak lényege és most testté lőn.13 

34. XXXVI. Továbbá, mennyiben ismeri el, hogy 
a bölcsek tévedtek, midőn azt mondták, hogy a világ a 

I XIX. 1. 1. h. 
3 XIX. 1. 2. h. 
3 Harmadik könyv XII. 1. 1. h. 
4 XIII. 1. I. és 2. h. 
5 Negyedik könyv III. 1. 1. h. 
6 VII. 1 .2 h. 
7 XIII. 1. 1. h. 
8 Ötödik könyv X. 1. 1. és 2. h. 
9 XV. 1. 1. h. 
10 A nyomtatott könyvben. 
II Első könyv, az újjászületésről, V. 1. 2. h., VI 1. 1. li., 

VII. 1. 2. h. 
12 V. I. 2. h. « 
13 Első párbeszéd I. 1. 1. h. 

nagy Isten ; ő azt mondja, hogy Jézus Krisztus a mennyi-
ben ember, mindig Istennél volt és tőle származik a 
világ istensége.1 

35. XXXVII. A levegő Isten lelke s Isten azért 
neveztetik léleknek, mert levegő lelkével éltet minde-
neket.2 

36. XXXVIII Az ember lelke, a mennyiben sok 
isteni tulajdonság van benne, végtelen isteni mező.3 

37. XXXIX. Kálvinnak, a genfi egyházban az Isten 
igéje prédikátorának személyében, abba a rossz hírbe ke-
verte nyomtatott könyvével, a tanítást, hogy prédikácziói-
ban minden kigondolható szitkozódást és káromlást mond. 

38. XL. Mivel jól tudta, hogy könyvét még a 
pápisták között sem tűrnék meg, mert azzal lerontja a 
keresztyénség összes alapjait, elrejtőzött Guerou Vilmos, 
akkori nyomdajavító elől, mint Guerou is kijelentette. 

39. Nicolas kéri, hogy kényszerítsék Servetet az itt 
fölsorolt kérdésekben foglaltakra felelni, a nélkül azon-
ban, hogy vitába bocsátkoznának a fölött, vájjon igaz-e 
a tan, vagy nem, mert ez úgy is kiviláglik majd azután. 

Francziából fordította: Dr. Kováts István. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Igeh i rde tő . Egyházi beszédek gyűjteménye. Kiadják: 

Révész János ev. és Soltész Elemér ref. lelkészek. Megjelenik 
havonként. Nagybánya. Egész évre 12 K félévre 6 K, negyedévre 
3 korona. 

Hosszá ideje már, hogy az „Igehirdető" két évi 
füzetei kezembe kerültek, de megvallom, sok elfoglalt-
ságom annyira lekötötte időmet, hogy csak apránként 
értem rá a füzetek figyelmes elolvasására; felületes birá-
latot írni pedig szerintem bűn, mert ha a jóról kedve-
zőtlen bírálatot ír valaki: árt az írónak; ha pedig a 
rosszról, a gyengéről nyilatkozik kedvezőleg: árt az olvasó-
közönségnek, mely legtöbbször mások véleménye után 
indul, hogy ínely könyvet vegyen meg, s melyek nem 
érdemesek a vásárlásra. 

Minden olyan vállalkozásnak, melynek czélja az, 
hogy az emberiséget, vagy annak kisebb- nagyobb töme-
gét a boldogulás útján előbbre vigye, feltétlenül barátja 
vagyok és azt tőlem telhetőleg támogatom is, mert az 
erők tömörítése sikert szokot eredményezni. Azonban 
a szellemi ^rők tömörítésénél igen nagy óvatossággal 
kell eljárnunk. Míg anyagi téren a legkisebb erő, a 
fillér is a czél megvalósítására szolgil, a szellemi téren 
a kis erőknek a nagyobbakkal való egye-ítóse, jobban 
mondva: vegyítése, egyenesen czél és érdekellenes. Mert 
míg a kiválóbb lelkek produktumait örömmel és élve-
zettel olvassuk, addig a gyengébbeket, vagy még inkább 
a nagyon is gyengéket azon bosszús gondolattal tesszük 
félre, hogy miért is kellett azoknak napvilágot látniok? 

1 Első párbeszéd VI. 1. 1. h. 
i Ugyanott. 
3 Első párbeszéd, VII. 1. 1. h. 



Tudom, hogy az ilyen vállalatoknál a szerkesztő 
helyzete nagyon nehéz, mert sokszor nagy sérelmet 
követne el, ha egyesek szellemi termékeit a papirkosárba 
ejtené; de itt nem is egyesek, hanem nagy tömegek 
érdekeiről van szó. Első sorban paptársainkon kívánunk 
az ilyen könyvekkel könnyíteni, a kiknek nincs módjuk 
és idejök arrá, hogy minden vasárnapra, minden alka-
lomra maguk készítsenek beszédeket. Az ilyen papok 
viszik a gyűjteményes beszédeket a templomokba, a hol 
sok-sok ezer léleknek nyújtják táplálékul, ós pedig nem-
csak a jó és jobb, hanem a gyenge, tartalmatlan, építő 
erővel nem biró beszédeket is. 

Ha volt idő, a mikor az egyházi beszédektől ele-
venséget, építő erőt követeltek, úgy különösen a mi 
korunk tiZ, 3> mikor az emberek millióinak lelke telve 
van közönynyel és hitetlenséggel, a mikor halljuk csú-
folni az Istent, gúnyolni az igehirdetőket, s látjuk meg-
vettetni az igének hirdetését. A mikor ezt látjuk és tapasz-
taljuk, akkor fokozott erővel kell hálónkat a legmélyebbre 
bocsátanunk, hogy a mélységből: a Krisztus lelkéből 
felszínre hozzuk azokat a drága gyöngyöket, melyek 
egyedül képezhetik a lélek nemesítő ékszereit. Ezeket a 
gyöngyöket koronába fűzni, s e koronát megkedveltetni, 
azért munkálni és ha kell szenvedni is : ez az igehirdetés 
nagy czélja, s e czél megvalósítása az emberek bol-
dogítása. 

Az „Igehirdető"-ben is találtam beszédeket, a melyek 
valóban e czélt szolgálják, a melyek alkalmasak" arra, 
hogy az embert a boldogság útján előbbre vigyék, a 
támolygókat erősítsék, az elesetteket felemeljék, a szomor-
kodó lelkekbe a vigasz és megnyugvás érzetét bevigyék. 
De találtam olyanokat, is, a melyeket jobb lett volna a 
füzetekből kihagyni. 

Nem akarom a füzeteket és az azokban megjelent 
beszédeket sorra ismertetni s mindenikről véleményt 
mondani ; csak azt hangsúlyozom, a mi fenti soraimból 
is kivehető, hogy a szerkesztők szigorúbb mértékkel 
mérjenek, erősebb kritikát gyakoroljanak a beszédek 
megválasztásánál, illetve közlésénél. Inkább kevés jót és 
építőt, mint sok rosszat és esetleg rombolásra alkalmasat. 

És még egy jóakaratú figyelmeztetést! A tartalom 
mellett legyenek tekintettel a szerkesztők a magyarságra 
is! Például ott vannak dr. Lasville nyomán készített 
prédikácziók a „Miatyánk" kérései fölött. Szép és jó 
beszédek, de sok bennök a magyartalanság. Gondos 
szemmel az ilyen hibákat a szerkesztőknek meg kell 
látniok és ki kell javítaniok. Ezzel saját ügyüknek és 
érdekeiknek tesznek jó szolgálatot. 

Keresztesi Samu. 

Esté l i órák. Felolvasások prot. vallásos estékre. I. kötet. 
Szentkúti Kiss Károly. Ára fűzve 3 kor. kötve 5 kor. 8 r. 137 1. 
Debreczen 1908. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 

Érdekes és korszerű munka. Egy megszívlelendő 
„Előszóval" kezdődik. Azt mondja ebben az érdemes szerző: 
„Kétségbevonhatlan igazság, hogy az Istenországát a 

templomon kívül is lehet, sőt kell terjesztenünk. A nehéz 
valláserkölcsi viszonyok kényszerítenek, ha saját lelkünk 
nem sürgetné is, a sokat hangoztatott belmisszió hatha-
tósabb gyakorlására". 

Ennek a belmissziónak a szolgálatába szegődik 
jelen könyvével. Példákat akar Nagyigmánd lelkipásztora 
adni társainak arra, hogy a mind jobban-jobban ter-
jedő vallásos összejövetelek alkalmával miképpen beszél-
jenek híveik szivére ós lelkére. 

Üdvös és háládatos törekvés. A hálót csakugyan 
mélyebbre kell vetni a lelkészeknek és nem elégedni 
meg pusztán a homiléta, a liturgos, meg az egyházi, 
adminisztrátor szerepével. A templomba sokannem mennek, 
a vallásos összejövetelek, estélyek vonzóbbak; ez úton 
kell tehát a nép szivéhez és elméjéhez férkőzni s ekként 
munkálni az Űr akaratát, hogy az evangélium a szegé-
nyeknek is prédikáltassék; hogy a süketek halljanak 
és a vakok lássanak. 

Az ily alkalmakkor tartandó felolvasások tartalmát 
illetőleg a szerző azt tartja szem előtt, hogy bármi legyen 
is a felolvasások tárgya, de azt az evangélium szelleme 
hassa át. Helyes, csakhogy mi az evangéliumi sóból 
még többet kívánnánk, mint a' mennyit a szerző felol-
vasásaiba adott. így még ízesebbek és táplálóbbak len-
nének azok. Különben ügyesen és élvezetesen vannak 
megírva, azzal a pompás rutinnal, a mely Szentkúti 
Kiss Károly minden írását jellemzi. 

Tizenkét estére való felolvasást foglal magában a 
kötet. Szólanak pedig ezek a következő tárgyakról: A 
bűnbocsátó czédulák (Reformáczió emléknapján); A man-
dragóra (az egyke gyermekrendszer ellen); Hóbortosok 
története; az első hóbortos, Szilvásujfalvi Imre, máso-
dik Sinai Miklós; Mózes házassága (a vegyesházasság 
ügyében); Jer velem I (a szövetkezésekre való felhívás); 
Bethlen Gábor (a Bethlen Gábor kör pártolására való 
felszólítás); A kálvinista kenyér; A mitől okos ember 
nem fél (a kisértetek ellen) ; A babonák könyvéből 
(többféle babona ellen); Hogyan volna jobb ? (Úgy, ha 
a költséges lakodalmakat és a pogány halotti torokat 
elhagyná a nép); Az ördöglapu (a gyermekkori, vesze-
delmes dohányzás ellen). 

Látni való, hogy a szerző nagyon jól megválogatja 
tárgyait s ért ahhoz, hogy mit kell a történelemből és az 
életből a nép tanítására ós építésére feltárni. De főként na-
gyon jól tudja azt, hogy miként kell a felvett tárgyat elő-
adni. Ebben valóságos mester s igazán lehet tőle tanulni. 

Az a mező, melybe most Szentkúti Kiss Károly 
az ekéjét belevágta, nálunk még műveletlen. De a viszo-
nyok a művelését követelik. Az Estéli órák hasznos 
útmutatóul és például szolgálnak, s hisszük, hogy másokat 
is követésre buzdítanak, így előidézői lesznek egy jóté-
kony belmisszió munkásságnak, melyre valóban nagy 
szükségünk van. Ebben a hitben ajánljuk a kötetet a 
gyakorló prot. papság figyelmébe. Kapható a Hegedűs 
és Sándor könyvkereskedésében Debreczenben s a többi 
hazai könyvkereskedésekben. 



BELFÖLD. 
Falusi levél. 

Tisztelt Szerkesztő Uram ! 
Egyházunk életében is divatozik a polgári köz-

igazgatásban megszokott lassúság, melynek káros hatása 
elvitázhatatlan. Fejetlenség, rendszertelenség lépten-nyo-
mon, Korszakot alkotó reformok küszöbén az irányítás 
hiánya, a magunkrahagyatottság a bizonytalanság út-
vesztőjébe sodor. 

1904. évben összeült zsinatunk törvényeiben a 
gyülekezeteknek biztosított jogok nagyrészt papíron 
vannak csak még máig is. Pl. az adócsökkentési segély 
valqságos réme a gyülekezeti békének. Igen sok lelkész 
nem mer hozzányúlni, látván a már folyamodott egyházak 
kérvényei elbírálására kiküldött bizottságok borzasztó 
alkudozásait. Félnek, hogy a bizottság minden szükség-
letet redukál minimum. És csak vár, vár, vájjon 
jön-e felülről valami határozott biztatás a kérések kímé-
letesebb figyelembevételére ? Végső terminus sincs adva, 
mely kötelezné az egyházakat a folyamodásra, és csak 
az eddig folyamodott egyházak szükségletei után ítél a 
konvent, hogy a három millió nem lesz elég. Nem volna-e 
helyesebb, hogyha kitűzött terminusra az összes szük-
ségletek tisztáztatnának és nem hozzávetőleges, hanem 
pozitív adatokkal állana a konvent az állam elé ?! 

De a kiknek megszavaztatott a fél (mert csak 
fél) segély, azok sincsenek sokkal előbb! 

Bizony, csalódással köszöntött ránk az újév. Decz. 
19-ike körül már a konventen tudta minden lélek, hogy 
mennyit kapnak a folyamodó egyházak; karácsonyra 
meg is kaptuk az aláírandó nyugtákat, örömmel írtuk 
alá és örömünket nem titkolhatánk el népünk előtt se ! 
Vártuk az újévet, az ige testét! De hiába vártuk! 
S híveink már újra kezdik mondogatni, hogy nem is lesz 
abból semmi. 

íme, ilyen hangulatot és a lelkészek iránt ily bizal-
matlanságot kelt népünkben a lassúság, mely 30 nap 
leforgása alatt még mind ez ideig nem volt képes ki-
utalványozni a már megszavazott államsegélyt. Borzasztó 
még csak elgondolni is, hogy mily következményeket 
teremtett már a mult évben is egyes egyházakban a 
bizonytalanság! S e bajokat az újévi csalódás csak növelte. 

Népünk eddig csak hitte, a mit „az atyák" mond-
tak, ha az urakban nem hitt is. De ez a késedelem kezdi 
megingatni még az „Atyák" iránt eddig táplált hitet is. 

Szomorú tények ezek! De hát miért is késik a 
kiutalt segély megküldése I Ott sincs semmi tájékoztatás, 
semmi felvilágosítás, semmi nyugalomra intés, a mi kissé 
lecsillapítaná felcsigázott várakozásunkat. Persze az nem 
jő figyelembe, hogy a mi népünk egyházi adófizetését 
megkezdi már január első felével. Trágyahordás, fahor-
dás, iskola és egyházi favágás stb. mind e napok köte-
lessége volna, és most nem tudjuk mit cselekedjünk? 
nem késik a kiutalványozás a tavaszig? Hogy fogjuk helyre-

hozni az elmulasztottakat? Hogy pótoljuk a hiányokat? 
im ezek a kérdései az ismeretlen jövőnek. 

A másik oka a panaszoknak a kongrua-szétkiil-
dés csigalassúsága. Miért nem talál már 4—5 év óta 
módot a dunamelléki kerület is, hogy a kongruás lel-
készek január 3—4-én esedékes kongruája erre az időre 
kézhez jusson ? Miért kell a kongrua-segélyeknek egy 
vagy másfél hónapig a kerületen késedelmezniök ? 

Nem tehetné meg kerületünk is azt, a mit a Dunántúl 
cselekszik, hogy saját pénztárából fedezi papjai szük-
ségletét ? 

Mert vegyük csak figyelembe, hogy elvégre az a 
kongrua-fogalom szegénységet jelent. Csak kis egyházak 
lelkészei részesülnek benne, a kik természetes, hogy 
épitenek is reá! Doktor, patika, ruha, cseléd stb. ebből 
nyeri fedezetét, és hogy az igényt tartók sürgetik köve-
teléseiket, s a késedelem felelősségét nem az egyházra 
hárítják, hanem az egyénre, bizonyítanom felesleges. 

Lássa kedves szerkesztő uram, ilyenek a „kis 
emberek" „nagy bajai!" Vajh, ki hallgatja meg? Hall-
gassa meg kedves szerkesztő uram! Balatoni I. 

* * 
* 

Meghallgatni bizony meghallgatom. Segíteni is szí-
vesen segítenék rajtok, ha rajtam állana. De azt hiszem, 
segítenének azokon a konventi és püspöki irodában is, 
ha nekik is módjukban állana. Ne felejtse azonban 
Balatoni I. és a többi panaszkodó kollegám se azt, hogy 
a segélyek gyors szétküldéséhez, a sok kimutatás, be-
mutatás, fő- és altabellázás, fő- és alcsoportosítás stb. 
stb. mellett, a mit az illető irodáknak előzőleg el kell 
vógezniök, olyan irodai személyzet kellene, a minek a 
beállítására a mi szegénységünk nem elegendő. Tudom, 
hiszem, hogy a késedelmezés nemcsak kellemetlen, ha-
nem bajok okozója is lehet. De adminisztrácziónkat sok 
tekintetben hiányos berendezettségünk okozza. Hogy 
pedig a jobb berendezésre még többet költsünk, attól 
is húzódozunk, mert szegények és újra szegények vagyunk. 

Szerk. 

KÜLFÖLD. 
A genfi egyetem háromszázötven éves 

jubileuma. 
A genfi egyetem a júliusi nagy Kálvin-ünnepélyekkel 

kapcsolatban üli meg fönnállásának 350-ik évfordulóját. 
Az egyetem szenátusa a budapesti ref. theologia tanári 
karát — s bizonyára a többieket is — meghívta a jubi-
leumi ünnepélyekre. A díszes kiállítású meghívó, melyet 
fölül, Genf városának czímere ékesít, magyar fordításban 
így hangzik: 

A ref. theologiai Akadémia Igazgatójának 
Budapesten. 

Genf városa 19Q9 július havának 7-ikétől 10-ig 
nagyobbszabású ünnepélyek keretében készül megülni 



az egyetem alapításának háromszázötvenedik évfordu-
lóját. Ez az emlékünnep egybeesik az akadémiánk ala-
pítójának, Kálvinnak négyszázados születési évfordulója 
alkalmával rendezendő emlékünneppel. 

Az egyetem, mint egy dicsőséges mult örököse, 
meg kíván emlékezni annak a munkának a nagyságáról, 
mely létrehozta és azoknak az odaadó áldozatkészségéről, 
kik rettenetes megpróbáltatások közepette, szemeiket 
folyton a genfiek szép jelmondatára: a Post Tenebras 
LUX-TSL függesztve, fönntartották és továbbfejlesztették. 

Azt, hogy a mi iskolánk, annyi más régibb és 
tekintélyesebb mellett is, oly nagy becsülést tudott kivívni 
és azt meg is tudta őrizni, nem egyedül az ott működő 
mesterek kitartó fáradozásának, hanem annak a ragyogó 
hazaszeretetnek is köszönheti, mely köztársaságunk pol-
gárait mindenkor lelkesítette; úgyszintén azoknak az 
intézményeknek, a melyeknek önként alávetették magukat. 

Egyetemünk a reánk következő esztendőben a mult 
eme férfiaival és emez intézményekkel szemben hódo-
latát kívánja kifejezni. De háláját akarja kifejezni annyi 
sok tudós társasággal és egyetemmel szemben is, a 
melyekben mesterei tanultak, vagy tanították, és a 
melyek akár a régebbi időkben, akár napjainkban, 
Genffel tudományos testvéri viszonyt tartottak, vagy tar-
tanak fönn. 

Reméljük, hogy az Önök tiszteletreméltó társasága 
is csatlakozni fog ünnepélyeinkhez olyképpen, hogy 
kiküldöttel képviselteti magát azokon. 

Nagyon hálásak leszünk, ha kiküldöttük nevéről 
1909. április 15-ike előtt méltóztatik bennünket értesí-
teni, a végből, hogy vendégeink méltó fogadtatására a 
szükséges intézkedést megtegyük. 

Genf, 1908. deczember 

Az egyetem Szenátusa nevében: a Rektor. 

[Dr. K. J.) 

R É G I S É G . 

A sárospataki főiskola történetéhez. 
I. 

1717 január 23. 
Szentimrey Sámuel levele Ráday Pálhoz. Közreműködését kéri a 
sárospataki iskolában dúló viszálykodás lecsendesítéséhez. (Ráday-

könyvtár levéltára.) 

Bizodalmas jó Uramnak Kegyelmecinek ajánlom 
köteles kész szolgálatomat. E felsőbb napokba érkez-
vén hozzám S. Patakrúl ezen accludált ott lévő Praedi-
cator Tiszt. Azari István Uram Apologiája, melyet for-
malibus parialtattam és a szerint accludaltam, s kérvén 
ő Kegyelme, hogy Kegyelmed kezéhez juttatván és több 
becsületes vallásunkon lévő emberekkel is communicál-
ván, kérjem Kegyelmedet is, hogy Istenéhez és szent 
vallásához tartozó kötelessége szerint, ezen nagy gonoszt 
kívánja Kegyelmed és kívánjuk közönségesen orvosolni. 

Teljes igyekezettel valék, hogy együgyü személyembe 
mehettem volna Kegyelmedhez, és e mellett az én Ke-
gyelmedhez tartozó kötelességemet is le tehettem volna 
Kegyelmed szolgálatjára való jelenlételemmel és udvarlá-
sommal ; de ez iránt való szándékomban a teljes lehetet-
lenség megakadályoztatott és mostan is akadályt tészen ; 
kihez képest kívántam jó Uramnak Kegyelmednek ezen 
levelem által megküldenem, remény lem, már ezen kivül 
ezt is és többeket is érthetett Kegyelmed ezen ottan 
meggyuladt és az Isten Házát égető s emésztő tűznek 
circuínstantiáiban. Megvallom, bizonyára tartottam volna 
nagy kívánatos dolognak, ha Kegyelmed Isten dicsősé-
géhez buzgólkodó consideratioit és beszédit (ha méltóz-
tatott volna Kegyelmed) coram hallhattam volna Kegyel-
medtől és hallhatnám. Ugy veszem észre, a kiket közelebb 
illetne ezen dolognak orvoslása, avagy csak közelebb 
létekre, úgymint a zempléni szent fraternitas Tiszteletes 
Inspectorát, nagy becsülettel említendő Pósaházi István 
uramat, és a Collegium curatorát, Sóos István uramat, 
ő Kegyelmek vagy késedelmeskednek ezen tűznek ineg-
oltásában, vagy talán szivök fájdalmával látják, mit 
kellene eloltani, de legalkalmatosabban hogy és mi 
módon, nehezen találhatják fel; együgyű conceptusom 
szerint nehéz dolognak is látom, mert sem a secularis 
rendeknek concursusa nem interveniálhat, sem a szent 
Fraternitások synodusai nem lehetnek. Ázok a rendek 
pedig, a kiket orvoslása concernál, értem mind a külsőket, 
mind a belsőket, távol lévén egymástól, ha tetszéseket 
leveleik által comportálnák is, némelyek talán in funda-
mento a dolgot nem értik, vagy nem is akarják érteni, 
mit tégyen az Isteni tudománynak, a theologiának és a 
józan filosofiának Siloa patakjába a holt-tenger vizeit 
bevenni, és azzal a tiszta folyást megelegyíteni, és a 
ratio bábjaival majmoskodván némelyeknek magok idea-
joknak oraculumát. vagy inkább idolumát a szent-írás 
felibe vagy ellenébe póczolni, és így, ut Religio Kefor-
mata pláne évadat philosophica et deficiat a suis prin-
cipiis, szemlátomást exoperalni? Talán találkoznak olyak 
is, a kik ducti partium studio, ut illi veteres oratores, 
qui in eo solum Demosthenem imitabantur, quod blaesus 
esset: gyöngy helyett adoptálják az ujságocskátul csillámló, 
magában semmire kellő, festett üvegecskéket is, és az 
Assertornak pártját fogják, kisebb reflexiójok lévén Isten 
dicsőségére és szent Háza tisztaságára s békességére. 
Némelyek pedig lehetnek, a kik legkisebb dolgokat is 
nagyobbnak tartják annál, hogy sem ennek orvoslását 
maguk kötelességére tartozni még csak meg is gondol-
nák. Édes jó Uram! ezeknek számán kívül és (ha lehet-
nének) ilyenek felett ismervén Kegyelmedet lenni, a kit 
Isten ezen időkre meghagyott eddig maga házában, 
tudom bizonnyal, hogy a nehezen szálló ludacskák a 
sebesen repülhető sasokat repülésre nem serkenthetik, 
oly végre hitemre nem is kívánom Kegyelmedet jó Ura-
mat interpellálnom, de a mennyibe Isten után Kegyel-
medre vethetjük szemeinket, meg nem itél Kegyelmed, 
ha Istenem dicsőségéhez való buzgó indulatból én is kérem 
Kegyelmedet, induljon fel Kegyelmed szive és ezen gonosz-
nak legáltalabb és jobb móddal hathatósan való meg-
orvoslására gondoljon és találjon módot Kegyelmed. Ha 
Kegyelmed Tiszteletes Uraimékat kötelességekre (melyet 
másként — elhiszem — sziveken és szemök előtt visel-
nek) ex superabundanti emlékeztetni és Sóos Uramat is 
serkentgetni, s más becsületes uri emereket is, kiket az 
Ur Isten még meghagyott, mint többi között ottan nemes 
Nógrád Vármegyében, és ilyeneket, m nt p. o. Nikházy 
György, Janka Péter, Szentpéteri Imre, Aszalai Ferencz 
etc. Uraimékat kegyes requisitiójával adhortálni s egy-



szersmind mi tetszenék Kegyelmednek közelébb útnak 
és módnak, megjelenteni méltóztatnék Kegyelmed; úgy 
vélem, ha különben nem lehet, csak Írásaik által is 
maglik consensusokat hozzátenni s kiadni lelkökismere-
tire tartozó kötelességüknek tartanák 0 Kegyelmek és 
tartanánk közönségesen, a mely mellett Tiszteletes Pósa 
házi István Uram, úgymint a( kinek ex officio super-
attendentiae Zemleniensis a sárospataki collegiumnak fő-
inspectioja incumbál, annál bátrabban és az Úrban erő-
sebben obvialhatna sok rosz sequelaknak s orvosolhatná 
az interveniált gonoszokat is, vagy a tűznek eloltásával, 
vagy annak authorinak (ha ugyan különben nem lehetne) 
onnan való kimozdításokkal. Édes Uram, ha én inter-
pellatiommal praepostere találtam Kegyelmedet offendálni, 
kérem vétkül ne tulajdonítsa; oly véggel Kegyelmednek, 
Istenem látja, nem írtam; egyedül ő Felsége dicsőségéhez 
való indulatom unszolja szivemet és mozdította kezemet 
Kegyelmednek való írásra, ha miben pedig Kegyelmed, 
in hac matéria énnekem alkalmatosságot mutat, jóllehet 
egészségemnek erőtelensógei között vagyok, de fáradt-
ságomat nem szánom és nem sajnállom, sőt áldott óráimnak 
fogom tartani, ha melyben együgyű tehetségemmel szol-
gálhatok az én Istenem házának, melyért nemcsak élni, 
hanem meg is halni Istenem segítő kegyelme által tar-
tom legelső kötelességemnek. Elvárom jo Uramnak Ke-
gyelmednek tetszését, akaratját és jóakaratjából bölcs 
opinióját; ha miben pedig szükségesnek látná Kegyelmed 
és lehetségesnek az ón együgyű tehetségemet, Kegyel-
med parancsolatját is. Ajánlom azonban magamat Kegyel-
med keresztényi szeretetibe, wri jóindulatjában és favorá-
ban. Kívánván az Ur Isten maga jó kedvének esztendeit 
virágoztassa Kegyelmeden és Kegyelmed szerelmesein. 
Miglen Istenem jóvoltából élek, vagyok és Maradok Jó 
Uramnak Kegyelmednek 

Ottrokócs die 23 januarii 1717. 
igaz köteles szolgája 

Szentimrei Sámuel m. pr. 

Borítékczim : Spectabili ac Generoso Domino Paulo 
Kádai, certorum Inclytorum Comitatuum sub Corona Hun-
gáriáé ex potioribus primario Assessori etc. Domino 
mihi Colendissimo — Ludány. 

II. 
Ottrokócs. 1717. márczius 17. 

Szentimrey Sámuel levele Ráday Pálhoz. A sárospataki egyházban 
és iskolában történt villongások tárgyában tartott hivatalos vizs-

gálat lefolyásáról értesiti Rádayt. (Ráday-könyvtár levéltára.) 

Kiváltképpen való Jó Uramnak Kegyelmednek aján-
lom tartozó kötelességgel való szolgálatomat. A midőn 
anxius voltam ós tudakozódtam is, a kiktől lehetett, 
kiknek otthon való lételéről és levelemet vihető bizonyos 
alkalmatosságról, szinte akkor teljes megújulásomra ér-
kezett nálam kedves Kegyelmed becsületes levele, melyet 
tartozó kötelességgel vettem. Valamint annakokáért teljes 
igyekezetem volt (melyet bizonyosan higyjen Kegyelmed) 
a sárospataki ecclesiaban és Collegiumban véghezment 
állapotok környülálló dolgaiban Kegyelmedet tudósítanom, 
ugy Kegyelmed parancsolatjára annyival inkább köteles-
ségemnek tartom Jó Uramnak Kegyelmednek hirré ten-
nem. A midőn a Kegyelmednél tudvalévő Apologiában 
attingált T. Azari István és T. Csécsi János Uram között 
való controversiák és becstelenkedések fenforgása után, 
azoknak sapiálásokra mind Tiszteletes Pósaházi István 
esperest Uram incumbált, mind pedig mások is megin-
dultak és én is a Kegyelmed nekem küldött levele 

mellett megindúltam volna és szinte bizonyos alkalma-
tosság szerint Tiszteletes Szombati Mihály esperest Uram-
mal sub termino visitationis itt Nemes Vármegyénkbe 
Si(>be jelen lévén, Kegyelmed levelét communicáltam 
volna és ő Kegyelmével való compositio szerént pro 
8-va februarii Miskolczra mentem volna, hogy onnan 
Aszalai Ferencz Urammal a collegiumba bemenjünk, super-
venialt hirünk interea et signanter 28- Januarii mely 
alkalmatlan conspiratiót és T. Füleki András Uram ellen 
való tumultuatiót indított a collegiumbeli ifjúság és a 
végett egyszersmind Tiszteletes Pósaházi Uram pro 15. 
februarii feltett terminusra való incitatoriai is Miskolczra 
penetráltak, a honnan, ugy tudom, a Kegyelmednek szóló 
is Rimaszombat felé Kegyelmedhez inviáltatott. Engem 
Miskolczrúl praemittáltak és pro 15-a conílualtak Patakra 
ex statu saeculari Tekintetes Nemes Vitézlő Nikházy 
György, Szentpéteri Imre, Szathmári Miklós, Rhédey 
László, Aszalai Ferencz, Zoltán Jósa, Patay Sámuel, 
Baranyai András, Bernát, Mezőssi, Vadászi, Jósa Uraimék ; 
a belső Tisztelendő rend részirűl Tiszteletes Pósaházi 
Uram cum adjunctis, ugy a borsodi és abauji szent 
társaságok emeritus deputatusai, és legelsőben is T. 
Füleki Uram, T. Csécsi János Uram és a tumultuáló 
ifjúság ellen való actióját és quaereláját assumálván, 
diebus 15 et 16-ta pro examina per inquisitiones judi-
cialiter institutas discedáltunk, hogy a tumultusnak 
authorát kitaláljuk és jóllehet T. Füleki Uram actionális 
vádja szerint interveniáltak alkalmas suspiciók és prae-
sumptiók T. Csécsi János Uram iránt, de világosságra 
nem jöhetett a feltett vád, és így zuhant némely erkölcs-
telen ifiak nyakába, a melyek közül négyen kicsapatás 
által való proscriptióra ex collegio törvényesen senten-
tiáztattak, hárman pedig azon kívül degradatióra, a kik-
nek midőn pronunciáltatott volna a deliberatio, praevie 
dispositiokat nem tévén a collegium kapuinak őrzésérül, 
audita deliberationis pronunciatione, a consistorium elől 
proripiálták magukat és az ajtón való kiszaladásokban 
ad arma kiáltottak. Voltak ezek Mocsai principibus, Eger-
pataki enormis blasphemator, Edelényi és Szalánczi nevű 
ifjak. Nem tudván a több ifjúság, micsoda zenebonás 
kiáltás, valóságosan ki és összetódult volt; de látván a 
consistoriumbéli Bíráknak a curia közepire közikbe való 
menetelüket, lecsendesedett és leszítták magokat. Amazok 
pedig szaladások által a megcsapatást effugiálták, Ede-
lényin kivül, a kit meg lehetett kapni. Azután a collegium 
az Auditóriumba gyűjtettek és Tiszteletes Pósaházi Uram 
hathatós adhortatioval ós bőséges declaratioval in prae-
sentia Dominornm Patronorum et Reverendorum viroruin 
az ifjúságnak tiszteket eleikbe adta és kívánván, hogy 
álljon félre, a ki azoknak consentiálni nem akar és 
menjen útjára in instanti, közönségesen ad obediantiam 
debitam magokat obstingálták. Látván pedig az ifjúság 
nagyobb részének Tiszteletes Füleki Uramtól való el-
idegenedését, in sinceritate ő Kegyelmének jóakarói 
által intimálta a consistorium, hogy ő Kegyelme tiszti 
resignatioja a collegiumnak hasznosabb, ő Kegyelmének 
is nagyobb becsületire és csendességére lészen Melyen 
ő Kegyelnie acquiescálván, in recognitionem meritorum 
circa conservationem collegii contestatorum, egy eszten-
deig obveniáló annuale sallariuma flor. 300. discretio-
naliter ő Kegyelmének megígértetett. Annakutánna diebus 
17 et 18. felvétetett T. Azari Uram és T. Csécsi Uram 
egymás ellen való controversiájok, melynek alkalmatos-
ságával ex una confusione et involutione több is követ-
kezett. Mert Azari uram a patronusok ellen nagyon 
impingálni talált; a senior ellen pedig felettéb meg bot-
lott. Három részekbül állván tehát ő Kegyelme ellen az 



actio. Tsétsi Uram ellen deliberáltatott vala, hogy Tsétsi 
Uram scriptolenus adja be Confessióját, melyet elkészít-
vén, jóllehet látszottak in §phis bizonyos generalitások 
és ambiguitást mutatkozó szók; de jó reménység alatt 
lévén az elmék, és ő Kegyelmének a tovább való scan-
dalumok eltávoztatására feltett igéretit is ponderálván, 
pluralitate votorum deliberative absolveáltatott. Azari Uram-
nak pedig a két azon kívül való czikkelyek végett leg-
inkább minemű törvényes büntetése lett, méltóztassék 
Uram Kegyelmed az annectált deliberatum valóságos 
copiájából megtekinteni és bölcsen pensitálni, mert min-
den circumstantiáinak leírásával nem is merem Kegyel-
medet terhelnem. De vannak is oly circumstantiák, melyek 
nem explicáltattak in deliberatione, én is pennámra nem 
teszem. Ha Istennek tetszik, még ezután is meg fogja 
Uram bővebben hallhatni Kegyelmed. 

Ezek után Tsétsi Uram megmarasztatott, és hogy 
az eddig történt dolgokból tovább confusió ne inter-
veniáljon, tetszett a consistoriumnak ezen annectált 
punctumokat Sóos István főcurátor Uramnak megküldeni 
és ő Kegyelme által Tsétsi János professor Uramnak 
írásban eleibe adatni. Hogy pedig ne vacuáljon a theo-
logiai professorság, becsületes külső és belső rendek 
közül való embereknek credentia adatott, hogy invitálják 
Tiszteletes Szombati Mihály esperest és miskolczi fő-
predikátor Uramat, de mivel ott is subolfaciáltak requi-
sitiójoknak ő Kegyelme iránt be nem teljesedését, in 
isto casu, más Credentiát is formáltak, és ő Kelme nevét 
is betették : Tiszteletes Tarczali Sámuel csáti prédikátor 
Uramnak adandó hivatalra. A sárospataki ecclesiát pedig 
disponálta a szent consistorium, hogy Tiszteletes Pósa-
házi István Uramnak adjon hivatalt az odavaló predi-
kátorságra. Meg is cselekedte az ecclesia. A szent con-
sistorium pedig kérte Tiszteletes Pósaházi Uramat, hogy 
ne renuáljon, hanem a midőn ott lészen, a collegium 
régim énjét is administrálja professor Uraimékkal, és 
ezért a Patrónus Urak ő Kegyelmének száz rh. forin-
tokkal fognak discretizálni. Ő Kegyelme felettéb nehezen 
resolválta vala magát conditionale. Hogyha ő Kegyelme 
kényszeríttetnék erőtelenségi miatt visszamenni, legyen 
assecuratiója, hogy esztendő múlva vissza mehessen 
Tolcsvára és 2-do, ha az ott való ecclesia consentiál, a 
kinek nem esztendeig, hanem holtáig obligátusa. A szent 
consistorium engemet penes credentiam a tolcsvai ecc-
lesiához kiküldött; interea eloszlott és vissza nem tért 
Patakra, hanem én is csak utazásomba tértem be Tolcs-
vára. Azon ecclesia teljességgel nem consentiált azokra 
az okokra, mert ő Kegyelme holtáig obligálta magát, 
melyért ő Kegyelmének házat vettek és adtak, a mely 
successorara is devolváltat.ik, és a kitül szerzették, minden 
onusok supportálásátul azt az eladó embert immunicálták; 
azonban ha ő Kegyelme kimozdul, immediate zenebonát 
és ott való plebánostul cultusuk impetitioját is, sőt exter-
minatióját bizonyossan tudják interveniálni. Ezzel engem 
elbocsátván, én Miskolczon ott való Atyafiaknak ő Kegyel-
meknek hírt tettem és irtak Sóos István és Nikházi 
Uraiméknak is. Már tovább miképen és in quibus ter-
minis fognak lenni dolgaink ezekbe, ő Felsége tudja, a 
ki mindeneket tud és Uram Kegyelmed ós több patrónus 
Uraink. A discretiot Füleki Uramnak megígértük, Tsétsi 
Uram is valóban panaszolkodik és réstantiáit is kéri s 
ezen esztendőre való fizetését is. A collegiunmak pedig 
kezöknél semmi költség nincs. Szüretek is nem lévén, 
onnan is most beneficiumok cessált. Ebben is ha Uram 
Kegyelmed bölcs tanácsával segíti ezen dolgokat, felet-
tébb szükséges dologban succurrál Uram Kegyelme. A 
mint fülhegy gyei értem, Tiszteletes Tarczali Uram abso-

lute renuál; de ezt bizonyosan nem irom Uram Kegyel-
mednek, mivel csak hirűl hallottam, inkább hiszem mind-
azonáltal valóságosnak lenni. Az Ur Isten maga dicső-
ségéért cselekedjen minden jót. Ha édes jó Uram hosszas 
és simplex Írásommal s azoknak olvasásával Kegyelmedet 
találám terhelnem, kérem vétkül ne tulajdonítsa; mind 
kötelességemnek s mind Kegyelmed parancsolatjának 
kívántam satisfaciálnom. — A mi illeti édes jó Uram a 
Kegyelmed levelében attingált becsületes ifjúnak recom-
menclatióját, Istenemmel és lelkem ismeretivel bizonyítom, 
ha módom volna és lehetségesnek látnám, a minemű 
igaz kötelességgel édes jó Uram Kegyelmedhez visel-
tetem, engedelmességgel satisfaciálhatnék ebben Kegyel-
mednek ; de látja jó Istenem, teljes lehetetlenség. Néhai 
Mocsári Balázs Uram fia és néhai Tiszteletes Zádorfalvi 
Márton esperest Uram fia, magam attyafiaival vágynák 
mellettem. Okait édes nagy jó Uram bőven lehetne szám-
lálnom a megakadályoztató lehetetlenségnek. De hosszas 
írásom mellett azzal is unalmat szerzeni nem akarok 
Kegyelmednek, oly jó Uramnak, hiszen én ismerem 
Kegyelmedet, a midőn jó lelkem ismereti szerint való 
expectoratiomat látja Kegyelmed, a lehetetlenségnek 
particularis okait is egyszersmind bölcsen által látja, ha 
nem számlálgatom is. Ezen kérem édes jó Uram Kegyel-
medet, hogy ebben a lehetetlenség miatt nem satisfaciál-
hatok, ne essem Kegyelmednek animadversiójában; sőt 
tartson maga igaz szolgái száma között uri jóakaratjában. 
Melybe ajánlom ovább is magamat és midőn kívánom 
szívesen, hogy Isten ő szent Felsége Kegyelmednek és 
szerelmeseinek a közelítő szent ünnepeket engedje idves-
ségesen eltölteni, több kívánatos óráknak és időknek 
szive contentumával való elérésével, maradok egy nyomba 
mind végig 

Jó Uramnak Kegyelmednek 
igaz kötelességgel való kész szolgája 

Szentimrei Sámuel m. pr. 

Borítékczím: Spectabili ac Generoso Domino Domino 
Paulo Rádai certorum Inclytorum Comitatuum ex potioribus 
primario Tabularum Assessori (salvo et pleno honoris et 
dignitatis titulo) Domino mihi Colendissimo — Ludány. 

Molnár János. 

IRODALOM. 

Yersek. írta: legiíj. Szász Károly. 8° 156 lap. 
Ára 3 korona. Kapható szerzőnél Budapesten. Legifj. 
Szász Károly, a kultuszminisztérium osztálytanácsosa, 
Szász Károly püspök fia, édesatyjától örökölte a köl-
tészet vénáját s azzal együtt a tiszta, nemes, keresztyéni 
életfelfogást, a családnak, a hazának, a szépnek és ne-
mesnek szeretetét. Nem hivalkodó lantján mindezeknek 
szelid húrjai zendülnek meg verses kötetében, a melyet 
legmelegebben ajánlunk olvasóink figyelmébe. 

Márk evangéliuma képekkel. A Skót Nemzeti 
Biblia-Társulat legújabban a Márk evangéliumát adta ki 
magyar nyelven. E kiadvány kissé nagyobb alakú, mint 
a Péter I. levele, mely a mult évben oly nagy keletnek 
örvendett, kiállítása és a benne levő illusztrácziók igen 
csinosak. Egy pld. ára: 6 fill., 25 pld. 40 fül., portó-
mentesen 1 kor., 100 drb. 1 kor. 50 fill., portómentesen 
2 kor. 30 fill., 200 drb. 3 kor., portómentesen 3 kor. 
80 fill. Megrendelések Webster James lelkészhez inté-
zendők, Budapest, V., Hold-utcza 17-



EGYHÁZ, 
Lel kész választás. A debreczeni reform, egyháznak 

kistemplomi lelkészi állására, a pályázók közül Uray 
Sándor debreczeni vallástanár választatott meg. 

A budapesti ref. egyház köréből. Az egyház 
elnöksége és a VI—VII. kerületi parókhiális kör helyi 
bizottsága f. hó 12-én tanácskozott a kör templomépítése 
tárgyában. Elhatározták, hogy a templom terveire szűkebb 
pályázatra nyolcz építészt fognak felszólítani. Három 
pályaművet fognak díjazni. A legjobbnak ítélt pályamű 
tervezőjét vagy a kivitellel bízzák meg, vagy 4000 koro-
nával díjazzák. A második díj 2000. a harmadik 1500 
korona lesz. Az építés költsége a 400,000—420,000 koro-
nái meg nem haladhatja. A terv vagy csak a templomra, 
vagy templomra és papi lakásra készítendő el. 

Erőss Lajos püspök ós az Orsz. Yallásegyenlö-
ségi Szövetség. A Debreczeni Prot. Lap legutóbbi száma 
közli Erőss Lajos püspöknek az OVESz. érdekében kerü-
lete espereseihez intézett levelét. Idézzük belőle a követ-
kezőket. „Úgy gondolom, hogy a szövetséget... nem 
szükséges Nagytiszteletűségteknek sok szóval ajánlani. 
Meg vagyok győződve a felől, hogy mindnyájan együtt 
érzünk abban, hogy a Szövetségnek, mint egy test és 
egy lélek, mi, az őrállók, a lelkészek, tanárok, tanítók 
vagyunk és leszünk vezérei, támogatói, hogy magasztos 
czólját elérhesse. Bizalommal tehát csak arra kérem a 
nagytiszteletű Esperes urakat, hogy a lelkészeket, tanító-
kat, az egyházi előljáró urakat méltóztassanak hathatósan 
buzdítani arra, hogy a Vallásegyenlőségi Szövetségbe 
lépjenek be; mindenütt, a hol csak lehetséges, a fiók 
szövetségeket az alapszabályok értelmében szervezzék, 
ezeket élénk tevékenységben tartsák, s a munkáról az 
esperesi hivatalokat s közvetve a püspököt pontosan érte-
sítsék, S tegyék mindezt nem annyira hivatalos formában, 
mint inkább egyháztársadalmi szabad szervezkedés útján, 
hogy akképen is bizonyíthassuk azt, hogy itt azon mun-
káról van szó, melynek végczélja a szűkkörű felekezeti 
korlátokon felül álló teljes lelkiismereti szabadság s jog-
egyenlőség megvalósítása." — Úgy tudjuk, hogy az OVESz. 
vezetői az összes ref., evang. és unitárius püspököket 
felkérték a szövetség ügyének körlevelek útján leendő 
támogatására. Mindezideig azonban még csak Erőss Lajos 
körlevele került nyilvánosságra, s még a dunántúli ref. 
egyházkerületben folyó szervezkedés sejteti, hogy Antal 
Gábor püspök is felhívta kerülete lelkészeit a szövet-
ség érdekében való buzgólkodásra. A többi kerületek 
még igen csendesek és csak szórványosan mutatkozik 
az akczió megindulása. Azért-e, mert püspöki buzdítást 
nem kaptak, vagy mert ennek daczára is a közöny üli meg 
a lelkeket? nem tudjuk; de azt látjuk, tudjuk, hogy 
nagy ideje volna már az ébredésnek! 

Gondoskodás a papi özvegyekről. A Debreczeni 
Prot. Lap legutóbbi száma a felől ad hírt, hogy lvenessey 
Béla erdélyi ref. püspök kezdeményezésére gr. Apponyi 
kultuszminiszter hajlandónak mutatkozott az orsz. gyám-
intézet kötelékeibe be nem jutott régebbi papi özvegyeket 
is méltányos segélyben részesíteni. Az összeírások e tekin-
tetben már meg is történtek. Eztahírt örömmel regisztráljuk, 
mert valóban méltányos dolog, hogy a régebbi papi 
özvegyek is, a kik eddigelé legfeljebb az egyházmegyei 
gyámintézetek támogatásában részesültek, valamivel jobb 
napokat is lássanak késő öregségükben. Ismerünk régebbi 
papi özvegyeket, a kik évenként csak 50 korona egy-
házi gyámolításban részesülnek; sőt tudunk olyanról is, 
a ki, mint a község szegénye tengeti életét. Ezeken 

segíteni valóban kötelesség. Az összeírásnál azonban óhaj-
tandó, hogy az esperesek és a lelkészek ne csak azokat 
jegyezték legyen fel, a kik évenként beadják kérvényei-
ket a Baldácsy- ós a közalaphoz, hanem azokat is, a 
kik, akár önérzetességük, akár szerényen biztosított 
exisztencziájuk következtében nem reflektáltak eddig a 
nevezett alapoknak alamizsnaszerű segélyeire! 

Mit akar a r. kath. népszövetség ? Magyarázgattuk 
ugyan ezt már több ízben; most azonban egy brosúrá-
jából vett idézettel is demonstrálhatjuk. Ez a brosúra 
kitűzi a czélt: vissza kell hódítani a közéletet a „keresztény" 
igazságok számára! S megmondja azt is, hogy miként? 
„Az szükséges hozzá — úgymond — hogy a népszö-
vetségben kioktatott katholikusok minden kérdésben 
egyöntetűen járjanak el s a teendőkre nézve előre meg-
állapodjanak. Ha valami választásról van szó, akkor a 
személyben is jó előre meg kell egyezni s amellől senki 
ne tágítson Minden állásra, a mely választással lesz 
betöltve, népszövetségi embert kell jelölni. Csak olyan 
egyént támogassunk, a ki a közéletben is nyíltan meg 
meri vallani katholikus hitét, a mely szerint él s a 
melynek érdekeit mindig szivén hordja. Képviselőtestületi 
választások, iskolaszéki választások, megyebizottsági, kör-
orvos, képviselőválasztások ne találjanak készületlenül ben-
nünket. Ne engedjük át a teret másoknak, s a hol áten-
gedtük, a legközelebbi alkalommal hódítsuk vissza. A 
közéletben ma annyi vagyunk, a mennyit magunkból 
csinálunk. Ha többségünket érvényre juttatjuk, akkor az 
az igazság, a mit mi mondunk", — íme ezt akarja a 
magyarországi klerikalizmus a népszövetség útján! Ismé-
telve hangoztatjuk tehát, hogy jó lesz vigyázniok a prot. 
lelkipásztoroknak és az egész prot. közönségnek*! 

Egy kicsiny gyülekezet buzgósága. Manapság, 
midőn a vallási és társadalmi közöny az emberek lelkét 
annyira zsibbasztja: buzgóságának, egyháza és vallása 
iránti rajongó szeretetének megindító jelét adta mult 
héten a nagypalli református kis egyház. E 200 lelket 
számláló baranyai kis gyülekezetnek fájt, hogy 1894-ben, 
a nagy egyházi teher miatt a kántortanítói állást a lel-
készi állás mellett be kellett szüntetnie. A nép a nagy 
terhet tovább nem bírta. Szép templomában az orgona 
elnémult; a gyülekezet szívére titkos, néma fájdalom 
nehezedett és a két hivatal egygyé, lelkésztanitósággá 
alakult. A közel lefolyt ünnepek alatt Földváry László, 
derék kántortanító, kit előbbeni működési helyein is a 
gyülekezet előnyösen ismert, a lelkész sógoránál időzvén, 
a templomban segédkezett. A régen elnémult orgona 
ismét megszólalt; a gyülekezet szemében örömköny 
ült . . . régen érzett vágy futotta át szivét. A szent ünne-
pek elmultával egyszerre csak az egész gyülekezet egy-
akarattal átvonult a lelkész lakására, eme szavakkal kér-
vén a lelkészt: „Tisztelendő Uram! tartsa itt azt a 
becsületes kántortanító urat, szívesen megadózunk neki, 
hogy maradjon a mi szerény körünkben. Legyen a mi 
kántorunk ós segédtanítónk! „ A lelkész szívesen látta 
a becsületes nép vallásos buzgóságának ily hatalmas 
megnyilatkozását. Készséggel engedett kérésüknek. Meg-
állapították a kántortanító szerény fizetését. Felét adja 
a gyülekezet, felét a lelkész. S Földváry Lászlót egy-
hangúlag meghívták kántor- és segédtanítójuknak, a ki 
e hó 7-én állását el is foglalta. Tették ezt a nagypalli 
református hívek szívesen, önként, egyházközségi pénz-
táruk egy fillér újabb megterheltetése nélkül, akkor, 
mikor ők is segélyre szorulnak ! Bizony megérdemli, hogy 
szép cselekedetük, mások buzdítására is, feljegyeztessék ! 

A római katholikus népszövetség eredményei. 
Egy másik közleményünk szól már arról, hogy mit is 



akar a róm. kath. népszövetség? S hogy a mit akar, 
azt a liberális szervezetlenség mellett el is éri, arra 
nézve is közöltük már példaképen a taápi községi kép-
viselőválasztás eredményét, a mely szerint a túlnyomóan 
református vallású községben nyolcz róm. katholikussal 
szemben csak egy református ember jutott be a képviselő-
testületbe. Ujabban a Muraközből jelez hasonló győzel-
met az „Alkotmány". Iria ugyanis, hogy az egyik főszolga-
bíró elhalálozása folytán megüresedett megyebizottsági 
két jelölt volt. Az egyik Purics Menyhért hodosáni 
községi paraszt biró, a másik dr Sághváry Jenő per-
laki főszolgabíró. Sághváry Jenő azonban abban az 
eredendő bűnben leiedzett, hogy lutheránus. A róni kath. 
népszövetség tehát összefogott ellene és az intelligens 
— az Alkotmány szerint: „zsidó és liberális urak" — 

késő erőlködése ellenére is, 76 szótöbbséggel diadalra 
vitte a pápista parasztbirót a lutheránus főszolgabíróval 
szemben. „A nép között óriási a lelkesedés. íme a Katho-
likus Népszövetség gyümölcse!" így tör ki a tudósítóból 
az elragadtatás És még hozzáteszi azt is, hogy „a 
hodosáni választás csak kezdete a Kath. Népszövetség 
működésének". De nemcsak a nem róm. katholikusok 
tervszerű és czéltudatos leszorítása az egyetlen czélja 
a róm. kath. népszövetségnek. A czélok közt „a róm. kath. 
öntudat fejlesztése" örve alatt ott van a klerikálizmus-
nak nem tetsző állami törvények ellen való küzdelem 
is. Ismeretes a Koczurek-íigy, a kúriának ebben hozott 
döntő ítélete, s a néppárti képviselők megtorlatlanul 
maradt kiáltványa. S hogy mi ennek az édes gyümölcse ? 
világot vet arra az a klerikális, örvendező híradás, hogy 
a kiskanizsai róm. kath. jegyesek megfogadták, hogy 
házasságkötésük alkalmával nem fogják aláírni a pol-
gári anyakönyvet, s már három-négy pár és annak tanúi 
helyt is álltak fogadásuknak. — Hogy mire fog így jutni 
a protestantizmus és mire jut az ország, gondolkozzanak 
rajta mindazok, a kik adnak még valamit a protestan-
tizmusra és e haza békességére! 

Róm. kath. elégedetlenség a kongnia javaslattal 
szemben. Az 1898. XIV. t.-cz. módosításáról szóló tör-
vényjavaslat pénzügyi bizottsági tárgyalása alkalmával 
már hallatszottak hangok, a melyek azt mutatták, hogy 
a klerikálisok szívesen fogadják ugyan a kongrua ren-
dezésére az állampénztár egymillió háromszázezer koronás 
hozzájárulását, de nem az ezzel járó állami ellenőrzést, 
s hogy akczió fog megindulni az ezt magában foglaló 
§ ellen. Ez az akczió, úgy látjuk, már meg is indult és 
hangot adott magáról az Alkotmány decz. 24-diki számá-
nak vezérczikkében. Ebben a körmönfont czikkben egy 
gör. kath. lelkész adja tudtára a világnak, hogy a kon-
grua-javaslat 4. §-a „a hazai gör. kath. egyháznak minden 
öntudatos tagját a legmélyebb aggodalomba ejtette", 
mert az az egyházat „egyszer s mindenkorra vak szol-
gájává teszi a kultuszminiszter akaratának, és lehetet-
lenné teszi azt is, hogy ez az egyház nehéz időkben a 
nemzeti ellenállásnak bármily csekély szolgálatot tehes-
sen". S miért ez a nagy aggodalom a gör. kath. egyház 
„hazafias" köreiben? Azért, mert a javaslatot nemcsak 
hogy érvényben hagyja az 1898. XIV. t.-cz. 7. és 9. 
§-át, hanem még azzal is megbővíti, hogy megvonható 
a kongrua abban az esetben is, ha az illető lelkész az 
állam törvényei vagy a kormány törvényes rendeletei 
által reá rótt kötelességeket nem teljesiti; ha pedig ez 
a tény felsőbb egyházhatósági rendeleten alapul s ezt 
a rendelkezést a miniszter felszólítására sem változtatja 
meg az egyházi főhatóság, akkor ennek kikerülésével 
utalványoztatik a kongrua az illetékes lelkészeknek. S 
a javaslat ezen rendelkezésével szemben, a mely pedig 

minden, törvényt tisztelő magyar ember előtt egészen 
természetes, sőt nem is olyan szigorú, mint a milyennek 
lennie kellene, a „hazafiság" szempontjából vannak a 
gör. kath. egyháznak „legmélyebb aggodalmai". De hogy 
meddig terjed ez a nagy „hazafiság" és pedig nemcsak 
a görögszertartású, hanem általában minden r. kath. 
papban, ékesen demontstrálódik a czikk további fejte-
getéseiben, a mikor leplezetlenül kijelenti, hogy ha az 
ország törvényhozása oly törvényeket alkotna, a melyeknek 
a r kath. pap nem engedelmeskedhetik papi esküje 
megszegése nélkül, akkor azoknak nem is fog enge-
delmeskedni, s a püspököknek is jogukban áll, hogy 
megtiltsák papjaiknak, hogy a miniszter „törvényes" 
rendeletének engedelmeskedjenek, ha ezek a rendeletek 
a r. kath. hitelvekbe vagy az egyházjogba ütköznek. 
Ebből a „hazafias" fejtegetésből megértheti tehát min-
denki, hogy a r. kath egyház papsága csak addig érzi 
magát az államban, a míg az kedve szerint való törvé-
nyeket alkot és hasonló rendeleteket bocsát ki; de 
azonnal az államon kívül és a fölé helyezkedik, mihelyt 
circulusai csak a legkisebb mértékben is érintetnek ! Jó 
lesz tehát ébereknek lenniök az illetékes faktoroknak a 
klerikális, makinácziókkal szemben! 

Vallásos összejövetelek. A budapesti evangéliomi 
egyesületek egymással szövetkezve tartották meg jan. 
4-től 9-ig az Evangelical Alliance által kezdeményezett, 
esztendő elejei vallásos össze löveteleket. Mindennap este 
7 órakor, a ref. főgimnáziumban tartattak az összejöve-
telek, énekkel, imadsággal és vallásos tárgyú előadásokkal. 
Jan. 4-én a hálaadás és a megalázkodás, 5-én az egy-
ház egyetemessége és az egyház feje, 6-án az államnak 
és a társadalomnak a mértékletlenség, tisztátalanság és 
játékszenvedély leküzdés körül való kötelességei, továbbá 
a vallásszabadság és a protestáns igazság terjedése, 
7-én a külmisszió és a biblia terjesztése, 8-án az ifjú-
ság lelki gondozása, 9-én a belmisszió képezték az elő-
adások tárgyait. Mint előadók B. Pap István, Izsák Ferencz, 
Petri Elek, Takaró Géza, Csűrös István, dr. Iíováts J. 
István, Forgács Gyula, ifj; Vidor János, Böszörményi 
Jenő és dr. Szabó Aladár működtek közre. Az össze-
jövetelek bevezetőjéül jan. 3-án délután 6 órakor Tóth 
József vallástanár, befejezőjéül pedig jan. 10-én délelőtt 
10 órakor B. Pap István theol. akad. igazgató tartott 
alkalmi egyházi beszédet. Úgy az istentiszteleteken, mint 
az összejöveteleken minden alkalommal nagy és buzgó 
közönség vett részt, jeléül annak, hogy ezek az év elejei 
vallásos estélyek mind kedvesebbé válnak a budapesti 
protestáns közönség előtt. 

Espere»helyettesités. A zalai evang. egyházme-
gyében, az esperesi állás betöltéséig, az esperesi teen-
dőket Magyary Miklós kapolcsi lelkész, egyházmegyei 
főjegyző fogja ellátni. 

A ref. egyetemes konvent bizottságai közül három 
is ülésezett f. hó 14—15-én Budapesten. Tanácskozásaik 
tárgyairól s részben eredményeiről értesülést nyertünk 
ugyan, de csak lapunk zárása pillanataiban. Ez alka-
lommal tehát csak annak jelzésére szorítkozhatunk, hogy 
az adóügyi bizottság 77 egyház adócsökkentési segély-
kérvényét elintézte. A segélyben részesült gyülekezetek 
kimutatását jövő heti számunkban közöljük. A másik 
bizottság a Kálvin-jubileum megülése ügyében tanács-
kozott s tervezetet készített úgy a genfi ünnepélyeken 
való képviseltetést, mint az itthon való ünneplést illetőleg. 
A harmadik bizottság az ORLE. alapszabalyainak gor-
diusi csomóját igyekezett megoldani. Az egyesület választ-
mánya f. hó 15-én délelőtt tartott ülésében e kérdést 
illetőleg egy deklarácziót tett s azt beterjesztette a kon-



venti bizottsághoz. A deklarácziót szintén csak jövő heti 
számunkban közölhetjük. Hogy a konventi bizottság 
miben állapodott meg, a felől nem nyertünk még érte-
sülést. 

I S K O L A . 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a hajdúnánási ref. főgimnázium V—YI. osz-
tályainak a nyilvánossági jogot véglegesen, VII—'VIII. 
osztályainak pedig, érettségi vizsgálat tartási joggal 
együtt az 1908/9. iskolai évre megadta. 

Tanári jubileum. Dr. Bagi Béla és dr. Kovács 
Pál, a kecskeméti ref. jogakadémia tanárai a mult évi 
szeptember hó 1-én töltötték be jogtanári működésük 
25 ik évét. A jogakadémia kebelében fennálló „Segítő 
Egyesület", a tanári karral egyetértőleg elhatározta, hogy 
az érdemes két tanár negyedszázados szolgálatának be-
töltése alkalmából, a folyó tanév második felének meg-
nyitásakor (január hó 23-án), jubileumi ünnepélyt rendez 
és áldásos működésük emlékének megörökítésére, a jog-
akadémia szorgalmas hallgatói számára, jubileumi ala-
pítványt gyűjt össze; a mely czélból a „Segítő Egyesület" 
az aláírásokat 200 koronával nyitotta meg. Az egyesület 
ebből az alkalomból felkéri a két tanár volt tanulótár-
sait, tanítványait, barátait és tisztelőit, nemkülönben a 
tanintézet jóakaróit, hogy a czél elérését adományaikkal 
szintén segítsék elő és törekvéseikben őket jóindulattal 
támogassák. Az adományok legkésőbb e hó 20-ig dr. 
Tegze Gyula jogakadémiai igazgató czimére (Kecskemét, 
Ref. jogakadémia) küldendők. 

A Ne temere a budapesti tud. egyetemen. Dr. 
Hanuy Ferencz, a budapesti tud. egyetem egyházjog-
tanára a második félévben heti egyórás kollégiumot 
hirdetett „A Ne temere dekrétum magyarázata" czímen. 
Hogy a „magyarázat" nem lesz más, mint a dekrétum 
„védelme és igazolása", a felől előre is tisztában vagyunk, 
lévén dr. Hanuy Ferencz róm. kath. pap. Hanem az 
igen szép lesz ós a mai érára nézve jellemző, hogy ezt 
a dekrétumot, a melynek gyakorlati következményei az 
állami törvény lekicsinylésére vezetnek, s a mely a 
jus placeti semmibe vevése mellett léptettetett életbe, a 
magyar királyi — tehát állami — tudományegyetemen 
fogja Hanuy Ferencz úr védelmezni és igazolni! Bizony 
jobb volna már, ha az alakoskodás helyett nyíltan meg-
adnák a budapesti egyetemnek a ..Pázmány-egyetem" 
nevet; mert jellegét tekintve, úgy is az és nem „ma-
gyar királyi !u 

A római katlioiikusok sérelmeiből. Az Alkotmány 
egyik utóbbi számában keserű panaszt olvasunk a miatt, 
hogy a tiszaszenrmiklósi evang. népiskola róm. kath. 
növendékeinek az iskolában való hitoktatását az ottani 
lelkész csak abban az esetben hajlandó megengedni, ha 
a hittani órákon az evang. növendékek is jelen lesznek, 
„nehogy ellenünk csinált egyháztörténetre és más kép-
telenségre taníttassanak a katholikus növendékek". Ha 
a tiszaszentmiklósi evang. lelkész átiratában csakugyan 
benne van ez a követelés és az idézett passzus, akkor 
az illető lelkész csakugyan tovább ment annál, mint a 
mihez joga van. E tekintetben azonban még tisztázandó-
nak látjuk a helyzetet. Az Alkotmány czikkíró ának eme 
felkiáltására azonban : „Nincsen mód a törvénynek érvényt 
szerezni? Avagy azt csak ott kell respektálni, a hol azt 
a katlioiikusok ellen lehet felhasználni 1" — egyszerűen 
Csak azt kérdezzük: melyik, bármily fokozatú róm. kath. 
iskola az, n melyben megengedik a protestáns növen-

dékeknek az iskola falain belől hitoktatásban részesítését? 
Nevezzen meg csak egyet is az Alkotmány czikkírója 
és mi azonnal arra fogunk szavazni, hogy a tiszaszent-
miklósi evang. lelkész ünnepélyesen, harangszó mellett 
kisérje be a plébános urat az evang. iskolába! Addig 
azonban tessék csak felhagyni a törvény-respektálás és 
a protestáns prepotenskedés jelszavának üres hangoz-
tatásával ! 

A budapesti ref. theol. akadémián folyó hó 9-én 
záródtak le az első félévi előadások. A kollokviumok 
11-én vették kezdetüket és tartanak február 3-dikáig 
bezárólag. Február 4-dikén lesz az első évesek nyilvános 
félévi vizsgálata. A második félévi előadások február 
8-án fognak megkezdődni. 

A debreczeni főiskolában az akadémia mindhárom 
fakultásán, a theológiai, jogi- és bölcsészeti szakon (klasz-
szika-filológiai és magyar-latin szakcsoportok) a beirat-
kozások e hó 20-án kezdődnek és 28-ig tartanak. Figye-
lembe vehető esetekben az akadémiai igazgató a fel-
vételt február 8-ig megengedheti. Szegénysorsú és jó 
előmenetelű hallgatók bentlakást, továbbá tápintézeti és 
tandíjkedvezményeket nyerhetnek. Eziránt való kérvé-
nyek január 16-ig adandók be az illető fakultás dékán-
jához. A tápintézeti teljes díj egy félévre 94 korona, 
azonkívül vannak ingyenes és 54, illetve 34 koronás 
helyek. 

GYÁSZ ROVAT. 
Yinczy Gyula, a laskói református egyház lelké-

sze, hosszas szenvedései után e hó 3-án jobblétre szen-
derült. Özvegyén kívül öt árva maradt utána. Temetésén, 
jan. 6-án a háznál Kulcsár Sándor herczegszőllősi lelkész 
mondott felette imát, a templomban Szalay Antal kopácsi 
lelkész vigasztalta a gyászoló családot s gyülekezetet. 
A laskói hívek, a környékbeli tanítók közreműködésével, 
összhangzatos énekekkel emelték a temetés megható 
voltát. A sírnál Kemenczky Gyula bellyei lelkész mon-
dott istenhozzádot. Mi volt azonban minden mi prédiká-
lásunk és búcsúztatásunk ahhoz, az alig hallható sóhaj-
táshoz, melyben azt mondta valaki a hátam mögött, 
mikor a koporsót lebocsátották a sírba: „Most már 
többé jót nem cselekedhetik." Ezt kevesen hallottuk, de 
ez volt a legszebb gyászbeszéd Vinczy Gyula felett. 

Szlavóniai. 
Deli Tamás, a beregtivadari ref. gyülekezet lelki-

pásztora, hosszas szenvedés után, a mult hónap 31-én 
elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

ADAKOZÁS. 
Lapunkhoz az 1908. évben a következő adományok 

folytak be : 
Orsz. Protestáns Árvaház javára: Gyöngyösi ref. 

egyház 5 kor., bölcskei ref. konfirmáltak 1 kor. 90 fill.. 
felsőbaranyai ref. gyülekezetek, Dányi Gábor esperes 
útján 45-73-(-43-78, összesen 89 kor. 51 fill., herczeg-
szőllősi ref. konfirmáltak 12 kor. 72 fill., sárbogárdi ref. 
konfirmáltak 4 kor., kajászószentpéteri ref. konfirmáltak 
2 kor. 76 fill., csurgói ref. konfirmáltak 7 kor. 40 fill., 
Sürge Mária, Csepely 1 kor., baranyahidvégi ref. kon-
firmáltak 1 kor. 94 fill., ercsi-i ref. konfirmáltak 11 kor. 
50 fill., dravaiványi ref, konfirmáltak 3 kor., kákics-



marócsai ref. konfirmáltak 1 kor. 90 fill., üllői ref. konfir-
máltak 4 kor., siklósi ref. konfirmáltak egyesülete 2 kor. 
70 fill-, összesen: 159 Icor. 43 fillér. 

Nagypénteki Ref. Társaság javóra: Mezőtúri ref. 
gimnázium konfirmáltjai 4 kor., siklósi ref. konfirmáltak 
egyesülete 2 kor. 70 fill., összesen: 6 kor. 70 fül. 

Budapesti ref. ifjúsági egyesület javára: Thaly 
István, alapító tagdíj 100 korona. 

Budapesti Bethlen Gábor kör javára: Thaly István, 
alapító tagdíj 50 korona. 

Mindezen összegeket rendeltetési helyükre juttattuk. 
Budapest, 1909. jan. 14. 

Hamar István, 
szerkesztő. 

Szerkesztői üzenetek. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR* 

S. J . U t r e c h t . Bejöttek. Köszönet érettük. Mihelyt lehet, 
sorra kerülnek. Szíves üdvözlet! 

Szlavóniai . Az ilyen ügyekben a tárgyilagos hozzászólás 
nincs ugyan kizárva, de igen kényes. A közlést illetőleg végle-
gesen csak akkor nyilatkozhatnám, ha a hozzászólás beküldetnék. 
Vinczy Gy.-ról nem kerülhetne-e bővebb nekrolog ? Szives üdvözlet. 

S. L . B é k é s s á m s o n . Az előfizetés márczius végéig rend-
ben van. A másodszor beküldött negyedévi díj a folyó év első 
negyedére könyveltetett el. 

B. J . Orczi . A jan. 10-dikén beküldött összeg fele a mult 
évi hátralék kiegyenlítésére fordíttatott. Az előfizetés tehát csak 
márczius végéig van rendben. 

Sz. G. R á k o s c s a b a . Az előfizetés márczius végéig van 
rendezve a beküldött összeg által. 

T. B. S á r o s p a t a k . A beküldött díjat a tavalyi hátralék 
részben való törlesztésére könyveltük el. Még félévi hátralék van. 
Kérjük annak is és az idei előfizetésnek is beküldését. 

M. M. Szada . A beküldött összeggel az előfizetés az év 
végéig rendezve van. 

B. A. K é n o s . Az előfizetés február végéig van rendezve. 
K. I. Őszöd. A küldött összeget a folyó év első felére 

könyveltük el. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Gyengeséget 
még ha betegség után való szervi betegség is, köny-
nyen le lehet győzni, valamint az egészséget és az erőt 
gyorsan s biztosan helyre lehet állítani SCOTT-féle 
Emulsio által 

Kényes iny és gyomor 
a mely nem bírja el a közönséges csuka-
májolajat, a 

SCOTT-féle Emulsiot 
eszményi gyógyszerként fogadja. Ehhez 
még az az előny is járul, hogy háromszorta 

Az Emulsio v á s á r - találóbb, mint a közönséges csukamáj olaj. 
lásánál a SGOTT-

íejyét-"halászt Egy eredeti üveg ára 2 kor, 50 fillér, 
lembê venn?.6 Kapható minden gyógytárban. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknáí kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásváoyvizkereskedésekbeu vagy a Szinye- Lipóczi Salvator-forris-

VállalatnAI Budapest. V. Rudolf-rakpart 8 
• é 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, i szapborogatások, 
: : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

„ . . . f műszerek Kémiai 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

Az elemi népiskolákat kötelező tanszerbeli felszerelé-
sek legjobb beszerzési forrása. 

A j á n l á s o k " A n[í1" va"*8~ ®8 k°zokt. miniszter úr. 

Erdély és Szabó 
B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s t a n á c s a . 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 é v i 

jótállás mellett! 
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rész le t f ize tésre is I ^ 

Egyházi szentedények, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
mííórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Jóhangú iskola-hegedűt 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a 

s z á l l í t ó j á n á l 

Reményi Mihálynál 
3 f r t 5 0 k r . - t ó l f e l j e b b 

m i n d e n á r o n legjobban lehet 
beszerezni. 

B u d a p e s t , K i r á l y - n . 4 4 / P . 
Mesterhegedök, fuvolák, klárinettek, szárny-
kürtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállás-
sal. 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 bérmentve. 
V i l á g h í r r i h a r m o n i u m o k . 

Grammophon 
beszélő-gépek 

dús választékban legolcsóbb 
árakon. 

Grammophonról külön ár-
jegyzék kérendő. 

A G H H H B forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkffll töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

„ Orgona- és harmoniumgyár 
gazerőhajtás- és saját vil lamosvílágrtással berendezve. 
ORSZAGH SÁNDOR ÉS FIA 

cs. és kir. udvari szállítók 
RÁKOSPALOTA (Budapest me l l e t t ) 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

-Tr_n jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

J— — — | vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
• — I • lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 

minaen nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 
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Első m a g y a r v i l l a m o s erőre b e r e n d e z ő i t h a n g ? z e r g y á r . 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöliáz-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
s é g ű húros, vonós, fuvó- é s ütő hangszereit . 

Speczialista: vonós- é s fuvóhangszerek kész í tésében é s 
javí tásában. 

„ H a n q f o k o z ó q c e ^ i l a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél . 
Régi mesterhegedük vétele é s e ladása . 

Legnagyobb raktár és 
= g y á r . = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harir.óJumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
e g y e s hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor . - tó l föl jebb. 

Hegedűs és Sándor 
könyvkiadóhivatalában 

Debreczenben. 
megjelentek és kaphatók: 

Jancsó Sándor, éíeíréŝ egy5 

házpolitikája. Ára fűzve 2, vászonkötésben 4 K. 

Nagy Károly. J K * ^ 
szonkötésben 5 K. 

Sz. Kiss Károly. 
3 K, vászonkötésben 5 K. 

D r Kun R p t a
 Kálvin 

L J \ * I X U l l Ü C I d . alkotmánya. Ara 
fűzve 2, vászonkötésben 4 K. 

Zsiray Károly. 
Ára fűzve 1'50 K. 

Részletes theologiai könyvekről szó ló jegyzé-
ket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás MtgnS cs^ol^sért. \ 

A jeiurikur legegyszerűbb e» legtökéletesebb 
motorcsép.ökészlete. G é p é s z n é l k ü l köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt trözgepek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzinlokomohil-
csénlőkészteteit 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező ú ldondság! 

Önműködő, ellenőrző fcs biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplók, vetőgépek stb. 

E z e n m o t ' r c s é o l ö - k é s H e t e k felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet: 
Báró Kemeny József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál Kadarkút. 
f.oyHytoxnMi olrsó iiz«-m 1 Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Orgona« 
h a r m ó n i u m o k a t 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

P A J K R R E Z S Ő É S T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztvise lő 

telep). 
Tanerőknek s lelké Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes s z á l l í t á s az utolsó vasúti 

á l lomásig . 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSIK 

é s ehhez t a r t o z ó lótakarók, l ó s z e r s z á m o k , lótollak, KOCSÍS-
öltönyok, r a v a t a l o z á s i cz ikkek. Áraján la tokat é s k ö l t s é g v e t é s t 

k ívánatra ingyen é s bermentve küld a 

B u d a p e s t i p a s z o m á n y - , g y á s z k o c s i - é s r a v a t a l g y á r r , - t , 
Budapest , VI., Nagymezö-u tcza 4 6 / a . 

Ne hiányozzék sehol! 
Az elsőrendű államok gazdaságaiban legelterjedtebb, egész-
séges gyors fejlődést és dús jövedelmet biztosító világhírű 

M a n h a t t a x i - t á p p o r . 
Ló, ökör, telién, kecske, juli és disznó tenyésztésénél. Utóbbi-
nál is csak csekély egy evőkanálnyi keverendő moslékába. 

Adagolási-táblázattal 5 kilós postacsomag 
o korona utánvéttel. 

Manhattan Vállalat 
B u d a p e s t , V I I . , V e r s e n y - u . 6 — I I . 

H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R C S . ÉS KIR. U D V A R I K Ö N Y V N Y O M D Á J A B U D A P E S T E N . 4 3 9 8 7 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
I v e t hasábos egész oldal . . . . 40 kor . 
Kél oidai 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor 
Nyolczad oldal 5 kor . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz . . 
a h o v á a kéz iratok , e lő f ize tés i és hirdetés i díjak stb. 

intézendók'. 

Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

TARTALOM. Vezé rca ikk : Az unió eszméiéhez. Hamar István. — Iskolaügy : Református gimnáziumaink működése az 1907/8 
iskolai évben. Dr. Batta István. — Tárcza: Kálvin ikonográfiája. Sebestyén Jenő. — Könyvismertetés: Ravatal 
mellett. Liturgus. — Misszióügy: Nagy és nevezetes fordulat a í'iakonisszáügy terén. Dr. Szabó Aladár.'• — Külföld: 
Berlini levél. Csikesz Sándor. — Régiség : A sárospataki főiskola történetéhez. Molnár János. — Egyház. — Iskola . 
— Gyászrovat, — Pályázat. — Különfé lék . — Hirdetések . 

Az unió eszméjéhez. 
Sztehlo Kornél, az evangélikus egyház egye-

temes ügyésze, a budapesti Bethlen Gábor-kör 
tavalyi reformácziói ünnepélyén tartott s külön is 
kiadott előadása végén újra felvetette az evangé-
likus és a református egyház uniójának eszméjét, 
mint olyat, a melynek megvalósítása a fiatal nem-
zedékre vár, s mint a mely a magyar protestan-
tizmus új erőre ébredésének egyik főfeltétele. 

Sztehlo előadásának az unióra vonatkozó ré-
szét minden megjegyzés nélkül közli a Debreczeni 
Protestáns Lap legutóbbi száma. A Sárospataki 
Ref. Lapok szintén legutóbbi számának vezető-
ezikke, a mult év eseményeinek bírálatos ismer-
tetése közben, sajnálattal konstatálja, hogy „mi 
magyarországi protestánsok a benső egybekapcsol-
tatás útján egyáltalában megint esak nem tudtunk 
előbbre haladni." Majd így sóhajt fel: „Nincs, a 
ki kezdje, nincs, a ki folytassa, ha valaki meg-
kezdené ! Azok a németországi uniált protestánsok 
sem eléggé imponáló példák mi nékünk — annyi 
év óta már!" 

E hírlapi czikkeken kívül a Protestáns Szemle 
ez évi első füzetében is olvasunk p. f . tollából 
egy czikket, a mely a két evangélikus egyház 
uniójának kérdésével foglalkozik. Az unió eszméje 
tehát, ha zajtalanul, ha szűkebb körökben is, de 
fel van vetve. A kezdeményezés megindult. Foly-
tassuk-e vájjon? Érleljük-e az eszmét? Olyannak 
minősítsük-e azt Sztehlo Kornélként, mint a mely 
a magyar protestantizmus új erőre ébredésének 
egyik főfeltétele ?! 

Senki sincs, a ki őszintébben óhajtaná a ma-
gyar protestantizmus új erőre ébredését és a közös, 
nagy czélok munkálására a két testvér egyház 
erőinek egyesítését, mint én. Mindannak daczára 
is azonban az egyházi unió eszméjének támogatói 
közé nem tudok állani. S ha ehhez az újabban 

ismét felvetett eszméhez hozzászólok, csak azért 
teszem, hogy annak nemcsak lehetetlenségére, ha-
nem a kívánatos egyetértést megzavarható vesze-
delmeire is rámutatván, arra kérjem annak felvetőit 
és támogatóit, hogy hagyják csak a leányzót csen-
desen nyugodni s ne igyekezzenek azt költögetni! 

Teljesen meg vagyok győződve a felől, hogy 
az unió eszméjének újból felvetői a legőszintébb 
szándék által vezettetnek, s ez a szándék a két 
evangélikus egyház egyesítése útján a protestan-
tizmus erőssé és aktívvá tétele. Elismerem azt is, 
hogy a mai és a még kilátásban levő nehéz vi-
szonyok között feltétlenül szükség van a két evan-
géliomi egyház benső egyetértésére, szolidaritására 
és együttes akcziójára. Mindennek daczára is azon-
ban én nem a két egyház uniójában látom és 
keresem azt az útat, a melyen a szükséges egyet-
értés és együttmünkálás elérhető volna. 

Nem tartom szerencsésnek az unióra törek-
vést sem dogmatikai, sem nyelvi és nemzetiségi, 
sem egyházszervezeti szempontokból. 

Egyházak uniálására mutat ugyan példákat 
az egyház története, 7— de ugyancsak az egyház-
történelem nyújtja ezt a tanulságot is, a mit 
p. f . czikke igen helyesen emel ki. hogy az 
ilyen egyesülések csak az egyenlő alap mellett 
lehettek és lehetnek áldásosakká. Ott, a hol ez az 
egyenlő alap hiányzik, akár a hittani elvekben, 
akár a nyelvben, akár az egyházszervezetben: az 
egyesülés nem történhetik meg kölcsönös,áldozat-
hozatalok, a hittani. nemzeti, szervezeti jellegze-
tesség elhalványulása vagy éppen a gyengébb fél 
•teljes fel olvadása; nélkül. Ugyancsak a történelem 
tanít meg bennünket arra is, hogy nemcsak a kíi-
lönböző, de a teljesen azonos alapok mellett végre-
hajtott uniók sem váltak tökéletesekké, mert a két 
fél orthodox elemei nem mentek bele az unióba 
és az egy felekezet helyett három lett az egye-
sülés eredménye, s a czélzott egyetértés helyett a 



legélesebb ellentétek, sőt testvérieden ellenséges-
kedések támadtak a korábban egymással tűrhető 
harmóniában élt felek között. 

Vájjon, még a legjobb szándék mellett is, 
megtalálhatjuk-e a magyarországi két evangélikus 
egyházban azokat az egyenlő alapokat, a melyekre 
helyezve az unió valóban czélravezető, maradandó 
és tökéletes lehetne? Én nem hiszem. A mult 
század próbálkozásának sikertelensége is fezt bizo-
nyítja. Azok az idők s azok a viszonyok, a me-
lyek között ma élünk, nehéz voltuk folytán sür-
gősen követelhetik és követelik is a két egyház 
között a lehető legtökéletesebb belső egyetértést, 
de nem hordoznak méhökben oly fenséges és erő-
teljes nemzeti eszméket, mint a milyeneket hor-
doztak a mult század 40-es és 50-es évei. S ha 
akkor nem sikerült az unió, sőt az unió eszméje 
olyan eltéréseket és ellentéteket váltott ki, mint 
a milyeneket kiváltott, s a melyeknek nem kívá-
natos eredményeit még ma is érezzük a két egy-
háznak egyháztársadalmi érintkezésében: vájjon 
remélhetnők-e, hogy ma jobb eredményekre jut-
hatnánk ? Erre a kérdésre is csak azt felelem: 
én nem hiszem! 

A hittani különbségek ma már, az egyház-
politikai és az egyháztársadalmi kérdésekben nem 
állanak kiélezetten közöttünk. Az egyházszervezet, 
ha mutat is eltéréseket, de nem foglal magában 
kardinális differencziákat. A nyelvi és nemzetiségi 
nehéz kérdéseket is elég sikerrel oldozgatja meg 
a maga belkörében az evangélikus egyház. Elég jó 
úton haladunk tehát, — egy-egy túlzó kálvinista 
és lutheránus nyilatkozat és cselekedet leszámítá-
sával — hogy elérkezzünk a két magyar evan-
gélikus egyház bensőleges egymás-megértéséhez s 
ebből eredőleg a közös czélok őszinte, testvéries, 
egyértelmű szolgálatához. 

De vettessék fel csak komolyan vagy éppen 
hivatalos formában az unió eszméje, azonnal meg 
fog szűnni ez az erősödő harmónia. Lesznek innen 
is, onnan is orthodoxok, a kik ki fogják élezni a 
hittani eltéréseket. Lesznek, a kik felbolygatják 
a nyelvi és nemzetiségi kérdéseket. S a nélkül, 
hogy az unió valóra válnék, nemcsak félbeszakad 
a mai tűrhető harmónia, hanem annak helyébe a 
differencziák hánytorgatása s ebből folyólag a disz-
harmónia lép. 

Kívánhatja-e ezt valaki, éppen a mai nehéz 
viszonyok között ?! Senki sem! De éppen ezért, 
ha jót akarunk, a két evangéliomi egyház benső-
leges egyetértésére munkáló módok közül hagyjuk 
ki, mind a hittani, mind az egyházszervezeti unió 
eszméjét. Az ilyen unió helyett törekedjünk inkább 
a közös egyházi, társadalmi és állami czélok egyet-
értő szolgálatára irányuló lelki unióra, a mely, 
míg az egyik féltől sem kíván áldozatot s meg-

hagyja mindegyiket a maga hittanilag, szerveze-
tileg, nyelvileg kialakult történeti egyéniségben, 
másfelől igazi testvéri, bajtársi közösséget teremt-
het az egy czélra törekvők között! 

Ugyanígy vélekedik az unió kérdésében a 
Prot Szemlében p. f . is. Sőt hozzáteszi — s vele e 
tekintetben is teljesen egyetértek! — hogy a pro-
testantizmus közös érdekeinek ilyen lelki unióban 
való szolgálatából miért lennének kizárva akár az 
erdélyi evangélikusok, akár az unitáriusok, akár a 
baptisták? Dogmatikus és egyházszervezeti unió 
a két evangélikus egyház és az unitáriusok és a 
baptisták között lehetetlen. De nem lehetetlen az 
egyetértés és a közös működés, sem az egyház-
politikai, sem az egyháztársadalmi téren, sem az 
evangeliom felekezeteken felül álló czéljainak szol-
gálatában ! 

Ennek a valódi protestáns, ennek a lelki és 
bajtársi uniónak az eszméjét hangoztassuk tehát; 
keressük meg útjait s teremtsük meg alkalmas 
szerveit! Az ilyen uniót szivesen üdvözölném s 
munkálására szivesen ajánlanám fel a magam 
csekély erejét is! 

Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben. 

V. 

A tanulók magaviselete. A magaviselet adatainak 
megállapításánál csak 8653 nyilvános vizsgázott tanulót 
kell számítanunk, mivel a magántanulók (194) a maga-
viseletből nem osztályoztatnak. 

Jó osztályzatot nyert a magaviseletből 7422 tanuló, 
azaz 85"77°/0 (az államnál 75*85%), szabályszerűt 1177, 
azaz 13'60% (az államnál 23'39%)> kevésbbé szabály-
szerűt 0'62% (az államnál 0'76%)- „Rossz" magavise-
letűnek egy rimaszombati II. o. tanuló van feltűntetve, 
de a magaviseleti jegyek részletes felsorolásánál nem 
találtam rá; azért ezt is a kevésbbé szabályszerűek közé 
számítottam. (Az államnál rossz magaviseleti jegyet kapott 
egy tanuló, azaz a létszám 0'002%-a.) Mindebből kitet-
szik, hogy a magaviselet eredménye — az állami gim-
náziumok átlagát véve alapul — örvendetesnek mondható. 

Százalékok szerint legtöbb a jó magaviseletű tanulók 
száma Gyönkön (100), Kunszentmiklóson (97), Sepsi-
szentgyörgyön (96'4), Sárospatakon (95'9) és Hajdúná-
náson (95"6). Mivel a szabályszerű és a kevésbbé szabály-
szerű magaviseletű tanulók százalékszáma (eltekintve attól, 
hogy mig Sárospatakon T2, Nánáson 0 a kevésbbé szabály-
szerű) ugyanilyen sorrendben növekszik, azért ennek az 
öt iskolának tanulói az említett sorrendben állanak leg-
elői iskoláink között. 



A református gimnáziumok átlagán jóval, sőt az állami 
átlagon is alól állanak a jó magaviseletű tanulók szem-
pontjából Budapest, Miskolcz, Mezőtúr és Szatmárnémeti. 
A mi átlagunkhoz közel, az államnál el bb Oltanak: 
Csurgó, Kisújszállás, Kolozsvár, Rimaszombat, Karczag, 
Hódmezővásárhely, Pápa és Kiskunhalas. A többi isko-
lában a jó magaviseletű tanulók száma a mi átlagunkon 
is felül áll. 

Aránylag legtöbb szabályszerű viseletű tanuló Buda-
pesten (29'4), Miskolczon (24 9), Mezőtúron (21 "2) és 
Szatmárnémetiben (20 4); legtöbb kevésbbé szabályszerű 
jegyet adott Mezőtúr (4 6%) és Zilah (2-3%). 

Bizonyára nemcsak előttem, de sok tanár és szülő 
előtt feltűnhetett, hogy a magaviseletre használatos érdem-
jegyek nem megfelelőek, nem találóak. Különösen a 
„szabályszerű" és „kevésbbé szabályszerű" jegyek a tanú-
sított magaviselet jellemzésére abszolúte nem alkalmasak, 
hiszen értelmök szerint az ilyen jegyet kapott tanuló az 
iskolai szabályok szerint, illetőleg nem pontosan azokhoz 
alkalmazkodva (kevésbbé szabályszerűen) viselkedett. A 
két jegy ezen értelmezése miatt egyszersmind a legalkal-
masabb, különösen az egyszerűbb szülők megtéveszté-

sére, a kik a „szabályszerű"-ben fiuknak teljesen megfelelő, 
sőt még a kevésbbé szabályszerűben is eléggé megnyug-
tató viselkedését sejtik. Szerintem — ha nem is töké-
letes, de sokkal alkalmatosabb kifejezések lennének a 
„tűrhető" és „alig tűrhető" jelzések. Nem olyan mes-
terkélt szavak, egyfelől jobban fedik a tanártestületnek 
a tanuló magaviseletéről alkotott véleményét, másfelől 
kizárják a szülők félrevezetését. 

A magaviseleti jegyek szoros összefüggésben álla-
nak az előfordult fegyelmi esetekkel. A fegyelmi esetek 
száma, különösen minősége azonban csak néhány Érte-
sítőben van közölve úgy, hogy abból következtetésekre 
vagy összehasonlításra alkalmatos statisztikát összeállí-
tani lehetne. A feltűntetett 216 fegyelmi eset legnagyobb 
százaléka igazgatói, ritkábban tanárkari megrovással 
intéztetett el, 3—4% consilium abeundi, vagy eltá-
volítás. 

Ugyancsak szoros összefüggésben állanak a maga-
viseleti jegyek — különösen az igazolatlan — óramulasz-
tásokkal. A magaviseletre és az óramulasztásokra vonat-
kozólag az Értesítőkben talált adatokat a következő 
táblázat tűnteti fel: 

A t a n u 1 ó k m a g a v í s e 1 e t e es 
Vizsg. A v i z s g á z o t t n y 

A z i n t é z e t n e v e nyilv. m a g a v í s e 1 e t 
tanulók jo % szab. °/o k. 

Gyönk . . . 64 64 100 — — 

Kunszentmiklós . . . . . 100 97 97-0 3 3-0 
Békés . . . 197 167 84-8 29 14-7 
Budapest . . . 572 401 701 168 29-4 
Csurgó . . . 293 237 80-9 56 19-1 
Debreczen . . . . . . . 603 550 91-2 53 8-8 
Hajdúböszörmény . . . . . 163 150 92-0 12 7-4 
Hajdúnánás . . . . . . . 158 151 95-6 7 4-4 
Hódmezővásárhely. . . . . 287 240 83-6 46 16-0 
Karczag . . . 248 201 81-0 47 19-0 
Kecskemét . . . . . . . 262 246 93-9 15 5-7 
Kiskunhalas . . . . . . . 226 190 84-0 35 15-5 
Kisújszállás . . . . . . . 234 188 80-2 43 18-4 
Kolozsvár . . . . . . . 375 301 80-3 68 18-1 
Máramarossziget . . . . . . 262 239 91-2 23 8-8 
Marosvásárhely . . . . 431 374 86-8 55 12-8 
Mezőtúr . . . 240 178 74-2 51 21-2 
Miskolcz . . . . 397 294 740 99 249 
Nagyenyed . . . . . . . . 343 292 85-1 50 146 
Nagykőrös . . . . . . . 345 320 92-8 25 7-2 
Pápa . . . . 539 453 84-5 82 15-2 
Rimaszombat . . . . 343 311 80-7 30 8-7 
Sárospatak . . . . . . . . 413 396 95-9 15 3-6 
Sepsiszentgyörgy . . . . . 306 295 96-4 10 3 3 
Szatmárnémeti . . . . . 388 309 79-6 79 20-4 
Szászváros . . . . . . . . 275 258 93-8 17 6-2 
Székelyudvarhely . . . . . 281 264 93-9 15 5-3 
Zilah . . . . 308 257 83-4 44 14-3 

Összesen . . . 8653 7422 85-77 1177 13-60 

ó r a m u 1 a s z t á s a. 
n y i l v á n o s t a n u l ó k k ö z ü l 

Igazolatlanul mul. 
Hány órát? Nem mul % Hány t a n . ? % 

Összes 
mulasztott 

'/ órák száma 

— — 1 1-6 1 17 26-6 1469 
— — — — — — 1326 

1 0-5 11 5 6 40 34 17-3 4688 
3 0-5 67 11-7 272 83 14-5 23285 

— 
— 1 0 3 2 98 3 3 4 4666 

1 0-6 8 4-9 19 38 2 3 3 3890 
— — 1 0-6 13 38 24-0 2528 

1 0-3 3 1-0 23 55 19-2 8732 
— — 12 4-8 32 38 153 4870 

1 0-4 7 2-7 29 52 19-8 6383 
1 0-4 29 12-8 46 34 150 3823 
3 1-3 8 3-3 44 56 2 3 9 4916 
6 1-6 29 7-7 116 52 13-9 13478 

1 0-2 43 io-o 80 36 8-4 13792 
11 4-6 
4 1-0 137 34-5 340 48 12-1 9456 
1 0-3 17 5-0 43 56 16-3 6734 

— — 24 7 0 36 60 17-4 7467 
4 0-7 8 1-5 27 157 2 9 1 8172 
2 0-6 — — 29 63 18-4 8164 
5 1-2 61 14-8 99 81 196 10056 
1 0-3 1 0 3 1 73 23-9 9464 

— — 1 0-3 1 74 191 10429 

1 0-4 — — — — — 

7 2-3 37 12-0 144 41 13-3 12742 
54 0-62 



A mint a táblázat mutatja, az igazolatlan óramulasz-
tásokra hat, az igazoltakra öt iskola nem közölte az 
adatokat. 

Kitűnik e táblázatból, hogy számszerint legtöbb 
tanuló mulasztott igazolatlanul Miskolczon (137) és Buda-
pesten (67); igen nagy a száma az igazolatlanul mulasztó 
tanulóknak Sárospatakon (61), Marosvásárhelyt (43), 
Zilahon (37), Kiskunhalason ós Kolozsvárt (29) is. 

Százalék szerint legtöbben mulasztottak igazolat-
lanul Miskolczon (34*5), Sárospatakon (14'8), Kiskun-
halason (12*8), Zilahon (12), Budapesten (11 "7) és Maros-
vásárhelyt (10%)- igazolatlan óráknak és a kevésbbé 
szabályszerű magaviseleti jegyeknek összefüggését a 
táblázat elég világosan mutatja. 

Legtöbb órát mulasztottak igazolatlanul Miskolczon 
(34Ü), Budapesten (272), Zilahon (144) ós Kolozsvárt (116). 

23 iskolánk 6992 összes nyilvános vizsgázott tanu-
lója 1437 igazolatlan órát mulasztott, az állam 52758 
tanulója 10,515 igazolatlan órát mulasztott. E szerint 
nálunk egy tanulóra esik 0*205 óra. az államnál 0199 
igazolatlan óra. A különbség lényegtelen (alig 0 006 
óra); igazolatlan óramulasztások tekintetében az állam és 
ref. gimnáziumaink körülbelül egy színvonalon állanak. 
Az igazolatlanul mulasztó tanulók számát illető vagy más 
ilynemű összehasonlításokat az állami statisztikai kimu-
tatás hiányai miatt nem eszközölhettem. 

Ha az összes igazoltan mulasztott órák számát el-
osztjuk az illető iskola nyilvános vizsgát tett tanulóinak 
számával, megtudjuk, hogy az iskola egy-egy tanulójára 
átlag hány igazolt óra esik. 

Az eredmény a következő: 
Gyönk 22*95, Kunszentmiklós 13*26, Békés 23*79, 

Budapest 40*71, Csurgó 15*92, Hajdúböszörmény 23*86, 
Hajdúnánás 16, Hódmezővásárhely 30*42, Karczag 19*64, 
Kecskemét 24*36, Kiskunhalas 15*91, Kisújszállás 21*01, 
Kolozsvár 35*94, Marosvásárhely 32, Miskolcz 23*82, 
Nagyenyed 19*63, Nagykőrös 21*64, Pápa 15*16, Rima-
szombat 33*80, Sárospatak 24*35, Sepsziszentgyörgy 
30*92, Szatmárnémeti 26*87, Zilah 4137. 

Ezekből kitűnik, hogy legtöbb órát mulasztottak 
Zilahon (40*37), Budapesten (40 71), Kolozsvárt (35*94), 
Marosvásárhelyt (32), Szepsiszentgyörgyön (30*92) és 
Hódmezővásárhelyt (30*42); legkevesebbet Kunszentmik-
lóson (13*26), Pápán (15 16), Csurgón (15*92), Hajdú-
nánáson (16) és Kiskunhalason (16 91). 

23 adatot szolgáltató intézetünk 6992 tanulója 
összesen 180,530 órát mulasztott, így egy-egy tanulóra 
átlag 25"81 igazoltan mulasztott óra esik. Az államnál 
52,758 nyilvános tanuló 1.215,883 órát mulasztott iga-
zoltan, így egy tanulóra 23*05 óra jut, A mi iskoláink-
ban tehát sokkal nagyobb az igazolt mutasztott órák 
átlaga, mint az államnál. 

Nálunk nem mulasztott 1284 tanuló, azaz 1863%, 
az államnál 23'26%> a m i a z állam előnyére szintén 
igen tekintélyes különbség. 

Legtöbb a nem mulasztó tanulók százaléka Csurgón 

(33*4), Pápán (29*1), Gyönkön (26*6); legtöbben mulasz-
tottak, azaz legkisebb a nem mulasztó tanulók százaléka 
Marosvásárhelyt (8*4), Miskolczon (12*1), Zilahon (13*3) 
és Kolozsvárt (13*9). 

Röviden összefoglalva a statisztika eredményeit: 
míg a magaviselet eredményével teljesen meg lehetünk 
elégedve, a mulasztások adatai valóban elszomorító képet 
adnak. E tekintetben nálunk feltűnően rosszabbak a 
viszonyok, mint az államnál. Az óramulasztások gyöke-
res orvoslási módja az igazolásra szolgáló okok leg-
szigorúbb ellenőrzése. Némely iskolánk már alkalmazásba 
vette, néhány (pl. Békés, Rimaszombat stb.) a folyó tan-
évben léptette életbe, hogy a mulasztó tanulót mulasz-
tásának első napján az iskolaorvos felkeresi ós megvizs-
gálja s óramulasztások csakis orvosi bizonyítványnyal 
igazolhatók. Ez az intézkedés mindenesetre leghatható-
sabb ellenszere a tanítás menetét gátló, sikerét veszé-
lyeztető túltengő mulasztási hajlandóságnak! 

Dr. Batta István. 

TÁRCZA. 

Kálvin ikonográfiája. 
Doumergue E. montaubani theologiai professzor, 

Kálvin legújabb s leghatalmasabb életrajzának írója, a 
mint értesülünk, egy kisebb munkával is járul a Kálvin-
jubileumhoz. Ugyanis kiadja a Kálvint ábrázoló festmé-
nyek, metszetek, rajzok gyűjteményét, azaz Kálvin ikono-
gráfiáját. Erről szól az a levele, a melyet Lic. Lang 
A-hoz, a kiváló német Kálvin-kutatóhoz intézett, a mely-
ben így í r : ..Elérkezett az ideje annak, hogy Kálvin 
ikonográfiáját („Iconographie Calvinienne") kiadjam, a 
melyen már évek óta dolgoztam és a melyről már gyak-
ran szólottam. A munka négy fejezetből fog állani, a 
melyek közül a két legfontosabb a reformátor arozképeirc 
és karrikaturáira vonatkozik. 

A mi az elsőt, az olajfestésű arczképeket illeti, a 
melyek Kálvint ábrázolják, azok ritkák, de nagyjelen tő-
ségűek. Nagy mennyiségben vannak réz- és fametszetek 
is, a melyekből több százat sikerült összegyűjteni, de 
ezek között sok az értéktelen. A festett és metszett 
arczképek közül körülbelül ötvenet olyat válogattam ki, 
a melyekre a többieket mind vissza lehet vezetni, s a 
melyeket ismét egy még kisebb számú arczképtipusra 
lehet visszavinni. 

A karrikaturákról szóló fejezet — kivéve egy álta-
lános tanulmányt, a mely a XVI-ik századbeli protestan-
tizmus humoráról és szatírájáról fog szólani — még egy 
ismertetést is fog közölni, körülbelül 50 rajzról, a me-
lyeket öt osztályba sorozhatunk. Nevezetesen 1. karrika-
turák, a melyekkel kálvinisták római katholikusok ellen 
harczoltak. 2. Olyanok, a melyeket kálvinisták és római 
katholikusok felváltva használtak, a mikor is csak a kép 
alatt levő szavakat változtatták meg. 3. Karrikaturák, a 
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melyek római katholikusok részére szolgáltak fegyverül 
kálvinisták ellen. 4. Gúny metszetek, a melyeket lutherá-
nusok használtak fegyverül kálvinisták ellen. Végül 5. 
karrikaturák, a melyek békére törekvő czélzattal úgy 
római katholikusok, mint lutheránusok és kálvinisták 
ellen használtattak." 

A levél folytatásában felkéri még Doumergue Lángot, 
hogy tudakozódjék, vájjon vannak-e még eleddig isme-
retlen olajfestmények és metszetek Kálvinról Német-
országban, különösen a református egyházakban, s külö-
nösen, hogy megvan-e még Kálvinnak s nejének az az 
arczképe, a melyről Henry azt írja, hogy egy a Rajna 
mellett fekvő ref. egyházban található, de a mely elve-
szettnek látszik. „Megkérném azért a ref. egyházak pap-
jait — irja tovább — az ily iranyban való kutatásokra; 
talán nem járna minden eredmény nélkül a dolog. Min-
den hír, bármilyen vonatkozásban is, nagy hasznomra 
lesz és segíteni fog engem abban, hogy Kálvin tisztele-
tére, jubileuma alkalmából egy ikonográfiái emléket is 
állítsak, a melyre a reformátor méltó." 

Nem igen hiszem ugyan, hogy nálunk valami ritka, 
eredeti vagy nagy értékű Kálvin-arczképet találhatnánk, 
mindazáltal felkérem mindazokat, a kik ilyenről tudnak, 
vagy a kiknek egy ilyen régi kép, esetleg éppen eredeti 
magyar festmény van birtokukban: szíveskedjenek engem 
e lap útján értesíteni, vagy rövid leírásban a kép vagy 
metszetről, az évről, a melyben készült stb. néhány sor-
ban tájékoztatni. Igen szép és érdekes dolog lenne 
ugyanis, ha a gyűjteményben Kálvinnak egy Magyar-
országról való képét is sikerülne felvétetnünk. 

IJtrecht. Sebestyén Jenő. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Ravata l mel le t t . Imák és vigasztaló elmélkedések a 

koporsónál és a sirbatételkor. Első kötet. írta Babay Kálmán, sár-
keresztesi reform, lelkész. Ára kötve 6 korona. Debreczen, 1908. 
Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 8°. 303 1. 

Babay Kálmán nem egészen új ember az irodalom-
ban. Elbeszélésekkel kezdte írói működését. Mint pap 
az egyházi irodalomra adta magát. A Debreczeni Lel-
készi Tárban olvastunk már tőle néhány ügyes tollal, 
eleven stílusban megirt, lelkes és hangulatos dolgozatot. 
Kissé poéta és szeret színesen írni. Ez látszik most ki-
adott első, nagyobb könyvén is, mely halotti imádságokat 
foglal magában. Örömest ragadja meg az élet hatásos 
jeleneteit, hogy kifesthesse azokat. A természet válto-
zásai, a tavasz bája és az ősz méla búbánata is felhan-
golják a lelkészek húrjait. Ezeket a változásokat nagyon 
fel tudja használni a gyászesetek alkalmával. Régi, régi 
motívum ez, de mindig jó és hatásos, ha valaki érző 
szívvel, csinos formában jeleníti. 

Babay, a mint a kötetből látszik, kedvelt temető-
lelkész, de bizonyára nagyszorgalmú író is. Nemcsak az 
élet előforduló eseményei, hanem belső ösztöne, lelke is 

sarkalják az írásra, Így gyűjtött össze rövid időn annyi 
anyagot, melyből két kötetre terjedő gyászimakönyv lesz 
kiadható. Mert azt írja könyve utószavában, hogy ez év 
tavaszán a munka II. kötete is meg fog jelenni. Segítse 
az Isten. 

Erre persze, a hogy mondja is, irányadó lesz á 
munka kelendősége, Ezt a kelendőséget pedig elősegíti 
a könyv használható volta. Mert hogy használható, az 
kétségtelen. 

A szerző különösen arra törekedett, hogy a mű 
teljes legyen s hogy minden elképzelhető helyzetben talál-
hassanak benne a lelkészek megfelelő imádságot. Ezt a 
czélját leginkább a gyermekek felett mondandó imádsá*' 
goknál érte el. Ezekből van a kötetben vagv 21, a töb-
biek együttvéve is messze elmaradnak ettől a számtól. 
Síri imádság is van elegendő, 26 darab. Egyik-másik 
nem is imádság, hanem elmélkedés. Ezek az elmélkedé-
sek általában véve jobbak az imádságoknál, sőt a leg-
többször megragadok, mélyen járók. 

Olvasva ezeket, az ötlik az ember eszébe, hogy 
a leghelyesebb volna temetéseink alkalmával ilyen tanító 
és eszméitető elmélkedéseket tartani, oly módon, hogy 
azokat egy rövid előfohász vezetné be, a végén pedig 
egy szintén rövid megáldó imádság követné. De az elmél-
kedéseknek rövideknek kellene lenni, mint a hogy e 
kötetben látjuk, csakhogy itt az imádságokba olvasz-
totta be azokat a szerző, a hová nem valók. Ennek az 
eljárásnak meg lenne az az előnye, hogy a gyászfeleket 
a temető-pap nem kínozná agyon a halott egyéniségének 
minél erősebb festésével, más oldalról több tanulságot 
nyújtana, mint jelenlegi, ríkató temetéseink. 

Szerző könyvét gróf Tisza Istvánnak, a dunántúli 
egyházkerület főgondnokának ajánlotta. Kapható a mű 
Hegedűs és Sándor könyvkereskedésében, Debreczenben. 

Liturgus. 

MISSZIÓ ÜG Y. 
Nagy és nevezetes fordulat a diakonissza-

ügy terén. 

I. A diakonisszák munkájának áldásai. 

Mi a diakonissza? A modern egyház egyik leg-
szükségesebb, nélkülözhetetlen munkása. Korunk a tár-
sadalmi mozgalmak jegyében él. Az egyházaknak ez 
alól magokat kivonniok nem lehet, nem szabad. Az az : 

egyház lehet csak diadalmas, a mely a társadalmi bajoktól 
és betegségektől .gyötört embereknek segítségére :tud' és '" 
akar sietni. A külföldi protestáns egyházak már meg- ' 
becsülik a diakonissza-munkát és áldoznak érte. Német-
országban ezrével működnek a diakonisszák. De nálunk 
is megmutatták már, hogy igazán áldásos munkát tud-
nak kifejteni. Széllyel jártak a szegények közt s ápolták 
betegeiket. Megfőzték a beteg anya helyett az ebédet, 
megmosdatták s megfésülték, felöltöztették és gondozták 



Bethesda kórház. K ó r t e r e m . 

a gyermekeket. Ápolták a kórházban a betegeket és új 
reménységet öntöttek olyanokba, a kik mint meghason-
lottak és lelkileg hajótöröttek érkeztek oda. A jobb-
módúaknál is áldásos munkát végeztek. Mikor már a 
család tagjai kifáradtak az ápolásban és virrasztásban, 
megjelent a diakonissza, s ugyanoly szeretettel, de nagyobb 
szakképzettséggel végezte az ápolást, mint a családtagok. 
Fontos munka ez nagyon! Lássuk, ki kezdette e munkát 
hazánkban és hogy fejlődött az eleinte ? 

éledő magyar protestáns keresztyén társadalomnak. Az 
átalakulás, kivált régebben, sok keserű küzdelemmel járt, 
a melyekre most már fátyolt boríthatunk, mert a lassú, 
fokozatos, igazán a kegyelem Istene által vezetett átala-
kulás azáltal, hogy a Filadelfia-diakonissza-egylet a 
Bethesdát megvette, teljessé lett s a jövő nagy és áldásos 
fejlődését, a magyar diakonissza-ügy rázkódás nélküli 
előhaladását és a közeljövőben felvirágzását tette lehetővé. 

II. A Bethesda alapítása és fejlődése 1903-ig. 
A Bethesdát a budapesti német reformált leányegyház 

buzgósága hozta létre. Első helyen kell itt említenünk 
Biberauer Tivadar, vasúti főfelügyelő nevét, a ki sok 
mindenféle jó munka kezdeténél és fejlődésénél volt, 
mások mögött, valami 40 éven keresztül, hűséges és 
fáradhatatlan munkás, s a ki egyebek közt a „Prot. 
Árvaház" alapítására is az első felhívást kibocsátotta. 
Mint minden alkotását, úgy a „Bethesdát" is mustár-
magnyi szerénységgel kezdette. Buzgó támogatói voltak 

III. Pár szó a Filadelfia-diakonissza-egyletről. 

A Filadelíia-diakonissza-szövetséget Biberauer Ri-
chárd lelkész alapította. Előzőleg, mint a német ref. 
leányegyház által a Bethesdába beállított kórházi lelkész, 
a régi alapokon próbált működni; de mint teljesen 
magyar intézetekben nevelkedett lelkész, igyekezett a 
régi Bethesdát a magyar társadalom jogos követelmé-
nyeivel összhangzásba hozni. Ez azonban nem sikerült, 
s Biberauer Richárd, rajta kívül eső okokból, elhagyta 

a leányegyházban König és Moody lelkészek, dr. Bakody 
egyetemi tanár, majd később Gladischefsky lelkész, a 
buzgó presbyterek egész sora, a magyar anyaegyházban 
régebben Török Pál, később Szilassy Aladár. 

A Bethesda 1866 óta, a mikor némi vajúdás után 
létrejött, folytonosan fejlődött s mindig a buzgó hit volt 
főereje. 1870-ben már tekintélyes telekre és házra tett 
szert. Az alapítók és fenntartók azonban nemcsak kór-
házat, hanem egyúttal diakonisszákat is igyekeztek a 
magyar társadalom rendelkezésére bocsátani. Arról, hogy 
a hatvanas években Magyarországban nyerjenek meg 
anyákat, hogy ezek leányaikat a diakonissza pályára 
bocsássák: szó sem lehetett. Hozattak tehát Német-
országból diakonisszákat, a kik közül Wehn Zsófia nevét 
kell különösen felemlítenünk. Később a kaiserswerthi 
diakonissza-ház által átengedett testvérek mellé néhány 
magyarországi — leginkább tót származású — diakonissza 
is társúlt; de már a 90-es évek vége felé kitűnt, hogy 
a német egyház a kórházat is nehezen tudja fenntar-
tani, mert Budapest mindig magyarabb lett s a német 
egyház inkább fogyott, mint erősödött: a diakonissza-
képzést pedig teljesen át kell engednie hazánkban az 

a Bethesdát. Egyszersmind hozzálátott a magyar diako-
nissza-szövetség szervezéséhez, s 1903-ik év május 21-én 
megalakult a Filadelfia-szövetség. A szövetség a budai 
részeken működött leginkább, Haypál Benő lelkész hat-
hatós támogatásával. A budapesti ref. egyház eleitől fogva 
buzgón támogatta, s a dunamelléki ref. egyházkerület is 
erkölcsi támogatásban részesítette. Mig a Filadelfia-
Szövetség nőtt, a Bethesdában mindig nagyobbak lettek 
a zavarok, s az 1904-ik év inárcziusában Biberauer 
Richárd ismét bevonult oda, s azóta a Filadelfia-diako-
nissza-szövetség látta el ott az ápolói munkát. A Be-
tehesda a zavarokból kikerült, de a német ref egyház mind 
jobban látta, hogy fenntartani s kivált fejleszteni nem 
bírja. Elhatároztate hát, hogy a Bethesdát eladja ; s mivel 
közben a Filadelfia, mint államilag elismert egylet szer-
vezkedett, ennek ajánlotta fel a Bethesdát Én azonban 
teljes erővel arra törekedtem, hogy ha lehet, konventi 
segélylyel, ha nem lehet, anélkül is, a budapesti ref. 
anyaegyház vegye meg a Bethesdát. Igazán, a legszigo-
rúbb mérték szerint is korrekt magatartást igyekeztem 
tanúsítani. Nem a velem teljesen egyező felfogású buzgó 
munkások seregének, hanem az egész budapesti egy-



háznak akartam megszerezni a Bethesdát. írtam, szól-
tam, szaladgáltam, előterjesztéseket készitettem, s czélt 
mégsem értem. A konvent nem adta meg a kért segélyt, 
s az egyház vezetősége a nélkül, tekintettel az előtte 
álló másnemű súlyos feladatokra, nem tartotta lehetőnek 
a Bethesda megvételét. 

Rettenetes hetek következtek el rám. Mert a német 
egyház újra felajánlotta a Bethesdát a Filadelfia-diako-
nissza-egyletnek. Vívódtam és valósággal szenvedtem 
abban a tusakodásban, hogy se könnyelmű, se gyáva 
ne legyek. Végre is az Isten buzgó és áldozatkész embe-
rek által oly sok jelét adta helybenhagyásának, hogy a 
Filadelfia nevében aláírtam a szerződést. E szerződést 
most nem ismertetem részletesen. Csak azt emelem ki, 
hogy rövid egy év alatt — sok más jelentékeny köte-
lezettség mellett — 70,000 azaz hetvenezer koronát 

árvaházi és gyülekezeti diakoniát is. Van szakavatott 
ós minden tekintetben megbízható lelkésze. E lelkész 
élete társa, mint a hazánk iránti szeretetét tettekkel is 
megmutató Vischer Sarasin Adolfnak, a berni óriási 
diakonissza-kórház volt igazgatójának leánya, a diako-
nissza-munka minden részletével szintén ismerős. Van 
Pauer Irma személyében buzgó és rokonszenzes vezető 
testvére. Van 25 diakonisszája. Velem együtt buzgó 
munkások egész serege támogatja a Filadelfia-egyletet. 
A Bethesdában működő kiváló orvosok: dr. Kertész 
József egyetemi magántanár és dr. Thaly Loránd, már 
eddig is sokat tettek arra nézve, hogy a Bethesdát a 
betegek mind nagyobb számban keresik fel. Lehetetlen, 
hogy ilyen munkán Isten áldása ne legyen! És ne feled-
jük, hogy a Filadelfia-egylet az egész magyar társada-
lomnak akar szolgálni. Adakozzék azért mindenki és 

Filadelfia diakonissza népiskola. 

készpénzben kell kifizetnünk. Beruházásokra és más 
kiadásokra is kell még vagy 80,000 korona. Nagy összeg, 
de megszerezhető, ha Isten segít és sokan érdeklődnek 
és áldoznak. Nincs-e 5000 olyan buzgó ember, a ki 
5 koronát adhat, 2000 olyan, a ki 10 koronát, 1000 
olyan, a ki 20 koronát, s 500 olyan, a ki 100, 500, 1000 
koronát adhat? Nincs-e e lap olvasói közt, a kit az 
Isten különösen megáldott s a ki valamely nagyobb 
adománynyal is tudna a czél eléréséhez közelebb segí-
teni ? A ki tanakodik, hogy tegyen-e valamit s tegyen-e 
valami nagyot: az gondolja meg a következőket. 

A magyar pi'otestáns egyházat felvirágoztatni haza-
fias kötelesség. A magyar protestáns egyház társadal-
milag nagyon gyenge. Társadalmilag erőssé különösen 
a diakonissza-munka felvirágoztatása tehetné. A diako-
nissza-munka felvirágoztatására pedig a Filadelfia-egylet 
sok tekintetben mutatkozik igen alkalmasnak. Van kór-
háza; van diakonissza-iskolája (lásd a képeket). Végez 

adja azt a legmagasabb összeget, a mit elbír. Adomá-
nyok alólirotthoz (Kálvin-tér 7.), vagy Biberauer Richárd 
kórházi lelkész czímére (Budapest, Hermina-út 39.) kül-
dendők. A ki nagyobb adományt óhajt adni s bővebb 
felvilágosítást kíván, legyen szives egy levelező-lapot 
írni, s akár szóval, akár eddigi jelentéseinkkel szívesen 
állunk rendelkezésére. Felhívjuk a budapesti és vidéki 
evangéliomi egyleteket is, hogy tegyék szóvá választ-
mányi vagy közgyűléseiken a Filadelfia nagy vállalko-
zását és nyilatkozzanak: támogatnak-e és mi módon 
támogatnak bennünket? 

Isten áldása legyen az adakozókon és a Filadelfia-
diakonissza-egylet munkáján. 

Dr. Szabó Aladár, 
ref. lelkész, 

a Filadelfia-diakonissza-
egylet elnöke. 
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Berlini levél. 
Haeckel. — Darwin. — Pitnecantkropos. — Steudel. — Monissí-
tikus ethika, — Nacktkultur. — Schundliteratur. — Dr. Lange. — 
A táncz. — Dr'. Hornesser. — Atheizmus. — Modernek. — Ortho-

doxok. — Harnack. — Belmisszjó. 

A monizmus nagy apostolának : Haeckel Ernőnek 
poétikus gondolata támadt. Meg akarja ünnepelni Darwin 
születésének száz éves évfordulóját azzal, liogy 
elhallgat. 1909 február 12-én lesz száz éve, hogy Dar-
win született. Haeckel nagyszabású enilékbeszédet fog 
tartani e napon, de egyben ez lesz utolsó előadása is. 
S ha ekkor nyiltan fog beszélni, úgy — a míg egyrészt 
konstatálja a „darwinizmus és Darwin" elért sikereit, — 
egyszersmind konstatálnia kell a „monizmus és Haeckel" 
bukását is. Az ő pályája folytonos hanyatlás. Pályája 
kezdetén Darwin úgy ír róla „Az ember származása" 
előszavában, hogy ha ismerte volna Haeckel műveit, nem 
írta volna meg a magáéit. Ez a legnagyobb babér, a 
mit kaphatott. Pályája végén természettudományos böl-
csészetéről kimutatják neves természettudósok; bölcsé-
szek, hogy abban nincs sem igazi természettudomány, 
sem valódi bölcsészet. Ez a legnagyobb bukás, a mi 
érhette. 

Úgy hírlik ugyan, hogy irodalmi működését tovább 
folytatja, de ezt annak kell venni, a mi. Egy védőpajzs, 
melynek oltalma alatt a 75 éves, agg tudós illően visz-
szavonulhat. 

* 
* * 

De követői azért vannak és maradnak. Most is 
„karácsonyi ajándékul" új pithecanthropos maradványo-
kat fedeztek fel. Corréze-bau, Chapelle-aux-Saint-nál, egy 
rhinocerus maradványai szomszédságában koponyát és 
csontokat ástak ki. A párizsi természetrajzi múzeum 
igazgatója szerint a koponya térfogata emberre, a szem-
üreg és a csontok majomra vallanak. A csontok görbül-
tek, s arra vallanak, hogy gazdájuk még négy lábon 
j á r t . ... A hír egyházi körökben nagy visszatetszést kel-
tett. A berlini „Ev. Kirchl. Anzeiger" a megbotránkozás 
hangján ír róla s siet közölni a „Temps" nyomán Dr. 
Marcellin Boule, híres párizsi professzor véleményét, ki 
szerint a koponya inkább hasonlít ausztráliai négeréhez, 
mint majoméhoz; majd gúnyosan végzi a professzor a 
referálását: „temetési iratot és betegségről szóló törté-
netet a sírban, sajnos, nem találtak, de azért fel szabad 
vennünk, hogy kedves halottunk középtermetű, meztelen-
séghez szokott és az ételekben nem válogató volt. Körül-
belül 50 éves lehetett. Hogy szegényke rheumatikus 
bajokban szenvedett, SLZT SÍ TISI ££ okon tett tudományos 
vizsgálatokból egész bizonyosan lehet következtetni!" 

Ez a felfedezés tehát ismét értéktelenné vált a 
monizmusra nézve. 

* 
+ * 

Á monizmüsnak nem is az élettana árthat a ke-
resztyénségnek, hanem az ethikája: a hús és a vér, a 
szerelem és indulatok ethikája! Hogy ennek hány apos-
tola van elméletben és gyakorlatban ? I Elszomorító! 
Németországban, a különczködések hazájában, akad ezek 
közt protestáns lelkész is!— Steudel, brémai lelkész Ham-
burgban hírhedt • agitácziós-beszédeket tartott. A ham-
burgi egyházi lap szerint Steudel a monisztikus ethikát, 
mint „legújabb kulturproduktumot és legkiválóbb kultu-
rális tényezőt" hirdette. E lap „a szörnyűség és abnor-
mitás" szóval bélyegzi meg Steudel eljárását, ki évről-
évre húzza a fizetését az ev. egyháztól, a mely ellen 
minden elképzelhető módon harczol; ki megkereszteli a 
gyermekeket annak az Istennek nevére, a kit nyiltan a 
leghatározottabb formában megtagad; a ki ordináltatása-
kor az Isten igéje hirdetésére kötelezte el magát é? 
most épp az ellenkezőjét teszi; a ki a keresztyén val-
lásról úgy beszél, mint mi a görög mythologiáról. Hát 
roppant sajnálatos dolog bíz' ez! De úgy látszik — 
és ez jellemző — hogy az itteni orthodox-pietista körök-
ben nagyobb bűnéül rójják föl Steudelnek azt, hogy a 
pietista „Pilger zur Heimat" cz. lap szerkesztőjét élesen 
kigúnyolta. Az „Evangelísche Kirchen-Zeitung" így sóhajt 
fel: „Voltaire, a keresztyénség elleni fanatikus gyűlöle-
tében. minden frivolitásával együtt, szeretetreméltó és 
szimpátikus jelenség e ..pásztor" mellett!" 

* 
* * 

Nem csoda, ha az erkölcstelenség, szabadszerelem 
óriási méretekben hódít, ha papok is hirdetik. Ez a 
perverz őrültség a berlini „Nacktkultur"-ban hágott leg-
magasabbra. Az ifjú nemzedék is meg van fertőztetve. 
Most konfirmált kisleányok „működnek" aljas zengerá-
jokban és . . . . de jobb erről nem beszélni! Pedig itt a 
könyvkereskedők kirakataiban nem lehet látni annyi aljas 
képet, mint Pesten! És ez ellen a kevés elleti is például 
a bajor kultuszminiszter kiadta rendeletben a parancsot, 
hogy a tauítók, ha kell rendőri karhatalommal is, kény-
szerítsék az üzleteket az ilyen reklámok megszüntetésére ! 
Az ilyen intézkedés persze keveset használ a „Schund-
literatur" és erkölcstelenség ellen! 

* * 
* 

De van mozgolódás társadalmi téren is. A „Deutscher 
Sittiichkeitsverein" legutóbbi konferencziáján dr. Lange, 
tübingai profeszor a ..Meztelen a képzőművészetben" 
czímmel tartott előadást. A nagy „alaposságban" néhol 
túlságba is ment a tudós professzor. ítélete szerint a 
táncz bűn, „mert a táncz összefügg többé-kevésbbé a 
női test kitakarásával!" Majd éles megfigyelésről tanús-
kodva így folytatja: „Hiszi-e komolyan valaki, hogy a 
csupasz karok és vállak látása, támogatva a szemek és 
legyezők kokett játéka által, hidegebben hágy, mint egy 
festmény vagy szobor!?" Persze, ezt nem hiszi senki. 
Előadása végén zajos helyeslés közt fakadt ki az érde-
mes professzor a ballett ellen, a melyet élőbbén, vérbeli 
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tiémet tudóshoz illőleg, ünnepélyesen, korrektül meghatá-
rozott; j,Mi a ballett? A ballett, mint ilyen, a női test-
nek felül és alul való szisztematikus kitakarása !" A nagy 
alaposságú előadásnak azonban aligha lesz sikere. A 
helyzetben, a nagyításban levő önkéntelen komikumot 
még az élczlapok is kihasználták, és így a felolvasó által 
sürgetett és a sok tekintetben tényleg szükséges rendőri 
beavatkozás elmaradt. 

De nem maradt el az atheizmus ellenében! Az 
atheista dr. Hornesser Szászországban városról-városra 
járt ós atheista, népszerű előadásokat tartott, a melyek-
nek végén a szabad vitában kíméletlen gúnynyal terrori-
zálta az istenhívőket. Hornesser előadásait a szász rendőr-
főhatóság, nagy feltűnést okozva, betiltotta. Ez nagyon 
szép. De olyanformán áll a dolog (lehet különben, hogy 
ez csak keleti barbár felfogás), hogy a rendőrileg meg-
védett hittan nem lehet olyan erős és jó, mint az ésszel, 
szívvel, tudással megoltalmazott. 

A „modern" theologusok hitnézete ellen itt külön 
ben az „orthodox"-ok mindig rendőrségért fohászkodnak. 
A harcz a két párt közt áldatlan és visszataszító. Hálát 
adhatunk Istennek, hogy az ellentétek nálunk még nem 
élesedtek ki ennyire ! A modernek fölényesen lesajnálják 
a „tudománytalan" orthodoxokat, ezek viszont denun-
cziálják a moderneket, hogy nem tanítanak theologiát 
egyházi értelemben. Sőt megvádolják a viaskodóknak 
messze fölötte álló Harnack-ot, hogy meggyengítette II. 
Vilmos császárban a Krisztus istenségébe vetett hitet 
Ezt persze rágalomnak bélyegzi a napi sajtó, mikor arról 
tudósít, hogy újabb időben a császár „aggasztóan" val-
lásos. Ilarnack ügyet se vet a támadásokra. Megszok-
hatta már, hogy, különösen berlini tanárrá lett kinevezése 
óta, az orthodox nyilak czéltáblája. 

De a harcz többnyire csak elméleti téren folyik. 
A gyakorlati téren, a belmisszió terén modern és ortho-
dox egymással versenyezve működik, szép eredménnyel. 
Az is igaz, hogy itt a germán nép jellegéhez és jelle-
méhez illő formáját gyakorolják a belmissziónak; ezért 
olyan sikeres. (S mert a nálunk gyakorolt belmisszió a/, 
angol és német jellemnek megfelelő belmissziónak — e! 
kell ismerni: nagy jó akarattal és dicsérendő áldozat 
készséggel való — de mégis csak átültetése : természe-
tes, hogy nem olyan sikeres.) 

Azonban erről és másról . . . máskor. -
Berlin. Csikesz Sándor, 

ref. s.-lelkész. 

RÉGISÉG. 

A sárospataki főiskola történetéhez, 
írt. 

Ser ke. 1717. május 5. 
Szentpéteri Imre és Aszalay Ferencz levele Ráday Pálhoz. Kérik, 
hogy a sárospataki iskolát fenyegető veszedelem elhárítása czéljából 

menjen fel Ráday Bécsbe. (Ráday-könvvtár levéltára.) 
(Folytatás.) 

Perillustris ac Generose Domine nobis colendissime! 
Obligatissimorum servitioruni nostrorum commendatam 
promptitudinem. Minémű apprehensióban vétetett az pataki 
Collegium bajos dolgainak eligazítása és jó rendben vitetése 
eránt, az elmúlt télen sok gonosz consequentiáknak megelő-
zésére nézve lett concursusunk, nem kétljük, tudva vagyon 
Kegyelmed előtt is, kivált hogy már Kassai commendáns 
Uram intimatiójábul Tekintetes Nemes Zemplén vár-
megyei vice-ispán és Kassovits Márton Uramék bizonyos 
vádoltatást magokban foglaló, de az mint lelkünk isme-
reti szerint, mind azokban ártatlanságunkat tudjuk, egyéb-
aránt kétség kívül vétkesekké nem tehető inquisitiót is 
praerogáltanak az elmúlt napokban, a mint az includált 
levelekből világosan fogja érteni Kegyelmed. Fájlaljuk 
méltán ily méltatlanságinkat és netalán tán nagy gonoszt 
avagy csak a Collegiumnak turbáltatásában is, reánk 
hozható insimuláltatásunkat, holott mindenek nyilván tud-
ják egyenesen a Collegiumban esett independentismus 
megbüntetése és az ifjúságnak az iskolai törvények s 
fenyíték alá, az excessivus deákok példás megbüntetése 
elkövetése által, vettetése végett s mind a professorok 
között esett villongás és prédikátor alkalmatlan maga-
viselése törvényes cognitiójára czélozottnak és meg is 
határozottnak lenni odamenetelünket, az mind ugyan 
akkori alkalmatossággal a pataki jesuiták páter supe-
riorának is minden ottan elkövetett dolgokat represen-
táltattuk Rliédey László, Bernáth János és Szentimrey 
Uramék által, a ki már azokat jóknak lenni recognos-
calta és mondott is olyatén szót, hogy jóllehet a deákok 
tumultuatióját már annak előtte a kiknek szükségesnek 
ítélte, megírta, mindazonáltal azoknak megbüntetődé-
seknek helyes voltáról is újabban fogja informálni azokat, 
kikhez első leveleit dirigálta vala. De a mostani időkben 
kivált azoknak, a kik sajnálják vallásunknak tolerálta-
tását és collegiumunknak is mind ekkoráig való meg-
maradását, reánk törekedéseket és minden utakon s 
módokon ellenünk eltökéllett akaratjuk szabad követését 
el nem háríthatván magunk tehetsége által magunkról, 
általláttuk a Felséges Udvarnál is bevádoltatásunknak 
is el nem mulatását, arra nézve szintén justus ubique 
tutus sit, mindazonáltal az első nem szintén helyes infor-
matio is nyomósnak és a nagy rendű méltóságok eliné-
jébiil nem könnyen excutiáltathatónak tapasztaltatván, 
hogy mind magunkról praeconcipiált vélekedéseket, minek-
előtte mélyebben meggyökereznének, elháríthassuk, s mind 
a mennyire lehetne, a collegiumnak megmarasztalhatását 
megnyerhessük, oly szükségesnek ítéltük a Kegyelmed 
Felséges Cancelláríára Bécsben felmenetelét, a melyben 
ha valamiként késedelem, annyival inkább fogyatkozás 
történne, kétség kivül elfelejthetetlen és mind bennünket 
veszedelemben ejtő s mind Collegiumunknak és eccle-
siáinknak is megháborittatását béhozó gonoszok követ-
keznének reánk. Járul ezeknek világosabb megértésére 
és a Tisztelendő Klérus által mindennemű praetendált 
jurisdictiójának általlátására az is, hogy az elmúlt napok-



ban Méltóságos egri Püspök Uram nem csak a Colle-
giumnak kimozdittatásáról, hanem arról is tett emléke 
zetet és praeliminariter való ijesztgetést, hogy ecclé-
siáinknak visitatióját is minden bizonnyal elfogja követni, 
s meglátja, melyik nem compareál Praedikátoraink közül 
ő nagysága előtt. Melyeknek keserves tapasztalásával 
mire jut ügye nyomorult ecclesiáinknak, ha sok szókkal 
le nem írjuk is, bölcsen által látja Kegyelmed. Kérjük 
mindezekhez képest bizodalmasan Kegyelmedet, lévén a 
felső Méltóságoknál mind szép ismeretsége, s mind pedig 
mások felett is, a kik közülünk Istenünk dicsősége és 
vallásunk megmaradása mellett buzgóságosan szoktatlak 
munkálódni, nagyobb confidentiája, ne terheltessék mind-
ezen felül deciaráit, nemcsak mireánk, hanem Kegyel-
metekre is és közönségesen az egész Hazában való ecc-
lesiákra kiterjedő, rosz consequentiákat szülő ügyet kezére 
és szivére venni, és Bécsben mentül hamarabb felmene-
tele s ottan in locis debitis bölcsen folytatása által oly 
formán obsecundálni, hogy a Kegyelmed kegyes fárado-
zása által mindnyájunkról háríttassanak el azon gonoszok, 
a melyek actu ellenünk, a mint észrevettük, fabricaltat-
nak némelyek által. Assecuráljuk minden bizonnyal Ke-
gyelmedet arról, hogy mindnyájan azon istenes fárado-
zását Kegyelmednek nemcsak kötelesen megszolgáljuk, 
hanem minden költségeit is, több velünk ezekben meg-
egyezett ,atyafiakkal együtt fogyakozás nélkül refundál-
juk is, a mi pedig legnagyobb, Isten mindennemű áldása 
is megtetőződik minden bizonnyal Kegyelmeden és kedves 
házanépén, melyet szívesen kívánunk is. In reliquo praeti-
tulatam Dominationem vestram ad vota salvam et incolu-
men animitus desiderantes diutissime vivere manemus. 

Ejusdem Perillustris ac Generosae Doniinationis 
Vestrae 

obligatissimi servi 
Emericus Szentpéteri 

Franciscus Aszalay m. pr. 
P. S. Refieetáltatjiik Kegyelmedet Szentimrey Sámuel 

Uramnak a concursus előtt irott levelére is, a mely által 
assecurátusokká tétettünk vala, Patakra menetelünk aránt 
egész securitásunk felől, hogy tudniillik a miatt semmi-
némű bajoskodásunk nem fog lenni, melyet pro funda-
mento vettünk is és arra nézve is kívántunk oda menni. 

Czím : Perillustri ac Generoso Domino Paulo Raday 
de eadem, Inclyti Comitatus Neogradiensis Tabulae Asses-
sori Primario etc. Domino nobis colendissimo — Losoncz 
aut Ludány. 

IV. 
Eger. 1717. június 17. 

Patay Sámuel levele Ráday Pálhoz. Az egri püspöknél a sáros-
pataki kollégium ügyében tett látogatás lefolyásáról értesíti Rádayt. 

(Ráday-könyvtár levéltára,) 

Mint bizodalmas kedves sógor Uramnak ajánlom 
igaz köteles szolgálatomat Kegyelmednek. Becsületes 
expressus által küldött levelét Jó Uramnak Kegyelmed-
nek Méltóságos Püspök Uramnál 0 Nagyságánál a midőn 
már udvarlottunk volna, elvettük szokott kötelességgel. 
Noha igen akartuk volna, ha Kegyelmed az útnak nehéz 
volta és az adott lovaknak alkalmatlansága miatt nem 
impediáltatott volna idevaló jöveteliben, mindazért, hogy 
Méltóságos említett Úrral együtt szólhattunk volna, s 
mind pedig adott Méltóságos opiniója után mitévők 
legyünk, Kegyelmed sentimentumát is vehettük volna; 
hogy azért in quo statu voltanak itt dolgaink. Kegyel-
metek előtt constáljon, e szerint declarálom. 

Elsőben is köszöntvén annak rendi szerint Méltó-

ságos Püspök Uramat Ő Nagyságát, minémű reményte-
len és szomorú bajoskodásunk legyen (noha tudjuk, 
tudva legyen 0 Nagysága előtt) mindazonáltal kívántuk 
rövideden jelentenünk ; és mivel halálunknál keservesebb-
nek tartjuk a mi Felséges Urunk s Kegyelmes örökös 
Királyunk előtt nekünk igaz hív jobbágyainak suspen-
sióban való vettetésiinket, tudván lelkünkismeretiben 
ártatlanságunkat, annak valóságos declaratiójára a Fel-
séges udvarhoz menni és a mi Felséges Urunk lábaihoz 
borúlni, s egyszersmind azon keserves suspicio alól való 
feloldoztatásunkat implorálni kívánjuk, mely iránt de modo 
praecedendi et via faciliori mind bölcs tetszését, s mind 
Méltóságos és hathatós secundatiójával hozzánk emléke-
zetes gratiáját kívánjuk 0 Nagyságának. Melyre 0 Nagy-
sága nagy Kegyelmessége mutatásával így felelt: igaz 
dolog, meg kell vallani, engem bizony sokan kértek s 
ösztönöztek ezen dolog folytatására és azon pataki colle-
giumnak is onnan leendő elmozdítására, de megvallom, 
ámbár azt akarjam is, hogy minden calvinista pápistává 
lenne, de soha ártatlan emberek veszedelmével azt nem. 
cselekszem. Látván Kegyelmeteknek immár minden dol-
gait, hogy invise oskolai állapotok igazgatásábul állott, 
ha el akarjuk venni, avagy elvételében munkálódni, 
Kegyelmetek veszedelme nélkül is meg lehet. Másként 
pedig mivel 0 Felsége és az ország tolerálja Kegyel-
meteket, miért opponálom én magamat, hiszen nem va-
gyok én ura az országnak. Inkább jóakarókat, mint 
gonoszokat szerzek magamnak ; írtam már ezen dologban 
udvarhoz, a mint ajánlottam volt miuapában magamat 
Szentpéteri Uraméknak. Azért bizony nem látom szük-
ségesnek Kegyelmetek elmenetelét, nem is javallom, mert 
inkább kárt, mint hasznot teszen vele Kegyelmetek. Taná-
csosabb Kegyelmeteknek kassai kommendáns Uramhoz 
menni, s ott declarálni, mind azt, miért volt ott, mind 
azt, hogy Nikházy Uram által insinuáltatta volna Kegyel-
metek commendáns Uramnak, de ő Kegyelme mulatta 
el, Kegyelmetek akarata s híre nélkül. És a midőn egész 
informatiója lenne s constálna előtte Kegyelmetek dolga, 
csak említett Commendáns Urammal Írasson Kegyel-
metek a Felséges Udvarhoz, jó formán egészen sapiál-
tatik minden tovább való baja nélkül Kegyelmeteknek. 
Sok és hosszas discursusi után 0 Nagyságának depo-
náltunk : mi immár oly készen vagyunk s úgy jöttünk, 
ámbár mind fáradságos, s mind költséges leszen is, fel-
megyünk ily három fundamentomra nézve : Primo. Sus-
pectusoknak tartván bennünket, ha már tudva elhall-
gatnánk, mit mondanának felőlünk. Secundo. Méltán 
tarthatnánk a fiscustól. Tertio. Ámbár mindezek cassál-
tatnának is, mindazonáltal a Felséges Udvar kegyelmes-
ségét (hogy első informatióra nagyobb veszedelem nem 
ért, mig constáltatott ártatlanságunk) alázatosan rever-
sálni s meg fogjuk köszönni. Arra 0 Nagysága felelt: 
azért hiába megyen Kegyelmetek, mert soha azt a dec-
retumot az udvar már nem revocálja, ámbár sok ezereket 
költsön is Kegyelmetek, másként is más consideratio volt 
abban, de már látván, abban fog múlni. Ad 2-dum: 
aziránt assecurálom Kegyelmeteket, bizony semmi sem 
lesz benne, attul semmit se tartson. Ad 3-tium : az ugyan 
czeremónia, de jó lelkemmel mondom, nem javallom, mert 
még nagyobb roszért leszen Kegyelmetek véle, megtud-
ván Kegyelmetek ott lételét, ujabban elővétetődik, ki 
tudja, mi lészen a mostani conjuncturákra nézve, hanem 
ime ón megcselekeszem, ujabban is írok, s meg irom, 
Kegyelmetek felment volna ós hozzám jött, de én tar-
tóztattam meg Kegyelmeteket s recommendálni is fogom 
egyszersmind; azt is megtudom, ha szükséges-e felmenni 
vagy sem ? Minémű válaszom leszen, Kegyelmednek 



megküldöm in originali. De mindazon három dolog Com-
mendáns Uram levelével véghez mehet, csak jó formán 
Írasson Kegyelmetek mind a Felséges Bellicumnak, s 
mind a Felséges Cancelláriának és azon leveleket 
Kegyelmetek-maga küldje fel maga Ágensének. Ezek 
így lévén, csakugyan mégis Méltóságos Generális Czin-
czendorf Uramhoz 0 Excellentiájához menvén, majd 
hasonlóképen intézte discursusát. Melyekre nézve mi 
megfordultunk és immediate báji pusztás házamtul indu-
lunk Kassára, ott is elkövetjük, valamit elkövethetünk, 
de bizony bánjuk, hogy Kegyelmed ide nem jöhetett: 
csakugyan plus vidissent oculi, quam oculus. Arra nézve 
kérjük édes Sógor Uram Kegyelmedet, hétfőn estvére 
Kegyelmed is Kassán lenni ne tartsa terhesnek, lássunk 
szívesen magunk igazsága folytatásához, mivel így tetszett 
Méltóságos Püspök Uram 0 Nagyságának is. Azon költ-
séget azon emberséges ember, a ki hozta, a szerint 
visszavitte ad ulteriorem dispositionem. Ugyan csak Kassán 
válik el, mint lesz dolgunk; látja Isten, szivesebben 
mentem volna immár Bécsbe, mint Kassára. De hiába, 
tanácsa ellen cselekedni veszedelmesnek látszik. Inreliquo 
ajánlom magamat Kegy elmednek szép jóakaratában és 
maradok 

igaz köteles szolgája Kegyelmednek 
Patay Sámuel mpr. 

Rliédey László s Bernáth János Uramék 0 Kegyel-
mek ajánlják kész szolgálatukat Kegyelmednek. 

Molnár János. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A nagysallói ref. gyülekezet, 

a mint a Dt. Prot. Lap írja, Czeglédi Sándor velika-
pisanicai missziói lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 
Czeglédi Sándor, a Kálvin-fordítók vezére s theologiai 
magántanár, egyike az ifjú papi nemzedék legkiválóbbjai-
nak. Megválasztatásához tehát a legőszintébben gratu-
lálunk, azzal az óhajtással, hogy azt a munkát, a mit 
nehéz missziói lelkészi foglalkozása közben is meg-
kezdett és az elismerésre méltón folytatott Kálvin 
műveinek magyarra fordításában, a csendesebb gyüle-
kezeti élet körében folytassa, még nagyobb buzgalommal, 
anyaszentegyháza javára! — A szabolcsmegyei Berkesz ref. 
gyülekezete, meghívás útján Kun Szabó Gyula püspök-
ladányi segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Magyar ref . lelkész jubileuma Amerikában. 
Számra nézve ugyan nem hosszú, de a valóságban hosszú 
és fáradságos lelkészi szolgálata 10 éves fordulója alkal-
mából meleg ünneplésben részesítette a new-yorki magyar 
ref. gyülekezet Kuthy Zoltán esperes-lelkészét a mult 
évi karácsony első napján. Kuthy Zoltán 1897. óta mű-
ködik Amerikában. Előbb a mount-carmeli magyar-tót 
gyülekezetnek volt a lelkésze; 1908. májusától fogva 
pedig new-yorki lelkész, s 1904. óta a hazai ref. egy-
házhoz csatlakozott amerikai magyar ref. egyházmegye 
esperese. Abból az alkalomból, hogy Kuthy Zoltán a 
tizedik karácsonyt ünnepelte a new-yorki gyülekezetben, 
s azoknak az érdemeknek elismeréséül, a melyeket úgy 
a new-yorki gyülekezet felvirágoztatása, mint az amerikai 
magyar ref. egyházmegye szervezése körül szerzett, 
hívei szép és az egész amerikai magyarság által támo-
gatott ováczióban részesítették. A gyülekezet presbitériuma 
Kuthy Zoltán érdemeit jegyzőkönyvében és egy művészi 
kiállítású emlékiratban örökítette meg, a melyet a kará-
csony első napi istentisztelet végeztével nyújtott át az 

egyház gondnoka. A gyülekezet nőtagjai egy arany-
biblia és egy-egy díszes, nemzeti színű szalagos koszorú 
átnyújlásával fejezték ki lelkipásztoruk iránt való ragasz-
kodásukat. Az amerikai magyar lapok közül a. Magyar 
Amerika, de különösen az Amerikai Magyar Népszava, 
terjedelmes és lelkes közleményekben emlékeztek meg 
Kuthy Zoltán ünnepeltetéséről s méltatták érdemeit, — 
Kuthy Zoltánnak, mint lelkésznek, esperesnek és lapszer-
kesztőnek kétségtelenül elismerésre méltó érdemei vannak 
az amerikai magyar ref. egyházi ügyek s különösen az 
egyházmegye szervezése körül. A mi álláspontunk ugyan 
bizonyos tekintetekben más volt s más ma is, mint a 
mit az amerikai magyar ref. egyházi ügyekben Kuthy 
Zoltán képviselt és képvisel, azt azonban készséggel 
elismerjük, hogy ő a „magyar kálvinizmusnak" buzgó 
és szép sikereket felmutatni tudó harczosa. S mint ilyen 
ember előtt, szívesen hajtjuk meg mi is lobogónkat és 
őszintén csatlakozunk az őt üdvözlőkhöz! 

A szicziliai károsultak segélyezése érdekében 
Baksay Sándor dunamelléki ref. püspök meleghangú 
felhívást intézett kerülete lelkészeihez. Felhívásában 
arra szólítja fel őket, hogy f. hó 24-én az istentisztelet 
alkalmával adakozásra hívják fel híveiket a nyomorú-
ságba jutottak javára, s a begyült adományokat jan. 
27-dikére küldjék be hozzá. 

Tanácsbiró választás. A beregi ref egyházmegyé-
ben legközelebb bontották fel a két világi tanácsbiró-
ságra beadott szavazatokat. A jelöltek közül azonban 
egyik sem nyerte meg az abszolút, szavazattöbbséget, 
így szűkebbkörű szavazás rendeltetett el Balaythy Mór 
szolyvai, Horthy Gyula tiszaháti főszolgabíró, Bárczay 
Sándor orszgy. képviselő és Gathy Zsigmond bereg-
szászi polgármester között. 

A budapesti ref. egyház 1909. évi költségvetése. 
A budapesti ref. egyháznak a mult hónapban megálla-
pított 1909. évi költségvetéséből kiemeljük a következő 
adatokat. I. Bevételek egyházi czélokra: 1. egyházi adók-
ból, perselypénzekből, egyházi eszközök használatából 
71,440 K, 2. házbérekből 58,360 K, 3. alapítványi tőkék 
kamataiból 9399 K 08 f, 4. kerületi ós fővárosi segélyek-
67,420 K, 5. vegyesekből 4330 K; összesen 213^974 K 
bői 58 f. Kiadások egyházi czélokra: 1. személyi kiadások 
105,043 K, 2. dologi kiadások 103,437 K, 3. rendkívüli 
kiadások 10,770 K, összesen 219,250 K. II. Bevételek 
a főgimnáziumnál: 1. alapítványokból 12,129 K 52 f, 2. tan-
díjakból 46,500 K. 3. állami és egyházkerületi segélyekből 
39,900 K, összesen 98,529 K 52 f. Kiadások a főgim-
náziumnál : 1. személyi kiadások 84,784 K, 2. dologi 
kiadások 15.155 K 60 f, 3. kamatok 9399 K 08 f, 
összesen 109,338 K 68 f. A költségvetés szerint tehát 
az egyházi pénztárnál 5275 K 42 f, a főgimnáziumi pénz-
tárnál 10,803 K 42 f. összesen 16,078 K 84 f hiány 
mutatkozik. Ez a hiány azonban inkább csak látszólagos, 
mint valóságos. Az egyházi pénztár hiánya ugyanis el-
enyészik a hívek adójának, részint önkéntes, részint hiva-
talból emelése, a főgimnáziumi pénztár hiány a pedig 
az újabb s rövid időn befolyandó alapítványok kamatai 
révén. A budapesti ref. egyház tehát, a főváros rohamos 
fejlődése és a reformátusok szaporodása következtében 
reá háruló nagy terhek daczára is, a buzgó és bölcs 
vezetés mellett az örvendetes konszolidáczió útján halad 
előre. Hát ha még minden Budapesten lakó kálvinista 
részt venne erejéhez képest a terhek hordozásában, mily 
hatalmas, alkotó egyház lenne ebből a 70 ezer lelket 
számláló gyülekezetből! 

Adományok a Kálvin-emlékre. A tiszántúli ref. 
egyházkerület gyülekezeteiben a genfi Kálvin-emlékre. 



5847 korona 72 tíllér gyúlt össze. Ezzel a gyűjtéssel 
azonban a kerületi pénztár még nem akarja az aktákat 
lezárni, hanem újabb adományokat is szívesen fogad, 
A begyűlt összeg valóban nem is áll arányban a kerület 
népességével és egyháztagjai vagyoni erejével! 

A ref . egyetemes adóalap végrehajtó-bizottsága 
folyó hó 14-én tartott ülésében a következő adócsökken-
tési segélyeket állapította meg: Tiszáninneni kerület: 
Nagyida egyházközség részére 222, Tarczavajkócz 575*74, 
Mályinka 1975*76 korona. Tiszántúli kerület: Kaplonv 
1229-33, Balkány 50525, Ófehértó 131753, Anarcs 
147914, Vaja 1853 46. Kanvár 1621-27, Demecser 944-66. 
Kék 734-95, Gégény 220*40, Rohod 236'37, Mogyorós 
1657-69, Berkesz 949 08, Apagy 878*98, Téglás 793 98. 
Ibrány 1452 31, Nyirmada 103108, Mihálydi 1019*74, 
lvislcta 655-13, Komoró 1157*54, Kállósemlyén 41089, 
Cserepeskenéz 75506, Szamosdob 509*18, Csenger-Uj-
falu 575 45, Garbolcz 853-84, Kispeleske 1846*56, Bar-
kaszó 2412-09, Tiszasas 730"95, Tiszafüred 202 76, Déva-
ványa 3428*55, Tiszaigar 1379'15, Tiszabura 729*55, Ken-
deres 1357 58 korona. Dunántúli kerület: Baracska 605*97. 
Kisújfalu 856*59, Siómaros 800 97, Fokszabadi 1504*32, 
Sárkeresztes 1446 16, Lepsény 955*14, Bodajk 1554*13, Mór 
1375*69, Sárkeszi 409'85, Berhida 1505*76, Kálóz 1619*49. 
Pálfa 171912, Nádasd-Ladány 1214*20, Kiskovácsi 173721, 
Tácz 273*40, Esztergom 346*86 korona. Erdélyi kerület: 
Baróth 183 20, Kükiillővár 532*17, Maroscsapó 51124, 
Kutyfalva 549*67, Dicsőszentmárton 525 22, Bernát 16*92, 
Királyfalva 1394*56, Sövényfalva 575 04. Nagyteremi 
86*64. Teremi-Újfalu 274 09, Ádámos 148*96, Balavásár 
72139, Mikefalva 533, Radnóth 1225*53, Bethlenszent-
miklós 1061 97, Szászcsávás 1131*89, Szászdányán 641*48, 
Buzásbesenvő 765*29, Magyarpéterfalva 355*73, Szőke-
falva 788*99, Nyárádgálfalva 42*21, Székelytompa 706*27. 
Fintaháza 462*09, Székelykakasd 735-42, Dombos 359*39, 
Oláhujfalu 156 07 korona. Az 1908. év május 31-ig be-
adott. s itt fel nem sorolt kérvények még tárgyalás alatt 
vannak s azokat a bizottság legközelebbi ülésén intézi 
el s a megállapítandó segélyeket 1908. évre utalványozza. 
Különösen figyelmeztetnek a segélyért eddig még nem 
folyamodott egyházközségek, hogy az egyetemes konvent 
határozata szerint kérvényüket legkésőbb folyó 1909 évi 
április hónap végéig beadják, mert az ez ideig be nem 
adott kérvényekre segély a folyó évre nem utalványoztatik. 

Róm. kath. papi mozgalom a lelkészi kongnia 
emelése érdekében. A kisszebeni róm. kath. esperességi 
kerület róm. kath. papsága felhívást intézett az ország 
Összes róm. kath. papságához, a papi kongnia emelését 
czélzó országos értekezlet tartása érclekében. A felhívás 
a papi méltósággal és az igazsággal ellenkezőnek minő-
siti az 1600 koronás kongruát és az országos értekez-
letből, monstre deputáczió útján átadandó memorandumban 
kívánja feltárni a miniszter előtt a róm. kath. papság 
helyzetét, sérelmeit és jogos igényeit. Kijelenti a fel-
hívás, hogy ez a mozgalom távolról sem érinti a püs-
pökök kanonikus jogait és az egyház szervezetében rejlő 
disciplinát, mert ez tisztán zsebkérdés. A nélkül, hogy 
a róm. kath. alsó papság e ..zsebkérdés"-ébe érdemle-
gesen és részletesen bele akarnánk szólani, ahhoz csak 
azt a megjegyzést fűzzük, hogy a „jogos igényeket" 
tessék csak, ne a kultuszminiszter, hanem a saját nagy 
javadalmasaik előtt feltárni, s ha a ..zsebet" keresik, 
keressék azokat a főpapi talárokon! 

Ihász Lajos végrendelete. A dunántúli evang. 
egyházkerület elhunyt nagylelkű felügyelője : Ihász Lajos, 
a mint már jeleztük, lőrintei birtokát és értékpapírjait a 
dunántúli evang. egyházkerületnek hagyományozta, úgy 

azonban, hogy a hagyaték holtig való haszonélvezője 
első sorban a boldogúlt neje, ütánna pedig özv. Peti 
Józsefné leend s csak ezeknek elhunyta után nyílik meg 
a kerület haszonélvezeti joga. Bizonyos legatumok kifi-
zetésén kívül a kerület a lőrintei hagyaték jövedelmének 
évi 10%-át egy Pápán létesítendő lelenczházra, 30°/o_át 
a kerületi leányiskolák, 20°/(>-át theologusok, 10%'át 
tanítónövendékek segélyezésére, 10%-á-t kerületi gyám-
intézeti czélokra, l()°/0-át, az egyetemes egyház útján a 
magyarosítás terén érdemeket szerzett evang. tanítók és 
a magyarosodásban előre haladó elemi iskolai tanulók 
segélyezésére köteles fordítani, s csak 10% az, a mely 
felett teljesen szabadon rendelkezhetik, Az értékpapírok 
kamatai gyengébb javadalmazási!, vagy szerencsétlen-
ségbe jutott, vagy nagy családú, vagy a belmisszióban 
működő lelkészek gyámolítására lesz fordítandó. Hat-
halmi birtokát Jókay Miklós Móriczra, gyám fi ára és 
annak örököseire hagyta Ihász Lajos, de többféle kikö-
tésekkel, a melyek valamelyikének nem teljesítése ese-
tén a birtok szintén a dunántúli evang. egyházkerületre 
szállna át 

Szabolcska Mihály jubileuma. Szabolcska Mihály, 
Temesvár ref. költő papja, most tíz esztendeje, hogy 
elfoglalta temesvári lelkészi hivatalát. Hívei s a város 
társadalma ebből az alkalomból f. hó 24-én szívélyes 
ünneplésben fogják részesíteni Szabolcskát. 

I S K O L A . 

Felekezeti középiskoláink iskolalátogatói. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter felekezeti középiskoláink 
meglátogatásával s azokban az állami felügyelet gyakor-
lásával az 1908/9-ik tanévre a következőket bízta meg: 
1. A dunamelléki ref. egyházkerület főhatósága alá tar-
tozó budapesti főgimnáziumra nézve dr. Erődi Bélát, a 
nagykőrösi, kecskeméti és kiskunhalasi főgimnáziumokra 
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. Yárosy Tivadart; a csurgói fő-
gimnáziumra nézve Váradi Károlyt. 3. A tiszáninneni 
ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó miskolczi és 
sárospataki főgimnáziumokra nézve Géresi Kálmánt; a 
rimaszombati egyes. prot. főgimnáziumra nézve Jurkovics 
Emilt. 4. A tiszántúli ref. egyházkerület főhatósága alá 
tartozó debreczeni, mezőtúri, kisújszállási és hódmező-
vásárhelyi főgimnáziumra nézve, valamint a hajdúböször-
ményi, karczagi és hajdúnánási gimnáziumokra nézve 
Géresi Kálmánt; a békésire nézve Vass Bertalant; a 
szatmárnémeti ós máramarosszigeti főgimnáziumokra nézve 
dr. Mázy Engelbertet. 5. Az erdélyi ref. egyházkerület 
főhatósága alá tartozó kolozsvári, marosvásárhelyi, nagy-
enyedi, székelyudvarhelyi és zilahi főgimnáziumokra nézve 
Kuncz Eleket; a sepsiszentgyörgyi és szászvárosi főgim-
náziumokra nézve Walther Bélát. 6. A bányai ág. h. ev. 
egyházkerület főhatósága alá tartozó budapesti főgim-
náziumra nézve dr, Erődi Bélát; az aszódi algimnáziumra 
nézve Spitkó Lajost ; a beszterczebányai algimnáziumra 
nézve Jurkovics Emilt ; a szarvasi főgimnáziumra nézve 
Géresi Kálmánt; a békéscsabai főgimnáziumra nézve 
Vass Bertalant. 7. A tiszai ág. h. ev. egyházkerület fő-
hatósága alá tartozó késmárki, iglói és rozsnyói főgim-
náziumokra nézve Jurkovics Emilt; az eperjesi főgim-
náziumra nézve dr. Mázv Engelbertet; a nyíregyházai 
főgimnáziumra nézve Géresi Kálmánt. 8. A dunáninneni 
ág. h. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó pozsonyi 



főgimnáziumra nézve Pirchala Imrét s a selmeczbányai 
főgimnáziumra- nézve Jnrkovics Emilt. 9. A dunántúli 
ág h. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó soproni 
főgimnáziumra és a felsőlövői gimnáziumra és alreál-
iskolára nézve Városy Tivadart; a bonyhádi algimná-
ziumra nézve Váradi Károlyt. 10. Az erdelyrésBi ag. h. 
ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó beszterczei és 
szászrégeni gimnáziumokra nézve Kuncz Eleket ; a brassói, 
medgyesi, nagyszebeni, segesvári, szászsebesi gimnáziu-
mokra, úgyszintén a nagyszebeni és brassói reáliskolákra 
nézve Walther Bélát. 

A sérelmes állami középiskolai tanári pályázatok, 
a melyeknek ügyét mult heti számunkban tettük szóvá, 
élénken foglalkoztatják középiskoláink tanárait és tanár-
egyesületeit. A mint értesülünk, f. hó 17-én tartott ülé-
sében foglalkozott a sérelemmel az Országos Ref. Tanár-
egyesület igazgató választmánya is s elhatározta, hogy 
annak orvoslása végett felterjesztéssel fog élni, egyfelől 
a közoktatásügyi miniszterhez, másfelől az egyetemes 
konventhez. 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a felsőlövői evang. főgimnázium VII—'VIII. osz-
tályainak a nyilvánossági és az érettségi vizsgálati jogot 
véglegesen megadta. 

Barkóczy dolgozik. A mint az Evang. Őrálló írja, 
a Nagybánya város költségén építendő állami főgimná-
zium építési terveit a kultuszminisztériumban csak azzal 
a megjegyzéssel akarják jóváhagyni s a várossal a szer-
ződést megkötni, ha az intézet épületében egy róm. kath. 
kápolna is emeltetik. Laptársunk erősen felháborodik 
ezen a Barkóczyzmuson. Méltán. De tudakozódjék csak 
utána, hogy az újabban emelt állami főgimnáziumi és 
felsőbb leányiskolái épületekben nincs-e ott mindenütt 
a róm. kath. kápolna, s a régebbi épületekben is nem 
rendezik-e be rendre, egy-egy tanteremből átalakítva, a 
kápolnákat? S majd ha ezekről is meggyőződik, akkor 
lesz áru hatalmas a felháborodása! Egyébként mi is 
együtt háborgunk vele és eltávolítandóknak ítéljük a 
középiskolai ügyek éléről mindazokat, a kik állásukat 
felekezeti egyoldalú czélok szolgálására használják ki. 
De mit ér a mi háborgásunk és tiltakozásunk, a mikor 
annak visszhangja nem kél, sem a hivatalos körökben, 
sem a közvéleménybon ? ! így bizony marad a helyén 
Barkóczy, Mázy et consortes! 

GYÁSZROVAT. 
Scholtz Gyula, a szarvasi evang. gyülekezet lelki-

pásztora, 40 éves korában, f. hó 17-én váratlanul elhunyt. 
Az elhunytban Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök 
testvérét, Baltik Frigyes dunáninneni püspök pedig vejét 
gyászolja. 

Legyen emlékezete áldott! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A ki a l i turgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Szoptató anyái 
tejük hatását csak növelik és gazdagítják a SCOTT-féle 
Emulsio használat által. 

K i m e r ü l t s é í m e í s z ű n i k , 
s a csecsemő rózsásabbá, vidámabbá és 
pajzánabbá válik, mint valaha volt. 

Az anyaságnak bármely válságos per-
czében, a 

SCOTT-féle Emulsio 
erőt kölcsönöz, bátorít, s emellett kellemes 

Az Emulsio v á s á r - ízű és könnyen emészthető, 
lásánál a SCOTT-féle módszer veí- E g y e r edeti üveg ára 2 kor. 50 fillér. 
j e g y é t - a ha lászt 
— k é r j ü k f i g y e -

lembe venn i . Kapható minden gyógytárban. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 
A babarczi ref. lelkésztanítói állásra pályázat liir-

dctietik. 
Javadalma készpénz, termény, föld és szolgálmányok-

ból 2400 koronára értékelhető. 
Pályázni óhajtók a dijlevelet az esperestől, előle-

gesen beküldendő 4 koronáért, mely a díj levél lemáso-
lásáért jár, megkaphatják. 

A hivatal f. évi szentgyörgy napkor elfoglalandó. 
Tanítói oklevéllel bírók előnyben részesülnek. Ha 

valaki tanítói oklevél nélkül választatnék meg, 1910. 
szentgyörgy napig tanítói oklevél megszerzésére köte-
leztetik. 

Megváltási tárgy nincs. 
A pályázatok Szabó Péter espereshez f. évi már-

czius l-ig Pirosra, Bács-Bodrog vármegye postahelyben 
küldendők. Kűnszentmiklós, 1909. január 12. 

Baksay Sándor, 
püspök. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

A kiváló bór- és l i thiumos vasmentes gyógyfor rás "1 

vese- és hó lyagba jokná l , köszvénynél, czukorbe tegségné l 
és huru tos bán ta lmakná l kitűnő hatású. 

Te rmésze te s vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekbeu vagy a Szinye- Lipóezi Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Hudoif-rakpart 8 
I — — — — MJMf̂  

" E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
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Természetes forró-meleg kénes forrástó 

a Thermál-szálloda földszintjén, i szapborogatások, 
: : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

HIRDETÉSEK. 

O r g o n a -

R i a v n v i é n i i i m o k a t 
mindkétrendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz, (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szál l í tás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Hegedűs és Sándor 
könyvkiadóhivatalában 

Debreczenben. 
megjelentek és kaphatók: 

Jancsó Sándor. ^ " J ^ 
házpolitikája. Ára fűzve 2, vászonkötésben 4 K. 

Nagy Károly. 
szonkötésben 5 K. 

Sz. Kiss Károly. 
3 K, vászonkötésben 5 K. 

D r Kun R p l a
 Kálvin 

l J l * r V U l l I J C i d . alkotmánya. Ara 
fűzve 2, vászonkötésben 4 K. 

Zsiray Károly. 
Ára fűzve 1*50 K. 

Részletes theologiai könyvekről s zó ló j egyzé -
ket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

a: 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
m ü - é s t a n s z e r r a k t á r á b a n 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Villamos és gőzerőre berendezett gyár 
távolról sem képes oly olcsón, finom és 

jó hangszert szállítani, mint 

Reményi Mihály 
a magyar kir. Zene-Akadémia 

házi hangszerkészítője, 
azér t ne vásároljon semmmiféle hangszert, 

e g y e n az hegedű, gordonka, czimbalom, harmónium, harmo-
nika, f a - v a g y rézfuvó -hangszer , húr , grammophon, m i g Reményi 
legújabb, ábrákkal ellátott képes árjegyzékét át nem olvasta, 

mely ingyen és bérmentve küldetik Budapestről, Király-utcza 
58. sz. Zenekarok teljes felszerelése a legolcsóbb árakon. 
Külön költségvetés díjtalanul. Kivitel 
a világ minden részébe nagyban és 
kicsinyben. Zongora és czimbalmok 
javítása és hangolása. Zongorák be-

cserélése.. 

Az összes hangszerek 
javitása szakszerűen és 

olcsón. 

Árjegyzék minden hangszerről külön kérendő 
TELEFON 87—84. 



KRISTÁLY forrás 
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Pontos és 
l e g j o b b O R A I i 5 év i 

jótállás mellett! 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e R , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e R , 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre is! 

Jav í tásokra s v idék i megrende lésekre különös gondot 
fordí tok. Á r j e g y z é k 2000 ra jzza l ingyen és bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
l i i í í ö íá s é s é k s z e r é s z , a z e v . r e f . e g y h á z a k s z á l l í t ó j a . 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Jutányos 
á r a k ! 

tm 
7* 
7* 
7* 
7* 

7V 
7% 
7* 
7W 
7* 
7® 
7* 

7% 
7% 
7* 
7W 
7% 
Z® 
7® 
7* 
7* 
7* & 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélktili töltést ts szállít a 

Szt. Lukácsfördö Kútvállalat Budán. 

OFSZÁQH SÁNDOR É5 FIA 
cs. és kir. udvari szállítok 

RAKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson .aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllei" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg, a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

m 11 — i lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 
minden nagysagban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
lássál megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. [ 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, V I I . , Csömöri-út 5 0 , 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

műszerek 

vetítőgépek 
l e g j u t á n y o s a b b be-

szerzés i f o r r á s a . 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

Az elemi népiskolákat kötelező tanszerbeli felszerelé-
sek legjobb beszerzési forrása. 

A i á n l á s o k ' A nni1, va"** s ®s közokt. miniszter úr. 
J ' Budapest székesfőváros tanácsa. 

Erdély és Szabó 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ö z t r ö h a j t á s - és s a j á t v í l f a m o s v í l á g t t á s s a l berendezve . 

EI|0 magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 



M a r x és M é r e i 
Budapest, VI., Bulcsú-utcza 7. 

Tudományos 
műszerek E 
gyára, = 

T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: fizikai, kémiai, geo-
déziai műszereket . — Elemi, 
polgári és középiskolák teljes 
berendezése . — 8 0 munkás, 

~ 16 lóerő. ~ 
Kitüntetve: 1906 ban á l l a m i ezüs té rem, 

1907-ben a r a n y é r e m . 

Orgona-harmóniumok. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSIK 

es e.haz tartozó lótakarók, lószerszámok, letollak, Kocsis-
öltönyök, ravatalozási czikkek. Árajánlatokat és költségvetést 

kívánatra ingyen és bermentve küld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

THíes jótállás kltffnő csénlésért. ? 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. Gépész nclkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezon l e g ú j a b b motorok t e r j e s z t é s e 
é rdekében használ t i jözgépek 

cse rébe vé te tnek . 

Ajánl ja te l jes jó tá l lás mellett 
benzinmotorai t m a l o m é s ipar-

üzemre , va lamint 

Villamos benziníokomobil-
cséolókészleteii 

kettős tisztítd-szerkezettel. 

! Egyedfii létező újdondság! 
Önműködő, ellenőrző is biztosító 
sze lep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: g ő z g é p e k , malmok, jár-
gányok, cséplok, vetógépek stb. 

Báró Kemény József ú r n á l Maros-Németi (Erdély) . Kozma József úrnál Kadarkút. 

l>tHn'7tosn?>l> o l c só ii/f-ni ! Á r j e g y z ő k k i v á n n t r a b é r m e n t v e . 

IJoKNYÁNSZKY VlKTOR CS. ÉS KIH. ÜDVARI KÖNYVNYOMDAJA BUDAPESTEN. 44.030 

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n í u m o k 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a g y a i — vi l lamos erőre b e r e n d e z e t t — hangszergyár . 

STQWASSER J. 
cs. éski r /udvar i hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u. 5 . sz. Gyár ; Öntöház-u. 2. sz. 
ToválWi ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
liúros-, vonós és fúvu-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak melle'.t. 

Hangfokozó gerendai s f y
b £ 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után soh kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban-; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den- egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi éi nagyban = 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

•2-£•<£•<=•- /ív 
ty A 
V /]V 
•2*5 

Készítünk o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t m ín -

fa ty * VI/ 

den styiben, 

Készítünk t á r s u l a t i 

vagy e g y l e t i d í s z -

z á s z l ó k a t külön-

féle kivitelben. 

Rétav és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m. : Uraszial- és szószékteritöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor' 
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszcrű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

—••Ár jegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk."*— 



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 : 
H A M A R I S T V Á N . 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : IX. , Kálv in- tér 7. sz., 
a h o v á a kéz iratok , e lő f i ze tés i é s h irdetés i díjak stb. 

in tézendők . 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona , 

negyedévre : 4 kor. 50 f i l lér . 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület alapszabályainak történetéhez. — Iskolaügy : Református gimnáziumaink 
működése az 1907/8. iskolai évben. Dr. Batta István. Az Orsz. Ref. Tanáregyesület igazgatósági ülése. — Tárcza: 
A Servet-ügy aktái. Dr. Kováts J. István. - - B e l f ö l d : Falusi levél. Balatoni J. — Régiség: Dunántúli községek 
nevei a XIV. században. Fábián Zoltán. — Nekrolog: Pákh Károly. (Sz. L.) — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — 
Egyesület. — Adakozás. — K ü l ö n f é l é k . — Hi rde t é sek . 

Az Orsz. Ref.. Lelkészegyesület alap-
szabalyainak történetéhez. 

Emiitettük már, hogy a konvent! tizes bizottság f. 
hó 15-én tárgyalta az ORLE. alapszabályainak ügyét. A 
tárgyalásra a konventi elnökség meghívta dr. Baltazár 
Dezsőt, az egyesület elnökét is. Dr. Baltazár, nem akar-
ván az alapszabályok kérdésében csak a sajái nevében 
nyilatkozni, sietve összehívta a választmányt, hogy az a 
maga részéről megállapodván, a 10-es bizottságba behívott 
elnöknek bizonyos instrukeziókat adjon. 

A választmány megállapodását egy deklaráczioba 
foglalta s azt nyomban be is terjesztette a 10-es bizott-
sághoz. 

A választmányi jegyzőkönyvnek ide vágó pontja 
így hangzik: 

Olvastatott a magyarországi református egyház 
egyetemes konventjének Budapesten, 1908 decz. 8—10. 
napjain tartott üléséből kelt 515. sz. határozata, mely 
szerint: 

515. szám. 

Tárgyaltatott a közjogi bizottság jelentése alap-
ján az Országos Református Lelkész-Egyesület 1908. 
évi október hó 12-én kelt felterjesztése, melyben módo-
sított alapszabályainak tudomásul vételét és láttamozás 
végett a belügyminiszter úrhoz való felterjesztését kéri ; 
tárgyaltatott ezzel kapcsolatban a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter folyó évi deczember 3-án kelt 143,390. 
számú következő leirata: 

„143,390. szám. Van szerencsém az Országos 
Református Lelkész-Egyesület alapszabályait, a vonat-
kozó mellékletekkel együtt, további illetékes intézkedés 
végett az Elnökségnek megküldeni, azzal, hogy a refor-
mátus lelkészeknek, mint a református egyház alkotó 
tagjainak, az egyházi élet valláserkölcsi ós anyagi fel-
virágoztatása czéljából történő egyesülését a református 
egyház kizárólagos egyházi belügyének tekintem, mely 
első sorban az egyházat érinti, s természetszerűleg az 
egyesület felett a felügyeleti jog gyakorlása közvetlenül 

az egyházat illeti meg. Mivel a református egyház tör-
vényeink értelmében teljes önkormányzattal bír, mivel 
az egyház alkotmányában meg vannak határozva a lel-
készeknek jog- és hatásköre, meg vannak állapítva a 
lelkészek felett fegyelmi hatóságot gyakorló egyház-
hatósági szervek, melyeknek jogköre a lelkészeknek 
nemcsak egyháztársadalmi, hanem még a magánélet 
körében kifejtett tevékenységére is kiterjed, ós mivel az 
országos református zsinat által hozott és O Felsége 
által 1907. évi február hó 14-én szentesített E T. I. 
t.-cz. 143. §-a akként rendelkezik, hogy a lelkészek 
az egyházi és vallási ügyekben egyedül saját egyházi 
hatóságuktól függenek: azért a bemutatott alapszabá-
lyoknak jóváhagyását vagy elutasítását kormányhatósági 
eljárás tárgyává nem tehettem. Budapest, 1908. deczember 
hó 3. Apponyi s. k." 

Tárgy altatott továbbá a Magyar Református Ének-
vezérek Egyesületének 1908. évi november hó 12-én 
3/1908. szám alatt kelt felterjesztése, belügyminiszterileg 
láttamozott alapszabályainak tudomásulvétel és egyéb, 
az énektanítással kapcsolatos ügyek tárgyában. 

Az Országos Református Lelkész-Egyesületet 
illetőleg az egyetemes konvent tudomásul veszi a val-
lás- és közoktatásügyi miniszternek 1908. évi deczem-
ber hó 3-án 143,390. szám alatt kelt leiratát, a 
mely szerint „a bemutatott alapszabályoknak jóvá-
hagyását vagy elutasítását kormányhatósági eljárás 
tárgyává nem teheti" és ezt az egyházi autonómia 
körébe tartozónak mondja. 

Miután ekként a kormány kijelentette, hogy 
az alapszabályok megerősítése felett való határozat-
hozatal az egyházi felsőbb hatósághoz tartozik, 
tekintettel az ügy kényes és finom természetére, 
a mely gondos körültekintést és alapos megfonto-
lást igényel: a közjogi bizottság javaslata értel-
mében s a gróf Degenfeld József indítványának 
mellőzésével („Az előadói javaslat oda volna módo-
sítandó, hogy az Országos Református Lelkész-
Egyesület alapszabályainak átvizsgálására egy kisebb 



bizottság volna kiküldendŐ, mely még a jelen ülés-
szak folyamata alatt a holnapi napra megtenné 
jelentését, hogy az egyetemes konvent még a hol-
napi napon érdemlegesen intézhesse el az ügyet") 
kimondja az egyetemes konvent, hogy egy fele 
részben lelkészi, fele részben világi tagokból álló 
tiztagu bizottságot küld ki a konventi elnökség 
elnöklete alatt, abból a czélból, hogy ez a legkö-

zelebbi konventnek véleményes javaslatot terjesz-
szen elő, arra vonatkozólag, hogy ez alapszabályok 
mily módozatok mellett hagyhatók jóvá. 

Ugyanezen bizottsághoz utasítja véleményes 
jelentés végett az Énekvezérek Egyesületének bel-
ügyminiszterileg jóváhagyott alapszabályait is. 

A kivonat hiteléül: 
Budapest, 1909. január 5. 

BaJcsa Lajos, 
egyetemes konventi előadó 

Az Országos Református Lelkész-Eegyesület választ-
mánya az alapszabályok megerősítésénél a kormány 
részéről követéit eljárásban á magyarországi református 
lelkészekkel szemben a méltatlan mellőzés és a minden 
honpolgárt egyaránt megillető egyesületi jog megsér-
tésének tényét látja. Sajnálattal kénytelen megállapítani 
azt is, hogy az egyetemes konvent ezen eljárás igazolá-
sához a maga részéről hozzájárul, a mikor az alapszabá-
lyok ügyébe illetéktelenül beavatkozó vallás- és közok-
tatásügyi kormány 148,390/908. sz. átiratát, különösen 
annak érdemi részében, tudomásul vette. 

Az egyetemes konventet megillető tisztelet meg-
adása mellett kijelenti, hogy mivel az ORLE. sem alap-
szabálya szerint, sem a gyakorlatban magának semmi-
nemű egyházhatósági jogot vindikálni nem akart s nem 
akar, mivel tehát egyházalkotmányi szervnek távolról 
sem minősíthető, hanem egyedül és kizárólag mint sza-
bad polgároknak szabad társadalmi egyesülése alakult 
és működik: az alapszabályok megerősítésének kérdését 
tisztán és egyedül az állampolgári jogok területére tar-
tozónak tartja. Nem járulhat hozzá még hallgatólagosan 
sem ahhoz, hogy a református lelkészek az állampolgári 
jogok tekintetében akár kedvezményezett, akár — mint 
a jelen esetben — jogkisebbítő eljárás tárgyaivá tétet-
vén, a polgárjogi egyenlőség megbontóiként legyenek 
feltíintethetők; de nem járulhat hozzá még azért sem, 
mert nem tartja a magyar református lelkészek tradi-
cziójával és hivatásával összeegyeztethetőnek azt, hogy 
a magyar alkotmányos nemzeti állam kezéből az egye-
sületi jog feletti rendelkezés védelmi fegyverének kien-
gedéséhez hozzájárulván, a maga egyesületi jogának 
szőnyegen fekvő kezelését, beleegyezése mellett, precze-
densiil szolgáltassa ki államellenes egyházi egyesületek 
kizárólagos egyházhatósági belkörű szervezésének és 
felügyeletének rendszeresítéséhez. 

Elismeri, hogy a felettes egyházfegyelmi hatósá-
goknak a lelkészek magánélete legszűkebb köréig elérő 

hatósági jogai vannak; de ezek a jogok a lelkészek 
cselekvőséget csak a törvény által megállapított fegyelmi 
esetekben, tehát távolról sem polgári jogaiknak tisztes 
gyakorlásában korlátozhatják. 

Mindezeknél fogva tisztelettel és bizalommal kéri 
az egyetemes konventet, hogy bölcs megfontolás tárgyává 
tévén a szőnyegen fekvő kérdés polgárjogi s igy az 
egyházi jogtól teljesen elkülönített alapját; bölcs meg-
fontolás tárgyává tévén különösen a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium által illetéktelenül megállapított 
egyházhatósági jogkör elfogadásából és gyakorlásából 
eredhető káros következményeket : méltóztassék az 1907. 
évi alapszabályokat a megküldő kultuszminiszterim útján 
az egyesületünk által kérvényezett, egyedül illetékes 
belügyminisztériumhoz visszaküldeni; az 1908. évi alap-
szabályokat pedig az 1908. évi október 12-ikén kelt 
felterjesztésben kért elbánásban részesíteni. 

Mást ez ügyben, az ORLE. közgyűlésének megkér-
dezése nélkül, a választmány nem tehet; de a maga 
álláspontját a jövő eshetőségeivel szemben már most is 
jelezheti. Tudniillik helyesebbnek tartjá hivatalos szer-
vezet és formálisan megerősített alapszabály nélkül ad 
hoc kongresszusok és sajtó útján ápolni a közös szelle-
met, munkálni lényegben a kitűzött czélokat, mintsem a 
formalitás kedvéért a kormány által az önkormányzati 
elvre vonatkozólag adott téves magyarázat hatása alatt 
akár tevőlegesen, akár szenvedőlegesen hozzájárulni a 
magyar református lelkészek polgári jogának megcsor-
bításához és az államra nézve veszedelmes következ-
ményekkel járható preczedens megalkotásához". 

* * 
* 

A tizes bizottság tárgyalás alá vette a választmány 
deklaráczióját s ezenkívül bizonyos kérdésekre nézve 
élőszóval is meghallgatta dr. Baltazárt. Határozatában, 
a mint értesülünk, nem vette figyelembe a választmány 
deklaráczióját, hanem azt fogja javasolni a konventnek, 
hogy állapítsa meg illetékességét az alapszabályok meg-
erősítését iletőleg. Egyszersmind megjelölte azokat a 
kikötéseket is, a melyek mellett az alapszabályok meg-
erősíthetők volnának. 

Az ORLE. ügye tehát a helyett, hogy tisztázódnék, 
őszinte sajnálatunkra, inkább zavarodik. Nem titkoljuk, 
hogy az állásfoglalás tekintetében a tisztázó momen-
tumokat nem a tizes bizottság, hanem a választmány 
határozatában látjuk. 

ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben. 

VI. 
A tanulók előmenetele. A tanulásban elért siker 

elbírálására mindenekelőtt meg kell emlékeznünk, a meny 
nyire az Értesítők idevágó gyér adatai megengedik; a 
javító vizsgálatok eredményéről. Csak 12 intézet ád erre 



vonatkozólag részletes adatokat;, ú. ni." Gyönk, Békés, 
Csurgó, Hajdúnánás, Karczag, Kecskemét, Kisújszállás, 
Mezőtúr, Nagyónyed, Pápa, Rimaszombat és Sárospatak. 
(Kunszentmiklós jelzi, hogy 12 tanuló javított, de hogy 
hány tanuló állott vizsgálatra, azt nem találtam az Érte-
sítőben !) A felsorolt 12 intézetben egy és két tárgyból 
összesen előállott 559 tanuló közül 1 sikerrel vizsgázott 
488 tanuló, azaz 87'3%, n e m javított 71 tanuló, azaz 
12-7%. 

Legtöbb a bukottak százaléka Békésen (3tí'7°/0), 
az átlag felett állanak Kecskemét (24'3%,), Karczag (20), 
Nagyenyed (17*8), Pápa (14"6) és Mezőtúr (13'8), alatta 
maradnak Csurgó (12*5), Sárospatak( 10'T), Kisújszállás ; 
legjobb a javítóvizsgálatok eredménye Rimaszombatban, 
a hol 81 vizsgálatra jelentkezett tanuló mind javított, 
továbbá Hajdúnánáson (15 tanuló jelentkezett és javított) 
és Gyönkön 4 tanuló, szintén 100% javított. 

Általános a panasz nemcsak iskoláinknál, de az 
állami iskoláknál .is, hogy a tanulók legtöbb esetben 
felületes készültséggel állanak elő a javítóvizsgálatokra. 
Pápa, mint krónikus jelenséget tapasztálja különösen a 
felsőbb osztályú tanulók készületlenségét, a kik nagyon 
sokszor pusztán a véletlenre támaszkodva jelennek meg 
a javító vizsgálatokon. 

Ez az általában tapasztalható szomorú jelenség 
mindinkább előtérbe állítja annak a szükségét, hogy a 
Rendtartásnak a javító vizsgálati engedélyre vonatkozó 
41 §-a a főigazgatók, illetőleg az egyházi főhatóságok 
részéről ne kezeltessék olyan jóakarattal, mint eddigelé; 
különösen a két tárgyból bukottaknak a javítási enge-
délyt, az 1894. évi 19,781. sz. rendelet értelmében, tény-
leg csak rendkívüli esetekben adják meg. A mult évben 
(május hó 22.) tartott főigazgatói értekezlet is foglal-
kozott már a javítóvizsgálatok szigorításával; de az 
ennek nyomában kiadott (39,884. sz.) miniszteri rendelet 
főleg csak a másodízben bukott tanulók javító vizsgálati 
engedélyének elnyerését nehezítette meg. Egyébként e 
téren is a szülők tehetnek legtöbbet, ha a tanulók komoly, 
lelkiismeretes készülését megkívánják és ellenőrzik s 
így saját maguk megelőzik „azokat a szomorú meglepeté-
seket, a mik a javítóvizsgálatok alkalmával oly gyakran 
előfordulnak". 

Magánvizsgálat alapján a mult tanévben 186 tanuló 
osztályoztatott. Sikerrel vizsgázott 140 tanuló, azaz 
75'3%, egy, tárgyból bukott 22 tanuló, azaz 11'8%, két 
tárgyból bukott 19 tanuló, azaz 10'2%, ismétlésre utasít-
tatott 5 tanuló, azaz 2'7%• Ha összehasonlítjuk a magán-
vizsgálatok eredményét az összes tanulók előmenetelének 
eredményével, t. i. a 8847 tanuló közül sikerrel vizsgázott 
6980 tanuló, azaz 78'9%, egy tárgyból kapott elégtelent 
787 tanuló, azaz 8-9%, két tárgyból kapott elégtelent 
610 tanuló, azaz 6'9%, több tárgyból 470 tanuló, azaz 
5'3% — látható, hogy a nyilvános tanulók előmeneteli 
eredménye határozottabban kedvezőbb, mint a magán-
vizsgálatok eredménye. Jelentékeny különbség van ugyan 
az ismétlésre utasítottak között a magántanulók előnyére, 

de több az elégtelen osztályzatot nem kapott haiadó 
tanulók százaléka, a nyilvános tanulók "előnyére. 

„A magánvizsgálatoknál is sajnosan tapasztaljuk — 
panaszolja a pápai igazgatói jelentés, hogy'sokan, kivált 
a kik már idősebbek s állásban vannak, csak előhaladásuk 
miatt vizsgáznak, nem készülnek komolyan a vizsgára, 
hanem vagy a véletlenre bizzák magukat, vagy a vizs-
gáló bizottság jó szívére, kegyelmére apellálnak. Mind-
kettő helytelen eljárás. A vizsgáló bizottságnak „végtére 
is lelkiismereti kötelessége, hogy szigorúan járjon el s 
ha egy vagy más körülményre talán tekintettel van is, 
lehetetlen, hogy tisztán az irgalom álláspontjára helyez-
kedjék. A társadalom ellen vét az az iskola, mely köny-
nyű szerrel osztogatja a bizonyítványokat!" Úgy hiszem, 
minden iskola életében tapasztalható igazságokat tartal-
maznak e szavak! 

Az államnál osztályozott 54,196 gimn. tanuló közül 
sikerrel végezte a mult tanévet 41,940 tanuló, azaz 
77-4 %, nálunk 8847 tanuló közül „elégtelen" nélkül 
haladó 6980 tanuló, azaz 78"9%. „ 

Egyes iskoláink a sikerrel .végezett tanulók száza-
lékszáma szerint ilyen sorrendben következnek: Kunszent-
miklós (891%), Gyönk (88), Nagykőrös és Szatmár-
németi (84'2), Debreczen (84), Máramarossziget (839), 
Sárospatak (83"6), Csurgó (83'3). Székelyudvarhely (82'5), 
Sepsiszentgyörgy ' (81 7). Zilah (79 8), Hajdúnánás (79 5), 
Békés (791), Kiskunhalas (789), Karczag (78"3), Pápa 
(78), Kecskemét (77 9), Hajdúböszörmény és Szászváros 
'(76*9)," Budapest (76-7)/ Kolozsvár "(7.6-3), Nagyenyed 
(75-9), Marosvásárhely ( 7 5 % Kisújszállás (75'6), Hód-
mezővásárhely (75'3), Mezőtúr (74'8), Miskolcz (72), 
Rimaszombat (68'7). 

Az állammal való összehasonlításban körülbelül 
Kecskemét, a saját iskoláink között Kiskunhalas képezi 
a sorrendben az elválasztó vonalat az átlagot illetőleg; 
az ezek előtt álló iskolák az átlagon felül állanak, az 
utána következők az átlag alatt maradnak. 

A mult iskolai évben osztályozott 8847 gimnáziumi 
tanulónk közül minden tárgyból jeles 634, azaz 7'2% 
(az államnál 617%), minden tárgyból legalább jó 1645 
tanuló, azaz 18'6% (az államnál 17'06%)v minden tárgy-
ból legalább elégséges 4701 tanuló, azaz 5313% (az 
államnál 5414%), egy elégtelent kapott 787 tanuló, 
azaz 8'89% (az államnál 10-22%), két elégtelent 610 
tanuló, azaz 6'89% (az állanmál 5'99%)> több elég-
telent 470 tanuló, azaz 5'31% (az állanmál 641%). 

Iskoláink közül aránylag legtöbb volt a jeles tanulók 
száma Kunszentmiklóson és Székelyudvarhelyt (8*9%); . 
legtöbben kaptak egy tárgyból elégtelent Miskolczon 
(14'2%) és Hódmezővásárhelyt (13"6%); legtöbben kap-
tak két tárgyból elégtelent Rimaszombatban (14;6%),, 
Kisújszálláson (13"4%) és Hajdúnánáson (11;1%); leg-
többen kaptak kettőnél több tárgyból elégtelent Kolozs-
váron és Marosvásárhelyt (7'6%). A tanulásban tett elő-
menetel adatait egyébként részletesen feltűnteti a követ-
kező táblázatos kimutatás: 



A t a n u 1 ó k e 1 Ő m e n e t e 1 e 
Vizsg. A vizsg. tanulók közül nindenből E 1 é g t e 1 e n 

A z i s k o l a n e v e tanulók j e l e s j ó e l é g s é g e s egy tárgy két tárgy több tárgy 
száma 

j e l 
% % 

e l é g s 
% % 7o Vo 

Gyönk 67 1 1-5 23 3 4 3 35 52*2 4 6*0 — — 4 6 0 
Kunszentmiklós . . . . . . 101 9 8-9 22 21-8 59 58*4 3 3*0 2 2*0 6 5*9 
Békés . 201 10 5-0 29 14-4 120 59*7 18 8*9 13 6*5 11 5 5 
Budapest . . . . . . . . . 594 40 6-7 73 12-4 342 57-6 64 10*8 35 5*9 40 6*7 
Csurgó . . 298 19 6'4 53 17-8 176 59-1 26 8-7 15 5*0 9 3*0 
Debreczen . . . . . . . . 620 83 134 160 25-8 278 44-8 25 4 0 45 7*3 29 4:7 
Hajdúböszörmény . 164 9 5 5 38 23-2 79 48*2 16 9*8 11 6*7 11 6 7 
Hajdúnánás . . . . . . . . 161 10 6-2 30 18-6 88 54*7 7 4*4 18 11-1 8 5 0 
Hódmezővásárhely . 295 28 9-5 56 19-0 138 4 6 8 40 13*6 23 7*8 10 3 4 
Karczag . 254 12 4 7 47 18-5 140 5 5 1 18 7*1 24 9*5 13 5 1 
Kecskemét . 268 11 4*1 47 17*5 151 5 6 3 26 9*7 21 7*8 12 4*5 
Kiskunhalas . 232 11 4-7 34 14-7 138 595 15 6*5 18 7*8 16 6-9 
Kisújszállás . . . . . . . . 238 26 10-9 41 17-2 113 47*5 15 6*3 32 13*4 11 4*6 
Kolozsvár . 380 29 7-6 62 16-3 199 52'4 37 9*7 24 6*3 29 7*6 
Máramarossziget . . . . . . 266 23 8'7 51 19-2 149 56'0 21 7-9 16 6*0 6 2*3 
Marosvásárhely . 433 23 5-3 80 18-5 225 520 40 9-2 32 7*4 33 7-6 
Mezőtúr . 246 7 2-8 30 12-2 147 59'8 25 10*2 21 8*5 16 6*5 
Miskolcz . . . . . . . . V 401 27 6-7 65 16-2 197 49*1 57 14*2 33 8*2 22 5-5 
Nagyenyed . 347 20 5-8 53 153 191 54-8 36 10*4 26 7*5 21 6*1 
Nagykőrös . . 356 26 7-3 61 17-1 213 59*8 21 5*9 14 3*9 21 5*9 
Pápa . . . . . 547 38 6-9 118 21-6 271 49-5 56 10*2 35 6-4 29 5*3 
Rimaszombat . 363 30 8-3 50 13*8 169 46-6 38 10*5 53 146 23 6-3 
Sárospatak . 416 50 120 95 22*8 203 48*8 44 10*6 16 3:8 8 1*9 
Sepsiszentgyörgy . 306 24 7-9 87 28-4 139 45-4 20 6*5 16 5 3 20 6'5 
Szatmárnémeti . 405 13 3 ;2 64 15-8 264 65*2 25 6-2 24 5*9 15 3*7 
Szászváros . 285 19 6-7 49 17*2 151 530 28 9-8 19 6 7 19 6-7 
Székelyudvarhely . 281 25 8-9 74 26*3 133 47-3 29 10-3 8 2*8 12 4 3 
Zílah . 322 11 3-4 53 16-5 193 59*9 33 10*2 16 5*0 16 4*9 

Összesen , . . 8847 634 7-2 1645 186 4701 53*1 787 8*9 610 6*9 470 5*3 
Dr. Batta Gyula 

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület igazgatósági 
ülése. 

Az Országos Református Tanáregyesület központi 
igazgatósága folyó hó 17-én gyűlést tartott, a melyen, a 
kisebb kurrens ügyek elintézése után, behatóan foglal-
kozott a minisztérium által kibocsátott azon Tájékoztató-
val, a mely a nem állami tanárok fizetéskiegészitésének 
az alapelveit foglalja össze, a mely elveket a miniszté-
rium a tanárok kongruájának megállapításánál ezután 
zsinórmérték gyanánt fog tekintetni. 

Úgy maguk az elvek, valamint ezeknek eddig tör-
tént keresztülvitele sok fontos érdeket sértett. Több 
iskola lépéseket is próbált már tenni a sérelmes elvek 
orvoslása czéljából, némelyik a konvent útján, másik 
pedig közvetlenül a minisztériumhoz fordulva. 

A Tanáregyesület igazgatósága az egyes intézetek-
től bekérte a Tájékoztatóra vonatkozó észrevételüket, s 
ezek figyelembevételével egy részletes és minden izében 
megokolt memorandummal fordul majd a minisztériumhoz. 

A memorandum elkészítését Karai Sándor debre-
czeni ref. főgimn. igazgató vállalta magára, a ki már 

eddig is hosszas és beható tanulmányozás útján az egész 
ügyet minden vonatkozásában pontosan ismeri. 

A memorandumot a Tanáregyesület igazgatója 
mégküldi az összes hazai felekezeti Tanáregyesületeknek, 
a községi és unitárius középiskolát fentartó testületek-
nek, szóval az összes nem állami tanárok érdekelt körei-
nek. Az egyesület vezetőségének tudniillik az a czélja, 
hogy az itt is, ott is mutatkozó mozgalmakat egy me-
derbe terelje, bizton remélve, hogy így nagyobb nyoma-
tékkal s sikeresebben léphetnek fel a minisztériumban, 
mint folytonos és szerteágazó kérelmekkel és deputá-
cziókkal. 

Másik, nem kevésbbé fontos tárgy az újonnan hir-
detett állami tanári pályázatok kérdése volt. Különféle 
állami iskolákba 38 tanári állásra van pályázat hirdetve. 
Azonban csak olyan tanárok pályázhatnak, a kik vala-
mely adóhivataltól húzzák a fizetésüket. 

A pályázatnak ez a megszorítása egyfelől sérci a 
törvény előtt való egyenlőséget és viszonosságot, más-
felől — ha rendszerré válik — protestáns iskolánál 
működő rendes és helyettes tanár előtt egyaránt örökre 
bezárja az állami iskolák kapuját. 



A központi igazgatóság minden tőle telhetőt elkövet, 
e szinte hihetetlennek látszó jogsértés helyreigazítására. 
Kérvénnyel fordul közvetlenül a minisztériumhoz, egy-
szersmind a konventhez, hogy ennek erélyes fellépése 
nagyobb nyomatékot adjon az egyesület kérelmének. 
S mind az ideig, míg e baj orvosolva nincs, a napirend-
ről le nem veszi. 

Végül örvendetesen vette tudomásul az igazgató-
ság, hogy a rimaszombati egyesült protestáns főgimná-
zium igazgatósága, a ref. egyház és a polgármester a 
jelen iskolai évi közgyűlésre Rimaszombatba hívta meg 
az egyesületet. 

A közgyűlés valószínűleg pünkösd alkalmával lesz. 

TÁRCZA. 
A Servet-ügy aktái. 

V. 

A főügyész tételei Servet ellen. 
(.A pör 9. sz. aktája. Genfi levéltár. Megjelent Trechsel-

nél 301. I. V. ö. Rilliet 52 és k. I.)1 

Tételek, melyek alapján Servet-t kihallgatják. 

Ezek azok a kérdések és tételek, melyek alapján 
Genf város főügyésze kéri, hallgassák ki Servet Mihály 
bűnügyi foglyot káromlásaiért, eretnekségeiért és a 
keresztyénség megzavarásáért. 

1. Először születési helye, atyja neve és állása 
felől; mennyi ideje jött el először hazájából és vájjon 
visszatért-e már oda ? 

2. Összeköttetésben állott-e az említett országban 
és Aragóniában, avagy másutt, vallási dolgokban a 
zsidókkal ? 

3. Vájjon atyja, vagy más elődje nem volt-e zsidó, 
vagy más vallású, mint keresztyén? 

4. Mely országokban és mely városokban lakott, 
mióta elment hazájából és milyen foglalkozást, hivatást 
töltött be? 

5. Ha doktorátust vagy fokozatot nyert az orvosi 
tudományokban, hol tanult és hol gyakorolta az orvoslást? 

6. Vájjon azt a könyvet, melyről megvallotta, hogy 
régebben nyomatta Bázelben, kitették-e eladásra és hova 
lettek ki nem nyomatott könyvei? 

7. A bázeli urak nem foglalták-e le a könyveket, 
nem indítottak-e vizsgálatot a szerző és a nyomdász 
ellen s vájjon ő meg a nyomdász az elfogatástól és 
megbüntetéstől való félelmükben nem rejtőztek-e el? 

8. Vájjon nem ugyanaz a könyv-e ez és nem ugyan-

1 Az iraton nincs keltezés ; valószínű, augusztus 21-től 23-ig 
szerkesztették s azért nyújtották be, hogy a vádlott új kihallgatásá-
hoz alapul szolgáljon. A főügyész : Rigót Kolozs ezzel a vádirattal 
lép közbe először, mint közvádló. A de la Fontaine M. részéről be-
mutatott főbb vádakat most ezek az új tételek helyettesitik, melyek 
a pörnek más jelleget és általánosabb irányt adnak. L. Rilliet 52 
és k. 1.; Mosheim: Anderw. Vers. 18. és k. 1. 

azt a tant tartalmazza-e, mint az, a melyet legutóbb nyo-
matott Vienne-ben? 

9. Nem figyelmeztették-e az igaz tanítók és kegyes 
emberek, hogy könyve nem jó tanokat tartalmaz, hanem 
az igaz keresztyén vallással ellenkezőt? 

10. A figyelmeztetéseket hallva, mi vitte rá, hogy 
könyvét mégis kinyomassa Vienne-ben ? 

11. Az utolsó nyomtatásnál ki volt véle együtt a 
javító, hogy átnézzék a nyomtatás alá kerülő első vagy 
többi részeket?1 

12. Nem keresett-e azóta útat-módot, akár maga, 
akár más útján és nem gondoskodott-e a felől, hogy 
Velenczében kinyomassák ? 

13. Miért czímezte az említett könyvet „Christi-
anismi restitutio"-nak ós mit ért ezen a czímen? 

14. Vájjon úgy érti-e, hogy mindazok, kik előtte 
és másképpen írtak, mint az említett könyv tartalma, 
semmit sem hallottak a keresztyén vallásról; azt-e, hogy 
a keresztyénséget ezelőtt meghamisították, mivel nem 
úgy követték a tant, mint az könyvében foglaltatik? 

15. Továbbá,, hogy Németország egyházainak tana 
és vallása, valamint eme genfi egyház2 és más református 
egyházak, nem keresztyének és mindazok, kik nem 
vallják tanát, Isten átkozottai és kárhozatba jutnak, mint 
ezt Popin Ábelhez, eme városban az Isten igéje hirde-
tőjéhez intézett és elismert levelében írta. 

16. Továbbá nem úgy érti-e, hogy mindazok, kiket 
az említett egyházakban, vagy más egyházakban gyermek-
korukban megkereszteltek, nincsenek igazán megke-
resztelve ? 

17. Vádolták-e valaha bűnnel, vagy más gonosz-
tettel és volt-e fogoly másutt, mint Vienne-ben; nem 
találták-e czivódásoknál és veszekedéseknél, a hol valakit 
megsebezett, vagy őt sebesítették meg.3 

18. Vájjon megnősült-e és ha azt felelné: nem, 
kérdeztessék meg, hogyan tudta magát, korára való 
tekintettel, annyi ideig megtartóztatni a házasságtól? 

19. A mennyiben úgy találtatnék, hogy feslett életet 
élt és nem volt sem buzgósága, sem kegyessége4 ahhoz, 
hogy igaz keresztyén módjára tisztán éljen, mi indította 
és ingerelte azelőtt, hogy annyit foglalkozzék a keresz-
tyén vallás fontosabb dolgaival és alaptételeivel?5 

20. Vájjon nem tudta-e, hogy könyve és tana 
nagy zavarba hozná a keresztyénséget és alkalmat adna 
a fiatalságnak, hogy mindenféle kicsapongásra, házasság-
törésre és más bűnökre ragadtassa magát, mit a fiatal 
emberek elkövethetnének, a mennyiben nem multak el 
20 évesek; tekintettel arra, hogy azt mondja, nem vét-
kezhetnek és nem büntethetők meg húsz éves koruk 
előtt. 

1 Trechsel: lapokat. 
2 Trechsel: város. 
3 A papir ezen a helyen és még tovább is kiszakadt. 
4 Trechsel: gondja. 
6 Ezt a gyanúsítást valószínűleg Kálvin sugalmazta, vala-

mint a 17. és 18. kérdéseket is. Legalább teljesen hasonlót fejez 



21. Nem tudta-e, hogy tana veszélyes, a mennyi-
ben kedvez a zsidóknak és törököknek, a mikor azokat 
mentegeti; vájjon nem tanulmányozta-e a Koránt, hogy 
bűntől mentessé tegye s tagadja a tant és vallást, melyet 
a keresztyén egyházak vallanak, más világi könyvekkel 
együtt, a melyektől, szent Pál tanítása szerint^ vallási 
dolgokban tartózkodnunk kell. 

22. A Korán nem olyan rossz könyv-e, mely tele van 
káromlásokkal ? 1 

23. Nem tudja-e, hogy Sabellius, Manicheus, Nes-
torius és más, a keresztyén egyház által kárhoztatott 
eretnekek, többet vallottak ugyanazokból a tételekből, 
melyek könyvében foglaltatnak? 

24. Nem olvasta-e Irenaeus, Epiphanius és más 
régi tudósok könyveit, kik elbeszélték amaz eretnekek 
eretnekségeit és hamis tanait? 

25. Kikkel közölte tanítását, a mikor először nyo-
matta ki könyvét Bázelben ós legutóbb is, mielőtt Vienne-
ben kinyomatta? 

26. Nem tudja-e, hogy nem szabad oly könnyen 
hinnünk saját ítéletünkben ilyen különös és veszélyes 
következményű dolgokban, a melyeket az igaz tanítók 
és a református egyházak is elvetettek ? 

27. Ismer-e valakit, a ki ragaszkodik tanához ? 
28. Mi indította arra, hogy ebbe a (városba) jöjjön, 

és vájjon nem tökélte-e el, hogy tanát itt elhintse és 
megzavarja ezt az egyházat? 

29. Kivel közölte és ismer-e valakit ebben a 
városban ? 

30. Beszélt-e Gueroux Vilmossal, mióta idejött ós 
tudta-e Gueroux, hogy ide kellett jönnie? 

Francziából fordította: Dr. Kováts István. 

BELFÖLD. 

Falusi levél. 
Tisztelt Szerkesztő Úr 1 

A mikor tollat veszek kezembe, hogy papírra 
vessem azt, a mit meg akarok írni, Sámson jut eszembe, 
ki „egy néhány nappal aztán visszatért, hogy feleségét 
hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlánnak holt-
testét : hát íme egy raj méh volt az oroszlánnak tete-
mében és méz; és kiszedte azt markaiba és a mint 
ment-mendegélt, eszegetett belőle és mikor hazaért atyjá-
hoz és anyjához, adott abból nekik is, ós azok is ettek; 
de nem mondta meg nekik, hogy az oroszlánból vette 
ki a mézet". Hanem találós mesében a lakodalmasok 

ki, mikor azt mondja : „Servet élete sokkal feslettebb volt, sem-
hogy azt lehetne gyanítani, mintha tévedés ösztökélte volna az 
egyház megzavarására". Defensio 58. 1. 

1 Ismeretesek azok a vagy nehézségek, melyek Oporinust 
a Korán kinyomatása végett Bázelbe vezették. V. ö. Streuber: 
Neue Beitr. zur Basler Buchdruckergesch. (Beitr. zur vaterl. Gesch. 
von der hist. Gesellsch. ü l . k. 811.); Kirchhofer Osw. Myconius 3511. 

előtt ekként tárta fel: ,.Az evőből« étek jött ki s az 
erősből édes jött ki". (Bir. XIV.) 

Bármiként magyarázzák is az írásmagyarázó^ e 
sámsoni mesét, de néha felszínre hozza az élet, és igazat 
ad, a prédikátor bölcsnek: „A mi most történik, régen 
meg van és a mi következik, immár meg volt, és az 
Isten visszahozza, a mi elmúlt". (III: 15.) 

A miről írni akarok, tisztelt Szerkesztő Uram, szin-
tén oroszlánról, méhecskékről, mézről, erőről, és az erős-
ből kijövő mézről van szó. Sajnálnám, ha nem tudna 
róla a világ, közelebbről a „lakodalmas sereg", kikkel 
vagyon a „ Vőlegény" és együtt örvendeznek vele. 

Van itt a Balaton-parton egy közkedveltségnek ör-
vendő fürdőhely. Felekezeti tekintetekben hatalmas róm. 
kath. egyházzal képviselve; mellette tekintélyes zsidóság, 
s egy piczinyke csapata (130—150 lélek) a kálvinistaság-
nak is. Olyan szám, hogy ily népességű sereg — ha kál-
vinista — nem igen tudja szó nélkül állani, hogy valami 
módon jelét ne adja egyházias érzésének. 

Ez a kicsiny sereg már, régen sóhajtozott, "hogy 
ha „nekikí-csak egy harangjuk lennne !" A harang, 
tudja Isten, de úgy találom, kedvesebb muzsika a kál-
vinista fülnek, mint bármely más felekezetűnek. Ha 
harang szol, mintha már az is prédikálna, csakhogy 
jobban felvidítja szívünket, mint bárki másét! 

Harang kellett volna a mi kálvinistáinknak is. 
Hogyan ? Miből ? Ha halottjuk volt, egy tag szenvedését 
érezte az egész test, mert fájt mindenkinek, hogy még 
csak ki se harangozzák! A nagy róm. kath. egyház lel-
késze a kis harangját se engedte megkondíttatni, mert 
hát „eretnek"' halottat a „szentelt" harang szavával ki-
kísérni nem szabad! Szomorú, de így gondolkoznak a 
„lakodalmas sereg" vezetői! 

Jó multkorában meghalt egy polgár, a ki általános 
tisztelet tárgya volt, daczára kálvinista voltának, és harang 
nem szólott, mely elsiratta volna 1 Ez a tény a restel-
kedés pírját futtatta még a róm. kath. hívek arczába is. 
Kérték a plébánost: húzatná meg a harangokat 1 Hiába 
volt minden kérés; csak énekszó és óváczió kisérte 
utolsó útjára halottjukat. E sajnálatos tényt a reformá-
tusok a római katholikusoknak szemére is vetették, a 
miben több volt a fájdalom, mint az ellenséges indulat. 

S mi történt? 
Az erősből édes jött ki! A római katholikusok 

Összefogtak a kálvinistákkal e szégyenteljes tény jóvá-
tételére, s elhatározták, hogy segítenek egy harangot 
venni. Annak hely is kell. A község a piacztéren ad 
helyet! Az eszme terjedt, és lassan-lassan úgy fellobo-
gott a lelkesedés lángja, hogy a haranglábból és harang-
ból imaház, majd templomépítés óhaja lett! 

Az s—i méhecskék anyája, a k—i egyház, ennek 
lelkésze tehát összegyűjtötte őket, hogy tanácskozzanak. 
A tanácskozáson megjelentek az erősnek tagjai is, sőt 
izraeliták is (sajnálom, hogy neveket még nem írhatok), 
s nem eredménytelenül. A lelkesedés, a lelkész buzdí-
tása folytán, templom építését mondta ki kivánatosnak. 



Egy polgár 1000 (ezer) koronát ajánlott fel, egy izr. 
vallású kereskedő egy vaggon elsőrendű téglát, a róm. 
kath. bádogos az összes bádogos-munkák ingyen elvég-
zését vállalta, egy más az egész templomtetőt meg-
csináltatja . . . és így tovább, minden mesterség és munka 
képviselői gazdag, szép Ígéretekkel helyezték kilátásba 
a templom építésének lehetőségét. 

S most boldogan gyűjtögetik a mézet a maroknyi 
méhek, hogy mézük édessége táplálja majd lelküket. 

Az erősből édes jött ki! 
Isten vele tisztelt Szerkesztő Uram! Adná Isten, 

hogy a panaszkodások helyett, ilyen lélekemelő esetek-
ről tudósíthatnám az új esztendőben ! * 

Balatoni J. 

R É G I S É G . 

Dunántúli községek nevei a XIV. században. 
Egy igen érdekes könyv fekszik előttem, melynek 

czíme ez: „A veszprémi püspökség római oklevéltára: 
I—IV. kötetéhez Bevezetés." írták: Fraknói Vilmos dr. 
és Lukcsics József dr. 

Ebben a könyvben említés van arról, hogy a XIV. 
században, mily elnevezéssel bírtak egyes községeink. 
Tekintettel arra, hogy a római pápa levéltárából, régi 
okmányok alapján vannak az egyes községek nevei fel-
jegyezve, megörökítve, a feltüntetett adatok feltétlen 
hitelességgel bírnak. Meg vagyok róla győződve, hogy 
minden lelkésztársam nagy érdekkel viseltetik községé-
nek régi elnevezése iránt: ebből kifolyólag a fenti mű 
alapján itt közlöm a dunántúli községek neveit, mely el-
nevezéssel a XIV. században ismeretesek voltak. 

Fehér vármegyei községek. 
Acha = Acsa. 
Beren = Csákberény. 
Chic, Chut = Alcsuth. 
Ivanch = Iváncsa. 
Chacuara, Scachuár — Csákvár. 
Churgó = Csurgó. 
Chut — Felcsut. 
de S. Georgio — Iszka-Szt-György. 
Mor — Moór. 
de S. Nikolau = Sár-Szt-Miklós. 
Olup = Alap. 
Vereb = Vereb. 
File = Füle. 
Egres = Sáregres. 
Ygor — Igar. 

Veszprém vármegyei községek. 
Chetian = Csetény. 
Enig Enying. 
de S.-Galló = Szentgál. 

* Adja Is ten! Mi is őszintén kivánjnk! Szerk. 

Karar, Kayor = Balatonfőkajár. 
Kenese — Kenese. 
Kezű = Papkeszi. 
Menchel == Mencshely. 
Moros = Siómaros. 
Poldrild = Padrag. 
de S.-Stephanus — Szt-István. 
Sussy, Enusy = Ősi. 
Vasén, Vason — Nagy-Vázsony. 
de vecher = Devecser. 
Vespin, Vospen —"Lepsény. 
Zabadi = Szentkirály-Szabadja. 
Zakady, Fúczabady — Fokszabadi. 
Zarberen = Vörösberény. 

Zala vármegyei községek. 
Bal S. Viti, Kaal, Kai — Köveskálla. 
Heney = B.-Henye. 
Vrs = KovágóŐrs. 
Zanka, Zancha = Zánka. 

.Somogy vármegyei községek. 
Böhal, Bolhás, Bolchas Bolhás. n 
Corpad = Nagykorpád. 
Ded = Nemesdéd. 
Dench = Szőke-Dencs. 
Inke = Inke. 
Longa villa = Hosszúfalú. 
Meke, Morke = Merke puszta, Nemesdéd mellett. 
Oduarhel = Udvarhely. 
Potoch = Pat. 
S. Rege = Porrog-Szt-Király. 
Saka, Zob == Szobb. 
Tukana, Chuchana = Csokonya. 
Veyse, Veysse = Vése. 
Ytinis, Wtwes, Hwthus = Ötvös. 
Zabád, Zobás = Szabás. 
Achád = Magyar-Atád. 
Bayun, Boyon, Buyon = Nagy-Bajom. 
Belch, Bolch = Bécz. 
S. Benedek, S Benedikto = Szent-Benedek. 
Boclar, Baclar == Boglár. 
Chald, Chukl = Csököly. 
Choad, Chathi = Kiskovácsi. 
Chukana, Cukna = Csoknya. 
Dobza, Dampsa — N.-Dobsza. 
Egrich == Német-Egres. 
Egrus, Egris = Magyar-Egres. 
Endered, Enderd, Endud Endréd. 
Geke, Gege = Gige. 
S. Georgius == Tót-Szent-György. 
Geled, Gered, Gerig, Gerog — Szőllős-Györök. 
Hetes = Hetes. 
Igol, Ygol = Igal. 
Jaco, de Jacobo — Jákó. 
Kadacuta, Kadarkuta, Chadarcuthay = Kadarkút. 
Kerechi, Kereby = Kereki. 



Kopod, Kopni = Kapoly. 
Kykke = Köttse. 
Kyliti, Kylythi = Kiliti. 
Magna beren, Nógberen = Nagyberény. 
S. Martino = Szilvás-Szt-Márton. 
Meger = Megyer. 
Merena = Mernye. 
Miceti, Merex, Mere = Kaposmérő. 
Nymi, Nym, Nitiy = Nyim. 
Ozolon, Azaló, Ozolo — Aszaló. 
d S. Paulo = Zsel.-Szt-Pál. 
de S. Rege = Rinya-Szt-Király. 
Senes, Scenes, Zemes = Falu-Szemes. 
Stephandi = Istvándi. 
Suzed, Ozod, Euzidy = Őszöd. 
Teliky, Theliky =• Teleki. 
Tur, Thúr = Túr. 
Vizl, Viz, Yrz = Visz. 
Zadur — Zádor. 
Zolád = Szólád. 

A könyvben előforduló sok község neve közül a 
fentieket mutatóul — lehetőleg ref. községek neveit — 
mint régiséget közlöm e lap olvasóival. 

Fábián Zoltán, 
nemesdédi ref. lelkész. 

NEKROLOG. 

Igló város egyik köztiszteletben álló polgára, az 
iglói evang. főgimnáziumnak 40 esztendőn túl tevékeny 
és általánosan becsült tanára és igazgatója, f. hó 22-én, 
rövid rosszullét után, élete 81-ik évében, meghalt. Halála 
általános részvétet keltett mindazokban, kik e puritán 
jellemű, teljes életét az iskolaügy, a közélet és a haza 
szolgálatában eltöltött, nemesszívű és mindenkor igazsá-
gosan gondolkozó férfiút közelebbről ismerték. 

Mint a főgimnázium tanára és igazgatója, hervad-
hatatlan érdemeket szerzett magának. Feljebbvalói tisz-
telték, kartársai nagyrabecsülték, tanítványai a rajon-
gásig szerették és ezen szeretetüknek külső és méltó 
kifejezést is adtak akkor, a mikor kedvelt tanáruk 40 
éves jubileuma alkalmából tekintélyes összegű alapít-
ványt gyűjtöttek, melyet az ő nevéről neveztek el. Nagy 
ünnepély keretében üdvözölték ekkor a szeretett tanárt, 
mely alkalommal a gimnázium díszterme számára festett 
arczképét is leleplezték. 

Nyugdíjba vonulása nem jelentette nála a teljes 
visszavonulást, mert a városi közügyekben, mint városi 
képviselő, az utolsó évekig serényen kivette a maga 
részét. Véleményére sokat adtak, tanácsát szívesen vet-
ték és sokszor hasznosan felhasználhatták. 

Ágyban fekvő beteg nem volt. Január 22-én dél-
után váratlanul rosszullét fogta el és már este tíz órakor 
örökre lehunyta szemeit. Halála fölött általános a részvét 
nemcsak a városban, de mindenütt a megyében, a hol 
tiszteletreméltó egyéniségét ismerték és nagyrabecsülték. 

Pákli Károly született 1828. május 26-án Rozs-
nyón, Gömör vármegyében. Atyja, Pákh Mihály, előbb 
rozsnyói, 1834. óta iglói lelkész, utóbb tiszakerületi super-
intendens volt. Az elemi és gimnáziumi osztályokat Iglón, 
Rozsnyón, Miskolczon és Lőcsén járta, a bölcsészeti tan-
folyamot három évig a soproni evang. liczeumban és a 
jogit 1847/8-ban a győri kir. akadémiában végezte. Az 
1848. évi nagy átalakulásokra bekövetkezett lelkes és 
forrongó időben előbb a szepesi önkéntes csapatnál, 
utóbb a honvédseregben teljesíté hazafiúi kötelességét. 
Világosról betegen tért haza s egy évnél tovább küzkö-
dött egy makacs váltólázzal. Mire felgyógyult, 1850. 
deczember havában — mint volt honvédet — besorozták 
Lőcsén a cs. és kir. Wasa-gyalogezredbe. Lőcséről Eper-
jesre, innét pedig egy nagyobb újonczcsapattal Máhrisch-
Neustadtba, az ezred egyik zászlóaljához került. De ez 
az út reá nézve végzetteljes volt. Ugyanis Trencsén-
megyének egyik falujában, három altiszttel együtt egy 
kisbirtokos családhoz jutott éjjeli szállásra. Az altisztek 
a vacsora után dalolni kezdtek s többek közt egy „for-
radalmi" nótát is énekeltek, mely a házi kisasszonynak 
annyira megtetszett, hogy az éneklőktől a versek leírását 
kérte s minthogy a három káplárnak nehéz volt a keze, 
a dal leírását a besorozott újoncznak kellett elvállalnia, 
a ki maga is akkor hallotta legelőször ezt a szöveget, 
mely különben a „Búsul a lengyel"-féle éneknek egyik 
variácziója volt, ugyanaz, a mely „A szabadságharcz 
dalai" czím alatt 1895-ben megjelent gyűjtemény 162-ik 
lapján olvasható, csakhogy a káplárok nótájában némely 
erosebb kifejezések is voltak. Az ifjúi gondatlansággal 
lefirkantott ének azután valami úton-módon a politikai 
hatóságok s innét az illető katonai parancsnokság kezébe 
került, s a következménye az volt, hogy Pákh az olmützi 
katonai fogházban 1851. április 18-tól 1852. aug. 24-ikéig. 
azaz 16 hónapig el volt zárva. 

A fogságból kiszabadulva, visszakerült ezredéhez 
Prágába. De az olmützi kazamáták annyira megrontották 
egészségét, hogy katonai szolgálatra többé nem volt 
alkalmas és a felülvizsgáló bizottság ítélete folytán a 
katonaságtól el is bocsáttatott. így jött vissza 1852. decz. 
végén Iglóra a szülői házhoz, melyet, még nagyobb csa-
pás ért, mert időközben a család fejét és támaszát el-
fogták es „ a forradalomban való részvéte miatt" a kassai 
haditörvényszék halálra ítélte, mely ítéletet a legfelsőbb 
kegyelem útján négy évi várfogságra változtatták. Ily 
szomorú körülmények között Pákh mindenekelőtt arra 
törekedett, hogy előbbi testi épségét és egészségét újra 
visszanyerje. Óhajtása teljesült ós akkor elfogadta Wie-
land András földbirtokos felhívására, Artúr fiánál a ne-
velői állást Farkasfalvan, hol ezen minőségben három 
évet töltött. 



Az 1856. évi szeptemberben az iglói evang. egyház 
által újjászervezett algimnáziumba tanárrá választatott 
és mint a történelem és a magyar nyelv tanára műkö-
dött. 1862-ben beutazta Németország, Belgium, Franczia-
ország, Svájcz és északi Olaszország egyes részeit. 1864-
ben a pesti ág. ev. gimnáziumhoz választatott meg tanárul, 
de a helybeli egyház itt marasztotta, 200 forintnyi sze-
mélyi pótlékkal javítván fizetését. 1865. kezdetén pedig 
az igazgatói hivatalt ő rá ruházta, melyet azután még 
több izben, összesen 11 évig viselt. A főgimnázium könyv-
tárát 34 éven át kezelte. 1896-ban megkapta a koronás 
arany érdemkeresztet és ez évben létesítették tiszteletére 
tanítványai a 2000 koronás alapítványt, valamint az egy-
házközség megfesttette arczképét. 42 évi tanárkodás 
után, 1899. év szeptemberében vonult nyugdíjba. 

Temetése f. hó 25-én ment végbe. Gyászjelentést 
a főgimnázium tanári testülete és a család adott ki el-
hunyta felől. 

Legyen áldott emlékezete ! 
(Sz. L.) 

IRODALOM. 
A Protestáns Szemle f. évi első füzetében, az 

Értekezések és Tanulmányok rovatában Tóth Sándor ír 
a genfi szeparáczióról; Ravasz Árpád a keresztyén lé-
lekről a magyar költészetben, s emlékeiből közöl érdekes 
dolgokat néhai Czékus püspök özvegye. A Tárczában ifj. 
dr. Bartók György ír: Az újszövetség új világításban és 
F. L.: Pár szó a szekularizáczióról cz. alatt, A Külföldi 
Szemle rovatban p. f . czikkét találjuk., a melyben a 
németországi Luther-szövetség ügyével kapcsolatban a 
két evangéliomi egyház hazai uniójáról mond el figye-
lemre méltó dolgokat. Az Irodalmi Szemlében hazai és 
külföldi újabb művek nyertek birálatos ismertetést. 

Az amerikai magyar ref. egyházmegye naptára 
1909-re. Szerkesztette Kuthy Zoltán new-yorki esperes-
lelkész. A naptári részen kiviil egyháztörténeti és szép-
irodalmi részre oszlik a naptár. Az egyháztörténeti rész-
ben Kuthy Zoltán szerkesztő ismerteti az amerikai magy. 
ref. egyházmegye 1908. évi történetét; a szépirodalmi 
részben pedig, részben a hazai írók és költők, részben 
az amerikai magyar ref. lelkészek szépirodalmi müveit 
találjuk A naptár szépirodalmi része valóban gazdag 
és értékes. Gazdagság és érték tekintetében felülmúlja 
összes hazai protestáns naptárainkat. Ugyanezt mond-
hatjuk a nagy sereg íllusztráczióról is, a melyek részint 
hazai, részint amerikai képekkel élénkítik a naptárt. A 
gondos szerkesztésért és a szép kiállításért a szerkesztő 
teljes elismerést érdemel. 

Kálvin János müvei. A magyar Kálvin-fordítók 
újból két művel gazdagították eddig megjelent kiadvá-
nyaik sorozatát. Az egyik, szám szerint a T-ik, Kálvin 
Jánosnak Béza Tódor által írt élettörténete, a melyet 
Lic. Rácz Kálmán, pápai ref. főgimnáziumi vallástanár 
fordított magyarra. A második (8. szám) Kálvinnak Psy-
chopannychia cz., 1534-ben írt munkája, a mely azt fej-
tegeti, hogy nem alusznak, hanem a Krisztusnál élnek 
azoknak a szenteknek lelkei, a kik a Krisztusban való 
hitben halnak meg. A művet Rabold Gusztáv ref. főgim-
náziumi tanár fordította. Mindkét fordítás világos, ma-

gyaros, s a füzetek kiállítása csinos A 7. számú füzet 
ára 1 kor., a 8. számúé 1 kor. 40 fillér. Kaphatók külön-
külön is Kis Tivadar könyvkereskedő bizománvában, 
Pápán. Az új füzeteket, valamint az egész vállalatot a 
legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Egyházi beszédek. ír ta: Peti Lőrincz büvösváradi 
ref. lelkész. IV. kötet. A kötetről, addig is, míg részlete-
sebben ismertethetnénk, megjegvzünk annyit, hogy 223 
oldalon 29 egyházi beszédet foglal magában, az egyházi 
év szakaszai szerint rendezve. A kötet szerzőnél kap-
ható. Ara 4 korona. 

Kísérleti vezérkönyv a vegytan elemi tanításá-
hoz. Elemi-, kézimunka (szlöjd)-, ismétlő- és iparosta-
noncz-iskolai szaktanítók és tanítójelöltek használatára, 
technikai utasításokkal, a tananyag vázlatos felosztásá-
val, táblázatokkal, műszótárral és 447 képpel. írta stomfai 
Tóth Kálmán székesfővárosi polg. iskolai tanár. A 330 
oldalra terjedő mű I. általános részében, a fizika rövid 
története után, a tanítás módszerével, a fizikai terem fel-
szerelésével, a gyakrabban használt eszközökkel és a 
legszükségesebb technikai fogásokkal ismertet meg. A 
A II. rész leczkevázlatokat közöl. A III. rész a kísérle-
teket és a kísérleti eszközöket írja le. A IV. rész táblá-
zatokat közöl a gyakorlati fizikában legszükségesebb 
tudnivalókról és arányokrólazután ad etimologikus mű-
szótárt, irodalomismertetóst és tárgy- és névmutatót. A 
szakkritikák igen kedvezően nyilatkoznak a mű anyag-
beosztásáról, annak feldolgozásáról, az író folyékony, 
világos stílusáról ós a gazdag illusztrácziókról. S a mint 
áttekintettük a munkát, mi is úgy látjuk, hogy czéljának 
teljesen megfelelő és jól használható azok által, a kik-
nek számára íratott. A mikor tehát felhívjuk reá az ér-
dekeltek figyelmét, még csak azt jegyezzük meg, hogy 
a nyomás szépsége, a gazdag illusztrácziók tisztasága a 
kiadó Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársaságot 
dicséri. A könyv a kiadónál kapható. Ara 8 korona. 

Az Igehirdető idei, 4-ik évfolyamának 1-ső füzeté-
ben Széli György, Szeberényi Lajos Zs., Kiss József, 
ifj. Korén Pál, Osváth Kálmán, Smid István és Soltész 
Elemér egyházi beszédeit, illetve átdolgozásait találjuk. 
Bár a folyóiratról adott múltkori kritikánk szerint az 
előző évfolyamok füzeteiben vannak gyenge alkotások 
is, de általában véve mégis szükséget pótol az, a mi 
sajátságos magyar egyházi szónoklati gyakorlatunk kö-
zött, s hogy az igényeket ki is tudja elégíteni, mutatja 
most megkezdődött negyedik évfolyama. Szerkesztik: 
Révész János evang. és Soltész Elemér ref. nagybányai 
lelkészek. Előfizetési ára egész évre 12 korona. 

A Debreczeni Lelkészi Tár VI. kötete. Szerkesz-
tette S. Szabó József. Debreczen 1908. Kiadja Telegdi 
K. Lajos utóda, Eperjessy István könyvkiadóhivatala. 
619 1. Ara kötve 10 korona. A terjedelmes, vastag kötet-
nek, mely most jelent meg, ezúttal csak rövid ismerte-
tését adjuk. A tartalmát úgy terjedelem, mint érték 
dolgában igen gazdagnak és bőnek találjuk. Beszédek, 
bibliám agyarázatok, liturgiái dolgozatok stb. töltik meg. 
Beszéd van összesen 44 s közülök alkalmi 23. Minden 
egyes ünnepnapra találunk legalább egy beszédet, A 
bibliamagyarázatok közül nyolczat Rédei Károly irt dr. 
Siedel után, négyet pedig Osváth Kálmán Robertson 
nyomán. A liturgiái dolgozatok száma 24. Közülök külö-
nösen kiemeljük Petri Elek konfirmácziói és dr. Erdős 
József úrvacsorai szertartását, A tanulmányok közül meg-
említjük dr. Szabó Aladárét az élő keresztyén szövet-
ségekről és Kéz Lászlóét az egyházkelésről. 25 imád-
ságot találunk a könyvben, 11 halotti van közöttük. A 
kötetet Csiky Lajos meleg, szép elmélkedése a szeretet-



ről és a szerkesztő, S Szabó József utószava zárja be 
A inű közelebbi méltatása előtt ez utószóból közlünk 
néhány mondatot: „A használhatóság, kétségen kívül, mint 
elsőrendű követelmény áll előttünk; de "ez a követel-

em ény megengedi, hogy olyan kiválóbb dolgozatokat is 
közöljünk, a melyek inkább tanulmányozásra és eszmé-
lődésre szolgálnak s a melyeknek ily módon nem kisebb 
hasznuk lehet, mint az általános és közvetetlen hasz-
nálatra írottaknak. Tárunk nem lehet nyersanyagszállító 
eszköz, hanem feladata az is, hogy a gondolatok mű-
helyébe vezesse az olvasót". A műben következetesen 
alkalmazva látjuk ezt az elvet, melynek helyességéhez 
szó nem férhet. Hiszen a használhatóságot a maga 
nemes értelmében csakugyan úgy érheti el egy vallásos 
mű, ha gondolatai elménk érdeklődését felébresztik, 
szivünket szent hevületbe hozzák és elmélkedésre indí-
tanak. A kötetben azonnal szembetűnik, hogy az alkalmi 
beszédek rovata különösen gazdag. A szerkesztő nagy 
gondot fordít erre és méltán, mert egyrészt csakugyan 
tapasztalhatjuk az ilyen dolgozatok gyakorlati jelentő-
ségét, másrészt hiányt pótolnak irodalmunkban. Csak 
örvendhetünk azon is, hogy e kötetben jóval több biblia-
magyarázat van, mint az előbbiekben. Hiszen ezeknek 
oly sok hasznát veszi a gyakorló lelkész, már annál-
fogva is, hogy bibliologiai irodalmunk nagyon szegény. 
Nincs az egész bibliára kiterjedő magyarázatunk, nincs 
bibliai szótárunk sem. Ezért igen helyesnek találjuk e 
szak növelését és azt, hogy a Lelkészi Tár e hiányt 
pótolni igyekszik. Örömünkre fog szolgálni, ha a követ-
kező kötetekben még nagyobb számmal találunk ilyen 
dolgozatokat, kivált, ha valamivel több magyarázat és 
valamivel kevesebb elmélkedés lesz bennük, mint a 
mostaniakban A kötet a nagy prot. könyvkiadó czégnek, 
Hegedűs és Sándornak könyvkereskedésében kapható, 
Debreczenben. (F . . . i.) 

A modern pedagógia útjain. Dr. Weszely Ödöntől 
nagyszabású, közel harmincz ívre terjedő tanulmánykötet 
jelent meg. A szerző essayk formájában tárgyalja a 
modern pedagógia mindazon kérdéseit, melyek ma úgy 
a tudósokat, valamint a művelt közvéleményt foglalkoz-
tatják. Kezdődik a kötet elméleti kérdésekkel, minők : 
a tudományos pedagógia feladatai, a szocziál-pedagógia 
fogalma, a pedagógia és pszichológia viszonya, az egyéni-
ség s a jellemképzés problémája. Az elméleti kérdések 
közül különösen behatóan foglalkozik a módszer kérdé-
sével. E tanulmány tizenöt fejezetből áll s megismerteti 
a módszer történetét a filozófiában és pedagógiában; 
tájékoztat a kérdés irodalmáról s megállapítani törek-
szik a tudomány és tanítás módszerét az újabban föl-
merült ellentétek kiegyeztetésével. Majd gyakorlati kér-
dések következnek s ezek közül különösen a nyelvi és 
irodalmi tanulmányokkal foglalkozik a szerző. S végül 
szervezési kérdések zárják be a tanulmányok sorozatát. 
Szerző azonban nem szorítkozik a kérdések hideg ismer-
tetésére, hanem egyúttal állást is foglal, s világosságot 
derít a modern kort annyira izgató problémák nagy 
forrongására. A tartalmához méltó előkelő kiállítású 
kötetet a Franklin-Társulat adta ki; ára 8 korona. Be-
hatóbb ismertetésére még visszatérünk. 

Felhívás. A Nádasdi József szerkesztésében megje-
lenő Keresztyén Népbarát Evangyéliomi Naptár" 1909-ik 
évfolyama január végén hagyja el a nyomdát. A meg-
rendelők szíves türelmét kéri addig is a kiadó Szövetség. 
A már VII. évfolyamába lépő naptár megrendelhető a 
„Protestáns Naptárkiadó-Szövetségnél" (Szatmárnémeti. 
Bocskay-u. 19. sz.) Budapesten : Deli Gyulánál (a Be-
thánia-egylet iratterjesztőjénél IX., Lónyay-u. 9 II. udv. 

földsz. 2.), Kókai Lajos könyvkereskedőnél (IV., Károly -
utcza 1. sz.) és Rohonczi Jánosnál (A budapesti refor-
mátus ifj. egyesület iratterjesztőjénél: Erzsébet-korút 7 ) 
A naptár ára, mint eddig, úgy most is 40 fillér lesz. j . 

EGYHÁZ. 
• 

Lelkészválasztások. A füzérkajatai ref. gyülekezet 
Kocsiss Jenő kovácsvágási lelkészt, — a'kovácsvágási 
ref. gyülekezet pedig, eltávozó lelkésze helyébe, Kónya 
József hernádkaki lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Nemesi elkü adomány. Özv. Tóth Sándorné szül. 
Németh Zsuzsánna asszony a magyarkereszturi evangé-
likus leány egyháznak, a népiskola és a tanítói lakás-újra-
építésére 1200 koronát adományozott. 

Vallásos felolvasások. A miskolczi ref. egyházban, 
a mint a Sp. Ref. Lapokban olvassuk, dr. Tüdős István 
lelkész kezdeményezésére, a téli időszakban kétheten-
ként vallásos felolvasásokat tartanak a főgimnázium 
tornacsarnokában. A felolvasásokat vasárnap, á délesti 
órákban tartják, karénekekkel s szavalatokkal. A működők 
a lelkészek, vallástanárok, felsőbb leányiskolái tanárok, 
a tanítók és a főgimnázium felsőbb osztályos tanulói 
közül kerülnek ki. Az összejövetelekét a közönség foko-
zódó érdeklődéssel kiséri. 

Exempla trahunt. Báró Barkóczy Sándor'kultusz-
miniszteri tanácsos, a nélkül, hogy hajaszála ís görbült 
volna, mint tanú, megtagadta a polgári házassági anya-
könyv aláírását, sőt a „a bátor hitvalló" nevet nyerte. 
A néppárti képviselő urak szintén megtoroltatás nélkül 
hívhatták fel az ország összes r. katholikusait Barkóczy 
példájának követésére. Nem csodálkozhatunk tehát a 
felett, hogy, a mint az Alkotmány örvendezve írja, leg-
közelebb egy országgyűlési képviselő: Bresztyenszky 
Kálmán, mint házasságkötési tanú, vallási meggyőződé-
sére hivatkozva, megtagadta az anyakönyv aláírását s 
követte példáját a másik tanú, egy bécsi gyáros is. 
Szegény Kuczurek! Te rajtad elverte a port az ügyész-
ség vádja alapján a kúria, de Barkóczy és a néppárti 
képviselő urak mosolyogva fumigálják az ország törvé-
nyét ! Igaznak bizonyul tehát, hogy quod licet Jovi, non 
licet bovi! 

Lelkészi értekezlet. Kálmán Gyula, a külsősomogyi 
egyházmegye esperese f. hó 18-án tanácskozásra hívta 
össze az egyházmegye területéről az adócsökkentési 
államsegélyt nyert egyházak lelkészeit, annak'megbe-
szélése végett, hogy miként használják fel a ínáfr kiutalt 
államsegélyt. A kérdés megbeszélését az tette szüksé-
gessé, hogy már 1908-ra az adók befolytak és így a 
nyert államsegély tulajdonképen feleslegként Szerepel 
a gyülekezetek pénztárában. A tanácskozás eredménye-
képen az lett a megállapodás, hogy a tisztán megma-
radt államsegély építési alapul tétessék félre; a jövő 
évtől pedig minden egyház engedjen adójából annyit, a 
mennyit engedhet, mert az adósegély redukált volta nem 
engedi meg, hogy a terhek a törvényben mégállapított 
mértékre szállíttassanak alá. Abban a kérdésben, hogy 
a lelkészeknek joguk van-e ragaszkodni továbbra is a 
terményekhez, eltérők voltak a vélemények, de a több-
ség mégis a felé hajolt, hogy ha az adózási rendszert 
teljesen nem lehet keresztül vinni, akkor a lelkészek is 
ragaszkodhatnak a terménybeli járandóságokhoz. ^ Ez a 
bizonytalankodás szomorúan jellemzi adócsökkentési viszo-
nyainkat. Az egyházi főhatóságoknak sürgősen tisztáz-
tatniok kell a helyzetet, mert különben nagy felfordulás 
támadhat a bizonytalanságból. 



; A Ne temerte ügyéhez. A mult héten az a hü* kelt 
szárnyra, hogy a Ne temere dekrétum dolgában kedvező 
fordulat történt. Legelső sorban a Magyar Hírlap jelen-
tette, hogy a dekretum ügye nagyjában rendben van, a 
mennyiben a kormány határozott és tapintatos közbe-
lépése folytán a dolog közmegelégedésre fog elintéztetni. 
A M. H. ezt a jelentését megczáfolta a Magyar Szónak 
illetékes helyen szerzett értesülése, a mely szerint sem 
a kultuszminisztériumban, sem a herczegprimási hiva-
talban n^m tudnak a felől, hogy a pápa választ adott 
volna a megtett előterjesztésekre. Ez ellentétes híresz-
telések közül azonban — mint értesülünk — az első 
nyert újabban megisinételtetést. A debreczeni képviselő-
választásra leutazott függetlenségi képviselők közül 
ugyanis értesülésünk szerint — gróf Bethlen István, 
gróf Apponyi üzeneteképen azt jelentette ki a Csanak-
páfti választók előtt, hogy a Ne temere ügye mindenki 
megelégedésére oldatik meg. Hogy mi igaz e híresztelé-
sekből, mi nem? nem tudjuk. Őszintén mondjuk, hogy 
a kedvező megoldást üdvözölnénk szívesen; mert bár 
ultramontán ellenfeleink úton útfélen hirdetik is, hogy 
harczot keverünk: a valóság az, hogy szívesebben élnénk 
békességben, mint háborúban. S ha harczi zaj veri fel 
a csendet, bizony nem azért történik, mert mi akarjuk 
a harczot, hanem csupán azért, mert mi is élni akarunk 
s nem akarjuk nyakunkba rántatni a klerikális fanati-
kusok által kötögetett hurkot. 

,Az osztrák Los von Rom mérlege. Tíz eszten-
deje immár annak, hogy Schönerer osztrák képviselő 
kiadta a Los von Kom jelszavát. Ez idő óta az osztrák 
róm. kath. egyházból hatvanezer ember tért ki és csat-
lakozott vagy a protestáns egyházakhoz, vagy az ó-katho-
liczizmushoz. A klerikális lapok a kitértek számával 
szemben, a veszteséget elleplezni igyekvő dicsekvéssel 
hangoztatják, hogy az osztrák németségnek 95 százaléka 
még mindig római katholikus, tehát a Los von Rom 
mozgalom nem érte el czélját, a németségnek Rómától 
elszakítását. De nyert volna csak Róma valahol tíz esz-
tendő alatt a protestantizmustól 60 ezer embert, majd 
másként beszélnének a klerikális lapok is! Annyi két-
ségtelen, hogy az osztrák protestantizmus a hozzácsat-
lakozottakkal igen jelentékenyen erősödött, s ezen nekünk 
van okunk örülni! 

Egyházkerületi közgyűlés. A dunántúli evang. 
egyházkerület márczius 17-én fogja megtartani rendkívüli 
közgyűlését, hogy áldozzon bold. Ihász Lajos emlékeze-
tének és hogy az ő elhunytával megüresedett kerületi 
felügyelői állás betöltése iránt megtegye a szükséges 
hivatalos intézkedéseket. 

A kongruás lelkészek figyelmébe. Egy konkrét eset-
ből kifolyólag a közigazgatási bíróság elvi döntvény alak-
jában kimondta, hogy a lelkészi kongrua-kiegészítés és a 
papi tizedkárpótlás nem esik illeték egyenértéki adó alá. 

A protestáns közös bizottság f. hó 27-én ülést 
tartott. Értesüléseink szerint két fő tárgya volt a tanács-
kozásnak. Az egyik a sérelmek orvosoltatásának, a má-
sik a 48: XX. végrehajtására vonatkozó törvényhozási 
intézkedésnek a kérdése. Dr. Sztehlo Kornél, a bizottság 
előadója, memorandumba foglalva terjesztette elő az újab-
ban felmerült sérelmeket s ezek között különösen a Ne 
temere decretum-ügyét. Hosszabb eszmecsere után, a 
melynek során Szentiványi Árpád a vegyesházasságok 
kérdésének kedvező megoldását helyezte biztos kilátásba, 
a bizottság nem fogadta ugyan el a Sztehlo által elő-
terjesztett memorandumot, de az újabban kedvezőleg 
hangzó hírek daczára is sajnálatosnak jelentette ki a 
kérdés megoldásának hosszú elhúzódását. A miért is el-

határozta, hogy feliratilag fogja felhívni a kormányt a 
megoldás gyors keresztülvitelére. A 48: XX. végrehajtása 
tárgyában alkotandó törvényt illetőleg sajnálattal kon-
statálta a bizottság, hogy bár a kultuszminiszter több 
ízben jelezte a törvényjavaslat benyújtását: mindezidejg 
még nem lépett ennek kérdésében érintkezésbe az érde-
kelt egyházi hatóságokkal s nem adott azoknak módot 
és alkalmat véleményük kinyilvánítására. Elhatározták 
tehát, hogy e tárgyban is felterjesztéssel élnek ós fel-
hívják a kultuszminisztert, hogy a benyújtandó javastat 
tervezetét közölje a bizottsággal. — Ez értesüléseinkhez 
csak két megjegyzést fűzünk. Az egyik az, hogy minden 
biztató híresztelés daczára sem bízunk a Ne temere 
ügyének megnyugtató megoldásában. A másik az, hogy 
ha a miniszter közölné is a bizottsággal a 48 : XX. végre-
hajtására vonatkozó törvényjavaslat tervezetét: miként 
mondanak a felől alapos véleményt, mielőtt a szükség-
letek újabb, részletes és pontos felszámítása meg nem 
történt? ! 

Statisztikai adatok a budapesti reform, egyház 
1908. évi életéből. Megkereszteltetett 1177 finemű és 
1025 nőnemű, összesen 2197. Egyházi szertartással el-
temettetett 660 férfi és 528 nő, összesen 1188. Konfir-
máltatott 243 fiú, 288 leány, összesen 531. Egyházilag 
megköttetett 702 házasság, a melyből tiszta ref. házas-
ság volt 177, vegyes 535' A vegyesházasságok közül 
278 kötött egyezséget a ref. egyház javára. Áttért a 
ref. egyházba, róm. kath. 69, evang. 4, gör. kath. 3, 
gör. kel. 3, unit. 2, zsidó 73, összesen 155. Kitért a ref. 
egyházból összesen 81. A természetes szaporodás útján 
tehát 1009, áttérések útján 74, összesen 1083 lélekkel 
szaporodott a gyülekezet. 

I S K O L A . 

Az államosítás felé. A Debreczeni Protestáns Lap 
egy elszomorító tényről ad hírt, a mely újra csak azt 
dokumentálja, hogy egyházi adócsökkentésünk ügye ele-
jétől kezdve el van hibázva. Az adócsökkentésnél ugyanis, 
úgy a hogy, tekintettel volt a felszámítás a kis gyüle-
kezetekre, a nagyokat azonban teljesen figyelmen kívül 
hagyta. Következménye ennek az, hogy a nagy gyüle-
kezetek, pl. Budapest, a melynek rohamos fejlődése és 
az ezáltal támasztott újabb szükségletei nagyon is mél-
tók volnának a figyelembe vételre, valamint az alföldi, 
egy sereg iskolát fentartó gyülekezetek semmi, vagy 
számba alig vehető segítségben részesíthetők. Legköze-
lebb, a mint fentebb jelzett forrásunk közli, a hajdú-
szoboszlói nagy egyház tartott gyűlést, a melyen sajná-
lattal értesült arról, hogy miután adócsökkentés iránti 
segélykérvénye elutasíttatott, ennek következtében az 
egyházi adónak 2%-kal emelése szükséges, a végre, 
hogy a felekezeti iskolák fentarthatók legyenek. A gyűlés 
kimondta ugyan, hogy a 2%-° s emelést 1909-re meg-
szavazza; utasította azonban a presbitériumot, hogy ha 
szükségleteire az egyetemes egyháztól segélyt nem tud 
kieszközölni, akkor indítsa meg a tárgyalásokat az isko-
lák államosítása iránt. — Nem keressük — mert hiszen a 
hajdúszoboszlói egyház anyagi viszonyait és egyházi adó-
perczentjét nem ismerjük — hogy mennyiben indokolt az 
egyházi közgyűlés határozata. Mi csak azt látjuk belőle, 
hogy egy nagy, híres egyháznak ősi felekezeti iskolái 
forognak veszedelemben. Nincs semmi kifogásunk a nép-
oktatás államosítása ellen, sőt meg vagyunk győződve, 
hogy ennek behozatala nélkül a magyar nemzeti érde-



kek diadalra sohasem fognak jutni, de akkor, a mikor 
más egyházak görcsösen ragaszkodnak, részint feleke-
zeti, részint nemzetiségi czélokból felekezeti népiskoláink-
hoz s a mikor nagy áldozatokkal és az államkassza ellen 
irányult ügyes mesterkedésekkel lehetővé tenni igyekez-
nek azok fentartását: csak szomorúan láthatjuk, hogy a 
református egyház felekezeti iskolái, főként a népes 
gyülekezetekben, egymásután kerülnek a felekezetlen (ma 
éppen nagyon is felekezeties!) állam kezébe. Tehát itt 
is csak a protestantizmus a vesztes. Vagy mondassuk ki 
tehát a kizárólagos állami népoktatást, vagy gondoskod-
junk a saját népiskoláink fentartásáról; de ne öldököljük 
önmagunkat azzal az elvvel, hogy mert valamely gyüle-
kezet nagy gyülekezet: nincs szüksége a támogatásra! 

Felhívás a siketnéma gyermekek taníttatására. A 
siketnémák budapesti állami intézetébe, nevelő-oktatásra, 
felvétetnek, a 7—10 éves korú siketnéma gyermekeken 
kívül, később megsiketült, beszédben hátramaradt és rész-
leges hallással bíró, tanköteles korú, tanításra alkalmas 
gyermekek. A felvétel vallásra, nemre és nemzetiségre 
való tekintet nélkül kiterjed minden olyan épelméjű 
gyermekre, a ki hallási vagy beszódbeli fogyatkozása 
miatt siketnéma-intézetbe való s a kiknek felvétele iránt 
az érdekelt hozzátartozók szabályszerűen felszerelt kér-
vénnyel fordulnak az intézet igazgatóságához. A teljesen 
szegénysorsúakra nézve a felvétel egészen díjtalanul 
történik; sőt méltánylást érdemlő esetekben még segély-
díj nyújtása állal is lehetővé teszi az intézet igazgató-
sága, hogy az érdekeltek a nevelés és oktatás áldásaiban 
részesülhessenek. Az intézetnek jelenlegi 146 növen-
déke közül ez idő szerint csak 17 református vallású, mivel 
csak ennyien folyamodtak felvételért. Az érdeklődőknek 
egyszerű levélbeli megkeresésükre készséggel megküldi 
az intézet igazgatósága (Budapest, VIII. ker. Mosonyi-
utcza 8. szám) a szükséges felvételi nyomtatványokat 
és a többi tájékoztató iratokat. Az intézetre a legmele-
gebben felhívjuk a lelkész és tanító urak figyelmét. 

A magyar nyelv új tanításterve. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az 1907. évi XXVII. törvényczikk 
alapján új tanítástervet adott ki a nem magyar nyelvű 
elemi népiskolák számára, a magyar nyelv tanítása tár-
gyában . Az új tanításterv abból a szempontból készült, 
hogy annak követése mellett a nem magyar anyanyelvű 
gyermekek a negyedik osztály bevégeztére gondolatai-
kat élőszóval és írásban képesek legyenek magyarul 
kifejezni. A tanítástervvel együtt a hivatalos lap közli 
a miniszternek a tanfelügyelőségekhez, közigazgatási 
bizottságokhoz és az egyházi főhatóságokhoz a végre-
hajtás tárgyában intézett rendeleteit is. A rendele-
tek főintézkedései a következők: A tanításterv meg nem 
tartása, vagy az óraszám csökkentése, épp úgy, mint 
a magyar nyelv tanításának eredménytelen volta, ha 
az a tanító hibájára vezethető vissza, a tanítóval szem-
ben az 1907. évi XXVII. törvényczikk 22. §-ának 1. 
a) pontjába ütköző fegyelmi vétség tényálladékát álla-
pítja meg, s a mennyiben a tanító ezen hibájában 
olyan nem állami hatóságnak, melynek rendelkezési 
joga több iskolára kiterjed, vagy a lelkészek részes-
sége megállapíttatnék, a hivatkozott törvény 26. és 
27. §-ainak alkalmazását szigorúan keresztülviszi. A 
tanterv az egvtanítós hatosztályú népiskola típusának 
szempontjából minimális, azaz oly tantervnek készült, 
melynek követelményei, úgy a heti óraszám, mint az 
elvégzendő tananyag tekintetéből, a legkedvezőtlenebb 
helyzetű népiskolában is megtartandók. Viszont azonban, 
a mint a tanerők számával tagoltabb szervezetet nyer 
az iskola, a tanítók kötelessége lesz, hogy ne csak a 

megszabott tananyagot tárgyalják tüzetesebben, de annak 
körét is bővítsék. Hogy a magyar nyelvtanítás módszeré-
ben kevésbbé jártas tanítók a követendő eljárás felől 
tájékozva legyenek és czéltalan kísérletezések ne tör-
ténjenek, erre szolgál az egyidejűleg kiadott útmutatás, 
melynek követése a tanítóra nézve ugyan nem kötelező, 
de a törvény által kitűzött czélt mindenesetre el kell 
érnie A tanfelügyelőnek iskolalátogatásai alkalmával a 
leggondosabb vizsgálattárgyává kell tennie, hogy vájjon : 
1. a nem magyar tannyelvű iskola tanítója a magyar 
nyelvet oktatóképességgel bírja-e; 2. a jelen rendelettel 
kiadott tantervet szorosan megtartja-e; 3. a mennyiben 
annak használatánál nem a közölt útmutatáshoz alkalmaz-
kodnék, tanítási módszere megfelelő-e; végül 4. ezek 
szem előtt tartása mellett megállapítani, hogy vájjon a 
magyar nyelv tanításában tapasztalt eredmény a tanterv 
„jegyzet" rovataiban az egyes osztályok részére előírt 
czélnak megfelel-e? Ha eredménytelenség olyan tanítóval 
szemben állapíttatnék meg, a ki saját választott mód-
szere szerint jár el, az a tanító annak használatától 
fegyelmi vizsgálat terhe alatt eltiltandó, a mely intéz-
kedést követőleg a kiadott útmutatás használata az érde-
kelt tanítóra nézve kötelezővé válik. A tanterv teljes 
végrehajtásának számonkérése azonban csakis az 1910/11 • 
tanév folyamán történhetik meg. 

Sub auspiciis regis. A kolozsvári tudományegye-
temen f. hó 27-én avattak fel három jelöltet az állam-
tudományok doktorává, sub auspiciis regis. Ez a kitün-
tető doktorrá avatás bennünket is érdekel, a mennyiben 
a felavatott három kiváló jelölt, közül kettő igen közel 
áll protestáns egyházunkhoz és egyik ősi kálvinista isko-
lánkhoz. Az egyik Hegymegi Kiss Pál, a tiszántúli ref. 
egyházkerület boldog emlékezetű püspökének: Kiss Áron-
nak fia. A másik Búza László, a sárospataki főiskola 
új jogtanára. A két kitüntetett fiatal doktort tehát mi 
is a legszíveszebben üdvözöljük. 

Tlieologus-kongresszus. A magyar prot. theologiák 
ifjúsága február 3—5. napjain, az összes prot. theologiák 
képviseletével, kongresszust tart Kolozsvártt a ref. theo-
logián. Febr. 3-án d. e. 11 órakor Kálvin-emlékünnepély 
lesz a következő műsorral: 1. Gyülekezeti ének. 2. Ima : 
Vásárhelyi János kolozsvári theologus. 3. Alkalmi beszéd: 
Györék József sárospataki theologus. 4. Énekel a kolozs-
vári theol. énekkar. 5. Emlékbeszéd: Eőri Szabó Dezső 
budapesti theologus. 6. Gyülekezeti ének. 

EGYESÜLET. 
Az Országos Vallásegyenlőségi Szövetség választ-

mánya f. hó 27-én ülésezett Budapesten, hogy a folyó 
ügyeket elintézze és az akczió megindítását megbeszélje. 
Sajnálattal konstatálta a választmány, hogy a mult évi 
november elején felterjesztett alapszabályok még mindig 
nem láttamoztattak a belügyminiszter által, hanem a halo-
gatás útvesztőjében tévelygettetnek. Míg ugyanis a róni. 
kath. népszövetség alapszabályai minden kerülgetés nél-
kül, rövid úton láttamoztattak, addig az Orsz. Vallás-
egyenlőségi Szövetség alapszabályai már három hónap 
óta küldözgettetnek véleményezés végett különböző fóru-
mokhoz. Legelső sorban áttétettek a kultuszminisztérium-
hoz s itt Varady L. Árpád czímzetes r. kath. püspök 
mondott felőlük véleményt, bizonyára a róm. kath. 
ügyosztály megkérdezése után. Azután pedig letétettek 
a ref. egyetemes konvent ós az evang. egyetemes gyűlés 
elnökségeihez s most itt vesztegelnek. Ebből az eljárás-
ból látszik, hogy az OVESZ-t is az ORLE.-vel egyenlő 



elbánásban akarják részesíteni. Felekezeti, egyházi tömö-
rülés színében igyekeznek feltüntetni s csak hogy halo-
gathassák a láttamozási, végig kérdezgetik az ország 
összes, törvényesen bevett felekezeteinek elöljáróságait, 
hátha akad — s hogy ne akadna! — a melyik a szö-
vetséget a vallási békességre nézve veszedelmesnek 
ítéli! A választmány abban a nézetben volt, hogy a szö-
vetség ügye egyáltalában nem tartozik az egyházi ható-
ságok elbírálása alá, s ezért, a míg egyfelől felkéren-
dőknek határozta a konventi elnökséget, illetve az ev. 
egyetemes felügyelőt, hogy — mint nem hatáskörükbe 
tartozót — utasítsák el maguktól az alapszabályok véle-
ményezését; másfelől pedig kimondta, hogy az alapsza-
bályok láttamoztatása nélkül is megkezdi a Szövetség 
nagyarányú szervezését és a vidéki fiókok megalakítását. 
— Tárgyalta továbbá a választmány a krajczáros poli-
tikai napilap és a heti néplap kérdéseit. A heti néplap 
ügyében szívesen üdvözölte az ORLE. elnökségének kez-
deményezését s felajánlotta hozzá támogatását, Ha tehát 
az ORLE. tagjai és a Szövetség fiókjainak vezetői csak-
ugyan megteszik az előfizetők gyűjtése tekintetében kö-
telességeiket, akkor a heti néplap ügye rövid időn sikerrel 
fog megoldatni. A krajczáros politikai napilap kérdésénél 
is merült fel egy olyan eszme, a mely, ha valóra válik, 
egyelőre megoldja a sürgős, de nehéz ügyet. —- Örömmel 
hallotta a választmány, hogy a szervezkedés és a tag-
gyüjtés reménységre jogosító módon folyik a vidéken, 
különösen a dunántúli vidékeken. — Szóba kerültek a 
Szövetség megalakítandó szakosztályai is. Ezeknek ügye 
azonban csak a következő alkalommal fog érdemleges 
tárgyalás alá kerülni. — Munkában van a Szövetség 
czéljait népiesen ismertető füzet, valamint egy másik 
brosüra is, a melyek, ha készen lesznek, kétségtelenül 
erős lendületet fognak adni a Szövetség terjeszkedésé-
nek. — Miután a választmány kimondta a nagyarányú 
akczió megindítását, lelkészeink, tanítóink s mindazok, 
a kikhez a Szövetség bizatommal fordult- induljanak 
lelkes munkába. Gyűjtsék a tagokat, szervezzék a fió-
kokat, szedjék be a tagdíjakat s küldjék be azokat a 
pénztárnokhoz, a tagok névsorát pedig az ügyvezető 
titkárhoz. 

A Gusztáv Adolf-egylet segélye. A Gusztáv Adolf-
egylet a magyarországi és a horvát-szlavonországi evan-
gélikus gyülekezetek segélyezésére 7914 kor. 76 fillért 
utalványozott ki. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Égyesület a IX. kerület 
tűzoltó-utczai elemi iskola tornatermében február hó 6., 
13. és 20-án este 7 órakor vallásos estélyeket tart. Ez 
estélyeken Böszörményi Jenő „Régi küzdelmek után és 
új küzdelmek előtt" czímen tart sorozatos előadást. E 
vallásos estélyekre mindenkit szívesen látunk. 

ADAKOZÁS. 
A Lorántffy Zsuzsánna-egyletDiakonissza-kórháza 

javára újabban a következő egyházak adakoztak : Alsok-
sarkandi ref. egyház 4 kor., kis-inarjai r. e. 20, báji r. 
e. 9, veszprémi r. e. 36'58, kispesti r. e. 14'77, szerencsi 
r. e. 2, nyáregyházai r. e. 1810, kajdacsi r. e. 10, kö-
mönői r. e. 2"03, berettyóujfalusi r. e. 39'28, sz.-m.-
kátai r. e. 5, hajdú-szováti r. e. 30, rimaszombati r. e. 
40, csarodai r. e. 8'20. hajdúszoboszlói r. e. 5, pocsaji 
r. e. 5'40, kismányai r. e. 4, bakonyszegi r. e. 5, duna-
sz.-benedeki r. e. 6 44, medinai r. e. 7, szavai r. e. 4, 
m. k. belügyminisztérium 2000, csökmői r. e. 10, liencz-
idai r. e. 5, csicseri r. e. 16, soponyai 10, tiszabecsi 
r. e. 3, derecskei r. e. 20, makói r. e. 20, békés-sz.-

andrási r. e. 3'75, pápai r. e. 10, nagy-rábéi r. e. 6, 
biharudvari r. e. 5, bodófalvai r. e. 1'66, deáki r. e 
8'45, ártándi r. e. 2, szatmárnémetii r. e. 10, bicskei r. 
e. 9"60, czeglédi r. e. 23'98, battonyai r. e. 2, gyulai 
r. e. 5'10, perkupái r. e. 5. tiszaszederkényi r. e. 20, 
nagyrozvágyi r. e. 11. hajdúnánási r. e. 5, mezőcsáti r. 
e. 50, ragályi r. e. 7, bihar-nagy-bajomi r. e. 4, Mis-
kolczy Imréné 5, Balogh György 4, Misley Sándorné 10, 
Székely József 2, Patay József és neje 20 kor. Eddig 
begyűlt 11,638 kor. 24 fill. SzÖts Farkasné, 

a L . Zs . E . p é n z t á r n o k a . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-

ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból knndulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógy gyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

Fogzás. 
Ugyan adjatok a szenvedőnek SCOTT-féle Emul-
siot és kiméljétek meg álmatlan éjszakától. A fogak 
minden fájdalom és bélbaj nélkül bnjnak elő, 

fehérek, erősek és egyenesek lesznek. 
A gyermek szereti a 

Scott-féle Emulsiot 
és" készségesen fogja azt szedni. Az 
emésztést, ha meg van zavarva, min-
denkor helyreállítja és előmozdítja. 

Egy eredeti üveg ára 2 korona 50 fillér, 
Kapható minden gyógytárban. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-
féle módszer véd-
jegyét - a halászt 
- kér jük f igye-

lembe venni. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-



vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r Is tván. 

NYILTTÉR. 
f ' • 

A kiváló bór- éb lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, koszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekbeu vagy a Szinye-Lipáczi Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

^ M' ̂  M̂ >> VÎ  M̂ >V vU xÊ  M/ >> M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ xl̂  W M/ 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, i szapborogatások, 
; : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

x l ^ y j / x j r > 1 / v l ^ M / x l ^ V I / x U x í ^ 

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, magánhasz-
nálatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű, 
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy, 

mindamellett erős han-
gúknál fogva az egész 
zenekedvelő világot meg-
hódították. 

Mielőtt valaki harmo-
niumot vesz, ne mulasz-
sza el 

*TC 
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. 
Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű 
hangszerek szakszerű javítása. — Kitűnő húrok. 

Czimbalmok 5 évi kezesség mellett. 
Kivitel nagyban és kicsinyben. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

f 
f f A T \7T \ I f Á \ J f \ C M" TTX/IT ¥ S z e r k e s z t i Czeglédi Sándor í l i l L V i n J A l l U 3 n U V I L i ref. lelkész, theol. magántanár. 
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A) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

I. A genfi egyház kátéja . 
II. Az egyház reformálásának szükségességéről 

III. Értekezés az ereklyékről 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel 

VI. A párisi theol. fakultás hitczikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József 
E hat mű, bár külön-külön is kapható, egy díszes kötetben 4 K 50 f. 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Béza Tódor: Kálvin János élete. Fordította Licz. Rácz Kálmán Ara 

VIII. Psychopannychia. Fordította Rábold Gusztáv „ 
IX. Válasz Pighiásnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. (Sajtó alatt.) . „ 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, díszes kötésben 6 K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERVET-PÖR. (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J . István . . . \ 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította / 

: : : : : : : dr. Tari Imre 
XII. Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő 

XIII. A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J . István . . 

K 60 f-
„ 80 „ 
„ 50 , ,„ 
„ , 

. 30r • 

. í m 
1 K f. 
1 . 40 „ 
3 . — » 

A 32—3$ ívnyi"' 
terjedelmű kötet 
ára díszes kötés-

ben ÖK. 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az OTODIK és HATODIK -
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 ív terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

B) Csoport. Kálvin főműve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i fokiadása. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. Szentírásmagyarázati müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. kötet : A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 

KÉP 



Orgona- és harmoniumgyár 
g ö z e r ő h a j t á s - és s a j á t v i l l a m o s v í l á g f t á s s a l berendezve . 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Feréncz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, mi lyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-

» 1 . — '• 1•» lítva. Raktáron kitűnő hangú hnrmóniumok 
minaen nagyságban, 1-Iarmumumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

ACGIEUSlforrás Fizikaii műszerek Kémiai | 
Vetítőgépek 
leg ju tányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

Az elemr népiskolákat kötelező tanszerbeli felszerelé-
sek legjobb beszerzési forrása. 

A i á n l á s o k " A n m ' v a " ^ 8 " ®8 k ö z o k t . miniszter úr. 
J*"* ' B u d a p e s t s z é k e s t ő v á r o s t a n á c s a . 

Erdély és Szabó 
0 c 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital é t v á g j -
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra tolítésnélkfilJ töltést la szállít a 

Szt, Lukácsfördö Kútvállalat Budán, 
— - - -

W, 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 

Pontos és 
l e g j o b b O R A R 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éfeszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! y p g 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiórás és ékszeresz, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VIL, Erzsébet-Rörűt 29. 

S i 

7® 

7* 
zm 
7m 

7% 
7* 
7* 
7W 
TV 
7% 
7%> 
7* 
7% 
7m 
7* 
7+ 
7* 
7* 
7* 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapes t , X., D e l e j - u t c z a ll |b. s z . ( T i s z t v i s e l ő -

te lep) . 

T a n e r ő k n e k s l e i k é -Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

s z e k n e k külön s z á z a -
l ékengedmény . 

Készletfizetés engedélyezve. 
B é r m e n t e s s z á l l í t á s az u t o l s ó v a s ú t i 

á l l o m á s i g . 



Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- nohMHOllhOVI megiele,,tek é s 

kiadóhivatalában UcUICl^t lIJJt l I : kaphatók : 

U '' c T c Apologétika. Ára vaszonkö-
L / d J U b . tésben ci K 

U " „ T ' „ Budhista katekizmus. — Sub-
O b S I ^ d J U b . hadra Bhikschu németre fordí-

tott munkájából magyarra fordítva Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötesben 4 K 
Q-X V i c e I / n r n K í Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . t S J S S i x a i U i y . 3 K. Vászonkötésben 5 K. 
T a n g e r * ^ Q n r l o r Kálvin János élete és egy-

J d T l L M J J d l l U U i . házpolitikája. Ára fíízve 
2 K Vászonkötésben . 4 K. 
N T o r « 7 T ^ ó r r ^ k r Kálvin theologiáj a. Ára fűzve 
I M d ^ y i X c l I U i y . 3 K. Vászonkötésben 5 K. 
l \ J \ 7 Ó t - \ r P á l Szoros kapu. Ára fíízve . 4 K. 
l \ y a i y 1 d l . Vászonkötésben. . . . 6 K. 
í á n n c i 7 n i t á n P a p i d o lg° z a t o k I IL (Kö" 

j c m u o i / ^ w i L d i i . zönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i 1-r ö v i r e : O v n l a Papi dolgozatok HL Ára i V l l i r ü V l L b V j r y u i d . vászonkötésben 7 K. 
^ Q v o K a T A v c ^ f Oebreczerú Lelkészi Tár 
O . J Z d ü U J U Z b C l . (Gyakorlat) Ref . P a p i 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 
7 c i r - a \ 7 T ^ n r r i k r Kongrua kézikönyve. Ára z ^ b i i a y j x d i u i y . f ü z v e 1 > 5 0 K 

Koníirmáczióra való Káté. K é s z í t e t t e Sz . Papp István. 
K ö z r e b o c s á t o t t a Révész Bálint. Á t d o l g o z t a S. S z a b ó 
j ó z s e f . Á r a — ' 3 0 K . 

A l e g j o b b 

kályhákat és ^ailj^ kandallókat 
ersászá .x-1 éa i c t r á l - y i 

u d v a r i szálli^ó 
szállít 

H E I M H . 
S i t 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, iBkolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van be lő le haszná la tban 

V a l ó d i 
osak ezze 

a v ó d ő -
jögygyeJ-

MEIDINGER-OFEN 
H E I M ^ 

Prospektusok é s kö l t ségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis 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 . 
M á r i a V a l é r i a u t o u a l O . s a s . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., G y á r - u t c z a 28. 

Teljes Jótállás k i tűng cséplésért. \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzinlokomobil-

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplók, vetőgépek stb. 

Ezen motorcséolD-készletek fb 1 ülmulhatatlan kitűnősége (elől tudakozódni lehel: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiztosabb olcsó iizr-m I Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
rendes közgyűlését 

folyó 1909. évi február 6 án, d. u. 4 órakor 
központi osztályában (V. ker. Dorottya-utcza 4. szám, saját 
épületében) tartja, melyre a t. cz. részvényesek az alap-
szabályok 12., Í4. és 15. § ai értelmében tisztelettel meg-

hivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelen-

tésének, valamint a mult évi zárszámadásoknak előterjesz-
tése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása s az 
igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére a felmentvény 
megadása iránti határozathozatal 

2. Tizenkét igazgatósági tagnak választása három 
évre és egy felügyelő-bizottsági tagnak választása egy évre. 

E ^ T Azon t. cz. részvényesek, kik a közgyűlésen 
résztvenni és szavazati jogukat személyesen, vagy más meg-
hatalmazott részvényes által gyakorolni óhajtják, szívesked-
jenek az alapszabályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbb 
1908. évi deczember hó végéig saját nevükre irt részvényei-
ket még le nem járt szelvényeikkel együtt, legkésőbben 3 
nappal a közgyűlés előtt, tehát legkésőbben bezárólag folyó 
évi február hó 3-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 1908. 
évi zárszámadások és a felügyelő-bizottsági jelentés pél-
dányai az alapszabályok 153. §-a értelmében f. évi január 
hó 29-étől kezdve átvehetők. 

Budapesten, 1909. évi január hó 20-án. 

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
i gazga tósága . 

( f 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek s t b . s zá l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-

s é g ű húros , vonós, fuvó- é s ütő hangszereit . 

Speczialista: vonós- é s fuvóhangszerek kész í tésében és 
javí tásában. 

, ,Hangfokozó 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 . 
Régi mesterhegetíük vétele é s e ladása . 

Legnagyobb raktár és 
— — — g y á r . = = = = = 
Saját találmánya (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona - bar rr:ó; iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
e j y e s hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

HOBNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVABI KÖNYVNYOMDÍJA BUDAPESTEN. 4 4 . 1 1 0 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

HirdctéBi d í jak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 4 0 k o r . 
Fél oldal 20 kor . 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : IX. , K á l v i n - t é r 7. s z . , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i d í jak stb. 

i n t é z e n d ő k . 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

TARTALOM. Vezércz ikk : „Közös evangéliomi alapok". Hamar István. — „Közös keresztény alap". Zsilinszky Mihály. — 
Tárcza: Darwin. B. Pap István. - - B e l f ö l d : A genfiek mi rólunk. Dr. Kováts István. — A nép gazdasági, neve-
lése. — Külföld : A genfi új egyházalkotmány. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Adakozás. 
— Szerkesztői üzenetek. — Különfé lék . — Hirdetések. 

„Közös evangéliomi alapok." 
A „Katholikus írók és hírlapírók Pázmány-

egyesülete" január hó 28-án tartotta meg évi köz-
gyűlését. Az ezt követő ünnepi lakomán dr. Szé-
kely István, a budapesti tudományegyetem ez idő 
szerinti rektora mondotta a felköszöntőt, a Páz-
mány-serleggel kezében. Ennek a felköszöntőnek 
volt egy passzusa, a mely minket, magyar evan-
géliomi protestánsokat is érdekel, mert mintegy 
hozzánk volt intézve. Az Alkotmány is vezető czikke 
témájául választotta jan. 30-iki számában. 

Dr. Székely István felköszöntő beszédében 
magasztalta Pázmányt, mint a tudomány, a toll 
és a tettek emberét. Majd rámutatván arra, hogy 
a tudomány és a toll a modern időkben óriási és 
sokszor az államot, társadalmi osztályokat, csalá-
dot, sőt magát a keresztyén vallást is veszélyez-
tető hatalommá fejlődött, ezzel szemben Pázmányt 
mint olyan férfiút tűntette fel, a kiben a tudo-
mány, az egyházhoz való törhetetlen ragaszkodás 
és a legizzóbb hazafiság és fajszeretet egyesültek. 
„Buzgó főpapi működésével orvosolta a nemzet 
sebeit s erősítgette az ország támaszát és talp-
kövét : a tiszta erkölcsöt; nagyszabású társadalmi 
és államférfiúi tevékenységével megakadályozta 
nemzetének vallási és politikai elziillését." Majd 
így folytatja Pázmány jellemzését: „Vallásos és 
hazafias lelke azonban mélyen fájlalta, hogy éppen 
mikor a külső ellenségekkel szemben legnagyobb 
szükség lett volna a nemzet összetartására, akkor 
szakította azt kétfelé a hitújítás. Minden követ 
megmozgatott, hogy az ősi hitegységet helyre-
állítsa ; az ő érdeme, hogy Magyarország nagy 
része katholikus maradt. De ha irodalmilag és 
szellemi fegyverekkel küzdött is a reformáczió 
ellen, a gyakorlatban a béke és egyetértés embere 
volt, ki legalább az érzelmi és politikai egységet 
igyekezett megmenteni." 

„A visszavonás szelleme még ma is kisért, 
mikor szintén olyan szükséges volna az összetar-
tás. Sem az elmúlt három század szenvedései és 
tanulságai, sem a jelenkor vallási közömbössége 
nem tudták a hitújítás idején meghasonlott test-
véreket kiengesztelni." 

„Pedig azóta új és veszedelmes ellenségek 
támadtak: a minden vallást egyformán fenyegető 
hitetlenség, az embert állattá alacsonyító elméleti 
és gyakorlati materializmus, az erkölcsöt, társa-
dalmat és hazát ostromló úgynevezett tár&aü^iom-
tudomány, melynek elveit a szoczializmus a töme-
gek erejével igyekszik megvalósítani. Ideje volna 
már, hogy ezekkel szemben protestáns atyánkfiai is 
félretegyék az elavult torzsalkodásokat és kicsinyes 
felekezeti érdekeket s kezet fogjanak velünk a közös 
evangéliomi alapok, a keresztény társadalom és a 
magyar haza védelmében. Ha már nem csinálhat-
juk vissza a történelmet s nem szüntethetjük meg, 
mint Pázmány óhajtotta, az immár háromszázados 
tényeket, legalább igyekezzünk az evangéliom szel-
lemével kiegyenlíteni s a• haza szeretetével áthidalni 
a felekezeti ellentéteket." 

Ugy érezzük, hogy dr. Székely István beszé-
dére feleletet kell adnunk, hogy a helyzetet meg-
világosítsuk és azt az álláspontunkat, a melyet a 
közös veszedelmek látása daczára is elfoglalunk 
a római s közelebbről a magyar római katholi-
czizmus törekvéseivel szemben, indokoljuk. 

Egyáltalában nem vonjuk kétségbe, hogy dr. 
Székely István őszintén szomorkodik a magyar 
római katholiczizmus és protestantizmus között tá-
tongo mély szakadék fölött, s hogy, mint nem 
annyira a harczoló klerikalizmusnak, mint inkább 
a vallásnak és a tudománynak embere, keresné 
is azokat a közös alapokat, a melyekre állva a 
római katholiczizmus és a protestantizmus egyesült 
erővel harczolhatna a közösen fenyegető veszedel-
mek ellen. A mikor azonban ezt nem vonjuk két-



ségbe, másfelől éppen nem tartjuk szerencsésnek, 
hogy a békesség hangjait a Pázmány-serleg mel-
lett szólaltatta meg, s a baráti jobbot kereső bal-
kezet úgy nyújtotta a magyar protestantizmus felé, 
hogy jobbjával a Pázmány-serleget emelte magasra. 
Pázmány szelleme s törekvései, még ha elismer-
nők is bennök az izzó hazafiságot és faj szeretetet, 
bennünket, magyar protestánsokat és róm. katho-
likusokat, sohasem fognak egyesítehi, még csak 
fegyverbarátságra sem vezérelni, hanem inkább 
szétválasztani. 

Hogy miért? őszintén megmondjak azt is. Első 
sorban azért, mivel azok a közös evangéliomi ala-
pok, a melyeken a római katholiczizmus és a pro-
testantizmus találkozhatnék, nagyon is, szinte a 
felismerhetetlenségig átépíttettek a róm. katholi-
czizmus hitrendszerében s egyházszervezetében. 
Másodszor azért, mivel ezt az átépített hitrendszert 
és egyházszervezetet oly szellem hatja át a többi, 
nem róm. katholikus keresztyépséggel és éppen a 
protestantizmussal szemben, a mely egyáltalában 
nem alkalmas arra, hogy az együttműködésnek 
vagy éppen az egyesülésnek alapja lehessen. 

Pázmány Péter egyike az evangéliomi alapok 
átépítésével kiképzett róm. kath. hitrendszer és 
egyházszervezet, valamint az azt körüllengő és 
átható szellem védelmezőinek és alkalmazóinak. 
Neve, emlékezete rózsaszínre soha nem változható 
fekete betűkkel van beírva a magyar .protestan-
tizmus történetébe Remélhető-e tehát, hogy az ő 
szelleme és iránya, bármint igyekeznek is azt szé-
píteni és indokolni róm. kath. atyánkfiai, valaha 
közel hozhatna bennünket? Bizony ez nem remél-
hető. Más alapokra kellene róm. kath. atyánk-
fiainak helyezkedniök, mint a melyekre Pázmány 
helyezkedett s más szellemet magukba beszív-
niok, mint a mely Pázmányt áthatotta s vezette, 
ha őszintén óhajtanák a protestantizmus fegyver-
barátságát. 

S hogy mik lehetnének ezek az alapok, s 
mi lehetne az a más szellem ? megjelöljük azt is. 
A szentírásban foglalt tiszta, hamisítatlan evan-
géliom alapjai. A Krisztus és az evangéliom sze-
retetteljes szelleme. Ez alapok s e szellem mellett 
megköthető volna a fegyverbarátság a közösen 
fenyegető ellenségekkel szemben. De addig, a míg 
a római katholiczizmus mereven ragaszkodik, nem 
az evangéliom, hanem egyrészben a történeti, em-
beri viszonyok, másfelől az uralkodásra törekvő 
emberi ész által kiépített alapjaihoz, s a míg a 
nem római katholikus s közelebbről protestáns 
keresztyénséggel szemben az eretnekítés és a meg-
semmisíteni törekvés szeretetlen indulata hatja át: 
a fegyverbarátság nem létesíthető. 

S remélhető-e ilyen átalakulás a római katho-
liczizmusban ? Addig, a míg római katholiczizmus 

marad, egyáltalán nem. Hiszen a tridenti zsinat, 
a mely sokak reménykedése szerint arra lett volna 
hivatva, hogy megkeresse azokat az alapokat, a 
melyeken az egyházszakadás megszüntethető lenne: 
nemcsak nem ismert el más alapokat, mitit a 
melyeken a róm. kath. egyház addig állott, ha-
nem azokat örökre változhatatlanoknak s az azokat 
el nem fogadókat átkozottaknak jelentette ki. S 
az a szellem, a mely az „anathema sit" záradé-
kokban ott megnyilatkozott, természetszerűleg van 
összeforrva az örök és változhatatlannak kijelen-
tett hitrendszerrel és egyházszervezettel. A míg 
tehát a római katholikus egyház a tridenti ala-
pokon áll és azoknak szelleme által vezettetik: a 
békességet hangoztató szavakat vagy nem tekint-
hetjük őszintéknek, vagy pedig csak olyanoknak 
minősíthetjük, a melyekben a római katholicziz-
mus örök igazsága felől való egyoldalú meggyő-
ződés mellett a protestantizmus teljes behódolásá-
nak óhajtása foglaltatik. Pedig sem az őszinteség 
hiánya, sem a protestantizmus önmegtagadása nem 
lehetnek a közös működés alapjai. Az őszinteség 
hiánya még az egyenlő alapokon állókat is elide-
genítheti. A protestantizmustól pedig, a mely úgy 
tudja s tudatát bizonyítani is képes, hogy az evan-
géliomi alapok nem a római katholiczizmus, ha-
nem az ő fundamentumait képezik, azt követelni, 
hogy behódoljon a római katholiczizmusnak, még 
a közös veszodelmek láttára sem lehet. 

Hogy a római katholiczizmus és a protestan-
tizmus között, még a közös, nagy veszedelmekkel 
szemben sincs fegyverbarátság, azt nemcsak dr. 
Székely István sajnálja, Sajnáljuk mi, protestánsok 
is. De ezen nem mi, hanem csak róm. kath. atyánk-
fiai segíthetnének, az elavult torzsalkodások és 
kicsinyes felekezeti érdekek félretételével és a 
türelem és a szeretet lelkének felöltözésével. 

Ám tekintsen azonban körül dr. Székely István 
a maga egyházában, s meg fogja látni, hogy abban 
általában s időközönként, mint éppen a r. kath. 
revival mai korában még inkább, olyan felfogás 
s olyan szellem uralkodik a protestantizmussal 
szemben, a mely nemhogy közelebb hozhatna, ha-
nem inkább eltávolít bennünket egymástól. Az „eret-
nek" megnevezés, minket evangéliomi protestán-
sokat illetőleg, nem pusztult ki a római katho-
liczizmus szótárából a tridenti zsinat óta; mostanában 
pedig még sűrűbben hangzik, mint csak egy fél-
századdal is korábban, A „tettek katholiczizmusa", 
minden szépítgetést tettekkel megczáfoló bizo-
nyossággal a protestantizmust is oda írta a le-
győzendő és megsemmisítendő ellenségek közé. 
Sajtója világszerte s Magyarországon is, a míg a 
római katholiczizmus dicsőségét hirdeti, addig a 
protestantizmustól, mind a hit és erkölcs, mind a 
hazafias szolgálatok tekintetében megtagad minden 



igazságot, minden értéket, és a lenézés, a gúny 
Pázmány Péteres fegyvereivel harczol ellene. Olvassa 
csak el dr. Székely István az Alkotmánynak, az 
ő szavai nyomán békességet kereső vezérczikkét, 
s látni fogja belőle, hogy a míg a tettek katholi-
czizmusa balkezét a barátkozásra nyújtogatja, addig 
jobb kezében az igaztalan állítások, a gúny és a 
szeretetlenség ostorát forgatja és vág azzal a ma-
gyar protestantizmus arczába. S hallja meg azokat 
a halliilikat, a melyek a tettek katholiczizinusá-
nak sajtó orgánumaiban felhangzanak, valahány-
szor a protestánsok vereségéről és a klerikalizmus 
diadaláról adhatnak hírt. Figyelje meg, hogy a tettek 
katholiczizmusának türelmetlen, szeretetlen szelleme 
miként választja szét e hazában a rom. kath. és 
a protestáns polgárokat; miként igyekszik társa-
dalmi és hivatalos úton útját vágni a protestan-
tizmus minden jóakaratú szándékának; miként 
igyekszik belevinni egyoldalú, felekezeti szellemét 
a családi életbe, a társadalmi, a kulturális és az 
állami politikába. 

Ha mindezeket meg fogja figyelni dr. Szé-
kely István, akkor érthetővé fog válni előtte az 
is, hogy a protestantizmus, bár maga is látja a 
fenyegető veszedelmeket s törekszik is azok elhá-
rítására : még sem fog s nem foghat kezet a római 
katholiczizmussal. Hogyan is volna fegyverbarátság 
képzelhető olyan felek között, a melyek közül az 
egyik érzi, tudja, hogy a másik által megsemmi-
sítésre van ítélve?! Hiszen a maga vesztére még 
az sem tör józan ésszel, a ki tudja álláspontja 
igaztalanságát. Hogyan törhetne a maga vesztére 
az evangéliom alapján álló protestantizmus azzal, 
hogy legyőzni segítvén a római katholiczizmus 
ellenségeit, utoljára önmagát semmisíttesse meg 
fegyvertársa által?! 

Értse meg azért dr. Székely István és a kép-
mutatással békességet kereső klerikális sajtó, hogy 
annak a, szinte a nyilt kulturharczig fokozódott 
antagonizmusnak, a mely a magyar róm. katholi-
czizmus és protestantizmus között fennforog s a 
mely lehetetlenné teszi nemcsak a fegyverbarát-
ságot, hanem a protestantizmust arra kényszeríti, 
hogy ellenszervezkedésekhez fogjon, nem az az 
oka, mintha a magyar protestantizmus fája már 
csak lazán állana az evangéliomi talajban, s mintha 
a liberalizmus annyira megtámadta volna, hogy 
egészséges gyümölcsöt már alig tud teremni, és 
mintha a protestantizmus nem tartana igényt a 
nemzetfenntartó érdemekre — a hogy az Alkot-
mány állítja — hanem az, hogy a klerikalizmussá 
alakult, gyűlölködő, szeretetlen és mindenek leigá-
zására törő római katholiczizmusban oly nagy erejű 
és fenyegető ellenségét kénytelen látni, a kivel 
szemben nemcsak bizalmatlansága jogosult, de 
jogosult még az a törekvése is, hogy ennek a kleri-

kális katholiczizmusnak szárnyaszegésére és a saját 
határai közé visszaszorítására, a békesség meg-
óvása végett, táborba gyűjtse az ország minden 
hazafias, liberális elemeit. 

Ha békességet s fegyverbarátságot akarnak 
tehát keresni a józanul és türelmesen gondolkozó 
római katholikusok, akkor legelső sorban gyűrjék 
le önmaguk között a türelmetlen és kizárólagos 
uralomra vágyó ultramontán klerikalizmust, s az 
egyoldalú felekezeti czélok s mások megsemmisí-
tése helyett tűzzenek ki egyetemes keresztyén czé-
lokat. Ha azt látjuk, hogy ezt megcselekszik s 
bennünk, protestánsokban nem megsemmisítendő 
eretnekeket, hanem a Krisztusban testvéreket lát-
nak : akkor majd mi is más választ fogunk adni 
a békességet kereső szavakra, s akkor majd meg-
találhatjuk a közös evangéliomi alapokat! 

Hamar István. 

JKözös keresztény alap".* 
(Visszhang Székely István dr. beszédére.) 

A budapesti egyetem tudós rektora, a Pázmány-
Egyesületnek f. évi január hó 2 0 á n tartott lakomáján, 
serleggel kezében olyan beszédet mondott, mely meg-
érdemli a közfigyelmet. A mai zilált korban r. katholikus 
dignitáriustól ritkán hallunk ilyen keresztyén szellemű 
és hazafias lelkületű, koncziliáns beszédet. Jól esik tud-
nunk, hogy az ország első tudományos intézetének Rec-
tor magnificus székében olyan türelmes és felvilágosodott 
férfiút tisztelhetünk, a minő Székely István dr. 

Sajnálom, hogy — a fővárostól távol lévén — 
csak most jutott kezembe a beszéd, melyre visszhang-
képpen szabadjon néhány őszinte szóval reflektálnom. 

Beszédéből különösen két eszme ragadta meg figyel-
memet: a keresztyén vallásosság és a tudományosság 
eszméje. Mind a kettő közös kincse az emberiségnek és 
a haladásnak. Ha a vallás és a tudomány igaz szelleme 
vezérelné az emberek cselekedeteit, akkor ma nem lenne 
olyan társadalmi és politikai felfordulás, a milyennek 
naponta tanúi vagyunk. A vallás és tudomány két olyan 
testvér, a kik az emberszeretet nagy eszméjéből születve, 
hivatva vannak az emberiség állandó boldogítására. A 
két lestvér sohasem jönne ellenlétbe egymással, ha nem 
lennének gonosz emberek, a kik önző érdekből össze-
veszítik őket egymással. A vallásnak és tudománynak 
éltető eleme a szabadság, mely nem tűr el semmi külső 
kényszert. Mind a kettő az igazságot keresi, Krisztusnak 
azon utasítása szerint: keressétek az igazságot és az 
igazság szabadokká teend titeket. 

Ha nem lennének tridenti zsinatok, melyek átkot 
szórnak azokra, a kik az igazságot lelkük sugallata 

* E czikk az „Az Újság" czímű lap f. hó 2-diki számában 
jelent meg, s onnan vesszük át, hogy lapunknak az „Az Ujság"-ot 
nem járató olvasói is megismerjék. Szerk. 



szerint más úton keresik; ha nem lennének pApai Sylla-
busók, melyek büntetést szabnak az úgynevezett eret-
nekekre : akkor igazán lehetne remélni az igazság ke-
resésének diadalát. Milyen hamar helyreállana a fele-
kezeti béke, mely ma felbomolva visszaidézi lelkünkben 
a múltnak szivet-lelket tépő legszomorúbb és legrom-
bolóbb jeleneteit. 

De igaza van Székely István dr.-nak, mikor azt 
mondja, hogy a történelmet nem csinálhatjuk vissza! 
Nem szüntethetjük meg a letűnt s immár háromszázados 
tényeket; de kötelességünk lenne a türelmet és ember-
szeretetet hirdető evangéliom szellemével áthidalni és ki-
egyenlíteni a vallási ellentéteket. Aranyigazságok ezek, me-
lyeket r. katholikusnak, protestánsnak és bármely vallás-
felekezethez tartozó hazafiaknak különbség nélkül követni 
kellene. Ebben egyetértünk; de a mit a mélyen tisztelt 
rektor úr a protestantizmusról, a hitújítás hibájául fel-
hozott, azt a részrehajlatlan história már nem igazolja. 

Készséggel elismerjük, hogy Pázmány vallásos és 
hazafias lelke mélyen fájlalta, hogy akkor, midőn a külső 
ellenségekkel szemben legnagyobb szükség lett volna a 
nemzet összetartására: akkor szakította azt kétfelé a hit-
újítás ! Ennél a mondatnál érdemes k ssé gondolkodni 
ós visszaemlékezni a történelmi tények igazságára. Páz-
mány működése korában a hitújítás hazánkban már száz 
esztendős volt; az ő korát megelőzőleg, a „lutherani 
comburantur" daczára, a hitújítás szabadabb szelleme 
magával ragadta a magyar főnemesség szinét-javát, a 
Thurzókat, az lllésházyakat, az Esterházyakat, a For-
gácsokat és Apponyiakat stb. Pázmány kora a r. katho-
liczizmus reakcziója, a rekatolizálás kora volt. Az ország-
élére és a r. katholikus egyház élére a visszahódított prot. 
családok fiait állították. A nádor: Esterházy M., a primás: 
Pázmány P. és néhány jeles püspök protestáns szülék 
gyermekei voltak. A magas és jövedelmező állások akkor 
is oly kapósak, irigyeltek és erkölcsrontók voltak, mint 
ma. A „régi hitegység helyreállítására" akkor is azokat 
a fegyvereket használta a hatalom, mint a mai korban. 
Előjogokat, kiváltságokat, gazdag javadalmakat és hiva-
talokat osztogatott. Ez volt a vonzerő — és. nem az 
evangéliom szeretete. Az igazi apostolok mindig szegé-
nyek" és alázatosak voltak. 

Még annyiban is hasonlított a Pázmány Péter kora 
a mai korhoz, hogy a farkas akkor is a bárányt vádolta 
a tiszta víz felzavarásával. Most is azt állítják, hogy 
„protestáns atyánkfiai az összetartás helyett a vissza-
vonás szellemét idézik elő!" S előidézik akkor,' mikor 
új és veszedelmes ellenségen támadtak stb. Nem akarják 
észrevenni, hogy akkor is, mint ma is, Rómából indult ki az 
üldözés. A tridenti zsinat határozatainak felújítása, a törté-
nelem tanúsága szerint, mindig vallási háborút idézett elő. 

Azért ne vegyék rossz néven a mi r. katholikus test-
véreink, ha mi azt a vádat, hogy a protestánsok türel-
metlensége idézte elő a mai időben tapasztalható reakcziót, 
egyszer s mindenkorra elhárítjuk magunktól, mint olyat, 
mely nem egyezik az igazsággal. 

E sorok írója azt már azon gyűlési beszédében is 
kiemelte, mely miatt némely türelmetlen r. katholikus túl-
zók valóságos torzalakot festettek róla a babonás gyer-
mekek ijesztgetésére. A protestánsok kátéjában és zsinati 
határozataiban a más vallású honfitársak elleni üldözés 
és átkozódás nem foglaltatik. 

Ezt igazolja a protestáns egyháznak egész múltja. 
A minden igaz magyar lelkét fájdalmasan érintő régi 
belháborúk előidézői, támasztói nem a protestánsok sorai-
ból kerültek ki. A Bocskay Istvánok, Bethlen Gáborok 
és a Rákócziak nevéhez fűződő harczok lényegileg véde-
kező harczok voltak, részint a római, részint a bécsi 
reakczió ellen és a megtámadott magyarság és alkot-
mánytaposók ellen. A protestánsok mindig azokat pusz-
tították, a kik a magyar nemzet politikai szabadságának 
és alkotmányának ellenségei voltak. De hagyjuk a régi 
és keserű igazságokat. 

Mi sohasem vettük rossz néven, hogy Pázmány és 
a hozzá hasonló tehetségek irodalmi és szellemi fegy-
verekkel küzdenek a protestánsok elen. Az ily fegyve-
rekkel vívott harczok sohasem ártottak, sem a vallás-
nak, sem a tudománynak, sem a hazafiságnak. Ilyen 
küzdelmek nem zavarják meg az ország békéjét most 
sem; de igenis megzavarják a Ne temere-féle pápai 
dekrétumok és püspökeinktől kierőszakolt azok az eskii-
formák, melyekben ezek a más felfogású embertársak 
üldözésére kötelezik magukat. 

Ilyen tények mellett nem lehet közös keresztyén 
alapot teremteni és nem lehet közös erővel legyőzni a 
társadalmi rendet és nemzeti egységet bontogató vesze-
delmes elemeket, mert az üldözéssel el van vetve a közös 
alap, melyet Krisztus vetett, a kiről meg vagyon írva, 
hogy rajta kívül nincs üdvösség. Az együttes működés-
hez elfogulatlan igazságszeretet kell, mely egyedül lesz 
képes „az evangéliom szellemével kiegyenlíteni és a haza 
szeretetével áthidalni a felekezeti ellentéteket". 

Ha a hazafias jóakarat és nemes törekvés, mely 
Székely dr. beszédéből kisugárzik, az összes r. katholikus 
főpapok és műveltebb világiak lelkét hevítené; ha Páz-
mány szellemének emlegetésével nem az ország „rekatho-
lizálásának" hiú erőszakolását kötnék össze; és ha az 
ékesen szóló és ékes magyarsággal író Pázmány P. 
lángeszéhez méltó modorban vetnék fel a vallási és tudo-
mányos kérdéseket a kissé szunnyadó protestantizmussal 
szemben: akkor ennek a szellemi és erkölcsi harcznak 
csak üdvös eredménye lenne. De mihelyest a régi bűnök-
ből is erényeket faragó új próféták, a világi politikával 
szövetségben, az újabb törvényekkel és az osztó igaz-
sággal ellenkezőleg, valósággal csak a világi hatalom 
főtényezőjét, az anyagi előnyök biztosítását tolják elő-
térbe : akkor megszűnik a Székely dr. beszédéből ki-
sugárzó nemes idealizmus és lesz közönséges materializ-
mussá, mely maga ellen zúdítja a mai kor minden szoczi-
ális és közgazdasági bajainak nagy tömegét. 

Velünk szemben nem szükséges Tisza István gróí 
szavait idézni, mert azok nincsenek ellentétben a mi 



eszméinkkel és vallásfelekezeti törekvéseinkkel. Mi meg-
értjük és megérezzük a Székely István dr. baráti kezének 
melegét; de valóságos hazafias fájdalommal tapasztaljuk 
a klerikalizmus jégfagyasztó markának önzését, mely 
lehetetlenné akarja tenni a vallási jogegyenlőség és 
viszonosság igaz keresztyén elveinek becsületes érvé-
nyesítését. Ezen fordul meg a vallási békének és a nem-
zeti egység nagy kérdéseinek áldásos megoldása. 

Zsilinszky Mihály. 

TÁRCZA 

D a r w i n . 
1809—1909. 

Az angol halhatatlanok nyugvóhelyén, a westmins-
teri apátság templomában, közvetlenül Herschel mellett 
és nem messze Newton hamvaitól van a tudomány ama 
nagy emberének sírja, a ki száz évvel ezelőtt — febr. 
12-én — Shrewsbury nevü angol városban született. 

A hajlamok, képességek átöröklése kevés család-
ban valósult még oly mértékben, mint a Darwinéban. 
Már dédatyja, Darwin Róbert, korának neves botanikusa 
volt és „Principia botanica" czímű munkája három ki-
adást ért. Nagyatyja, Darwin Erasmus, nagyhírű termé-
szettudós volt, a ki „The botanic garden", „The temple 
of nature" czímű verses és „Zoonomia, or the laws of 
organic life" czímű prózai munkáiban már hirdette azokat 
az elveket, a melyek később híres tudósok és különösen 
nagy unokájának neve alatt indultak hódító útjukra, 
szerte az ember egész gondolatvilágába. 

Darwin Erasmus azt írja Zoonomia czímű munká-
jában : „Ha figyelembe vesszük azokat a nagy változá-
sokat, a melyeken az állatok születésük után átmennek, 
valamint azokat, a melyeket a mesterséges nevelés rajtuk 
előidéz, továbbá a létért, eledelért, biztonságért való 
küzdelem behatásait . . . akkor bizonyára nem nagy me-
részség elképzelni azt, hogy azon hosszú idő alatt, mióta 
e föld megalkottatott, a.melegvérű állatok egy élő lény-
től származnak, a melyet a nagy „Első ok" — First 
cause — ruházott fel élettel ós a melyben meg volt a 
tehetség, hogy saját belső aktivitásánál fogva fejlődjék.'" 

Tudjuk, hogy Darwin egész életét arra szentelte, 
hogy ezen, az egész emberi gondolkodásra nézve oly 
nagyjelentőségű tételt, a melyre nagyatyja inkább intui-
czió, mint beható, részletes vizsgálat útján jutott, az 
emberek előtt kézzelfoghatólag bebizonyítsa. 

Atyja, Róbert, a nevezett városban híres orvos és 
neves természettudós volt. Darwin az elemi és közép-
iskolákat szülővárosában, az egyetemet Edinburghban 
és Cambridgeben végezte és kora ifjúságában fordult 
a minden természeti jelenséget élesen megfigyelni tudó 
lelkével ama tudományok felé, a melyeknek művelése 
halhatatlan nevet biztosított neki. Érdekes, hogy Darwin 
Cambridgeben, többek biztatására, azon gondolattal is fog-

lalkozott, hogy a papi pályára lép. Élete külső esemé-
nyekben egyszerű volt. Legmozgalmasabb volt életében 
az az öt év, a melyet a „Beagle" — vizsla — nevű 
hajón megtett tanulmány útján töltött. Tanára ajánlotta 
az angol kormány által chronometrikai felvételek czéljá-
ból kiküldött hajó kapitányának az ifjú, akkor még csak 
néhány szakférfiú előtt ismert természettudóst. Ez az út, 
a mely Délamerikába, a Csendes-óczeán szigeteire vezé-
relte, tette nevét ismertté és gyakorolt nagy, eltörölhet-
len benyomást Darwin lelkére és szolgáltatott kezébe 
olyan adatokat, a melyeket későbbi nagy műveiben oly 
mesterien felhasznált. Az a könyv, a melyet ezen utazá-
sáról írt, rendkívüli élvezetes olvasmány még laiku-
sokra nézve is. Tanúskodik ez. nemcsak Darwin nagy-
szerű megfigyelő tehetségéről, hanem mélyérzésű, humánus 
lelkéről is. „E mai napon hagytuk el, írja, végleg Bra-
ziliát. Nem fáj szivem, hogy elhagytam ezt az országot 
és hogy sohasem látom viszont a rabszolgák e szomorú 
hazáját. Még most. is, ha távolról valami sikoltást hal-
lok, felidézi lelkemben azt a siralmas nyögést, a melyet 
ott egy embertelenül megkínzott rabszolga ajkairól hal-
lottam . . . Átellenben egy öreg nő lakott, a ki minden-
féle kínzó eszközöket tartott női rabszolgáinak kínzá-
sára . . . Képzeljétek el a rabszolgák helyzetét! És ezt 
az intézményt olyanok tartják fenn és védelmezik, a kik 
azt vallják, hogy ők szeretik embertársaikat, mint önma-
gukat, hisznek Istenben és imádkoznak hozzá, hogy az 
0 akarata legyen meg itt a földön!" 

Meglátogatta a Tűzföldet és itt mély és nagyjelen-
tőségű benyomást gyakorolt megfigyelő lelkére az ottani 
bennszülöttek testi és szellemi alacsony állapota. „Alig 
lehet elhinnni, hogy társteremtmények — fellow crea-
tures — ezek és hogy velünk ugyanazon nemzetséghez 
tartozók.'"' És felemlítésre méltó, hogy Darwin lelkét 
később nagy örömmel töltötte el az,, hogy ezen benn-
szülöttek életében gyökeres változást idézett elő a ke-
resztyén hittérítők önfeláldozó munkája. Ennek hallatára 
nagy adományt juttatott a délamerikai missziói társaság-
nak. Nagyjelentőségű volt ezen útjában, már kihalt ős-
állatok — fajok — csontvázainak felfedezése, a korall-
szigetek, zátonyok közvetlen megfigyelése. Érdekes, hogy 
Darwin dél-amerikai útjában közvetlenül megfigyelhette 
a földrengés hatását is, a melyet így ír le: „A tenger-
parton voltunk és egy erdőben pihentünk; nem okozott 
nehézséget a felállás, de szédülés fogott el bennünket. 
Olyan érzés volt, mintha valami vékonyan befagyott 
vizén álltunk és jártunk volna. Mintha a szilárdságnak 
és maradandónak ideája egy másodpercz alatt elhagyott 
volna bennünket; az a néhány másodpercz a bizonyta-
lanság, végtelen nyugtalanság eszméjét keltette fel ben-
nünk." Érdekes, hogy Darwin szervezete nem tudott 
alkalmazkodni a tengeri utazáshoz. Egész útja alatt érezte 
a tengeri betegség kellemetlenségeit és az öt évi útnak 
rossz hatását haláláig szenvedte. 

Visszatérte után nemsokára megnősült. Elvette 
unokatestvérét, Weywood Emmát, a kivel élete végéig 



boldog házasságban élt, házasságukból 9 gyermek szár-
mazott. Néhány évig Londonban élt, s titkára volt a föld-
tani társaságnak ; majd Kentnek egy kis falujába, Downba 
költözött és itt, egy fennsíkon épült, egyszerű, de ké-
nyelmes, nagy kerttel környezett falusi lakában élte le 
életének hátralevő 40 esztendejét, folytonos, nagy ered-
ményekben gazdag munkában. 

Éppen egy félszázaddal előbb, 1859-ben jelent meg 
legnevezetesebb munkája: „Origin of species, by means 
of natural selection." Bizonyára nem jelent meg a mult 
században egy könyv sem, a mely oly nagy befolyást 
gyakorolt volna a szellemi élet irányítóira, mint az, a 
melyről szerzője elmondja, hogy 20 évi beható, folytonos, 
lelkiismeretes megfigyelésnek, adatgyűjtésnek eredménye. 

Azon nagy általánosító elvek, thezisek, a melyeket 
Darwin e korszakot alkotó munkájában hangoztat, nem 
voltak újak. Előtte és vele egyidejűleg hirdették azokat 
mások is. Könyvének megjelenése előtt a Linné társa-
ságnak Lyell, a híres geologus mutatta be egyidejűleg 
az ő és Wallace dolgozatát a fajok változására vonat-
kozólag. Darwin eredetisége, hogy úgy mondjuk, nem 
is ezen elvek feltalálásában, hanem inkább azoknak meg-
indokolásában állOtt. ty 

A fajok változnak, ez volt a bizonyítandó tétel; és 
szerinte a változás okai a szelekczió és a létért való 
küzdelem, a mely utóbbi indok felismerésére Malthusnak 
a népesség szaporodásának elvéről szóló könyve segítette. 
A kiválasztás és a létért való küzdelem új meg új 
tökéletesebb egyedeket és ezek által új fajokat hoz létre. 
A faji változásokat és átmeneteket a háziállatoknál 
szemmel láthatjuk, és magunk irányíthatjuk; künn a 
természetben maga a természet az irányító, átalakító és 
kiválasztó. Mi ezt a műveletet a magunk hasznáért csele-
kesszük ; a természet pedig önzetlenül, egyedül a lények 
érdekében végezi azt. Éppen ezért a természet produk-
cziói igazabbak és mélyrehatóbbak, mint az emberéi. 
Csoda-e hát, ha ezek a változások jobban megfelelnek 
a megélhetés feltételeinek és így magasabb művészetnek 
bélyegét hordják magukon? 

Darwin tétele tehát ebben foglalható össze: „Ha 
a teremtményre nézve hasznos, jótékony változás tör-
ténik a szervezetben az egyénnél, ez a beállott változás-
nál fogva túléli a többit és azt átörökíti utódaira. Ez a 
fejlődés menete, a melynek útján a tökéletlen egyének 
és fajok kihalnak, hogy a tökéletesebbnek, alkalmasabb-
nak, erősebbnek adjanak helyet". Ennek a menetnek 
Herbert Spencer adott nevet, a mely szerint ez nem 
egyéb, mint „the survival of the fittest", a „legalkal-
masabbnak megmaraádsa". 

Bár ebben a könyvében még nem szól Darwin az 
ember származásáról, de implicite már benne van a 
későbbbi könyvében felállított hipothézis az ember szár-
mazásáról ; mert hiszen kimondja azt, hogy minden szer-
ves lény egy ős lénytől származik, a melybe élet leheltetett. 

B. Pap István. 
(Folyt, köv.) 

BELFÖLD. 

A genfiek mi rólunk. 
Kálvin négyszázados születési évfordulójának méltó 

megünneplése érdekében tett előkészületeink híre Genfbe 
is eljutott. Az egyik legtekintélyesebb genfi napilap, a 
„Journal de Genéve" január 14-iki száma (első lapján) 
külön czikkben emlékezik meg rólunk, a legnagyobb 
elismerés és szeretet hangján. Úgy gondoltuk, mindnyá-
junkat igen közelről érdekel, miként vélekednek rólunk 
Kálvin városában lakó hitrokonaink, azért a czikket 
egész terjedelmében lefordítottuk. 

* * 
* 

Magyarország és az 1909. évi jubileum. 

Ez év folyamán Maday úr, a genfi egyetem magán-
tanára, több ízben emlékeztetett bennünket azokra a köte-
lékekre, melyek Magyarországot Genfhez fűzik, az esz-
mék és az öntudat amaz egységének erejénél fogva, 
melyet a kálvinizmus a legkülönbözőbb országok közt 
teremtett. 

Másrészről a magyar professzoroktól és lelkészektől 
azokhoz, kik Genfben az elközelgő jubiláris ünnepségekkel 
foglalatoskodnak, legkiváltkép a reformáczió emlékmű-
vének társaságához levelek érkeztek ebben a tárgy-
ban, melyek a legfényesebb értesítéseket tartalmazzák. 
Igen érdekes ebben a tekintetben a társaság értesítő-
jének az olvasása, mely eme levelek néhányát közli. 
A magyar szobrásznak, Horvai Jánosnak a választói 
csarnokban kiállított szobormű pályázata, mely oly nagy 
hatást gyakorolt a közönségre, a maga nemében szintén 
csalhatatlan bizonysága volt annak az érdeklődésnek, 
mellyel ott minden iránt viseltetnek, a mi a genfi refor-
máczióra vonatkozik. 

Azt lehetne hinni, hogy ez a rokonszenv, a mely-
ről beszélünk, csak az értelmiség és a művészek körében 
nyilvánul; de hál' Istennek, a mozgalom kiterjedése 
tekintetében ennek éppen az ellenkezője áll. Mindenki 
önmaga is megítélheti, hogy nem túlozunk, ha azt állít-
juk, hogy valóban népszerűvé, sőt arra is érdemessé 
vált, hogy értesüljünk róla. 

Alig hogy megkezdődtek a Genfben történtek, 
Baksay szuperintendens úr igen lelkes fölhívást intézett 
azokhoz az egyházakhoz, melyeknek ő az adminisztratív 
feje. A gyűjtések nyomban és mindenütt megindultak. 
Budapesten pl. a ref. egyház, a főgimnázium, a ref. theol. 
akadémia versenyeztek egymással buzgóság tekintetében ; 
a felsobaranyai egyházmegye, Pécs környékén, mely az 
ország egyik szegényebb része, egymaga 1200 kor.-t 
adott össze. Ilyeténképpen, Genfet kivéve, Magyarország 
most az egyedüli ország, mely az emlékmű javára indí-
tott mozgalomban pozitív eredményeket ért el. 

Nemde, olyan bizonyság ez, melyért a genfiek 
hálásak és egyúttal büszkék is lehetnek! Mindamaz 
országok számára, melyek közel vagy távol a kálvini 



reformáczió fölszabadító befolyásának alávetették magu-
kat, nincs-é ott elmélkedésre és követésre méltó példa? 

Egész a napilapokig egy sincs, mely visszhangot 
nem adott volna annak a sokatmondó lelkesedésnek. 
Legutóbb, deczember 13-án, egy közlemény jelent meg 
a nagyobb politikai napilapokban, melynek fordítása 
előttünk fekszik. Leírja az 1909. július havára úgy 
Magyarországon, mint Genfben megkezdett előkészületeket. 
Tudatták ott, hogy a közel jövőben több, a magyar 
reformátusság vallási-, irodalmi- és politikai történetének 
szentelt munka jelent meg. 

A nagy ország egész területén rendszeresen meg-
indított mozgalomra általános lelkesedés volt a felelet. 
S ez annál értékesebb, mert ne feledjük: a magyar 
református egyház saját erejéből él és önmaga tarja fönn 
nagyszámú elemi- és középiskoláit, gimnáziumait, aka-
démiáit, melyek közt a debreczeni a legtekintélyesebb. 
Ez a város valóságos Genf a magyarok hazájában. A 
végből, hogy megítélhessük annak az áldozatnak a nagy-
ságát, melyet hittestvéreink fölmutatnak, jó hivatkoznunk 
arra, hogy közülük többeknek az adója, melyet egyhá-
zuknak és az azzal kapcsolatos munkáknak áldoznak, 
állami adójuk többszörösét meghaladja. 

A történelem csakugyan megtanít bennünket arra 
a vezető szerepre, melyet a reformáczió a magyar szabad-
ság lassú és drámai győzelmében játszott, melynek a 
református Bocskay István fejedelem volt a XVII. század 
elején elszánt vezetője a Habsburgok abszolutizmusa 
ellenében. Ez magyarázna meg kétségkívül, hogy az 1909. 
évi négyszázados évforduló a magyar protestánsok köré-
ben oly gyorsan egy nemzeti évforduló színezetét és 
fontosságát öltötte magára. 

Azt a pillanatot várva, mikor szerencséjük lesz 
magyarországi barátaikat fogadhatni, a genfiek máris a 
legnagyobb köszönettel tartoznak nékik, oly örvendetes 
lelkesedésükért és oly nemeslelkű rokonszenvükért. 

Fordította : Dr. Kováts István. 

vett részt. Ebben az esztendőben már ötvenhét várme-
gyében, 1542 községben, 4552 gazdasági előadás rendez-
tetik, a melyek résztvevőinek száma kétségtelenül meg 
fogja haladni a kétszázezret. Meg* kell jegyeznünk, hogy 
ezen az éven már gazdasági tanfolyamok külön rendez-
tetnek, még pedig harminczegy vármegyében, hatvannégy 
községbén, összesen hatvanöt tanfolyam. A tanfolyamok 
hosszabb időre szólnak természetesen, mint az előadá-
sok és kiadóbb oktatást adnak. Úgy a gazdasági elő-
adásokat, mint tanfolyamokat, a földmívelésügyi miniszter 
megbízása szerint, az általa engedélyezett anyagi támo-
gatással : a gazdasági egyesületek, gazdakörök, várme-
gyei mezőgazdasági bizottságok, népművelődési egyesü-
letek, közjótékonysági egyesületek, gazdasági akadémiák, 
földmíves iskolák, gazdasági ismótlőiskolák, gazdasági 
szaktanárok rendezik. Tárgyukat a gazdasági ismeretek 
terjesztése, a földmíveseket érdeklő törvények s intézmé-
nyek, szövetkezeti ügyek, adó- és illetékdíjszabás, vasúti 
szállítási és egészségügyi szabályok, biztosítási ügyek, 
értékesítési módok, gazdasági szerződések, egyszóval a 
gazdának szükséges tudnivalók ismertetése alkotja. Mos-
tanig, vágy iá1' 1896-°tól e télig, több mint tízezer ilyen tan-
folyam rendeztetett és kereken három millió ember vett 
rajtuk részt. Ha számba vesszük, hogy némelyik ember talán 
tízszer is szerepel a hallgatók között, még sem mondunk 
nagyot, ha föltesszük, hogy közel egy millió ember élvezte 
a gazdasági nevelés áldásait és egyikük több, másikuk 
kevesebb, de mindenik hasznos ismereteket szerzett gaz-
dasági munkája haszonhajtása és jósága tekintetében. 

A háziipari tanfolyamok egészen új keresetforrást 
igyekeznek azokon a vidékeken meghonosítani, a hol a 
nép eddig télen alig tudott keresni valamit, és a hol, ha 
volt is valamelyes háziipar, még a fillérek is csak véko-
nyan csepegtek belőle. A mult télen negyvenkilencz vár-
megyében, 379 községben tartott 391 háziipari tanfolya-
mon 11.490 gazda és gazdasági munkás vett részt. Ezen a 
télen ötvennyolcz vármegyében, 474 községben, 482 házi-
ipari tanfolyam tartatik. 1899 óta a háziipari tanfolyamok 
száma megközelíti a négyezret, a rajtuk részt vett földmíves 
nép pedig kereken ötvenezernyi hatalmas sereget tesz ki. 
Vagyis ennyire megy azoknak a száma, a kik a gazda-
sági háziipari tanfolyamokon a fafaragást, kosárfonást, 
seprő- és kefekötést, szalma- és gyékényfonást és nád-
szövést megtanulták. Tudjuk, hogy ma már a háziipar 
nem afféle jelentéktelen dolog, mert a földmívelésügyi 
kormány egyúttal a háziipari termékek értékesítését is 
intézi s a hol csak lehet, a háziiparosokból szövetkezetet 
szervez. Tudjuk, hogy már a mult évben negyvenöt ilyen 
szövetkezet működött 2445 taggal, a kiknek mindenike 
a télen át, tehát az előbb jóformán kereset nélküli idő-
ben, körülbelül kétszázhuszonöt koronát keresett. 

A népnek a gazdasági tanfolyamok és előadások, 
valamint a háziipari tanfolyamok útján való nevelése 
tehát ma már igen nagy intézmény, melynek szolgála-
tában egész sereg kiváló szakember áll és a melyhez 
fogható alig van az egész világon. Azt tanúsítván, hogy 

A nép gazdasági nevelése. * 

A földmívelésügyi minisztériumnak egy testes füzet-
kéje beszél érdekes dolgokat arról, hogy milyen hatal-
mas intézményekké fejlődtek már a gazdasági téli népies 
előadások és gazdasági háziipari tanfolyamok. E füzet 
száznyolczvan lapján csak arról van szó, hogy hol és 
mennyi résztvevővel tartottak a mult év felében és tar-
tatnak ezen a télen a szóban levő nagyfontosságú tanítások. 

Hogy mindenek előtt a gazdasági tanfolyamokkal 
végezzünk, a mult év telén ötvenöt vármegyében, ezer-
háromszáznegyvenöt községben, összesen háromezerszáz-
huszonhat előadást rendeztek, a melyeken 186.032 égvén 

* Ezt a czikket a „Szövetkezés" cz. közgazdasági lapból 
vettük át, hogy felhívjuk általa a lelkész és tanító urak figyelmét 
protestáns népünk gazdasági nevelésének nagyfontosságú ügyére. 

Szerk. 



földmívelési kormányunknak olyan gondja van a föld-
mívelő nép haladására, mint az egy földmívelő országban 
illik. Ha valaki azt hallja beszélni, hogy az ország vezetői 
nem törődnek a néppel, csak néhányat mondjon el a fel-
sorolt számokból, ós mindjárt másképen fogja látni a 
dolgot. 

KÜLFÖLD. 

A genf i ú j e g y h a z a l k o t m á n y . 

Lapunk mult évi 18-dik számában már ismertette 
dr. Kováts J. István a genti kantonnak azon intézkedé-
sét, a mellyel az egyházat elválasztotta az államtól, s 
annak az új egyházalkotmánynak az alapelveit, a melyet 
a református egyház XlX-es bizottsága a protestáns egy-
ház, mint magánjogi testület részére kidolgozott. Ezt az 
egyházalkotmányi tervezetet azóta letárgyalta a kanton 
protestáns választói által kiküldött 67 tagú alkotniányozó 
gyűlés, s az általa megállapított szövegben bocsáttatott 
az a protestáns választók megszavazása alá. A népsza-
vazáson, 31 szavaz it ellenében 4531 szavazattal, az alkot-
mányi szervezet elfogadtatott s így a genfi kanton prot. 
egyháza új alkotmányt kapott. 

Ezt az új egyházalkotmányt dr. Kováts J. Isván 
fordításában közölte a Lelkészegyesület f. évi 8. és 9. 
száma. Miután Kálvin városának protestáns egyházalkot-
mánya keli, hogy minket, magyar kálvinistákat közelről 
érdekeljen s érdekelje egyházunknak ne csak lelkészi, 
hanem világi tígjait is, a nevezett lapból átvesszük a 
fordítást, s adjuk a következőkben : 

Istennek, a mi Teremtönknek és Atyánknak dicső-
ségére, ki a sötétségből az ö csodálatos világosságára 
vezérélt bennünket. Amen. 

a. genfi nemzeti protestáns egyház alkotmánya. 
I. czim. 

Nyilatkozat. 

A genfi nemzeti protestáns egyház egyedül Jézus 
Krisztust, az emberek Megváltóját ismeri el fejéül. 

Mint az egyetemes egyház sértetlen része és mint 
a genfi nagy tanács által az 1536. év május 21 ikén 
alapított egyház örököse és folytatója, a hozzá hasonlóan 
a reformáczióból származó egyházakhoz kapcsolódik s 
kiváltképpen a svájczi református egyházakkal tart fönn 
szorosabb összeköttetést. 

Tanításának alapjává a keresztyén lelkiismeret és 
a tudomány fényénél szabadon tanulmányozott bibliát 
teszi. Tagjai mindegyikének kötelességévé teszi, hogy a 
személyes és megfontolt meggyőződésben erősítse magát. 

Megnyitja kapuit a genfi kanton minden protes-
tánsának, a nélkül, hogy valaminő hitvallást szabna 
eléjük. Az a czélja, hogy vallási és erkölcsi fejlődésük 
tekintetében az igazságosság és testvériség szellemében 
összehozza és egyesítse őket. 

Az Isten országának e földön való terjesztésén 
fáradozik, az örök élet s az egyéni és társadalmi haladás 
forrásának: az evangéliomnak segítségével. 

II. czím. 

Az egyház szervezete és működése. 
1. §. Ez egyház tagjai genfi nemzeti protestáns 

egyház czím alatt a résztvevőkből egy társaságot ala-
pítanak, mely a kötelezettségekről szóló szövetséges tör-
vénykönyv XXVIlI-ik czímében foglalt rendelkezések 
alá tartozik. 

2. §. Az egyesület székhelye Genf. Korlátlan idő-
tartamra szól. Hivatalos közleményei a genfi kanton hiva-
talos lapja útján jelennek meg. 

3. §. A genfi nemzeti protestáns egyháznak az a 
czélja, hogy a protestánsok vallási szükségleteit kielé-
gítse s a reformáczió eszméit megvédelmezze és terjessze. 
Hivatása betöltését minden egyes tagjának tényleges 
közreműködésével, lelkészei szolgálatával, vallásoktatás-
sal, nyilvános istentiszteletekkel, vallási szertartásokkal 
és minden arra alkalmas eszközzel munkálja. 

Kiszolgáltatja a keresztség és az úrvacsora sakra-
mentumait. 

Részt vesz a nemzet nagy történelmi eseményei-
nek megünneplésében. 

4. §. Az egyház ténykedései és nyilvános tanítása 
ingyenesek, lelkészei bárkinek szolgálatára állanak, a 
ki hozzájuk fordul. 

III. Czím. 

Az egyház tagjai és választói. 

5. §. A genfi nemzeti protestáns egyház tagjai 
mindazok a genfi protestánsok és a kanton mindama 
protestáns lakói, kik részt akarnak venni ez egyház 
életében. A tagok egyszerű nyilatkozattal bármikor ki-
léphetnek az egyház kötelékéből. 

6. §. Választók azok a svájczi állampolgár tagjai 
az egyháznak, kik a kantonban politikai jogokat élvez-
nek, s a kik akár önként, akár az egyháztól hozzájuk 
intézett fölhívásra kifejezést adnak abbeli kívánságuknak, 
hogy az egyház választói névjegyzékébe fölvétessenek. 

Ugyancsak választók azok a nagykorú genfi férfi 
tagjai az egyháznak, kik a kantonon kívül telepedtek 
le s kik hasonlóképen kérték az egyházi lajstromokba 
való fölvételüket. Senki sem vehető föl, avagy tartható 
meg akarata ellenére az egyház választói névjegyzékeiben. 

7. §. A választók lakóhelyük gyülekezetében gya-
korolják szavazati jogukat, vagy ha a kantonon kívül 
laknak, abban a gyülekezetben, melyet a konzisztórium-
nál megjelöltek. 

A lelkészek abban a gyülekezetben választók, a 
hol lelkészkednek. 

Senki sem lehet egynél több gyülekezetben választó. 
8. §. Az egyháztagok személyileg semmiféle tör-

vényes felelősséget nem vállalnak az egyház kötelezett-
ségeit illetőleg. 



IV, czím. 

A gyülekezetek. 

9. §. Az egyház gyülekezetekre (paroisse) oszlik; 
számukat és kiterjedésüket a konzisztórium határozza meg. 

10. §. A gyülekezetek a területükön lakó egyház-
tagokból alakulnak. 

Az egyház minden választója egyszersmind annak 
a gyülekezetnek is választója, a melynek tagja. 

11. §. A gyülekezeteknek meg kell szerezniök a 
jogi személyiséget és alapszabályaikat a konzisztórium 
elé kell terjeszteniük megerősítés végett. Ezek nem is 
módosíthatók e testület helybenhagyása nélkül. 

12. §. Minden gyülekezet — a konzisztórium jog-
körének megóvása mellett — az egyháztanács (Conseil 
de paroisse) által kormányoztatik. Egy. vagy több lel-
készt alkalmaz. 

13. §, A gyülekezetnek az egyháztanács által kezelt 
vagyona a gyülekezet külön kiadásainak a födözésére, 
kiváltképpen pedig az istentiszteletek költségeire és a 
jótékonyság gyakorlására szolgál. Eredeti rendeltetésétől 
eltérő czélra nem fordítható. 

14. §. A gyülekezet által alkotott polgári egyesület 
föloszlása esetén a vagyon a központi pénztárra száll. 

V. czím. 

Az egyház szervei. 

15. §. A genü nemzeti protestáns egyház szervei: 
1. a konzisztórium ; 
2. az egyháztanácsok; 
3. a lelkészek társasága (La Compagnie des pasteurs). 

1. A k o n z i s z t ó r i u ni. 

16. §. A konzisztórium 40 tagból áll, kik közül 9 
egyházi és 31 világi; mindannyian 25-ik évüket betöl-
tött választókból választatnak. Az egyház összes válasz-
tóiból alakított egyetlen testület választja őket, négy év 
tartamára. 

A konzisztórium tagjai közvetlenül újra választhatók. 
Működésük díjtalan. 
17. §. A konzisztórium tagjaivá választattak azok 

a jelöltek, kik a szavazó lapokkal történő titkos szava-
zásban a szavazatok viszonylagos többségét elnyerték; 
de csak abban az esetben, ha ez a többség az érvényes 
szavazatok egyharmadánál nem kevesebb. Ha a választás 
befejezése czéljából még pótválasztás is szükségessé 
válnék, az a szavazatok többsége alapján történik. 

A szavazatok egyenlősége esetén az idősebb jelölt 
tekintetik megválasztottnak. 

18- §. A mennyiben a két választás közötti időben 
a konzisztórium tagjainak száma, akár elhalálozás, akár 
lemondás, avagy a választói jogosultság elvesztése miatt 
legalább egynegyed résszel megfogyatkoznék, az egyház 
választói pótválasztásra hivatnak össze. 

Ha a megüresedések a konzisztórium megbízatásá-
nak lejárását megelőző hat hónapban állanak elő, pót-
választások nem ejtetnek meg. 

19. §. A konzisztórium föladata az egyház vezetése 
és általános igazgatása. 

Szabályozza mindazt, a mi az istentiszteletekre, 
a vallásoktatás szervezésére és az egyház pénzügyeire 
vonatkozik. 

Őrködik a genfi protestantizmus érdekei fölött és 
a reformált vallás terjesztésén buzgólkodik. 

A gyülekezetek számát, területét és a lelkészi szol-
gálatot megszabja. 

A központi pénztár által fizetendő összegeket meg-
határozza. 

Élén áll azoknak a személyes közbenjárásoknak, 
melyeknek az a czélja, hogy mindazokat, kik önként 
nem jelentkeznek a választói összeírásra, rábírja az egy-
házi választók lajstromába való beiratkozásra. 

Szervezi a választások körül fölmerülő teendőket. 
Elkészíti az egyház rendszabályait és megválasztja 

az állandó bizottságok (vallásoktatás, lelkészi ügyek, új 
tagok fölvétele, egyházi érdekek, egyházi zene, egyházi 
javak, pénzügyek stb.) tagjait. 

Megvizsgálja és megerősíti az egyháztanácsok ügy-
viteli és pénzügyi jelentéseit. 

Hívatott dönteni és indokolt véleményt nyilvánítani 
azon javaslatok fölött, melyeket az egyháztanácsok, vagy 
a lelkészek társasága eléje terjesztenek. 

20. §. A konzisztórium minden évben titkos szava-
zással megválasztja tisztikarát, mely elnökből, alelnökből 
és titkárból áll. 

Az elnöknek mindenkor világinak kell lenni. 
Működése egyfolytában két évnél tovább nem ter-

jedhet. 
21. §. A konzisztórium tisztikara és négy másik 

tagja, kik titkos szavazással hasonlóképpen négy évre 
választatnak, képezik a végrehajtó bizottságot. 

22. §. A végrehajtó bizottság gondoskodik a kon-
zisztórium határozatainak végrehajtásáról és ezt az utóbbit 
harmadik személyekkel szemben képviseli. 

Okiratok kiadásánál és a szükséges aláírásoknál a 
végrehajtó bizottság két tagja képviseli az egyházat 
érvényesen, kik együttesen írják alá nevüket. 

23. §. A konzisztórium minden évben köz- ós 
tanácskozó-gyűlésre hívja egybe az egyháztanácsoknak 
és a lelkészek társaságának tagjait. 

Ez a közgyűlés összehívandó akkor is, ha azt a 
konzisztórium szükségesnek találja, vagy ha az egyház-
tanácsok egyharmada, avagy a lelkészek társasága 
kérelmezi. 

24. §. A konzisztórium maga szabja meg tanács-
kozásai rendjét. 

II. Az e g y h á z t a n á c s o k. 
25. §• Az egyháztanácsok tagjait négy évi idő-

tartamra választják a gyülekezet választói. 



26. §. A tanácsosok számát a szervezeti szabály-
zat határozza meg, — a gyülekezet választóinak szám-
arányában. 

27. §. Jelöltek csak a gyülekezet választói közül 
állíthatók. 

Az egyháztanácsok tagjai közvetlnül újból megvá-
laszthatok. 

Működésük ingyenes. 
28. §. A gyülekezetben működő lelkészek nem 

választhatók, de joguk van a tanács ülésein résztvenni 
és tanácskozási joggal bírnak. 

29. §. Az egyháztanács tagjaivá azok a jelöltek 
választattak meg, kik titkos szavazás útján a szavazatok 
viszonylagos többségét kapták, föltéve, hogy ez a többség-
nem kevesebb az érvényesnek nyilvánított szavazólapok 
egyharmadánál. 

A választók ezenkívül póttagokat is választanak, 
kiknek számát a konzisztórium határozza meg. Ezek a 
póttagok helyettesitik az egyháztanácsban az elhalt 
vagy lemondott tagokat a következő választásig. A 
helyettesítések sorrendjét a nyert szavazatok száma hatá-
rozza meg. 

Ha második szavazás szükséges a választás befe-
jezéséhez, az a szavazatok többsége alapján történik. 

Szavazatok egyenlősége esetén az idősebb jelölt a 
megválasztott. 

Az egyháztanácsok és a konzisztórium választása 
egy időben történik. 

30. §. A szervezeti szabályzat határozza meg a 
pótválasztások megejtésének rendjét arra az esetre, ha 
a következő választásig a tanács tagjainak száma meg-
fogyatkozik és póttagok nincsenek. 

31. §. Az egyháztanácsok gyülekezetük vallási és 
erkölcsi érdekeinek s a jótékonyság gyakorlásának 
előmozdításán fáradoznak. 

Megválasztják a diakónusokat és a jótékonysági 
bizottságok tagjait. 

Kezelik a gyülekezet vagyonát, megválasztják annak 
tisztviselőit s ügyviteli és pénzügyi jelentést terjesztenek 
évente a konzisztórium elé. 

Közreműködnek az egyház kebelébe való fölvé-
teleknél és a gyülekezet választói névjegyzékének elké-
szítésénél. 

Örködnek a templomok és egyházi épületek, vala-
mint az istentiszteletnél használt tárgyak jókarban tar-
tása és megóvása fölött. 

A templomok átengedése tárgyában — az egy-
ház általános szabályaival egyezően — rendelkeznek 
és őrködnek a fölött, hogy az istentisztelet helyiségei 
ne használtassanak eredeti rendeltetésüktől eltérő czélra. 

Képviselik a gyülekezetet a konzisztórium előtt ós 
harmadik személyekkel szemben. 

A konzisztórium elé járulhatnak kezdeményezőleg 
minden olyan kérdéssel, mely az egyházi életet általá-
nosan érdekli (ügyvezetés, istentisztelet, vallásoktatás stb.) 

32. §. A konzisztórium alkotta külön szabályzat 
határozza meg az egyháztanácsok jogkörének részleteit. 

HI. A l e l k é s z e k t á r s a s á g a . , : 

33. §. A lelkészek társasága a működő lelkészek-
ből áll. Mindannyiszor, a mikor szükségesnek találja, 
tanácskozási joggal meghívhat üléseire előzőleg ^ ű k ö -
dött lelkészeket, segéd- vagy helyettes lelkészeket és a 
genfi egyetem theologiai karának tanárait, ha azok az 
egyház lelkészei. 

Az egyházat érdeklő kérdésekben véleményt ter-
jeszthet a konzisztórium elé. 

Tanácskozásai rendjét szabályzattal állapítja meg. 
Megszerezheti a jogi személyiséget. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZ. 
Lelkész választások. A legyesbényei ref. gyülekezet 

Czecz András zsérczi lelkészt, — a kokadi ref. gyüle-
kezet Bodor Pál révi lelkészt, — a téthi ref. gyülekezet 
Adorján István böjti segédlelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Lelkészi jubileum. Materny Lajos, debreczeni 
evang. lelkész, tiszavidéki főesperes, f. hó 9-én tölti be 
debreczeni lelkészi szolgálata 25-dik esztendejét. Ez 
alkalomból gyülekezete és egyházmegyéje ünneplésben 
fogja részesíteni a jubiláns esperes-lelkészt. 

A. „Ne temere" történetéhez. Már írtunk a Ne te-
mere dekrétum felfüggesztéséről szóló hírlelésekről. Most 
már a felől adhatunk hírt, hogy a dologban van valami. 
A herczegprimás újabb előterjesztésére ugyanis megérke-
zett a mult hónap 25-dikén a pápai válasz, a mely a de-
krétumra nézve Magyarországot illetőleg további egy 
évre bizonyos engedményeket tesz. Ez engedményekből 
a hiszékenyebb emberek azt következtetik, hogy a 
dekrétum nem is fog soha hazánkban érvénybe lépni. 
Mi azonban kétségeskedünk felette. Vagy legalább is 
nem hisszük, hogy a pápa a dekrétumot egy Lambru-
schiní-féle instrukczió formájában teljesen felfüggesztené 
Magyarországra nézve. Inkább hisszük azt, hogy a dolog 
úgy fog látszólag megoldatni, hogy a püspökök felhatal-
mazást nyernek az esetről-esetre szóló dispenzáczió meg-
adására. Ez azonban nem megoldása a dolognák. így a 
Ne temere voltaképen érvényben marad — a mint hogy 
érvényben van ma is — s csupán az lesz lehethetséges, 
hogy egyes kiválóbb és kívánatosabb esetekben dispen-
záczió lesz nyerhető. A papság azonban tovább is a 
dekrétum alapján oktatja ki, a dispenzáczió nyerhetésről 
nem tudó és a dispenzácziót aligha megnyerhető tömeget 
a vegyesházasságok érvényességét illetőleg s a íélek-
híilászás hatalmas eszközét nem bocsátja ki a kezéből. 
Jó lesz tehát ezzel tisztában lennünk és őrködésünket 
meg nem lanyhítanunk ! * 

A Ne temere gyümölcse. A budapesti, Kálvin-téri 
ref. lelkészi hivatal legközelebb egy levelet kapott, a 
melyben egy gépírásos lapon a következő üzenetet kapta: 
„A Ne temere ne izgasson benneteket olyan nagyon. Ez 
a római katholikusoknak teljesen a belügyük. A pápa 
csalhatatlanságából kifolyólag kimondta ezt, és ez helyes 

* E tekintetben Kohl Medárd cz. püspök nyilatkozatai láttak 
közleményünk megirása óta napvilágot. E nyilatkozatokat, a me-
lyek a mi véleményünket erősítik, legközelebb közöljük. Szerk. 



is. Más vallásában a róm. kath. nem szokott kritizálni, 
ez csakis a Ti tudományjotok (Sic!). A vallástok csak 
tagadásból és kritizálásból áll, erre pedig Eretnek nin-
csen hivatva. Sapienti sat." S ehhez a laphoz mellékelve 
volt 25—30 kis czédulácska, a következő szöveggel: 
„Ne.temere. — Ne neked te marha eretnek." — Egy 
pillanatra sem tételezzük fel, hogy ez a bornirtság vala-
mely intelligens vagy éppen papi jellegű római katholikustól 
került volna ki. A tartalom, a stílus s a hang csak mű-
veletlen emberre vall. Azt azonban láthatjuk belőle, 
hogy a Ne temere mire vezeti a műveletlen embert s 
mire vezetheti a tömegeket is. A kisebb czédulácska bizo-
nyára arra van szánva, hogy a tömeg között terjesztessék. 
S hiheti-e valaki azt, hogy hozzá fog járulni a r. kath. 
egyház vezetői által annyira hangoztatott felekezeti 
békesség fenntartásához.? Valóban: sapienti sat! 

Az amerikai magyar ref. egyházmegye erősö-
dése. A hazai egyházhoz csatlakozott amerikai magyar 
ref. egyházmegye gyülekezeteinek száma ismét szapo-
rodott egygyel. A Ref. Church fenhatósága alatt állott 
clevelandi ref. gyülekezet, f. évi január 10-én megtar-
tott közgyűlésén, hat szavazat ellenében kimondta, hogy 
elbocsáttatását kéri a fentartó egyháztól és csatlakozik 
a magyar ref egyházmegyéhez. Ezt a határozatot jan. 
13-án tárgyalta a Ref. Church belmissziói bizottsága és 
azt jelentette ki, hogy az elbocsátás nem a belmissziói 
tanácsnak, hanem a classisnak (egyházmegye) a hatás-
körébe tartozik; hogy a clevelandi gyülekezet ellen pert 
nem indít ugyan, de annak esetleges megindítását sem 
akadályozhatja meg; s végül, hogy a ref. egyházmegyé-
hez csatlakozás esetén a gyülekezetnek nyújtott 7000 
dollár kölcsön azonnal esedékessé válik. A mint a Heti 
Szemle írja, ezek a nehészségek nem elhárithatatlanok 
s a clevelandi gyülekezet csatlakozása bevégzett dolog-
nak tekinthető. A clevelandi gyülekezettel, a melynek 
lelkésze Csutoros Elek, az amerikai magyar ref. egy-
házmegye gyülekezeteinek száma húszra emelkedik. 

Egyházmegyei gondnokválasztás. A görgényi ref. 
egyházmegye, a báró Kemény Ákos lemondása folytán 
megürült gondnoki állásra gróf Teleki Domokost, gernye-
szegi nagybirtokost választotta meg. 

A békés Regnum Marianum egyesület. A Reg-
num Marianum nevű és az ifjúság „valláserkölcsi" neve-
lésével foglalkozó pápás egyesület a mult héten tartotta 
meg évi közgyűlését. A megnyitó beszédet az „erdélyi 
püspök", gróf Majláth Gusztáv mondotta s a békesség-
nek a megnyugtatásnak hangjait hallatta, velünk, 
protestánsokkal szemben. Hangoztatta, hogy az egyesület 
nem a protestantizmus és a nem keresztyének elnyomá-
sára törekszik, hanem csupán arra, hogy az ifjúság 
valláserkölcsi nevelése útján beleplántálja a lelkekbe a 
„kereszténységet" és a hazafiságot és ezáltal vissza-
állítsa „Mária országában" a „kereszténység" régi erejét 
és hatalmát. — Hát ezek a szavak szépen hangzanak 
ugyan< de minket meg nem tévesztenek. Látjuk ugyanis, 
hogy a Regnum Marianum egyesület és annak Mária-
kongregácziói miként nevelik bele az ifjúságba a „keresz-
ténység" szellemét. Úgy, hogy az a legvastagabb türel-
metlenségként jelentkezik a másvallásúakkal szemben. 
S látjuk, hogy „Mária országában" a „kereszténység" régi 
erejének és hatalmának visszaállítani akarása nem más, 
mint Magyarország rekatholizálása, a mint ez nyiltan is 
kihirdettetett a pécsi róm. kath. nagygyűlésen. A hang 
tehát ha Jákobé is, de a dolgozó kéz Ézsaué. Jó lesz 
tehát annak munkáját éber figyelemmel kísérnünk, s 
nekünk is gondoskodnunk ifjúságunk megfelelő vallás-
erkölcsi neveléséről! 

Orgonaavatás. Január 31-én avatták fel a kapolyi 
ref. egyház 3000 koronába került új orgonáját, rend-
kívül nagy közönség .jelenlétében. A gyönyörű külsejű 
és szépen szóló 6 fő- és 5 s mellék változatú orgonát 
Angster pécsi czég készítette. Az árát a hívek adták 
össze önként, minden kényszerítés nélkül. A felavatást 
Kájel József kiliti lelkész végezte, prédikálván a 43-ik 
zsoltár 3. 4. versei alapján. 

Mozgalom a magyar Kálvin-emlék ügyében. A deb-
reczeni ref. egyház és főiskola körében széleskörű moz-
galom indult meg aziránt, hogy a Kálvin jubileum esz-
tendejében Debreczenben egy Kálvin-emlék állíttassék 
fel. Jan. 24-én népes és előkelő küldöttség kereste fel, 
Domahidy Elemér nyug. főispán vezetése alatt Erőss 
Lajos püspököt, arra kérvén őt, hogy álljon a mozgalom 
élére. Erőss Lajos válaszában kijelentette, hogy bár az 
emlékműveknek nem barátja és a legszerencsétlenebb 
dolognak tartja a társadalomnak felekezeti széttagolását, 
de a jelen nehéz napokban, a mikor mindenfelől ostro-
molják a magyar kálvinizmust, szükségesnek tartja a 
kálvinista öntudat emelését. Ezért az emlékmű eszméjét 
helyesli; de úgy tartja megvalósítandónak, hogy ne csak 
a Debreczenben levő különféle tényezők, hanem az egész 
tiszántúli ref. egyházkerület, sőt az összes magyarországi 
reformátusok buzgólkodjanak annak megvalósításán. A 
küldöttség a püspöknél rögtönzött értekezletet tartott 
ezután az akczió szervezése tárgyában és elhatározta, 
hogy egy előkészitő-bizöttságot küld ki. A bizottság 
tagjaiul felkérettek: Domahidy Elemér elnöklete alatt 
Vecsey Imre városi főjegyző, dr. Jászy Viktor és dr. 
Barcsa János tanárok és Kovács László bank-főkönyvelő. 

A lelkészi jövedelmek felszámítása ügyéhez. A 
tiszántúli ref. egyházkerület elnöksége, a f. évi január 
6-án tartott esperesi értekezletből kifolyólag felterjesztést 
tett a kultuszminiszterhez aziránt, hogy a már az 1898. XIV. 
t.-cz. alapján kiegészített és most kiegészíttetni szán-
dékolt lelkészi javadalmak, az egyenlő értékek megtar-
tása végett, ne az 1904—1908., hanem az 1893—1897. 
évek átlaga szerint állapíttassanak meg. Erre a felter-
jesztésre azonban a minisztertől az a válasz érkezett a 
püspöki hivatalhoz, hogy a kívánság, technikai okokból, 
nem teljesíthető és a javadalmak az 1904—1908. évi 
átlag szerint számítandók fel. — Bizony pedig az egyen-
lőség elve az 1893/7. évi átlag alapul vételét kivánta 
volna. Ezzel az elvvel szemben a technikai okoknak 
nem kellett volna diadalmaskoduiok. 

I S K O L A . 

Tanárbeiktatás. A kolozsvári ref. kollégium új 
rendes tanárát: Nagy Jenőt január 17-én iktatták be 
állásába. A beiktató ünnepélyen, Tarkányi György 
vallástanár imádsága után, Balogh Károly igazgató ismer-
tette a tanszék felállításának és betöltésének történetét. 
Az új tanár, tetszéssel fogadott székfoglaló értekezésében 
a német nyelvtanítás direkt-módszeréről szólott. A szék-
foglalás után Nagy Jenőt az elöljáróság nevében dr. 
Erdélyi Pál üdvözölte. 

EGYESÜLET. 
A Lorántff'y Zsuzsánna Egyesület f. hó 2-án 

szépen sikerült szeretetvendégséget rendezett, a melyen 
Raffay Sándor evang. lelkész bibliát magyarázott, Lich-
tenstein Dóra énekelt, Oonda Irén szavalt, ifj. Szebeny 



Antal tárogatón játszott. — Folyó hó 7-én, d. e. 11 
órakor, a Lónyay-utczai református főgimnázium díszter-
mében (Lónyay-utcza 4c.) közgyűlését tarja meg az 
egyesület, a következő tárgysorozattal: 1. Ima. 2. Elnöki 
megnyitó. 3. Titkári jelentés. 4. Pénztárnoki jelentés. 
5. Jelentés a „Munkakereső-nők Otthona "-ról. 6. Misszio-
nárius jelentése az evangéliomi mozgalmakról. 7. Fiók-
egyesületek jelentései. 8. Indítványok. 9. Záró-ima. A 
közgyűlést megelőzőleg, d. e. 10 órakor istentisztelet a 
Kálvin-téri ref. templomban. Az istentiszteleten Petri 
Elek lelkész prédikál. 

A budapesti Bethlen Gábor-Kör, dr. Darányi 
Ignácz fővédősége alatt. f. hó 20-án Bethlen estélyt fog 
rendezni Kecskeméten. 

Ismeretterjesztő előadások. A Sárospataki Iro-
dalmi-Kör, január 24-dikétől kezdve f. évi márczius hó 
végéig, vasárnap délutánonként ismeretterjesztő előadá-
sokat rendez a főiskola imatermében. Az előadások mellett 
ének és zeneszámok s esetleg szavalatok is szerepelnek a 
programmon. Jan. 24-én Szinnyey Gerzson nyug. akad. 
tanár „A sárospataki főiskola ifjúsága 1848-ban", jan. 
31-én Kötse István áll. tan. képezdei tanár „Földünk a 
világ egyetemben" czím alatt tartott felolvasást. A foly-
tatólagos programm a következő : Február 7-én Harsányi 
István főgimn. tanár: „A lengyel biblia s újonnan föl-
fedezett harmadik töredéke"; február 14-én Veres Fe-
rencz áll. tan. kép. tanár: ..Nemzetgazdasági eszmék"; 
február 21-én: Lechniczky Gyula áll. tan. kép. tanár: 
„Az életerő"; február 2 8 - á n N ó v á k Sándor főgimn. 
tanár: „Balkán államok"; márczius 7-én: Hodossy Béla 
áll. kép. igazgató: „A festő zenéről"; márczius 14-én : 
Radácsi György theol. akad. tanár : „Városunk és főis-
koláink életéből" ; márczius 21-én : Nagy Lajos főgimn. 
tanár: „A magyar népdalról"; márczius 28-án Domby 
László főgimn. tanár: „A magyar faj lelki sajátságai". 

Az orsz. protestáns patronage egyesület meg-
alakulása. Az országos protestáns patronage-egyesület, 
melynek czélja az erkölcsi romlás veszélyének kitett, 
illetőleg züllésnek indult gyermekek és fiatalkorúak meg-
mentése, január 30-áti tartotta meg alakuló közgyűlését 
Budapesten, Szilassy Aladár közigazgatási bírósági tanács-
elnök és Scholtz Gusztáv ág. h. ev. püspök elnöklete 
alatt. Az egyesület tiszteletbeli tagjai lettek: gr. Andrássy 
Gyula, gr. Apponyi Albert, Kossuth Ferencz, Darányi 
Ignácz és Günther .Antal miniszterek, Rickl Gyula és 
Rulfy Pál min. tanácsosok. Egyházi elnök: Kaczián János 
ág. ev. esperes; világi elnök: gr. 1 eleki József főrendi-
házi tag; alelnökök: gr. Ráday Gedeon, Vajna Károly 
kir. tanácsos, orsz. gyüjtőfogházi igazgató, Fabinyi 
Gyula ny. min. tanácsos. Bókay Árpád udvari tanácsos, 
egyet, tanár; főtitkár: dr. Lázár Andor ügyvéd ; ügyész: 
dr. Szelényi Aladár; könyvtáros: Makay Sándor; pénz-
táros : Bendl Henrik ; ellenőr : Majba Vilmos ; jegyzők : 
ifj. Darányi Kálmán, dr. Kovács János István, Hacker 
Ervin, Boda Gyula; szakosztályi titkár: ifj. Kovács Dénes, 
Engel Sándor, dr. Szeniiványi Géza; a női osztály elnöke: 
Desseívffy Emma; tagjai: özv. Kolossváry Lajosné. Bálint 
Sándorné, Szöts Farkasné, Geduly Elekné, Thirring 
Gusztávné. A választmány tagjai: dr. Szilassy Aladár, 
gr. Edelsheim-Gyulai Lipót, Boda Dezső főkapitány, dr. 
Bakonyi Kálmán, dr. Doleschall Alfréd, dr. Pekáry Fe-
rencz, Raffay Sándor, Morhács Márton, Broschkó Lajos 
evangelikus, Petri Elek, Haypál Benő reform. lelkészek, dr. 
Bernáth István, Csizmadia Endre országgyűlési képvise-
lők, dr. Csengery Gyula, dr. Wagner Géza, dr. Zsig-
inondy Jenő, Geduly Gyula, Édeskuty Jenő, dr. Doniing 
Henrik, B, Papp István, dr. P. Horváth Zoltán, Tóth 

Mihály és dr. Sellyei Barnabás. — A protestáns patronage 
egyesületet a legszívesebben üdvözöljük s őszintén kíván-
juk neki, hogy találja meg a protestáns közönség részéről 
a működése sikerét előmozdító és biztosító erkölcsi és 
anyagi támogatást. 

GYÁSZROVAT. 

Buda János, a karádi ref. gyülekezetnek egykori, 
nyugalomba vonult lelkésze, élete 76-dik esztendejében, 
január 22-én elhunyt. 

Lengyel László, volt ref. lelkész, 67 éves korá-
ban január 24-én elhunyt. 

Thury Dénes, félegyházai, gyógyszerész, Thury 
Károly kapolyi lelkész és Thury Elek pápai theol. tanár 
testvére, január 26-án meghalt. A kezdet nehézségeivel 
küzdő ottani kis egyháznak áldozatrakész, buzgó tagja, 
a város közügyeinek tevékeny munkása volt. Az özve-
gyet és három gyermeket hátrahagyott, 45 évet élt, 
derék, vallásos embert január 28-án temették el nagy 
részvét mellett. 

Klimó Kálmán felszentelt evang lelkész, a buda-
pesti evang.fmagyar egyház vallástanára, január hó 29-én, 
rövid szenvedés után, életének 29-ik évében elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük. 

ADAKOZÁS. 
A „Farkas József emléke" ösztöndíjalapra eddig 

a következő adományok érkeztek be hozzám: a buda-
pesti theol. akad. tanárai 100, Csikesz Sándor és Soós 
László segédlelkészek, Berlin 10, Tóth Kálmán gárdonyi 
leik. 3, Nyikos Lajos dobozi leik. 5, Gulyás Kornél zá-
molyi leik. 4, zámolyi egyház 10, Kádár Lajos nagy-
kanizsai leik. 10, BenkŐ István rákospalotai leik. 10, 
Bélteky Lajos hajdúszoboszlói leik. 10, Mészöly Pál 
tabajdi leik. 5, Puskás János látrányi leik. 5, Fábián 
Zoltán n.-dédi leik. 4, Mocsy Mihály üllői leik. 2, 
Somogyi Zoltán t. kálmánfalvai leik. 4, dr. Zsilinszky 
Mihály 10, Szigethy Zoltán huszti leik. 10, dr. Nagy 
Zsigmond debreczeni tanár 20, Bárdy Pál h.-györki leik. 5, 
Schleining Vilmos köttsei ev. leik. 3, Eötvös Sándor 
f.-szállási leik. 10, Koncz Imre esp. 1, Barsi Zoltán 
sukorói leik. 5, dr. Nagy Dezső 5, Kontra János csúzai 
leik. 25, halasi főgimn. tanárok 20, Kovács Ferencz 
dunaszentbenedeki leik. 5, dr. Szádeczky Béla egy. tanár 
(Kolozsvár) 10 kor. Összesen 311 kor. A fenti adomá-
nyokat köszönettel nyugtázza és a továbbiakat kéri: B. 
Pap István theol. igazgató. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. Z. N e w - Y o r k . Az ismertetéseket szívesen veszem, söt 

kérem. 
K . G. M a r a d é k . A felszólítás elnézésből történt. Az elö-

tizetés jún. végéig rendben van. 
R e f . f ő g i m n á z i u m . B é k é s . Tévedés kikerülése végett 

jelezzük, hogy a f. hó 1-én beküldött 18 koronát a tavalyi hátra-
lék törlesztéseként könyveltük el s uém a folyó év javára írtuk, 
mint a hogy az utalvány szelvényén jelezve volt. 

I f j . Cs. I . B á l v á n y o s . Jan. 26-án kaptunk 12, jan. 30-án 
18 koronát. Hogy értsük ezt a két s egymástól különböző össze-
get ? Kérjük szives felvilágosítását. 



KÜLÖNFÉLÉK 
Az EIsö Leánykihazasító Egylet mint szövetkezet-

nél (gyermek- és életbiztosító intézet. Budapest, VI., Teréz-
körút 40—42. Alapíttatott 1863) folyó év január havában 
1,694800 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 
1,501.400 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki 
Biztosított összegek fejében f. év január havában 112,505 K 
81 fill. és az intézet fennállása óta 13,975-461 K 40 fill. 
fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás 
minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és 
legelőnyösebb feltételek mellett. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemo'patia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chérniai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, véreivoná-
sok lesznek alkalmazva A kezelés kellemes, könnyen 
betartható ós nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

könnyen elmúlik a SCOTT-féle Emulsio hasz-
nálata folytán. Orvosok, bábák és szülők bizo-

nyítják ezt ezer és ezer levélben. 

A SCOTT-féle Emulsio 
segít azért, mert elsőrangú alkat-
részei és eredeti SCOTT-féle eljárás 
kiváló szerré teszik, sőt tápereje is 
elsőrangú. Már az első adagtól cso-
dálatosan javul az általános egészség. 

Egy eredeti üveg ára 2 K 50 f. 
Kapható minden gyógytárban. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-
féle módszer véd-
jegyét a halászt 
- kér jük f igye-

lembe venni. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-

vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR.* 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólvagba jóknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható áaványvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóozi Salvator-forrÍB-

Vállalat.ná) Budapest. V. Rndolf-rabpart 8 
b a — . 1 / 

M^̂ xVM^M'M/̂ V l̂'Vl/VÎ \J/M^ ^ x j / ^ ^ W ^ » W 
« V 
J Természetes forró-meleg kénes forrástó J 
Mj a Thermál-szálloda földszintjén, i szapborogatások, V 
ty : : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : V 
jjj Gondos pensió. Gondos pensió. jjj 
V A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
vf dúljon a budai W 
5J SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. y 

• W 
V vl/ 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 
Meghivás 

a P E S T I M A G Y A R K E R E S K E D E L M I B A N K 

67-ik r e n d e s közgyűlésére, 
mely 1909. évi f ebruár 13-án d. u. 6 crakor a b a n k h e l y i s é g e i b e n 

fog megtartatni. 
Tárgyak : 

1. Az igazgatóság jelentése. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg megállapítása, 

a nyereség fölosztása iránti határozat és a fölmentés megszavazása. 
3. Igazgatósági választások (az alapszabályok 36. §-a értel-

mében a kilépő igazgatósági tagok újból választhatók). 
4. A felügyelő-bizottság választása. 
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 helyet-
tesíthetni, kinek azonban szintén szavazóképes részvényesnek kell 
lennie. 

A szavazati jog érvényesithetése czéljából a részvények 
szelvényekkel együtt az alapszabályok 18. §-a értelmében folyó 
évi febr. hó 10-ig az alant felsorolt helyek egyikén teendő le: 

Budapes ten: a bank értékpapír-pénztáránál , — B r a s s ó b a n : a 
bank fiókjánál, — Debreczenben : az Alföldi takarékpénztárnál, — 
Eszéken: a bank fiókjánál, — Kassán: a Kassai jelzálogbanknál,— 
Kolozsvárott: az Erdélyi bank és takarékpénztár r.-t.-nál, — Mis-
kulczon a Borsód Miskolczi hitelbanknál, — Nagykanizsán: a 
bank fiókjánál. — Nagyszebenben: a bank fiókjánál, Pozsony-
ban: a Pozsonyi. II. ker. általános takarékpénztárnál, -— Sop-
ronban : a bank fiókjánál, — Szegeden : a May R. Miksa ezégnél, — 
Temesvárott: a Délmagyarországi keresk. és gazd. bank részv.-társ -
nál, — Újpesten: a bank fiókjánál, — Újvidéken: a bankfiókjánál, 
hol is az 1875. évi' XXXVII. t.-cz. lí 8. §-a és az alapszabályok 
45 §-a értelmében a megvizsgált évi mérleg, a felügyelő-bizottság 
jelentésével együtt nyolez nappal a közgyűlés előtt átvehető. 

Budapesten, 1909. évi január 29-én. 
(Utánny. nem díjaztatik.) Az igazgatóság. 



Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

IXJPAR-UTCZA4-SZ 

aj;,II,".;;'.:" iM,Tm»miimj 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 

mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8, 

Rétay és Benedek 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám 

REMENYI MIHÁLY Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritökei 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő tne-
denczéliet és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

- — Á r j e g y z é k köílségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. ^ — -

a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 07-84. 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
fli és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 

, Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
^ raktára. Specialista vonóshangszerek ké-

szitése és javításában. Ezen lapra hivat-
jj|! j l - ' í ^ j kozva m i n d e n 
f i z*1', ][ vevő 5 % kedvez- Mmjj? 
l t ! "!-••••!''!! ményben része- JMML^ 
jSifl O M ÍUm sül. — Leghama-

rabban lehet a 
\ U . . . . V.'l^Ss, m o s t megjelent 

magyar Kosso-
; | g s g g | g g S l wits-féle Harmo- i ^ ^ ^ g f ^ S M 
i nium és Orgona-
: I^^ÍF^ÍTO^HL iskolából ezen ^ T ^ v ^ ^ ^ c ^ 

hangszeren a ját- ^ O S 
szást elsajátítani. ^fflgp&u 
Ára 5.—korona. 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KAROLY 

Budapest, VII . , Csömöri-út 50 , 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Ehí magyar óragyár gőzerff-
berendezéssel. 
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Pontos és 
l e g j o b b ÓRÁK 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereK, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre isi 

Jav í tásokra s v i d é k i megrendelésekre különös gondot 
fordí tok. Á r j e g y z é k 2000 ra jzzal ingyen és bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
árak! 

7* 
7* 
m 

w 
zm 
rm 
7% 
7m 
7* 
7* 
7% 
7* 
<m 
7+ 
7% 
7W 
7* 
Z* 
7* 
7+ 
7% 
7% 
7* 

J& 

„ , . m ű s z e r e k Kémiai 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö- intézete 
Budapest , VIII., Baross-utcza 21. 

Az elemi népiskolákat kötelező tanszerbeli felszerelé-
sek legjobb beszerzési forrása. 

Aiánlásnk" A n m * v a " á 8 - ® s k ö z o k t . m i n i s z t e r úr. 
J * B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s t a n á c s a . 

mindkét rendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapes t , X., D e l e j - u t c z a ll |b. s z . ( T i s z t v i s e l ő -

te lep) , 

T a n e r ő k n e k s l e i k é -Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

s z e k n e k külön s z á z a -
l ékengedmény . 

Részletfizetés engedélyezve. 
B é r m e n t e s s z á l l í t á s a z u t o l s ó v a s ú t i 

á l l o m á s i g . 

Orgona-
h a r m ó n i u m o k a t 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ő z e r ő h a j f á s - és s a j á t v i l l a m o s v í l á g i t á s s a l be rendezve . 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson . aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több ú j orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

forrás 
s z é n s a v v a l t e l i t e t t á s v á n y v i z e h a s z n o s i ta l é t v á g y * 
z a v a r o k n á l é s e m é s z t é s i n e h é z s é g e k n é l . A 
l e g t i s z t á b b é s l e g e g é s z s é g e s e b b a s z t a l i é s b o r -
v í z . — H a t h a t ó s s z o m j c s i l l a p í t ó . — ó v s z e r 
f e r t ő z ő b e t e g s é g e k e l l e n . — O r v o s i r e n d e l e t 
s i e r i n t e g y m e l e g í t e t t p o h á r r a l i g y é k é h g y o -

Kivánatra telítésnélküli töltést la szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 



Hegedűs és Sándor 
Debreczenben 

p r o t . i r o d . k ö n y v -
k i a d ó h i v a t a l á b a n 

Erőss Lajos. 
Erőss Lajos. 
tott m u n k á j á b ó l n iagy . 
V á s z o n k ö t e s b e n 

m e g j e l e n t e k 
: k a p h a t ó k : 

Á r a A p o l o g é t i k a . Ara v a s z o n k ö -
t é s b e n 8 Iv 
B u d h i s t a k a t e k i z m u s . — Sub-
hadra B h i k s c h u n é m e t r e fordí -
rra fordítva. Ára f ű z v e 2 K. 

4 Iv 
Q - Z T < T i c c E s t é l i órák I. Á r a f ű z v e 
Ó Z . I V l b b I X d l U I ) . 3 K . V á s z o n k ö t é s b e n 5 K . 
T q n p c n ^ á n r l n r K á l v i n J á n o s é lel° é s 

j a i l C S O O d l l U U I . házpo l i t iká ja . Á r a f ű z v e 
2 Iv. V á s z o n k ö t é s b e n _ . 4 K. 
\ L m . T / ' / r A | , 7 Kálv in theol og iá j a. Á r a f ű z v e 

i X f l l U l \ . 3 K. V á s z o n k ö t é s b e n 5 K. 
" \ I \ 7 0 - r x 7 P ó l S z o r o s kapu. Á r a f í í zve . 4 K. 
i \ y a r ) r d l . v á s z o n k ö t é s b e n , 6 K . 

T á n n Q i 7 n l i á n P a p i d o l g° z a t o k n r- (Kö-
j c t u v j ^ i z ö n s é g e s e g y h á z i b e s z é -
dek.) Á r a v á s z o n k ö t é s b e n 6 Iv. Mitrovics Gyula. 

SC 7 n L A D e b r e c z e n i L e l k é s z i Tár 

. J / d U U J U Z b L l . (Gyakorlat) Re f . P a p i 
Lexikon) VI. Á r a v á s z o n k ö t é s b e n . . . . 10 Iv. 
7 f . ; r n , , I / ^ r r v | , T K o n g r u a k é z i k ö n y v e . Á r a Z v b i r a y r v d i o n . f ü z v e 1 -50 K. 

KonRrmáczióra valc Káté. K é s z í t e t t e Sz. Papp István. 
K ö z r e b o c s á t o t t a Révész Bál int . Á t d o l g o z t a S. Szabó 
József. Á r a — ' 3 0 Iv. 

[ 5 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Bulcsű-utcza 7. 

Tudományos műszerek gyára. 
T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f iz ika i , kémia i , geo -
déziai m ű s z e r e k e t . — Elemi , 
po lgá r i és közép isko lák te l jes 
berendezése. — 8 0 m u n k á s , 

— 16 lóerő , ~ 

i 
IbHBBHBBÍISBS 

Kitüntetve: 1906-ban á l l ami ezüs té rem, 
1907-ben a r a n y é r e m . 

IB 

• szállít 

I I E I M H . 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
e s á s z á x d é s k r l r á l y i 

n d - \ r a j ? i s z á l l í t ó 
H i i d a p e s t , T l V o n e t - u d 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 , c s a l a d i há-
z a k , 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 1 0 0 , 0 0 0 v a n b e l ő l e h e « z n á l a t b a n 

o J k ' e z t M E I D I N G E R - O F E N 
j Ő . ^ H . H E I M ^ 

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

M n r i a V a l é r i a u t c a s a ÍO. s z . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapes t , VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás kltPnő csénlésért. \ , Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos faenzinlokomobil-
cséolőkészleteii 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező újdondság! 

Önműködő, ellenőrző fcs biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetógépek stb. 

Eien motorcséuló-kés7leíek felüimuIhatatirn kitűnősége (elől tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál Kadarkút. 
rpírMztownM) olcsó ii/<-ni ? Árjoiryzófc k ivánat ra b é r m e n t v e . 

A j e l e n k o r legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e 

é r d e k e b e n h a s z n á l t i r ö z g e p e k 
c s e r é b e v é t e t n e k . 

villamos 

STOWASSER J . 

Orgona-harmóniumok. 
A syönyörü hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmóniumok 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 foriuttól feljebb. 

Eiso magyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár-
c s . é s k i r . udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállitója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5. sz, Gyár: Öntöház-u. 2 , sz, 
Tuváb .á ajanlja sajat g) árában készült, eli-mert le^kiválóbi. minőségű összes-
húros-, vonos és i'úv. .-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak melleit. 

Hangfokozó gerenda! j ^ ! ; 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősei >b és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttol feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos á rban ; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kiviíel nagyban — 
= = = = = és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

HOBNTÁNSZKT VIKTOB CS. ÉS KIB. ÜDV AKI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 4 . 1 7 9 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak: 
Két hasábos egész oldal . . . . 4 0 kor . 
Fél oldal 20 kor . 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptula jdonos , kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : IX. , K á l v i n - t é r 7. sz . , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i d í jak stb. 

i n t é z e n d ő k . • 

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

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 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 : A Ne temere „felfüggesztése", ff. / . — Iskolaügy : Református gimnáziumaink működése az 1907/8. 
iskolai évben. Dr. Balta István.. — Tárcza : Darwin. B. Pap István. - - Könyvismertetés : Papi dolgozatok. — Be l fö ld : 
Hogyan vegyünk részt a genfi ünnepségeken'? Dr. Kováts István. — Misszióügy: A Lorántffy Zsuzsánnn Egyesület 
közgyűlése. — Külföld : A genfi új egyház alkotmány. Ford. Dr. Kcváts J. István. — Irodalom. — Egyház. — 
Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Különfé lék . — Hirdetések. 

A Ne temere „felfüggesztése". 
Lapunk mult heti számában már megemlé-

keztünk röviden arról, hogy a pápa a folyó év 
végéig újabb felhatalmazást adott a magyar róm. 
kath. püspöki karnak arra, hogy a nem a Ne 
temere rendelkezései szerint kötött vegyesházassá-
goknál a róm. kath. félnek utólagos dispenzáeziót 
adhassanak s így a házasságot a róm. kath. egy-
ház szerint is törvényesnek jelenthessék ki. 

Ezt a dispensationalis felhatalmazást sokan 
íigy fogják fel, mintha vele a Ne temere felfiig-
gesztetett volna, s részint jóhiszeműleg azt követ-
keztetik, hogy annak vége a dekrétum hatályon 
kívül helyezése lesz; részint pedig rosszhiszemüleg 
azt hirdetik, hogy most már ez az odiózus ügy 
mindenek teljes megnyugvására intéztetett el, illetve 
fog elintéztetni. 

Már mult heti közleményünkben jeleztük, hogy 
ez a jóhiszeműség téves. S ahhoz most még azt 
kell hozzáfűznünk, hogy a rosszhiszeműség hírle-
lése pedig csak arra való, hogy a jóhiszeműséget 
még jobban elámítsa. A jóhiszeműséget még pro-
testáns papi körökben is tapasztaljuk. Mivel pedig 
a ravasz ellenféllel szemben való jóhiszeműség már 
fél vereség, mert meglanyhítja a vigyázat éber-
ségét és a védekezés körültekintő voltát, szük-
ségesnek ítéljük, hogy a dekrétnin dolgában adott 
pápai engedményt bonczolás alá vegyük és kimu-
tassuk, hogy a veszedelem annak daczára sem 
csökkent, tehát a vigyázatnak sem szabad csök-
kennie és a védekezésnek lanyhulnia. A régi ellen 
forrong szüntelen! S ne felejtsük, hogy nem csak 
nagy erő áll rendelkezésére, hanem a cselvetésben 
is mester! Vigyázzunk tehát, hogy cselvetése há-
lóba ne kerítsen bennünket! 

Hogy mit jelent a Ne temere újabb „felfüg-
gesztése" , — ennek megmagyarázása helyett idéz-
zük Kohl Medárd cz. püspöknek, a herezegprimási 

iroda vezetőjének, a Magyar Szó munkatársa előtt 
tett nyilatkozatát. „A mi a felfüggesztés dolgát 
illeti — mondá a cz. püspök úr — a lapok té-
vesen írnak róla. Talán németből fordították le a 
róla szóló hírt és összetévesztették a suspendierent 
és a dispendierent. Nem suspensálva, felfüggesztve 
van a Ne temere; hanem a püspöki kar megkapta 
a jogot, hogy 1909 végéig az egyes felmerülő 
esetekben dispenzáeziót adhat. Ezzel megmaradt 
a statusquo L mert tavaly húsvétkor már megadta 
0 Szentsége, a római pápa ezt a dispenzácziós 
jogot a püspöki karnak hat hónapra, aztán meg-
hosszabbította 1908 végéig, most pedig ugyanez 
lett meghosszabbítva 1909 végéig." 

Ebből az authentikus nyilatkozatból megért-
hetjük, hogy a dekrétum rendelkezései egyáltalá-
ban nincsenek Magyarországra nézve felfüggesztve. 
Ma is úgy áll a dolog, hogy a róm. kath. egyház 
csak a róm. kath. plébánosok által megkötött 
— s természetesen a nem róm. kath. fél rever-
zális adásával a róm. kath. egyház javára bizto-
sított — vegyesházasságot ismeri el érvényes és 
sacramentaliter szent házasságnak. A pápa által 
a püspököknek adott dispensationalis jog mind-
össze azt jelenti, hogy a püspökök, esetről-esetre, 
s bizonyos kikötések feltétele mellett, a róm. kath. 
egyház szempontjából is törvényeseknek jelenthetik 
ki a nem róm. kath. plébánosok által megkötött 
vegyesházasságokat. 

Van mód a nem a Ne temere rendelkezései 
szerint kötött vegyesházasságok utólagos egyházi 
törvényesítésére. Van mód, hiszen Kohl Medárd 
cz. püspök úr is kijelenti, hogy „van helye a sanatio 
in radicenek, a gyökeres orvoslásnak". Hirdetik 
ezt nagy fennszóval a klerikális lapok is, . . . de 
csak azért, hogy a valóságot elleplezhessék és a 
jóhiszeműeket elámíthassák. 

Mert mi is az a „sanatio in radice" ? Kohl 
Medárd cz. püspök úr nem fejtette ezt ki a M. 



Szó munkatársa előtt. De elárulja azt az Alkot-
mány f. hó 7-iki számában Túri Béla szerkesztő 
„A^vegyesházasságok" cz. vezető czikkében. írja 
ugyanis a következőket: „A kik á vegyesházas-
ságoknál a kellő biztosítékokat megadják, ezentúl 
is az egyház fóruma előtt ünnepélyesen köthetnek 
házasságot, mert ezen a Ne temere nem változta-
tott. A kik nem adják meg a kellő biztosítékokat, 
azok eddig sem kötöttek a katholikus lelkész előtt 
(úgynevezett passiva assistentia mellett) házassá-
got, hanem mentek a protestáns lelkészhez vágy 
csak az anyakönyvvezetőhöz, s tilosán, bűnben 
(sic!), de érvényesen kötöttek házasságot. Ha az 
egyházzal ki akartak békülni, bűnüktől meg kellett 
szabadulni. Ezentúl az így, nem katholikus lelkész 
előtt kötött házasságot, a kiengesztelőd ésén felül 
érvényesíteni kell (te említett módok egyikén 

Körmönfontan, nagy ravaszsággal vannak 
konczipiálva ezek a mondatok. De hát, járatosak 
lévén némileg a Szövéjsfmagyarázatban, minden na-
gyobb nehézség 'fíélkiil ki tudjuk hámözni azokból 
azt, a tni lényeges, de a mit Túri Béla szerkesztő 
úr olyan ártatlan képpel inoríd, mintha valóban 
igaz volna, hogy — a mint mondja — a Ne 
temere „nagy engedmény az egyház részéről a 
nem-katholikus keresztyénekkel szemben!" 

„Kellő biztosítékok", a „bűntől megszabadulás", 
„sanatio in radicc", ezek azok, a mik kiemelke-
dőleg hangzanak Turi Béla, illetve Kohl Medárd 
nyilatkozataiban. Mi a „kellő biztosíték?" Tudjuk, 
hdgy nem más, mint a róm. kath. egyház javára 
adott reverzálts. Mi a „bűntől megszabadulás", a 
„sanatio in radice?u A reverzális már nem lehet, 
mert hiszen az csak a házasság megkötése előtt 
adható. Nem lehet tehát más, mint a nem róm. 
kath. félnek a róm. kath. egyházba bekényszerítése, 
vagy legalább is annak ünnepélyes megigérése, hogy 
minden gyerm.ek a. római katholikus vallásban fog 
neveltetni. 

íme, ennyit ér s ennyit jelent a püspököknek 
adott dispensationalis jog. S hogy lesz-e ebben a 
tekintetben más helyzet és mit ér az a híresztelés, 
hogy a kormány erélyes, bár diplomatikus közben-
járása folytán a Ne temere ügye „mindennek meg-
nyugvására" fog elintéztetni, arra nézve Kohl 
Medárd püspök úr ezt mondja: „Azt én nem tu-
dom. Lehet, hogy valami végleges intézkedés fog 
történni. Talán, a mint egyéb házassági ügyekben 
eddig volt, ezután öt évről öt évre meghosszab-
bítva megkapja a püspöki kar a dispensatió jo-
gát; de ezt nem tudom . . . A szentszéknek joga 
van, ha jónak látja, a német Providát reánk is 
kiterjeszteni, illetőleg a Lambruschini instrucriót 
megújítani." S hogy ezeknek a diplomatikus kije-
lentéseknek megint mi az értékük, elég világos-
ságot vet arra a cz. püspök úr ama kijelentése, 

hogy úgy hallja, hogy a pápa még a német Pro-
vidát is' visszavonni készül, s hogy a Ne temere 
azért adatott ki, hogy „a pápai jog declaráltassék". 

S bárntínt oköskódjafiak, magyarázgassanak, 
szépítgessenek is azok, a kiknek elemük és czél-
juk az igazság elleplezése, itt a punctum saliens: 
a pápai jog declarálása. Tudjuk, hogy ez a jog 
a pápaság tanítása szerint isteni jog, a mely fe-
lette áll minden emberi és állami jognak. Ennek 
érvényesítését, addig, a míg az államok a maguk 
házasságjogi törvényhozásában a pápaság tetszését 
keresték, bizonyos pontokon s bizonyos körülmé-
nyek között kész volt nyilvánosan nem követelni, 
hanem csak, hogy úgy mondjuk: a sorok között 
diadalra juttatni. A mióta azonban az államok 
törvényhozási intézkedései, többé-kevésbé kivonták 
magukat a titkos pápai hatalom alól, azóta elér-
kezettnek látta a pápaság azt az időt, hogy nyíl-
tan is előálljon az állami jogok felett állónak 
hirdetett jogainak érvényesítésével. 

' S hogy nem a levegőből kapjuk éá állítá-
sainkat, annak igazolására idézzük Tari Béla 
szerkesztő úr fentebb említett czikkéből a követ-
kező passzusokat: „A míg . . . az állam az egy-
házi házasságkötést akczeptálta s a polgárok ezen 
legfontosabb magánjogi viszonyát az egyházi állás-
pont szerint, ítélte meg, addig az egyház a maga 
házasságjogát nem tekintette pusztán olyan kér-
désnek, mely csak a lelkiismeret fóruma elé tar-
tozik, s a melyet épp azért csak ezen szempontból 
kezel. Az állam egyházellenes magatartása és el-
járása azonban az egyházat most már erre a terü-
letre szorította vissza. Az állam az egyházi házas-
ságjogot száműzte az állami jog mezejéről. Nagyon 
természetes tehát, hogy az egyház, a mely a 
keresztények házasságát amúgy is mindig a saját 
joghatósága alá tartozónak tekintette, most elér-
kezettnek látta az időt, hogy úgy rendezze a 
házasságjogot, a hogy azt a vallási élet szempont-
jából legjobbnak látja. Éppen az említett körül-
ménynél fogva, hogy az egyház kiszoríttatott az 
állami jog teriiletérői a házasság terén, nem ter-
mészetes-e, hogy az egyház a Ne temere dekré-
tumban azt az elvet állította fel, mint általános 
és egységes elvet: hogy a latin szertartású katho-
likusra nézve csak a saját egyházi fóruma előtt 
kötött házasságot ismeri el házasságnak. Minden 
más fórum előtt kötött házasságot ő is olyannak 
tekint, a mely egyházjogilag nem létezik." 

Ilyen nyilatkozatok mellett lehet-e még valaki 
olyan jóhiszemű, hogy a Ne temere ügyének min-
denek megnyugvására szolgáló megoldását remélje ? 
Mi nem hisszük. Legalább a protestáns köröket 
illetőleg nem! . . -

De hát a kormány és annak „erélyes és diplo-
matikus" közbelépése? — kérdezhetné valaki. Erre 



Ez öt intézetben a szeptemberi és deczemberi javító és 
pótérettségi vizsgálatok alkalmával teljes érettségi vizsga-
latra jelentkezett 44 tanuló, sikerrel vizsgázott,27 tanuló, 
azaz 61 "4%, megbukott 17 tanuló, azaz 38:6%; .javítóra 
jelentkezett 84 tanuló, átment,79, ÍIZHiZ 94' 1 (i. bukott 
5 tanuló, azaz 5;9%rt 

A mult iskolai évben gimnáziumaink nyolczadi.k 
osztályában tanult. 726 növendék, az osztályvizsgán meg-
bukott 36, tanuló, azaz 4'9%, így írásbelire jelentkezett 
690 tanuló. Az Írásbeli vizsgálaton elbuktak 25-en, azaz 
a jelentkezettek 3'6%-a, rendes szóbeli érettségi vizsgá-
latra bocsáttatott 665 tanuló. Ezek közül sikerrel vizs-
gázott 578, azaz 86 ,9%, még pedig jelesen érett 107 
ifjú, tehát 16'1%, jól érett 181 tanuló, azaz. 27'3%, egy-
szerűen érett 290 tanuló, azaz 43'6%. A szóbeli érett-
ségi vizsgálat alapján megbukott 87 tanuló, azaz 131°/0, 
még pedig javító vizsgálatra utasíttatott 76 tanuló, azaz 
H '4%, visszautasíttatott 11 tanuló, azaz l'7°/o* 

Kár, hogy a hivatalos állami statisztikai , kimu-
tatásban az érettségi vizsgálat, eredményére, vonatkozó 
adatok nincsenek közölve, így ,a p ^ t o s összehasonlítást 

;mellŐznöni; k^ll, nagyjábpl ag^nban az állai^pial való 
összehasonlítás szempontjából is megállapítható,-.hogy >az 
eredménnyel meg lehetünk .elégedve* mert a miniszter 
több évi jelentésének tanúsága szerint a sikerrel vizs-
gázott tanulók ..átlagos %-a 85, nálunk majdnem 87. 
Egyes iskoláinkra vonatkozó részletes adatok az alábbi 
táblázatban vannak összeállítva. 

E táblázat adatainak összehasonlításából kitűnik;, 
hogy legjobb volt az érettségi vizsgálat eredménye 
Csurgón, Máramarosszigeten és Mezőtúron, a hol a szó-
beli érettségi vizsgálaton minden tanuló elfogadható 
készültséget..tanúsított, sőt- Csurgón az írásbeli érettségi 

É r e t t Pótvizsgára Vissza-
A ti i n t e z e t n e v e " tett tan. j e l e s e n j ó l egyszerűen utasíttatott vettetett • 

?űífífl m , . ' • • • : j •/• •• p j f t f t f f ö ö . .'.'••:' 

Békés • • 17 2 118 5 29-4 6 35'3 3 17 7 1 . 5-9. 
Budapest. . 42 6 14"3 11 26'2 19 .45:2. 6 14'3 - — 
Csurgó . . . . . . . . 30 6 20-0 5 16*7 19 63 3 — 
Debreczen . 41 6 146 11 26"8 21 51'2 2 4 9 i 
Hajdúböszörmény. . . . . . 11 2 182 2 18"2 5 45'5 2 18*2 
Hajdúnánás. 8 1 1 2 $ 2 . 2 5 0 4 500 1 12"5 - -
Hódmezővásárhely. 25 3 12 0 3 12"0 1 7 68"0 - — 2 Hd 
Karczag . . . . . . . . . 15 3 20'0 3 20'0 7 46'7 1 6"7 1 6'< 
Kecskemét . 13 1 7 1 6 46'2 5 ,38'5 1 7'7 - -
Kiskunhalas . . • 29 3 10"3 4 13-8:1.5 51;7 5 17'2 . 2 If9 
Kisújszállás. . 18 4 22-2 6 33'3 2 111 6 3 3 3 - - | 
Kolozsvár 33 4 .1.21 12 3 6 1 13 3 9 1 4 121 - -
Máramarossziger . . . . . . 25 4 16'0 11 44'0 10 4 0 0 - - -
Marosvásárhely . 27 4 1 4 $ 4 148 13 4 8 1 ,6 22*2 - ••• — 
-Mezőtúr ;>? . , . . , . i . . 16 2 12-5 6 37'5 8 5Q:0 — - ; ' • 
Miskolcz . 27 7. 25.9 6 22 2 : 6 22"2 8 29"6 — — 
Nagyenyed . 22 5 , 2 2 * 7 5 22"7 10 45'5 2 9 1 - — 
Nagykőrös 33 8 24"2 7 21:2 1 7 5 1 ' 5 1 3:0 » - — 
Pápa 39 5 12-8 10 25'6 16 4 1 0 6 15*4 2 5 1 ' " 
Rimaszombat - . . . . . . 26 4 15"4 6 2 3 1 10 38"5 6 2 3 1 — -

a kérdésre is csak egy idézettel felelünk.nIdézzük 
ezt az Alkotmány f. évi febr. 7-iki számának egy, 
a Boszniában állítólag megindítani akart1 protes^ 
táns propagandára vonatkozó liíradásáfjól.. A pro-
testáns propaganda iránt a bécsi Piusvereins-Kor-
respondenz szerint, a magyar kormány köreiben 
is nagy jóakarattal viseltetnének és különösen a 
kálvinista irányban való propagandára fektetnének 
nagy súlyt. E híradásra azonban az Alkotmány 
ezt jegyzi "meg: „Nos, megnyugtathatjuk a Kor? 
respondenzet. A magyar kormány köreiben nem 
tudnak erről a propagandáról semmit sem és még 
inkább ki van zárva az, mintha a magyar kor-
mány bármi tekintetben rokonszenvvel, vagy pláne 
kézzelfoghatóbban támogatna egy ilyen őrült (sic!) 
tervet. A magyar kormány structurdja is eleve 
kizár minden ilyen feltevést. 

A magyar kormány structnrája! íSapienti sat! 
De éppen ezért ne engedjük eláltatni magunkat 
a Ne temere felől szárnyra kelő újabb és >kedvező 
megoldást jósolgató híradások által, hanem vigyáz-
zunk, őrködjünk tovább.,és meg ne szűnjünk a 
küzdelemtől, egész a diadalomig! //. I,s 

ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben. 

Érettségi vizsga. Az elmúlt iskolai év folyamán 
javító érettségi vizsgálat tartatott Hagyenyeden, Nagy-
kőrösön, Pápán, Rimaszombatban és Szatmárnémetiben. 
. ^ t a f t ó $<4 Umúís í̂ íí&n-oá í̂i 

. Éret tségi t 



A z i n t é z e t n e v e 
Érettségit É t e t t Pótvizsgára Vissza-

A z i n t é z e t n e v e le t t tan . j e l e s e i ) j ó 1 egyszerűen utasíttatott vettetek 
száma % % 0 / / 0 % % 

Sárospatak . 3 9 4 10 3 13 3 3 ' 3 13 3-8-3 9 2 3 1 — — 

Sepsiszentgyörgy . 2 6 8 30-8 7 26-9 10 38-5 1 3 -8 — — 

Szatmárnémeti 3 2 3 9 4 1 1 34-4 15 46-9 2 6 3 1 3-1 
Szászváros 2 0 2 1 0 0 7 35-0 9 45-0 1 5-0 1 5*0 
Székelyudvarhely 2 9 6 2 0 7 11 37-9 11 3 7 9 1 3 4 — — 

Zilah . 2 2 4 18-2 7 31-8 9 4 0 9 1 9 -1 — — 

Összesen . . . 6 5 5 107 16*1 181 27-2 2 9 0 43-6 76 11-4 11 1 -7 

vizsgálat is 100%-os kedvező eredményt mutatott. Leg-
több a bukottak százaléka Kisújszálláson (33 3). Mis-
kolczon (29-6), Kiskunhalason (24'1), Békésen (23*6), 
Rimaszombatban és Sárospatakon (231), — legtöbb a 
pótvizsgára utasítottak százaléka Kisújszálláson (33'3) 
és Miskolczon (29'6), legtöbb az egy évre visszavetettek 
százaléka Hódmezővásárhelyt (8 0), Kiskunhalason (6'9) 
és Karczagon (6'7). 

Az érettségi vizsgálatot tett ifjak pályaválasztá-
sáról négy iskola ú. m. Hódmezővásárhely, Kisújszállás. 
Máramarossziget és Rimaszombat értesítőjében nem talál-
tam kimutatást, több ifjú még pályája felett nem hatá-
rozott, a többi 508 tanuló pályaválasztása így oszlik meg: 

Jogász lesz 114 — legtöbb Kolozsvárt és Szatmár-
németiben (11), — lelkész 82 — legtöbb Sárospatakon (23), 
Debreczenben és Sepsziszentgyörgyön (7), — orvos 53 — 
legtöbb Karczagon 7, — tanár 34 — legtöbb Kiskunhalason 
(4), hivatalnok 58, katona 35, mérnök 32, gazdász 26, 
kereskedő 22, erdész 12, állatorvos 11, vasutas 9, művész 
9, gyógyszerész 5, kohász, bányász 4, ipari pályára lép 2. 

Igen érdekes lenne itt megint az állami adatokkal 
való összehasonlítás, de — sajnos! — az adatok nem 
állanak rendelkezésemre. Elég tanulságos azonban az 
iskoláink 10 év előtti adataival való összevetés : 

Százalékok szeriut most jogi pályát választott 22'4 
(10 év előtt 35*7), most papi pályára lép 161 (10 év 
előtt 13'4), orvos lesz 104 (10 év előtt 5'4), tanár 6'7 
(10 év előtt 8*1), mérnök 6 3 (10 év előtt 7"7), katona 
6-9 (10 év előtt 8-2), hivatalnok 11/4 (10 év előtt 12'8), 
kereskedő 4'3 (10 év előtt 0'6). A többi pályáknál nem 
igen van lényegesebb eltérés. Ebből megállapítható — 
természetesen csak közelítőleg — hogy a jogi pályára 
lépők számának apadásával (13'3% csökkenés) szemben 
főleg az orvosi (5% emelkedés), kereskedelmi (3'7% 
emelkedés és a papi pályára lépők száma (2*7% emel-
kedés) növekedett. 

Követésre méltó példaként érdemes a megemlítésre, 
hogy a zilahi ref. főgimnáziumban érettségit tett növen-
dékek a több helyen szokásos és különösen káros követ-
kezményeiről ismert ú. n. érettségi bankett megváltása 
czímén jótékony czélra adományoztak 100 koronát. 

Dr. Batta István. 

TÁRCZA. 

D a r w i n . 

1 8 0 9 — 1 9 0 9 . 

(Folytatás és vége.) 

Darwin tudta, hogy ezen tétele nagy forradalmat 
idéz elő az összes természettudományok körében. Ha 
úgymond, nem úgy tekintünk többé valamely szerves 
lényre, mint a vad-emberek a hajóra; ha úgy tekintünk 
a természet minden produkcziójára, mint a melynek meg-
van a maga nagyszerű története, mennyivel érdekesebb 
lesz akkor — és ezt saját tapasztalatomból mondom — 
minden természeti jelenségnek és élőlénynek tanulmá-
nyozása. A világnak az a története, a melyet a jelenben 
ismerünk, csak egy töredék gyanánt tűnik fel előttünk, 
ahhoz az időhöz képest, a melyben az első élő lény, a 
megszámlálhatlak kihalt és élő leszármazottaknak ősnem-
zője teremtetett". Van valami nagyszerűség abban — 
grandeur — mondja Darwin könyvének végén, ha az 
életet úgy fogjuk fel, hogy ennek hatalma eredetileg 
kevés vagy talán csak egy alakba öntetett belé ; és 
abban, hogy ebből az egyszerű kezdetből a legszebb és 
legcsodálatosabb alakok származtak és származnak. 

Ez az evoluczió nagy princípiuma, a melynek be-
bizonyítására Darwin életének, nagy szellemének egész 
erejével síkra szállt, és a melyet 1871-ben megjelent 
„Descent of maii", az ember származása, czímű munká-
jában az emberre is alkalmazott. Az ember és a ma-
gasabb rendű állatok közötti különbség e szerint tehát 
csak /okozati; „a mindenség csodája és dicsősége" tehát 
alsóbbrendű állatból fejlődött ki, az előbbi könyvben 
is hangoztatott törvények szerint. „így hát, mondja Dar-
win, az embernek csodás hosszúságú nemzetségi táblája 
van, a mely nem is mondható valami előkelőnek. Sok-
szor mondták már, hogy a világ előre készült az ember 
belépésére ós ez bizonyos értelemben feltétlenül igaz, 
mert létezését sok elődök lanczolatáuak köszönheti. Ha 
e lánczolatból csak egy szem is hiányzott volna, nem 
volna ember itt a földön . . . Nem kell szégyellenünk 
elődeinket, mert a legszerényebb organizmus is maga-
sabb és fontosabb, mint a por, mely lábaink alatt van 
és senki sem tanulmányozhat elfogulatlanul egy élő 
teremtményt, bármily egyszerű legyen is az, a nélkül. 



hogy ne kellene lelkesülnie bámulatos szervezete és tulaj-
donságai felett!" Az Istenben való hit nem született az 
emberrel, nem is intuiczió, hanem hosszú kulturának ered-
ménye. Hogy mikor jutott az ember a halhatatlanság 
hitéhez, azt megállapítani nem lehet. 

„ Az ember büszke lehet arra, mondja Darwin, hogy 
felemelkedett — bár nem a saját erejéből — az orga-
nikus élet legmagasabb fokára, a mely emelkedés re-
ményt adhat neki arra nézve, hogy még magasabb hivatás 
vár reá a jövőben." „Igyekeztem, mondja Darwin, ezt 
tehetségem szerint bebizonyítani; de bármint vélekedjék 
is erre nézve valaki, annyit el kell ismernie, hogy az 
ember minden már elért fejlődése és nemes tulajdonságai 
mellett, testi szervezetében alacsonyabb származásának 
bélyegét hordja magán". 

Ezekben vázoltam röviden Darwin főelveit. Hogy 
milyen fogadtatásra találtak ezek? Milyen hatásokat idéztek 
elő? A választ e kérdésekre nagy feladat volna pontosan 
megadni, mert hiszen nemcsak a természettudományokra, 
hanem a filozófiára, ethikára, lélektanra, szocziológiára 
stb. nagy mélyreható befolyással volt az evoluczió elve, 
a melyet Darwin két fő és összes egyéb müveiben is 
bizonyított, nem is említve azt, hogy tanítása egészen 
új tudományok alapjává is lőn és befolyással volt még 
azok gondolkozására is, a kik végső konklúzióit elfogadni 
vonakodtak. Hogy elvei nagy ellentmondással is talál-
koztak, ez természetes ; hiszen ha a tudomány és keresz-
tyénség közötti nagy eltávolodásról esik szó, akkor az 
előbbi alatt főként azon „tudományt" értjük, a mely az 
ő elvei alapján épült fel. Tudjuk, szomorúan konstatál-
hatjuk, hogy azon materialisztikus felfogás, a melynek 
következtetései a keresztyénséget gyökerében támadják 
meg, főként a Darwin által felállított hypothézisekből 
és az ezeket támogató tényekből táplálkozik. De kon-
statálhatjuk ezen emlékezés során azt a tényt is, hogy 
nagyon sok hivő keresztyén ember tette magáévá a 
darvinizmus tanításának lényegét és látott abban új vilá-
gosságot a teremtés mikéntjének és az élet nagy titkának 
megértésére nézve. Megjegyezzük, hogy Darwin, mint 
valamennyi igazán nagy tudós, szerény volt és a nemes, 
önzetlen, munkás életnek példáját hagyta nagy munkáin 
kívül az utókorra. () maga soha sem polemizált, „gyű-
lölöm a kontroverziákat" — mondá — és meggyőződé-
séért senkit nem gúnyolt, vagy bántott. Bizonyára tanul-
hatott volna tőle német tanítványa: Haeckel, a kinek a 
szerénység és mások meggyőződésének tisztelete nem a 
legerősebb oldala és a ki oly nagy gyűlölettel fordult 
a keresztyénség igazai ellen. 

Darwin a vallásról egyáltalában nagyon tartózko-
dóan nyilatkozott, mondjuk: ő az oportinizmus állás-
pontjára állott. „Azt mondhatom, írja egy levelében, 
hogy szinte lehetetlen elképzelnünk, hogy ez a nagy 
csodálatos mindenség, benne a mi öntudatos valóságunk-
kal. a véletlen szülötte, és azt hiszem, hogy ez a leg-
hatalmasabb argumentum Isten létezése mellett; de hogy 
HZ az érv igazán elég-e, azt sohasem voltam képes lel-

kemben véglegesen eldönteni. A legbiztosabb következ-
tetés az, hogy az egész kérdés felül áll az ember értelmén; 
de azért megtehetjük és meg kell tennünk kötelessé-
geinket". 

Darwin szerint a fejlődés nem ezél nélküli. A ter-
mészet ama nagy művén, a mely ezt vezeti, irányítja 
a tökéletesedés felé, s így szerinte a létért való küzde-
lem, bár szenvedésekkel és halállal jár, de egyik élet 
árán új, tökéletesebb élet áll elő. Darwin nem látott 
„más kezet", mint a természetét; és nem is látta azt a 
czélt, a mely felé Istennek amaz embere, mindent elfeledve, 
hátra nem tekintve tört. 0 a vallásban csak egy bizo-
nyos fejlődési mozzanatot látott, a melyre az ember egy 
bizonyos időben eljutott; kijelentésben nem hitt, a lelki 
élet jelenségeit is természetes úton előállottaknak tekin-
tette, s úgy előtte, mint annyi más előtt, érthetetlen ma-
radt az, hogy a Teremtő már kijelölte a czélt, a mely 
felé törekednünk kell és az elhívottaknak — (s)electió — 
adott új csodálatos szerveket, a melyek által a nagy 
küzdelemben megragadhatják az új, romolhatlan élet 
egyedüli feltételét és forrását. 

B. Pap István. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

P a p i d o l g o z a t o k . Irta Jánosi Zoltán, debreczeni ref. lelkész. 
III. kötet. Közönséges egyházi beszédek. Ara kötve 6 korona. Debre-
czen. Kiadja Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 1—253 1. 8°. 

Jánosi Zoltán református egyházunk egyik legtevé-
kenyebb tagja s egyházirodalmi munkáival is feltűnést, 
keltett. Kiváló szónok s termékeny egyházi beszédiró is. 
Erről tanúskodik e könyve is. 

A kötet egyházi beszédeket tartalmaz, számszerint 
25-öt, s ezek közül, köriilbelől 3 kivételével, mind ere-
deti. Olyan húrokat penget e kötetében Jánosi, a melyek 
nagyon időszerűek. 

Az egyes társadalmi osztályok közt vagyonilag s 
műveltségileg oly nagy űr tátong, a mely a nép gyer-
mekének keblében okvetlen elégedetlenséget okoz. E 
ferde helyzetben a nép nem is tud magának határozott 
irányt kijelölni, melyet kövessen. Éppen ezen állapoton 
akar segíteni a szerző, s ez az irány vonul végig az 
összes prédikácziókon. 

A kötet értékét e tekintetben el kell ismernünk. 
De nem hallgatjuk el, hogy van benne sok túlzás is. a 
mennyiben Jánosi vérbeli szocziáldemokraía. Lelkének 
minden erejével látszik küzdeni a zsarnokság, a hatal-
maskodás ellen. Erre nézve fel van vértezve széles-
körű ismerettel s nem középszerű tehetséggel. Külö-
nösen jártas a szocziológiában. A mellett alaposan ismeri 
a szentírást, s egyéb egyházi és világi tudományokba is 
mély bepillantása van. Mindezekről eléggé tanúskodnak 
a kötetben foglalt beszédek. Egyik-másik egész philo-
zofiai, természettudományi, exegetikus és történeti érte-
kezés ; de éppen ezért közhasználatra nem teljesen alkal-



masak. Némelyik nem is elég illő a templom méltósá-
gához. 

Különösen kitűnik a beszédek közül ••„•A. gazdag és 
Lázár" czímű, a mely valóban mintaszerű. Ez egyszerű, 
de jellemző bibliai történetet a modern korba helyezi s 
a gazdagot szembeállítja a szegénnyel. Többek közt ezt 
mondja: „A vagyonkiílönbség a gyűlölet forrásából a 
szeretet forrásává lehet — a mai gazdasági és társa-
dalmi rendben is —- ha mind a szegény, mind a gazdag-
helyes világításban szemléli a maga sorsát és a maga 
hivatását Isten akarata szerint igyekszik betölteni". Ez 
valóban nemes gondolkodásról tanúskodik s olyan em-
berre vall, a ki még a legellentétesebb helyzetekben is 
meg tudja találni azt az útat, a melyet követve a vallás 
magasztos eszméinek eleget tesz. Ha mindenkor így 
prédikálna Jánosi Zoltán, akkor őt, egy modern gondol-
kozású, de lelkében alázatos s mélyhitű lelkipásztor 
mintaképe gyanánt állíthatnók fel. Az egész beszéden 
mérsékelt hang vonul, végig, mindamellett erővel teljes, 
hangulatos és megindító. 

Nem így többi beszédeiben, Ezek nagyon is telve 
vannak politikai vonatkozásokkal, s bizony élesen és 
hevesen^, tör ki egy-egy f, helyen, (ia mi már nem való 
a templomba,.,,Néha válogatás, nélkül vet oda egy szót^ 
mint gazember, pokolpereputtya, czédqság, rima stb. Gon-
dolatait egyszer-másszor csak úgy nyersen veti papírra, 
a hogy azok agyában megszülettek. Általában sokkal 
sikerültebb beszédek lennének, ha a szerző mérsékelte 
volna magát s nagyobb méltósággal fejezte volna ki 
némely helyen gondolatait. 

Egyébként stylusa erővel teljes, élénk és változatos 
kifejezésekben gazdag. Imádságain meglátszik, hogy 
szerzőjük költői tehetség. Minden egyes beszédének ele-
jére és végére ugyanis egy, a tartalomhoz illeszkedő 
imádságot is csatolt, s ezek külalakjai iambicus. 

A kötetet, a tett kifogások daczára is, ajánljuk a 
lelkészek figyelmébe. Útmutatást nyerhetnek belőle arra 
nézve, hogy a kor problémái, ellentétei nem rekeszt-
hetők ki a templomi tanításból sem. De- egyszersmind 
arra nézve is, hogy ezek tárgyalásánál mily nagy vigyá-
zatra van szükség és mif kell kerülnie a keresztyén 
igehirdetőnek. 

A kötetet a Hegedűs és Sándor czég adta ki, 
kiadványai ismert formájában, a melynek kiállítása csinos, 
könyvtárszerű, s legfeljebb a kötésben hagy fenn némi 
kivánni valót. 

BELFÖLD. 

Hogyan vegyünk részt a genfi 
ünnepségeken? 

Lapunk mult számában hírt adtunk arról a szives 
szeretetről, mellyel genfi hitrokonaink minkéi, magyar-
országi testvéreiket, a júliusi ünnepségekre várnak. A 

magyar kálvinista egyház a kontinens legnépesebb ref. 
egyháza. Már ez a körülmény is elkötelez bennünket arra, 
hogy a világ protestánsainak nagy találkozóján mi is 
illő számmal és méltóképpen vegyünk részt. 

A konvent bizottsági, legutóbb tartott ülésén tár-
gyalt a részvétel módozatairól. Ámde nemcsak egyházunk 
nagyjainak, hanem kicsinyeinek, nemcsak egyházi, de 
világi tagjainak is képviseltetniük kell magukat ezen a 
világraszóló ünnepségeken. Ennek az utóbbinak bíztató 
jelét látjuk abban, hogy az egyházunk lelkészi ós világi 
tagjait Kálvin nevében egyesítő Szövetség vállalkozik a 
genfi út szervezésére ós vezetésére. 

A magyar reformátusoknak az ünnepségeken való 
részvétele módozatairól a Kálvin Szövetség legközelebb 
tartandó választmányi ülése fog tanácskozni. E sorok 
írója az alábbi tervezetet terjeszti a Szövetség elé : 

Á genfi útat odafelé Felsőolaszországon, visszafelé 
gedig Németországon át, körutazás alakjában tehetnők 
meg. A körutazáson a Genfbe menők közül természetesen 
csak az arra vállalkozók vennének részt. A kik a kör-
utazás fáradalmaitól tartanak, vagy elfoglaltságuk nem 
engedne nékik "huzamosabb időt, azok a másik csapattal 
Bécsen, Innsbruckon és Zürichen át egyenesein menné-
nek Genfbe. 

' Az utazás az otttartózkodással együtt, körutazás 
mellett 10—12 napra, az egyenesen Genfbe menőknél 
pedig 6—8 napra terjedne. 

A július 10-iki nagy ünnepélyen lelkészeink palás-
tosan, tilági résztvevőink pedig lehetőleg magyar ruhá-
ban jelennének meg. Lelkészeink egyike az ünnepség 
keretében rövid franczia beszédben a magyar kálvinista 
egyház hódolatát nyilvánítaná a nagy reformátor szelle-
mének, második hazája fiainak pedig magyarországi hit-
rokonaik testvéri üdvözletét tolmácsolná. 

A genfi egyház konzisztóriumát hivatalosan föl-
kérnők, hogy az ünnepséget követő nap (július 11., 
vasárnap) délutánjának valamelyik órájára engedjék át 
magyar istentisztelet tartására azt a templomot, melyben 
negyedfélszáz esztendővel ezelőtt Kálvin prédikált. Abból 
a szószékből, melyről évok hosszú során át oly ihletett 
lélekkel hirdette a megtisztított keresztyén tudományt, 
hangozzék most először magyar ima, magyar predikáczió! 
Az imára, valamint a predikáczióra egy-egy püspököt 
kérnénk föl. Az orgonán egyik művész lelkészünk játsz-
hatnék ; ima és predikáczió közt pedig valamelyik kiváló 
hangú papunk pl. a gályarabok énekének néhány stró-
fáját énekelhetné szólóban. 

Az ünnepséget követő második, harmadik nap esté-
ly én .— a mi, genfi jóakarónk: Claparéde Sándor úr 
kilátásba helyezett ^szives támogatásával megszerzendő 
nagy teremben 7 magyar tárgyú vallásos estélyi tar-
tanánk, franczia nyelvű előadással, szavalattal, énekkel. 
E sorok írója is készséggel vállalkozik arra, hogy a 
magyar protestáns egyház többszázados küzdelmeiről 
franczia nyelvű előadást tartson. Egyik-másik régibb 
magyar énekünket, akár francziára fordítva, akár magyarul, 



szólóban, esetleg karban bemutathatnék. Az utóbbi eset-
ben a tartalmát francziául elmondhatnék. Valamelyik 
poétánk vallásos költeményeiből adhatna elő néhányat. 

Odameneteliinket megelőzőleg e sorok írója — 
mint Claparéde úrral már piegbeszélte — vállalkozik 
arra, hogy néhány czikket írjon az egyik legtekintélye-
sebb geníi vallásos folyóiratba; a Semaine Religieuse-he 
a magyar protestáns egyház történetéről, egyházunk al-
kotmányáról, kulturális törekvéseinkről a múltban és jelen-
ben stb. Ezeket egy füzetbe összegyűjtve is kiadhatnók 
és a nagy ünnepségen, valamint vallásos estélyiinkön 
ingyen osztogathatnék. 

Az utat vagy a menetjegy irodával rendezhetnék, 
vagy mi magunk. Az idegen forgalmi és utazási vállalat 
(menetjegy iroda) a következő ajánlatot tette az utazásra 
vonatkozólag: 

,, A kirándulás megtartását iegalább is 30. jelent-
kező részvételéhez kötjük. A pontos létszámot az indulás 
előtt legalább is három héttel előzetesen kell tudomá-
sunkra adni, hogy a szükséges intézkedéseket kellő idő-
ben megtehessük. 

A részyételi díj személyenként 430 korona, mely 
összegben benfoglaltatnak: 

A Budapest—Fiume—St. Peter—Cormons— Velencze ^ ' 1 • fi. ' ? f 

—Milánó—Génua— rJ urinr—Modane— Genf— Lausanne 
—Zürich—Lindau—München—Bécs—Budapest útirányra 
szóló II. osztályú körutazási jegy. 

Fiúméban és Abbáziában egy napi, Velenczében egy 
napi, Genuában egy napi, Zürichben fél napi és Mün-
chenben két napi tartózkodás (lakás és teljes ellátás, 
italok nélkül) elsőrangú szállókban. 

Teljes ellátás útközben az oda- ós visszautazás al-
kalmával 

Utimarsal ós helyi vezető Fiúméban, Velenczében, 
Milánóban, Génuában, Zürichben és Münchenben. 

Belépő jegyek az előző pontban fölsorolt városok-
ban a látványosságok megtekintéséhez. 

Kocsi, helyi hajó, gondola és egyéb közlekedési 
eszközök díjmentes igénybe vétele a nevezetességek meg-
tekintése alkalmával. 

A/, utasok és podgy ászaiknak ki- és beszállítása 
Fiúméban, Velenczében, Milánóban, Génuában, Genfben, 
Zürichben és Münchenben. 

Az összes borravalók az étkezéseknél, a szállók-
ban és a nevezetességek megtekintése alkalmával. 

Kirándulás Fiúméból Abbáziába és vissza. 
Egyidejűleg tisztelettel közöljük, hogy a fenti út 

irányra szóló I. oszt. körutazási jegy ára 281 korona 
25 fillér, II. oszt. 191 korona 90 fillér. 

Budapest — Bécs — Innsbruck—Zürich — Lausanne 
— Genf és ugyanígy vissza szóló körutazási jegy ára I. 
oszt. 268: korona 40 fillér, I I oszt. 171 korona 63" fillér." 

Genfi tartózkodásunk idejére elszállásolásról és el-
látásról előkészítő bizottságunk gondoskodnék, a geníi 
bizottsággal karöltve. 

Dr. Kováts Lstván. 

MISSZIÓÜGY, 

A Lorántffy Zsuzsánna Egyesület 
közgyűlése. 

..Az Istenországa ügyében munkálkodó Lorántffy 
Zsuzsánna-egyesület az 1908. esztendőben, Isten sege-
delmével nagyarányú evangéliomi és szocziális munkás-
ságot végezhetett, úgy, hogy életében az 1908. esztendő 
határozott fejlődést, előhaladást mutat. Kiterjedt mun-
kásságának bármely ágazatát tekintjük, örömmel és Isten 
iránti hálával láthatjuk, hogy az egyházi élet, emelésének 
mily hatalmas eszközévé lett a L. Zs. egyesület." 

így kezdődik a Lorántify Zs. egyesület titkárának, 
Ercsey Rózsi úrnőnek az 1908. évi munkálkodásról be-
számoló titkári jelentése, — s néhány sorában is hü rajza 
ez annak az előrehaladásnak, mely ez evangéliomi egylet 
életében megvalósult. 

Szegénygondozó, evangelizáló és szocziális mun-
kálkodása tiszteletreméltó eredményeket tud felmutatni; 
régi munkái megtartása, kiszélesbífése mellett a jövő 
munkaévben új munkáme'zőkré is fóg indulni, hol sok 
'nehézségekkel kell megküzdenie, de reméljük é's kíván-
juk, hogy az Istenországa ügyében új, erőteljes kihatá-
sokat tudjon létrehozni! 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület közgyűlése f. é. 
február 7-én tartatott a Lónyay-utczai református főgim-
názium nagytermében. A Kálvin-téri templomban tartott 
istentiszteletről gyűltek össze a tagok, hol Petri Elek 
lelkész tartott gondolatokban gazdag, magasszárnyalású 
beszédet. A közgyűlésen Böszörményi Jenő imádsága 
után Szilassy Aladárné nagyobb elnöki megnyitó beszé-
det tartott, kiemelve a kiemelkedő mozzanatokat az egye-
sület 1908- évi működésében. Indítványára néhai Gelléri 
Szabó János emlékét, ki végrendeletileg 10.000 koronát 
hagyott az egyesületre, a közgyűlés jegyzőkönyvében 
kegyeletesen megörökítette. 

Az elnöki megnyitó megemlékezett a nagyfontos-
ságú Protestáns No tisztviselő Otthon alakulásáról, mely 
mint a Lorántffy új alakulása állott elő ; továbbá báró 
Radvánszky Gézáné fáradhatlan buzgólkodásáról, ki 
11.000 koronát meghaladó összeget gyűjtött az építendő 
Lorántffy diakonissza-kórházra. A titkári jelfentés.tükrözi 
az 1908. évi munkálkodást részleteiben. Kálvin János 
születésének négyszázados évfordulójára kiadja az egye-
sület Kálvinnak a nőkhöz intézett leveleit magyar fordí-
tásban; hétfői varróóráin, a misszionárius bibliamagya-
rázata mellett, gyakran vendégszónokok, igehirdetők hir-
dették az evangéliumot; 10 vasárnapi iskolájában pedig 
a gyermekek lelkét igyekezett megriemésíteni az evan-
géliom által. Nagy horderejű a diakonissza munka is, 
melyben némi változás állott be; ugyanis a poliklinikán 
betegápolással foglalkozó diakonisszáikat visszahozták 
a Oalád-utczai otthonba, mivel így a diakonissza-ügy 
fejlődését, erőteljesebb növekedését remélték Isten segc-



delmével megvalósítani. Az egyletnek 11 diakonisszája 
van, Miiller Matild Otthonigazgatónő vezetése alatt. 

A mosóintézet eladatott, a vele kapcsolatosan mű-
ködött cselédotthon munkái megszűntek. Ezek helyett 
azonban új munkaágak nyíltak meg. A cselédnevelő-
intézetben 11 növendék van elhelyezve; a vidéken gon-
dozott árvák száma 8. A szegénygondozó munka is meg-
növekedett. 260 családnak mintegy 800 ruhadarabot, 
140 vasárnapi iskolás gyermeknek ruhát, czipőt osztottak 
ki. Az „Olajág1" czimen nők számára, „Örömhír" czímen 
gyermekek számára evangéliomi lapot adott ki; teaesté-
lyek, orgonahangversenyek, szegény uzsonna stb. az egye-
sületi élet emelésére, Isten országa terjedésére rendez-
tettek. 

Szöts Farkasné pénztárnok jelentése szerint összes 
bevétel 82.215 kor. 06 till.; új alapítvány 2708 kor.; 
tőkésítés az egyesület pénztárából 1787 kor. 80 fill. 
O-évi perselypénz 510 kor. 86 till. Szegényperselypénz 
a Kálvin-téri templomban 905 kor. 89 fill. Összes vagyon : 
tiszta érték a házban 58.518 kor. 33 fill., alapítványok-
ban 44.227 kor. 58 till. Az összes kiadás 77.327 kor. 
50 fill. Ezekből a számadatokból is látszik milyen meg-
erősödést nyert az egyesület anyagiakban is. 

Dessewffy Emma a „Munkakereső Nők Otthonáénak 
csendben, de annál nagyobb hatásokat gyakorló szocziális 
munkáiról, evangelizáló ténykedéseiről számolt be. Végül 
Böszörményi Jenő az evangéliomi mozgalmakról szólott, 
különösen kiemelve az építendő imaterem fontosságát; 
jelentése még a vasárnapi iskolai diakonissza és a tüz-
oltó-utczai iskola tornatermében folytatott szocziális mun-
kák anyagát ölelte fel. 

A fiókegyesiiletek jelentései is azok növekedéséről 
szólottak. Az indítványok letárgyalása után, Szöts Farkas 
theol. tanár imádságával a közgyűlés véget ért. 

KÜLFÖLD. 

A genfi új egyházalkotmány. 
(Folytatás és vége.) 

VI. Czím. 

A lelkészség. 

34. §. A genfi nemzeti protestáns egyház lelké-
szekíil ismer el: 

1. működő lelkészeket, 
2. segéd lelkészeket, 
3. helyettes lelkészeket. 
35. §. Minden lelkipásztor saját felelősségére sza-

badon tanít és prédikál; ezt a szabadságát sem hit-
vallások, sem egyházszertartási alakszerűségek nem korlá-
tozhatják. 

36. §. A lelkészségbe való fölvétel és a fölszen-
telés tárgyában a konzisztórium rendelkezik, miután 
az egyházhivatali bizottság előzetes véleményét kikérte. 

37. §. Az egyházhivatali bizottság 13 tagból áll, 

kik közül négy lelkészt a lelkészek társasága választ, 
hét világi tagot és a genfi egyetem theológiai karának 
két tanárát pedig a konzisztórium választja. 

A bizottságot a konzisztórium megbízatásának ide-
jére választják és ülésein a végrehajtó bizottság egyik 
tagja elnököl. 

38. §. Az egyházhivatali bizottság vizsgálja meg, 
hogy a lelkészi szolgálatra és a felszentelésre jelent-
kezők bírnak-e kellő theologiai végzettséggel; tájékozást 
szerez képzettségükről és erkölcsi életükről. 

Minden eléje kerülő esetben indokolt jelentést ter-
jeszt a konzisztórium elé. a mely végérvényesen határoz. 

39. §. A működő lelkészeket az illető gyülekezet 
választói választják, határozatlan időtartamra, Beiktatásuk 
alkalmával ünnepélyes fogadalmat tesznek, hogy az egy-
ház alkotmányának és szabályainak alávetik magukat. 

Fizetésüket a konzisztórium szabja meg és a köz-
ponti pénztár fizeti ki. 

A lelkészek megválasztására és beiktatására vonat-
kozó részletes intézkedéseket a szervezeti szabályzat 
állapítja meg. 

40. §• Avégből, hogy valaki működő lelkésszé választ-
ható legyen, megkívántatik : 

1. legalább 25 éves életkor; 
2. a) hogy az illető gimnáziumi érettségi bizonyít-

vánnyal, vagy az egyetem szempontjából azzal egyenlő 
értékűnek ismert oklevéllel bírjon; 

b) hogy az illető a genfi egyetem theologiai karán 
fokozatot nyert legyen, vagy ezen egyetemévél egyenlőnek 
ismert theologiai végzettséggel bírjon. Bármely más theo-
logiai végzettséggel bírónak be kell bizonyítania, hogy 
legalább két félévet egyetemi tanulmányoknak szentelt; 
— az egyházhivatali bizottság nyilatkozik eme tanulmányok 
értékéről, valamint a jelölt által bemutatott theologiai 
fokozatokról is; 

c) hogy a lelkészi szolgálatra már föl legyen szen-
telve ; 

d) hogy elfogadja az egyházalkotmányt. 
41. §. A jelölt megválasztatik, ha az első szava-

zásnál az érvényes szavazatok általános többségét elnyeri. 
Ha általános többség nincs, a viszonylagos többség 

alapján hozzá kell fogni egy második titkos szavazáshoz, 
azok között a jelöltek között, kik a legtöbb szavazatot 
nyerték. A választásra megmaradó jelöltek száma nem 
haladhatja túl a betöltendő állások kétszeresét. A szava-
zatok egyenlősége esetén az idősebb jelölt a megvá-
lasztott. 

A végrehajtó bizottság mond ítéletet a választások 
érvényessége fölött. Fölebbezés esetén a konzisztórium 
határoz végérvényesen. 

42. §. A működő lelkészek kötelessége gyülekeze-
tükben az istentisztelet tartása, valamint a növendékek 
vallásoktatása. Hiveik körében az evangéliomi szolgálat 
minden kötelességét teljesítik: meglátogatják a bete-
geket, szegényeket, szenvedőket s ahányszor lehetséges, 
egyházuk összes tagjait is. 



43. §. Valamely lelkész visszahívása, vagy fölfíig-
gesztése a konzisztórium indokolt végzése alapján történ-
hetik. Az indító okokat előzetesen közölni kell az egyház-
tanáccsal és az érdekelt lelkésszel. Ez utóbbi, saját 
kérelmére, a koiizisztóriumnál meghallgatandó. 

A félévig terjedhető fölfiíggesztés, vagy visszahívás 
az alábbi okok miatt mondható ki : 

a) a lelkésznek kötelességei betöltésében tanúsított 
nagyobbmérvü, vagy szokásos hanyagsága miatt; 

b) az istentiszteletre, a vallásoktatás szervezésére 
és az egyház általános ügyvezetésére vonatkozó kon-
zisztóriumi határozatok súlyos, vagy állandó megszegése 
miatt; 

c) oly magaviselet miatt, mely nem fér össze a 
lelkészi hivatással. 

A visszahívott lelkész két év eltelte előtt egyik 
gyülekezet választására sem jelentkezhetik. 

44. §. Valamely gyülekezet tagjai indokolt folya-
modványban kérhetik, hogy lelkészük új választásnak 
vettessék alá. A folyamodványt a konzisztóriumhoz kell 
czímezni, a városi, Plainpalais-i, Carouge-i. Eaux-Vives-i 
és a Petit-Sacoiinex-i egyházaknál 'a fölvett szavazók 
negyedének, a többi gyülekezeteknél pedig azok harma-
dának aláírásával. Az egyháztanácsnak, miután véle-
ménye nyilvánítására fölhívatott, meg kell hallgatnia 
előzetesen a lelkészt, a kit, ha kívánja, hasonlóképen 
a konzisztórium is meghallgat, mielőtt ez a testület 
rendelkeznék. 

Ha a folyamodványt a választók általános többsége 
aláírta, a konzisztórium köteles új választást elrendelni. 

45- §. A konzisztórium az egyházhivatali bizottság 
ajánlatára választja meg a segédlelkészeket. 

Avégből, hogy valaki segédlelkésszé választható 
legyen, meg kell felelnie a 40. §. 2. pontjában fölsorolt 
föltételeknek. 

A segédlelkészek gyakorolhatják az evangéliomi 
szolgálatot a genfi nemzeti protestáns egyházban és az 
egyház szervezeti szabályaihoz alkalmazkodva, ott isten-
tiszteletet tarthatnak. 

A konzisztórium megbízhatja őket ideiglenes szava-
zói, kápláni, szónoki, tanácskozói, vagy más különleges 
missziói teendőkkel. 

Ebben az esetben megbízatásuk tartamára fölha-
talmazást kapnak. 

Segédlelkész visszahívása, vagy felfüggesztése a 
43. §-ban megjelölt okok és biztosítékok alapján tör-
ténhetik. 

46. §. A konzisztórium adhatja meg, az egyház-
hivatali bizottság előzetes véleményére, a helyettes lel-
készi czímet oly lelkészeknek, kik a 40. § 2. a), b), d) 
pontjaiban megkövetelt föltételeknek nem felelnek meg. 

A helyettes lelkészek istentiszteletet tarthatnak, ha 
alkalmazkodnak az egyház szervezeti szabályaihoz. A 
helyettes lelkészí czímet a konzisztórim mindenkor vissza-
vonhatja ; ez egymagában nem ad jogot sem a választ-
hatóságra, sem a kápláni és választói teendők végzésére. 

47.- §. Ha valamely végzett theologus azt kívánja, 
hogy az egyházban a lelkészi szolgálatra fölszenteltessék, 
írásbeli kérvényt nyújt be a konzisztóriumhoz, melyet 
öt lelkésznek kell támogatnia, kik közül három működő 
lelkész, de nem tagja az egyházhivatali bizottságnak. 
A konzisztórium határoz a kérvény fölött, miután ennek 
előzetes véleményét kikérte. 

A fölvétel nyilvános szertartással történik ; a konzisz-
tórium küldöttségileg képviselteti azon magát. 

A fölvétel egymagában semmi jogott sem ád a 
genfi nemzeti protestáns egyházban. 

VII. C z i m „ 

Az egyház pénzügyei. 

48. A genfi nemzeti protestáns egyház pénz-
ügyeit a konzisztórium intézi, mely erre a czélra meg-
bízatása tartamára pénzügyi bizottságot választ, melynek 
a végrehajtó bizottság egyik tagja az elnöke. 

Az egyház igazgatására rendelt javak megkiilön-
böztetendők a jótékonyság gyakorlására szánt javaktól. 

49. §. Az igazgatásra rendelt javak az egyház köz-
ponti pénztára név alatt vannak egyesítve. 

Ebbe a pénztárba folynak : 
a) az egyháztagok évi adói; 
b) a külön rendeltetésű, vagy anélküli adományok 

és hagyatékok ; 
c) az egyház tőkéinek és tartalékalapjainak jöve-

delmei. 
50. Az egyház minden tagjának erkölcsi köte-

lessége, hogy azt önkéntes adójával támogassa. Ezeket 
az adókat a konzisztórium által rendezett gyűjtések 
útján szedik be, avagy nála minden időben befizethetők. 

51. §. A központi pénztár födözi az egyház rendes 
kiadásait. A rendes kiadások a következők: 

1. a lelkészek fizetése és a lakbérek ; 
2. a) az orgonisták, énekvezérek és egyházfik fize-

tésének —, b) a tulajdonában levő templomok fönntar-
tásának —, Í>) a vallásoktatási kiadásoknak az egyházra 
eső része ; 

3. minden más. a konzisztórium által meghatározott 
kiadás. 

52. §. A konzisztórium átadja az egyháztanácsok-
nak a beszedett adományokat, illetőleg azoknak az ala-
pítványoknak a jövedelmeit, a melyeket a jótékonyság 
gyakorlásáfa kapott. 

Ezeket a javakat sem a konzisztórium, sem az 
egyháztanácsok semmi esetre sem fordíthatják rendel-
tetésüktől eltérő czélra. 

VIII. Czím. 

A templomok. 

53. §• A templomok, paplakok és egyházi javak, 
melyek tulajdonjogát a községek átengedik, az 1907. 
évi június 15-iki törvény 3-ik §-a értelmében az egy-
háznak adátnak át. 



54. §. Az egyház a tulajdonában lévő templomok, 
paplakok és egyházi javak használatát átruházza a gyüle-
kezetekre, azzal a kötelezettséggel, hogy ezek viseljék 
a térvény szerint a haszon élvezőkre háramló fönntartási 
költségeket. 

A nagyobb javítások a központi pénztár terhére 
eszközöltetnek. 

55. §. A templomoknak, paplakoknak és egyházi 
javaknak mindenkor meg kell őrizniök vallási rendel-
tetésüket (1907. június 15-iki törvény 3. §-a ) 

56. §. Ha a választók negyedét magában foglaló 
kisebbség valamely templomnak rendes istentisztelet 
czéljára való átengedését kéri s annak költségeit födözi, 
az — a többség jogainak föntartása mellett — ingyen 
engedélyezendő. De ez a közös használat csak azon föl-
tétel mellett engedélyezhető, ha az istentisztelet meg-
felel az egyház szabályainak és az ott működő személyek 
az egyház tagjai maradnak. 

A közös használatnál követendő szabályokat a 
konzisztórium állapítja meg. 

IX. czim. 
-' •.•'' * L ; ;(yt t í . , " . , i 

j^z alkotmány megváltoztatása, — Föloszlás. 

57. §. JÍinden kérelem, mely jelen alkotmány módo-
sítására irányul, az egyház választói elé terjesztetik, ha 
azt közülük 2000 aláíró, vagy az egyháztanácsok egy-
harmada, avagy a konzisztórium tagjainak többsége tá-
mogatja. 

Midőn ezen föltételek egyike vagy másika betöltetett: 
1. ha csak részleges módosításról van szó, a kon-

zisztórium ezt az indítványt hat hónap leforgása alatt 
— javaslatával együtt — a választók elé terjeszti, kik 
a szavazatok általános többségével döntenek ; 

2. ha teljes megváltoztatásról van szó, a konzisz-
tóriumnak a szükségességi kérdést — javaslata kísére-
tében — hat hónapon belül föl kell tennie. 

Ha a teljes megváltoztatásra irányuló kérelem az 
érvényes szavazatok háromnegyed részét egyesíti, a kon-
zisztórium hozzáfog az alkotmányozó gyűlés szervezésé-
hez, — a konzisztórium választásánál szokásos formák 
szerint. Emez alkotmányozó gyűlés föladata új alkotmányt 
készíteni, mely a választók elé kerül. Ahhoz, hogy az 
új alkotmány elfogadtassék, szükséges, hogy a leadott 
szavazatok kétharmada igenlő legyen. 

58. §. Az egyház föloszlására irányuló bármiféle 
indítvány csak akkor bocsátható a választók elé, ha azt 
vagy a választó testület fele, vagy a konzisztórium tag-
jainak négyötöde támogatja. 

Midőn ezen föltételek egyikének, vagy másikának 
elég tétetett, a kérdés a választók elé kerül, és a föl-
oszlás kimondatik: 1 ha a választók kétharmada részt 
vett a szavazásban; 2. ha a szavazók háromnegyede a 
föloszlatás mellett foglalt állást; 3. ha a gyülekezetek 
kétharmada ugyanilyen értelemben határozott. 

59. §. Az egyház föloszlása esetén az akkor mű-

ködő konzisztórium végzi a fölszámolást és határoz kivált-
képpen a fölött: kik között osztassanak föl az egyház javai. 

Ez a határozat a választó-testület elé*terjesztendő 
mindenkor, ha ezt a választók egyötöde, vagy az egy-
háztanácsok fele a konziszlóriumi végzés kihirdetését 
követő két hónapon belül kéri. 

Átmeneti intézkedések. 
1- §. A nemzeti protestáns egyház választója a geníi 

nemzeti protestáns egyház választói jegyzékébe 1908. 
deczember 31-ig beírt minden polgár, a ki a beírásáról 
nyert értesítés után semmiféle alakban sem nyilatkoztatja 
ki ama szándékát, hogy nem marad tovább az egyház 
kebelében. 

2. §. Az 1908. deczember 31-ig az egyházban mű-
ködő lelkészek az új rendszer mellett is megtartják 
állásukat, a nélkül, hogy új választásnak vettetnének alá. 

3. §. A konzisztórium és az egyháztanácsok jelen-
legi tagjai, négy évi megbízatásuk lejártáig, megerősíttet-
nek hivatalukban. Ennek folytán a konzisztórium tagjai 
számának a 16. §. szerinti fölemelése', valamint az egy-
háztanácsok póttagjainak a 29. §. szerinti kijelölése csak 
aZ egyházi hatóságók legközelebbi megújítása alkalmá-. , i' 
val történhetik. 

4. §. A konzisztórium föladata a szükséges alak-
szerűségekben eljárni, hogy a genfi nemzeti protefctáns 
egyház a jogi személyiséget megszerezze. Föladata to-
vábbá, hogy visszaszerezze részére az egyházi javakat, 
kiváltképpen pedig az 1907. június 15-iki alkotmányjogi 
törvény 6. §-ában foglaltakat. 

5- §. A nők választójogának elve érdekében az 
alkotmányozó gyűlés átteszi ezt a kérdést^ a konzisz-
tóriumhoz, azzal a meghagyással, hogy tervezetet dol-
gozzon ki és két éven belül bocsássa azt a protestáns 
választók szavazata alá. .r , 

6. §. Az idegenek választói joga érdekében az 
alkotmányozó gyűlés eme kérdés tanulmányozását azzal 
a meghagyással teszi át a konzisztóriumhóz, hogy ter-
vezetet dolgozzon ki és négy évi határidőn bejül ter-
jessze azt a protestáns választók elé. 

Fordította: Dr. Kováts J. JMími. 

IRODALOM. 
l>0( '5 

/ . .. ... , fl£ -I . . 
Az „Igaz Gyöngyök" cz. kis lap, melyet a buda-

pest-kőbányai protestáns hívek között ingyen terjeszte-
nek ezer példanyban minden vasárnap, most új sorozatot 
kezd. Az elmúlt öt hónapon át apró történetek, jellem-
rajzok által. az érdeklődést igyekezett felkelteni a biblia 
iránt, az új sorozat pedig most már a bibliába igyekszik 
belemerülni s onnét gyöngyöket felhozni a inai ember 
számára. Sorozatos czikkei oly könnyed modorban van-
nak írva, hogy a legegyszerűbb ember is élvezettel olvas-
hatja. Azért ajánljuk a vidéki gyülekezeteknek is. A meg-
felelő mennyiségben lietenkint bárhova szívesen küldi a 
szerkesztő (Takaró Géza ref. h. lelkész, Budapest-Kő-
bánya), csupán csekély nyomdaköltség megtérítését várva. 



Mutatványszámot azonnal küld a hozzáfordulóknak. A 
czikkek vallásos felolvasó estélyekre js alkalmasak. 

Magyar ABC ós Olvasókönyv. Felnőttek számára. 
Írták : Benedek Elek, Körösi Henrik és Tom$sáwyi János. 
A Mühlbeck Károly rajzaival .illusztrált, tiszta nyomású, 
Csinos kiállítású és a mi fő; ás czÖlnák rtiégf^elő;'iíéíyes 
beosztású munkát aktuálissá teszi az? új választói reform, 
a mely tudvalevőleg a választói jogosultságot az írni-
olvasni tudáshoz köti, Szoczialisták. római katholikusok 
már erősen munkába vették az analfabéta felnőttek ok-
tatását. Ha nem oly nagy számmal' is, de vannak köz-
tünk, protestánsok közt is analfabéták, ab kiknek o k í -
tását nekünk is munkába kellene venni. A kik ilyen 
munkához akarnak fogni, azoknak melegen ajánlhatjuk 
ezt az ABQ-t. Kapható. Lampel R. könyvkiadóhiyatalá-
ban, Budapesten. 

EGYHÁZ. 
'•'• ' lsa?»to ts I jn íja >d f3KJífétt s 

Lelkészválasztások. A mezönagycsányi ref,-gyüle-
kezet Toókus Jenő borbereki ..'lelkészt, — a csokonij/u 
ref. gyülekezet HalkaSándor zieliczkisfaludi lelkészt, 
— a sajóvélezdi ref. gyülekezet,' Molnár József náprágyi 
lelkészt választotta meg lelkipásztorává. .,n re 

• Lelkészszentelés. • Seregély I&tvá.n !^ya;ng.;>ilíílkégz-
jelöltet, a ki:Szalonakra hivatott'meg segédlelkész iil, 
január 26-án, a soproni gyülekezetben szentelte fel hiva-
talába Gyurátz Ferencz püspök. 

Kériileti tanácsbiróválasztás. A dunamelléki ref. 
egyházkerületben, a dr.. Ki$s Áron paedagogiujni' igaz-
gató elhunytával megüresedett világi tanácsbirói tisztre 
beadott gyülekezeti szavazatokat f. hó 8-án borította fel 
a kerület kiküldött bizottsága. Összesen 265 gyülekezet 
részéről 317 szavazat érkezett be S ezekből. ritka egy-
hangúsággal, 282 esett MezŐssy Béla földmivelésügyi 
államtitkárra, a ki eképpen óriáfei többséggel választa-
tott meg % atí-Jk eriilet ta náesbíráj ává. - -jj 

Egyházmegyei választások. Az alsóborsodi ref. 
egyházmegyében az üresedésbe jött világi tanácsbíróságra 
megejtett szavazás nem vezetett eredményre, a mérrriyi-
ben a jelöltek közül egyik sem nyert abszolút többséget. 
Ennek'^folytán szűkebb körű szavazás rendeltetett el 
Botttik István és Lossonezy István között - Szintén 
szűkebbkörii szavazás történik a gimnáziumi képviselő-
ségr'fe®,ist Csorba György és Csík Dániel között. 

A Msöszaboicsi ref. egyházmegye kettéválasz-
tása. A nagy, 91 gyülekezetét s' ezékben 80Í000 lelket 
szánil&lV) felsőszabolcsi ref. egyházmegyében már tavaly 
indítvány tétetett az egyházmegye kettéválasztása iránt. 
Az egyházmegyei gyűlés bizottságot küldött ki e nagy-
fontosságú ügy eíőkészitéséré. A kiküldött bizottság a 
mult hónapban ülést tartott és gondos mérlegelés után 
kimondotta, hogy az egyházmegyei közgyűlésnek s általa 
a kerületi gyűlésnek az egyházmegye 'kettéválasztását 
javasolja. Tervezetet is készítettek a szétválasztásra néz^é. 
E szerint a szétválasztás utáii á Nyíregyháza körül 
csoportosuló egyházak alkotnák áz új koÉépsétibdlesi egy-
házmegyét, a Kisvárda körül csoportosuló egyházakból 
alakítandó egyházmegye pedig megtartaná a félsöszaööícéi 
nevet. A középszabolcSr egyházmegyébe tartóznék" "43 
egyház, ugyanannyi lelkésszel, 75 tánitóvaT. és 49.069 
lélekszámmal. A felsőszabolcsi egyházmegyéhez tartoznék 
48 egyház, ugyanannyi lelkésszel, 58 tanítóval -és 40,933 
lélekszámmal. A jelenlegi egyházmegyei gyámpénztár és 
a nyíregyházai leányinternátus közös intézményei marád-
nának a két új egyházmegyének továbbra is. Szi-níén 

köasösM|iiarad«a; az " egyházmegye levéltára, valamint -a 
tanító egyesület és annak gyámpénztára is. Az • egyház-
megyei lelkészi temetkezési egylet sorsa felől'a kétf új 
egyházniegye a megalakulás után határozna. — A felső1 

száBblcsf ' egyházmegye két részre osztására: irátt^ult 
törekvést szivesen üdvözöljük, mert hisszük, hogy a nagy 

nehézkes réspe osztva, .elevenebbé válik. A 
részekre osztást azonban folytatni kellene a többi nagy 
egyházmegyéken s végül magán a tiszántúli kerületen is ! 

A Ne temere a hadseregben. A Magyar Szó f. hó 
f-'áíkT- szatíra- álik'í)vétkező, ' fétöftnő hírt közli: ,,Szent-
miklóssy János.- rómr káth^ vallásxL soproni főhadnagy 
©yegyaeMid^fís s.oprqpi,;ág,. ;ey. leányt, Éder Gizellát. 
Az. eljegyzés a főhadnagy felettes hatóságának is; tudo-
mására hozatott. annak rendje és módja szerint; amire 
a vőlegényt egV napon, a parancsnokság útján, arról 
é'ftesífette á hogy-az esküvőnek okvet-
lenül i.rámái kathelikns- templomban kell megtörténnie, 
mert a házasság csajc íg,y lesz törvényes, A parancsnok-
ság nem tűr meg a maga kebelében konkubinatiist". 
Érre a nirre nézve megjegyzi a nevezett lap, hogy infor-
máczíójál feltétlenül megbírható helyiről nyerte. Nem 
kételkedünk beiiné.' Veié együtt Valljuk azt is, hogy a 
tábori püspök úr eljárása és a Ne temere intézkedései-
nek a hadseregben, a katonai fegyelem útján érvénye-
sítése tűrhetetlen, a mellyel szemben a magyar társa-
dalomnak, a magyar parlamentnek és a magyar protes-
tantizmusnak oly erélyes"tiltakozásban kellene -kitörnie, 
hogy elvégre ,.vége szabadion q, Ne terner^ körül folyó 
s'i^iiííéfiíyVél'ztléá'niéE''' Á';toagjpár társadalom s a magyar 
párfaméíitázénbfcli, áliép^árM: kl'érikális lidércz nyomása 
alatt mozdulni, sem mer. A magyar protestantizmus pedig' 
ysakvár . . . vár..Mire ? Meddig? Ki .tudná megmondani? 
Gróf Tisza István, a legutóbb tartott prot. közös bizott-
sági ülésen azt jelentette ki, hogy még vár, de nem 
sokáig. S há itt lesz áz ideje, hogy síkra szálljunk, ő 
lesz az élső, • á ki elkiáltja a csata kiáltást s a ki a fenye-
getett vallásszabadság védelmére tusára száll. Tiszte-
lettel kérdjük tőle .is, egyház, .többi dignitariusától 
is: nincs 'még itt az idő a. csatasorba állásra?! Mi vár-
juk a csát^íal laát! ,"4 .- . • ! - • 

Protestáns invázió Boszniába. Ez alatt a czím 
alatt a következő közleményt olvassuk az Alkotmány 
f. hó 7-díki : számában : , 4 A bécsi „Piusvereins-Korres-
pondenz'" szerint az osztrák, „Los von Kom"'-mozgalom 
eszelős hívei azon dolgoznak, hogy mozgalmukat az 
annektálr tartományokba8:® belevigyék; sőt már le is 
küldtek egy evangélikus- lelkészt, hogy az ott tapoga-
tózzék. Többek közt Banjaíukában és Sarajevóban akar-
nak evangélikus istentiszteletekre szolgáló épületeket 
emehjjtj Az^iigy magában véve is érdekes. Még érde-
kesebbé teszi azo/iban Magyarországra nézve a ,,Pius-

' véreins^Körrespóndenz" azon értesülése, mely szerint a 
„Los von Rom" bbszniai agitátorai azt állítják, hogy a 
fententlített evangélikus lelkész, mielőtt lement Boszniába, 
Budapesten járt és itt azt- a meggyőződést szerezte, hogy 
a magyar kormány, köreiben, nagy jóakarattal viseltetnek 
áz . agitác ió ifánt' és különösen a kálvirdsta irányban 
való, propagandára .fektetnénék' nagf. súlyL A propaganda 
ezé íja tehát Boszniát a magyarok . kezére -játszani 

' jajdul fel • W Pfas vírein s-Korresfío n denz"y. Nos; meg-
inyögfertHatjakf ••si Köpéspöirdeiizet: • A .ifaagyar , koriüá,ny 
köreiben nem tudnak erről a propagandáróí semmit sem 
és még inkább ki van ,zúzva az, mintha a magyar kor-
mány bármi tekintetben rokonszenvvel vagy pláne kézzel-
foghatóbban támogatná' egy ilyen örült tervet. A magyar 
kormány- struktúrája .h-lMeve kizár-, -minden, ilyen fel-



tevést— Fűzzünk-e az Alkotmány közleményéhez, külö-
nösen annak a kormány „struktúrájáéra vonatkozó ré-
széhez megjegyzéseket? Azt hisszük, hogy felesleges. 
Azt a „strukturát" eléggé volt már alkalmunk megismerni 
gróf Zichy Jánosnak és gróf Apponyi Albertnek a tény-
kedéseiből és megvalósítani készülő szándékaiból. Nem 
ehhez fűzünk tehát megjegyzést, hanem a boszniai és 
herczegovinai protestantizmus ügyének kérdéséhez. Bosz-
niában és Herczegovinában, már a megszállás ideje alatt 
is éle rekeltették a magyar király apostoli jogait, a 
sarajevói róm. kath. püspökség felállításával. A katonai 
kormány azonban a protestánsok ügyében, azt lehet 
mondani. semmit sem tett, vagy ha tett is, egy kalap 
alá fogta a reformátusokat és evangélikusokat, Most 
azonban, a mikor e tartományok annektáltattak és a 
mikor a magyar annexiós törvényjavaslat hangsúlyozza a 
magyar királyság történelmi jogait, azt hisszük, hogy 
elérkezett az ideje annak is, hogy a magyar prot. egy-
házak, a kormánnyal egyetértőleg, megfontolás tárgyává 
tegyék a bosznia-herczegovinai protestáns alattvalók egy-
házi ügyeinek rendezését. 

Hírek a Skót Misszióból. Hall János hatalmas 
igehirdetése után a skót misszió munkásai újult erővel 
fogtak azon sokoldalú missziói tevékenységhez, mely a 
missziót az utóbbi években jelentékeny módon föllendí-
tette. A munkabeosztás tervszerűbbé tétele folytán a 
gyűlések rendjében némi változás állott be. A szerda 
esti összejövetelek elmaradtak, hanem a helyet a vasár-
nap esti vallásos estélyekre fektetik a fősúlyt. Ezestélye-
ket dr. Szabó Aladár, Webster János és Forgács Gyula 
vezetik. Az Erzsébet körúti teremben (Erzsébet-kőrút 7 ) 
pénteken este tartatni szokott evangelizáló összejövetelek 
rendesen folynak. A Misszió Nőszövetsége január 20-án 
tartotta évi közgyűlését, szeretetvendégséggel kapcsolat-
ban. A gyűlésen jelentést tettek Rau Erzsébet és Prém 
Ilona úrhölgyek a Szövetség munkájáról. Volt továbbá 
zene, ének, szavalat és bibliamagyarázat. Február 2-án. 
mint minden évben, az idén is ingyen ozsonnát rendezett 
a Misszió a szegények számára. 

Lelkészi jubileumok. Már jeleztük, hogy Szabolcska 
Mihályt a temesvári ref. gyülekezet hírneves költő-papját 
jubileumi ünneplésben kívánják részesíteni hivei, temes-
vári lelkészi működése tíz esztendős évfordulója alkal-
mából. A jubiláris ünnepélyt meg is tartották a jelzett 
időben. Az egyházközség rendkívüli közgyűlést tartott, 
a melyen Cseresznyés Jenő tolmácsolta a gyülekezet 
ragaszkodását és jókivánatait. Pálosy Dénes indítványára 
pedig elhatározták, hogy Szabolcska Mihály nevére két-
ezer koronás alapítványt tesznek. Jörgné-Draskóczy Ilona 
a ref. nőegylet, Hamar György a vadászerdei, Szombathíj 
István pedig a mosniczai ref. gyülekezetek nevében üdvö-
zölték a jubilánst. Az ünnepélyt imádság és a temesvári 
magvar dalárda karéneke rekesztette be. -— Materny 
Lajos, debreczeni ágostai evangélikus főe^peres f. hó 
9-én ülte meg lelkészi működésének huszonöt éves jubi-
leumát, mely alkalommal egész Debreczen lelkesen ünne-
pelte a közszeretetben álló esperest. Délelőtt az evan-
gélikus templomban istentisztelet volt, a mely után a 
hatóságok, Weszprémy Zoltán főispán és Kovács József 
polgármester vezetése alatt, valamint áz egyházak küldött-
ségei is tisztelegtek a jubiláló esperesnél. Materny tiszte-
letére délbén bankett volt, a melyen felolvasták többek 
közt Meskó államtitkár és Zelenka püspök üdvözlő 
táviratait. 

I S K O L A . 

Theologus konferenczia, Február hó 5. napjain 
a magyar prot. theologusok Kolozsváron konferencziát 
tartottak. Jövő heti számunkban részletes tudósítást ho-
zunk a konferencziáról. Addig is azonban jelentjük róla 
a következőket: A konferenczián az összes hazai prot. 
theologiák ifjúsága képviselve volt és szép egyetértés 
uralkodott, az egész gyűlés folyamán. A konferenciát meg-
előző estélyen a ref. és unit. theologiák tanári kara és 
a kolozsvári mindhárom prot. egyház lelkésze megjelent, 
lelkes és buzdító szavakat intézve a nagyszámban össze-
gyűlt ifjúsághoz. Február 3-án délelőtt Kálvin-emlékünnep 
volt, melynek fényét Kenessey Béla és Ferencz József 
püspökök megjelenése emelte. Az emlékbeszédet Eöri• 
Szabó Dezső (Bp.) tartotta, míg Kövy Árpád (Bp.) és 
GyÖrék József (Sp.) alkalmi költeményeiket szavalták. 
A gyűlés folyamán a theologusokat közösen érdeklő főbb 
egyházi és szocziális kérdéseket vitatták meg. Sorra ke-
rült a „Theologusok külföldi útja" Hubay Mihály (Sp.) 
előadásában, a „Külmisszió" Ruzscis Lajos (Pápa), a 
„Belmisszió"' Kárpáti János (Eperjes), a „Szoczializmus" 
Mészáros István (Sopron), a „Theologus képzés és neve-
lés reformja" Debreczeni István (Db.) és „A reformáczió 
elvei a prot. felekezetek között" Sipos András-(Pozsony) 
előadásában. Mindeme kérdések felett élénk és magas 
színvonalon álló eszmecsere indult meg. Legfontosabb 
tárgya volt azonban a konferencziának a Magyar Pro-
testáns Theologus Szövetség megalakítása, mellyel az 
előző konferencziák hiába kísérleteztek. Most Nagy Ká-
roly theol. igazgató tanácsai folytán sikerült a helyes 
alapot megtalálni, a melyen a Szövetség bizonyára a 
felettes hatóságok méltánylása mellett, sikeresen felépít-
hető. A czél, a melyet szolgál, szorosan tudományos: a 
prot. theol. ifjúság közötti állandó érintkezés fenntartása, 
az önképzés eredményének kicserélése és fokozása. E 
czél elérésére szolgáló eszközök az évenkinti konferen-
cziák, hivatalos közlöny, tudományos munkák kiadása 
avagy kiadásának támogatása, pályatételek kitűzése stb. 
A megalakult Szövetség disz elnökévé Nagy Károly ko-
lozsvári theol. akad. igazgatót választották, elnök lett 
Eöri-Szabó Dezső theologus (Bp.), alelnök: Vásárhelyi 
János (Kv), Sipos András (Pozsony), Györfi Béla (Kv. 
unit,); titkár: Hubay Mihály (Sp.), pénztáros: Victor 
János (Bp.), ellenőrök: Bercczky József (Db.), Mészáros 
István (Sopron), jegyzők: Szönyi Sándor (Pápa) és Kár-
páti János (Eperjes). 

Luther otthon a fővárosban. Az evang. egyetemes 
egyház elhatározta, hogy a Budapesten tanuló főiskolai 
ifjúság részére internátust, családias otthont alapít. Ez 
otthonnal az ifjúság részére a tanulást akarja könnyűvé 
és gondtalanná tenni, az ifjak erkölcsi egyéniségét az 
ártalmas hatásoktól megóvni Az intézet szervezésére 
Scholtz Guzztáv püspök és Sztehlo Kornél elnöklésével 
bizottságot küldött ki. E bizottság a mult héten ülésezett 
s elhatározták, hogy az internátust ez év október 1-én 
megnyitják, ötven-ötvennégy tanuló számára Tagjai lehet-
nek a tudományos egyerem. műegyetem, állatorvosi fő-
iskola evang. vallású szorgalmas, jó erkölcsű hallgatói. 
Az internátus élére egy kiváló pedagógiai érzékű tanárt 
vagy lelkészt állítanak. Az igazgatói állásra legközelebb 
pályázatot hirdetnek. A teljes ellátás dija egy évre 
800—1000 korona. A bizottság elfogadta a Kovács Sán-
dor pozsonyi theol. akad. tanár által kidolgozott alap-
szabályokat és házirendet, s az intézetet Luther-otthon-
nak nevezte el A berendezés költségeit közadakozásból 
fedezik s a gyűjtésre az egyházkerületeket kérik föl. 



Webster James, skót ref. lelkész^ a budapesti skót 
missszió vezetője, tiszteletbeli akadémiai konzullá válasz-
tatottt. A brit egyetemek Edinburghban székelő központi 
bizottsága választotta őt meg e hivatalra, azon czélból, 
hogy míg egyfelől az ottani egyetemi köröket érdeklő 
magyar viszonyokra nézve felvilágosítással szolgáljon, 
másfelől tájékozást nyújtson azoknak, kik Magyarországból 
valamely brit egyetemre szándékoznak menni tanulmá-
nyaik folytatására. Midőn Webster lelkész úrnak szívből 
gratulálunk e kitüntetéshez, felhasználjuk az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjunk neki azon magyar ref. theol.-ok 
iránt tanúsított jóindulatáért, kiknek lehetővé tette tanul-
mányaik folytatását az edinburghi New-College-ban. 

A pozsonyi evang. theol. akadémia nagybizott-
sága az exegetikai tanszékre, magántanári minőségben, 
két évi próbaidőre, Eácz Vilmos, végzett theologust al-
kalmazta. Egyben elhatározta, hogy úgy az exegetika-
systematikai, mint a filozófiai tanszékre újabb pályázatot 
fog hirdetni. 

EGYESÜLET. 
A Magyar Evangéliumi Ker. Diákszövetség, febr. 

14-én este 1/27 órakor a Hold-u. 17. sz. alatti teremben 
fogja tartani évi ünnepélyét Ez alkalommai jelentéseket 
fognak tenni a keresztyén diákmozgalomról. Prédikálni 
fog Forgács Gyula, a M. E. K. D.-szövetség titkára; 
beszédet tart Webster James, skót lelkész. Előzőleg a 
Hold-u. 17. sz. földszinti tantermében d. u. 5 órakor 
imaóra lesz. Az estélyen a perselybe gyűlő összeg a 
Diákszövetség czéljaira fordíttatik. 

Evangélikus missziói egyesület. Az evang. egy-
háznak a missziói munkák iránt érdeklődő tagjai f. hó 
2-án megalakították a „Magyarhoni ág. h. ev. misszió-
egyesülef'-et Pozsonyban. Világi elnökké Stelzer András 
pozsonyi városi tanácsost, lelkészi elnökké Schollz Ödön 
ágfalvai lelkészt, jegyzővé Pröhle Károly soproni theol. 
tanárt, pénztárnokká BroschJco Gusztáv, ellenőrré Mohács 
Márton budapesti lelkészeket, védnökké dr. Zsilinszky 
Mihályt, dr. Baltik Frigyest, [Gyurátz Ferenczet és Stett-
ner Gyulát választották meg. Alakítottak továbbá egy 
16 tagú választmányt is. Az egyesület a lipcsei evang. 
missziói egyesülettel karöltve kíván működni, s idővel, 
ha megerősödik, a Balkánon szándékozik misszionálni 
a mohamedánok között. 

Konfirmáltak egyesülete. A székesfehérvári ref. 
egyház kebelében, Miklós Géza lelkész és Pcitay Emil 
hitoktató buzgólkodása folytán megalakult a konfirmált 
ifjak egyesülete, a mely védőjéül Miklós Gézát, elnökéül 
Patay Emilt választotta meg. Az egyesület tagjai a város 
főgimnáziumi, főreál , felső kereskedelmi-és felső leány-
iskolái növendékeiből kerülnek ki. A gyűléseket heten-
ként, szombaton délután tartják. 

GYÁSZROVAT. 
Nagy László, nagyari ref. lelkész, egyházmegyei 

tanácsbíró, élete 58-ik évében, f. hó 3-án elhunyt. 
Legyen áldott emlékezete ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-

ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-

sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken áf jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

Csenevész gyermekek 
gyorsan egészségesekké válnak, ha a SCOTT-féle Emul-
siot szedik. A javulás már az első adag használata 

után észlelhető. 

A S c o t t - f é l e E m u l s i o 
oly édes, mint a tejszín és a beteg szíve-
sen veszi be és megemészti még akkor 
is, ha a tejet visszautasítja. Köztudomású, 
hogy az orvosok az egész világon legme-

legebben ajánlják a 

Scott-féle Emulsiot. 
Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-

jegjó?óflsahalászt Egy eredeti üveg ára 2 kor. 50 fillér. 
- kérjllk figye-

lembe venni. Kapható minden gyógytárbnn. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r Is tván. 

N Y I L I T E K . * 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségní I 
é s hurutos bántalmaknál kitűnő h a t á s ú . 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest , V. Rudolf-rakpart 8 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



ióhangú iskola-hegedűt 
a á i . k i r . z e n e a k a d é m i a 

* s z á l l í t ó j á n á l 

Természetes forró-meleg kénes forrástó J 
a Thermál-száÜod'a' f D l d s z i n t j é n ^ i ^ p b o r o g a t á s o k . ^ 
: : kő - é s k á d f ü r d ő k a n a g y s z á l l ó ^ földszintjén. : : J 

J ' Gondos pehsiő. Gondos perisió. • • ^ 
MÍ . A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for- y 

dúljon a bydai »•_ . ^ 
$g •. SZENT-lMÁCSF^BŐ ' , * C L 3 frt 50 kr.-tól feljebb 

fjf I K ' ' m i n d e n á r o n legjobban lehet 
III - *' * beszerezni. 

B n d a p e s t , K i r a l y - n . 4 4 / P . 
jAJJl Mesterhegedűk, fuvolák* klarinettek. szárny-

i | l l p ' • ~ fcfirtÖtéViterák, cimbalmok 5 évi jótállás-
M f f | \ _ sal. Qu in i t i s z t a „ B u r m e s t e r " -
üfil BRHÉ- Hurok. Finom franezia vonók és.tokok. 

!'jif f | | •l|
,ili|1fi Javítások'-*művészies kivitelé. 

Hangfokozó gerenda! 
l l í f f l l l l l i l mely áJ.tal bármely hegedű vagy gordonka 
m m K W sokkar jobb. erősebb és kellemesebb 
'^mBBP^^ hangot kap. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

V i l á g h í r ű h a r m o n i u m o k . szerzesi f o K w a j 

ftu I 

laboratóriumi, felszere 
erek gyára 

dás választékban legolosóbt 
árakon. 

Graniiuoplionról külön ár-
•p jegyzék kérendő. r 

Mechanikai jf.vAr. í Yculiivtf-iiiíilifl.v, 
Részletes képes árjegyzékek ingyen é8~bém»ntve. 

Szerkeszti Czeglédi Sándor 
ref. lelkész, theol. magántanár. 

A)^gopbrt. Kisebb értekezések 
í: \ ELSŐ SOROZAT. 

A 82^—35 ívnyi 
terjedelmű kötet 
ára díszes kötés-

ben 8 K. 



* IHHlÉf .Pontos és / ^ " D A "E^T = 5 é v ? » 
« \ L i i m ' l e g j o b b v / I v i \ I \ jótállás mellett! 

jjj I E g y h á z i szentedényeK, » 
^ g l T ' űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, ^ 

? ^ ^ „ a r a n y és ezüst é k s z e r e k , 
^ evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak g ^ r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
^ fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

s P O L G Á R R A L M A N J W I 
j W műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, < B g K j p W n ^ m J ^ ^ M ^ g 

p Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. | 

*^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥i^ 

Folyó évben őszre megjelen egy rég óta ^ 
nagyon hiányzó munka : ^ 

IX..IPAR-UTCZA 4 S Z 

E munka 30 nyomtatott ívre, esetleg 
még többre fog terjedni. Finom egész 
vászonkötésben jelenik meg, arany czím-
: : 'nyomással. : : 

Előfizetési ára 12 korona. 
: : Bolti ára jóval magasabb lesz : : 
Az érdeklődőket kérem, hogy becses 
rendelésüket mielőbb hozzám juttatni 
: : szíveskedjenek. (Levelező-lapon.) : : 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 

I KOKAILAJOS I 
^ könyvkereskedőné l ^ 

Budapest, IV., Károly-u. 1. 



Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- Q(>]]f()[26nl)Gn m e g j e l e n t e k é s 

kiadóhivatalában kaphatók: 

E r ő s s L a j o s . . « t i k a -
Ára vaszonkö-

. . 8 K 
T ^ r A c c T Qi'nQ Budhista katekizmus.— Sub-
X L í O S S l ^ c t J O b . hadra Bhikschu németre fordí-
tott munkájából magyarra fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötesben 4 K 
Q-y t ^ i c c T ^ ó 1-r-iKr Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . L v l b b r S . d l U i y . 3K.Vászonkötésben 5K. 
I a n r c A Q á n r l n r Kálvin János élete és egy-

J d J i L b U O d l i U U l . házpolitikája. Ara fűzve 
.. 4 K. 

K' „ , | 7 Kálvintheologiája. Árafüzve 
d l U t y . 3 K. Vászonkötésben 5 K. 

l S J \ r ó r - \ r P n l Szoros kapu. Ára fűzve . 4 Iv. 
l N i y a i y i ctl. Vászonkötésben. . . . 6 K. 
Tánnc i i Z o l t i n Papi dolgozatok III. (Kö-

j d i i u a i a ^ k j i Lci i j . zönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i h - n u i r q C ^ v i i - l a Papidolgozatoklí í .Ára ' 
1 V 1 1 U Ü V 1 C S V J y i l l c L . vászonkötésben 7 K. 

SC 7 „ U Í A ' z c ^ f Debreczeni Lelkészi Tár 
. O Z d U U J U Z b C l . iGyakorlat) Ref. Papi 

Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 
/ a í m A 7 T T ó r - n l u Kongnia kézikönyve. Ára Z v S i i d v r v c t r u i y . f ü z v e . . . . . 1-50 K. 

Konfirmáczióra való Káté. K é s z í t e t t e Sz. Papp István. 
K ö z r e b o c s á t o t t a Révész Bálint. Á t d o l g o z t a S. Szabó 
József. Á r a — ' 3 0 K . 

2 K. Vászonkötésben. 

N a g y 
r á r y 

a 

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR 

XXXVII. rendes közgyűlését 
1909. évi február hó 20-án délután 4 órakor, az in-
tézet helyiségében, (IV. ker. Deák Ferencz-utcza 7., 

I. em.), tartja meg 

Napirend: 
1. Az igazgatóság jelentése. 
2. Zárszámadások előterjesztése a felügyelő-bizottság 

jelentésével. 
3. Mérleg megállapítása, nyeremény felosztása és kifi-

zetés iránti határozathozatal. 
4. Hat.átozathozatal a részvénytökefelemelés útján 

nyert összegek hováforditásáról. 
5. Nyugdíj szabályzatnak módosítása. 
6. Alapszabályok módosítása. 
7. Három igazgatósági tag választása. Az újból ala-

kítandó felügyelő-bizottságba, és választmányba négy felü-
gyelő-bizottsági és hatvan választmányi tag választása. 

8. A felügyelő-bizottság, a választmányi tagok ülési 
jelenléti jegyei és a választmányi napibiztosok tisztelet-
díjának megállapítása. 

Azok a t. részvényesek, kik ezen közgyűlésen részt 
venni szándékoznak, szíveskedjenek részvényeiket az alap-
szabályok 23. §-a értelmében* f. é. február 17-ig d. e. 12 
óráig az intézet pénztáránál letenni, mely alkalommal a 
mérleg is rendelkezésükre álland. 

Az igazgatóság. 

* 23. § Közgyűlésen részt vehetnek mindazon rész-
vényesek, 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. 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll töltést te szállít a 

Szt. Lukácsfűrdö Kútválfalat Budán. 

Kállai Lajos motorgyára 
B u d a p e s t , VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é n l é s é r t . \ , Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

beniinlokomobil-

csénlőkészleteii 

benzinmotorait malom és ipar-
üzemre, valamint 

beniinlokomobil-

csénlőkészleteii 
A j e l e n k o r legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. G é p é s z n é l k ü l köny-

nyen kezelhetők. 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e 

kettős tisztító-szerkezettel. A j e l e n k o r legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. G é p é s z n é l k ü l köny-

nyen kezelhetők. 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e 

! Egyedül l é t e z ő úldondság ! 

A j e l e n k o r legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. G é p é s z n é l k ü l köny-

nyen kezelhetők. 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e Önrhűködő, ellenőrző í s biztosító 

szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetógépek stb. 

é r d e k é b e n h a s z n á l t i r ő z g é p e k 
Önrhűködő, ellenőrző í s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetógépek stb. c s e r é b e v é t e t n e k . 

Önrhűködő, ellenőrző í s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetógépek stb. 

Ezen motnrcséolo-kés7letek iBÜilmulhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet: 
Báró Kemeny József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál K a d a r k ú t 

f , o i r t » i y f o w n l i b o l c s ó i i / ' - t t i ! Á r j o t r y z ó k k i v á n n t r a b é r m e n t v e . 

Első magyar villamos e rő re berendezett hangszergyár, 

S T O W A S S E R J . 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházait, hadsereg, művészek stb. s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntö/.áz-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és iitö-hangszereit. 

Speczialista: vorós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javitásában. 

, ,Hangfokozó g c e ^ d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegetlük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
i g y á r . = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóJumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, k ívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 kor.-tól följebb. 

HORNYÁNSZKY VEKTOB CS; fis KIK, UDVARI KÖNYVNYOMDÍJA BUDAPESTEN, 4 4 2 4 5 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak: 
Két hasábos egész oldal . . . . 4 0 kor . 
Fél oldal 2 0 kor . 
Negyed oldal . 10 k o r 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : IX. , K á l v i n - t é r 7. s z . , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i rde tés i d í jak stb. 

i n t é z e n d ó k . 
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Cselekedjünk! 

Egyházi dignitáriusaink, úgy a református, 
mint az evangélikus félen, egymásután reámutattak 
már arra a felzavart állapotra, a melybe felekezet-
közi viszonyaink kerültek az utóbbi néhány esz-
tendő alatt. Konstatálták azt is, hogy a zavar 
előidézője a rövid idő alatt kivirágzott ultramontán 
klerikalizmus Reá mutattak ők is, mi is, hogy a 
reakezionárius szellem miként igyekszik érvé-
nyesülni nemcsak a vallási, hanem a társadalmi 
és politikai élet terein is. S tények állanak immár 
előttünk, a melyek azt bizonyítják, hogy nem is 
eredménytelenül. 

Mindezeknek daczára azonban a magyar pro-
testantizmus alig számbavehetőleg mozdult meg. 
Attól pedig, hogy a klerikális reakezió ezer szálú, 
mindenhova elérő és mindenütt egyöntetüleg mű-
ködő szervezetével szemben mi is oly módon szer-
vezkedtünk volna, hogy jelenünket és jövőnket 
teljesen biztosítottnak láthatnánk: szinte belátha-
tatlan távolságban vagyunk. 

Mi ennek az oka? Az-e, hogy felébreszt-
hetetlenül elaludtunk ? Az-e, hogyha ébren vagyunk 
is, de képtelenek vagyunk a cselekvésre ? Ezt nem 
tudom elhinni. Másban látom én az okot. Abban, 
hogy egyházi vezető férfiaink, tudatában a reájuk 
háramló nagy felelősségnek, csekély kivétellel, vona-
kodnak nyilt és határozott állásfoglalásukkal táplálé-
kot adni a kulturharcz föld alatt bujkáló tüzének; — 
a sereg pedig látván a vezérek tartózkodását, s 
hiányában levén az egyöntetű irányításnak, csak 
bizonytalankodik s tétováz teendőit illetőleg. 

Vezető férfiaink ellen nem fordultunk e tar-
tózkodó magatartásuk miatt keserű szemrehányá-
sokkal, mert méltányolni tudtuk azokat az aggo-
dalmakat, a melyeket nyilt fellépésük eredményei 
felől tápláltak, s azokat a reménykedéseket, a 
melyeket a helyzet kedvezőbbre változásához fűztek. 

Értettük tehát a várakozó álláspontot, bár 
ellenfelünk ismerete mellett kezdettől fogva kétel-
kedtünk a dolgok jobbra fordulásában. A vára-
kozás álláspontja azonban csak addig igazolható, 
a míg tényleg kilátás van a harcz kikerülésére. 
Azontúl a késedelmezés egyenlő a fél csatavesz-
téssel, ha nem a teljes leveretéssel. 

S én úgy látom, hogy eljutottunk már a vára-
kozás legvégső határáig. Következnie kellene tehát 
most már a nyilt állásfoglalásnak, a széleskörű s 
egyöntetű szervezkedésnek. 

A tények kell hogy erre rákényszerítsenek 
bennünket. Tény, hogy az ultramontán reakezió 
nemcsak a felnőttek között működik sokféle nevű 
és fajú egyesületeivel, hanem rátette a kezét, és 
pedig kormányi jóváhagyással, az ifjúságra is, és 
segítségül híván a külföldi barát- és apácza-rende-
ket és kongregácziókat, oly szellemet önt a serdülő 
lelkekbe, a mely mindenre alkalmas lehet, csak 
arra nem, hogy e hazának különböző vallású lakói 
békességben éljenek egymással. Tény, hogy alkot-
tatott állami közoktatásügyi törvény, a mely a 
szerzetes tanítóknak és tanítónőknek kiváltságokat 
nyújtott. Tény, hogy az állami középiskolák tanító-
személyzetének kinevezésénél oly jelenségek mutat-
koznak, a melyek ez intézetek egyoldalú felekezeti 
szellemű átalakításának veszedelmével fenyegetnek. 
Tény, hogy oly állami törvényalkotásokra van 
kilátásunk, a melyek a törvényben kimondott 
tökéletes egyenlőség és viszonosság valóra válását 
még továbbra odázni, ha nem örökre lehetetlenné 
tenni törekszenek. Tény, hogy a Ne temere pápai 
decretum a családok belső békességét forgatja fel, 
és minden sürgetés, minden Ígérgetés daczára is 
csak ott vagyunk, hogy ex gratia et clementia 
papae, ez évre újabb felhatalmazást nyertek a r. 
kath. püspökök arra, hogy a nem a Ne temere 
rendelkezései szerint megkötött vegyesházassá-
gokat, belátásuk és bizonyos feltételek mellett 



dispenzálhassák a concubinatus szégyenbélyegének 
viselése alól. Tény, hogy a római katholikus nép-
szövetség a legszélesebb körű és szervezett akcziót 
fejt ki országszerte, s hatalmát már érvényesíti is 
a közélet minden pontján, a protestánsok és a 
liberálisok leszorításában és a felekezeti gyűlöl-
ködés szítogatásában. Tény, hogy az országgyűlési 
néppárt úgy viseli magát, mint a kinek nagy 
reménységei vannak, s csak a napokban olvastuk 
egy néppárti képviselő czikkében, hogy elérkező-
nek hiszi azt az időt is, a mikor Magyarország 
kormányzását ő fogja kezébe venni! 

Ezek a tények lehetetlen, hogy ki ne moz-
dítsák várakozó állásukból még azokat az egy-
házi vezetőket is, a kik eddig tartózkodtak a nyilt 
állásfoglalástól. Kérve kérjük tehát őket, hogy ne 
várjanak tovább, hanem egyértelműen fontolják 
meg a teendőket, s mint nem tétovázó vezérek, 
álljanak élére a kénytelen-kelletlen, de kikerül-
hetetlen küzdelemnek ! 

Úgy tudjuk, hogy az evangélikus egyház 
egyik felügyelője már megtette a kezdeményező 
lépéseket arra, hogy az evang. egyház püspökei 
és felügyelői tanácskozásra jöjjenek össze, a teendők 
megbeszélése végett. A vezetők eme tanácskozá-
sának azonban nem parcziálisnak, hanem generá-
lisnak, a protestáns egyházak összes vezetőit 
magába ölelőnek kellene lennie; mert hiszen a 
veszedelem mindnyájunkat egyaránt fenyeget, s az 
ellene való védekezés csak úgy lehet eredményes, 
ha egyöntetű és egyértelmű le?zen. 

Arra kérjük tehát az evang. egyháznak a 
tanácskozás eszméjét felvetett érdemes felügyelőjét, 
hogy forduljon azz;il a többi protestáns egyházak 
vezetőihez is, s nyerje meg annak mindazokat, 
a kik kell, hogy a protestantizmus védelmében 
egyetértsenek és együtt dolgozzanak. 

Őszintén kívánjuk, hogy ez a közös tanács-
kozás minél előbb összeüljön. A várakozásnak, 
a reménykedésnek ideje lejárt! Következzék tehát 
a cselekvésé, — nehogy elkéssünk és a halogatás 
miatt a vereség szégyene és a késő bánat fájdalma 
szálljon ránk! H. I . 

ISKOLAÜGY. 

A theológusok mozgalma. 
E lap mult heti száina röviden már megemlékezett 

a magyar protestáns theológusok kolozsvári konferencziá-
járól s a megalakult Magyar Protestáns Theologus 
Szövetségről. Azt hisszük azonban, sőt a konferenczia 
lefolyásából az a meggyőződésünk támadt, hogy e moz-
galom sokkal fontosabb a magyar protestantizmusra 
nézve, hogy sem oly rövidesen napirendre lehetne felette 
térni. Már maga az a dolog, hogy a mai válságos időkben 

a theologus ifjúság is tudatára ébredt annak, hogy 
valamit tennie kell, bíztató jel lehet a jövőre nézve. 
Hisz annyi, részben jogos, részben jogtalan vád érte és 
éri úgy a theológus-képzést, mint általában a jövendő 
papságot, hogy e vádak megczáfolására semmit sem 
tenni, egyenlő lett volna a vádak beigazolásával. De a 
magyar protestáns theologus ifjúság megmutatta, hogy 
tud akarni és hogy meg akar felelni jövendő hivatásának, 
mely reá az elkövetkezendő küzdelmekben várhat és vár. 

Talán nem csalódunk és nem túlozunk, ha azt 
mondjuk, hogy legmozgalmasabb és legfáradságösabb 
jövő vár a mostani theologus nemzedékre. Korunk, a 
XX. század, a közel jövőben vívja meg a nagy, a döntő 
csatát a különböző eszmeáramlatok között. E küzdelem 
már is előre veti árnyékát. De valósággal a mostani 
ifjú nemzedék kerül beléje. Két óriási ellenséggel kell 
felvenni a harczot: a klerikálizinussal s a szocziáliz-
mussal Most folytatja mindkettő az erőgyűjtés munkáját, 
azonban karmait erőpróba czéljából meg-megmutogatja. 
Ennek a két eszmeáramlatnak a csatája fog me^vivatni 
a közel jövőben. S akármelyik győz, reánk mindkettő 
veszedelmes lehet. A dolog azon fordul meg: fel tud-
juk-e tartóztatni a végzetes küzdelmet? Meg tudjuk e 
értetni, szavunk felhangzik-e a magyar néphez, hogy a 
végletek között legjobb a középútat keresni, s azon 
mi vagyunk? Ha nem, nagy veszedelem vár reánk. Né-
pünket már is sikerrel hódítják el tőlünk, s ki tudja, 
nem bezárt szivekre s bezárt templomokra talál-e a 
mostani, nemsokára az életbe kikerülő theologus ifjúság ? ! 

Mindezeket érezve, tudva, szemeink előtt látva, 
meg kellett mozdulni hazánk protestáns theológusainak. 
Meg kellett mutatni a magyar Sión jövőjéért aggódóknak, 
hogy nem várjuk, nem akarjuk várni tétlenül, fegyver-
telenül a küzdelmeket. Fegyverkeztünk tehát! Még pedig 
a hozzánk legillŐbb fegyverekbe igyekeztünk felöltözni: 
a hitnek és szeretetnek mellvasába és sisak gyanánt az 
üdvösségnek reménységébe. Kardul pedig a tudományt 
választottuk. 

Ilyen eszmék és gondolatok hozták s tartották 
össze a magyarországi összes protestáns theologiák 
kiküldötteit. Biztató volt már maga az, hogy mindenütt 
látják az idők jeleit s mindenütt érzik az Összetartás 
szükségét, erejét. Valóban megható volt, midőn a három 
protestáns fe'ekezet jövendő papjai, félretéve a dogma-
tikai különbséget, mert nem az most a fő, a szeretet 
jegyében összeforrtak és a közös munkára egymásnak 
kezet nyújtattak. S az a nemes verseny, a melyben az 
egyes theologiák képviselői az eszmék termelése és tisztá-
zása érdekében egymást felülmúlni igyekeztek, saját 
bevallása szerint lelki gyönyörűségére szolgált még egy 
olyan férfiúnak is, mint Nagy Károly, a kolozsvári theo-
lógia igazgatója. Előkerültek a korunkat s főleg a magyar 
protestantizmust mozgató általánosabb törekvések, mint 
a beht'isszió, külmisszió, szoczializmus. Érdekes volt hal-
lani az egyes theológiáknak ezekkel szemben elfoglalt 
álláspontját. Abban mindnyájan egyetértettünk, hogy 



reánk nézve legfontosabb, legégetőbb a szocziális kérdés 
s ezt csak úgy tudjuk helyesen megoldani, a szocziálista 
áramlatokkal úgy tudunk eredményesen megküzdeni, 
ha helyes szocziális érzékkel bírunk s a szocziologiá-
ban mindinkább otthon érezzük magunkat. Ezért 
elhatározta a konferenczia, hogy a hivatalos közlönyben 
állandó szocziális kérdéseket tárgyaló rovatot nyit és 
hogy megkéri a ref. konventet a szocziologiának; mint 
rendes tantárgynak, a theológiai tanulmányok körébe 
való felvételére. 

A belmisszióra nézve az volt a domináló felfogás, 
hogy az feltétlenül helyes, üdvös és szükséges, de csakis 
amennyiben az egyház keretén belül és az egyház hiva-
talos szerveinek irányítása mellett végzi a maga áldásos 
munkáját. Igazi belmissziót az a papság fog végezni, 
a mely hivatásának magaslatán áll; arra kell tehát töre-
kedni, hogy oda eljussunk. 

A külmisszió kérdését is megvitatta a konferenczia, 
s kimondotta, hogy — ámbár első a belső építés mun-
kája — mindamellett Krisztus parancsánál fogva ez is 
elválaszthatatlan lévén a keresztyénségtől, minden theo-
lógia ifjúsága évenként legalább egyszer külmissziói 
estélyt tartson, melynek jövedelme külmissziói czélokra 
fordíttassék; továbbá hogy igen üdvösnek tartaná, ha a 
theológiákon a külmisszió története, mint specziál-kolle-
gium, előadatnék. 

Mint bennünket legközelebbről érintő ügyek kerül-
tek napirendre: a „Theologusok külföldi útja", „Kálvin 
emlékének 400-ados megünneplése", a „Theológus-képzés 
és nevelés reformja" és a „Magyar Protestáns Theológus 
Szövetség". 

Az első tételnek előadója nagy gonddal állította 
össze, már a mennyire a rendelkezésére álló források 
alapján lehetett, hogy mennyi alapítvány volt régente 
külföldi egyetemeken magyar protestáns theológusok 
részére és mennyi van most érvényben. A jelenre nézve 
igazán szomorú az eredmény. Felkéri tehát a konferenczia 
a külföldi egyetemekkel érintkezésben álló theológiai 
professzorokat és külön memorandumban a református 
konventet, hogy szíveskedjenek nyomára jutni a régebbi 
ösztöndíjaknak s a mennyiben lehetne, lépéseket tenni 
azoknak felújítására. 

Ezzel a kérdéssel függ össze Kálvin emlékének 
400-ados megünneplése, melyet a konferenczia a magyar 
protestáns theológusokhoz úgy tartott legméltóbbnak, hogy 
az egy ifjúsági Kálvin-alap létesítésével hozassék össze-
függésbe. Ez alap megvetésére szolgálna az 1909. évi 
húsvéti legáczió alkalmával rendezendő gyűjtés ered-
ménye és a húsvéti és pünkösdi legácziók l°/0-á,nak 
átengedése. Ezt a „Kálvin-alapot" a ref. konvent addig 
kamatoztatná, míg annyira fel nem nőne, hogy egy, 
évenként más-más theologiáról külföldi tanulmányra me-
nendő theológus évi költségét fedezné. A legszebb e 
dologban, hogy Kálvin emlékének 400-ados megünnep-
lése eszméjét a másik két protestáns felekezet theológus 
ifjúsága is őszinte lelkesedéssel magáévá tette. 
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A theológus-képzés és nevelés reformjára vonat-
kozólag a konferenczia elhatározta, hogy ennek bibli-
kusabbá és gyakorlatiasabbá tétele czéljából részletes 
memorandumot fog terjeszteni a ref. konvent tanügyi 
osztály bizottságához. 

Végül megalkotta ez eredményekben gazdag kon-
ferenczia a „Magyar Protestáns Theológus Szövetség"-et. 
E Szövetség nem akar — mint sokan gondolták — sem 
az ORLE. utánzata, még kevésbbé fiókja, sem valami, 
a theológiákon kívül, vagy felül álló egyesület lenni, 
hanem az egyes prot. theologiák ifjúságának helyi szer-
vezetén alapuló oly közös és egységes szerv, mely a 
theológusok úgy tudományos, mint gyakorlati munkál-
kodásának eredményesebbé tételét czélozza. Biztosítja 
tehát az állandó érintkezés fenntartását s ezáltal az ön-
művelés eredményének kölcsönös kicserélését és foko-
zását. Czéljának elérésére szolgáló eszközök az évenként 
tartandó közgyűlések, theológus ifjúsági lapnak kiadása 
és fenntartása, esetleges pályázatok kitűzése és a theológiai 
tanulmányok körébe vágó eredeti vagy fordított szak-
műveknek kiadása, vagy kiadásának előmozdítása. Remél-
jük, ső.t meg vagyunk róla győződve, hogy egy ily 
czélzatú Szövetséget az illetékes körök nemcsak ellen-
szenvvel nem, hanem a legnagyobb jóindulattal fogadnak. 

Ezek azok az eredmények, melyeket a kolozsvári 
kongresszus felmutathat, nem számítva a személyes meg-
ismerkedésnek és érintkezésnek áldásos következményeit. 
Most már a megalakult Szövetségnek a feladata, hogy 
a konferenczia határozatait érvényesítse, szem előtt tart-
ván Pál apostol szavait: „Ne aludjunk immár, hanem 
legyünk éberek és józanok" ! 

Eöri-Szabó Dezső, 
a Magyar Prot. Theol. Szövetség elnöke. 

TÁliCZA. 

A Servet-pör aktái. 
Servet Mihály harmincz levele Kálvin Jánoshoz, a 

genfiek bujtogató szónokához. 
Első levél.1 

Te azt vallod, hogy az érettünk, boldogtalanokért 
megfeszített Jézus Krisztus Isten Fia ; de valósággal nem 
Fiú.'2 Mert csak nem hiszed, hogy ez ember istenfiúsá-
gának valódi oka az, hogy Isten lényegéből született; 
hanem képes beszéddel nevezed őt Fiúnak, mivel benne 
más láthatatlan Fiú is van, mint valami elmetszett sugár. 
Istent szétdarabolva nagy szörnnyé teszed, mikor neki 
Fiút tulajdonítasz és új isteneket költesz. Sőt a született, 
vagy teremtett bölcseségről szóló képes beszéd is meg-
tévesztett téged; a miket itt felsorolsz, csak képes beszéd. 
Ilyesmikkel nemcsak szétdarabolod az Istent, hanem 

1 A jegyzetekben feltüntetett variánsok a párisi kódexből 
vannak összegyűjtve. 

1 Isten Fia. 



nyilván azt tanítod, hogy két különböző Fin van; az 
egyik test nélkül való, láthatatlan, a másik testtel bíró, 
látható. Persze, te ilyen képtelenségektől sem riadsz 
vissza. Azt az ellenvetést teszed: Ha az Ige emberré 
lett. akkor két Ige van. Miért ne lehetne két Fiú is? — 
Nem teszesz különbséget közöttük, mintha bizony szabad 
volna a kettőt összezavarni. Minden képtelenség és zavar 
elkerülése végett egyszerűen arra kérlek, ne játszszál a 
szavakkal. Ha a szavakat valódi jelentésükben veszed, 
tulajdonképen mást jelent az Ige és mást a Fiú. Az Igé-
nek tulajdonképpen származása és képviseleti szerepe 
van, a Fiúnak pedig lényegitől való születése. Ez az 
igazi különbség köztük s nem egyéb. Ezt az ember fiát, 
mivel Istentől született, Igének hívják. És hajdan ezt 
az Igét Fiúnak nevezték, mert arra törekedett, hogy 
mint Fiú megszülessék és a Fiúról szólt. A kijelentő 
Ige személyes Fiú volt. Gondold meg, hogy a Jogos" 
a kijelentő ész, a Fiú pedig Máriától született. Ha a 
„logos" tulajdonképpeni értelemben a kijelentő Ige, vagy 
a kijelentő ész, ki meri neked megmondani: János, 
visszaélést követtél el? Ha valamely okból szabad két 
Igéről, vagy két Fiúról beszélni, akkor azt kell mondani, 
hogy az egyik a másik alakja. Tehát végre megegye-
zünk abban, hogy hajdan a Fiúnak személye és alakja 
volt. Ti inkább azt mondjátok, hogy kettő volt, s mivel 
mind a kettő valósággal megvolt, egyik sem hasonmása 
a másiknak. Én pedig azt mondom, hogy amaz -emennek 
természetes képmása és személye. Tehát tulajdonképpen 
a személyről szóltak a régiek, midőn megkülönböztették 
az Istenben a Fiú személyét, mely az emberrel együtt 
alkot egy személyt. A régen formált bölcseséget nevezik 
Krisztus személyének, mert Krisztus az igazi bölcseség, 
mely az Istenben öröktől fogva alakkal bírt. De minő 
alakot adsz a valóságos és láthatatlan Fiúnak, a kit te 
találtál ki ? Az az ördög hamissága és képtelen szörny 
az Istenben. Gondold meg azonban, hogy Salamonnál a 
„hólalti" héber szó tulajdonképpen nemanemzést jelenti, 
hanem az Istenben levő kifejezést és alakot. Az ember 
lelkében van az ismeret, a képmás kifejezése, az alak 
fogalma és a valóság képzete.3 Vájjon ezért a lelkünk-
ben levő fogalmat Fiúnak nevezzük-e? Semmiesetre. 
Csak képlegesen. Valóban több joggal mondhatnók, hogy 
az a fogalom valósággal a mi lelkünkben született, mint 
azt, hogy az Istenben. Mert a mi lelkünkben támad a 
valóságos megkülönböztetés és nem az Istenben. Isten 
tervében öröktől fogva fogantatott a kialakult és kifeje-
zett bölcseség, a Krisztus alakja., És éppen a Krisztus 
alakjában ragyogott mindazoknak a dolgoknak vissz-
fénye, melyek benne voltak megvalósulandók. Ez volt a 
mindent Krisztus dicsőségére alkotó isteni bölcseség, 
Krisztus az Istenben. Nem volt valóságos Fiú az Isten-
ben, hanem a valóságos Fiúnak, Krisztusnak személye. 
Az eljövendő Fiú visszfénye volt és a Fiúnak lényegi 
megszületésére törekedett. Némi hasonlóságot itt is 

3 Jelentése. 

találhatsz. Miként a születendő Péter atyjában megvan 
a születendő ivadék lényegi magva, éppen úgy megvan 
benne is a Fú lényege, de még nem maga a Fiú. Amott 
Péter még nem ember, de születésének kezdete. Épp 
így az Istenben a Krisztus lényege, saját születésének-
örök kezdete, valóságos képe és személye. Ez az ember 
már ott fogantatott, alakult, született, s ha neked úgy 
tetszik, teremttetett. Az ő személyében és alakjában 
mondja a bölcseség: fogantattam, formáltattam, születtem 
és teremttettem. Többet megengedék neked, mint a 
mennyit kívánsz, csakhogy megértsd, hogy Krisztus te-
remttetett, mert a teremtmények részestársa. Ha az egész 
írás szegletkövének Krisztust tekinted, mindennel könnyen 
tisztába jöhetsz. Az Ige egész titka ennek az embernek 
a megdicsőítése volt, a mint már régen megdicsőíttetett 
az Istenben (Ján. 17.). Kérlek, emlékezzél csak rá,, hogy 
ez az ember igazán az Isten lényegéből született és 
azért Isten igazi Fia. Az Ige által öröktől fogva szüle-
tett ez az ember és az Ige bölcseségében ábrázoltatott 
ki a Fiú. Ezért mondják, hogy a bölcseség személyileg 
megszületett, személyes Fiú, ennek a szülöttnek szemé-
lyében. Már ott tündökölt az Istenben ez a lényegileg 
megszületendő ember, a kitől s a ki által van minden. 
Az Istenben nem volt sem szörny, sem szétdaraboltság, 
sem valóságos megkülönböztetés, hanem az ember Jézus 
Krisztusnak, az Isten Fiának örök dicsősége, a ki Isten-
ben lényegileg és személyileg öröktől fogva megvolt és 
örökké meglesz. Legyen veled Jézus Krisztus, hogy őt 
igazán megismerd. Ámen. 

Fordította: Veress Jenő. 

1 5 K I . F O L D . 

A városi misszió és a munkáso t thonok . 
A városi ember általában, de különösen a munkás-

osztály (beleszámítva azokat, a kik közszolgálatban 
vannak) sokkal elhagyatottabb és sokkal távolabb áll 
az egyháztól, mint a falusi ember. Minden embernek 
keresnie kell az összeköttetést Istennel. Ezt legkönnyebben 
és legbiztosabban úgy teheti, ha egyrészt a lelket emelő 
és nemesítő olvasmányokkal s elsősorban a bibliával 
látja el magát és családját, másrészt keresi azokat az 
alkalmakat, a hol az egyház szolgálatában állóktól jót, 
szépet tanulhat, megismerheti az evangéliomban rejlő 
nagy erőket, Jézus életét, példaadását és tanítását, s ez 
által olyan magasabb, eszményibb ismereteket szerez, 
a melyek közelebb hozzák őt Istenhez. 

Az élet nehézségei folyton őrlik, koptatják a leg-
szelídebb és a nemesebb eszmények felé törekvő ember 
lelkét is. De minden embernek kötelessége a napi munka 
után a saját lelkébe pillantani, s azt, a mit napközben 
durvított rajta a világ, kiköszörülni s ismét eg)rensúlyba 
hozni, egyrészt az isteni, másreszt a világi renddel. Csak; 

így lehetséges aztán, hogy a lélek nem sűlyed alább, 
hanem folytonosan jobb, nemesebb s a jézusi lélekhez-



hasonlóbb lesz, s az élet utolsó pillanatában nyugodtan, 
biztosan lép át Jézus segítségével az örökélet nagy-
szerűségébe ! 

Tehát minden embernek magának kell arra töre-
kednie, hogy ne veszítse el az összeköttetést a mindenség 
fölött uralkodó legfőbb lénnyel. Bár kétségtelen, hogy min-
den lélek többé-kevésbbé törekszik arra, hogy harmóniába 
jusson Istenével, de bizonyos az is, hogy ebben a törek-
vésben a legtöbb emberi lelket támogatni, segíteni kell. 

Ezt cselekszi az egyház az Isten igéjének hirde-
tésével, az iskolákban a vallástanítással; ezt teszik azok 
az evangéliomi egyesületek, melyek vallásos összejöve-
teleket rendeznek. Egyrészt az egyház, másrészt egyesek, 
társulatok és szövetségek igyekeznek az evangéliom 
örök igazságait megismertetni s annak életadó magvait 
elhinteni. Ezt latin szóval missziónak nevezzük, s ez 
annyit jelent, hogy küldetés, a mi Jézus azon mondásán 
alapszik: „elmenvén, tegyetek tanítványokká minden 
népeket". 

Isten minden embert küld erre a tanításra és 
munkára, s minden embernek kötelessége is, tehetségéhez 
képest, ezen általános küldetés alapján, „Krisztusért és 
az Egyházért" munkát vállalni. Az is bizonyos, hogy a 
legkisebb gyermek is képes ilyen munkát végezni. 

Az egyház saját területén folytatott minden ilyen 
keresztyéni munkát belmissziónak nevezzük; az evangé-
liomnak a pogány népek közötti terjesztését pedig kid-
missziónak. 

A belmissziói munka legnehezebb, de leggyönyör-
ködtetőbb és legáldásosabb területe a város, vagyis a 
városi misszió. ' , 

Vigyáznunk kell azonban, hogy minden ilyen mun-
kát összeegyeztessünk a nemzeti érzéssel. „A történelem 
azt bizonyítja, hogy az általános emberi is csak nemzeti 
érzéssel, a nemzet törekvéseivel összhangzásban érvé-
nyesülhet," (Apáthy István Magyar Társ. Tud. Szemle 
1908. 1. sz. 23 1.) Ezért volt, van és lesz súlya mindig 
a kálvinista egyház törekvésének, mint egyházunk tör-
ténete mutatja, hogy mi minden időben szerettük nem-
csak egyházunkat, hanem hazánkat is. A reformáczió 
idejétől kezdve immár négy századon át a kálvinista 
egyház mindig össze tudta egyeztetni a saját kívánságait 
a nemzetéivel. A magyar nemzet és a ref. egyház közös 
története foglalja el a legszebb, a legfényesebb lapokat. 
Ne féledjük ezeket az örökbecsű emlékeket és hagyo-
mányokat. Mutassa meg a kálvinista egyház, hogy tud 
és akar is — ma is — hazánknak is szolgálatokat tenni. 

Ily módon elfogadva a fővárosi misszió szükségét, 
röviden arra akarok rámutatni, miben áll ez, mit értünk 
el eddig, s mit kell tennünk? 

Míg Angliában és Skócziában, a fejlett egyházi 
életnél fogva, maguk az egyházak állanak első helyen 
ebben a munkában, Németországban az egyesületek, 
főleg a diakonissza intézmény útján értek el nagyszerű 
eredményeket. 

! Magyarországon — mivel egyházunk nem állam-

egyház — az egyháznak magának oly terhei vannak, 
hogy a misszió ügyére csak nagy általánosságban for-
díthat gondot és főleg az ú. n. szórványokban. a hol a 
hívek falvakban elszórtan élnek, azután Horvátországban, 
Romániában s a nagyfokú kivándorlás folytán Amerikában 
igyekszik híveinket az egyházhoz csatolni, de a városi 
misszió terén annál kevesebbet tett. Ezt a társadalom 
vette kezébe. 

Maga a budapesti egyház hosszú időn át nehéz 
viszonyok között tengődött. Hívei nagy részét a vidékről 
idetelepülök sorából nyerte. A lélekszám emelkedésére 
nézve csak néhány adatot említünk fel: 1796-ban 1 keresz-
telés, 2 házasság s 2 halálozás történt, tehát alig lehetett 
több 175 léleknél. 1800 körül sem lehetett több 400 
léleknél. Ma, egy század elteltével, 80,000-en vagyunk. 

Az anyagi, szellemi, erkölcsi hátramaradottság meg-
szüntetését és enyhítését czélzó belmissziói munkásságnak, 
protestáns emberbaráti intézményeknek, a valláserkölcsi 
élet és az egyházias élet fejlesztésére irányuló intéz-
ményeknek az előjelei csak a XIX. század közepe felé, 
— a midőn a hívek száma (Budát nem számítva) 2592 volt— 
kezdenek mutatkozni. A skót ref. egyház által létrehozott 
vallásos estélyek kezdik meg a sorozatot 1842-ben. 
Már 1843-ban a skót misszió felállította az első vasár-
napi iskolát. Ebből fejlődött fokozatosan a skót misszió 
mai Hold-utczai iskolája s az iskola révén a misszió 
áldásai emelkedése, az evangélizálás, bibliaterjesztés, 
szeretetvendégségek és vallásosestélyek tartása útján. 

1870 ben már 12.185, 1880-ban 20,400, 1890-ben 
36,112 ref. lelket számláltak össze Budapesten. Gondos-
kodni kellett tehát arról, hogy a meggyarapodott ekklézsia 
híveinek lelki szükségletei kielégítést nyerjenek. Az egy-
ház — bár nagy anyagi gondokkal küzdött akkoriban — 
meg is kezdte a 90-es években a belmissziót. 1885-ben 
11 ref. vasárnapi iskola jött létre, dr. Szabó Aladár veze-
tése mellett. Ugyancsak az ő kezdeményezésére 1887-ben 
vallásos tárgyú népszerű felolvasásokat tartottak a Bal-
dácsy-teremben. Ezzel egyidejűleg a vasárnapi istentisz-
teleteket kezdték meg a skót misszió Hold-utczai épüle-
tében. 1890-ben pedig ugyancsak a skót misszió Erzsébet-
körúti bérelt helyiségében. Majd 1897 karácsonyában 
osztotta ki boldog emlékű Szász Károly püspök a Rózsa-
utczai bérelt imaházban az első úrvacsorát. 

A főváros nagyarányú fejlődésével felszaporodott 
híveknek a 90-es években immár 40,000-nyi számával 
azonban hova-tovább nehéz feladatok hárultak az egy-
házra, úgy hogy a belmissziói munkásságot mindinkább 
át kellett engednie a társadalomnak. Az egyháznak a 
vallástanitásról s újabb istentiszteleti helyről kellett gon-
doskodnia. így épült fel — az 1870-ben nagyobbrészt 
külföldi segítséggel létrejött német ref. templomon kívül 
— 1894-ben a zuglói, 1894—96-ban a budai, néhány 
évre a kőbányai templom; s Isten segítségével egy-két év 
alatt a VI—VII. ker. templomban is dicsérhetjük Istent. 

A vallástanítás, az egyház belmissziói munkájának 
másik ága, óriási lendületet vett. 57,770 koronát fordít 



évenként az egyház arra, hogy 6528 tanulónak 154 isko-
lában tanítsa Jézus tudományát. 

A társadalmi belmisszió első csillaga az evangélikus 
testvéreinkkel együtt 1859-ben alakított Prot. Országos 
Árvaház volt. Szerény kezdetből ma, 50-ik évében, 170— 
180 árvát istápol ez az egylet, a kik közül 40—50 
budapesti illetőségű s felerészben ref. vallású. 

A skót ref. misszió tevékenységén kívül társadalmi 
úton nem is történt a 90-es évekig újabb mozgolódás; 
de a hívek számának szaporodása a társadalmat is kény-
szeritette misszióra. így alakult 1892-ben a „Ref. Ifjú-
sági egylet", ugyanabban az évben a „Lorántífy Zsuzsánna 
egylet", a „Budapesti reformátusok közművelődési, beteg-
segélyző és temetkezési egylete", 1893-ban a „Nagy-
pénteki ref. Társaság", később a „Bethánia egylet", pár 
év előtt a „Filadelfia diakonissza egylet", a „Budapesti 
protestáns iparosképző egylet", ennek keretében nem 
régóta a „Tanonczotthon", továbbá tavaly a „Kálvin-
Szövetség", az idén a „Protestáns Patronage egylet", stb. 

Ha ideszámítjuk még a „Protestáns irodalmi tár-
saságot", melynek Koszorú füzetei és Házi kincstára sok 
lelket mentett már meg az örvény széléről, s a „Brit 
és külföldi biblia-társaság" bibliaterjesztő munkáját, nem 
mondhatjuk, hogy a felébredés időszakában — körül-
belül 25 év alatt — kevés történt a városi misszió terén. 

(Folyt, köv.) 

Dr. Pálóczi Horváth Zoltán. 

MISSZIÓÜGY. 

Az ifjúsági ker. egyesületek mozgalma. 
Mióta Kónya Gábor az ifjúsági egyesületek utazó 

titkára lett, sok helyen élénk figyelemmel fordultak az ifjú-
sági egyesületek mozgalma felé. Sok helyen alakult új ifjú-
sági egyesület is. Csak az elmúlt év leforgása alatt Buda-
pesten, Marosvásárhelyen és a dunántúli kerületben nagy 
közönségelőtt vitatták, nagy körültekintéssel az ifjúság 
lelki gondozásának nagy kérdését. Újabban a Nemzeti 
Bizottság is, mely eddig csak tapogatódzott, hogy miként 
lehetne szövetséggé tömöríteni a hazai ifjúsági keresztyén 
egyesületeket, már elkészítette a leendő szövetség alap-
szabályait és a közel jövőben a hazai ifjúsági egyesületek 
képviselői elé óhajtja ezt terjeszteni. 

Márczius 11. és 12-ére tervezik e nagyjelentőségű 
lépést. Ezen alkalomra várják Sarasin Warnery ésFermaud 
urakat. Az egyik az ifjúsági ker. egyesületek világszövetsé-
gének elnöke, a másik, ki közöttünk már gyakran meg-
fordult, a genfi központi bizottság lelkes titkára. Az emlí-
tett napokon kétféle gyűléseket fognak tartani. A dél-
előtti gyűléseken (10 órakor a Lónyai-utczai főgimnázium 
nagy termében) szervezeti kérdésekkel foglalkoznak, a 
délutáni gyűléseken (5 órakor ugyanott) az ifjúsági egye-
sületekre vonatkozó két fontos kérdést fognak tárgyalni. 
Es pedig: 1. „Mik az akadályai hazánkban az ifjúsági 

keresztyén egyesületek szervezésének?" 2. „Milyen lenne 
egy magyar eszményi ifjúsági egyesület?" Terveznek 
továbbá olyan esti összejöveteleket, melyeken a két kiváló 
külföldi vendég szólna az ifjúsághoz és az ügy barátaihoz. 

Örömmel üdvözöljük ez újabb síkraszállást. Hisz-
szük, hogy nem lesz hiábavaló e kérdésekkel való be-
ható foglalkozás. Reméljük, hogy külföldi vendégeink 
is maradandó hatást fognak gyakorolni. A programmban 
azonban van egy elrejtett mondat, mely nincs eléggé 
kidomborítva s úgy tűnik fel, mintha csak epizód lenne 
a tervezett országos gyűlésben, melynek előre bejelen-
tett czélja : „hogy ama gyűlés nagyobb lendületet adjon 
a magyar egyesületi mozgalomnak s buzgóbban, bátrab-
ban, tevékenyebben távozzunk onnan" (Ébresztő). 

Ez elrejtett mondat jelzi, hogy márczius 11-én, 
d. e. 10 órakor a magyar ifjúsági keresztyén egyesüle-
tek országos szövetsége fog meg alakíttatni. Erről nem egy 
mondatban, hanem hosszasabban szólhatna az Ébresz-
tőben közölt felhívás! 

Elmélkedjünk kissé ! . . 
Mindaz, a mi történt, ós különösen az újabb tervek 

kétség kívül bizonyítják, hogy az ifjúsági egyesületek ügye, 
az a nagy gondolat, hogy hazánk és prot. egyházaink 
ifjúságát meg kell szereznünk az evangélioinnak, a leg-
magasabb és legtisztább eszménynek, mely Jézusban és 
örök igéjében megvalósult, tért hódított magának. Meg-
kezdődött a folyamat, melynek czélja az evangéliom 
ügyének jövőjét biztosítani, azokban és azok által, kiké 
a jövő. 

Nem mulaszthatjuk el e fontos, márcziusi gyűlés 
előtt és minden további lépés előtt hangsúlyozni, hogy 
e forduló pontnál minden kis hiba nagy és súlyos 
következményekkel jár a jövőre nézve. Ily következ-
ményekkel már sok baja volt eddig küzködő belmissziói 
törekvéseinknek. 

Alakultak egyesületek a fővárosban és a vidéken. 
Buzgón hozzáláttak nagy feladatok megoldásához. A 
kezdet nagy volt, az eredmények azonban évről-évre 
apadtak ; bizonyos idő múlva pedig csak néhány formális 
ténykedés jelezte, hogy akarna lenni és történni valami, 
de mégsem történik. Voltak nagy összejövetelek, hosz-
szas tanácskozások ; alakultak bizottságok, készültek 
tervek, s a dolgok mégis mindinkább élettelenebbek 
lettek, s egész munkájuk sokszor abból állott, hogy belső 
viszályaik daczára is valahogy fenntartsák magukat. 

Nem vádképpen mondom ezeket! Nem vádolom 
sem a magyar természetet, hogy hasonlatos a szalma-

r lánghoz. Nem vonom kétségbe, hogy komoly szándék 
vezette a szervezőket, s érdemükből semmit levonni nem 
lehet és nem is akarok. De midőn látom, hogy egyik 
országos összejövetelt és szervezkedést követi a másik, 
nem hagyhatom szó nélkül azt a veszélyt, melynek ki van 
téve minden ilyen természetű szövetség jövője. 

A veszély pedig abban áll, hogy ha nagy hálót 
vetünk ki és nincs elegendő ember, a ki azt kihúzza, 
akkor odavész a fogás is, meg a háló is. Ha nagy 



területet szántunk fel és vetünk be termőniaggal, s ha 
nincs eszközünk és emberünk ahhoz, hogy a termést 
learassák és betakarítsák, akkor kárba vesz a vetőmag 
is, meg a termés is. A fogásra való hal és az aratásra 
való gabona bizony sok, de kevés az ember, ki a munkát 
továbbfolytassa. 

Hogy olyan országos szövetség, mint a milyet a 
Nemzeti bizottság tervez az ifjúsági keresztyén egye-
sületek között, valóban áldásosán működhessék, ahhoz 
két dolog szükséges. 

Először is az, hogy necsak az utazó titkár, hanem 
a szövetség minden vezető tagja és az alkotó egyesületek 
vezetői szívvel-lélekkel megértsék, hogy e szövetség 
létrehozása által nagy folyamatnak kell megindulnia, 
melynek méreteit nem a mi erőink szabják meg, hanem 
a lehető legnagvobb méreteket kell megjelölnünk jó 
reménységgel s annak megfelelő erőket kell összegyűj-
tenünk. Ifjúsági Egyesületeket összetartani és erősíteni 
nagy feladat! 

Ez a szövetség nem olyan erős lesz, mint a tagjait 
alkotó egyesületek legerősebbje, hanem olyan erős, mint 
a leggyöngébb egyesület. Minden lánc/, olyan erős, mint 
a láncz szemei között a leggyengébb. A ki ismeri keresz-
tyén ifjúsági egyesületeink állapotát, méltán kérdezheti, 
hogy a szövetség miképpen gondolja lehetőnek „igazán" 
erősíteni ezt a sok gyenge szervezetet? Hol vannak 
hozzá az eszközök, a munkások ? ! Nem az a fontos tehát, 
hogy szövetséget alkossunk, hanem sokkal fontosabb, 
hogy előbb a meglevőknek engedjünk időt az erősödésre, 
s midőn már biztosítva van annyi erő, hogy ily országos 
szövetség feladatait anyagilag és szellemileg képesek 
lesznek fenntartani, akkor kell szövetségbe tömöríteni 
őket. 

Mennyi munkát fog bírni a szövetség? Csak annyit, 
mint a szövetséget alkotó egyesületek. És ezek mit 
bírnak? Talán ők tartják az utazó titkárt? Még csak 
ezt sem. Melyik egyesület bírt eddigelé számba vehető 
érdeklődést ébreszteni 'maga iránt? Melyik az, mely 
anyagilag oly jól áll, hogy jelentékeny segítséget tud 
majd nyújtani a központi organumnak ? Es a központi 
szövetség kikre számit? Ha tudja, hogy az egyesületek 
gyöngék, talán bőkezű pártfogókat remél? Jómódú 

j emberek vannak! De hol vannak azok, kik ezeknek 
nemcsak szivét, de zsebét is meg tudják nyitni és buzgó 
adakozásra indítani őket az ifjúsági egyesületek érdeké-
ben? Az a néhány, ki már évek óta áldoz ez ügyért, 
nem az-é, a ki mindenféle ügyért áldoz? 

Ha mindezt megfontoljuk, bizony jogosan feltehet-
jük a kérdést, hogy az országos szövetség barátai tulaj-
donképpen mire számítanak, mire építenek, midőn ily 
nagy vállalkozásba óhajtanak fogni? S kitől várják a 
munka folytatását ? Vagy talán nem is kell munka, csak 
szövetség? 

A másik dolog, mely ily országos szövetség életé-
n e k nélkülözhetetlen kelléke, az elsőből következik, s 
abban áll, hogy a forma és szervezet ne előzze meg a 

tartalmát, a lényeget a belmíssziói tevékenységben. A 
fentebbiekre azt mondhatná valaki, hogy a szövetséget 
éppen azért kell szerveznünk, hogy azután az említett 
kellékeket így könnyen megszerezhessük. Ha lesz orszá-
gos szövetség, az majd végzi dolgát. 

Megalakult a Belmissziói-Egylet országos méretű 
keretekkel. Mit használt ? Hol és miként kezdett vagy segí-
tett belmissziói munkát ? Megalakult a keresztyén diákok 
szövetsége is ezelőtt négy évvel. Ki tud róla valamit? S 
most megalakul majd az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek 
országos szövetsége. Milyen reményekkel ? 

Ha a keretet pénzzel, részvényekkel, kellene ki-
tölteni, talán sikerülne! De mikor Krisztusban hívő, bátor 
ifjakról van szó és egy seregről, mely e hívő, józan, 
tiszta, jellemes ifjúság mögött állana buzdítással, tanács-
csal, adományokkal ! Ilyen ifjakat s ilyen pártfogókat 
szerezni nagy feladat. Oly nagy feladat, hogy ezt elébe 
kell helyezni az országos szövetség szervezésének 1 

Ha majd lesz legalább tíz ifjúsági egyesület, mely-
nek tagjai megértik, hogy nemcsak egyesülésről, nemes 
szórakozásokról, hasznos időtöltésről, hanem nemes harcz-
ról, sötét bűnök ellen való erélyes küzdelemről; nemcsak 
védelemről, hanem támadásról, komoly munkáról van 
szó; ha majd lesznek az egyház tagjai között százan 
és százan, kik nemcsak érdeklődnek az ifjúság lelki 
gondozása iránt, hanem ők maguk is élik az evangéliomot 
és tudják, hogy protestáns egyházaink és hazánk jövője 
attól függ, hogy evangelizáljuk-e a jelen ifjúságát avagy 
nem, akkor lesz majd ideje annak, hogy szövetséget 
alkossanak hazánk ifjúsági keresztyén egyesületei! 

Sötéten látom a dolgokat? Szégyenitsen meg engem 
a márcziusi országos gyűlés! Tegyenek bizonyságot a 
fővárosba jövő egyesületi küldöttek, hogy ők olyan ifjakat 
képviselnek, kik Isten igéjét nemcsak ismerik, hanem 
öntudatosan igyekeznek is azzal élni! Álljanak elő 
áldozatkész tehetős egyháztagok és mutassák meg Sarasin 
Warnery és Feruiaud urak szeme láttára, hogy magyar-
országon is tudnak ezreket áldozni az ifjúság evan-
gelizálására! Studens. 

KÜLFÖLD 
Külföldi szemle. 

A testvérgyülekezet külmissziója. Régen ismeretes 
némely szektaprot. vallásfelekezetek buzgósága a kül-
misszió terén, az egyéni személyes vallásos keresztyénség 
ápolásában és fejlesztésében. A'ok élén áll Zinzendorf 
óta a testvérgyülekezet, a melynek mult évi külmissziói 
munkássága tiszteletet érdemel. 143 nagyobb, 122 kisebb 
állomáson s közel 700 prédikáló helyen működött 164 
felavatott, 42 még nem ordinált misszionárius s 200 
misszionárius nő, vagyis összesen 407 missziói erő-
Növelte e számot 95 bennszülött munkás s .1934 segéd. 
A 14 missziói kerületben 30 ezer gyermeket 837 tanerő 
oktat. Továbbá 1258 tanerő 20,500 gyermeket oktat a 



vasárnapi iskolában. A megkeresztelt egyházközségi tagok 
száma meghaladja a 95 ezer lelket. Az évi számadás 
238 ezer márka többletkiadással végződött. Az összes 
bevételek az előirányzatnál 55 ezer márkánál kevesebbet 
eredményeztek. Német barátai 4400 márkánál többet 
áldoztak az előző évinél. Az évi jelentés végigvezeti az 
olvasót a földkerekség összes missziói területén. Külö-
nösen a német keletafrikai területeken igen áldásos 
működést fejt ki. Másfél évtized alatt egy 500 lelket szám-
láló pogánykeresztyén gyülekezetet létesített. Ez adatok 
hallatára vagy olvasásánál lehetetlen Krisztus evangéliumá-
nak nyomára nem akadni. Külmissziói tevékenységében 
a testvérgyülekezet valóban megszégyeníti a többi nagyobb 
prot. vallásfelekezeteket. 

* 
* * 

A biblia hőditó útja. A német prot. birodalomban 
az 1907. évben elkelt bibliai példányok száma, a miket 
a különféle bibliai társulatok elárúsítottak, meghaladja 
az 1.169,405 példányt. Ezt a nagy számot eddigelé az 
előző évek soha el nem érték. Ezer lélekre 18 biblia 
esik, ha együtt számítjuk a protestánsokat a r. katho-
likusokkal, s 28 példány, ha kizárólag a protestánsokat 
számítjuk. A brit és külföldi biblia-társulat a bibliai 
példányok nagy számánál mindössze 377,669 példánnyal 
szerepel. 

A biblianyelv 8 új nyelvvel vagy dialektussal sza-
porodott. Ma már a biblia — és ezt hallgassák meg 
Rómának a bibliatársulatokat elátkozó pápás köreiben — 
409 különböző nyelven van az egész földkerekségen 
elterjedve és pedig 103 nyelven az egész biblia, 98 nyelven 
az új szövetség és 208 nyelven egyes bibliai könyvek 
vagy részletek. íme, így találja meg a biblia és főleg 
Krisztusa evangéliumát magában foglaló új szövetség 
a maga hódító útját a különböző népek és nemzetek 
között az egész földkerekségen. 

Ezt az „evangeliumi közös alapot" hangoztassa 
Róma nálunk Magyarországon is, a pápaság, a dogma, 
a tradiczió és főleg a pogányos római hierarchiás hatalom 
helyett és akkor megértjük egymást. Különben nem és 
sohasem 1 

* 
* * 

Franczia szenttéavatás. A „legkeresztyénibb" Fran-
cziaországban a pápa legújabban szentté avatott hosszas 
és igen költséges tárgyalások után két leányt, ú. m. 
D'Arc Jankát, a rajongó orleánsi szüzet és Barat Zsófia 
Magdolnát. Míg az előbbiről azt állítják, hogy még most 
is csodákat művel — hisz' az utolsó 20 év alatt állítólag 
három apáczát gyógyított meg — addig az utóbbiról, ki 
1779-ben született s 1865-ben hunyt ei.^azt mondják, 
hogy különösen napjainkban nagy befolyással van a 
franczia, főleg női kedélyekre. Francziaországban azon 
nem is csodálkozunk, a hol a férfiak nyíltan a materiáliz-
musnak és atheizmusnak, a nők ellenben a bigottiz-
musnak hódolnak. 

Francziaországban a r. kath. népnevelésre és okta-
tásra igen nagy befolyással van a Sacré-Coeur társa-
sága, mely élénk működést fejtett ki Barat szenttéavatása 
körül, s a r. kath. népoktatás klerikalizálásában, az 
atheizmussal szemben. Ez a társulat, különösen a párisi 
püspök buzgólkodására, nagy tevékenységet fejt ki a 
klerikális felsőbb és alsóbb iskolák létesítésében. Mi úgy 
látjuk, hogy Spanyol- és Olaszországhoz hasonlóan, 
Francziaország is, a keresztyén vallás nagy kárára, saját 
római katholiczizmusa miatt fog tönkremenni. Atheistává 
tette a „legkeresztyénibb Francziaországot" annak 
pápasága! 

* 
* * 

Harnack a r. kath. tudomány ellen. Az illusztris 
berlini egyház- és dogmatörténetíró a pápás hierarchia 
és tudományosság igazságérzetéről az előkelő „Preuss. 
Jahrbücher" hasábjain a következőket ír ja: „Lehet-
ségesnek tartom, hogy a teljes igazságérzet meg lehet 
oly r. kath. theológusoknál, a kik számos r. kath. intéz-
ménnyel szemben kritikai állásponton állanak,; <az egy-
ház jelen állapotait mélyen fájlalják, s mégig szentül 
meg vannak győződve arról, hogy csak a római kath. 
egyház Krisztus valódi egyháza s a pápa annak földi 
helytartója. De hogy ezzel szemben úgy az objektív, 
mint a szubjektív igazságérzet meg volna oly r. kath. 
egyháztörténetírókban, a kik a r. kath. egyháznak ós 
tradicziójának összes intézményeit és állításait „in „Bausch 
und Bogén" védelmezik, arról már fogalmat sem alkot-
hatok magamnak. Megfoghatatlan előttem az; hogy egy 
szakavatott theologus miként védelmezhet a történelem 
által rég megdöntött, elavult dolgokat vagy intézményeket, 
koruk és tartalmuk tekintetében egyaránt. Az csak úgy 
lehetséges — tesszük mi hozzá — hogy az ilyen tudós 
értelmét és lelkiismeretét hozza áldozatul a dogmának 
vagy a hierarchiai intézménynek egyaránt. A r. kath. 
egyház léte és joga a maga monarchikus szervezetével az, 
a mit neki minden körülmények között megdönthetetlen 
érvényű dogmának kell elfogadnia. Példa rá a legújabb 
„Syllabus"sa „Pascendi" encylclica a tágértelmű moder-
nizmus ellen. Ezek egyenesen kijelentik, hogy minden 
kritikai ismeretnek vagy kételkedésnek el kell némulnia; 
hogy az egyház ma is, mint a középkorban, az abszolút 
dignitás, a melynek minden tételét vagy állítását ellent-
mondás nélkül el kell fogadni. A r. kath. tudósnak 
mindenben hinnie kell azt, a mit az egyház tanít. S ez 
állásponton aztán hogyan lehet beszélni a pápa igazság-
érzetéről l Vagy nem tudja azt, hogy mi a tudomány, 
vagy nem ismeri azt, hogy mi a lelkiismeret szabadsága 
a tudományos kutatásban. Nyilvánvaló, hogy mindkettőt 
nem ismeri. Mert tudomány alatt máig is scholastikát 
ért, s lelkiismeret alatt oly valami tehetséget, a mely 
fölött, mint IX. Pius pápa is hangoztatta, kénye-kedve 
szerint rendelkezhetik. A pápának is megvan a maga 
igazságérzete, de ez nem nostri saeculi est, s ő többé 
nem a mienk, s nem is lehet sohasem. Azok a theológusok 



pedig, a kik ellen fordul, úgy nyilvánítják igazságérze-
tüket, hogy mint r. katholikusok azzal hallgatással, 
abstinencziával és türelemmel megegyezésre jutnak." 
Arany igazságok ezek s méltók a megszívlelésre I Római 
pápaság és tudomány egymást kizáró fogalmak ! 

* 
* * 

Gusztáv Adolf beszéde. Azt az eddigelé ismeretlen 
beszédet, a melyet a nagy svéd király néhány nappal 
a breitenfeldi ütközet előtt Halléban, 1632 szept. 14-én 
tartott s a melyben a német háborúba való beavatkozását 
igazolja, Wáschke zerbsti levéltáros a minap tette közzé 
egy szászországi egyháztörténeti folyóiratban,II. Keresztély 
anhalt-bernburgi herczeg következő szószerinti szövegével: 
„Hálákat adok Istenemnek a breitenfeldihez hasonló 
győzelmekért, s kívánom, hogy az evang. ügynek javára 
szolgáljanak, mivel neki semmi más egyéni czélja, 
előnye vagy ambicziója nincsen, mint kizárólag az Isten 
dicsősége, az ev. vallás megtartása, a birodalmi béke s 
a német szabadság fenntartása, s országaink libertásának 
és jólétének megvédése. Egy talpalatnyi föld meghódí-
tására sem gondol, s a mitől mentsen az Isten, az 
ördög vigye el, ha bármi is az ő fegyverzetéhez tapadna." 
E beszédnél Őszintébben és igazabban alig lehet kifejezni 
a nagy svéd király czéljait és terveit a német háborúval, 
a mely úgy a nagy hadvezérnek alázatos érzülete, mint 
az evang. egyház iránti meleg szeretete mellett tesznek 
tanúbizonyságot. S aztán Róma, Lutherrel egyetemben, 
mégis szidalmazza őt a maga ultramontán történet-
írásában ! 

* * * , -t 

Pápás rendek. A pápás rendek legújabbi kifejlő-
déséről meglepő összehasonlító tanulmányt közöl Pollák 
Pál groitzschi lelkész az „Evang. Bund" egyik közelebbi 
kiadványában. Adatait Schultz, a nagyhírű kanonista 1886. 
Kross jezsuitának 1908. megjelent „statisztikájából", 
illetve egyházi kézikönyvéből s a különféle püspök-
érseki egyházmegyék hivatalos névtaraiból merítette. Az 
utolsó négy évtized alatt Németországban a róm. katho-
likusok lélekszáma 12.489,371-ről 22.094,492-re, vagyis 
77%-al, a rendek száma 996-ról 521 l-re, vagyis 423%-al 
s a tagok száma 9735-ről 60 ezerre, vagyis 516%-al 
emelkedett. Ez az emelkedés nem mindenütt aránylagos, 
így Kulm és Gnesen egyházmegyéiben 2 -3 - r a , Borosz-
lóban 2—9-re, Freiburgban 2—15-re és Rottenburgban, 
Württenbergben 2—31-re emelkedett a rendek százaléká-
nak a száma. Igazi rendi tartomány Elszász-Lothringia, 
a hol a strassburgi egyházmegyében 235 római katho-
likus hivőre s Metzben 183-ra esik egy-egy rendi tag, 
illetve 66, utóbbiban 47 felnőtt róm. kath. nőre egy 
rendi nővér. Boroszlóban már minden 152-ik, Padern-
bornban 112 s Osnabruckben minden 119 felnőtt róm. 
kath. nőre esik egv-egy nővér. Továbbá Padernbornban 
a 60-as években 1460 róm. kath. emberre, 1904-ben 
már csak 412 emberre esik egy-egy rendi tag. Ha igy 
haladnak tovább Németországban, s azt hallom, hogy 

Berlinben is így áll a dolog, akkor csakugyan ott is, 
mint nálunk Magyarországon, a pápás rekatholizálás lejtő-
jére jutottak. Ez pedig a Bismarck által tagadott 
Canossa útja! 

* * * 

Analfabéták. A német birodalomban, jól érthető 
indokokból, föltűnően kevés az analfabéták száma. A leg-
újabban eszközölt ujonczozás alkalmával oly kevés volt 
a számuk, hogy ezer emberre alig haladta meg a 0'4%-ot. 
Az európai katonaság közül Németországot követi a 
prot. Anglia, a hol 1000 emberre 100, s Francziaország, 
a hol csak 40 ember nem tudott írni és olvasni. A leg-
újabb hivatalos statisztikai adatok közül kevésbbé ked-
vező a helyzet Ausztria-Magyarországon, a hol az újon-
czok 22 és Olaszország, a hol 30'7°/0-a nem tudott írni 
olvasni. Legkedvezőbb az arány Dániában és Svéd-Norvég-
országban, a hol 0% az analfabéták száma. Hatalmas, kul-
turális erő és bizonyíték a protestantizmus felvilágosodott-
sága és magas értelmisége mellett. Legkedvezőtlenebb 
az állapot a keleti balkán tartományok körül Szerbiában, 
a hol ezer hadköteles közül csak 204 tud írni olvasni. 
Szerbiában és Törökországban magasabb rangú tiszteket 
ismertem személyesen, a kik járatlanok voltak az írás-
olvasás mesterségében. De nem különb Oroszország és 
Románia sem, a hol 100 hadköteles közül 62, illetve 
69 nem tudott írni és olvasni. Itt tehát még nagy feladat 
vár a népoktatás szent ügyére ! 

* * 
* 

Fürdői istentiszteletek. A német prot. egyházi körök-
ben nagy súlyt helyeznek a külföldi fürdői vendégek 
vallási gondozására. Azt olvasom, hogy 12 évvel azelőtt 
egy egyesület keletkezett a fürdői vendégek lelkipásztori 
gondozására, mely utazó prédikátorokat tart a Riviérán, 
Capriban, a Garda tavánál, Németországban, Hollandiá-
ban, Belgiumban és más ismertebb külföldi fürdőző tele-
peken. Az egyesület kezeink között lévő jelentése képeket 
is hoz e fürdőtelepek prot. kápolnáiról. Nevezett egye-
sület fürdői istentiszteleteket tart a következő telepeken: 
Beaulieu, Bordighera, Ospedaletti, Tegli, Nervi, Capri, 
Gardona, Bellagio, Baden-Baden, Sand, Zandvort, Blan-
kenberghe és Ostende. A német belmissziói egyesületek 
igen nagy gondot fordítanak e fürdőtelepek lelkipásztori 
gondozására. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
Az új genfi egyházalkotmány. Fordította * dr. 

Kováts J. István. Különlenyomat a Lelkészegyesület f. 
évi 3. és 4. számaiból. Ára 30 fillér. Kapható Kókai 
Lajos könyvkereskedésében, Budapesten. — A füzetet, 
a mely a lapunkban is közölt genfi új egyházalkotmányt 
foglalja magába, melegen ajánljuk minden magyar kál-
vinista ember figyelmébe, de különösen azokéba, a kik 
a lelkészek egyháztársadalmi egyesületi szervezkedésében 
valami olyat látnak, a mi fenekestül felforgatja a kálvi-
nista > egyházalkotmányt. — - ' <.. 



Kálvin János élete és reformácziója. Irta: S. 
Szabó József. Kiadta a ref. egyetemes konvent. Ára 20 
fillér. Megrendelhető a dunántúli ref. püspöki hivatalnál, 
Komáromban. A füzet, a melyet Kálvin képe díszít, első, 
általunk is látott fecskéje a Kálvin-jubileumi év Kálvin-
irodalmának. Nem vindikál magának eredetiséget. Czélja 
az. volna, hogy Kálvin születése négyszázados évfordulója 
alkalmából népszerűen ismertesse a nagy reformátor életét, 
működését és érdemeit. Ennek a népies munkának leg-
alább is annyi példányban kellene elterjednie, a hány 
kálvinista család van Magyarországon. Abban a kísérő 
levélben azonban, a mellyel a füzetet megkaptuk, szégyen-
kezve olvassuk, hogy bár az egyetemes tanügyi bizottság 
elnöke a megrendelésre vonatkozó felhívást minden lel-
készi hivatalhoz megküldte, mégis csak igen gyéren 
érkeztek be a megrendelések. Lelkipásztorok, elöljárók! 
az Isten szerelmére, hát még a Kálvin-jubileum eszten-
dejében is csak ilyen bennetek a buzgóság ? I Vetkőz-
zétek le már végre a kényelmeskedést 1 Lám a pápás 
papok millió példányban tudják terjeszteni a népszövet-
ségi kiadványokat. Á nagy Kálvin talán megérdemelné, 
hogy a róla szóló füzet általatok eljusson minden kál-
vinista családba! 

Servet Mihály pöre és Kálvin viszonya ahlioz 
czím alatt Gyenge János bélzerindi ref. lelkész egy 110 
oldalas füzetet adott ki, a melyben, SerVet arczképével 
ellátva, a világhírű pör lefolyását és Kálvinnak ahhoz 
való viszonyát ismerteti. A művet, miután hozzánk csak 
az előfizetési felhívás küldetett be, közelebbről nem 
ismertethetjük. Csak annyit írhatunk róla, hogy 1 kor. 
20 fillérért a szerzőnél (u. p. Vadász, Aradm.) kapható. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A csicseri ref. gyülekezet Magda 

Sándor balogiványi lelkészt, — a balogiványi ref. gyüle-
kezet Bódi Dénes rimaszombati segédlelkészt választotta 
meg lelkipásztorává. 

A ref. egyetemes konvent április hó 21-dikén 
kezdődőleg lartja meg tavaszi gyűléseit. Az ülések már 
az Abonyi-utcza 21. szám alatt emelt konventi palotában 
fognak megtartatni. 

Adományok a szicziliai károsultaknak. A duna-
melléki ref. egyházkerület gyülekezeteiben a szicziliai 
károsultak javára az egyházkerületi elnökség által meg-
indított hivatalos gyűjtés 2107 kor. 42 fillért eredmé-
nyezett. Ez összeghez járultak az alsóbaranya-bácsi 
gyülekezetek 238 kor. 71 fill., a felsőbaranyai gyüle-
kezetek 226 kor. 02 fill., a kecskeméti egyh. megyei 
gyülekezetek 308 kor. 29 fill, a külső-somogyi gyüle-
kezetek 331 kor., a pesti egyházmegyei gyülekezetek 
398 kor- ,75 fill., a solti gyülekezetek 239 kor. 10 fill., 
a tolnai gyülekezetek 97 kor. 87 fill-, a vértesaljai 
gyülekezetek 246 kor. 68 fill., magánosok 21 koronával. 
A kerületből begyűlt összeget a püspöki hivatal a Magyar 
Leszámítoló ós Pénzváltó Hankhoz küldte be, illetékes 
helyre-leendő eljuttatás végett. 

Egyházkerületi választások. . A dunántúli ref. 
egyházkerületben legközelebb ejtették meg a szavazást 
egy lelkészi tanácsbirói tisztre és egy lelkészi zsinati 
póttagságra. A tanácsbiróságra Antal Lajos ászári lelkész, 
a zsinati póttagságra Dózsa József tatai lelkész válasz-
tatott meg. 

Lelkészegyesületi gyűlés. A tiszavidéki evang. 
esperesség lelkészi kara, Materny Lajos esperes jubi-
leumával kapcsolatban, f. hó 9-én gyűlést tartott Debre-

czenben, Révész János elnöklete alatt. A gyűlésen a 
lelkészi nyugdíjintézeti szabályrendeletnek főként $ mű-
ködési bizonyítványokra, a lelkészi törzskönyv ekre és a 
beszámítható jövedelmekre vonatkozó utasításait vitatták 
meg. Gyűlés után testületileg üdvözölték a jubiláns 
esperest. 

Válaszok a r. kath. hivogatásokra. A dr. Székely 
IstvánPázmány-pohárköszöntőjében hozzánk, protestánsok-
hoz intézett pápás hivogatásra már megadtuk,, választ 
lapunk 6-ik számában. Meg is kaptuk érte az „Alkot-
mány" kritikáját, a már ismert Görcsbni-modorban. Azóta 
azonban protestáns laptársaink közül is többen adtak 
őszinte feleletet a hívogató szavakra. Az erdélyi „Refor-
mátus Szemle" Superior stabat lupus cz. czikkében, 
különösen induló s következtetéseiben általunk sem 
helyeselt exordium után kijelenti, hogy „mindaddig, a 
míg a kathoLczizmús egyetlen czélja a rekatholizálás; 
mindaddig, a míg a tridentimumnak a másként gondol-
kozókra vetett átka érvényben marad; mindaddig, a míg 
a (r. kath.) egyház czélja az eretnekség kiirtása, az 
eretnekség alatt pedig jogi fogalmat értenek, t. i. eretnek 
az, a ki nem tagja a (r. kath.) egyháznak, tekintet nélkül 
erkölcsi és intellektuális mineműségére; mindaddig, a míg 
a (r. kath) egyház követeli az egyedül üdvözítő jog-
czímekés a compelle intrare elvét vallja azokkal szemben, 
a kik a (r. kath.) egyházon kívül állanak:; mindaddig, 
míg a (r. kath.) egyház érdekközösség lesz és nem 
szeretetközösség; mindaddig, míg a (r.) katholiczizmus 
legtisztább alakban a jezsuitizmusban látja: a szeretet 
igéjét — bona vagy male fide — csak hazudliatja és 
hozzánk való b; keajánlata vagy bornirtság, vagy ármány. 
Egyszóval: mi békét csak a Krisztus szellemében köt-
hetünk és nem Pázmány szellemében. Minden más béke-
ajánlat csúfos irónia, mintha a farkas nyújtaná béke-
jobbra a báiány felé karmait." „A protestantizmus vállalja 
Isten és a világtörténelem előtt a felelősséget azért, 
hogy bármily erős legyen is a közös ellenség, a (római) 
katholiczizmussal nem szövetkezik mindaddig, a míg ezt 
csak önmagának megtagadása és az Isten lelkének el-
árulása árán teheti meg." — A „Dunántúli-Prot. Lap" 
czikkírója alighanem jól sejt, a mikor rámutat, hogy a 
közös evangéliomi alapokat hangoztató klerikálizmus 
előtt inkább a vallási- és tanulmányi alapoknak és a 
r. kath. főpapi vagyonnak kézbekerítése lebeg s ennek 
a gesztenyének a kikaparására kellene neki segítőtársul 
a protestantizmus. „Azonban — mondja — lépre menni, 
vagy gimpli szerepet játszani nem akarunk. Tiltja vallási 
meggyőződésünk ; tiltja 400 éves történetünk és,mindenek-
felett tiltja az állam jól felfogott érdeke i s / —, A 
„Sárospataki Ref. Lapok" f. évi 7-dik számáij-ak vezető 
czikkében a mi válaszunk hangjai csendülnek fel. 
„Egyf. lől Pázmányt ünnepelni, Pázmány szellemét idézni, 
annak a mai (r.) kat 1. nemzedékben való feltámadását 
sürgetni s másfelől a protestánsokat testvéri kézfogásra 
felhívni, — a legnagyobbfokú tapintatlanság és ellen-
mondás". Bár elismerjük, hogy veszedelmek tornyosulnak, 
mi mégsem szövetkezhetünk a római katholikusokkal. 
Nem, mert nem állunk.közös alapokon. A mi alapunk 
az evangéliom, a r. katholiczizmusé pedig a hagypmányok 
és a pápaság. Nem, mert a r. kath. egyház ha Ön-
magához hű akar maradni, a protestantizmussal őszinte 
fegyverbarátságot sohasem köthet, hanem annak eltip-
rására kell hogy törekedjék. Nem, mert czéljaink nem 
azonosak. Mi önálló keresztyéneket akarunk nevelni; 
a tudomány vívmányai elől nem zárkózunk el,— a római 
katholiczizmus pedig csak vakon engedelmeskedő egy-
házakat törekszik nevelni és a modern tudomány elől 



középkori sánczaiba menekül vissza. Oly egyházzal 
tehát, a melynek jó volna ugyan, ha ellenfelei 
legyűrésében a protestantizmus segitségére sietne, de a 
mely énnek elérése után fegyvertársa megsemmisí-
tését látná legelső kötelességének: a protestantizmus 
fegyverbarátságot nem köthet. „Szó sincs róla: a 
vallásos érzést és gondolkodást a hitetlenség, a nem-
zetköziség, a materializmus erősen ostromolja; ámde 
azért a dolog távolról sem úgy áll, mintha csak e ketlő 
között kellene választanunk : a vallás- és keresztyén -
ellenes irányzat és a középkori pápai rendszer közt. Ott 
van a harmadik irány, a melyet mi képviselünk: , az 
evangéliom álapján álló lelki szabadság!" — íme, rövi-
den kivonatozva, így hangzanak a protestáns sajtóorgá-
numnak válaszai a pápás hivogatásra. Láthatja ezekből 
a magyarországi klerikalizmus, hogy szépen hangzó 
szólamokkal, a melyekkel azonban a kitűzött czélok és 
a tények szöges ellentétben állanak, a magyar protes-
tantizmust meg nem ejtheti. Van azonban egy komoly 
szavunk a pápás hivogatást, egyhangúlag visszataszító 
magyar protestantizmushoz is. Ez pedig az, hogy itt 
volna már az ideje annak, hogy ne csak a pápistaság 
ellen, hanem az evangéliom mellett is protestáljon, bizony-
ságot legyen! 

Egy eltévedt levél. Egyik Szatmármegyei refor-
mátus lelkész a következő levelet kapta, a lelkészi 
hivatal czímén : „Főtisztelendő Uram ! A Katholikus Nép-

" szövetség országos szervezkedése, mint a lapok közle-
ményéből bizonyára méltóztatott értesülni, impozáns mér-
tékben folyik. Akczióba azonban a Népszövetség csak 
akkor léphet, hatása csak akkor lesz érezhető ha nem 
sporadikusan, elszórva alkotja meg szervezeteit, hanem 
egy-egy kiszemelt területen minden községben felépíti a 
maga erősségét. Ennélfogva a népszövetségi szervezést 
három irányban folytatjuk: országosan a jelentkezés és 
felmerülő kívánság szerint, politikai- és egyházmegyénkint. 
Az utóbbit Szatmár és Ugocsamegyékben is meg óhajtjuk 
kezdeni. Arra kérjük tehát Főtisztelendőségedet, hogy 
Szatmáron a Czeczil-Egyesület termében febr. hó 10-én 
d. e. V210 órakor tartandó népszövetségi értékezleten, 
a melyre az egész megyei papságot meghívtuk s a 
melyen a központ az igazgatóság több tagjával képvi-
seltetni fogja magát, megjelenni szíveskedjék. Az érte-
kezleten Boromisza libor püspök úr őméltósága fog 
elnökölni. A szent ügy érdekében kérve és várva szives 
megjelenését, vagyok kitűnő tisztelettel híve, Budapest, 
1909.' febr. 3. Bakovszky István, elnök". Kommentárt 
nem fűzünk ehhez az eltévedt levélhez, legfeljebb azt 
kérdezzük, hogy mi meddig tévedezünk még s mikor 
kezdünk ahhoz a szervezett, országos akczíóhoz, a mely 
a r. kath. népszövetséget ellensúlyozhatja?! 

Katholikusok érintkezése nem katholikusokkal. 
Ez alatt a czím alatt egy czikket olvasunk a r. kath. 
„Egyházi Közlöny" f. évi 7-dk számában. A czikk azt 
fejtegeti, hogy a róm. katholikusok mely tereken és 
mily korlátok között működhetnek esetleg együtt a 
híiereticusokkal és a schismatikusokkal ? Jezsuita 
casuisták véleményei alapján oda lyukad ki a fejtegetés, 
hogy in sacris, vagyis az istentisztelet és a hit dolgai terén 
az együttműködés egyáltalában nincs megengedve; in 
civilibus azonban, vagyis a mikor azon számtalan viszony-
ról és társulásról beszélünk, a melyek tisztára csak 
valamely hasznossági szempontot követnek társadalmi, 
erkölcsi vagy vallásos téren, a szó tágabb értelmében: 
az együttműködés meg van engedve, — de nem feltét-
lenül. A vezérelvnek annak kell lennie, „hogy mellette 
a mi ügyünk — a katholikus ügy — ne csak ne. szen-

vedjen, hanem nyerjenNo hát ebből is megértheti 
mindenki, hogy milyen őszinte és milyen önzetlen a 
pápistaságnak fegyver barátságra való hívogatása! 

Vallásos estély. Budapesten, a Kalvin-téri templom-
ban, 21-én este 6 órakor vallásos estély lesz, a követ-

íj kező programmal: 1. Kezdő ének: 116. dics. 1. v. 
2- Rendes ének: XXV. 1. v. 3. Karének (Nálad nélkül...) 
Előadja a „Belhánia" énekkara, Kováts Lajos vallás-
tanár vezetésével. 4 Ima Csűrös István, tanár. 5. Magán-
ének. (131. dicséret 1. és 3. v.) Gergely Dezsőné. 
6- Miért kell támogatnunk a diakonissza-munkát? 
Dr. Szabó Aladár lelkész. 7. Karének. 8. Ima. Kováts 
Lajos vallástanár. 9. Végének: 37. dics. 3. v. Adományok 
a „Filadelíia-diakonissza-Egylet" javára köszönettel 
fogadtatnak. 

: 1 S K 0 L A. ~ 
Szocziológiai tanszék-szervezés. Az erdélyi ref. 

egyházkerület igazgató-tanácsa, legutóbb tartott ülésében 
foglalkozott a kolozsvári theol. fakultáson felállítandó 
szocziológiai tanszék szervezése kérdésével, s az ügyet 
véleményezés végett kiadta a fakultás elöljáróságának. 
Az új tanszék szervezése kérdésének felmerüléséből lát-
hatjuk, hogy az erdélyi kerület, a mely kolozsvári theo-
logiáj-át akként rendezte, be, hogy annak növendékei az 
egyetemen hallgassák a filozófiai és pedagógiai tárgya-
kat. elérkezettnek látja azt az időt, hogy a mai időnek 
megfelelő lelkészképzés érdekéből új s éppen szocziológiai 
tanszéket állítson fel. Nagyon bölcsen, mert kétségtelen 
dolog, hogy a mai világban a protestáns lelkipásztornak, 
ha hivatását igazán be akarja tölteni, feltétlenül rendel-
keznie kell szocziológiai ismeretekkel és a nagy szoczi-
ális kérdések kezeléséhez szükséges érzékkel. Ma tehát 
nem arra kell törekednünk, hogy theologiai akadémiáink 
tanári állásait redukáljuk, hanem inkább hogy szaporítsuk. 

Országos ifjúsági tornaverseny. Az orsz. ifjúsági 
tornaverseny nagy bizottsága, legutóbb tartott ülésében 
megállapította az idei ifjúsági tornaverseny napjait és 
programmját. A versenyek május 22. és 23. napjain fog-
nak megtartatni, úszóversennyel kapcsolatban Reméljük, 
hogy protestáns középiskoláink ezen az országos ver-
senyen is megfelelő számban fognak részt venni, c. hogy 
növendékeink becsülettel meg fogják állani helyüket. 

EGYESÜLET. 
A magyar diákok vendége. Mott János, a ker. 

diákok világszövetségének titkára, ápr. 23-án hazánkba 
érkezik, hogy a magyar diákok között szóljon az evan-
géliumról s a keresztyén diákmozgalomról, mely az újabb 
időben a legnagyobb s legtöbbet igérőbb mozgalma a 
keresztyén világnak. Már többen jártak itt külföldről és 
lelkesítették a magyar diákokat keresztyén diákegyesü-
letek alakítására. Maclean úr ittléte alkalmával alakult 
is nemzeti szövetség, de bizony hiába alakult. Két évvel 
ezelőtt azonban az a kicsiny sereg, mely nem akarta 
semmikép letenni a fegyvert, örökre számot vetett a 
múlttal és újból kezdte az egész dolgot. 1907-ben 
Visegrádra gyűlt össze 10 ifjú egy hétre. Ott jól meg-
értették a dolgot és elhatározták, hogy óvakodni fognak 
minden látszatos eredménytől és az egyéni munkára 
helyezik a fősúlyt, minden különösebb szervezet nélkül. 
Hogy ezek tizen megértették egymást, annak bizonyí-
téka az 1908-ban tartott nyári gyűlés, melyen már 60-an 
voltak jelen, (köztük 40 diák).; E gyűlés, sokkal rend-



szeresebb és áldásosabb volt, mint a visegrádi. E siker-
hez nagyban hozzájárult az is, hogy jelen volt a vi ág-
szövetség elnöke, dr. Friee Károly is, ki azóta is állan-
dóan érdeklődik a magyar ker. diákmozgalom ügye iránt. 
Reméljük, hogy a jövő nyári gyűlésen még többen lesz-
nek és idővel reményünk beteljesül és lesz legalább 10 
olyan diákegyesület, mely tud és bír majd szövetségre 
lépni és az ügyet országos jelentőségre emelni. — Mott 
János neve ismeretes az egész világon. 0 a jelenkor 
legnagyobb misszionáriusa. A földet már ötször körül 
títazra. Volt már hazánkban is, de csak rövid időre. 
Ahol eddig munkálkodott, mindenütt nagy változások 
állottak elő. Japánban, Chinában, Indiában új korszakot 
jelez ottani időzése a ker. egyháztörténetben. Egyszerű 
diák volt Amerika egyik egyetemén; itt azonban nem 
sokáig maradt, mert önző törekvései miatt társaival nem 
tudott megegyezni. Elment egy másik egyetemre, s itt 
egy vendégprédikátor beszédének hatása alatt lemondott 
minden tervéről és életét kizárólag Krisztus szolgálatára 

! szentelte. így lett azután a ker.( ifjúsági egyesületek, 
majd a ker. diákok utazó titkára. Ő kezdeményezte a ker. 
diákok világszövetségének szervezését, mely 1896-ban 
Norvégiában meg is alakult s azóta óriási lépésekkel 
halad czélja megvalósítására, mely e jelszóban van kife-
jezve : „Evangélizáljuk a világot ebben a generáczióban". 
Ennek az az értelme, hogy minden generáczió tekintse 
feladatának az evangélium hirdetését, oly széles körben, 
a mint csak lehetséges. Mott Jáúos ez évet Európában 
tölti. Már volt Nagybrittanniában, most Svédországban 
munkálkodik. Az egész kontinens meg fogja érezni, hogy 
Krisztusnak egy modern apostola munkálkodik itt. A 
Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség végrehajtó 
bizottsága febr. 6 án és 7-én tanácskozott Budapesten és 
elhatározta, hogy mindent elkövet Mott János látogatása 
sikere érdekében. Annak idejében meghívók fogják 
tudatni a diákokkal, hogy Mott János hol és mikor fogja 
tartani gyűléseit. 

A Kálvin-Szövetség munkaprogramuljárói, k Kál-
vin-Szövetség vezetősége, a tagok számának örvendetes 
szaporodása s a Szövetség megerősödése folytán komo-
lyan igyekszik kitűzött czéljainak megvalósítására. Egye-
lőre főleg a főváros ref. vallású munkásainak az egy-
házhoz való közelebbhozásán fáradozik, s evégből a 
Lorántífy Zsuzsánna-egyesülettel egyetértőleg, a munkások 
között a ferenczvárosi napközi otthonban rendezett több 
vallásos estét, a melyeken Böszörményi Jenő, a Lorántífy 
Zsuzsánna-pgylet misszionáriusa, bilkei Papp István, dr. 
Rováts J. István, Kacziány Géza, Kónya Gábor és pálóczi 
Horváth Zoltán dr., a Kálvin-Szövetség ügyvivő titkára 

; tartottak előadásókat. Utóbbinak „A városi munkás lelki 
szükségei"-ről s a „Városi misszió és munkásotthonok-
ról" tartott előadásai legközelebb a Szövetség kiadásá-
ban meg is fognak jelenni. Az utóbbi évtizedekben a 
fővárosba nagy számmal beköltözött ref. munkásságot 
az egyház részére megtartani, oly magasztos feladat, a 
melynek megvalósítása méltó kezdet lesz a Szövetség 

•későbbi nagyobbarányú munkásságához. Általán a mun-
káskérdést és annak szocziális vonatkozásait különös 
figyelemre kivánja méltatni a Szövetség a legközelebbi 
felolvasó-estélyen Tóthfalussy József marosvásárhelyi ref. 
lelkész a munkáskolóniákról és a vándor munkások gon-
dozásáról fog előadást tartani, míg Németh József min. 
osztálytanácsos a kivándorlók védelméről fog értekezni, 
Amerikában szerzett tapasztalatai alapján. Egyidejűleg 
a kivándorló hajókon ref. istentiszteletek tartása tárgyá-
ban is lépéseket tesz a Szövetség választmánya az ille-
tékes helyeken. A vidéki szövetségek megalakításának 

gondolata is foglalkoztatja a Kálvin-Szövetség vezető-
ségét, s már is kidolgozta a helyi szövetségek munka-
körére és a központhoz való viszonyára vonatkozó sza-
bályzatot az ügyvivő titkár, s több helyen van alapos 
remény rá, hogy a helyi szövetségek rövidesen meg fog-
nak alakulni. A tagsági illctménijek kérdését is tárgyalta 
már a választmány, s a szövetségi lap tervét egyelőre 
mellőzte, miután a meglévő egyházi lapok eddig is a 
legteljesebb jóakarattal adtak helyet a Szöveiség közle-
ményeinek s így egy külön szövetségi lap megindítása 
sem czélszerűnek, sem szükségesnek nem mutatkozott. 
E helyett inkább apró brosúrákban óhajtja a Szövetség 
tagjait s általán a ref. híveket tájékoztatni a fontosabb 
egyháztársadalmi és szocziális kérdésekről. így egyelőre 
Bernát István ,,Keresztyén lélek" cz. előadását s Andrássy 
Kálmán buji ref. lelkész 25 éves szocziális tevékenysé-
géről írt beszámolóját bocsátja a Szövetség a tagoknak 
rendelkezésére; az egyszerűbb műveltségű tagokat pedig 
Koszorií füzetekkel óhajtja a Szövetség ellátni. Tervbe 
van véve ezenkívül a Szövetség egész évi működésének 
eredményeit feltüntető évkönyv kibocsátása is, s ezenfelül 
egy gyakorlati (jogi, közgazdasági, szocziális) útmutató 
kiadása is törekvését képezi a Szövetségnek ; az ide-
vonatkozó tervezetet már el is készítette az ügyvivő 
titkár. A Szövetség iránt most már széles körökben 
nyilvánul meg az érdeklődés s több százra rúg a tagok 
száma; remélhető, hogy lelkészeink s a világiak buzgól-
kodása mielőbb tekintélyessé s hatékony, fokozott mun-
kára képessé fogja tenni a Kálvin-Szövetséget. Érdekes, 
hogy a Kálvin-Szövetség eszméje milyen hódításokat 
tesz az egyszerű nép körében is; jóformán nap-nap 
mellett érkeznek levelek a legegyszerűbb emberektől a 
Szövetség vezetőségéhez, melyekből az egyházhoz való 
ragaszkodás szinte megható érzése csendül ki s emellett 
a Szövetség iránti naiv érdeklődés tesz bizonyságot a 
Kálvin-Szövetség életképességéről. Ar. katli. népszövetség 
100,000 tagjával már hatalommá nőtte ki magát. Hacsak 
megközelítő összetartást is tud produkálni a mi egyházunk, 
úgy az eredmény nem lehet kétséges ! A Kálvin Szövet-
séget ismertető füzetek, ta«gyűjtőívek, tagsági bejelentő 
levelezőlapok kaphatók a budapesti ref. lelkészi hivatalnál, 
IX.. Kálvin-tér 7- Ugyanitt lehet egyszerű levelezőlapon 
tagul jelentkezni. Segítő tagok legalább 1 kor., rendes 
tagok legalább 5 kor. évi díj fizetésére vállalnak köte-
lezettséget. Ezenkívül vannak alapító tagok 150 kor., 
örökös tagok 500 kor. egyszersmindenkorra fizetendő 
tagsági díjjal. 

A Magyar Ifjúsági Keresztyén Egyesületek 1909. 
márcz. 11. és 12. napjain Budapesten országos gyűlést 
tartanak. 11-én, csütörtökön d. e. 10 órakor a ref. főgimn. 
nagj'termében (Lónyay-u. 4/c.) szervezkedő közgyűlés 
lesz. D. u. 5 kor ugyanott Csánky Benjámin szeghalmi 
és dr. Bartók Jenő nyíregyházai ref. lelkészek szóinak 
az i f j . ker. egyesületi munka akadályairól és azok leküz-
déséről. Este 7*8 órakor a Deák-téri polg. leányiskola 
dísztermében (Sütő-u. 5.) nyilvános vallásos estély tar-
tatik, melyen Sarasin Warnery Reinhold, a ker. ifj. egye-
sülelek világszövetségének elnöke és Fermq.ud Károly, 
a genfi központi bizottság titkára tartanak beszedekét. 
12-én, pénteken d. e. 10-kor a közgyűlés folytatása: a 
ref. főgimn. nagytermében ; d. u. 4-kor ugyanott Wall-
rabenstein Jakab újbanovczei ág. ev. lelkész és liC. tíácz 
Kálmán pápai főisk. tanár fognak szólni e kérdésről: 
Milyen volna a szabályosan működő magyar ifjúsági ker. 
egyesület ? Este 7-kor szeretetvendégség lesz, melyen 
Gergely Antal mezőtúri ref. lelkész bibliát fog magya-
rázni és a külföldi vendégek is beszélnek. 



GYÁSZROVAT. 
Henriczy Ágost, az alsó-sztregovai evang. gyüle-

kezet nyugalomba vonult lelkipásztora, 83 éves korában, 
f. hó 4-én elhunyt. 

Szabó József, eszenyi ref. lelkész, az ungi egy-
házmegye tanácsbírája, tanügyi bizottsága elnöke, 1848-as 
honvéd, élete 79-dik esztendejében, f. hó 9-ón jobb 
létre szenderült, 

Legyen áldott emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

A lélegzés 
sokkal könnyebb már az első néhány adag- SCOTT-
féle Emulsio után is és ez a megkönnyebbülés 

napról-napra növekedik. 
Ezren és ezren tapasztalták ezt az utolsó 32 

éven keresztül. Épp ily szembeötlő 
a javulás az általános egészséget 
illetőleg. 

Az Emulsio vásár -
lásánál a SCOTT-
fé le módszer véd-
j e g y é t a halászt 
- k é r j ü k f i g y e -

lembe venn i . 

Étvágy ós álom 
visszatér, s az emésztés javul. Pró-
bálja meg és meg'fog erről győződni. 
Egy eredeti üveg ára 2 kor. 50 fillér. 

Kapható minden gyógytárban. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódit a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács .1., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körűt 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem* nyerhettek. A Hemopatiábnn mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógy gyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-

sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

P Á L Y Á Z A T 0 K. 

P á l y á z a t . 

A Jcöi kongruás lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 
Az állás f. évi Szentgyörgynapra elfoglalandó. 
Pályázati kérvények f. évi márczius io-%g Pirosra, 

(Bács-Bodrog vármegye, posta helyben) Szabó Péter 
espereshez küldendők. 

Megváltási tárgy nincs. , < 
Kunszentmiklós, 1909. február 11, 

Baksay Sándor. 
püspök. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s tván . 

NY1LTTÉR. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

A L V A T O R 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 

és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható isványvizkereskedésekbeu vagy a íSzinye-Lipóczi Salvator-forrís-
^ Vállalatnál BuHnpest, V. Rudolf-rakpart 8 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, 
:: kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai ' 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi] 

Vetítőgépek 
legelőnyösebb be-

szerzési forrása. 

E r r l n l t f r í o Q 7 Q h f í laboratóriumi felszere-
LlUuiy U U ÖluUU lésekéstanszerekgyára 

Budapest, VI I , , Baross-utcza 21. sz. 
M e c h a n i k a i jjyár. i jveKfuvó-ni í íhe ly . 

Részletes képes á r jegyzékek ingyen és bémentve. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KAROLY 

Budapest, VII , , Csömöri-út 50 . 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , kö l t ség -
j e g y z é k e k ingyen . 

Készítünk t á r s u l a t i Készítünk o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t , m i n -

den stylben, jutányos 

Eltfl magyar óragyár gffzerfl-
berendezóssel. 

ipiiimiifiiiiiii 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. f 

, ~ vL 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyhazak részére az összes ty 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritöket ^ 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor- ^ 
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me- \b 
denczéhét és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá- T 
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. ^ 

— • - Á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve k ü l d ü n k . — • $ 

^ Folyó évben őszre megjelen egy rég óta 
^ nagyon hiányzó munka : ^ 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 - í r t t ó l feljebb minden árban. 

Iskolák és dalárdák részére erős, nagyhangú 
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasz-
nálatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű, 
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy, 

É
mindamellett erős han-
gúknál fogva az egész 
zenekedvelő világot meg-
hódították. 

Mielőtt valaki h a r m o -
niuinot vesz, ne mulasz-Reményi Mihály 
a m. kir. zene-akadémia 
szállítójától árjegyzéket B U D A P E S T , ^ s s ^ > K i r á l y - u t c a 4 4 / P -

E munka 30 nyomtatott ívre, esetleg 
még többre fog terjedni. Finom egész 
vászonkötésben jelenik meg, arany czím-
: : nyomással. : : 

Előfizetési ára 12 korona. 
: : Bolti ára jóval magasabb lesz : : 
Az érdeklődőket kérem, hogy becses 
rendelésüket mielőbb hozzám juttatni 
: : szíveskedjenek. (Levelező-lapon.) : : 

KOKAILAJOS 
^ könyvkereskedőnél ^ 

B u d a p e s t , IV . , K á r o l y - u . 1. 4 . 

Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű 
hangszerek szakszerű javítása. — KittinŐ húrok. 

Czimbalmok 5 évi kezesség mellett. 
Kivitel nagyban #» kicsinyben. 



Pontos és / ^ " O A f C = 5 é v i = 
l e g j o b b jótállás mellett! 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e R , 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é R s z e r e K , 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
^ fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

mííóiás és ékszerész, az ev, reí. egyházak szállítója, J H Ö E ^ j ö & d P ^ 

% B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t - K ö r ű t 2 9 . ^ B B f f p W K * | 

*^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ I¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥i^ 

Fizikai , kémiai , te rmészet -
rajzi és mértani tanszerek 
= vetítő készülékek = z 

a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

ix,.ipar-utcza4sz 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 

mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8 



Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában D e b r e c z e n b e n : es 

Apologétika. Ára vászon kö-
tésben b K 
Budhista katekizmus. — Sub-

E r ő s s L a j o s . 
FrŐQQ T Budhista katek 

u o ; 5 -Ljcxj^'o . hadra Bhikschu németre fordí-
tott munkájából magyarra fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötesben 4 K 
C 7 l / i ' c c k á r n l v Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . r S J S S í x a r u t y . 3K.Vászonkötésben 5 K. 
T a n t e r v ^ á r i r l n r Kálvin János élete és egy-

J d l l L b U O c t l l U U I . házpolitikája. Ára fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 
l \Tacr\7 KámUr Kálvin theologiája. Ára vá-
i \ a g y j x a r u i y . s z o nkötésben . . . 5 k. 
l \Jt7Ói-\7 P ó l Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
l N y d r y r d l . Vászonkötésben 6 K. 
T á n n ^ i 7 n I f - á n P a p i d o l £ o z a t o k I I L ( K ö " 

J ; z ^ v j i i c n i . zönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i t r n v i r c : C ^ v i l t a Papidolgozatoklir.Ára 
I V I l i r U V I C b V j i y u i d . vászonkötésben 7 K. 

SC 7 0 U ' Í A v c ^ f Debreczeni Lelkészi Tár 
. O Z d U U J Ü Z b C L (Gyakorlat) Ref. Papi 

Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . . 10 K. 

Z s i r a y K á r o l y . S r u a k é / - i k ö n } T 5 o k" 
Konf i rmáczióra való Káté. K é s z í t e t t e Sz. Papp István. 
K ö z r e b o c s á t o t t a Révész Bál int . x \ t d o l g o z t a S. Szabó 
József. Á r a — ' 3 0 K . 

1 
1 

1 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Bulcsü-utcza 7. 

Tudományos műszerek gyára. 
Te le fon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f iz ikai , kémiai , geo-
déziai műszereket . — Elemi, 
polgár i és középiskolák tel jes 
berendezése. — 8 0 munkás, 

~ 16 lóerő. 
Kitüntetve: 1906-ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 

1907-ben a r a n y é r e m . 
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KRISTÁLY forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkflll töltést lg szállít a 

Szt, Lukácsíördö Kútvállalat Budán. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás UitCnő cséolésért . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom' és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -
c s é n l o k é s z l e t e i t 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező ú idondság! 

Önműködő, ellenőrző fcs biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetógépek stb. 

Eien m o t i r c s é B l ö - k é s / l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e fe lő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

E z e n l e g ú j a b b motorok t e r j e s z t é s e 
é r d e k é b e n h a s z n a i t '_rözgepek 

c s e r é b e v é t e t n e k . 

Báró Kemeny József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál Kadarkút 

l.oiri'fylovnM> oIchó im-tn 1 Árjegyzők kívánatra bérniontve. 
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STOWASSER J. 

Orgona-harmóniumok. 
A s \önyörű liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, Önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

h a n y s z e r g y á f -
cs. éskir. udvari hangszer-gyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest , I I . , L á n c z í h d - u . 5 . sz . G y á r : Öntöház -u , 2 . sz. 
Tuváb.-áaj.inlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
liúros-, vonós és iúv<.-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai sly
ba

áJ; 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) liezes-

seg minden egyes hangszernél. 

L e g n a g y o b b gyár é s raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos á rban ; kezes-ég minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban  
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

HornyAnszkt Viktor cs. és kis. udvabi könyvnyomdíja Büdapkstkn. 44296. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési d í jak: 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 k o r . 
Negyed oldal 10 kor 
Nyolczad oldal 5 kor . 

Laptula jdonos , kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k i adóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. 

intézendők. 

Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

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 méiről nem szabad megfeledkeznünk. H. I. — Iskolaügy: Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai voen. Dr. Balta István. — Tárcsa. : A. Servet-pör aktái. Ford. Veress Jenő. — Könyvismertetés: 
Prédikácziós kötetek második kiadása. S. Sz. J. — B e l f ö l d : A városi misszió és a munkásotthonok. Dr. Pálóczi 
Horváth Zoltán. — A felekezeti béke — a valóságban Ory Lajos. — Irodalom. — Egyház. — Iskola . — Egye-
sület — Gyászrovat. — Adakozás. — Külön fé l ék . — Pályázat. — Hirdetések. 

A miről nem szabad megfeledkeznünk. 
Inter arma silent Musae, — mondja a latin 

példaszó. S a harczra készülődés, vagy éppen a 
harcz napjaiban valóban háttérbe is szoktak szo-
rulni a békesség idejének csendesebb, de hatá-
sukban áldásosabb munkálkodások a nemzetek 
életében. Nem szünetelnek, sőt inkább fokozottabb 
mértékben folynak azonban azok a tevékenységek, 
a melyek egyfelől a hadviselés fegyveres szükség-
leteinek ellátására, másfelől pedig a nemzeti ön-
tudat, lelkesedés és áldozatkészség emelésére 
irányulnak. Kellő hadi felszerelés, a nemzeti öntudat 
elevensége, a lelkesedés lobogása és az áldozat-
készség mindenre elégséges mértéke nélkül diadal-
mas hadjáratot viselni nem lehet. 

A magyar protestantizmus is harczi készülő-
dések között van. Nem maga idézte ezt fel. Mások 
kezdték, s mi kénytelen-kelletlen, belekényszerít-
tetünk, hogy jogainkat biztosíthassuk és ellen-
feleink visszaszorításával kivívhassuk azokat a 
jogokat is, a melyek papiroson biztosítva vannak 
ugyan számunkra, de a melyeknek hosszú év-
tizedeken keresztül sem tudtunk birtokába jutni. 

S a feszült, harczczal fenyegető viszonyok, 
a küzdelemre való készülődés közben mi magunk 
is érezzük, hogy mintegy háttérbe szorulnak tanács-
kozásaink közben azok a munkák és feladatok, 
a melyek nem az egyház jogainak külső meg-
védése, illetve kivívása, hanem a belső építés és 
erősítés körébe tartoznak. 

Lapunk hasábjain is talán többet foglalkoz-
tunk az utóbbi időben az ellenfél dolgaival, mint 

a magunkéival. Lekiismetünk nem vádol ugyan 
bennünket e miatt, mert hiszen kötelességünk 
volt rámutatni a kívülről fenyegető veszedelmekre; 
fel kellett tárnunk az ellenfél haditervét; meg kellett 
jelölnünk hadállásait, számba vennünk erejét, hogy 
láthassák mindenek: hol, mint és miként kell 
cselekedniök a küzdelem sikere érdekében; — de 
szükségét érezzük annak is, hogy — ugyancsak a 
siker érdekében — reá mutassunk azokra a 
teendőkre is, a melyek a protestantizmus belső 
építése te rén várakoznak reánk, a melyekről nem 
szabad megfeledkeznünk, ha nemcsak a jelenben 
akarunk győzhetetlenül megállani, de a jövendőt 
is biztossá, virágzóvá kívánjuk tenni. 

S talán a mai nehéz viszonyok és a kikerül-
hetőnek alig látszó küzdelmek alkalmasabbak is 
arra, hogy ezekről a belső építés körébe vágó 
teendőkről szóljunk, mint a zavartalan békesség 
napjai. Mi úgy tapasztaltuk ugyanis, s e tapasz-
talatunkat az utóbbi évtizedek története is igazolja, 
hogy a magyar protestantizmus a békesség idején 
kevésbbé fogékony a belső építés feladatai és 
munkái iránt, mint akkor, a mikor nehéz napok 
következnek el reá. Tisztelettel, bámulattal adózunk 
a magyar protestantizmus ama nagy alakjainak, 
a kik a küzdelmek századaiban vezérekként tün-
dököltek. S tisztelettel és bámulattal az iránt a 
protestáns hívő nép iránt, a mely nemcsak meg 
tudott állani az elnyomatás idejében evangéliomi 
hite mellett, de szenvedve, elnyomatva is képes 
volt amaz egyházi és kulturális intézmények meg-
alkotására, a melyeknek jótéteményeit mi, késő 
utódok, mind a mai napig élvezzük. A mióta azonban 

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mint 
f r r rb 

F Á B I Á N B É L A m a g k e * e s k e d é s e , B u d a p e s t , U l í ő í - ó t í í . szám. 
Kálvin-tér mellett. Tessék próbát tenni. 



véget értek a küzdelmes idők s megalkottattak a 
mi lelkiismereti szabadságunkat s jogainkat oltal-
mazó állami törvények, azóta felekezeti öntudatunk-
ban megszíntelenedtünk, lelkesedésünkben, áldozat-
készségünkben megfogyatkoztunk, s az állami 
törvények oltalmában bizakodva, megcsökkent ben-
nünk az egyház belső építése terén az ősök buzgó-
sága. Egy-egy lelkes ember, egy-egy sajtó orgánum 
— s azok közé kell számítanunk legelsősorban 
ezt a lapot — hangoztatta ugyan az egyház belső 
építését, az evangéliom erejének a iiívek lelkébe 
s egyházi organizmusunk minden szervébe bevitelét, 
de a jóakaratú szavak legnagyobb részben csak 
a pusztában hangzottak el; vagy ha visszhangjuk 
támadt is, az azt felelte, hogy: pietizmus, kül-
földieskedés, nem való az a protestáns magyaroknak! 

A mióta azonban más szellők kezdettek lenge-
dezni s a magyar protestantizmus kezdett öntudatára 
jutni annak, hogy a papiros-törvény nem elég-
séges, s hogy jöhetnek idők s azokban emberek 
és pártok, a kik és a melyek ügyes és czéltudatos 
működéssel még azokat a papiros-törvényeket is 
kiforgathatják értelmükből a protestantizmus gyöngí-
tésére és leszorítására, — azóta, úgy vesszük 
észre, az egyház belső építésének, az evangéli-
zácziónak dolga rokonszenvesebb fogadtatásra 
kezdett találni még azokban a körökben is, a melyek 
a teljes békesség idejében csak néhány ember 
külföldieskedését akarták abban látni. 

Ez a tapasztalatunk megnyugtató, s e lapnak, 
mely az evangéliomi belső építést legelső sorban 
sürgette, elégtételt szolgáltató volna. Azonban 
van mégis aggodalmunk. A nehéz viszonyok, a 
külső védelemre való készülődés nem fogja-e hát-
térbe szorítani a belső, evangéliomi erősítés fel-
adatait ?! 

Ez az aggodalom késztet szólásra bennünket. 
S késztet arra, hogy egyházi életünkre is appli-
káljuk azokat, a miket czikkünk elején a szeku-
láris hadviselés sikerére vonatkozólag elmondottunk. 

Azt mondottuk, hogy a nemzetek életében, 
a hadviselésre készülődés és a hadviselés közben 
még fokozottabb mértékben folynak azok a tevé-
kenységek, a melyek egyfelől a hadviselés fegy-
veres szükségleteinek ellátására, másfelől a nemzeti 
öntudat, lelkesedés és áldozatkészség emelésére 
irányulnak, mert kellő hadi felszerelés, a nemzeti 
öntudat elevensége, a lelkesedés lobogása és az 
áldozatkészségnek mindenre elégséges mértéke 
nélkül diadalmas hadjáratot viselni nem lehet. 
Fiat applicatio! Ha a magyar protestantizmus a 
jelenlegi nehéz helyzetből ki akar szabadulni, s ha 
a reá váró, akár csak diplomácziai, akár valóságos 
küzdelmek útján diadalt kíván aratni, akkor nem 
szabad egy pillanatra sem szüneteltetnie azt a 
tevékenységet, a mely a protestáns öntudat, lel-

kesedés és áldozatkészség ébrentartására,1 sőt 
fokozására irányul. A magyar protestantizmusnak, 
főként annak vezetőinek, nemcsak arra kell töre-
kedniük, hogy a veszedelemnek sötét fellegeit 
eloszlassák és az egyház jogait sértetlen épségükben 
megoltalmazzák, hanem arra is, hogy az alkal-
massá tett talajba: a híveknek öntudatra jutott 
és juttatott lelkébe, elhintegessék az evangéliomi 
erőknek ama magvait is, a melyek a kiderült ég 
áldó sugarai mellett gazdag gyümölcsöket is terem-
hetnek az egyház belső élete körében. 

Azokhoz intézzük tehát szavunkat, a kik a 
magyar protestantizmus ügyeit intézik az egyház 
hivatalos fórumain, s azokhoz, a kik, hivatalos 
kötelességükből kifolyólag is, kell hogy ott tartsák 
kezüket a hívek lelki életének ütőerén! Most, a 
mikor eljött az alkalmas idő, hogy a vezetésük, 
gondozásuk alatt állók előtt nemcsak a fenyegető 
veszedelmekről szólhatnak, hanem azok fogékonnyá 
vált lelkébe az evangéliom magvait is sikerrel 
elhintegethetik: ne feledkezzenek meg az egy szük-
séges dologról, hanem az alkalmas időt áron is 
megvevén, ragadják meg a lelkeket az evangéliom 
erejével, s támasszanak azokban olyan protestáns 
öntudatot, lelkesedést és áldozatkészséget, a melyen 
a pokol kapui sem vehetnek diadalmat! H. I. 

ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben. 

VIII. 
Rendkívüli tárgyak. A modern nyelvek közül, mint 

rendkívüli tárgy a franczia taníttatik legtöbb: — 19 — 
iskolában. Kívánatos volna, ha legalább a franczia nyelv 
elemeinek elsajátítására minden iskolánk alkalmat adna, 
A legfőbb akadálya ennek talán az a körülmény, hogy 
némely iskolában nincs olyan tanár a ki a franczia nyelv 
tanítására a rendeletileg is előírt ismeretekkel bírna 
Ezen a bajon a közoktatásügyi minisztérium által ren-
dezett és támogatott szünidei kurzusokkal lehetne segí-
teni, a mely kurzusokon magánúton is megszerezhető 
előismeretekből tett felvételi vizsgálat alapján a beirt 
tanárok ügyes, gyakorlott tanerők vezetésével megfelelő 
kiképzést nyernének. Úgy hiszem, a tanárok nagy része 
szives örömest venne részt a mindenkép haszonnal járó 
modern nyelvi tanulmányokban. Az angol nyelv három 
iskolánkban taníttatott, ú.m. Pápán, Szászvároson és Hajdú-
böszörményben (The rose school of Langanges). A modern 
nyelvek tandíja, valamint a tanárok tiszteletdíja nagy 
változatosságot mutat. Jó volna ezeket illetőleg is vala-
melyes igazságos, egyöntetűbb intézkedés, hogy általában 
a rendkívüli tárgyaknál ne a tanulók vagyoni állapota, 
hanem rátermettsége legyen a határozó, a tanárok szá-
mára bizonyos összeg mindenütt biztosíttassék s ez növel-



tessék a tanulók számának arányában. A főiskolai tanul-
mányozás szempontjából olyannyira fontos gyorsírás — 
legtöbbnyire gyorsirókörök alakításával — 21 iskolánkban 
taníttatik. A művészi nevelés tárgyaira is elég gond van 
fordítva : szabadkézi rajzot majd mind a 23 iskolában, 
műéneket 14, zenét 16 gimnáziumunkban tanítanak. A 
vívást 9 iskolánkban, a mintázást Pápán és Székely-
udvarhelyt, fafaragást és égetést Rimaszombatban, gép-
írást Pápán tanítanak. — Fizikai gyakorlatokat tartanak 
Hódmezővásárhelyt és Rimaszombatban, ez utóbbi helyt 
ehémiai gyakorlatokat is ; természetrajzi gyakorlatokat 
Kisújszálláson és Mezőtúron. Igen fontosak ezek a 
gyakorlatok, mert ezek teszik életteljessé a természet-
tudományok tanítását. 

Az egészségtant, Csurgó, Hajdúnánás, Karczag, 
Kiskúnhalas, Kisújszállás. Máramarossziget, Mezőtúr és 
Szatmárnémeti kivételével mindenütt tanították. Mára-
marossziget és Kisújszállás a mult iskolai év folyamán 
állami segítséget kértek az iskolaorvosi és egészségtan-
tanári állás szervezésére. Csurgónak, Kiskunhalasnak 
és Mezőtúrnak van ugyan iskolaorvosa, de az egészség-
tantanári tanszék úgy látszik nincs rendszeresítve. Békés 
a mult iskolai év folyamán rendszeresítette az egészség-
tantanári tanszéket. Pápán és Sárospatakon a főiskolai 
orvos, Budapesten, Hajdúböszörményben, Nagyenyeden, 
Rimaszombatban, Sepsiszentgyörgyön az iskolai orvos, 
Hajdúböszörményben a városi orvos, Marosvásárhelytideigl. 
egészségtan tanár. Debreczenben, Kecskeméten, Kolozsvárt, 
Szászvároson, Székelyudvarhelyt és Zilahon rendszeresített 
egészségiantanárok adták elő a megszabott tananyagot. 
Az órabeosztás elég változatos: Budapest, Hódmező-
vásárhely, Kecskemét, Nagykőrös, Rimaszombat, Sáros-
patak és Zilah a hetedik osztályban heti egy órában, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely heti két 
órában, a többi helyeken a hetedik és nyolczadik osz-
tályban heti két órában adják elő az egészségtant. 

Az iskolaorvosoknak és egészségtantanároknak jelen-
téséből, valamint az igazgatói beszámolóknak a tanuló-
ifjúság egészségi állapotára vonatkozó részéből megálla-
pítható, hogy a tanulóifjúság egészségi állapota a mult 
tanév folyamán nem volt kielégítő. Kolozsvárt két bennt-
lakó növendék skarlátja miatt két alkalommal, Marosvá-
sárhelyt skarlát és kanyaró miatt néhány hétig szünetelt 
a tanítás; Kecskeméten influenza, tífusz, fültőmirigylob, 
Hódmezővásárhelyt és Sárospatakon influenza, Pápán és 
Székelyudvarhelyt kanyaró, Szászvároson vörheny, influenza 
és fültőmirigylob betegségek léptek fel járványszerűen. 

Miskolczon, Szatmárnémetiben sem volt kedvező a 
tanulók egészségi állapota. Szerencsésen végződött a 
mult iskolai év e tekintetben Budapesten, Hajdúnánáson, 
Mezőtúron és Nagykőrösön ; kielégítő volt az egészségi 
állapot Rimaszombatban is. A halál most is megköve-
telte ifjú áldozatait. A mult tanév folyamán 14 haláleset 
fordult elő; az elhunyt tanulók 50%-át tüdővész dön-
tötte a sírba, 3 tanuló — egy V., egy VI. és egy VIII. osz-
tályos — önkezűleg vetett véget életének. 

A tanulók testi nevelésére térve át, igazán elmond-
hatjuk, hogy ref. iskoláink mindenütt maguk előtt tartot-
ták a bölcs elvet: „Mens sana in corpore sano!" A 
tornatanítás intenzív voltát elismerték az állami kikül-
döttek is (Rimaszombat Ádám Gy.r Nagykőrös Halász 
Zs.). Erről tesz tanúbizonyságot a játókdélutánok meg-
tartása, tornavizsgák, házi tornaversenyek, sportestélyek, 
dísztornák rendezése és eredménye, az Értesítők adatai 
szerint szép eredménynyel működő tornakörök alakítása 
és munkássága. Néhány iskolánkban, ú. m. Budapesten, 
Debreczenben, Kecskeméten, Kolozsváron, Nagyenyeden 
és Zilahon a katonai oktatás és czélbalövés is szép 
eredménnyel gyakoroltatott. A jövő iskolai évre Pápa 
is bevezeti a tanulóifjúságnak a katonai czéllövésben 
való gyakorlását. Szabad legyen e helyen is tornaverse-
nyeink rendezőségének figyelmébe ajánlani a Tanáregy. 
Közlöny júniusi számában részletesebben leírt azon meg-
figyeléseket, melyeknek alapján Megy esi F. kimutatja, 
hogy a tornaversenyek mai állapotukban nem kielégítők : 
nemcsak hogy nem mozdítják elő, de sőt sokszor hátrál-
tatják az ifjúság lelki és testi erőinek egyenletes fejlesz-
tését. 

A modern paedagógiában oly nagyfontosságúnak 
ítélt tanulmányi kirándulások rendezésére is nagy siilyt 
fektettek iskoláink. Csupán öt iskolánk: Gyönk, Hajdú-
nánás, Karczag, Kisújszállás és Máramarossziget nem 
rendeztek a mult tanévben tanulmányi kirándulást; ez 
utóbbi a folyó tanévtől egy nagyobb szabású tanulmányi 
cziklust vett tervbe. A csurgóiak és a kunszentmiklósiak 
a pécsi kiállítást, a békésiek Nagyszalontán az Arany 
emlékeket tekintették meg. Hajdúböszörmény és Kolozsvár 
a révi cseppkőbarlanghoz, a budapestiek Velenczébe, a 
hódmezővásárhelyiek és kecskemétiek a dunántúlra, 
Mezőtúr és Debreczen a Balatonhoz, ez utóbbi iskola 
Fiumébe is, amiskolcziak az aggteleki cseppkőbarlanghoz, 
év végén a Tátrába, a rimaszombatiak a Zepor-hegy-
lánczhoz, más alkalommal Felső-Olaszországba, a nagy-
kőrösiek Felső-Magyarországra (Sárospatak, Kassa), a 
sepsziszentgyörgyiek Nagybánya—Koltó—Felsőbányára, 
a pápaiak Sárvár-Szombathelyre, a szászvárosiak, nagy-
enyediek és zilahiak Aradra, a székelyudvarhelyiek a 
környékbeli nevezetességek megszemlélésére rendeztek 
tanulmányi kirándulásokat. Nem találtam idevonatkozó 
adatokat Kiskunhalas, Marosvásárhely, Sárospatak és 
Szatmárnémeti Értesítőjében. A tanulmányi kirándulások 
beszámoló adataiból láthatjuk, hogy a tanártestületek 
mindenütt szem előtt tartották azok valódi czélját: az 
ismeretek szemléleti gyarapítását, hazánk egyes vidé-
keinek megismerését, a természeti szépségek iránti 
fogékonyság növelését, illetőleg — a látott emlékek 
alapján — a történelmi érzék nevelését. Nagyon ís meg-
érdemli a szigorú tanári felügyelet alatt tervszerűen 
rendezett tanulmányi kirándulások ügye, hogy a társa-
dalom anyagiakkal támogassa és így a szegényebbsorsú 
tanulóknak is lehetővé tegye ezeknek az erkölcsi tőkék-
nek a megszerzését! Dr. Batta István. 



TÁRCZA. 

A Servet-pör aktái. 
Servet Mihály harmincz levele Kálvin Jánoshoz, a 

genfiek bujtogató szónokához. 
Tizenötödik levél. 

Az igazi újjászületést még nem értetted meg, 
valamint a Krisztus mennyei királyságát sem. Vallom, 
hogy az újjászületés nem egy pillanat alatt megy végbe, 
de mégis meghatározott időpontban kezdődik az ember-
ben és pedig az élet igéinek és a hitnek ereje által, 
mert a hit a mennyek országának a kapuja. Avagy 
nincs határozott időpont, midőn az ember elhivatást 
nyer, igazságtalanból igazságossá és hitetlenből hívővé 
lesz ? Meg van határozva az idő, midőn az ember megtér 
s a Krisztus meggyógyítja és bűnei megbocsáttatnak, 
a mint maga Krisztus mondja, Máté 13. és Márk 4. 
A mi megváltozásunk és átalakulásunk meghatározott 
idejét lásd Ef. 2., Kol. 1. és 2. s másutt több helyen. 
Meg van határozva az idő, melyben a gyengélkedő 
beteg, láza csillapultával kezd megújhodni s aztán napról-
napra javul és egészségesebb lesz. Azt mondják, hogy az 
újjászületés és megújhodás a keresztségben megy végbe, 
a halál lázának megszűnése, az élet lelkének megnye-
rése és a mennyek országának1 beállta által. Olvasd el, 
a mit erre vonatkozólag a keresztség tökéletességéről 
ír Alexandriai Kelemen „Paedagogus" cz. műve I. könyv 
6. fejezetében. Jóllehet a keresztségnek és az úrvacso-
rának abban az órában nem mindig van eredménye, 
mégis úgy kell azokat kiszolgáltatni, mert azért vannak 
ezek az intézmények. Azt mondod, hogy Krisztus nem 
gondolt arra a vízre akkor, a midőn azt mondta, hogy 
víztől születünk újjá! Nos, mit mondjunk erre? Hát a 
a víz nem víz? Avagy nem a vizet nevezi-e Pál az 
újjászületés fürdőjének? Nem arról beszél-e, midőn azt 
mondja, hogy vízfürdőben tisztultunk meg ? Azt mondod, 
hogy az ember akkor születik újjá, mikor megvilágo-
sodik. Ezzel már saját magaddal szemben elismered, hogy 
megkeresztelt kisdedeid nem születnek újjá, mert még 
sem meg nem világosodtak, sem értelmük nincs. Azt köve-
teled, hogy azokat rendesen megkereszteltessék; ezzel 
az újjászületést a keresztségtől teljesen elkülöníted s 
csak2 azt mondod, hogy : a keresztség a fiűváfogadás 
(adoptio) jegye. Mindezt te találtad ki és a fogadás 
(adoptio) szóval megcsalod magad, midőn fogadott 
fiakról beszélsz. Fiúváfogadás a szentírásban akkor van 
említve és akkor történik, mikor a hívőnek a fiúság lelke 
adatik. (Róm. 8. Gal. 4. Ef. 1.) Mi Pállal helyesebben 
így határozzuk meg: a keresztség az újjászülő és meg-
újító Szentlélek üdvözítő fürdője. Ha a keresztség újjá-
s?sülő fürdő3, akkor az a vízzel és Szentlélekkel való 
megmosatás az újjászületés. Ha az újjászületés a menny-

1 A mennyei életnek. 
a Mégis. 
3 Az újjászületés fürdője. 

bői van, akkor nemde az újjászületés által lépünk be a 
mennyek országába ? Ugyanabban az órában, midőn 
valaki a mennyből születik, a mennybe lép be. Nos, a 
Krisztus országába hit által lépünk be a Lélekben, mely 
a Krisztus dicsőségének részese és a bennünk uralkodó 
Krisztusnak benső gyümölcsözése. És belépünk remény-
ség által, t. i. a később kijelentendő nagyobb dicsőség 
reménysége által. Mint Péter mondja, az újjászületés 
által van bennünk élő reménység. A reménység pedig 
akkor él, ha már érezzük, mint a hogy a tömlő érezhető 
szaga élő reménységet ad. A reménység él, bennünk 
már ól az, a mit remélünk. Azért mondja Pál azzal a 
reménységgel kapcsolatban, hogy az a kiváló dicsőség 
már megjelent. (Ef. 1.) De a te kisdedeid semmiképen 
nem léphetnek be. sem hit, sem reménység által, sem 
újjá nem születnek. És te tolvaj és rabló vagy, mert 
azokat nem a kapun, t. i. a hit kapuján át vezeted be. 
Hogy lehet a Krisztushoz hívni azokat, a kiket még 
János nem készített elő ? Te itt egyenlővé teszed a 
János keresztségét a Krisztus keresztségével. Azonban 
a János keresztsége az élet megjavításának a fürdője 
volt, a bűnök bocsánatára (Márk 3., Luk. 1.) és az oda 
menők vallást tettek arról, hogy bűnösök (Mát. 3.). Tehát 
a kisdedek azt nem tehették. A zsidók a kisdedeket 
sohasem keresztelték s ma sem keresztelik (merítik vízbe), 
hanem csak a felnőtteket, mint János. Azt mondod, hogy 
az igéret nekünk adatott és a mi fiainknak és mind-
azoknak, a kik távol vannak (Csel. 2.). Péter ott a Lélek 
ígéretéről szól és Joelből idéz. Ha a keresztségben van 
a Lélek ígérete, magaddal jutsz összeütközésbe, mert a 
testi gyermekeket a lelki igéret részeseivé teszed, 
annál inkább, mivel a Lélek ígérete a Krisztusban hívőknek 
adatik. (Ján. 7. és Gal. 3.) A héber „fiak" alatt legtöbb-
ször utódokat ért. A Lélek ígérete Ábrahám magvának 
adatott. Azonban senkisem mondható Ábrahám fiának, 
vagy Ábrahám magvának máskép, csak hit által és az 
ígéretben sem részesül máskép, csak hit által. Tehát 
ezeket az ajándékokat nem nyerik meg a te kisdedeid. 
Ugyanazokról a fiakról beszél Péter, a kikről Joel beszélt, 
a kit idéz. Joel pedig azt mondja, hogy Ábrahám fiai 
(utódai) a Lélek ígéretét kapták a prófétálásra és meny-
nyei dolgok látására. Mit tartozik ez a te kisdedeidre? 
Péter a keresztség elébe helyezi a búbánatot, hogy aztán 
a keresztségben adassék a megígért Lélek. Tedd meg 
hát, hogy kisdedeid bánják meg bűneiket. Végül szük-
séges, hogy elhivatást nyerjenek azok, a kik ezt az 
ajándékot kapják, az elhívás pedig hit által van. Nekünk 
adatott tehát az igéret, a kik hiszünk és a mi hívő 
utódainknak és minden hívőnek. De különbséget tesz Péter 
— azt mondod — a zsidók között, a kik már fiaikkal 
együtt elhivattak és más kíviilvalók között, a kik meg-
hivatnak. A különbség világos : mert Krisztus első sorban 
Izrael házának elveszett juhaihoz küldetett. Ezért teszi 
hozzá Péter ott: Nektek küldte először Isten az ő Fiát. 
Ezért mondja Pál a zsidóknak: Szükséges volt, hogy 
először nektek hirdettessék ez a beszéd. Másutt meg: 



először a zsidónak, aztán a görögnek. Pál a zsidókat 
közellevőknek, a pogányokat távollevőknek nevezi. Akár-
hogyan, akár közel, akár távol lenni csak hit által lehet 
és hit által kell venni a keresztségben a Lélek amaz 
igéretét, a bűnök bocsánata után. Bánd meg tehát bűneidet 
és a Jézus Krisztusba vetett igaz hittel járulj a kereszt-
séghez, hogy megnyerd a neked is megígért Szentlélek 
ajándékát. De te képzelgéseidben tetszelegsz magadnak. 
Szokásod szerint a szent szavakkal szemtelenül vissza-
élsz és azt mondod, hogy a kereszteletlenül elhalt kis-
dedek praedestinálva vannak. Sőt megigazultaknak is 
nevezed őket. Pedig a Szentírásban csak a hívőkre vonat-
kozó praedestinatió-ról van szó. Az Isten nem mindenkit 
tekintett igaznak öröktől fogva, csupán a hivőt. Ha már 
igazak. Krisztus nem jött az ő hívásukra, mert nem azért 
jött, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívja 
megtérésre. Csupán a czímről van szó, mert azt 
mondod, hogy a te kisdedkeresztséged jegye által 
a kisdedek Isten fiaivá lesznek! Sőt a harag fiai mind-
addig, a míg nem hisznek. Ha nem volnának harag fiai, a 
hit nem tenné őket azután Isten fiaivá: s így a hit nem hasz-
nálna semmit. Pál azt mondja, hogy mindazok, a kik a ke-
resztség által a Krisztussal meghaltak, megigazultak és 
pedig a saját hitükből. Azt mondja, hogy azok az Isten 
fiai, a kik hittek a Jézus Krisztusban. Azt mondja, hogy ezek-
ben a fiakban lakik a fiúság lelke, a mely a keresztségben 
adatik és a hit hallásából van. Ha azt akarod, hogy 
kisdedeidnek valami jegye legyen, Krisztussal együtt 
kézrátételt és imádságot használj e czélra. Imádkoz-
zál érettük, hogy tartsa meg őket mennyei országá-
ban a Krisztus, a ki azt akarja, hogy érettök imád-
kozzanak és őket Istennek ajánlják. Azt fejtegeted 
aztán, hogy régen a körülmetélés volt a hit jegye, ép 
úgy, mint most a keresztség: tehát a mint a gyerme-
keknek való volt amaz, úgy a keresztség is. Előzőleg 
Pálból a Róm. 4. fejezettel bizonyítod. Azonban Pál ott 
nyilván azt tanítja, hogy Ábrahámnál a körülmetélkedés 
az ő hit által való megigazulásának jelképe volt, mely 
az üdvvégzésben volt. Nem azt mondja, hogy a kisdedek-
nél az ő leendő hitük jelképe, mely az ő üdvvégzetükben 
volt. Sokkal inkább következtethetted volna azt, hogy 
mint Ábrahámnak, nekünk igazi felnőtt fiaknak kell meg-
nyernünk a hit és megigazulás jelképét. A mit a bűn-
bánat szentségéről könnyelműen mondasz, nem méltó a 
feleletre, mivel kényed-kedved szerint költött szavakkal 
akarsz bizonyítani, a mi ellen tiltakozom. Bizonyításod 
veleje ez : A kisdedeket a körülmetélés arra inti, hogy 
aztán mint férfiak szíveiket metéljék körül (V. Móz. 10. 
és Jer. 4.); tehát a keresztség a kisdedeknek való, hogy 
ők is hasonlóképen intessenek. Teljesen helytelenül 
következtetsz, annál inkább, mivel nem teljes a hason-
lóság. A keresztség ereje nem abban áll, hogy a kis-
dedtől intést vegyen a későbbi férfiú. A körülmetélkedés 
a férfit ép oly kevéssé szabadította ki a pokolból, mint 
a körülmetéletlen nőt: tehát nem volt szentség (sacra-
mentum), mely által üdv közöltessék, mint a keresztség 

által közöltetik. Ugyanez az érved ellened fordul: A 
kovásztalan kenyeres vacsora (páska) inti a férfiakat, hogy 
az őszinteség kovásztalanságában járjanak; a kisdedeknek 
is adtak akkor kovásztalan kenyeret, Isten bizonysága 
szerint azért, hogy e titokra intessenek: tehát a kisde-
deknek most is kiszolgáltatjuk az urvacsorát, hogy hason-
lóképen intessenek. De te az urvacsorát elvonod és 
alkalmatlan, vagy a pogányok által előírt, vagy szabad 
tetszésed szerint meghatározott időre teszed. Honnan 
van hatalmad az idő meghatározására és törvényszabásra? 

Fordította: Veress Jenő. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Prédikáeziós kötetek második kiadasai. 
Györy Vilmos, Gulyás Benő és Mindszenti Imre egyházi beszédei. 

Nálunk ritkaságszámba ment eddig, ha egy kötet 
egyházi beszéd második kiadásban jelent meg. Szinte 
az újjainkon elszámlálhatnánk azokat az egyházszónolsláti 
műveket, melyeket ez a ritka szerencse ért. Olyan or-
szágokban, a hol sokkal intenzivebb a templomlátogatás, 
az egyházi szónokok hallgatása, általán a vallásos élet, 
ott megtörtént és történik most is nem egyszer, hogy 
valamely kedvelt és hírneves prédikátornak a beszédei 
négy-öt, sőt nyolczadik kiadásban is megjelennek. A 
közönség csakhamar szétkapkodja e könyveket. Minálunk 
az érdekelt papokon kívül mások nem veszik és nem 
olvassák a prédikácziókat. S bizony még kevesen is 
hallgatják. Elszoktak híveink a templomtól. Nincs a temp-
lomi kathedrának az a különös hatása és varázsa, mely-
nek lennie kellene s melyet külföldön egyes egyházak-
ban megbámulunk és jóleső örömmel szemlélünk. 

De hogyha panaszkodhatunk is, kétségbe nem 
lehet esnünk a templomi szószék jelentősége, hatása 
és ereje felől, és hogy bíztató jelenségek mutatkoznak 
arra nézve, hogy egyes kedvelt hitszónokainkat nemcsak 
örömest hallgatják, de műveiket szívesen olvassák és 
tanulmányozzák is, ennek szép példája az a négy kötet 
egyházi beszéd, mely most Debreczenbeh, a Hegedűs és 
Sándor könyvkíadóhivatalában egyszerre látott napvilágot 
Il-ik kiadásban. Eddig évek multak el, míg egy második 
kiadású kötet egyházi beszéd megjelent, s ime most egy 
évben, egy helyen egyszerre négy kötet. Sőt, a czég 
értesítése szerint, ugyancsak mostanában került ki a 
sajtó alól második kiadásban egy ötödik kötet is, név-
szerint Szentkúti Kiss Károly „Bibliai Képek" czímű, 
nagyon használt és kelendő műve is. 

Ez a körülmény kétségkívül annak is köszönhető, 
hogy újabb időben a gyakorlati irányú, magyar prot. 
egyházirodalmi müvek kiadását egy oly lelkes és agita-
torius czég vette a kezébe, mint a milyen a fentebb 
említett, mely elvitázhatatlanul nagyon sokat tesz egy-
házi irodalmunk föllendítése érdekében. A könyv vásár-
lási kedv s ezzel együtt az irodalom is mindjárt nagyobb 



előhaladást vesz, mihelyt van egy czég, mely szüntelenül 
és fáradhatatlanul mozgatja az ügyet. A Hegedűs és 
Sándor czégtőt' mi még, a milyen erővel neki indult, 
nagy és derék prot. irodalmi alkotások kiadását várjuk, 
s reméljük, hogy kitartó buzgósággal, egyházi irodalmunk 
számára, egyfelől kiváló írókat állít a sorompóba, más-
felől széleskörű, nagy olvasó és könyvvásárló közönséget 
fog összetoborzani. 

Áz általa most Il-ik kiadásban közrebocsátott négy 
kötet egyike a nagynevű Győry Vilmos egyházi beszé-
deinek első kötete, melyet Radnai Rezső rendezett sajtó 
alá; a második a korán elhúnyt, kedvelt prédikáczió-író. 
Gulyás Benő, volt mezőcsáthi ref. lelkész egyházi beszé-
deinek Ill-ik kötete; végül a harmadik és negyedik 
Mindszenti Imre, jelenleg ároktői reform, lelkésznek 
„Krisztus minden mindenekben" cz. alatt kiadott beszé-
deinek II. és III-ik kötetei. 

A Györy Vilmos egyházi beszédeinek különösebb 
ajánlgatására nincs szükség. A nagy író neve maga 
teljes ajánlat. Nagybecsű, vallásos ihlettől sugallt beszé-
dek ezek, melyeknek úgy az értelemre, mint a kedélyre 
rendkívüli hatásuk van. Győry Vilmos főként a szív 
embere. A szív meleg érzései hullámoznak a beszédekben 
s ragadják magukkal a hallgatót és olvasót egyaránt. A 
kitiinő egyházi író beszédei e kötetben az egyházi év 
szerint vannak összeállítva, olymódon, hogy az egyházi 
év minden nagyobb szakaszára vonatkozó prédikácziót 
tálalhatunk benne, perikopás módszer szerint írva. A 
nyűgös perikopa azonban Győry szellemének szárnya-
lását meg nem köthette. Huszonkilenc/; ilyen beszédet 
tartalmaz a kötet. Függelékül pedig a hírneves szerző-
nek Deák Ferencz felett mondott emlékbeszédét ós 
orosházi búcsúbeszédét. A kötet ára 4 korona. 

A Gulyás Benő második kiadású prédikácziós kötete 
22 beszédet foglal magában. Egy szelid lelkű, finom 
érzésű lelkipásztor művei ezek. Az ő egész belseje, egész 
lénye csupa hárfa volt, mely keresetlen egyszerűségben, 
mesterkéletlen hangon zengette a nagy Isten dicsőségét, 
szeretetét és azt a bennünket összekötő érzelmet, mely 
erősebb, mint a halál és keményebb, mint a koporsó. 
A milyen összhangzó — érzelmileg — a beszédek tar-
talma, egy szép lélek, egy krisztusi szív nyilatkozatai, 
olyan arányosan vannak azok külsőképpen is megszer-
kesztve. Ez a külső és belső összhang, egység, a nemes 
egyszerűség és természetesség, a szív meleg hangjai 
teszik Gulyás beszédeit kedvesekké és keresettekké. A 
rövid, de hatásos előadás is egyik kellékök. A beszédek 
közül öt közvasárnapi, 7 ünnepnapi, a többi alkalmi 
(farsangi, bűnbánati, újkenyéri, őszi, halottak napján, 
úrvacsora után). A kötet ára 3 kor. 60 fillér. 

A Mindszenti Imre 2 kötete részben kiváló angol, 
főként Talmage és Maclaren beszédei után készült prédi-
kácziókat tartalmaz. Mindszenti a rendkívül nagyhatású 
angol egyházi szónokoknak hivatott tolmácsa. A maga 
készítette beszédek is erővel és verve-vel vannak meg-
írva. Ö mai egyházi szónokaink között egyike azoknak, 

a kik leginkább eltalálják, hogy mit és miképpen kell 
prédikálni. Beszédeit igen ügyesen szerkeszti meg. 
Stílusa kifejező, szabatos, hangzatos; kevés szóval sokat-
mondó. A tartalmas és nem frázisos prédikátorok közül 
való. Ezért kelendők beszédei. A Il-ik kötetben van 22 
beszécl és függelékül VIII. templomi elmélkedés a boldog-
ságról. A beszédek közül 6 közönséges, a többi ünnepi 
és alkalmi. A III-ik kötet tartalmaz 32 beszédet; ebből 
11 közönséges, a többi ünnepi, alkalmi és főként év-
szaki. Egy-egy kötet ára 4 korona 

Mind a négy kötet kapható a kiadóczégnél Debre-
czenben. S. Sz. J. 

BELFÖLD. 

A városi misszió ós a munkásotthonok. 
(Folyt, és vége.) 

Messzire vezetne elmondani, mit tesznek mindezek 
a felsorolt egyesületek a misszió terén; de általában 
mégis rá kell mutatnunk azokra a terekre, a melyekre 
a misszió eddig kiterjedt. Ilyenek az anyagiak szem-
pontjából : elhagyatott, elárvult, elziillésnek kitett gyer-
mekek segélyezése, tanítása és gondozása, szegények 
segélyezése, felruházása, betegek segélyezése, kórházak-
ban elhelyezése, ápolása a Klinikán ós a Bethesda kór-
házban, munkásleányok számára napközi otthon terem-
tése, kiszabadult rabnőknek munkakeresés, munkaadás 
és segélyezés. A lelkiek szempontjából: szeretetvendég-
ségek, vallásos estélyek tartása, bibliaterjesztés, vallásos 
művek, iratok és folyóiratok kiadása és terjesztése, ének-
kar szervezése, vasárnapi iskolák, gyermekistentiszteletek 
tartása, a tudatlanság, erkölcstelenség és vallástalanság 
elleni küzdelem, stb. 

Azonban az ú. n. gyülekezeti diakónia — diakonissza 
ügyünk fejletlensége és fiatalsága miatt — mind e mai 
napig bizony távol áll a külföldi nagy protestáns nem-
zetek e téren elért eredményeitől; másrészt a szegényebb 
és kevésbbé művelt osztály —- részben saját hibája 
miatt is — igen távol áll még az egyháztól és Jézustól. 

Ha tehát ismerjük azokat a tereket, melyek a hir-
telen reánk szakadt feladatok nagy tömege folytán még 
eddig elhanyagolt állapotban vannak, úgy megismerjük 
az eszközöket is, a melyekkel ezeken a területeken is hasz-
nosan érvényesíthetik az Istentől reájuk szabott nagyobb 
munkát mindazok, a kiknek az Isten több tudást, több 
anyagi és szellemi tehetséget adott. De e tekintetben 
azoktól is várunk valamit, a kik szerényebb anyagi 
viszonyok között vannak s kevesebbet volt módjuk 
tanulni. Várhatunk tőlük szeretetet Jézushoz és az egyház-
hoz, szeretetet és meghallgatást s a jó példáknak, az 
útmutatásoknak szívvel-lélekkel való követését. 

A jövő feladatai közül hármat emelhetünk ki: 
1. evangéliomi munkákra szolgáló nagy központi 

otthon: „Kálvineum" felállítását, 
2. a diakonissza intézmény fejlesztését, 



3. munkásotthonok létesítését. 
Az elsőről rövidebben, a másodikról csak futólag 

kívánunk említést tenni, mert minket ez alkalommal a 
munkásotthonok kérdése érdekel elsősorban. 

A „Kálvineum" felállításának fontossága szempont-
jából elég reámutatnunk a külföldön, különösen Anglia, 
Skóczia és Németország nagyvárosaiban létező „Missions-
hall"-okra, a melyekben az egész város vallásos élete, 
missziói munkája összefut és mint a szív az emberi 
testnek, úgy ezek a nagy otthonok a városok lakos-
ságának elevenséget, lüktető életet ad. Berlinben például 
a Johannistisch nevű utczában emelt központi otthonban 
évenként mintegy 300,000 lélek fordul meg. El van 
ebben az épületben helyezve minden, a mire egy jól 
szervezett misszió-egyletnek szüksége van. Kezdve a 
„napközi otthon"-on, van itt helye a Vasárnapi iskolások-
nak, a serdülő leányok Varróiskolájá-nak, a Leányok 
egyesületé-nek. a hol a leányok a gyakorlati élet sok 
üdvös tanításait szívják magukba diakonisszák vezetése 
mellett. Van helyisége a „Női osztálynak", melynek igen 
sok ága van. Egy része a szegényeknek varr, másrésze, 
az ú. n. „Anyák köre" (mintegy 120 asszony), a íiatal 
asszonyoknak nyújt okos anyai tanácsokat, betegágya-
sokat istápol ós a munkásnők betegsége idején gondos-
kodik arról, hogy őket a háznál kisegítse, a háztájukat 
rendben tartsa s a gyerekekről „anyahelyettesként" gon-
doskodjék. Szépen elférnek itt a különböző „férfi és 
ifjúsági egyesületek'". Külön osztályokba tömörítik az 
iparost, hivatalnokot, gazdálkodót, iparos ós kereskedő-
segédeket és tanonczokat, a diákokat stb. Van külön 
zeneterem, a hol az egyházi énekkar (férfi-, női- és vegyes 
kórus), meg az egyházi zenekar nyernek kiképzést. 

Minden kedden „bibliaóra" s minden csütörtökön 
vallásos összejövetel van. Ezenkívül az egyháztársadalmi 
kérdéseket is külön szakosztály vitatja meg, s innen nyer 
kiindulási pontot minden üdvös intézmény felállítása, a meg-
lévők javítása. Az új eszmék, új gondolatok egész tömege 
képezi aztán a vita tárgyát, a melynek kihatása van 
nemcsak az egyházra, hanem befolyással van a külföldi 
intézmények vezetőire s ezzel az egész ország közfelfo-
gására, gondolkodásának tisztulására, a közerkölcsiségre 
s a vallásos érzések mélyítésére. 

A misszió vezetősége időközönként összegyülekezik. 
Minden eseményről tanácskoznak és a legegyszerűbb 
ember s a legkisebb gyermek sorsáról is igyekeznek 
gondoskodni, úgyszintén azoknak a helyzetén javítani, a 
kik — a misszióhoz tartozó diakónusok és diakonisszák 
jelentése alapján — erre rászorulnak. Mert meg kell 
jegyeznünk, hogy itt már nemcsak nők, hanem ifjak és 
férfiak is vállalkoznak missziómunkára ólethivatásképen, 
s 3 évi képzés után képesített diakónusok lesznek, a 
kik aztán menedékházban, munkáskolóniákban, vagy vala-
mely missziói szállóban (Hospitz), stb. találnak elhelye-
zést és munkát. 

De nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek is 
találnak és kapnak munkakört, teendőt a berlini városi 

misszióban. Bokáig érő szürke gallérban, hét énekes 
csoportba verődve járják be a német fővárost és minden 
oly udvarban, a hol betegség, nyomorúság, bűn vagy 
halál vert tanyát, megjelennek a diakónus vezetése alatt 
s alkalmas egyházi énekekkel igyekeznek vigasztalást, 
biztatást nyújtani és megtérést hirdetni. Megható pél-
dákat lehetne felsorolni arra, hogy hány megszomorodott 
lélek nyert vigaszt, a „Te benned bíztunk eleitől fogva" 
vagy „Erős várunk az Úr Isten", hány lélek tért meg 
a „Te hozzád én Istenem, Szomjúhozik én lelkem" 
énekének felcsendülése után. 

Aztán milyen gyönyörű a vasárnap a misszió-egylet 
környékén. A misszió templomában reggel 7 órakor már 
megkezdődik az első istentisztelet a munkanélküliek, haj-
léktalanok és lelkileg elesettek számára, a kiket a misz-
szió külön osztálya szed össze a fővárosban. Mindenki, 
a ki ezen istentiszteleten megjelenik, egy csésze kávét 
és két zsemlét kap. Ezután jön a rendes istentisztelet a 
délelőtti órákban, s pontban 12 órakor a vasárnapi isko-
lások istentisztelete. Ez igen okos dolog. Nálunk igen korán 
kezdik a vasárnapi iskolákat, holott éppen vasárnap a 
családfő tovább szeretne pihenni s az anyának is több 
dolga akad. A mellett a gyermek — istentisztelet előtt 
— mindig meghatottabb vasárnapi hangulatban van, s így 
tudván, hogy 12 órakor Isten elé kell járulnia, szebben, 
jobban s helyesebben igyekszik a délelőttöt tölteni. A heti 
iskolázás után vasárnap reggel jól kipihenvén magát, élén-
ken, derülten megy a templomba. 

Vasárnap délután 5 órától kezdve valóságos családi 
élet folyik a „Városi Misszió" helyiségeiben, egészen este 
9 óráig. Igehirdetés, ének, zene, szavalat, elmélkedések, 
gyermekelőadások felváltva követik egymást. Szünet alatt 
20—30 filléres belépő-jegyek ellenében tea, vajas-sonkás 
zsemle, sütemények kerülnek asztalra. 

Végül a központi épületben van a sajtó-osztály. 
Innen kerülnek napvilágra a misszió iratai, s elég arra 
mutatnom, hogy évenként 150,000 kiadvány kerül ki a 
misszió nyomdájából. A könyvkereskedés sem hiányzik, 
a hol nemcsak ezeket a kiadványokat, hanem képes- és 
meséskönyvek, gyermek-játékszerek stb., képek, metsze-
tek, templomi berendezések is kaphatók. A misszió könyv-
nyomdájában a fafaragó, metsző, fémöntő, asztalos, ara-
nyozó műhelyben 185 embert alkalmaznak. 

Ha e gyönyörű képet s hatalmas arányait el tudjuk 
képzelni, úgy méltán vágyakozunk mi is a lválvineumra, 
s méltán kell áldásosnak tekintenünk a diakónusok és 
diakonisszák működését, mert ezeknek segítsége nélkül 
semmiféle városi egyház nem képes híveit még csak 
templomba sem gyűjteni, nemhogy megismerni, fel-
keresni, a nyomort enyhíteni, a bűnt és hitetlenséget 
megtörni. A szegények, a betegek, a munkátlanok, a szű-
kölködők, a megnyomorodottak fölkeresése, segítése, a 
betegek ápolása, az anyahelyettesítés, mind-mind a dia-
konisszákra vár, s ha látunk egyet közülök, emeljük meg 
tisztelettel előttük kalapunkat és ne sajnáljunk semmi 
áldozatot, semmi fáradságot azért, hogy a jelenleg fenn-



álló két diakonissza-intézetünkben levő, körülbelül 80 
diakonissza száma százakra emelkedjék, hogy széjjeljárván 
a fővárosban, minél több lelket vezethessenek a Jézushoz. 

Budapesten ma körülbelül 80,000 kálvinista lélek 
van. Ebből 13,000 az adófizetők száma; tehát, ha minden 
adófizetőre feleséget és két gyermeket számítva 4 család-
tagot számítunk, úgy körülbelül 50,000 olyan hívünk van, 
a ki az egyházhoz tartozónak vallja magát s több-keve-
sebb áldozatot is hoz a fővárosi ref. egyházért. 

Nékünk egy lelket sem szabad elpártolni, eltávo-
lodni vagy elesni hagyni. Ezért, mivel tudjuk, hogy ez 
az eddig alig ismert 30,000 lélek a főváros fejlődésével 
együttesen özönlött fel a vidékről a fővárosba — s na-
gyobbára a külvárosokban lakik — fel kell vennünk a 
külvárosok lakosságának gondját s fel kell állítanunk 
minden külvárosban a munkásotthont. 

Nem menedékhelyekre gondolunk, a minőt a berlini 
városi misszió állított fel 3900 hajléktalan befogadására 
a Fröbelgasséban, hanem a minő otthonok (Settlement) 
Londonban ós a nagyobb angol városokban vannak. 

Míg Berlinben a misszió-központ biztosítva van, 
addig Londonban az óriási kiterjedésű Néppalotát ma 
már missziói czélra csupán havonként néhányszor hasz-
nálják néphangversenyek tartására, különben egészen 
más rendeltetése van, s e helyett a külvárosokban elhelyezett 
„népkönyvtár^-akra és „ munkásotthonok "-ra helyezik 
a súlyt. 

Nekünk egyesítenünk kell az otthonokat a könyv-
tárakkal s a német missziói egylet által létesített munkás-
szállókkal és munkaközvetítővel, s ekkor helyesen fogjuk 
a kérdést megoldani. És ezzel nagyobbára jeleztük is, 
hogy milyen legyen a munkásotthon. 

Az otthonok czélja, hogy barátságos összejövetelek, 
előadások, hangversenyek, vallásos estélyek és külön-
böző szórakoztatások útján, szeretettel fogadja be mind-
azokat, a kik oda belépnek. Hirdessék abban azoknak 
is, a kik távolabb vannak a templomoktól, az Isten igéjét-, 
magyarázzák az evangéliumot, emeljék a műveltséget és 
általában, hogy egy nagy vidék valláserkölcsi életének 
központja legyen. Kicsinyben mindazt magában kell fog-
lalnia, a mit fennebb a berlini nagy misszió-otthonról 
elmondottunk. 

Egy ilyen otthonnak első kelléke tehát, hogy legyen 
nagy terem, hol sokan összegyűlhetnek, a hol szombat 
este, vasárnap és ünnepnap délután hangversenyeket, 
előadást, vallásos estélyt, vetített képekkel előadásokat, 
szeretetvendégséget lehet rendezni. 

De ez a terem egyúttal napközi otthon is lenne, 
a holj melegedni " s hasznos olvasmányokkal az időt is 
el lehetne tölteni, szóval olvasóterem és társalgó is lenne. 

Egy ilyen nagyterein ^ mellett később legalább két 
kisebb, közhasználatra szánt helyiségnek is kell lenni. 
Az egyikben a népkönyvtárnak legyen helye, a másikban 
pedig az átutazó vagy munkanélküli és üdülő munkás-
ember ostábla-, dominó-, sakk-, billiárd-játékokkal szó-
rakozhatnék. 

Kell irodahelyiség is, hol ügyes-bajos dolgát min-
denki elmondhatná, hol tudomást lehetne szerezni az 
otthonhoz tartozókról, a történtekről, mint betegség, 
anyagi zavarok, gyermekszületés stb. és egyúttal a munka-
nélkülieknek is — fokozatos fejlesztés mellett — munkát 
lehetne közvetíteni. 

Az otthon vezetőjének — addig is, míg diakonisszáink 
lesznek, lelkész vagy lelkészpályára készülő fiatalember-
nek kell lennie, s azt hiszem, vallástanáraink szívesen 
vállalnák el ezeknek vezetését. Az otthon vezetőjének 
okvetlenül az otthonban kell laknia, mert az otthont 
gondozni, fűteni, világítani s e mellett a bejelentésekről 
naplót vezetni, rögtöni segítséget, tanácsot nyújtani, 
útbaigazítást adni. Ezért az otthonnak közvetlen össze-
köttetésben kell állani az evangéliumi alapon álló más 
emberbaráti egyesületekkel, s addig is, míg valóságos 
missziói otthon fejlődhetik ki belőle, ezeknek az egye-
sületeknek a pártfogását és támogatását kell igénybe 
vennünk. 

Természetesen, egyelőre meg kell elégednünk azzal, 
hogy egy állandó nagy termünk legyen egy-egy otthon 
részére, a melyből fokozatosan fog kifejlődni egy olyan 
igazi családias tűzhely, a minőnek képét fentebb festettük. 

Ha megindulunk, s a mint örömmel értesülünk, éppen 
a Lorántffy Zsuzsánna-egylet őszre a Család-utczában 
egy ilyen nagy helyiséget meg fog szerezni, meg vagyunk 
győződve, hogy a kálvinista közönség áldozatkészségéből 
csakhamar fel is szerelik asztalokkal, székekkel, képek-
kel s egyéb szükségesekkel ezt a termet, és jönni fog 
utánna a könyvtár, szórakozóhelyiség berendezése — 
szóval egy teljes munkásotthon. Ehhez idővel szállót is 
építhetünk, a hol vidékről szolgálatra jövő munkások és 
cselédleányok olcsó szállást és ellátást kaphatnak. Ha 
csak egy ilyen otthonunk lesz is, örömmel fogunk mun-
kálkodni azon, hogy mennél több legyen. 

A Kálvin-Szövetség most dolgozik a budapesti egy-
háztanácshoz otthonok felállításáért intézendő beadvá-
nyon, s meg vagyunk győződve, hogy emez otthonok 
felállításában áldozatkész pártfogóra fogunk találni úgy 
az egyháztanácsban, mint a társadalom vezetőiben. 

Kell, hogy elkövetkezzék — és pedig rövid idő 
alatt — hogy egyetlen egy lélek se legyen, a ki távol 
legyen az egyháztól ós Krisztustól, egyetlen egy lélek 
se legyen, a ki el ne mondhassa: én is segítettem az 
egyháznak ebben a nagy munkában s örömmel vallom 
magam kálvinistának és Jézus hű követőjének ! 

Dr. Pálóezi Horváth Zoltán. 

A felekezeti béke — a valóságban. 
Nagy barátja vagyok a felekezeti békének. Hiszem 

és vallom, hogy „minden ország, mely önmagában meg-
hasonlik, elpusztul és egy város is vagy háznép, a mely 
meghasonlik magában, meg nem maradhat". Kicsiny 
falunkban törekszem is a békességre; de mi haszna, 
ha a klerikális Népszövetség harczolni és uralkodni akar 



A plébános úr adventi, karácsonyi, újévi és víz-
kereszti szent beszédeiben rettenetes, földöntúli gyötrel-
mekkel fenyegette meg mindazon híveit, a kik a meg-
ejtendő községi előljáróválasztásnál református polgárra 
szavaznának. Összejövetelek, izgató beszédek, templom-
ban és templomon kívül, egymást érték. Már attól lehe-
tett tartani, hogy tősgyökeres kálvinista falunk köz 
ségi elöljárói között, mint a lejárt cziklusban, úgy a 
következőben is, csak hírmondója lesz a reformátusságnak. 

Ennek a láttára én is megmozdultam. Bűn lett 
volna most már hallgatnom. Egy esteli összejövetel alkal-
mával, a klerikális propagandára hivatkozva, figyelmez-
tettem híveimet, hogy a választásnál ők is tartsanak 
össze. Szót is fogadtak és a győzelem a mienk volt. 
A plébános úr azóta valóságos Jupiter tonans. Buzgó 
hívei pedig fenyegetésekkel, szidalmakkal ós holmi el-
veretések kilátásba helyezésével ápolják a felekezeti 
békét. 

* * 
* 

Boldog megelégedéssel olvastam újságomban, hogy 
a pába újból felfüggesztette a „Ne temere" hatályát 
Ez már derék, gondoltam magamban. Most már csak a 
teljes visszavonás következzék s aztán minden rendben 
lesz a vegyesházasságok dolga. 

A kellemes hír mintha bemelegítette volna falusi 
magányomat. Örömömben már majdnem egy hálaadó 
zsoltárba kezdtem, mikor éppen belépett szobám ajtaján 
F. L. budapesti villamoskalauz, 

„Mi járatban van?" — kérdeztem tőle. A fájda-
lomtól és elkeseredéstől levert ember azt felelte, hogy 
panaszkodni jött. S aztán panaszkodott sok szóval, nagy 
keserűséggel . . . 

Elmondta, hogy ő református ; felesége pedig, kivel 
öt esztendeje él boldog házasságban, római hatholikus. 
Házassági esküt annak idején a református lelkész előtt 
tettek, de a felesége megmaradt buzgó római katholikus-
nak. Elmondta, hogy hűséges élettársa most itthon van a 
szüleinél, nagy beteg, élet és halál között vergődik. 
Szt. Balázs napján papot kivánt. Hívták is hozzá a 
plébános urat, de az csak azzal a feltétellel volt haj-
landó elmenni, ha a beteg nő két nagykorú tanú előtt 
ünnepélyesen kijelenti: „szívemből bánom, hogy eretnek 
emberrel élek ágyasságban". 

A szerető feleség férjének és önmagának ilyen 
meggyalázására nem volt képes. Így tehát a tisztelendő 
úr megtagadta a látogatást s az abszolucziót. 

Eddig az eset. A szegény villamoskalauz feleségé-
nek története igen sokszor ismétlődik még, Ezerszer és 
ezerszer fog ismétlődni, minden állami intézkedés daczára 
is. Ismétlődni fog mindaddig, a inig a római katholikus 
alsó papság nagy része a dogmatikus intrikákat és erő-
szakoskodásokat többre becsüli az evangéliom buzgó 
prédikálásánál. 

Iváncsa. Öry Lajos, 
ref. leli:ész. 

* * * 

A tanulság pedig e két esetből is az, hogy a lelki-
pásztorok világosítsák fel híveiket a kiérikalizinus vallási, 
társadalmi és állami veszedelmei felől-, s ha a római 
kath. népszövetség s a Ne temerés plebánusok nem 
nyugosznak, alakítsák meg ők is a Kálvin-Szövetséget, 
vagy a Vallásegyenlőségi Szövetséget, hogy igazaikat 
megvédelmezhessék és a sötét hatalmakat odúikba vissza-
verhessék. Szerk. 

IRODALOM. 

Előfizetésre felhívás. Haypál Benő, budai reform, 
lelkész „Vigasztaló igazságok s igaz vigasztalások" czím-
mel óhajt egy kötetbe összefoglalva kiadni néhányat 
azok köziil az egyházi beszédei közül, a melyeket a böl-
csen élni akaróknak tanulságára, a szenvedőknek vigasz-
talására írt s temetések alkalmával mondott el. E kötet 
magában foglalná : Kiss Károly ref. lelkész, Kozma Sándor. 
Horváth Gyula, Simon Dezsőné, Csernátony Lajos, Arany 
László, Tóth Lőrincz, Csánky Luiza, Molnár Lajosné, 
gróf Kuun Géza, Bartha Miklós, Thaly Edith, Baráth 
Ferencz, Király Pál, Lotz Károly, Hegyi Aranka, György 
Aladár, dr. Kovács Jánosné, Bóné Géza, almási Balogh 
Tihamérné, Neuschlosz Gerhard, dr. Hooman Ottóné, 
Szilassy Béla, Jeney Lajos, bogdi Papp Sándor felett és 
dr. Kis Áron-ról mondott beszédeit. A kötet április hó 
első felében kerül ki a sajtó alól. Előfizetési ár : fűzve 
3 korona, kötve 5 korona. Megrendelhető a szerzőnél. 
Budapest, II., Szilágyi Dezső-tér 3. sz. a. 

Protestáns Központi Sajtóiroda. Ifj. Lukáts Gyula, 
a Pesti Hirlap protestáns referense, a ref.. evang. ós uni-
tárius kerületek s a prot. egyesületek anyagi támogatá-
sával Protestáns Központi Sajtóirodát állított fel Buda-
pesten. A sajtóiroda czélja az, hogy a napilapokat, vala-
mint az egyházi és iskolai protestáns sajtó organumokat 
pontos, megbízható hírekkel és tudósításokkal lássa el. 
A protestáns sajtóirodát s annak szervezőjét szívesen 
üdvözöljük. Kétségtelen dolog, hogy itt van már az 
ideje annak, hogy ügyeinkről megbízható pontos és stili-
zálásában is helyes informácziókkal láttassék el a napi 
sajtó s ne kelljen szüntelen botránkoznunk a sületlen 
közlemények felett. Rajtunk, hetilapokon is sokat segíthet, 
ha hivatásának igazán meg fog felelni. De hogy meg-
felelhessen, meg kell lenni hírszerző ügyességének, s 
kell, hogy az egyházi és iskolai hatóságok szellemi támoga-
tásában részesüljön. Ez a támogatás nemcsak erkölcsi 
érdeke az illető hatóságoknak, hanem anyagi is. Mert ha 
anyagi támogatásban részesitik a sajtóirodát, akkor anyagi 
érdekünk is, hogy az hírszolgálatával czéljának minden 
tekintetben megfelelhessen. A Prot. Sajtó Iroda szer-
kesztősége; a hova a tudósítások beküldendők: Buda-
pest, VIII., József-körút 75. Telefonszám : 162—38. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A makói ref. gyülekezet Bereczky 

Lászlót, az amerikai magyar ref. egyházmegye phönix-
villei gyülekezetének lelkészét, — a balajti református 
gyülekezet Horváth János bánfalvai lelkészt választotta 
meg lelkipásztorává. 

Csatlakozások az amerikai magyar ref. egyház 
megyéhez. A clarencei gyülekezet teljes egyhangúság-
gal csatlakozott a magyar reform, egyházmegyéhez. — 



Csatlakozó szándékát jelentette be a mackeesporti gyüle-
kezet is, a melynek szervezésére az esperes Borsos István 
utazólelkészt küldötte ki. 

A budapesti ref. egyház köréből. A Lorántfíy 
Zsuzsánna íróegyesület, legközelebb tartott közgyűlésén 
elhatározta, hogy a budapesti ref. egyháznak is szolgá-
latot teendő, a Tisztviselő telepen, Család-utcza 8. sz. 
alatti háza telkén imatermet építtet, még a jelen év 
folyamán. Ez az imaterem középpontja lenne a Ferencz-
és Józsefváros külső részei, a Tisztviselő-telep s a X. 
kerület közel eső részei evangelizálásának. Az imaterem 
500 ember befogadására van tervezve, s az istentiszte-
leteken kívül a diakonissza ügy fejlesztésére, szeretet-
vendégségek tartására, munkások és munkásnők evan-
géliomi gondozására fog szolgálni. A Lorántífy Zsuzsánna-
egyesületet, e határozatáért a legmelegebben üdvözöljük ! 

A „Ne temere" ügyéhez. A M. Sz. közleménye 
alapján mi is hírt adunk arról, hogy egy soproni fő-
hadnagy, a ki evang. leányt készül nőül venni, a róm. 
kath. tábori püspöktől felhívást kapott volna házasságá-
nak a róm. kath. plébános előtt leendő megkötésére, 
mivel a parancsnokság nem tűr meg konkubinátust. 
Bozóky Árpád képviselőnek ez ügyben feltett kérdésére 
a honvédelmi miniszter azt felelte, hogy az egész csak 
mesebeszéd. A Dunántúli Prot. Lap szerkesztője is, a 
lap legutóbbi számának egy szerkesztői megjegyzésében 
azt jelenti, hogy a soproni evang. esperestől személyesen 
nyert értesülése szerint, a hir nem felel meg a valóság-
nak s a főhadnagy az evang. templomban fog meges-
küdni. — örülünk rajta, ha a hir nem valóság. 

Kongruaemelés vagy korpótlék. Ez alatt a czím 
alatt ír a Sárospataki Ref. Lapok legközelebbi számá-
ban Révész Kálmán ós számítást tesz arra nézve, hogy 
mi lenne a különbség, ha a miniszter az 1600 koronás 
alapfizetést öt ízben adott 400 koronával emelné 25 év 
alatt 3600 koronára, vagy pedig az egyházi törvény 
szerint rendeztetnék a lelkészi javadalom, 2400 korona 
alapfizetéssel és hat ízben adott 200 200 koronás kor-
pótlékkal. Az előbbi rendszer szerint 35 óv alatt egy 
lelkész összesen 96,000 korona javadalmat kapna, a 
melyből évenként átlagban esnék 2742 korona 85 fillér. 
Az utóbbi rendszer szerint 35 év alatt a lelkész összes 
javadalma 105,000 korona volna, 3000 korona évi átlaggal. 
A két javadalmazási rendszer között tehát 35 év alatt 
9000 korona a differenczia, az előbbi hátrányára. Révész 
Kálmán azonban, az állam jelenlegi pénzügyi viszonyai 
között az előbbi rendszer szerint való rendezést is szí-
vesen elfogadhatónak tartaná. 

Nyugalomba vonuló lelkész. Weber Samu szepetneki 
evang. lelkész, élve a lelkészi nyugdíjintézet által bizto-
sított jogokkal, nyugdíjaztatta magát. A nyugalomba 
vonult lelkész 53 évig hordozta a lelkipásztorság terheit, 
s most 82 éves korában pihenésre vágyott. Méltán meg 
is érdemli. Az Isten csak azt adja meg neki, hogy pihe-
nése legyen valóban boldog, zavartalan. 

A budapesti evang. egyházmegye köréből. A buda-
pesti evang. egyházmegye lelkipásztorai értekezletet tar-
tottak f. hó 9-én, a melyen megvitatták a házasság-
kötések. áttérések s egyéb, a cura pastoralis körébe 
vágó teendők körüli egyöntetű eljárás elveit. Foglal-
koztak a leánynevelés kérdésével is, s kimondották, 
hogy a reformáczió négyszázados emlékünnepét egy, 
Budapesten felállítandó, internátussal és esetleg tanító-
nőképzővel összekötött „Országos Evang. felsőbb leány-
nevelő intézet1' megteremtésével óhajtanák maradandó 
emlékezetűvé tenni. Ez eszmét legközelebb az egyház-
megyei gyűlés elé viszik, hogy annak megvalósítására 

országos akcziót indíttassanak. Adja Isten, hogy a szép 
és bölcs eszme testet öltsön ! 

Res cliatholicae. Mint a Lelkészegyesületben írja 
Dömény Zoltán, a mult hetekben meghalt a szigetvári 
közkórház főorvosa : dr. Raksányi Árpád. Raksányit 
mindenki tisztelte és becsülte, temetésén meg is jelent 
a város közönsége, hogy kegyelete adóját lerója az el-
költözött tudós és jó ember iránt A közkórház apáczái, 
a kik együtt dolgoztak az elhunyttal s tisztelni, becsülni 
megtanulták, szintén meg akartak jelenni a temetésen ; 
a főnöknő azonban ezt megtiltotta s így egyetlen apácza 
sem lehetett jelen az elhunyt főorvos végső tisztességén, 
íme ilyen a gyakorlatban a pápista keresztyén testvéri-
ség 1 — Ezt pedig a Ref. Szemle közli, egy Donauwörth-
ben megjelent s püspöki megerősítéssel ellátott „Őrangyal 
levélkéd ből, a róm. kath. pap méltóságát illetőleg: 
„Emberi nyelv nem képes egy kath. pap fenséges mél-
tóságát leírni. Meghaladja nemcsak a császárok és kirá-
lyok, de a legfenségesebb égi fejedelmek rangját is. Az 
angyalok Isten követei, a világnak hatalmasai Isten hely-
tartói földi dolgokban. Mindkettő felett magasan állanak 
a papok, mert ők Isten helytartói az örök üdvösség-
dolgaiban. Azért az ő méltóságuk isteninek nevezhető. 
A boldogságos szűzanyának, Máriának nincs akkora ha-
talma, mert ő nem képes a legkisebb bűnt sem meg-
bocsátani ; a pap azonban képes a legégrekiáltóbbat is 
egyetlen szóval törölni; azért ő gyülekezetének atyja, a 
népnek legnagyobb jóltevője. Mi következik ebből? Ha 
a káté a gyermekeknek szeretetet, engedelmességet, tisz-
teletet parancsol szülőikkel szemben: mennyivel inkább 
megilleti ez a papot, kinek méltósága és jóltevése sokkal 
nagyobb, mint a testi szülőké. Azért soha meg ne sértsd 
a pap hírnevét esetleges gyöngéinek ócsárlásával. Átok 
az olyan ajkakra, a melyek napvilágra hozzák egy papnak 
titkos bűnét, vagy valamely megbotránkoztató cselekedetét 
másokkal közlik. Ellenben gondoskodjatok szorgalmasan 
testi jólétéről, fizessétek pontosan illetményeit és az 
egyházi adókat!" Ehhez nem kell kommentár. Leg-
felebb azt kérdezhetjük, hogy ha a pápás papok még 
az angyalokénál is nagyobb méltósággal bírnak, miért nem 
tudnak élni legalább bios angelikost, s miért kell átokkal 
sújtani azokat, a kik szólni mernek gyengeségeikről, 
titkos bűneikről és megbotránkoztató cselekedeteikről? ! 

A genfi út. Többek kérelmére, tudakozódtunk úgy 
a budapesti menetjegyirodánál, mint a Cook-féle utazási 
társaság bécsi irodájánál: mennyibe kerülne a genfi út 
III. oszt gyorsvonat! jeggyel? Ugy Fiúmétól, mint Bécs-
től ugyanis III. oszt gyorsvonati kocsik is közlekednek. 
A menetjegyirodától azt a választ kaptuk, hogy az oda-
felé Felsőolaszországon, visszafelé pedig Németországon 
át jövő nagy körutazás (Budapest —Fiume—St. Peter— 
Cormons — Velencze—Milano— Genua—Turin—Modane— 
Genf—Lausan ne—Zürich—München—Bécs Budapest), a 
múltkor közölt ajánlatban fölsoroltakkal együtt, 430 kor. 
helyett 395 koronába kerülne, ha Fiúmétól Génuáig és 
Genftől Bécsig III. oszt. gyorsvonaton utazunk. Buda-
pesttől Fiúméig, Génuától Genfig és Bécstől Budapestig 
II. oszt. gyorsvonattal tennők az útat. A vasúti csatla-
kozás miatt nem lehetett az útat Génuától Genfig III. 
oszt. gyorsvonati jeggyel tervbe venni. A Cook iroda 
értesítése szerint Bécsből Innsbruckon, Zürichen és Lau 
sanne-on át Genfbe és vissza a gyorsvonat III. osztályá-
val menettérti jegy ára 77 kor. 70 fi 11. (II. oszt. gyors-
vonattal 123 kor. 80 fill.) A jegy 14 napig érvényes és 
az utazás többször megszakítható. Bécsből Genfbe, 60 
napig érvényes körutazási jegy, mellyel az utazás tet-
szésszerint megszakítható, III. 'oszt, gyorsvonaton 84 kor. 



10 fill. (II. oszt. gyorsvonat: 136 kor. 40 fill.) Ezek az 
utóbbi igen kedvező árak, úgy hisszük, szerényebb viszo-
nyok közt élő lelkésztársáink és theológusaink közül is 
többeket fognak ösztönözti a genfi világraszóló ünnep-
ségeken való részvételre. Az utazásról és az ünnepségek 
sorrendjéről jövő számunkban részletesen írunk. (K. J.) 

A bibliás katonák czímű vezető czikkében, f. hó 
21-diki számában a Pesti Hirlap a nazarénus katonák 
dolgát teszi szóvá és sürgeti, hogy az eddig ezekkel 
szemben gyakorolt eljárást humánusabbá tétessék. Tudjuk, 
hogy a nazarénus katona, hitbeli meggyőződése folytán, 
nem fogja kezébe az öldöklő fegyvert, s énnek az a 
következménye, hogy hosszú, a védkötelezettség tartamát, 
tíz esztendőt betöltő fogsággal bünteti a katonai hatóság. 
E szigorú büntetésnek azonban a legritkább esetben 
van csak az az eredménye, hogy a nazarénus katona 
elvégre is megtörik és felveszi a fegyvert. A legtöbb, 
tíz esztendei fogság után is, úgy megy haza, hogy 
nem volt öldöklő fegyver a kezében. A nevezett lap 
czikkírója tehát azt ajánlja, hogy a katonai hatóság 
a merő és meddő dacz politika helyett kivételes elbánást 
állapítson meg a nazarénus katonákkal szeriében. Ez a 
kivételes elbánás abban állana, hogy a rendes idő két-
széresét, öt-hat esztendőt szolgáltatnának velők, s ezt 
is a hadsereg ipari műhelyeiben, vagy az egészségügyi 
csapatoknál, vagy tiszti szolgaságban töltetnék el velők. 
A nazarénizmust mi magunk is tévedésnek tartjuk; a 
honvédelem érdeke is kell, hogy elsőrendű legyen előttünk; 
de azt mi is aláírjuk, hogy a nazarénus katonák ügyénél 
mégis csak figyelembe kellene venni, hogy azoknak a 
fegyverfogástól való vonakodása nem valamely szocziálista 
antimilitaris, hanem vallásos elveken nyugszik, tehát a 
megtorlásnak is — ha már ezt a katonai hatóság és az 
állam el nem engedheti is ehhez kellene alkalmaz-
kodnia. Különös kedvezmények nyújtásával mi sem kíván-
nánk tápot adni a nazarénizmusnak; de azt, hogy a 
nazarénus katonakötelezettet tíz esztendeig börtönben 
tartsák, inhumánusnak ítéljük. Valóban teljesen elég 
volna, ha a katonai hatóság a rendes sorhadi kötelezett-
ség kétszeresét róná reájuk és ennek idejét sem töltetné 
velők fogságban, hanem hasznos szolgálatok teljesítésében. 

Két lelkész ünneplése. Kálmán Dezső reform, és 
Lágler Sándor ev., kölesdi lelkészeket meleg óváczióban 
részesítette a város közönsége, lelkészkedésiik, illetve egy-
házi írói működésük 40 éves fordulója alkalmából. A kö-
lesdi kaszinó közvacsorát rendezett a két lelkész-író tisztele-
tére, s ott Koritsánszky Dénes elnök üdvözölte őket 
meleg szavakkal. Kálmán Dezső és Lágler Sándor neve 
jól ismert mindnyájunk előtt, ha másból nem is. de a 28 
évfolyamon át általuk szerkesztett Protestáns Pap czimű 
gyakorlati lelkészi folyóiratból bizonyára. E folyóiraton 
kívül azonban mindkét ünnepelt lelkész jó nevet vívott 
ki magának a szekuláris irodalom terén is. A jubilán-
sokat mi is szívesen köszöntjük. 

Az a bizonyos vallási meggyőződés. A klerikaliz-
mus a róm. kath. vallási meggyőződésre hivatkozva biz-
gatja a római katholikusokat a polgári házassági anya-
könyv aláírásának megtagadására. Az agitáczióban a 
plebánusok ós káplánok által vezetett népszövetségi fiókok 
viszik a vezető szerepet. Hogy azonban a jó együgyű 
nép mennyire van tudatában azzal a bizonyos róm. kath. 
vallási meggyőződéssel, a mely az anyakönyv aláírásá-
nak megtagadását követeli, annak jellemző példáját 
mutatja fel Medgyesi Lajos, pusztaföldvári gazdálkodó 
esete. Medgyesi Lajos ugyanis házasságot kötött, s 
vallási meggyőződésére hivatkozva megtagadta az anya-
könyv aláírását. Az anyakönyvvezető ezt tudomásul vette, 

de megkérdezte Medgyesi Lajostól, hogy mit ért a 
vallási meggyőződés alatt. E kérdésre azonban Medgyesi 
Lajos őszintén kijelentette, hogy ő bizony azt nem tudja; 
de hát neki azt mondták, hogy erre hivatkozva, ne írja 
alá az anyakönyvet! Hány és hány ilyen egyszerű, becsü-
letes ember van, a kit a klerikalizmus, a dolog igazi 
öntudata nélkül, belevisz a törvény oktalan megsértésébe ! 

Lelkészek és tanítók gyümölcstermelő kurzusa. 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter rendeletére 
Budapesten és Kolozsvárott lelkészek oktatására, Keszt-
helyen, Tordán, Kisszebenben pedig tanítók részére 
gyümölcstermelő kurzust rendeznek. Az első kurzus Keszt-
helyen lesz a gazdasági akadémián, márczius 21—31-én. 
Folyamodni márczius 10-ig kell. A második a lelkészek 
kurzusa Budapesten a kertészeti tanintézetben, márczius 
29-től április 3-ig. Kolozsvárott a lelkészek kurzusa 
április 19-től 24-ig tart. Folyamodványt márczius, illetve 
április 10-ig kell beadni. Tordán április 15-től 24-ig lesz 
a kurzus, Kisszebenben pedig április 28-tól május 7-ig. 
Folyamodást e két utóbbi helyre márczius 15, illetve 
április 10-ig kell benyújtani. Tanítók 30 kor. utazási és 
napi 4 korona ellátási díjat, lelkészek 54 korona uta-
zási és 5 korona napi ellátási díjat kapnak. A lelkészek 
kurzusára 12, a tanítók kurzusára 16 tanítót vesznek 
föl. Minden egyes tanfolyamon részt vehet ezenkívül 
önként jelentkező 4 - 5 gazda is, a kik azonban semmi 
államsegítséget sem kapnák. 

I S K O L A . 

Nyugalomba vonuló tanár. Dr. Öreg János, a 
debreczeni ref. főiskola tudós akadémiai tanára, a folyó 
iskolai év végével. 36 évi szolgálat után nyugalomba 
vonul. Helyét az egyházkerület tavaszi közgyűlése fogja 
betölteni. 

A debreczeni ref. felsőbb leányiskola tanárkara 
és növendékei szépen sikerült protestáns estélyt rendez-
tek folyó hó 14-én az intézet dísztermében. Az estélyen 
dr. Papp Károly főiskolai tanár tartott felolvasást Veress 
Pálnéről, a magyar nőnevelés e nemes alakjáról; a 
növendékek pedig karénekkel, ének-, zeneszámokkal és 
szavalatokkal működtek közre. 

Ifjúsági belmissziói egyesület. A soproni evang. 
liczeum tanulói között belmissziói egyesület alakult. Az 
egyesület czélja: az ifjúság öntevékenysége útján, szel-
lemi és erkölcsi téren az evangéliomi világosság és sze-
retet ápolása, továbbá a hitből fakadó cselekedeteknek 
gyakorlása, a segítő és óvószeretet munkái által. A czél 
elérésére szolgálnak az időszakonként tartandó vallásos 
összejövetelek, vallásos estélyek, a gyámintézet és a 
diáksegélyezés intenzivebb felkarolása. (E. O.) 

Tanárok mozgalma. Az újabb állami fizetéskiegé-
szítés mellett a felekezeti középiskolák tanárai is egyenlő 
fizetést kapnak az állami intézetek tanáraival. Régebben 
azonban a felekezeti iskoláktól átvett tanároknál az állami 
szolgálatban s a korpótlékoknál nem számították be a 
felekezeti iskoláknál eltöltött esztendőket. Az összes 
középiskolai tanárok javadalmazásának egyenlővé tétele 
mellett tehát, a korábban a felekezeti intézeteknél szol-
gált állami intézeti tanárok jártak rosszul, mert felekezeti 
tanári minőségükben eltöltött éveik most sem számíttattak 
be. Most, a mint az orsz. középiskolai tanáregyesület 
közlönyében olvassuk, mozgalom indult meg az ilyen 
állami középiskolai tanárok körében az iránt, hogy fele-
kezeti tanári minőségükben eltöltött szolgálati éveik is 
beszámíttassanak. Dr. Balázs István budapesti tanár 



gyűlésre hívta össze az érdekelteket f. hó 26-ára Buda-
pestre, hogy ügyöket megtárgyalják és kérvénnyel for-
duljanak annak kedvező elintézése tárgyában a kultusz-
miniszterhez. A régebben felekezeti intézeteknél szolgált 
áll. tanárok kívánsága oly természetes és jogos, hogy bizton 
hisszük annak a miniszter által való kedvező elintézését. 

A nagybányai főgimnázium épülete felől megírtuk 
az Evang. Őrálló híradása alapján, hogy az épületet 
emelő várost rá akarták szorítani a kultuszminisztérium-
ban arra, hogy róm. kath. kápolnát is építtessen az 
intézetben. Ezt a hírt a klerikális lapok alaptalannak 
jelentették ki. Az Evang. Őrálló azonban, legutóbbi szá-
mában teljes lényegében fenntartja híradását. 

Jótékony adomány. Dr. Holitscher Pál és neje 
Cornelius Vera a budapest-fasori evangelikus templom 
szegénysorsú konfirmandus növendékeinek szentírással, 
ének- és imakönyvvel ellátására 500 koronát adomá-
nyoztak. (E. Ő.) 

A budapesti ref. theologia zeneköre márcz. 6-án 
jótékonyezélú hangversenyt rendez Alsódabason. Műsor: 
Thomas : Részletek Mignonból, előadja a theol. zenekar, 
Losonczy Gyula vezetésével. Farkas J . : A pap leány. 
Szavalja Okos Gyula. Losonczy Lajos: Szerenád. Elő-
adja a theologus ének-nyolczas. Felolvas Legioner (Ge-
rénday László). Bihari: Primicziális magyar. Előadják: 
Losonczy Lajos katecheta, Zadák Benő, Pápay István 
és Losonczy Gyula. Kis József: A rab asszony. Szavalja 
Szigethy Károly." Klapka-induló. Előadja a theol. zenekar. 

EGYESÜLET. 
Világszövetségi kongresszus. A keresztyén ifjú-

sági egyesületek világszövetsége f. évi július 28-tól aug. 
2-ig Barmen-Elberfeldben fogja megtartani 17-dik kon-
gresszusát. Július 28-án lesz a megnyitó istentisztelet és 
a megnyitó ülés, a mely utóbbin a kongresszus orga-
nizálása, a világszövetség bizottságának jelentéstétele és 
az üdvözlések fognak megtörténni. A konferencziákon 
az elmélkedések főtémája: „Jézus és az ifjúság" lesz. E 
főtéma alapján július 29-én azt fejtegetik, hogy a keresz-
tyén ifjak és ifjúsági egyesületek mit tehetnek a keresz-
tyénség érdekében a földművelők, kereskedők és ipa-
rosok körében ; júl. 31-én, hogy mit tehetnek az egyéb 
életfoglalkozású emberek, pl. tanulók, katonák, matrózok, 
pinczérek stb. körében. Július 31-én tesznek jelentést a 
kiküldött bizottságok; továbbá ezen a napon választják meg 
a szövetség igazgatóságát s állapítják meg a legközelebbi 
kongresszus helyét és idejét. A tő üléseken kívül lesznek 
még kisebb összejövetelek is, a melyek szintén az ifjú-
ság evangélizálásának szolgálatában állanak. Aug. 1-én 
lesz a záróülés, 2-dikán pedig kirándulásokban vehetnek 
részt a megjelentek. Reméljük, hogy mint már több év 
óta, úgy az idén is képviselve lesznek a kongresszuson 
a mi magyar keresztyén ifjúsági egyesületeink. 

A Bethlen Gábor Kör Kecskeméten. A Bethlen 
Gábor Kör évenként szokásos vidéki lerándulását ez évben 
február 20-án Kecskemétre rendezte. A kecskeméti pro-
testáns társadalom megértette azokat a nagy eszméket, 
a miket a Bethlen Gábor Kör a budapesti prot. egye-
temi és főiskolai ifjúság körében szolgál s előre is min-
dent megtett a lerándulás sikere érdekében. Február 20-án 
délben érkezett Kecskemétre a 45 ifjúból álló leránduló 
csapat, melyet a pályaudvaron Farkas Kálmán főgim-
náziumi tanár szíves hangon üdvözölt. Innen hosszú 
kocsisorban vonultak be az ifjak az egyes úri családok-
hoz, kiknek szívesen látott vendégei voltak. Délben a 

ref. egyház adott ebédet a lerándulok tiszteletére, melyen 
megjelent az egyház vezetősége s az ifjakat Mészáros 
János lelkész köszöntötte, míg az egyház szívességéért 
Eöri Szabó Dezső elnök mondott köszönetet. Délután 
3 órakor ünnepi istentisztelet volt, mely alkalommal a 
kecskeméti nagy templomot zsúfolásig megtöltötte az 
érdeklődő közönség. Gyülekezeti ének és a Hymnusz 
után Okos Gyula belmissziói alelnök mondott szép imád-
ságot, a mit a Bethlen Gábor Kör énekkarának éneke 
követett. Ezután B. Pap István budapesti theol. akad. 
igazgató mondott egyházi beszédet János ev. 15 :5 alap-
ján. A magas szárnyalású, hatalmas beszéd, a mely a 
Bethlen Gábor Kör eszmei czélját és irányát szépen 
kidomborította, mély és maradandó hatást tett a gyüle-
kezetre. Az istentisztelet persely-jövedelme, az egyház-
tanács szívessége folytán, a Kör segély-alapjáé lett. Este 
8 órakor hangverseny volt, a melyen akkora közönség 
jelent meg, hogy az úri kaszinó nagyterme szűknek 
bizonyult. Megnyitó beszédet Eöri Szabó Dezső elnök 
mondott, a mely után Némethy Ferencz hegedűművész 
ragadta el a közönséget briliáns játékával. Farkas Imre 
legújabb költeményeit és erre az alkalomra írt „Izenet"-ét, 
mivel a költő személyesen nem mehetett el Eöri Szabó 
Dezső elnök olvasta fel. Ocskay Kornél zeneakadémiai 
növendék szép éneke után Gerenday László (Legioner) 
olvasta fel egy novelláját. Majd Dybas Béla művészi 
zongorajátéka következett s Miidós Elemér hatásos epi-
lógusa után a remekül sikerült hangverseny véget érti 
A hangversenyt reggelig tartó táncz követte, melyből a 
Bethlen Kör ifjai derekasan kivették részüket. Másnap : 
21-én délelőtt 11 órakor a Katona József szobrot koszo-
rúzták meg, a hol Kovács Dezső mondott beszédet, Sepsey 
Mihály pedig saját költeményét szavalta el. A lerándulás 
a Bethlen Kör sfegítő alapja javára 700 koronát jövedeL 
mezett, míg többen alapító tagokul léptek be. A nagy 
siker főkép Farkas Kálmán és dr. Garzó Béla ref. főgim-
náziumi tanároknak köszönhető, a kik fáradságot nem 
ismerő buzgalommal készítették elő a lerándulás sikerét. 

GYÁSZROVAT. 
Tóth Benő, az íváncsai ref. gyülekezet lelkipász-

tora, életének 85-ik, lelkészségének 50 ik esztendejében, 
folyó hó 22-én csendesen elhunyt. Haláláról szerető 
gyülekezete külön gyászjelentést adott ki. 

Szécsény Lajos, dunaszentgyörgyi ref. tanító, 35 
évi hűséges szolgálata után elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

ADAKOZÁS. 
A „Farkas József ösztöndíj alapra" újabban a 

következő adományok érkeztek hozzám. Darányi Ignácz 
főgondnok 100, Sedivi László nyitrai lelkész 5, Kovács 
Bálint szavai lelkész 2, Lévay Lajos s.-kereszturi lelkész 
10, Kemenczky Károly s.-lelkész 5, Jurányi Gusztáv 
lelkész 10, Megyeresy Béla s.-lelkész 5, Bar&y Miklós 
hiricsi leik. 5, Somogyi József theol. 5, Molnár Hugó 
újvidéki lelkész 10, Sántha Károly s. szt.-lőrinczi ev. 
lelkész 3, Ádám András e. m. gondnok 5, Murányi János 
péczóli lelkész 5, Schneider Pál beskai lelkész 5, Czuczor 
János miszlai lelkész 4, Muzsnai Pál m. sámsoni lelkész 
4, Kovács Ferencz s.-lelkész 10, Tóth Sándor bácsfekete-
hegyi lelkész 6, bácsfeketehegyi magyar egyház 6, bács-
feketehegyi német egyház 4, Kontra Imre t.-tótfalusi 
lelkész 5, Eötvös Ferencz makádi lelkész 5, Komáromy 



Lajos tanár 10, Bocsor Béla inárfai lelkész 10, Tántó 
János kajdacsi leik. 10, Barkassy Géza min. tanácsos 20, 
Simon Ferencz jászberényi leik. 20 korona. Összesen 293 
korona. A 6. számban kimutatott 311 K összeggel együtt 
az eddig begyült adományok összege : 604 korona. 

A Bethesda-kórház megvételére a Filadelfia-
diakonissza egyletnek adakoztak : Biberauer Tivadarné 
1000; Biberauer R. és R.-nó 1000, Vargha Gyuláné 1000, 
Vargha Ilonka 100, ifj. Szabó Aladár 4, egy szövetséges 
család 57, Szabó Vilma, Poroszló 34, Buday Gergely 1, 
Nagy Sándor 1, Földváry Géza 50, ifj. Biberauer Richárd 
5, Olasz Sándor 2, N. N. 5, Báthory Dániel 2. Lovas-
Iíováts Sándorné 1, Hegedűs Károly 20, Szabó Józsefné 
2, Kerekes Józsefné 50, Hold-utczai vallásos estély per-
selypénzéből 24. Szobovits Nándorné 4, özv. Szelle Adám-
né 1, Ladányi Sándorné 1, Cserhalmi Samuné 20, Rágyán-
szky Pál 1, Győri Lujza 2, Törs Kálmánné 1, egy asszony 
Átány 12, özv Szalók Istvánné 20, Vörös Károlyné 10, 
Macskovics M. 10, Wiesinger Angi 5, Kállay Miklósné 3, 
Szabó Lajos 10, Thúróczy Imréné 50, Lészay Ferencz 
1000, Csűrös Sándor 5, Vallásos estélyek perselypénzé-
ből 9.69, Több X. Y. 341, Csider Jánosné 10, Csider 
Eszter 5, Szlovák Pál 1, Pongrácz József 5, Tenkei 
József 3, Wild Károly 50, Koczor Andrásné 4, Lábas 
Ferenczné 3, Ványi Józsefné 10, Egy gyógyulást Istentől 
váró beteg asszony 10, Urbánszkyné 10, özv. Kiss Gyuláné 
12, Kun Istvánné 20̂  Vajda István 20 Bertha Kálmánné 2, 
Halász Istvánné 2, Vadász Istvánné 1, Széles Ferenczné 1, 
Gőz Imréné 1, Egy kis leány 1, Oláh Lajosné 5, Kocsis 
Károlyné 5, Zsolnai Mihálynó 2, Ga< sal Ferenczné 1, 
özv. Mesterné —.40, özv. Dósa Miklósné —.40, Hódossy 
Lajosné 10, Dobrai Jánosné 10, Márton Mária 5, Fejér 
Jánosné 1, Brocskó Lajos 5, dr. Bartók Jenő 20, dr. Imre 
Lajos 6, Zsolczai Mihályné 5, Halász Jánosné 3. Oláh 
Jánosné —.80, Laub Adolfné 10, Szóczi Árpád 5, Kovács 
Lajos 5, özv. László Pálné 1, Vargha Albert 20, Kozma 
Andor 10, Charle Miklósné 10, Nagy Sándor 1, Cseke 
Kálmán 10, N. N. 100, Csécsy Imréné 10, Molnár István 
10, özrv. Sipos Pálné 5, Sípos Ida 5, Nemes Lukács 1, 
Deé Samu 6. Zilahi szövetségesek 100, dr. pálóczi Hor-
váth Zoltán 10, Csűrös István 20, Márton Lajos 18, Egy 
vallásos lelkű gyomai egyháztag 200, özv. Nyári Pálné 
30, Sárközy Ida 20, Zsilinszky Mihály 20, Somogyi Zoltán 
ref- lelkész 5, Barkász Kálmán ref. lelkész 6, Győri Mi-
hályné 10 , Bónis Gyula 20, Tokay István ref. lelkész 3, 
váradi Czibor Pál 10, Pap K.Ödön ref. lelkész 1, Bakos 
S. István 2, Nagy Pál Jánosné 2, Kelemen Istvánné 1, 
id. Bakos S. Györgyné —.60, N. N. —.30, Mákói ref. 
hívek 25.72, dr. Péterfy István jár. tiszt, orvos 10, Dingha 
Gáborné 40, Dancs Tamás 3, Gergely Dezsőné 100, 
Kovács Lidia 10, Báthory Dániel 3, Kispesti szövetsé-
gesek 10, N. K. szöv. 20, Molnár Albert ref. lelkész 12, 
Benkő István ref, lelkész 2, Meyer cserepesmester 2, 
Gál Károly 1, dr. Bernáth István 40, Szalay Lajos 10, 
Ternyei Elek 5, Andrássy Kálmán reform, lelkész 10, 
Kalocsay Endre 3, Molnár Károlvné 5, Bácsy Gyula 10, 
Ladányi Sándor 20, Somody Gyuláné 2, N. N. 10, K. S. 3, 
Poroszlói é. k. szövetség 20, Mester Józsefné 1, özv. 
Balogh Jánosné 1, Daday Dezső tanár 2 korona. — Febr. 
6-ig befolyt adomány: 6192.91 kor., kamatmentes kölcsön 
20,800 kor., összesen 26,992.91. korona. 

Isten áldását kívánja az adakozókra és a további 
buzgó és a magasztos czélnak megfelelő adományokat kéri. 

Budapest, Kálvin-tér 7., 1909. február. 
Dr. Szabó Aladár 

• lelkész, a Filadelfia-diakonissza-egylet elnöke. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Fábián Béla ref. vallású magkereskedő hirdetését 

olvasóink ügyeimébe ajánljuk. 
Mindnyájunknak kell néha egy erősítőszer, mert 

a folytonos munka fárasztó. Kitűnő erősítő szernek 
bizonyult a „Scot-féle Emuisiómely főleg csukamáj-
olajból áll, csakhogy igen jó ízű és a leggyengébb 
gyomor is könnyen emésztheti. A Scott-féle Emuisió" 
minden gyógyszertárban kapható. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetősóg nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Vérszegénység 
ellensúlyozásául tessék SCOTT-féle Emulsiot hasz-
nálni, a mely a vért gazdagítja és a test húsát 

szilárddá és egészségessé teszi. 

A Scott-féle Emulsio 
egyaránt hatásos ^atalnak és öregnek. 
A gyors javulás meglep és kielégít. 

Próbálják meg 
és meg fognak erről győződni, mint 
a hogy ezren és ezren győződtek meg 
róla az utolsó 32 év lefolyása alatt. 

Az Emulsio vásár-

I E H S Egy eredeti üveg ára 2 kor. 50 fillér. 
lembe' venní.6 Kapható minden gyógytárban. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopátiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 



P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 

A magyarhoni ág. liitv. ev. Egyetemes Egyház 
Theologiai Akadémiájánál Pozsonyban systhematikai és új 
szövetségi exegetikai rendes tanszékre újból pályázat 
hirdettetik. 

A megválasztandó tanár kötelessége a nevezett 
tanszékkel kapcsolatos tudományokból és segédtudomá-
nyokból- előadásokat tartani, a szemináriumokat vezetni, 
a theol. akadémiai tanterv követelményei szerint. Egyéb 
kötelességeit az akadémiai Szervezetben foglalt szabályok 
és a felettes hatóságok rendelkezései szabják meg. 

A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíjintézet 
jogosított és kötelezett tagja. 

Javadalma évi 4000 korona alapfizetés, havi elő-
leges részletekben, 5 ízben esedékes 400 - 400 koronányi 
ötödéves korpótlék, mely is fizetés természetével bír; 
továbbá 800 koronányi lakbér, negyedévi előleges rész-
letekben. 

Pályázhatnak olyan egyének, a kik Theol. Tanügyi 
Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt kellékeknek meg-
felelnek és theol. tanári képesítéssel bírnak. Ily pályázók 
hiányában a nevezett tanszék ideiglenesen, theol. tanári 
képesítéssel még nem bíró, de ily vizsgálat tételére jogo-
sított egyén által fog betöltetni, a ki is rendkívüli tanári 
minőségben 2400 koronányi fizetést és 400 koronányi 
lakbért élvez, havi, illetőleg negyedévi előleges részle-
tekben. 

A megválasztott tanár állását 1909. szeptember hó 
1-én köteles elfoglalni 

A pályázati kérvények, a minősítést igazoló összes 
okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és esetleg szol-
gálati bizonyítvánnyal, valamint a netaláni irodalmi műkö-
dést feltűntető mellékletekkel, a magyarhoni ág. hitv. 
evang. Egyetemes Egyház Theol. Akadémiai Nagybizott-
ságához czimzetten, 1909. évi május 30-ig, a Theol. 
Akadémia igazgatóságánál (Pozsonyban) nyújtandók be. 

A Nagybizottság azonban a pályázat kihirdetése 
mellett is fenntartja magának azt a jogot, hogy a tanszékre 
valamely alkalmas egyént is meghívhat. 

A Theologiai Akadémiai Nagy bizottság 1909. jan. 
29-én Pozsonyban tartott üléséből 

Hornyánszky Aladár, 
jegyző. 

P á l y á z a t . 

A magyarhoni ágost. hitv. evang. Egyetemes Egy-
ház Theol. Akadémiájánál Pozsonyban philosophiai rendes 
tanári állásra pályázat hirdettetik. 

A megválasztandó rendes tanár kötelessége a 
bölcsészeti és neveléstani tudományokból előadásokat 
tartani, a filozófiai szemináriumot vezetni, a theol. aka 
démiai tanterv követelményei szerint. Egyéb kötelességeit 
az akadémiai szervezetben foglalt szabályok és a felettes 
hatóságok rendelkezései szabják meg. 

A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíj-
intézet jogosított és kötelezett tagja. 

Javadalma évi 4000 korona alapfizetés, havi elő-
leges részletekben, 5 ízben esedékes 400—-400 koronányi 
ötödéves korpótlék, mely is fizetés természetével bír; 
továbbá 800 koronányi lakbér, negyedévi előleges rész-
letekben. 

Pályázhatnak oly egyének, a kik a Theol. Tanügyi 
Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt kellékeknek meg-
felelnek. 

A megválasztott tanár állását 1909. szeptember hó 
1-én köteles elfoglalni. 

A pályázati kérvények, a minősítést igazoló összes 
okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és esetleges szolgá-
lati bizonyítvánnyal, valamint a netaláni irodalmi műkö-
dést feltüntető mellékletekkel, a magyarhoni ág. hitv. 
ev. Egyetemes Egyház Theol. Akadémiai Nagybizott-
ságához czimzetten, 1ÍJ09. évi május 30-ig, a Theol. 
Akadémia igazgatóságánál (Pozsonyban) nyújtandók be. 

A Nagybizottság azonban a pályázat kihirdetése 
mellett is fenntartja magának azt a jogot, hogy a tan-
székre valamely alkalmas egyént közvetlenül is meghívhat, 
rendkiviili, esetleg magántanárt is alkalmazhat. 

A Theol. Akadémiai Nagybizottság 1909. jan. 29-én 
Pozsonyban tartott üléséből. 

Hornyánszky Aladár, 
jegyző. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉK. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmerftes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatása. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekbeii vagy a Sziuyt-- Lipóczi Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

ty Gondos pensió. Gondos pensió. V 
vj/ A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for- y 
y. dúljon a budai 
vii SZENT-LUKÁCSFÜRDŐ igazgatóságához. ^ 
vi/ ^ ty 

J Természetes forró-meleg kénes forrástó 
vj/ a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, 
^ : : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 

Fizikai j 
Kémiai £ 
Természetrajzi' 

Vetítőgépek 
legelőnyösebb be-

szerzési forrása. 

C r H í í l l / Q O 0 7 l h n laboratóriumi felszere-
LlUuiy U U U L U U U lésekéstanszerek gyára 

Budapest, VI I , , Baross-utcza 2!. sz. 
M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e s f u v ö - m u h e l y . 

Részletes képes á r jegyzékek ingyen és bémentve. 

E rovatban foglaltakért nein vállal felelősséget a Szerk. 



Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
in indkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utc?a lljb. sz. (Tisztviselő 

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

•e 

8 r r S Pontos és r x p Jk TT = 5 é v i = 32 
m t I , I l e g j o b b j ó t á l l á s m e l l e t t ! ? » 

8 I E g y h á z i s z e r k t e d é n y e K , ? 
^gp^ úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

** a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k , *2 

^ evő-eszközök.china-ezüstdísztárgyak részletf izetésre i s i 

J j j Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot ^ fordítok. Árjegyzék 2 0 0 0 rajzzal ingyen é s bérmentve . PCIltOS I W ^ 0 JlltáliyOS fóy S ^ ^ M , kiszolgálás! J m / árak l 2 X 

| P O L G Á R K A L M A N " M 1 
• t f müórás és ékszerész, az ev, ref, egyházak szállítója. ^ ^ m j ^ ^ J f f ^ S J s ^ ^ ^ * * 

§ Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 1 1 1 B R % 
« ̂
ií¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥i1^ 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője 

R E M E N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5% kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.—korona, ^ ^ f x ^ c e c * : 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérend". 



Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- [ J g j j j g f t g n l j g n m e 8 j e l e n t e k é S 

kiadóhivatalában kaphatók 

E r ő s s L a j o s . S S & f 4 ^ 
Ára vaszonkö-
. . . . 8 K 

T H m c c T q ! a c Budhista katekizmus. — Sub-
1 A U b b L ^ d J U ^ . i i a d r a Bhikschu németre fordí-
tott munkájából magyarra fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötesben . 4 K 

k T i c c VúmUr Estéli órák I. Ara fűzve 
O Z . I M S S r v a r o i y . 3K.Vászonkötésben 5K. 

Q n r c A ^ á n r l n r Kálvin János élete és egy-
a i l L b O O c t t l U U l . házpolitikája. Ara fűzve 

2 K. Vászonkötésben 4 K. 

K u n B é l a d r . £ 1 ™ ! f h , " U a ' " 4 y t 

Magyar református egyházalkotmány. Ára . . . 7 K 
N T a r r w V ó r r ^ U r Kálvin theologiája. Ára vá-
í m a g y i v a r o i y . SZOnkötésben . . . s í 

KTi7Ór-i7 P ó l Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
ÍM y d l y 1 d l . Vászonkötésben . . . . 6 K. 

J á n o s i Z o l t á n . P a p i d o l g o z a t o k n L ( K ö " 

J 

zönseges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben . 6 K. 

M i t r o v i c s G y u l a . váSonkötés ten 7 I ? 
^ Q 7 Q K a T r S v c f - f Debreczeni Lelkészi Tár 
3 . O Z d U O J U Z S C i . (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 ív. 

Z s i r a y K á r o l y . 0
A £ 

Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Á r a — 3 0 K . 

^ Folyó évben őszre megjelen egy rég óta 
^ nocrvnn Viíónv7,ó mnnka : nagyon hiányzó munka 

BIBLIAI SZÓKÖNYV 
( K o n k o r d á n c z i a - B i b l i a i Egyez te tő S z ó t á r ) 

Csizmadia Lajos theologiai tanár 
szerkesztésében. 

E munka 30 nyomtatott ívre, esetleg 
még többre fog terjedni. Finom egész 
vászonkötésben jelenik meg, arany czím-

nyomással. : : 
E l ő f i z e t é s i á r a 12 k o r o n a . 

: : Bolti ára jóval magasabb lesz : : 
Az érdeklődőket kérem, hogy becses 
rendelésüket mielőbb hozzám juttatni 
: : szíveskedjenek. (Levelező-lapon.) : : 

RÓKÁI LAJOS 
könyvkereskedőnél 

B u d a p e s t , IV., K á r o l y - u . 1. 

4 

4 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
BBérint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést lg szállít a 

S z t . L u k á c s f ü r d ö K ú t v á l l a l a t B u d á n . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é n l é s g r t . % 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedü l l é t e z ő ú í d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző í s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen motorcséiiló-készletek. ieliilmulhatatlan kitűnősége (elől tudakozódni lehet -
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
T.cg-biztns.ibb olcsó ií/r-m ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Villamos benzínlokomobii-

fr-
Első m a g y a r v i l l a m o s erőre b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r . 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2 . Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javí tásában. 

,,Hangfokozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
• g y á r . = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmoniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Ár jegyzék minden 
egyes hangszerről külön, k ívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 k o r . - t ó l föl jebb. 

HOBNYANSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 4 3 5 9 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megje len ik m i n d e n va sá rnap . 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
IX. ker . , K á l v i n - t é r 7. s z . . a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 

L a p t u l a j d o n o s , k i a d ó é s f e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A M A R I S T V Á N . 
Főmunkatársak: 

Dr.f Ková ts Is tván. — Veress J enő . 

Előfizetési ára : 
E g é s z évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Olvasóinkhoz Hamar István. — V e z é r c z i k k : Szocziális irányú igehirdetés. Veress Jenő. — Tárcza : A Servet-pör 
aktái. Dr. Kováts István. — Könyvismertetés : Peti Lörincz egyházi beszédei. Keresztesi Samu. — Bel fö ld : Elő-

készületek a genfi jubileumra. Dr. Kováts István. — Misszióügy : Miért és iniképen segítsük a Filadelfia-diakonissza-
egyletet? Dr. Szabó Aladár. — Irodalom. — Egyház. — Iskola . — Egyesület — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k . 
— Pályázatok. — Hirdetések . 

Olvasóinkhoz. 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap a jelen 
számtól kezdve új czímfejet nyert. Az eddigi felelős 
szerkesztő neve mellé két név került: dr. Kováts 
István és Veress Jenő, budapesti ref. vallás -
tanároké, mint főmunkatársaké. A nevek egyike 
sem ismeretlen e lap olvasói előtt, hiszen mind 
dr. Kováts István, mind Veress Jenő tevékeny 
munkatársai voltak már a lapnak eddig is. Mostan-
tól fogva nemcsak mint rendes, hanem mint fő-
munkatársak fognak szerepelni. 

A lap szerkesztésében történt ez újabb ala-
kulást több körülmény tette szükségessé. Azok 
közül azonban csak kettőt tartok szükségesnek 
olvasóink előtt felemlíteni. 

Az egyik az, hogy a mióta a lap szerkesztését 
átvettem, bár nem nélkülöztem a közdolgaink iránt 
érdeklődők támogatását, de mégis tőlük rendszeres 
munkálkodásukat nem igényelhetvén, azt lehet 
mondani: egymagamnak kellett hordoznom a szer-
kesztés gondjait. Hogy mit jelent minden héten, 
hivatalos és mindenek előtt való dolgai mellett, 
egy tanár embernek egy olyan terjedelmű és olyan 
színvonalú lapot kiállítani, mint a milyen a Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap, ezt csak az tudja meg-
mondani, a ki ismeri a szerkesztés technikai és 
szellemi dolgait. Ha, Istennek hála, ezek a dol-
gok és gondok meg nem emésztettek is eddig, 
mégis úgy éreztem, hogy azokat megosztás nélkül 
tovább végeznem és hordoznom, önmagam és sze-

retteim ellen való vétek lett volna. Rendes munka-
társakat kértem tehát magam mellé, hogy a gon-
dokat és dolgokat megoszthassam. 

A másik ok, a mely a lap csekély anyagi 
ereje mellett is erre az elhatározásra bírt: e tisz-
teletreméltó múltú prot. sajtóorgánum s vele együtt 
közegyházunk érdeke. Protestáns sajtóorgánum aink 
megszaporodtak, s a megszaporodásnak termé-
szetes következménye az olvasó, az előfizető közön-
ség megosztása. Ily körülmények között bármelyik 
prot. sajtóorgánum is csak úgy állhat fenn, ha 
oly szellemi színvonalon tudja magát tartani, a 
mely bárki ítélete szerint is méltó azokhoz a nagy-
fontosságú érdekekhez, a melyeket szolgálnia kell. 
S hogy szolgálhassa is azokat a kellő mértékben; 
hogy figyelme minden számbaveendő mozzanatra 
kiterjedhessen, s legyen munkaereje azok kellő 
méltatására: ahhoz ma már az szükséges, hogy 
megfelelő számú és rendesen igénybe vehető munka-
társakkal rendelkezzék. S bár ez a lap szellemi 
és anyagi aszisztencziájához is tartozik, tartozik 
a közegyház érdekeihez is, mert természetes dolog, 
hogy több szem többet lát, több kéz többet dol-
gozik, tehát a rendes munkatársakkal bővült a szer-
kesztőség is, és erőteljesebben szolgálhatja azokat a 
czélokat, a melyek egy protestáns sajtóorgánum 
elé vannak tűzve. 

Ezeknek elmondása után bizalommal s jó 
reménységgel ajánlom dr. Kováts Istvánt és 
Veress Jenőt, mint a lap főmunkatársait, olvasóink 
szives jóindulatába. S ugyanabba ajánlom a Prot. 

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mint 
r r r •• 

F A B I A N B E L A magkereskedése, Budapest, Ullőí-út W. szám. 
Kálvin-tér mellett. Tessék próbát tenni. 



Egyházi és Iskolai Lapot is, a mely nem dics-
telenül futotta meg már 51 éves pályáját, s a 
mely, mint eddig, úgy ezután is, híven kívánja 
szolgálni a magyar protestáns anyaszentegyház 
igaz érdekeit. 

Azokat pedig, a kik szivesek voltak a lapot 
szellemileg támogatni, bizalommal kérem, hogy e 
támogatásban továbbra is részesíteni szíveskedje-
nek. A főmunkatársak segítségül kérése éppen 
nem jelenti azt, hogy szellemi támogatásra nem 
szorulnánk. Tartsák meg tehát jóindulatukat e lap 
iránt továbbra is s dokumentáljak azt hozzánk 
beküldendő dolgozataikkal minél gyakrabban. 

Budapest, 1909. márczius havában. 

Atyafiságos szeretettel 
Hamar István, 

felelős szerk. 

Szoeziális irányú igehirdetés. 

Egyetemessé vált az a meggyőződés, hogy a 
szoeziális kérdés jegyében született századunknak 
elodázhatatlan feladata e nagy kérdés megoldása. 
A huszadik század eme munkájából ki kell venniök 
a maguk részét a keresztyénségnek és a különböző 
keresztyén egyházaknak is. A külföldi életerős 
keresztyén egyházak ki is veszik részüket e téren, 
mind az elméleti, mind a gyakorlati munkából. 
Egyfelől a keresztyénség és a szoeziális kérdés, 
Krisztus és a társadalmi reform vagy forradalom 
egymással való viszonyát igyekeznek tisztázni. 
Hadd hivatkozzunk az idevágó sok kiváló mű 
közül Peabody-nak, az amerikai cambridgei Har-
ward-egyetem tanárának „Jesus Christ and soeial 
question" (Jézus Krisztus és a szoeziális kérdés) cz., 
1903-ban németül is megjelent munkájára; Puech 
„Le christianisme primitif et la question sociale" 
(az őskeresztyénség és a szoeziális kérdés) cz., 
művére és Harnack nagy por vert, közismert 
munkájára s különösen annak „Az evangeiiom és 
a szegénység vagy a szoeziális kérdés" cz. szaka-
szára. Másfelől a gyülekezeti lelkipásztori gond-
viselés és a munkásmisszió terén fáradoznak a 
kérdés gyakorlati megoldásán. 

Sőt a templomi igehirdetésben is helyet talált 
a szoeziális kérdés, vagy legalább is egyes társa-
dalmi kérdések tárgyalása. Drews, giesseni egyet, 
theol. tanár, a XIX. század prédikácziójáról írt 
dolgozatában (Die Predigt im XIX. Jahrhundert, 
1903.) nagy dicsérettel említi Dörries, hannover-
külvárosi lelkipásztornak „Das Evangélium der 
Armen" (A szegénvek evangéliuma) cz. prédikácziós 
kötetét, mely külvárosi munkásokból álló gyülekeze-
tében tartott egyházi beszédeit tartalmazza A 
nálunk is többek által ismert kötet több társadalmi 

kérdést tárgyal, Bitzius-szal rokon felfogással. Az 
angoloknál Maclaren, Winnington és sok másán 
munkálkodtak ebben az irányban. A francziák közül 
említsük meg Bersiert, kinek magyarra fordított 
beszédei közt is több ilyen irányú van. Különösen 
ilyenek a II. kötet XII—XV. sz. beszédei. Monod 
„La roi et la royalite" (A király es a királyság) 
cz. műve szintén a társadalmi kérdésekkel foglal-
kozik, krisztusi szellemben. Klaveness, krisztianiai 
lelkipásztor, magyarra is lefordított beszédkötetében 
(Evangeliet forkyndt for Nutiden = Az evangélium 
a jelenkornak hirdetve) szintén találhatók szoeziális 
irányú prédikácziók (10. 12.). 

Tehát a szoeziális kérdés kisebb-nagyobb 
mértékben behatolt a keresztyén igehirdetésbe is 
és többé-kevésbbé keresztyén szellemű tárgyalásban 
és elintézésben részesül. 

A magyar protestáns egyház a szoeziális 
munka terén a kezdet kezdetén jár. Többszázados 
önvédelmi harcza alatt nem volt ideje és ereje éle-
tének szocziálizálására, társadalmi szervezésére. 
Az utóbbi években indult némi munkásság ezen 
a téren. De még mindig többet beszélünk az egy-
ház, a lelkipásztorok és a tanítók szoeziális teen-
dőiről, mint a mennyit ebben az irányban egységes 
munkaterv mellett dolgozunk. A kérdés elméletével 
különösen a Protestáns Szemle-ben újabban többen 
foglalkoztak (Dr. Márk Ferencz, Várnai Sándor, 
Szöts Farkas, Dr. Bartók György stb.) Legújab-
ban Dr. György János „Jézus és az újszövetség" 
(1908) cz. müvének „Az újszövetség és a mai 
szoeziálizmus" cz. IV. részében (269—322 1.) tár-
gyalta. Szórványosan az igehirdetésbe is bejutott 
a szoeziális kérdés. Egy-egy lelki pásztor-szentelési, 
egyházi vagy lelkészi értekezleti, sőt egypár közön-
séges egyházi beszédben nagy általánosságban mi 
is hozzászóltunk a kérdéshez. Részletes tárgyi 
ismerettel, a kérdés egész tömegére kiterjeszkedve 
eddig senki sem foglalkozott ezzel a nagyfon-
tosságú problémával. Szász Károly „Jézus" és 
„Keresztyén társadalom" cz. beszédsorozatában szin-
tén csak általánosságban tárgyalta a kérdést. Lévay 
Lajos egyenesen ezzel a kérdéssel foglalkozott 
abban az egyházi beszédében, melyet mintegy két 
évvel ezelőtt lapunk is közölt, Azonban egy egy-
séges egyházi beszédkötetben nem tárgyalta a 
szoeziális kérdést mindeddig senki. 

Most jelent meg Jánosi Zoltán papi dolgo-
zatainak harmadik kötete, egy kötet szoeziális 
irányú prédikáczió. A keresztyén morálnak, a 
keresztyénség lényegének rendszeres szószéki tár-
gyalása után a szoeziális kérdés egy egész egy-
házi beszéd kötetben. 

Némelyek dicshimnuszszal üdvözölték és az 
új igehirdetés eszményéül, vagy legalább irány-
mutatójául tüntették fel. Mások többé-bevésbbé 



kifogásolták szocziáldemokratikus irányát. Tisz-
tázzuk a kérdést! 

Protestáns keresztyén igehirdetésünknek három 
tényezője van: az örök evangéliom, a lelkipásztor 
személyes keresztyén élete és a gyülekezet ielki 
minősége. Mind a három, de különösen az utóbbi 
megköveteli, hogy a modern kulturélet problémáit, 
különösen műveltebb gyülekezeteinkben, az igehir-
detés keretében is alkalmas módon tárgyaljuk. 
Igehirdetésünk eredménytelenségének — a sok 
között — az egyik fő oka, hogy az evangé-
liumban szegény; a másik pedig az, hogy a való 
élettel kevéssé függ össze. Éppen azért szükséges-
nek tartjuk, hogy erőteljesebb evangéliomi keresz-
tyénséget hirdessenek lelkipásztoraink" és pedig 
személyes keresztyén életük eleven erejével. Más-
felől meg azt. hogy a modern kulturélet főkérdé-
seit keresztyén szellemben tárgyaljuk templomi 
szószékeinken is. Valamennyi kérdés között leg-
fontosabb pedig: a szocziális kérdés Ezt is, sőt 
leginkább ezt kell tárgyalnunk tehát igehirdeté-
sünkben. Tehát szocziális irányú ige-hirdetésre van 
szükségünk! 

Nem azt értjük ez alatt, hogy tudományos 
társadalomtani előadást tartsunk, vagy hogy éppen 
marxizmust, történelmi materiálizmust, kolletiviz-
must, vagy kommunismust hirdessünk a protes-
táns keresztyén szószékről. Még kevésbbé gon-
doljuk azt, hogy szocziálpolitikai, vagy éppen szo-
cziáldemokrata pártpolitikai eszméket és elveket 
prédikáljunk. Nem is szólván arról, hogy anar-
chizmust vagy nihilizmust vigyünk a keresztyén 
igehirdetésbe. 

Hanem azt értjük azalatt, hogy a szocziális 
kérdést: a mai társadalmi rend társadalmi reform 
vagy társadalmi forradalom által való átalaku-
lásának és javításának világot mozgató nagy 
kérdését a Krisztus evangélioinának, a protestáns 
keresztyénségnek megvilágításában és szellemében 
rendszeresen tárgyaljuk igehirdetésünkben. Nem 
annak egyik másik részletkérdését, hanem a nagy 
kérdés-tömeg egész rendszerét. Nem a tudomány 
elvont nyelvén, nem is a pártpolitika, vagy tömeg-
forrongás nyelvén, hanem egyfelől művelt, népszerű 
modorban, másfelől pedig a keresztyén predikáczió 
nemes, kegyes és biblikus nyelvén. 

Jánosi Zoltán nagyfontosságú és értékes vállal-
kozását becsüljük, de nem értünk egyet vele t bb 
tekintetben, az előbb elmondottakból kifolyólag. 
Nem pedig azért, mert mind az átdolgozott, mind 
az eredeti, de különösen ez utóbbi beszédeiben 
sokszor szocziológiai és szocziáldemokrata párt-
politikai irányú az igehirdetése es a krisztusi 
szellem háttérbe szorul, sőt egyik-másik erőteljes 
keresztyén szellemű beszédében is túlzásokba viszi 
társadalmi reformátori heve és felkorbácsolt indulata. 

A keresztyén prédikátornak pedig a személlyes 
istengyermeki üdvéletre és az isteni társadami 
élet. a tökéletes istenországa felé kell vezetnie a 
Krisztus egyházának tagjait, és pedig aképpen, 
hogy az istenfiúság nemes összhangja és a töké-
letes eszmény elérésébe vetett reménye éppen meg-
maradjon. 

Éppen azért Jánosi igehirdetésében nem 
annyira az útat, hanem az irányt, nem annyira 
az eszközöket, mint a czélt helyeseljük. Es sür-
getjük az egész protestáns egyházban a szocziális 
irányú igehirdetést, a modern kulturkérdéseknek 
s különösen a szocziális kérdésnek tiszta krisztusi 
szellemben való tárgyalását. 

Szolgáljunk egyszerre és összhangzatosan az 
Úrnak és a kornak. A kor megért. Az Úr meg-
áld. Felépíti bennünk, általunk és közöttünk az 
omladozó magyar Siont, az egyéni és társadalmi 
üdv örök országát! 

Veress Jenő. 

TÁRCZA. 
A Servet-pör aktái. 

VIII. 
Servet hetedik kihallgatása. 

(.A pör 15. sz. aktája. Genfi levéltár. — Megjelent Trech-
selnél 315. /., v. ö. Rilliet 69. és k. I.) 

1553. augusztus 31-én. 
Nemes Perrin, Chapeaurouge, Darlod, Défosses. 

Tissot, vizsgálóbíró. 
Hotellier, Du Mollard, Chicquaud, Corna, Lambert, Rigód. 

Vachat, Verna, Perna, Lup. Tissot. 

Servet-t előállították, ki letette a szokásos esküt, 
liogy 60 naptallór terhe alatt az igazságot mondja és 
hajlandó vallani. 

Azután előhívták a viennei királyi palota kapitányát, 
hogy tegyen eleget a tanács mai ítéletének. 

Azután megkérdezték Servet-t, vájjon nem ismeri-e 
a kapitányt? Azt feleli, igen ; látta Vienne-ben és föl-
ügyelőnek vagy börtönőrnek nevezték. 

Megkérdezték, nem volt-e ennek a fölügyelete 
alatt? Azt feleli: igen, két napig; a vienne-i helyettes 
helytartó helyezte oda keddtől péntek reggelig. 

A kapitány azt mondta, csakugyan az, a ki az ő 
foglya volt. 

Megkérdezték Servet-t, milyen kedvezményben része-
sítette a börtönőr? Azt feleli, nem tett neki seAimit; 
csak a helyettes helytartó parancsolta neki, hogy engedje 
őt bármerre menni; szolgája hozzá ment hálni, hogy 
kiszolgálja és mindenki meglátogathatta. 

Megkérdezték, hány órakor és hogyan szökött meg ? 
Azt feleli, reggel kilencz óra tájt a czellákon keresztül; 
a czellák kulcsát elhozta a börtönőrtől, a ki odaadta 
neki, mert a helyettes helytartó megparancsolta, hogy jól 



bánjék véle; ezt a helyettes helytartó megmondta a 
börtönőrnek Servet jelenlétében. 

Erre Servet szólt és azt mondta, ugyanaz a vienne-i 
helyettes helytartó tette fogollyá, a ki úgy vezette a 
börtönbe, mintha beteglátogatásra hívná és bizonyos 
levelek miatt, melyekről Servet azt állítja, hogy Trye 
Vilmos Kálvin kérelmére írta. 

Erre megkérdezték, nem beszélt-e legutóbb Mau-
geron úrral ? Azt feleli, igen; kedvezett is neki, amennyi-
ben ügyelt, hogy ne fogják el olyan hamar. 

Megkérdezték, mit szeret jobban : itt maradni az 
urak kezében, vagy visszaküldetni ezzel a börtönőrrel, 
a ki azért jött, hogy kikérje ? 1 Sírva a földre vetette 
magát, hogy itt ítéljék el és tegyenek véle az urak, 
a mi nékik tetszik, csak ne küldjék el. 

Megkérdezték, észrevette-e. hogy Arnoullet Boldizsár 
ebben a városban2 van? Azt feleli, nem. 

Megkérdezték, hogy a mióta itt van, beszélt-e vala-
kivel? Azt feleli nem, csak azokkal, kik enni adtak 
neki. Még az ablakait is bezárták 

Megkérdezték, hányszor hallgatta ki a vienne-i 
bíróság? Azt feleli, a mikor az inkvizítor jött, kétszer 
hallgatták ki: szerdán és csütörtökön. 

Megkérdezték, mifelől hallgatták ki? Azt feleli, 
Németországra vonatkozólag kérdezték ki: nem járt-e ott? 
Továbbá Kálvinhoz írt könyve füzeteiről és egyéb saját-
kezűleg írt leveleiről. 

Megkérdezték, hogy, tekintettel arra, miszerint 
olyan jó keresztyénnek mutatja magát, mit tart a miséről ? 
Azt feleli, gonosz dolognak tartja és épp úgy írt róla, 
mint a többiek. 

Megkérdezték, npm járt-e misére Vienne-ben ? 
Azt feleli, igen; kényszerítették erre és Szt. Pál'hasonló-
képpen cselekedett, mikor úgy ment a templomba, mint 
a zsidók, a mint az Apostolok csel. 21. részében foglal-
tatik, melyet idéz. Azután megvallotta, vétkezett ebben, 
de ezt a haláltól .való félelmében tette. 

Erre előhívták a kapitányt és társát, a kik előtt 
figyelmeztették Servet-t, hogy azt mondja a börtönőr előtt, 
a mit az Urak előtt mondott. Azt mondta, hogy semmi 
kedvezményben, vagy semmi segítségben nem részesült 
a börtönőr részéről, hanem csak abban, hogy a helyettes 
helytartó megparancsolta, ne tartsa szigorúan; elkérte a 
kulcsot a czellák őrzőjétől, azután elmenekült, A börtönőr 
bizonyítványt kért arról, a mit Servet vallott; ezt a 
bizonyítványt gyorsan elkészítették néki. 

Servet-t most nem kérdezték tovább, hanem 
visszaküldték, hogy folytassa feleleteit. 

' Fordította : Dr. Kováts István. 

1 Ennek a kérdésnek nem lehetett más czélja, mint hogy 
kikutassa a fogoly hajlandóságát, mivel már meghozták a határo-
zatot, hogy nem egyeznek bele kiadásába, hanem Genfben ítélik el. 

2 Ebből a czélzásból az látszik, hogy Arnoullet-t Servet 
megszökése után nemsokára szabadlábra helyezték és így meg-
valósíthatta azt a tervét, hogy minél előbb elhagyja Vienne-t ós 
Genfbe megy. 

KÖNYVISMERTETÉS 

Egyház i beszédek . Irta: Peti Lörincz bürüs-váradi ref. lelki-
pásztor. IV. kötet. Ára 4 korona. Szerző tulajdona. Csurgón 1909. 

Szerző neve ismeretes már a magyar egyházi 
beszéd-irodalomban. Beszédeit szívesen fogadták s mél-
tányolták is megjelenésük alkalmával. Rövid pár év 
alatt most a IV. kötettel lép a nyilvánosság elé, a mi 
bizonyságot tesz arról, hogy szereti hivatását, szereti a 
bibliát és szorgalmasan tanulmányozza azt, s amit annak 
mélységein talál, felhozza, feldolgozza, hogy előbb gyüle-
kezetének, majd mindazoknak közkincsévé tegye, a kik 
az örök élet forrása után vágyakoznak. 

Akár egyházi, vagy templomi, akár más, pl. poli-
tikai irányú beszédet olvasunk, vagy hallgatunk, föltét-
lenül megkívánjuk, hogy a beszéd külső formája tetszetős, 
vagyis olyan legyen, a melyre önkéntelenül hangzik el 
ítéletünk: ez szép, igazán szép! Aztán megkívánjuk, 
hogy a beszéd tartalma olyan legyen, a mely gondolat-
világunkat betölti, vagy lelki életünket újabb kincsekkel 
gyarapítja, s végül, hogy a beszéd szívünk érzelmeit 
felindítva, akaratunkat a jóra, szépre, igazra mozgásba 
hozza, hogy a beszéd tétlenségünkből kiemeljen és 
cselekvésre indítson. 

Peti beszédeiben, míg a két utóbbi kelléket majd-
nem mindenütt megtaláljuk, addig az első vonás csak 
itt-ott található meg. 

A beszédek szépség-, vagy forma-fogyatékossága 
alatt nem azt értem, hogy a beszédek nem volnának 
textusszerűek, s hogy a felosztás és a részek nem felel-
nének meg a textusnak, hanem értem egészen a külső 
kidolgozást, a szavak és mondások megválasztását, 
elrendezését s kifejezését. 

Engem például nagyon bánt, ha egy gyakorlott 
írónál ilyeneket olvasok: „őtet", „mink", „estvéliglen", 
melyek pedig Peti sok beszédében előfordulnak. Aztán 
mintha maga keresné a nehézkes, alig érthető mondat-
szerkezeteket. Pl. „De hogy valósággal nem is marad: 
arról egészen bizonyosokká bennünket az tesz, hogy 
magához vinni Megtartó Jézus Krisztusunkat a jutalom 
hazájából, a mennyből várjuk". (37. lap) . . . „A különbség 
az első és a Jézus emberi testet öltése idején élt bűnös 
között az, hogy míg amaz felismert mezítelenségére 
annak a mentségnek a figefalevelét kötötte, hogy úgy 
csábíttatott el: addig emez; bűnös volta eltakarására azt 
a figefalevelet használja, hogy ő szorgalmasan végez 
olyan vallásos szertartásokat, miket mások nem tartanak 
az idvességre múlhatatlanul szükségeseknek". (45. lap.) 

E csekélységeknek látszó külsőségekre csak azért 
figyelmeztettem jóakaratúlag a szerzőt, mert a szép és 
gazdag tartalom annál vonzóbb és kedvesebb, minél szebb 
ruhába öltöztetjük azt. Különben e fogyatékosságot én 
is szívesen elnézem a beszédek tartalma mellett. 

A kötet 29 beszédet tartalmaz. Adventi, karácsonyi, 
nagypénteki, húsvéti, áldozócsütörtöki, pünkösdi, egy-



egy. Böjti: 1 ; nyári: 1 ; bő aratás kezdetén : 1; bűn-
bánó : 1; új kenyéri úrvacsoraosztáskor, szűk aratás 
után: 1; őszi: 1; közönséges : 13; ezredévi: 1; templom-
szentelési missziói területen : 1; írásmagyarázat a Lorántffy 
Zsuzsánna-egyesület kötőóráján: 1; újévi: 1. 

A beszédek czímei mutatják azok változatosságát, 
s én különösen a közönséges beszédeket olvastam jóleső 
örömmel; mert míg ezek egyike-másika igazán szép és 
tartalmas, annyira, hogy magunkat odaképzeljük a pró-
féták, vagy Dávid és Salamon, vagy Jézus lábai elé, s 
mintegy szemeinkkel látjuk az eseményeket, füleinkkel 
halljuk az éltető, erősítő, dorgáló és vigasztaló beszé-
deket, melyek rombolják, pusztítják bennünk az ó-embert, 
hogy újakká szülessünk : az ünnepi beszédekben kevésbbé 
találom meg a váltság fenséges tényeinek olyan rajzo-
lását, melyből hitem erőt, reményem szilárdságot, szere-
tetem örökkétartó tápot nyerhetne. 

Az ünnepi és közönséges beszédek eme külön-
bözősége azt mutatja, hogy szerző jobban ki tudja bá-
nyászni a közönséges, vagy általános textusokat, a melyek 
kevésbbé is kötik meg az írót, mint az ünnepi textusok. 
Ez azonban szerintem nem baj. A mi papjainknak, mint 
máskor is hangoztattam, főként jó közönséges beszé-
dekre van szükségök. Ha minden vasárnapon új tartal-
mas, de vonzó és szép formában s tartalomban Krisztus 
éltető és újjásziilo isteni erejét vinnők templomainkba, 
hol a hívő lélek megtalálja azt, a mi után sóhajtozik, 
hogy lelke az imádság szárnyain égbe emeltessék, hon-
nan a békesség galambja száll le agyongyötört szívére, 
s a beszédben esetről-esetre jobban és jobban megismeri 
istenországát és annak igazságát: talán fogyni fog a 
templom, az egyház és vallás iránt való közöny, talán fel-
támad a szunnyadó hit, hogy aztán megerősödve, szár-
nyakat adjon a léleknek, hogy ne csak a földön éljen, 
hanem az egy szükséges dolgot keresve, a mennnyei 
javakért is tudjon lelkesedni és áldozatot hozni. 

Szerző igyekszik lelkünket kiemelni a földiség 
nyűgöző bilincsei közül és sokszor ragad bennünket ama 
ragyogó tájék felé, hol kibékülve, megnyugodva hajtjuk 
fejünket Jézus kebelére, a kinél van hatalom és kegyelem 
megtartatásunkra nézve. 

Én a beszédeket örömmel és élvezettel olvastam 
át; mindenikben találtam építő erőt, s épp ezért jó lélekkel 
ajánlom paptársaim figyelmébe. 

Keresztesi Samu. 

BELFÖLD. 

Előkészületek a genfi jubileumra. 
Mindössze néhány hónap választ el bennünket Kálvin 

születésének négyszázados évfordulójától, melyre a világ 
minden részén lakó református testvéreink nagyban készü-
lődnek. De leglázasabb a készülődés Kálvin városában, 
Genfben, mely a július eleji világraszóló ünnepségek 

színhelye lesz. A napokban küldöttek szét világszerte 
az ünnepségre szóló hivatalos meghívókat. A nékünk 
küldött meghívó így szól: 

„A magyarországi református egyház egyetemes konventje 
t. elnökeinek és tagjainak 

Budapest. 

Uraink és Szeretett Testvéreink az Úr Jézus 
Krisztusban. 

A református Genf a folyó évi július hó 2., 3. ós 
4. napjain készül megünnepelni a nagy reformátor szü-
letesének négyszázados évfordulóját, a kinek munkája 
az egész keresztyénség, de különösen Genf számára 
bőséges áldás forrása volt. 

A keresztyén vallás alapvonalaival; egyházi rend-
szabályaival, melyeket mint Egyházunk alkotmányát 
hagyta reánk ; iskolájával, melyet a keresztyén világosság 
nemzetközi gyúpontjává tett; majdnem az egész Szent-
íráshoz írt Kommentárjával Kálvin János el nem évülő s 
minden nyelvű és minden országbeli protestáns egyházak 
hálájára méltó érdemeket szerzett. 0 a Luther, Zwingli 
és Farel részéről megkezdett áldásdús munkának új 
istápot adott, biztosította annak az egész világon való 
elterjedését. 0 Isten kezében a lelkiismeretnek lángeszű 
nevelője, a Jézus Krisztusban megtestesült isteni kegye-
lemnek hatalmas hirdetője volt. Ez az oka, Uraink és 
Szeretett Testvéreink, a miért Önöket közös imára kér-
jük 1909. július 2. 3. és 4-ére, a mely napokon városunk 
protestáns keresztyén lakossága hálát készül adni Isten-
nek, hogy az Evangéliomnak ilyen bajnokát, az Isten 
dicsőségének ily hűséges szolgáját küldte számunkra 
Kálvin személyében. 

Ezen óhajunkhoz, Uraink és Kedves Testvéreink, 
azt a reményünket fűzzük, hogy egyházuk szives lesz 
jubileumunkon két hivatalos kiküldöttel képviseltetni 
magát, a kiknek örömmel ajánljuk föl szerény, de ben-
sőséges vendégszeretetünket. Körünkben való tartózko-
dásuk értékes eszköz lesz számunkra, mellyel a dicső-
séges reformáczióból életre kelt egyházaink testvéri közös-
ségének kötelékeit szorosabbra fűzhetjük, kérve Istent, 
hogy e köteléket mind bensőbbé, mind élénkebbé tegye. 

Méltóztassanak kiküldöttjeik nevét f. évi április hó 
30-ika előtt közölni velünk, s fogadják, Uraink és Tisz-
telt Testvéreink, testvéries érzelmeink kifejezését, vala-
mint őszinte szeretetünk biztosítását, a mi Urunk Jézus 
Krisztusban. 

A Genfi Nemzeti Protestáns Egyház konzisztóriuma 
nevében : Bordier Edvárd, elnök. A Lelkészek Társasága 
nevében: Berguer Henrik, elnök. Az Evangélikus Szabad 
Egyház Presbitériuma nevében: Mercier-Clardon Jenő 
elnök. 

N. B. Az egyházakat kérjük, hogy hivatalos ki-
küldötteik nevét 1909. április 30-ika előtt közöljék 
vélünk, hogy minden hivatalos kiküldöttnek megkiild-
hessiik azt az ideiglenes igazolványt, melyet Genfbe 
érkezésük alkalmával végleges igazolvánnyal cserélünk ki. 



Ez az igazolvány jogot ad : ingyen lakásra, vala-
mint ellátásra a jubileumi ünnepségek egész tartama 
alatt, vagyis július 2-tól 10-ig; az ezeken a napokon 
tartandó különböző értekezletek és gyűlések díjmentes 
látogatására. 

Azokat, a kik a hivatalos kiküldöttekhez csatlakoz-
nak, szivesen látjuk városunkban és minden lehetőt meg-
teszünk, hogy a jubileumi ünnepségek alatt itt tartózko-
dásukat megkönnyítsük. Különösen sietni fogunk az ünnepi 
programmra és itt tartózkodásuk hozzávetőleges költségeire 
vonatkozó szükséges tájékoztatót mielőbb megküldeni 
czímükre. 

A jubileumi bizottság. 
(Konzisztoriumi iroda, 1. Taconnerie, Genf.)" 

* * 
* 

Lapunk múltkori számát, melyben a genfi ünnep-
ségeken való részvételünkre és az utazásra nézve ter-
vezetet tettünk közzé, megküldöttük Claparéde Sándor 
úrnak, a genfi egyházi- és közélet egyik vezető férfiának 
is, ki a magyarság iránt oly nagy rokonszenvvel visel-
tetik és legutóbb is hosszabb látogatást tett hazánkban. 
Claparéde úr terjedelmes levelet intézett a tervezet 
készítőjéhez, melyben közli a júliusi ünnepségek legutóbb 
megállapított sorrendjét, a fogadtatásunkra és ott tar-
tózkodásunknak minél kellemesebbé tételére tervbe vett 
intézkedéseket. Az utazásra vonatkozólag is néhány érde-
kes tanáccsal lát el bennünket. Azt hisszük, őszinte 
rokonszenvéről tanúskodó levele mindannyiunkat érdekel, 
azért a genfi jubileumra és az oda-vissza utazásra vonat-
kozó részét magyar fordításban a következőkben adjuk: 

„A mi a reformáczió jubileumát illeti, örömmel 
látom, hogy már szőnyegre vetette a genfi társas utazás 
nagy kérdését. Vajha fölhívását honfitársai közül sokan 
meghallanák! Mily szép nap lesz az, mikor mindazokkal 
az egyházi és világi testvéreinkkel kezet szoríthatunk ! 

Tervezete igen elfogadhatónak látszik. Jó, hogy két 
útat tervez: egyiket az elfoglaltabbak és kevésbbé tehe-
tősek, a másikat pedig a módosabb és több idővel ren-
delkezők számára. 

Mindjárt előre kell bocsátanom, hogy gyakorlati 
okok arra kényszerítettek bennünket, hogy a jubileumi 
ünnepségek idejét előbbre tegyük. Már július 3-án meg-
kezdődnek. íme ez röviden a most megállapított programm: 

Július 2-án, pénteken, este hét órakor a küldöttek 
fogadtatása. Még az nap este Doumergue tanár1 előadást 
tart, valószínűleg a Szt. Péter templomban. 

3-án, szombaton az összes egyházak képviselőinek 
összejövetele, d. e. 8-tól délig a reformáczió-teremben. 
Utána 1 órakor közebéd. 4 vagy 5 órakor külön erre 
az alkalomra készült ének meghallgatása a Szt. Péter 
templomban. 

1 A montaubani ref. theológia világüírű tanára, Kálvin leg-
kiválóbb ismerője. 

4-én, szombaton, d. e. 10 órakor a küldöttek által 
rendezett istentiszteletek az összes templomokban. Dél-
után gyermek-ünnep. 

5-én, hétfőn, a Kálvin által 1559-ben alapított kollé-
gium külön ünnepe. 

E napon d. u. 4-től este 9-ig Berguer H. lelkész, 
a lelkészek társaságának elnöke, sógora szép villájában, 
honnan elragadó kilátás nyílik a tóra, fogadja az egyház 
ünnepeire érkezett küldötteket. 

6-án, kedden. A reformáczió emlékművének ünnepe : 
1/210-kor összejövetel az egyetem aulájában; l/212-kor 
az emlékmű első köve letételének ünnepe. V2l-kor villás-
reggeli a Palais Eynard ban. Délután pihenés, séta. 5 
órakor Weiss N. párisi protestáns történetíró előadása. 

Este a Bastions (várfalnál) sétatér kivilágítása, a 
hol az emlékszobrot fölállítják. 

Július 7-én, szerdán, pihenés és kirándulások napja. 
Este „a rév kivilágítása" : tűzijáték a kikötő révgátjain. 

8-tól, csütörtöktől 10-ig, szombatig. Az egyetem 
ünnepei, Kálvin által való alapításának 350-ik évfordulóján. 

A mint látja, ez erős és nagyon lefoglalt hetünk 
lesz. Mégis lehetséges lesz majd, ha előre gondoskodunk, 
szervezni azokat az összejöveteleket, melyekről czikkében 
beszél és melyek igen nagy érdeklődést keltenek majd. 
Honfitársainak tett ajánlatai kitűnőek. Hozzáteszem még, 
hogy mindenesetre egy genfi bizottság is lesz, melynek 
külön az lesz a föladata, hogy a magyarokat fogadja. 
Sok genfi, kik ismerik és szeretik az Önök hazáját, 
részt fognak venni ebben a bizottságban és kétség kívül 
a Genfben lakó magyarok is. (Hasonló bizottságok lesz-
nek még az amerikaiak, hollandok stb. fogadására is.) 
Ez a bizottság érintkezésbe lép majd azzal a bizottsággal, 
melyet Magyarországon alakítanak, hogy mind jól elő 
legyen készítve. 

A tervezett körutazás programmja jó. Azonban 
kívánatos volna egy kis változtatást tenni. A Turintól 
Genfig Modanon keresztül vivő vonal igen unalmas és 
nincs jól szervezve. Melegen ajánljuk, hogy a Simplonon 
keresztül jöjjenek Genfbe. Ez sokkal érdekesebb. így 
jöhetnek : Milano—Genua—Turin—Simplon, vagy Milano 
—-Turin—Genua—Simplon. (Ha mindenáron óhajtanak 
Turinba és Genuába is menni.) 

A Simplonon keresztül, vasúton legelőször a csodá-
latos szép Lago Maggiore tó mellett haladnak el, gyö-
nyörű kilátásuk lesz a Borromées szigetekre ; azután a 
Simplon hatalmas hegyei közé érkeznek és a varzói 
kacskaringós alagúton keresztül fölemelkednek a Simplon 
nagy alagúthoz, melyet két éve nyitottak meg és mely 
a világ leghosszabb alagútja ('20 kilométer). A belső 
szolgálatot villamos mozdonyok végzik. Azután keresztiil-
mennek a Valais kantonon ós Territet-be érkeznek, a 
hol Erzsébet királyné emlékszobrát láthatják; onnan 
Genfbe jönnek gőzhajón. Az utazás így, anélkül, hogy 
többe kerülne, sokkal érdekesebb és kevésbbé fárasztó 
lenne. Milánóból reggel 5 órakor indulnának, d. u. 1 



órakor érnének Territet-be, Genfbe pedig- d. u. x/24-kor. 
Tehát mindössze B óra vasúton és negyedfél igen kelle-
mesen töltött óra a hajófödélzetén. Igazán szép a tavon 
keresztül érkezni Genfbe. 

Hogyan mennek visszafelé Genfből Zürichbe? Ha 
lehetséges, Lausanne — Montreux—Interlaken—Brünig— 
Lucerne—Zürichen keresztül kellene menni, mert ha 
nem állnak meg útközben, a Lausanne—Bern—Altén— 
Zürieh-i vonal igen unalmas. 

A Genfben való tartózkodás ideje alatt rendezhetünk 
majd egynapi kirándulást Chamonix-ba azok részére, 
kik szeretnének megismerkedni az igazi alpesi világgal 
ós szeretnék közelről látni a jéghegyeket. 

A Genfben való tartózkodásra vonatkozólag a szer-
vező-bizottság minden résztvevőnek megküldi majd a jó 
és a lehető legolcsóbb szállodák és (teljes ellátást is 
adó) pensiók jegyzékét, azoknak a külföldieknek a hasz-
nálatára, kik majd nem lakhatnak barátaiknál. 

íme néhány fölvilágosítás és észrevétel, melyekről 
minden késedelem nélkül előre is értesíteni óhajtom. 
Mindenesetre jó lenne mindaddig várni a végleges intéz-
kedésekkel, míg a genfi bizottsággal kölcsönös meg-
állapodásra nem jutottak/ 

* * 
* 

A Kálvin-Szövetség február 14-iki elnöki értekez-
lete elfogadta a lapunkban is közzétett tervezetet ós a 
tervezet készítőjét megbízta, hogy a legközelebbi választ-
mányi iilésig puhatolódzék, kikből lehetne a genfi út elő-
készítésére kiküldendő bizottságot megalakítani ? Eddigelé 
B. Pap István, theol. igazgató, Veress Jenő. hitoktató 
ós e sorok írója vállalkozott az előkészítő-bizottság mun-
kálataiban való részvételre. 

Már lapunk mult számában megemlítettük, hogy — 
többek kérelmére — tudakozódtunk úgy a budadesti me-
netjegyirodánál, mint a Cooft-féle utazási társaság bécsi 
irodájánál: mennyibe kerülne a genfi út III. oszt. gyors-
vonati jeggyel ? Úgy Fiúmétól, mint Bécstől ugyanis III. 
oszt. gyors vonati kocsik is közlekednek. A menetjegy-
irodától azt a választ kaptuk, hogy az odafelé Fölsőolaszor-
szágon, visszafelé pedig Németországon át jövő nagy kör-
utazás (Budapest—Fiume—St. Peter—Cormons—Yelencze 
—Milánó—Génua—Turin—Modane—Genf — Lausanne — 
Zürich—München—Bécs—Budapest), a múltkor közölt 
ajánlatban fölsoroltakkal együt, 430 korona helyett 395 
koronába kerülne, ha Fiúmétól Génuáig és Genftől Bécsig 
III. oszt. gyorsvonaton utazunk. A vasúti csatlakozás miatt 
nem lehetett az utat Gónuától Genfig III. oszt. gyorsvonat! 
jeggyel tervbe venni. A Cook-iroda értesítése szerint Bécs-
ből Innsbruckon, Zürichen és Lausanne-on át Genfbe ós 
vissza a gyorsvonat III. osztályával menettérti jegy ára 
77 kor. 70 fill. (II. oszt. gyorsvonattal 123 kor. 80 fill.) 
A jegy 14 napig érvényes és az utazás többször meg-
szakítható. Bécsből Genfbe 60 napig érvényes körutazási 
jegy, mellyel az utazás tetszésszerint megszakítható. III. 

oszt. gyorsvonaton 84 kor. 10 fill. (II. oszt. gyorsvonat: 
136 kor. 40 fill.) Ezek az utóbbi igen kedvező árak, úgy 
hisszük, szerényebb viszonyok közt élő lelkésztársaink 
és theológusaink közül ís többeket fognak ösztönözni a 
genfi világraszóló ünnepségeken való részvételre. 

Dr. Kováts István. 

MISSZIÓÜGY. 

Miért és miképpen segítsük a Filadelfia-
diakonissza-egyletet ? 

Először arra a kérdésre felelek, miért segítsük a 
Filadelfia-diakonissza-egyletet ? 

Segítsük, mert ha ezt tesszük, Isten akaratát tel-
jesítjük. Isten azt akarja, hogy a keresztyének igyekez-
zenek a bajokon segíteni. Isten munkásaiul hívja el a 
hívő lelkeket s így dicsőíti meg őket. Már most bizonyos, 
hogy egyes bajokon a diakonissza-intézmény által lehet 
jól segíteni. Az őskeresztyén egyház is ezzel segített. 
A külföldi protestánsok is a XIX. század közepe óta 
felkarolták ezt az intézményt. Az ember csak bámulja, 
mikor olvassa, hogy Németországban ezer meg ezer dia-
konissza munkálkodik az Úr szolgálatában, az egyháznak 
kimondhatatlanul nagy hasznára. Nagy városok óriási 
kórházaiban képesek ellátni a betegápolást, azonkívül 
foglalkoznak a szegény asszonyok gyermekeivel, nevel-
nek hűséges, megbízható és keresztyén érzületű cselé-
deket, tartanak vasárnapi bibliai iskolákat, közreműköd-
nek a fiatal leányok védésére s megóvására irányuló 
törekvésekben, utána mennek még az elveszetteknek is, 
felkeresik a szegényeket is, a gazdagokat is s minden-
hova áldást, vigasztalást, világosságot és evangéliomot 
visznek. Ki végezze az ilyen munkákat, ha nem a dia-
konissza? Férjes nők, családanyák rendszeresen nem 
hagyhatják el otthonukat, mert ha minden idejüket az 
elhagyatottak gondozására fordítják, akkor kénytelenek 
saját családjukat elhanyagolni. Tapasztalatlan fiatal leá-
nyokat szintén nem lehet ilyen feladatok végzésére kül-
deni, kivált este vagy éppen éjjel, talán veszedelmes 
városrészekbe. A diakonissza azonban mehet s megy. 
Védi ruhája, mindenki látja róla, hogy szent szolgálatban 
j á r ; de védi lelkének edzettsége is, védi az, hogy elő 
van készítve nehéz feladatok végzésére, s védi az a tudat, 
hogy nemcsak Istennek kell számot adnia, hanem a 
vezetőségnek is és vigyáznia kell, hogy szégyent ne 
hozzon a testvérek boldog körére s ne gátolja a többiek 
nemes munkáját. Ha pedig nincs diakonissza, vagy kevés 
van, mint nálunk, hát akkor a veszésnek indultak vesznek, 
pusztulnak, és sok seb marad gyógyítatlan, sok köny letörii-
letlen, sok szegény család kénytelen szűkölködni meleg-
szeretet és testvéries segítség nélkül, és a gazdagok is, ha 
szeretteik ápolásában kifáradnak ós kidőlnek, kénytelenek 
kezeiket tördelni, hogy: j a j ! miért nem gondoltunk, míg 
jól ment dolgunk, többet a diakonissza-intézménnyel! Az 
egyház pedig, mint pl. a hazai protestáns egyház, kénytelen 



bevallani, hogy Isten akaratát nemcsak nem bírja minden 
esetben teljesíteni, hanem hogy ott nem bírja teljesíteni, 
a hol a segítséget éppen tőle várják s a hol a segítés 
által legjobban liozzáférkőzhetnek a szívekhez. 

Segítsük tehát a Filadelfia-diakonissza-egyletet, 
mert ennek vezetői is, tagjai is, diakonisszái is Isten 
akaratát óhajtják teljesíteni s az egyháznak segédkezet 
nyújtani, hogy a szegények, elhagyatottak, betegek, 
sínylődök, gyötrődők,lélekben fáradtak, veszendőbe menők, 
védelemre szoruló nők és leányok közt Istennek igazán 
tevékeny munkatársa lehessen. 

Segítsük továbbá a Filadelfia-diakonissza-egyletet, 
mert valósággal hősies és önfeláldozó vállalkozásra indult, 
a mikor a Bethesdát, a melyben a magyarországi diako-
nissza-munka kezdődött s a mely egy darabig a német 
reformált leányegyház buzgósága folytán fejlődött, meg-
vásárolta, s így nemcsak azt mentette meg a magyar 
protestáns közönségnek és sok szegény szenvedőnek, a 
mi ma van, hanem azokat a lehetőségeket is, a melyek a 
Bethesdából, székesfővárosunk ez egyetlen protestáns 
kórházából, az idők folytán még kifejlődhetnek. Mind a 
budapesti református egyházat, a mely a Bethesda át-
vételéről soká tárgyalt, mind általában azokat, a kik az 
átvételre gondoltak, óriási felelősségtől és sok gondtól 
mentette meg a Filadelfia-diakonissza-egylet vállalkozása. 
Valóban csak a Filadelfia-egylet vezetőinek és tagjainak 
kell dolgozniok, fáradniok, írniok, az ügyet ismertetniük 
és mégis a lelki haszon, az áldás mindenkié lesz, nem-
csak egyeseké, hanem az egész protestáns egyházé. A 
Filadelfia-egylet vezetőinek 70,000 koronát kell csendes 
és kitartó munkával összegyűjteniök, s ha ez meglesz, 
akkor is kell a beépített szabad ágyalapok kötelezett-
ségeit viselniök, az intézetet fentartaniok, sőt fejleszteniök. 

A Filadelfia-egylet mindezt a munkát és fáradságot, 
bízva az Úr Jézus erejében és kegyelmében, vállalja is, 
mert belátja, hogy minden elképzelhető megoldás közül 
ez volt a czélnak legmegfelelőbb. így jutott a beteg-
ápolás, kórházfentartás, továbbá az árvák közt végzett 
munka, a gyülekezeti diakónia s a tanítás terén a Szé-
chenyi-telepen felállított diakonissza-népiskolával meg-
indult kezdeményezés egységes vezetés alá. így bizto-
sította nekünk az Isten, a kegyelem Istene, hogyha az 
anyagi tehertől megszabadulunk, akkor igazán felséges, 
következményeiben kiszámíthatatlan és áldásos fejlő-
désnek tudjuk indítani a magyar diakonissza-ügyet. Ér-
demes volt tehát meghozni a nagy áldozatot. De érdemes 
lenne meghozni másoknak is, a kik még e nagy vállal-
kozásra nem adakoztak. 

A Filadelfia-diakonissza-egyletben együtt van most 
már minden tényező, a mire csak a diakonissza-ügy fej-
lesztése és felvirágoztatása végett szükség van. Mennyit 
próbálgattunk, küzdöttünk, hogy a magyarprotestáns egy-
ház számára nagy alkotásokat hozzunk létre, — és milyen 
sokat csalódtunk ! Most pedig itt áll előttünk egy, már 
méreteire nézve is imponáló, jóformán kész, de egyúttal 
fejleszthető nagy intézmény. Igazán csendben, csak kevés 

buzgó ember fáradozása folytán, az Isten különös kegyel-
méből állt elő. Csak arról volna szó, hogy az intézményt 
felkaroljuk, felvirágoztassuk most már az egész protes-
táns egyház érdeklődésével, támogatásával! Ne álljatok 
azért távol, hidegen, kedves testvéreink! Ne engedjétek, 
hogy e magasztos ügy szenvedjen szívetek önzése ós 
hidegsége miatt. Jöjjetek és segítsetek! Segítsetek a 
nagy vállalkozáshoz méltó, szívós odaadással, minden 
akadályozó, helytelen gondolatot félretevő lánglelkese-
déssel ! Segítsetek mások megnyerésével ebben az el-
határozó fontos pillanatban! 

De azt mondhatná valaki, hogy nincsenek-e a ma-
gyar protestantizmusnak más intézményei is ! ? Nem 
inkább azok által győz-e a protestantizmus? Azokra is 
szükség van kétségkívül, de az bizonyos, hogy a XX-
században nem arathatunk nagy diadalokat diakonisszák 
nélkül. Gondoljátok meg, hogy a velünk versenyző, kü-
lönben is hatalmas és gazdag római katholikus egyház-
nak mily nagy ereje a különböző külföldi és belföldi 
apáczák serege! Mennyi szívet tudnak megközelíteni! 
Mily sok munkatéren tudnak igazán hatalmas tevékeny-
séget kifejteni! Mennyi rokonszenvet tudnak maguknak 
és egyházuknak biztosítani, még a protestánsok közt is! 

Még a protestánsok közt is! Ez találjon szíven 
minden protestánst! Ne gondolja senki, hogy a római 
katholikus egyház diadalai felett való kesergéssel vagy 
egyes protestáns jelszavak hangoztatásával czólt lehet 
érni. A ki a protestáns egyházat szereti, a ki igazán 
józan és gyakorlatias, a ki nem akarja, hogy a protes-
táns egyház teljesen a háttérbe szoruljon, annak meg 
kell látnia, hogy az apáczákkal dolgozó római egyházzal 
szemben a protestáns egyház nagy hátrányban van, s a 
magyar társadalom iránt való kötelességét nem képes kellő 
leg teljesíteni. Itt egy nagy űr, nagy hiány van. A Filadelfia-
diakonissza-egylet vállalkozik, igazán ereje teljes meg-
feszítésével, e hiány pótlására. Minél előbb kiszabadul a 
Bethesda átvételéből származó erőpróba tüzéből, annál 
előbb hozzáláthat már is virágzó és számottevő diako-
nissza-szövetsége megnagyobbításához. Segítsen tehát 
mindenki, mert ezt kívánja a magyar protestáns egy-
ház érdeke. 

Nem hallgathatjuk el azonban azt sem, hogy egy-
letünk nemcsak a diadalmasan előnyomuló római egy-
házzal szemben óhajtja a protestáns egyházat védeni, 
hanem ama mind erősebben zúduló irányzattal szemben 
is, mely a fejszét általában a keresztyén hit és eszmény 
fájának gyökerére akarja vetni. Ez irányzattal szemben 
a Filadelfia-egyletnek nemcsak a diakonisszái, de vezetői 
ís, tagjai is a Jézus által hozott isteni evangóliom forrá-
saiból merítenek. Mi nem szégyeljük a Jézus Krisztus 
evangéliomát, soha és semmi körülmények közt sem. Mi 
az örömöket mindnyájan Jézusban keressük meg, a mint 
diakonisszáinktól is megkívánjuk, hogy ott keressék meg. 
Mert csak az végezhet igazán áldással, mentő és segítő 
szeretetmunkát, a ki az igaz boldogságot és békességet 
Jézusban megtalálta s így azt másokkal is megismertetni 



képes. Azért ösztönözzön mindenkit ez is egyletünk támo 
gatására. Mi a testvér Bethánia-egylettel azon fáradozunk, 
hogy a kik hozzánk közelítenek s a kik adományaikat 
nálunk teszik le az Úr oltárára: azok még a legnagyobb 
földi kincsnél is nagyobb kincset vigyenek el tőlünk, 
t. i. égi tüzet az Úr oltáráról, azt a mélységes boldog-
ságot, a mely nem e világból való s a melyet a világ 
semminemű bajai és változásai meg nem semmisíthetnek. 
Ez a mi legfőbb és legerősebb okunk, a mi a te hívá-
sodra késztet: jöjj és segíts! Segíts, közeledjél hozzánk, 
hátha a mi munkánk, fáradozásunk és egyleti tevékeny-
ségünk mögött azt a gyógyforrást megleled, a mely 
Jézus váltságából csörgedez elő. Ha pedig már meglelted, 
akkor tudjuk, hogy úgy is fogsz Isten iránt való hálából 
segíteni. Dr. Szabó Aladár. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Márczius 15 ibi egyházi beszéd. Mészáros János 

ócsai ref. lelkész márczius 15-iki egyházi beszédet adott 
ki, a következő czímmel: „Egyházi emlékbeszéd márczius 
15-én 1909." Nyomatott Tekintetes eörkényi Ferenczy 
Dénes úr szives áldozatkészségéből. Ipolyság 1909* 
Neumann Jakab könyvnyomdája. A befolyó összes jöve-
delem az ócsai ref. műemlék-templomtorony javítására 
fordíttatik. 17 lap ára 24 fillér. A beszéd czíme: Nem-
zeti szabadságunk második éjpülö templománál. Ezsd. 3 
10—13. és Ágg. 2. 4. kettős alapige alapján a szabad-
ság-templom építésének szegénységét (I) és törpeségét 
(II) fejtegeti tartalmasan, hazafias lendülettel, biblikus 
szellemben és megragadó erővel. A szerzőtől már meg-
szokott erőteljes keresztyén szellemből többet is szivesen 
láttuuk volna ebben a hazafias emlékbeszédben. Az 
értékes beszédet a nemes czélra való tekintettel is szive-
sen ajánljuk lelkipásztorainknak s minden magyar keresz-
tyén léleknek a közeledő nemzeti ünnepre s a szabadság 
temploma építésében való lelkes buzdításul. 

Keresztyén Népbarát. Evangéliomi naptár az 1909. 
évre. Szerkesztette Nádasdy József. Kiadta a protestáns 
naptárkiadó szövetség. Ára 40 fillér. A tiszta jövedelem 
a „Magyar Biblia ós Evangéliemi Iratterjesztő Társaság" 
javára fordíttatik. A csinos kiállítású és evangéliomi tar-
talmú naptárt ajánljuk olvasóink figyelmébe. Kár, hogy 
csak ilyen későn jelent meg a könyvpiaczon. 

Imák és beszédek, a melyek Erőss Lajos tiszán-
túli püspök beiktatása alkalmával elmondattak. Kiadta 
a tiszántúli ref. egyházkerület A füzet közli Dávidházy 
János esperes közgyűlést megnyitó imádságát, gr. Degen-
feld József közgyűlést megnyitó beszédét, Erőss Lajos 
püspök imádságát, Dávidházy János esperes püspök-be-
iktató imádságát, gr. Degenfeld József főgondnok üd-
vözlő-, Erőss Lajos püspök székfoglaló- és Sütő Kálmán 
esperes üdvözlő beszédeit. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. Az cdsózselezsényi evang. gyüle-

kezet Zathureezky László békéscsabai segédlelkészt válasz-
totta meg lelkipásztorává. 

Egyházmegyei választás. A vértesaljai ref. egy-
házmegye, egyik megürült? lelkészi tanácsbirói székére 

Forgács Endre sárbogárdi lelkészt választotta meg. Az 
új tanácsbirót szivesen üdvözöljük. 

Egyházi aranykönyv. Sápy Lajos, volt kabai ref. 
tanító, 150,000 koronát kitevő vagyonának felét vóg-
rendeletileg a kabai ref. egyháznak hagyományozta. 

Templomépítés Budapesten. Már hírt adtunk a 
felől, hogy a budapesti ref. egyház VI—VII. kerületi 
parókhiális körének tanácsa a mellett foglalt állást, hogy 
lemondván megfelelőbb telek kereséséről, a város által 
átengedett, a Hegedűs Sándor- és Izabella-utcza sarkán 
fekvő telken építteti fel a parókhiális kör templomát. 
Legutóbbi ülésen az építő-bizottság bejelentette, hogy 
a templomterv elkészítésére nyolcz építészt szólított fel, 
a kik a tervek elkészítésére vállalkoztak is. A tervek 
f. évi április 15-dikére lesznek beadandók. 

A felső-szabolcsi ref. egyházmegye kettéválasz-
tása. A felső-szabolcsi ref. egyházmegye február 16-án 
tartotta meg rendkívüli közgyűlését, főként a végből, 
hogy az egyházmegye kettéválasztása kérdésében hatá-
rozzon. A közgyűlés az ez ügyben kiküldött bizottság-
nak, lapunkban már ismertetett javaslatát minden pont-
jában elfogadván, elhatározta, hogy e fontos kérdést 
illetőleg megszavaztatja az egyházmegye összes gyüle-
kezeteit. A szavazás határidejét az elnökség aképen 
fogja kitűzni, hogy e kérdésben az április második felé-
ben tartandó rendes közgyűlés már végérvényes hatá-
rozatot hozhasson. 

A róm. kath. kongrua javaslat körül. Jeleztük már, 
hogy a róm. kath. alsó papság kongrua-rendezése tár-
gyában gr. Apponyi kultuszminiszter által benyújtott 
törvényjavaslat 4-dik pontja, a mely az állam fenyítő 
jogát biztosítja az országos törvényeknek és törvényes 
rendeleteknek ellenszegülő papokkal szemben, egyáltalá-
ban nem nyerte meg a klerikális körök tetszését. A 
klerikális sajtó-organumok zajt csaptak a 4. §. miatt 
mindjárt a javaslat benyújtása után. Most pedig a felől 
értesülünk, hogy a püspöki kar is akczióba kíván lépni 
a javaslat 4-dik pontjának olyan módosítása végett, a 
mely mellett az állam kongrua megvonási joga ne csor-
bítsa a püspökök joghatóságát. Az „Alkotmány" szerint 
ugyanis a 4. §. „egyenesen alkalmas arra, hogy meg-
lazítsa az egyházi fegyelmet a püspök és papjai között, 
illetve egyenes felbujtási tartalmaz a püspöki intézkedés 
és jogok ellen. Mondanunk sem kell, hogy az állam 
ilyen eljárásával lényegesen sérti az egyház jogait, átlépi 
a saját hatalmi szféráját s megcsorbítja a püspöki jog-
hatóságot". Reméli azonban, hogy mivel gr. Apponyiról 
legkevésbbé van okuk feltételezni a magyar r. katho-
likusoknak, hogy a §-t a püspöki joghatóság csorbítá-
sára vette volna be a javaslatba: az illető szakasz 
olyan módosítást fog nyerni, hogy eltűnik belőle minden 
olyan intézkedés, melyet az egyházellenes kormány játszi 
módon fordíthatna az egyház kormányzói ellen, illetve a 
mellyel egészen anarkiát teremthetne a papság és a 
püspökök között. — Majd bevárjuk, hogy mi fog tör-
ténni. Mi azonban, a kik igen jól ismerjük a r. kath. 
püspöki joghatóságot s ennek egy külföldi hatalomtól: 
a pápától való függését, ismételten is hangoztatjuk, 
hogy a javaslatban az állami fegyelmi jogoknak nem 
csökkentésére, hanem fokozására van szükség. Abban 
ugyanis, hogy a törvényt vagy törvényes rendeletet, a 
saját egyházi főhatósága utasítása folytán végre nem 
hajtó r. kath. pap nem a püspöke, hanem az adóhivatal 
útján kapja meg kongrua kiegészítését, az állam jogát 
és tekintélyét kellőleg biztosítva nem láthatjuk, hanem 
csak abban, ha kimondatik, hogy az ilyen r. kath. pap 
elveszti kongruája állami kiegészítését. 



Az abai ref. gyülekezet köréből. Az abai refor-
mátus egyház szép ünnepély keretében avatta fel a mult 
vasárnap újjáépített orgonáját. A község lakossága fele-
kezetkülönbség nélkül vett részt a reformátusok örö-
mében. A felavatási szertartást Kulifay László lelkész 
végezte. Szép sikerrel énekelt a gyülekezet legény és 
leány tagjaiból alakított 100 tagú vegyeskar Fiers Elek 
kántor vezetése mellett. Az orgonát Gáspár Sándor 
székesfehérvári orgonaépítő, egy református kántor fia 
készítette, dicsérve a mester szakavatottságát és lelki-
ismeretességét. Az abai ref. egyház híveinek áldozat-
készségét szépen dokumentálja az a tény, hogy az orgona 
költségeit egy év alatt teremtette elő az egyházát szerető 
hitbuzgóság. Különben sem szűkölködik az abai egyház 
bőkezű pártfogókban. Pl, körményesi és karánsebesi 
Fiáth Bianka úrnő, ki a közelmúltban hunyt el, 1000 
koronás alapítványt tett, az egyház számára. Detrich 
Mariska úrleány pedig — konfirmáltatása emlékére — 
egy 600 korona értékű, művészi kivitelű hímzett úrasz-
tali terítőt ajándékozott. A gyülekezet nőtagjai, az önma-
guk között rendezett gyűjtésből, templomi szent edé-
nyeket szereztek be, mintegy 200 korona értékben. A 
hívek buzgósága az Isten dicsőségére tett adományokból 
egyházfentartási alapot létesített, mely 2 év alatt közel 
200 koronára emelkedett. Ezen felül egyházi, iskolai és 
humanitárius czélokra az utóbbi 2 év alatt mintegy 400 
korona külön adomány folyt be. Most a templom kör-
nyékének rendezéséhez, parkírozásához fogott a gyüle-
kezet, a melyhez szükséges mintegy 400 korona értékű 
közmunkát dicséretes lelkesedéssel és egyetértéssel vál-
lalták magukra a hívek. Gyönyörűség látni e gyülekezet 
megelevenedését, melyhez tagadhatatlanul nagy mértékben 
hozzájárultak a Kálvin-esték czímen tartott vallásos 
összejövetelek, melyek a téli hónapokban hetenként meg-
tartatnak, s melyeket a hívek nagy számban (2—300), 
lankadatlan szorgalommal és lelki gyönyörűséggel láto-
gatnak. Az egyház ezen szerve vette fel a küzdelmet a 
klerikalizmus helyiagent provocateurjével, a r. kath. nép-
szövetséggel is — és pedig diadalmasan. 

Új orgona. A kiskőrösi ev. egyház, belátva jelen-
legi orgonája czélszerűtlenségót, temploma nagyságához 
mért nagyobbszabású, díszes új orgonának megrende-
lését határozta el. Az orgona 21 főváltozatú és 16 mellék-
változatú lesz. Az orgona felállításával Rieger Ottó buda-
pesti orgonaczég lett megbízva, mely az orgonát augusztus 
haváig átadni köteles. 

A két protestáns egyház közös bizottsága már-
czius 8-án ülést tart. A bizottság a prot. sajtóiroda 
híradása szerint a Ne temere pápai dekretum ügyét 
fogja tárgyalni. 

A protestánsok nemzetközisége. Ez alatt a czím 
alatt az Alkotmány f. hó 2-diki számának „Őrtüzek" 
rovatában, vonatkozással a ker. ifjúsági egyesületek 
világkongresszusáról szólt híradásunkra, a követ-
kezőket olvassuk: „A „magyar vallás" sovén szóhőseire 
most ugyancsak ráczáfol a Prot. Egyházi és Iskolai Lap. 
Ebből az újságból megtudjuk, hogy a protestáns ifjúság 
is nemzetközi alapon szervezkedik. Szól pedig a híradás 
következőképpen:" „Itt adja a világszövetségi kon-
gresszusra vonatkozó hírünket; azután pedig az egészhez 
ezt a megjegyzést fűzi: „Mit szólnának vájjon a magyar 
protestáns lapok, ha a Szent Imre-köri tagok is ilyen 
nemzetközi alapon szervezkednének ?" — Hát megadjuk 
a kérdésre a feleletet. Ez pedig az, hogy ha a Szent 
Imrés és a jó ég tudja még milyen nevű egyesületekbe 
és kongregácziókba tömörített pápás ifjúság olyan nem-
zetközi alapon szervezkednék, mint a milyen alapon a 

Barmen-Elberfeldben összejövendő prot. ifjúság állani 
fog, abból nem hogy patáliát nem csinálnának a prok 
lapok, hanem inkább a legnagyobb örömmel szólanána-
róla. Az „Őrtüzek" írója olvashatja a kongresszus pro-
grammjából, hogy ott a fő téma „Jézus és az ifjúság" 
lesz, tehát a kongresszus krisztusi, evangéliomi alapokon 
fog nyugodni. Ha ezeket az alapokat fogadja el a Szent 
Imrés és kongregaczionista pápás ifjúság s kilöki lába alól 
a pápás alapokat: igen fogunk rajta örülni! Hogy pedig 
az „Őrtüzek" írója még ezt a dolgot is szóvá tudta 
tenni, a világszövetségi kongresszusok 17-dik eszten-
dejében, abból csak azt következtethetjük, hogy a pápás 
silbak nagyot talált aludni az „Őrtűz" mellett, s a mikor 
felébredt, vaktában kezdett lövöldözni. Jobban Őrködjék 
tehát ezután s vaktába ne lövöldözőn, mert rajta telik 
be az, a mit a Debr. Prot. Lapra akar ráfogni, hogy : 
elfogy a puskapora ! 

I S K O L A . 

Gyakorlati előadások a kolozsvári ref. theol. 
fakultáson. A mint a Ref. Szemle írja, a kolozsvári 
ref. theol fakultás elöljárósága, a kerületi igazgató-
tanács hozzájárulásával elhatározta, hogy a folyó iskolai 
év második felétől kezdve, a theologusok részére az 
egyházi admiiiisztráczió és vagyonkezelés köréből előadá-
sok tartassanak, s e czélból felkérte ifjú Péter Károly 
egyh. kerületi titkárt és Pünkösti Pál egyh. ker. szám-
vevőt, az előbbit az egyházi iroda és ügyvitel, az utóbbit 
az egyházi vagyonkezelés és adóügyek ismertetésére. 
— A kolozsvári ref. theol. fakultás ez intézkedését 
igen bölcsnek és a többi theol. akadémiák által is köve-
tendőnek ítéljük, mert nagyon nagy szükség van arra, 
hogy a theologiai tanfolyamot elvégzett ifjúság ne csak 
elméleti, hanem már az első napon alkalmazandó gyakor-
lati ismeretekkel menjen ki az életbe. 

Felsőbb leányiskolák miniszteri biztosa. A kul-
tuszminiszter a protestáns felsőbb leányiskolák miniszteri 
biztosává Marasák Pál, soproni felsőbb leányiskolái igaz-
gatót nevezte ki. 

Az orsz. középiskolai toniaverseriy tárgyában a 
kultuszminiszter leiratot intézett az érdekelt intézetek 
igazgatóságaihoz s felhívta őket a versenyekre való 
készülődésre. A versenyek Budapesten, május 22—23-
napjain tartatnak meg. Résztvehetnek benne a közép-
iskolák, tanítóképzők, felső kereskedelmi- és polgári 
iskolák növendékei. Egy-egy intézet részéről a versenyző 
tanulók számának minimuma 12, maximuma, a fővárosi 
intézeteknél 80, vidékieknél 60 lehet. 

Szocziológiai tanfolyam. A kultuszminiszter a jövő 
iskolai évben életbeléptetendő állami tanító (tanítómé-
képző intézeti tantervvel kapcsolatban be akarja vinni a 
tanítóképzésbe a szocziális eszmék, törekvések és intéz-
mények ismertetését is. Hogy e tárgy tanítására nézve 
már előzetesen is irányítást nyerjenek az illető tanárok, 
a tavaszon tanfolyamot rendeztet, amelyen a szocziális 
ismeretek köréből kiváló szaktérfiak fognak előadásokat 
tartani, s a hallgatókkal meg fogják ismertetni a főváros neve-
zetesebb szocziális intézményeit is. A márcz. 9-től ápr.-ig 
terjedő tanfolyam programmja a következő: 1. A társadalom 
gazdasági életének kibontakozása és rendszere. Előadó : 
dr. Gaál Jenő, főrendiházi tag. 2. Kapitalizmus jellege, 
előnyei, kinövései: a szocziális politika. Előadó : dr. Földes 
Béla, miniszteri tanácsos, egyetemi tanár, orsz. képviselő. 
3. A szövetkezet, mint gazdasági és társadalom-paedagógiai 



intézmény. Előadó : Bernáth István orsz. képviselő. 4. Nem-
zetköziség és a nemzeti eszme Előadó : dr. Jancsó Benedek, 
a Közoktatási Tanács előadója. 5. Az erkölcsi tanítás és 
nevelés szocziális jelentősége. Előadó: dr. Weszely Ödön, 
főreáliskolai igazgató. 6. A történet tanítása, mint társa-
dalompolitikai tényező. Előadó : Sebestyén Gyula, tanító-
képző-intézeti szakfelügyelő. 7. Népjóléti intézmények. 
Előadó : Geőcze Sarolta, tanítónőképzo-intézeti igazgató. 
8. .Jog és kötelesség; egyén és állam. Előadó: dr Balogh 
Jenő, egyetemi tanár. 9. A szövetkezetek a gyakorlati élet-
ben : alakításuk, vezetésük és gyakorlati eredményeik. 
Előadó: Meskó Pál, a magyar gazdaszövetség titkára. 
10. Kivándorlás és a városba özönlés. Előadó: Buday 
Barna, orsz. képviselő. 11. Magyar parasztság, nemzet-
közi szocziálizmus. Előadó : dr. Baross János. orsz. kép-
viselő. 12. Tanítóság és gazdasági élet. Előadó: dr Mol-
nár István, nyug. főgimnáziumi igazgató. A tanfolyamokon 
résztvevők szabályszerű napidíjat és útiköltséget kapnak. 

Theol. tanárok felvétele az orsz. tanári nyugdíj-
intézetbe. A vallás- és közokt. miniszter a ref konvent 
elnökségéhez 149,611/1908. sz. alatt értesítést küldött, 
a melyben kijelentette, hogy elvi akadályt nem lát fenn-
forogni arra nézve, hogy a theologiai tanárok is fel-
vétessenek az országos tanári nyugdíjintézetbe. A tanári 
nyugdíjtörvény revíziójánál ezt a kérdést is beható meg-
fontolás alá veszi, s a mennyiben az 1894. évi XXVII. 
t.-cz. indokolásában (3. §) előadott gátló körülményeket, 
különösen a 2. pontban a papképzést illetőleg, az egyes 
hitfelekezetek hozzájárulása mellett, minden irányban 
meguyugtatólag megszüntetheti, nem lesz akadálya annak, 
hogy a theologiai intézetek tanárai is felvétessenek az 
orsz. tanári nyugdíj-intézetbe. Megjegyzi azonban a 
miniszter, hogy a tanári nyugdíjtörvény revíziója kapcsán 
ínég több más függő kérdést is kell megoldania. — 
A miniszter ez értesítéséhez csak azt fűzzük hozzá, 
hogy az elvi akadályt elhárította ugyan, de helyébe 
annyi mást állított, hogy a míg azok is elháríttatnak, 
addig még hosszú idő fog eltelni. 

EGYESÜLET. 
Protestáns esték. A „Magyar Protestáns Irodalmi 

Társaság" pozsonyi köre "a böjti időben az idén is építő 
és ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. E felolvasások, 
a vallás, nevelés, irodalom, történelem és társadalom 
körébe vágó közérdekű tárgyakkal foglalko/nak. A fel-
olvasások részben a theol. akadémia dísztermében, részben 
pedig az evang. liczeum tornatermében tartatnak. A fel-
olvasások rendje. I. Márczius 6-án: Középkori ének-
mondók. Gaqijhy Dénes, állami főreáliskolai tanár. II. 
Márczius 13-án : A pénzszerzés az újkor kezdetén. Dr. 
Oppel Jenő, czeglédi állami főgimn. tanár. III. Márczius 
20-án : Tompa Mihály életéből. Albert József, ev. liczeumi 
tanár. IV. Márczius 27-én : Krisztus—Darwin. Posch 
Károly, tanító. Versek. Hamvas József, ev. liczeumi tanár. 
V. Április 3-án : Elbeszélés. Balcsay Sándor, ref. püspök, 

Magyar Tud. Akadémia ós a Kisfaludy-Társaság tagja. 
(Sajtó alatt levő kötetéből.) E programm alkalomszerűen 
szavalatokkal, ének- és zeneelőadásokkal bővül. 

ALoránttty Zsuzsanna-Egyesület f.lió4-én este sike-
rült, teaestélyt rendezett a Lónyay-utczai református főgim-
názium dísztermében. A teaestén .nagyszámú, előkelő 
közönség vett részt. Az egyesület az estét a jelenleg 
Budapesten tartózkodó Fermaud Károly tiszteletére ren-
dezte, a ki az ifjúsági keresztény egyesületek világ-
bizottságának a titkára. Az estét Böszörményi Jenő 

imádsága és bibliamagyarázata vezette be. Ezután meg-
kezdődött a teázás, mely után Fermaud Károly franczia 
nyelven igen érdekes előadást tartott az ifjúsági keresz-
tény egyesületek működéséről Japánországban ós Kíná-
ban. Az előadást dr. Kováts István tolmácsolta. Majd 
Kováts Lajos Pabló Sarasate czigánydallamait adta elő 
hegedűn, nagy teknikával és virtuozitással. Nagy érdek-
lődéssel hallgatta a közönség dr. Pruzsinszky Pál theol. 
tanár fölolvasását, a ki a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület 
kiadásában megjelenő Kálvin leveleiből olvasott föl 
néhány részletet. Sok tapsot kapott Markos Mihályné, 
a ki igazi művészi készséggel és mély érzéssel magyar 
nótákat énekelt. Az estét dr. Kováts I. István imádsága 
fejezte be. 

A Bethánia-egyletévi ünnepélyét márczius 21—25-ig 
tartja. Márczius 21-én este 6 órakor vallásos estély lesz 
a Kálvin-téri templomban ; 22-én délután 5 órakor, 23-án 
és 24-én délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor kon-
ferenczia a Bethánia-egylet pesti helyiségében (Kazinczy-
utcza 6 b. sz., földszint jobbra az udvarban). 25-én dél-
előtt 11 órakor közgyűlés a Bethánia pesti helyiségében 
ós délután szeretetvendégség. 

Kérelem. A protestáns orsz. árvaház a folyó óv 
tavaszán megünnepli fennállásának 50-dik évfordulóját. 
Ebből a czélból a rendező-bizottság arra kéri az árva-
ház volt növendékeit, hogy lakóhelyüket és állásukat, 
illetve foglalkozásukat tudassák az árvaház igazgató-
ságával (Budapest, VII., Szegényház-tér 1.). 

A pápai ref. főgimnázium Ker. Diákegyesülete 
febr. 14-én szépen sikerült estélyt rendezett, a melyen 
licz. Rácz Kálmán vallástanár az imádság erejéről, Ruzsás 
Lajos főiskolai szenior pedig a misszióról tartott előadást 
s főleg arra a munkára mutatott reá. a mely a ker. 
itjúságra a Balkán s közelebbről Bosznia evangelizálásá-
ban várakozik. Az ifjúság ének-, zeneszámokkal és sza-
valatokkal működött közre. 

A beszterczebányai evang. egyesület február hó 
14-én tartotta meg, saját otthona helyiségében, negyedik 
protestáns estélyét. Az ének-, zeneszámokon és szavala-
tokon kívül Sztehlo Gerő lelkész tartott felolvasást Ger-
hardt Pál énekköltőről. 

Szeretetvendégség. A székesfehérvári Ref. Konfir-
máltak Egyesülete február hó 14-én jól sikerült szeretet-
vendégséget rendezett, a melyen a helyi társadalom elitje 
testvéries érzések között s kellemesen szórakozva töltött 
együtt néhány órát. A szeretetvendégséget Miklós Géza 
imádsága nyitotta meg. Utánna a budapestről lerándult 
dr. Fleischer Gyula fejtegette, mély benyomást gyakorolva, 
a ker. ifjúsági egyesületek czéljait. Giffling Lenke hatá-
sosan játszott hegedűn, Gerö Karolina zongorakísérete 
mellett. Gerö Gizella, kitűnően iskolázott hangon több 
énekszámot adott elő. Oroszlán Z., az egyesület alelnöke 
fiatalos hévvel az egylet eddigi működését ismertette. 
Szűcs István és Kiss Ferencz szavaltak, Pázmándi János 
pedig záró imádságot mondott. A szeretetvendégség 300 
korona tiszta jövedelmet hozott az egyesületnek. A maradék 
ételekből az árvaházi és az aggintézeti tagokat vendé-
gelték meg. 

GYÁSZROVAT. 
Dobos Ferencz kiskovácsi ref. lelkész, rövid, de 

súlyos szenvedés után, élete 47-dik esztendejében, feb-
ruár hó 21-én elhunyt. 

Legyen áldott emlékezete ! 



KÜLÖNFÉLÉK. 
AzElsö Leánykiházasító Egylet mint szövetkezet-

nél (gyermek- és életbiztosító intézet, Budapest, VI., Teréz-
körút 40—42. Alapíttatott 1863), folyó év február havában 
1,790300 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 
1,539.500 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosítási összegek fejében 96,152 K 84 fill. fizettetett. 
1909. január 1-től február 28-áig bezárólag 3.485,100 K 
értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 3.040,900 K 
értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 208,658 K 65 fill. és 
az intézet fennállása óta 14.071,614 K 24 fill. fizettetett 
ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden 
nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és leg-
előnyösebb feltételek mellett. 

Fábián Béla ref. vallású magkereskedő hirdetését 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

A visszatetsző szaga és íze következtében oly 
nehezen bevehető csukamájolaj végre jó ízű és könnyen 
emészthető állapotban kapható a híres „Scott-féle Emul-
sió"-ban mely minden gyógyszertárban árusittatik. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók ós csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Serdülő leányok ésliúk 
erősekké és vidorakká fejlődnek, elvesztik lehan-

goltságukat, hogyha a szükséges táplálékot 

SCOTT-féle Emuls io 
alakjában élvezik, a mely az összes 
erősítő szerek között a legkiválóbb. 

Orvosok és bábák a SCOTT-féle 
Emiüsiot a legmelegebben ajánlják az 
utóbbi 32 év óta. Édes, mint a tej-
szín. 

Az^isio^ar- Könnyebben emészthető, mint a tej. 
fé le módszer véd- r - > . . . . . . r n p „ jegyét a halászt Egy eredeti üveg ara 2 kor. 50 fill. 
- k é r j ü k f i g y e - ® , 

lenibe venni. Kapható minden gyogytarban. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt ós nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút _1S. szám alatt lévő rendelő-intézetére 

felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiáb:m mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva Á kezelés kellemes, könnyen 
betartható és. nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthina-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- ós görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

P Á L Y Á Z A T O K. 

P á 1 y a z a t. 
A magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház 

Theologiai Akadémiájánál Pozsonyban systhematikai és új 
szövetségi exegetikai rendes tanszékre újból pályázat 
hirdettetik. 

A megválasztandó tanár kötelessége a nevezett 
tanszékkel kapcsolatos tudományokból és segédtudomá-
nyokból előadásokat tartani, a szemináriumokat vezetni, 
a theol. akadémiai tanterv követelményei szerint. Egyéb 
kötelességeit az akadémiai Szervezetben foglalt szabályok 
és a felettes hatóságok rendelkezései szabják meg. 

A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíjintézet 
jogosított és kötelezett tagja. 

Javadalma évi 4000 korona alapfizetés, havi elő-
leges részletekben, 5 ízben esedékes 400—400 koronányi 
ötödéves korpótlék, mely is fizetés természetével bír; 
továbbá 800 koronányi lakbér, negyedévi előleges rész-
letekben. 

Pályázhatnak olyan egyének, a kik Theol. Tanügyi 
Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt kellékeknek meg-
felelnek és theol. tanári képesítéssel bírnak. Ily pályázók 
hiányában a nevezett tanszék ideiglenesen, theol. tanári 
képesítéssel még nem bíró, de ily vizsgálat tételére jogo-
sított egyén által fog betöltetni, a ki is rendkívüli tanári 
minőségben 2400 koronányi fizetést és 400 koronányi 
lakbért élvez, havi, illetőleg negyedévi előleges részle-
tekben. 

A megválasztott tanár állását 1909. szeptember hó 
1-én köteles elfoglalni. 

A pályázati kérvények, a minősítést igazoló összes 
okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és esetleg szol-
gálati bizonyítvánnyal, valamint a netaláni irodalmi műkö-
dést feltűntető mellékletekkel, a magyarhoni ág. hitv. 
evang. Egyetemes Egyház Theol. Akadémiai Nagybizott-
ságához czímzetten, 1909. évi május 30-ig, a Theol. 
Akadémia igazgatóságánál (Pozsonyban) nyújtandók be. 

A Nagy bizottság azonban a pályázat kihirdetése 
mellett is fenntartja magának azt a jogot, hogy a tanszékre 
valamely alkalmas egyént is meghívhat. 

A Theologiai Akadémiai Nagybizottság 1909. jan. 
29-én Pozsonyban tartott üléséből 

Hornyánszky Aladár, 
jegyző. 

P á l y á z a t . 

A magyarhoni ágost. hitv. evang. Egyetemes Egy-
ház Theol. Akadémiájánál Pozsonyban philosophiai rendes 
tanári állásra pályázat hirdettetik. 

A megválasztandó rendes tanár, kötelessége a 
bölcsészeti és neveléstani tudományokból előadásokat 



tartani, a filozófiai szemináriumot vezetni, a theol. aka-
démiai tanterv követelményei szerint. Egyéb kötelességeit 
az akadémiai szervezetben foglalt szabályok és a felettes 
hatóságok rendelkezései szabják meg. 

A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíj-
intézet jogosított ós kötelezett tagja. 

Javadalma évi 4000 korona alapfizetés, havi elő-
leges részletekben, 5 ízben esedékes 400—400 koronányi 
ötödéves korpótlék, mely is fizetés természetével bír; 
továbbá 800 koronányi lakbér, negyedévi előleges rész-
letekben. 

Pályázhatnak oly egyének, a kik a Theol. Tanügyi 
Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt kellékeknek meg-
felelnek. 

A megválasztott tanár állását 1909. szeptember hó 
1-én köteles elfoglalni. 

A pályázati kérvények, a minősítést igazoló összes 
okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és esetleges szolgá-
lati bizonyítvánnyal, valamint a netaláni irodalmi műkö-
dést feltüntető mellékletekkel, a magyarhoni ág. hitv. 
ev. Egyetemes Egyház Theol. Akadémiai Nagybizott-
ságához czímzetten, 1909. évi május 30-ig, a Theol. 
Akadémia igazgatóságánál (Pozsonyban) nyújtandók be. 

A Nagybizottság azonban a pályázat kihirdetése 
mellett is fenntartja magának azt a jogot, hogy a tan-
székre valamely alkalmas egyént közvetlenül is meghívhat, 
rendkívüli, esetleg magántanárt is alkalmazhat. 

A Theol. Akadémiai Nagybizottság 1909. jan. 29-én 
Pozsonyban tartott üléséből. 

Hornyánszky Aladár, 
jegyző. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s tván . 

NYÍLTTÉRI 
r —•— 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

S A L ^ A T Q R 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 

és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható ásványvizbereskedésekbeii vagy a Szinye-Lipóczi Salrator-forráa-
Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

M^vj/vl^ vl̂  M / \ J > > 1 / ^ > 1 / M / \ í / ^ 

$ Természetes forró-meleg kénes forrástó J 
a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, $ 

JjJ : : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : ^ 
W Gondos pensió. Gondos pensió. V 

A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for- $ 
^ dúljon a budai JjJ 
vi, SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. $ 
V M/ 

HIRDETÉSEK. 

Orgonagyár 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., (Jaray-utcza 48. 

csász.. és kir. udvari szállító. 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Kieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek és ra jzok k ívánat ra díjmentesen. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

IVZÜLLER J Á N O S 
utóda MAJER KAROLY 

Budapest, VII., Csömöri-út 50 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Fizikai j - s 
Kémiai | 
Természetrajzi ' 

Vetítőgépek 
l e g e l ő n y ö s e b b be-

szerzés i fo r rása . 

Erdély és Szabó laboratóriumi felszere-

lésekéstanszerekgyára 

Budapest, VIII., Baross-utcza 21. sz. 
M e c h a n i k a i g y á r . Üveicffuvd-wiíiliel.y. 

Részletes képes ár jegyzékek ingyen és bémentve. 

Ellő magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 



Orgona-
harmóniumokat 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll b sz, (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Ari egyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Készletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

A l e g j o b b 

kályhákat é s k a n d a l l ó k a t 
császári és .királyi szállít 

udvari szállító H E I M H . 
Budapest, T h o n e t - u c l v a r . 

Különlegességek; templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi 
csak ezze 

a védő-
j e g y gye i . 

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 u t o * a Í O . 

vj/ 
M/ M/ 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részcro az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

- — ^ Ár jegyzék k ö l t s é g v e t é s e k , r a j z o k és m i n t á k a t b é r m e n t v e kü ldünk . 
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KÁLVIN JÁNOS MŰVEI Szerkeszti Czeglédi Sándor 
ref. lelkész, theol. magántanár. 
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A) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

I. A genfl egyház kátéja Ára — K 60 f. 
II. Az egyház reforraálásának szükségességéről „ — „ 80 „ 

III. Értekezés az ereklyékről „ — „ 50 „ 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál „ — „ 60 „ 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel „ — „ 50 „ 

VT. A párisi theol. fakultás hitczikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József . „ , 50 „ 
E hat mii, bár külön-külön is kapható, egy díszes kötetben + K 50 í. 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Héza Tódor: Kálvin János élete. Fordította Licz. Rác.z Kálmán Ara 1 K — f. 

VIII. Psychopannyehia. Fordította Rabbid Gusztáv „ 1 ,''40 „ 
IX. Válasz Pighinsnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. íjSajtó alatt ) . „ 3 „ — „ 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, flíszes kötésben 0 K. 
HARMADIK SOROZAT. A S E R V E T - P Ö R . (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J. István . . A 32- -35 ívnyi 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította j terjedelmű kötet 

dr. Pataki Imre ára díszes kötés-
XII. Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő \ ^ ^ ̂  

XIII. A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J. István 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és HATODIK 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 ív terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

B) Csoport. Kálvin főműve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i főkiadása. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. Szentírásmagyarazati müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. kötet: A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAK = 5 é v i = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is! 

Jutányos 
árak! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
müorás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VIL, Erzsébet-Körűt 29. 
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A hangszerek királynője az Orgona! 
Ily házi orgonát vagy 

H A R M O N I U N I O T 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest , IV., Kishíd-utcza 8. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek = 
bárki megszerezhet magának 75 f r t t ó l feljebb minden árban. 

Iskolák és dalárdák részére erős, nagyhangú 
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasz-
nálatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű, 
melyek a leg6nomabb kivitelben, kellemes, lágy, 

mindamellett erős han-
gúknál fogva az egész 
zenekedvelő világot meg-
hódították. 

Mielőtt valaki liarrno-
niumot vesz, ne mulasz-
•sza el 

a in. kir. zene-akadémia 
szállítójától árjegyzéket 

kérni 
BUDAPEST, 

Király-utca 44 P. 
Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű 
hangszerek szakszerű javítása. — Kitűnő húrok. 

Czimbalmok 5 évi kezesség mellett. 
Kivitel nagyban és kicsinyben. 

a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 



Hegedűs és Sándor 
prot. írod. könyv- Q g j ] f g [ 2 Q I ] | ] g | ] m e g j e i e n t e k é s 

kiadóhivatalában UCIJIC14C11JJC11 : kaphatók: 

Erőss Lajos. Ára ™zTk 
Th r n c c T n i n c Budhista katekizmus. — Sub-

U b b L ^ d j U b . hadra Bhiksehu németre fordí-
tott munkájából magyarra fordítva, Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötesben . 4 K 
Q - r T ^ i c c l £ á r r A \ T Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . I V l b b J X c i l U i y . 3K. Vászonkötésben 5K. 
T a n r c n ^ á n r l n r K á l v i n J á n o s é l e i t e é s e g y " 

J d l l L b U O d l l U U I . bázpolitikája. Ára fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. Kun Béla dr. fgyháza,komá7£ 
Magyar református egyházalkotmány. Ára . . 7 K 
N a r r w KámUr Kálvin theologiája. Ara vá-l N a g y i x a r o i y . SZOnkötésben . . . 5 K. 

Ny 
J 

á l " y P á l ® z o r o s kapu. Ára fűzve 4 K. 
Vászonkötésben . . . . 6 K. 

á n n c i Z o l t á n P a p i d o l g ° z a t o k I I L ( K ° -
c i i i v ^ o i Í^KJIXCXLÍ. zönséges egyházi besze-

dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i t r n v i r c : f ^ v n l a Papi dolgozatok III. Ára i v i i r r o v i c s v j y u i a . VáSzonkötésben i k. 
SQ-7-oKa ÍA'rccif Debreczeni Lelkészi Tár 

. o z a ü o J O Z S C i . (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 

Zsiray Károly. fZT"* kéziköűy7-5o k 
Konfirmáczióra való Káté. K é s z í t e t t e Sz. Papp István. 
K ö z r e b o c s á t o t t a Révész Bálint. Á t d o l g o z t a S. Szabó 
József. Á r a — ' 3 0 K . 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább ós legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést la szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kűtvállafaf Budán, 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás ki tűnő csénlésért. "i 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos henzinlokomobil-
cséplfikési|eteii 

kettős t iszt í tó-szerkezettel . 

! Egyedül létező, ú ldondság! 

Önműködő, ellenőrzd i s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen mptorcséplo-készletek felülmúlhatatlan kitűnősége {elől tudakozódni lehet -
Báró Kemény József ú r n á l Maros-Németi ( E r d é l y ) . Kozma József ú r n á l Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó iizr-m ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

H l l l l H l i i l M i 
fc^Ci ^ ^ wTŜ  

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Bulcsű-utcza 7. 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 21 -06 . 

Gyártanak: f iz ikai , kémiai , geo-
déziai műszereket . — Elemi, 
po lgár i és középiskolák tel jes 
berendezése. — 8 0 munkás, 
z z z n z z i z 16 lóerő. ~ 
Kitüntetve: 1906 ban állami ezüstérem, 

1907-ben aranyérem. 

cs.éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m o n i u m o k 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magya i — vi l lamos erőre b e r e n d e z e t t — hangszergyár . 

STOWASSER J. 
Budapest, II., Lánczíiid-u, 5. sz. Gyár; Öntöház-u, 2 . sz. 
Továbuá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai T J \ t 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, 6zakszerű pontossággal, 
jutányos á rban ; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi'el nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

HORNYÁNSZKY VIKTOB CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 4 4 1 7 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megje len ik m i n d e n va sá rnap . 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : 
I X . ker . , K á l v i n - t é r 7. sz . , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts I s tván . — Veress J e n ő . 

Előfizetési á r a : 
E g é s z évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Pár szó a „Ne temere"-ről. Révész Kálmán. — Iskolaügy: Református gimnáziumaink működése az 
1907/8, iskolai évben. Dr. Batia István. — Tárcza : A Servet-pör aktái. Dr. Kováts István. — Belfö ld : Kálvin és a 
politikai orgyilkosság. Dr. Pruzsinszky Pál. — A városi munkás lelki szükségei. Dr. Pálóczi Horváth Zoltán. — 
— Misszióügy: Miért és miképen segítsük a Filadelfia-diakonissza-egyletet ? Dr. Szabó Aladár. — Külföld: Berlini 
levél. Csikesz Sándor. — Irodalom. — Egyház. — Iskola . — Egyesület — Gyászrovat. — Adakozás. — K ü l ö n f é l é k . 
— Pályázatok. — Hirdetések. 

Pár szó a „Ne temere"-ről.1 

Egyetlen elfogulatlan ember sem tagadhatja, 
hogy a „Ne temere" súlyos támadás a felekezeti 
egyenjogúság, a magyar állam tekintélye és a 
vegyesházasságokkal átszőtt magyar társadalom 
lelki nyugalma és békessége ellen. De azt a véle-
ményt már kevesen fogadják el, a melyet leg-
közelebb Pokoly József nyilvánított a „Protestáns 
Szemle" II. füzetében, s a mely véleményhez 

* magam is teljes meggyőződéssel csatlakozom, hogy 
t. i. a „Ne temere" többet árt a római katho-
likusoknak, mint a protestánsoknak. 

A „Ne temere" ugyanis éppen nem magában 
álló jelenség, de egy, a római egyház és pápaság 
egyeduralmi igényeinek az idő és korszellem hala-
dását figyelembe nem vevő nyilvánulásai közül. 
Attól az egyháztól, mely a rajta kívül álló és 
saját híveinél immár nagyobb számú keresztyén-
séget szakadárnak és eretneknek bélyegzi, e mellett 
azonban rajtok is bizonyos lelki hatalmat gyako-
rolhatni gondol; 

a mely egyház (éppen nálunk Magyar-
országon is) a protestáns egyházfőknek országos 
törvénybe iktatott püspöki czímét elismerni és meg-
adni nem akarja; 

a mely egyház még tulajdon híveinek házas-
ságától is megtagadja az érvényességet és törvé-

1 Ezt a czikket még a Ne temere felfüggesztéséről szóló 
hír megjelenése előtt kaptuk s szedettük ki. Miután azonban a 
felfüggesztő pápai intézkedés még nem publikáltatott, nem feles-
leges a czikk közlése még ma sem. Szerk. 

nyességet, ha a házaspár, vagy csak az egyik 
fél is előbbi házasságát az állam előtt teljes tör-
vényességgel felbontotta: 

ettől az egyháztól egyáltalában nem szokatlan 
és meglepő, de egészen érthető és következetes 
az az eljárás is, a melyet a „Ne temeré"-ben 
látunk. 

Ha tehát a római egyház és a pápa részéről 
jött kiátkozások és eretnekítések mellett is egész-
ségben megvagyunk, Isten kegyelméből, immár 
négyszáz esztendő óta; 

ha püspökeink, a római egyház és papság 
minden tagadása és tiltakozása ellenére is, király 
és ország, törvény és közfelfogás szerint, tényleg 
püspökök; 

ha az elvált r. kath. házasfelek, egyházuk 
minden átka és tiltakozása ellenére is, az állam 
törvényei szerint törvényes házasságot köthetnek 
s ebben a házasságban igen-igen boldogok is 
lehetnek: 

megvallom, nem tudom megérteni, hogy éppen 
a „Ne temere" miatt miért kellene mindjárt 
protestáns egyházunk romlásától, sőt összeomlá-
sától remegni. 

Nagyobb ennek a „Ne tetneré"-nek a füstje, 
mint a tüze, s ez a füst is inkább a római kath. 
egyház és papság szemét csípi, mint a miénket! 

Nem akarok most arról bővebben szólani 
(mert lehet, most még csak sporadikus jelenség), 
hogy közvetlen tudomásom szerint több vegyes-
vallású városban soha annyi reverzális a protestáns 

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mínt 

F Á B I Á N B É L A magkereskedése, Budapest, Üllőí-út íí. szám. 
Kálvin-tér mellett. Tessék próbát tenni. 



egyház javára, viszont soha kevesebb a r. kath. 
egyház javára nem volt, mint éppen tavaly, a 
„Ne temere" első esztendejében; hanem azt a tényt 
akarom megállapítani és felmutatni, hogy a „Ne 
temere" érvénybelépte óta, a r. kath. és görög 
kath. papság, különösen az intelligens családok 
körében előfordult s nem nálok kötött vegyes-
házasságoknál, nem az illető r. kath. vagy görög 
kath. fél kérésére, hanem saját kezdeményezéséből, 
proprio motu, megszerzi s illető hívével közli a 
„Ne temere" hatálya alól felmentő s a házasságot 
„az egyház" előtt is érvényesítő püspöki dis-
penzácziót! 

Mit jelent ez mást, minthogy a hazai r. kath. 
klérus belátta már kezdettől fogva, hogy a „Ne 
temere", a maga szigorúságában fentartva. csakis 
saját egyháza érdekeinek árthat, s igyekezik e 
káros hatást a dispenzácziónak, a fél kérése nélkül, 
hivatalból való kieszközlésével csökkenteni vagy 
elhárítani. 

íme, itt van egy ilyen dispenzáczió, szóról -
szóra, de természetesen a nevek elhallgatásával. 

„Nagyságos Asszony ! Bizonyára méltóztatik 
tudni, hogy a pápa Ne temere kezdetű köriratában 
megvonta a vegyesházasságoktól, melyek nem a 
katholikus templomban köttettek, azt a privilégiumot, 
mellyel eddig Magyarországban bírtak, úgy hogy 
ez évi húsvét után ilyképpen kötött vegyesházas-
ságok az egyház szemében érvényteleneknek tekin-
tetnek ; megadatott azonban a püspököknek a 
felhatalmazás, hogy ily házasságokra nézve, egy 
féléven át, a régi szokás szerint, utólag dispen-
zálhassanak. A *i görög szertartású plébános útján, 
Nagyságod házassága érdekében az **i püspök 
úrhoz fordultam dispenzáczióért, a ki azt folyó 
évi október . . . ről . . . szám alatt kelt iratával 
meg is adta, úgy hogy Nagyságodnak az evangélikus 
templomban kötött házassága, most már a kath. 
egyház előtt is érvényes s az egyház szentségeiben 
és áldásaiban minden akadály nélkül részesülhet. 

Miről Nagyságodat, lelki megnyugtatására, 
kötelességemnek tartottam értesíteni, oly hozzá-
adással, hogy jelen levelemet későbbi esetleges 
igazolás végett megtartani s megőrizni szíveskedjék. 
Kiváló tisztelettel (kelet) N. N. apátplébános." 
Az aláírás mellett ott van a r. kath. plébánia 
hivatalos pecséte. 

Ezek után csak annyit még, hogy nem a 
„Ne temere" nekünk a legnagyobb bajunk; nem 
is az, hogy a római kath. püspökök esküt tesznek 
az eretnekek persequálására, hanem sokkal nagyobb 
bajaink vannak nekiink — intra muros, a melyekről 
esetleg máskor fogok szólani. 

Révész Kálmán. 
* * V * 

Érdemes munkatársunk e czikkére a követ-
kező megjegyzéseket tesszük: 

A „Ne temere" dekrétum kétségtelenül nem 
magában álló jelenség, hanem csak egy mozzanat 
a római pápaság egyeduralmi igényeinek, az idő 
és a korszellem haladását figyelembe nem vevő 
nyilvánulásaiban, — s mint ilyen, szintén egy ok 
lehet arra, hogy a keresztyén emberiség elforduljon 
a pápa egyházától s csatlakozzék a Krisztus 
evangéliomi egyházához. 

Ez a lehetőseg azonban csak úgy válik való-
sággá, ha az evangeliomi protestantizmus, világ-
szerte is, Magyarországon is, nem összetett kezekkel 
nézi a lelkeknek a „Ne temere" által okozott 
kínos vergődéseit, önmagokra bízván a pápaság egy-
házával való leszámolást, hanem, ha hivatása egyik 
oldalának megfelelőleg, a lelki és lelkiismereti felvilá-
gosítás munkáját erőteljesen kezébe veszi. 

Hogy a római és görög katholikus^ papság 
érzi a „Ne temere" által teremtett helyzetnek a 
maga egyházára nézve veszedelmessé válható ter-
mészetét s ebből kifolyólag kéretlenül is, proprio 
motu igyekszik megszerezni vegyesházas feleinek 
az utólagos püspöki dispenzácziót: elhisszük. 
Ez azonban még egyáltalában nem nyugtathat 
meg bennünket. Ilyen dispenzácziókat a róm. és 
gör.-kath. papság csak az intelligens felek számára 
eszközöl ki, a kiknek intelligencziája esetleg bajt 
támaszthatna. A köznép tagjaiért azonban, a kik 
az intelligenczia hiányában nem veszedelmesek s 
a kik még könnyen kezelhetők az egyház fegyelmi 
eszközei által, nem veti magát közbe, hanem 
inkább szigorúan fogja azokat, számítván az általuk 
elérhető lélekhalászó sikerekre. S itt van a „Ne 
temere" dolgának az az eleme, a melyet semmi-
képpen sem szabad kicsinylenünk, sem pedig 
olyannak tekintenünk, a mely talán maga magától 
is a protestantizmus javára billenthetné az áttérések 
és a vegyesházassági reverzálisok mérlegét. Hogy 
ezeknek mérlege javunkra billenjen, megint csak 
hűségesen kell forgolódnunk a lelki és lelkiismereti 
felvilágosítás és az evangéliomi hittudat emelése 
munkájában, mert különben, míg csendes szemlé-
lődéssel várjuk a nagy bálvány összedőltét, addig 
annak ügyes és agilis szolgái a lelkek sokaságát 
hódíthatják el tőlünk. 

A reverzálisos új házasságkötési törvény életbe-
léptetésétől egész tavalyig nem volt „Ne temere" 
s mégis azt bizonyítja a statisztika, hogy kitérések 
és reverzális adások révén a protestáns egyházak 
vesztettek legtöbbet s a legnagyobb nyereséget a 
pápás egyház könyvelte el. Eltekintve tehát attól, 
hogy a „Ne temere", mint R. K. is vallja, súlyos 
támadás a felekezeti egyenjogúság és a magyar 
állam tekintélye ellen, tisztán az evangéliomi protes-
tantizmus érdekéből is küzdenünk kell a dekrétum 
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ellen Es pedig küzdenünk kell nem csupán tilta-
kozásokkal és memorandumok felterjesztésével, 
hanem egyházunk belső, evangéliomi építésével, 
nem egyházunk tagjai között pedig az értelmi 
felvilágosodás és a lelkiismereti szabadság terjesz-
tésével. S ha ezt a munkát híven és sikerrel el-
végezzük, akkor csakugyan nem a ,,Ne temere" 
lesz a mi legnagyobb bajunk. Addig azonban ne 
higyjük, hogy a „Ne temere" nekünk nem, hanem 
csak a pápás egyháznak árthat. Mert ha ezt 
hisszük s ezt hitetjük el másokkal is: önmagunkat 
csaljuk meg s másokat vezetünk félre, anyaszent-
egyházunk nagy kárára. 

Szerk. 

ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben. 

IX. 

A tanulók önmunkásságának fejlesztésére a mult 
tanévben is megalakultak az önképzőkörök: Budapesten, 
Kisújszálláson, Nagykőrösön, Szászvároson Arany János 
kör, Hódmezővásárhelyt, Karczagon, Székely udvarhelyt 
Petőfi kör, Rimaszombatban Tompa és Pósa kör (VII— 
VIII. o.. V—VI. o. tan.). Csurgón Csokonai kör, Kiskun-
halason Szász Károly kör, Kolozsvárt Gyulai Pál kör, 
Miskolczon Kazinczy kör, Nagyenyeden Kemény Zsigmond 
kör, Máramarosszigeten Szilágyi kör, Marosvásárhelyt 
Mentovich kör, Sárospatakon Erdélyi kör, Sepsiszent-
györgyön Körösi Csoma Sándor kör, Szatmárnémetiben 
Kölcsey kör, Pápán főiskolai képzőtársulat, többi teljes 
gimnáziumunkban önképzőkör név alatt. A 26 önképző-
körben a tagok eléggé élénk munkásságot fejtettek ki: 
főleg költői és prózai művek írásával, szavalással, azok 
megbirálásával, pályakérdések megfejtésével foglalkoztak, 
több helyen szépsikerű ünnepélyeket is rendeztek nyil-
vános iílés, felolvasó-estély stb. keretében. Pályadíjak 
és jutalmak gyaránt az önképzőkörök közel 3000 koronát 
adtak ki. A körök vagyonát illetőleg 11 értesítőben talál-
tam adatokat ú. m. Békés 7'91, Csurgó 1057'22, Hajdú-

böszörmény 151 "59, Hajdúnánás 382*37, Karczag 49"57, 
Kisújszállás 704-69, Kecskemét 289-71, Budapest 1052-67, 
Sepsiszentgyörgy 139'86. Zilah 1232, összesen 776991 
korona. 

Szegénysorsú növendékek anyagi támogatása a 
czélja az ifjúsági segély egyesületeknek. Az ifjúsági segély-
egyesületek vagyona a következő iskolákban van feltün-
tetve: Budapest 18,405*05, Csurgó 4321 50, Hajdúnánás 
2436-31, Karczag 2675*02, Kiskunhalas 10,634-42, Mező-
túr 12,614-34, Miskolcz 14,928, Nagykőrös 12,740, Pápa 
763234, Szatmárnémeti 1816 57, összesen 87,603 55 ko-
rona. Az ifjúsági segélyegyletek a már említett vallásos 
körökkel és az ifjúsági segély könyvtárakkal vállvetve az 
alaptőkék kamatainál jóval nagyobb összeget áldoz-
hattak a nemes czélra: szegénysorsú tanulók anyagi 
segélyezésére. 

A taníttató szülők anyagi terheinek könnyítéséhez 
nagyban hozzájárulnak a közös étkekointézetek: a kon-
viktusok. Konviktusa 20 iskolánknak van: Máramaros-
szigeten 320, Kolozsvárt és Marosvásárhelyen 240, 
Miskolczon 200, Nagyenyeden és Nagykőrösön 190, 
Debreczenben, Kiskunhalason és Mezőtúron 180, Sepsi-
szentgyörgyön és Hódmezővásárhelyt 170, Pápán és 
Sárospatakon 160, Csurgón 150, Gyönkön és Rima-
szombatban 140, Kunszentmiklóson 100 koronáért 
kapnak évente a tanulók ebédet és vacsorát. Szatmár-
németinek (48.000 korona), Kisújszállásnak és Békésnek 
számottevő konviktusi alaptőkéié van, ezeken kívül nincs 
konviktus Budapesten, Hajdúböszörményben, Hajdúnáná-
son, Karczagon és Kecskeméten. A mint az alábbi táb-
lázatos összeállítás mutatja, iskoláinkban a jótétemények-
nek, segélyezéseknek összege közel 300,000 korona, sőt 
ha a könyvekkel való segélyezést, a legácziók, ének-
karok jövedelmét, az ifjúsági segélyegyletek anyagi támo-
gatását a kimutatott 296,000 koronához hozzászámítjuk, 
a jótétemények végösszege meghaladja a 300, O o O koronát. 
A 10 év előtti kimutatásban a ref. gimnáziumok segé-
lyezési összege körülbelül 200,000 koronát tesz ki. A 
jelentékeny eltérés a 10 év alatt tett alapítványokban, 
az államsegély emelkedésében és abban leli magyarázatát, 
hogy a 10 év előtti kimutatásban a tápintézeti jótéte-
mények pénzértéke - sincs minden iskolánál a jótétemé-
nyekbe beleszámítva. 

Elengedett A tanulók más-
A z i n t é z e t n e v e tandíj nemű segélyezé-

összege sének összege 
Gyönk 196-27 449 — 
Kunszentmiklós — 3,502"— 
Békés . . . . . . . . . . 835 1 , 1 8 5 -
Budapest . 2,786 3,945" — 
Csurgó 350 9,864 — 
Debreczen . . . . . . . . 5,500 13,124-— 
Hajdúböszörmény 547 2,15990 
Hajdúnánás . 693 1,837'56 
Hódmezővásárhely 2,259 2,728"29 

A jótétemények 
összege 

645"27 
3,502-— 
2 , 0 2 0 ' -
6,731"— 

10,214-— 
18,624-— 
2,706-90 
2,53056 
4,987-29 

Alapítványok Adományok 

43,644"86 
5,200— 

308,000" -

187-19 
70 — 
70-— 

140*— 
654 62 
346-— 
14430 

6 0 ? 
1,936-77 



A z i n t é z e t n e v e 
Elengedett 

tandíj 
összege 

A tanulók más-
nemű segélyezé-

sének összege 
A jótétemények 

összege Alapítványok Adományok 

Karczag . 1,112 3,037-— 4,149'— 1 0 0 - - ' 100'— 
Kecskemét 1,479 1 4 , 6 9 1 - 16,170-— — 309'— 
Kiskunhalas 972 880-86 1,852 86 — 160'— 
Kisújszállás 584 1,087-68 1,671-68 500-— 1 621-35 
Kolozsvár 2,294 15,272'— 17,566"— 556'— 307-60 
Máramarossziget 1,998 9 , 7 8 6 ' - 11,784 — ? 161-13 
Marosvásárhely 1,810 19.481-— 2 1 , 2 9 1 ' - — 555-— 
Mezőtúr 882 7,506-23 8,388-23 — 6 7 5 - -
Miskolcz 1,824 5,629-54 7,453-54 51,000 — 790*— 
Nagyenyed 5,708 19,868-26 25,576-26 — 224'— 
Nagykőrös 647 6,028-84 6,675-84 500'— 563*50 
Pápa 6,870 18,130*— 25 ,000 ' - 16.000-00 7 8 4 ' -
Rimaszombat 848 2.920 — 3,768-— 200'— 250"— 
Sárospatak 1.840 16,028-— 17,868-— 4,260— 2,380*— 
Sepsiszentgyörgy 2,073 16,616-— 18,689-- 650"— 298-— 
Szatmárnémeti 2,106 8,733'— 10,839-— 3,464'03 438-— 
Szászváros 2,538 16,779"— 19,317-— — 70 — 
Székelyudvarhely 2,646 13.227-— 15,873-— 250*— 516 — 
Zilah 3,145 6,992'— 10,137-— 1,400'— 665-63 

Összesen . . . . . 54,795-27 241,235-16 296,03043 435,724*89 15,143'36 

Legnagyobb a jótétemények összege Nagyenyeden, 
Debreczenben, Pápán, Sárospatakon s az erdélyi isko-
lákban. Az eleyigedett tandíj összege a mult iskolai évben 
— mint a kimutatásban látható — közel 55,000 koronát 
tett ki, 10 év előtt az összeg 34,000 korona volt, tehát 
csak ebben a tételben körülbelül 20,000 koronával növe-
kedett a jótétemények összege. Az állammal azért nem 
lehet összehasonlítanom a tanulók anyagi segélyezésének 
adatait, mert a hivatalos statisztikai kimutatásban az 
anyagi segélyezésben részesült tanulóknak csak a száma 
van — a jótétemények összege sehol sincs — kitüntetve. 
Annyi azonban bizonyos, hogy az összes iskolafentartó 
testületek között most is ref. anyaszentegyházunk ád 
ki legnagyobb összeget iskolai jótétemények gyanánt. 

Nagyban hozzájárulnák a jótétemények összegének 
emeléséhez azok a nemesszívü adakozók és kegyes alapítók, 
a kik iskoláink működésének rendkívüli fontosságát mél-
tatva s a hagyományos protestáns áldozatkészségtől át-
hatva, évről-évre támogatják adományaikkal, gyarapítják 
alapítványaikkal iskoláink anyagi erejét. A mult iskolai 
évben adományok czímén 15,143 korona gyűlt össze és 
adatott ki többnyire az adományozók által megszabott 
jótékonyczélokra. A mult iskolai évben tett alapítványok 
összege 435,724 korona, a mi évenként körülbelül 20,000 
korona nagyon is számottevő bevételi többletet jelent. 

Legnagyobb a mult iskolai évben tett alapítványok 
összege Budapesten (308,000 kor.), Miskolczon (51,000 
kor.), Kúnszentmiklóson (43,644 kor.) és Pápán (16,000 
korona.). 

Református gimnáziumaink összes vagyonáról — 
a mint említettem — az idevonatkozó adatok hiánya 
miatt nem tudok ugyan pontos kimutatást adni, de tekin-

tetbe véve a mult évi alapítványok nagyságát és az állam 
idevonatkozó hivatalos kimutatását, azt reálisan 25 millió 
koronára értékelhetjük. Ugyanilyen arányú vagyonsza-
porulatot mutat (kerekszámokban) az állami gimnáziumok 
összes vagyona 14 millió korona, a kir. katholikusoké 6 
millió, az állam vezetése alatt álló összes gimnáziumoké 21 
millió, az ágost. h. evangélikusoké 12 millió, a görög 
keletieké 2 millió, az unitáriusoké 1 millió 800 ezer korona. 
A magyarországi gimnáziumok összes vagyona tehát 
kerekszámban 82 millió koronára tehető. E vagyonból a 
r. kath. jellegű iskolákra (kir. kath., szerzetesrendi, érseki, 
püspöki, erdélyi státus által fentartott gimnáziumok) 
mintegy 23 millió korona esik. A felekezeti jellegű gim-
náziumok összes vagyona tehát körülbelül 64 millió 
korona s ebből százalékokban a reformátusoké 39%> a 

róm. kath. 36%, a z ág. ev. 19%> a görög-keleteieké 
3"1%, a z unitáriusoké 2'9%• A felekezeti gimnáziumok 
összes vagyonának tehát 60%"át a protestáns áldozat-
készség hozta össze. Ha a magyarországi összes gim-
náziumok összes intézeti vagyonát (82 millió korona) 
számításba vesszük, körülbelül 41 millió korona jut az 
állam rendelkezése és vezetése alatt álló gimnáziumokra 
s ugyanannyi az autonóm gimnáziumokra s mivel ez 
utóbbiak között csak a görög-keletiek szerepelnek, mint-
egy két millió koronával, mint nem protestánsok, meg-
állapítható, hogy a magyarországi összes gimnáziumok 
összes intézeti vagyonának 50%"a a protestánsoké. 

Dr. Batta István. 



TÁRCZA. 

A Servet-pör aktái. 
IX-

Servet kérelme az Urakhoz. 
[Kézirat, a pör 21. sz. aktája. Genfi levéltár. — 1Meg-
jelent Allwoerden-nél 101. és 103. I, Mosheim-nél, Anderw. 

Vers. 419. és k. I.; v. ö. Rilliet 95. és k. Z.) 

Igen tisztelt Uraim! 
Letartóztattak Kálvin János részéről eredő bűnügyi 

vád miatt, ki hamisan azzal vádolt, mintha azt írtam volna 
1. hogy a lélek halandó és 
2, hogy Jézus Krisztus testének csak negyedik 

részét vette Szűz Máriától, 
Ezek szörnyűséges és kárhozatra méltó dolgok. 

Az összes többi eretnekségek és bűnök között egy sincs 
oly nagy, mint a lelket halandónak tartani. Mert a többinél 
mindnél megvan az üdvösség reménysége, de ennél nincs. 
A ki ezt mondja, nem hisz abban, hogy van Isten, van 
igazságszolgáltatás, föltámadás, Jézus Krisztus, Szentírás 
vagy bármi egyéb: hanem minden csak holt és az ember 
meg az állat egészen egyforma. Ha ezt mondtam volna, 
sőt nemcsak ha mondtam, hanem nyilvánosan írtam 
volna is, hogy megmételyezzem a világot, Önmagam ítél-
ném magam halálra. 

Ezért Uraim, azt kérem, hogy hamis vádlóm a 
hasonló büntetés (poena talionis) alapján büntettessék 
meg: tegyék fogollyá épp úgy, mint engem, a míg a 
pör akár az ő, akár az én halálommal, avagy más bün-
tetéssel végződik. Evégből írtam ellene a hasonló bün-
tetés (talio) alapján. Kész vagyok meghalni, ha nem 
győzetik meg úgy erről, mint más dolgokról, miket eléje 
tártam. Igazságot kérek tőletek Uraim, igazságot, igaz-
ságot, igazságot! 

írtam börtönötökben, Genfben, 1553. szept. 22-én. 

Servet Mihály 
saját ügyében. 

Tételek, melyekre nézve Servet Mihály Kálvin János 
kihallgattatását kéri. 

1. íratott-e a legutóbb mult márczius havában Tria 
Vilmossal Lyonba, elmondván a Servet-nek nevezett 
Villanovanus Mihály minden dolgait? Mi volt a levél 
tartalma és miért írta? 

2. A levéllel együtt elküldte-e Servet könyve első 
ívének felét, mely a czímét, tartalomjegyzékét vagy táb-
lázatát és a Christianismi Restitutio cz. könyv elejének 
egy részét tartalmazza ? 

3. Nem azért küldték-e el mindezt, hogy lássák 
Lyon tisztviselői, miszerint Servet-et vádolják, a mint az 
eredményekből is kitűnt? 

4. Vájjon körülbelül két hétre a levél után nem 
küldetett-e ismét ugyanazzal a Triával több, mint húsz 
latin levelet, melyeket Servet irt néki: elküldötte-e azokat, 

mint a többit, a mit kértek tőle azért, hogy Servet-et 
eredményesebben vádolhassák és győzhessék meg, a mint 
a történtekből is kitűnt? 

5. Nem hallotta-e azután, hogy azért a vádért 
Servet-et in efifigie elégették, javait elkobozták és sze-
mélyesen is elégették volna, ha nem szökött volna meg 
a börtönből ? 

6. Nem tudja-e, hogy az evangéliom hirdetőjének 
éppenséggel nem az a hivatása, hogy bűnügyi vádlóként 
lépjen föl ós egy embert bíróilag halálra üldözzön? 

Uraim ! még nagy és megdönthetetlen okok vannak, a 
melyekért Kálvint el kell ítélnetek. 

A legelső az, hogy a tan tartalma nem elég alap 
bűnügyi vádhoz, mint azt kérelmemben kimutattam és 
bővebben is kimutatom az egyház régi tanítóival. Ezért 
nagyon visszaélt a bűnügyi vádaskodással és az evan-
géliom hirdetőjének hivatásával. 

A második ok az, hogy hamis vádló, mint a jelen 
irat mutatja s a mi könnyen bebizonyosodik könyvem 
olvasása útján is. 

A harmadik az, hogy ledér és rágalmazó okos-
kodásokkal el akarja nyomni Jézus Krisztus igazságát, 
a mint írásaink magyarázatából kitűnik, mert nagy hazug-
ságok és gonoszságok vannak benne. 

A negyedik ok az, hogy nagy részben Simon mágus 
tanítását követi, mindama tanítókkal szemben, kik valaha 
az egyházban voltak. Ezért mint mágust, nem csak el 
kell ítélni, hanem ki kell irtani és el kell űzni városotok-
ból. Vagyonát pedig ítéljétek nékem, kárpótlásul az 
enyémért, melyet elvétetett tőlem. Ezt kérem tőletek 
Uraim. Készült a fönti napon stb. 

Servet Mihály 
saját ügyében. 

Fordította : Dr. Kováts István. 

BELFÖLD. 

Kálvin és a politikai orgyilkosság. 
F. é. februárius hó 14-én a „Budapesti Szemle" 

szerkesztőjéhez, mélt. Gyulai Pál úrhoz, postán, ajánlva 
a következő tiszteletteljes levelet küldtem: 

„Mélyen Tisztelt Méltóságos Uram! 
A „Budapesti Szemle" f. évi januáriusi számában 

„A reformáczió és ellenreformáczió" cz. a. egy nagyobb 
tanulmánynak része jelent meg. E czikk egyik kitételére 
nézve Méltóságod szíves engedelmével bátor vagyok 
néhány szót mondani. 

Hogy rövidebb legyek s egyenesen a dologra 
térjek, az említett tanulmányban ez olvasható: „Kálvin 
éppen úgy megírta a politikai orgyilkosság igazolását, 
mint a jezsuiták." 

Ne tegye kérem Méltóságos Uram félre e sorokat 
abban a hiszemben, hogy itt holmi szűkkeblű felekezeli, 
türelmetlen vitáról van szó. Nem 1 Olyan helyreigazításról 



van itt szó, a melyet éppen az elfogulatlanságtól távoleső 
igazság megkíván. Erre az igazságra nekiink. a theológia 
tanárainak s a gondjainkra bízott ifjú lelkész-növendékek-
nek egyformán szükségünk van, de szüksége van reá 
annak a jó magyar népnek is, a melynek a szeretet 
evangéliomát éppen a Kálvin utasítása, fejtegetései 
szerint hirdetjük. Ezeket azért bocsátottam előre, hogy 
hallgasson meg. 

Tudom, de tudja mindenki, a ki a múltnak szóban-
lévő, forrongó századát tanulmányozza, hogy a nagy 
küzdelmekben a szenvedélyek felébredtek. Ennek a 
szempontnak kellő érvényesülése nélkül sok akkori 
dolognak magyarázatát, kulcsát adni alig lehet. Ámde 
ennek daczára Kálvint forrongó korának küzdelmei koránt 
sem ragadták el annyira, hogy a politikai orgyilkosság-
nak igazolását megírta volna. 

Guise Ferencz herczegnek működése ismeretes. Meg-
gyilkolták. Ámde Kálvin nemcsak nem igazolta az orgyilkos-
ságot, hanem azt egt/enesen, a mennyire tehette, meg-
akadályozni igyekezett, ez sokáig sikerült is neki, mikor 
pedig megtörtént és sokan a református egyház tagjai, 
sőt papjai közül örvendeztek, ítélkeztek, Kálvin eljárá-
sukat elítélte, óva intett az ítélkezéstől s kijelenté, hogy 
van bíró s e bíró előtt mindenkinek számolnia kell majd. 

Egyébiránt ne magyarázgassunk mi semmit, hadd 
álljanak itt magának Kálvinnak szavai és lássuk, 
mennyiben van meg azokban a politikai orgyilkosságnak 
igazolása ? 

Mielőtt Kálvin levelének idevonatkozó szavait idéz-
ném, némi tájékozás végett egy-két szót előre kell 
bocsátanom. A meggyilkolt Guise Ferencz, Renáta her-
czegnőnek, a reformáczió eme lelkes barátjának veje 
volt. Kálvin a herczegasszonnyal levelezésben állván, ez 
utóbbi keserűen panaszkodott a miatt a reformátor előtt, 
hogy saját felekezete papjai nem viselik magukat úgy, 
miként azt a szeretet megkívánná, beszédeik az evan-
géliommal össze nem egyeztethetők Ilyen körülmények 
között írta Kálvin azt a levelet, a melyben a gyilkos-
ságról szól (1564. jan 24.) s idevonatkozólag ezt mondja : 
„Most a dologra térek Asszonyom, röviden akarok szó-
lani, mert attól tartok, hogy untatnám bőbeszédűségemmel. 
A szörnyű zavarok miatt, a melyek előfordultak, nem-
csak Ön állott ki sok aggodalmat, igaz (másrészről), 
hogy a baj érzékenyebben érinthette Ont Habár ez a 
szomorúság Istennek minden gyermekét érte és bizony vala-
mennyien így sóhajtoztunk: ja j annak, a ki ezeknek a 
botrányoknak az oka, jóllehet minden jó embernek oka 
volt sóhai'tozni és jajgatni, mert minden jó embernek 
fájt a baj, mégis (meg kell vallani) Guise úr, a ki meg-
gyújtotta a tüzet, megmenthető, megkímélhető (espargné) 
nem volt. A mi engem illet, én mindig kértem az Istent, 
hogy tegyen vele kegyelmet, gyakran óhajtottam, hogy 
az Isten tegye reá kezét, szabadítsa meg tőle az egy-
házat, ha már megtéríteni nem akarja. Annyit állíthatok, 
hogy a háború alatt senki sem akadályozta meg az em-
bereket abban, hogy öt ki ne irtsák a világból, csak én, 

őket semmi sem tartotta vissza, csupán csak az én intésem. 
Mégis pálczát törni felette, ez nagyon sok, ha nincsen 
biztos és csalhatatlan jele az elvetettségénék. Ebben a tekin-
tetben pedig erősen óvakodni kell az előítélettől és a vak-
merőségtől, mert csak egyetlen egy bíró van, a kinek 
széke előtt mindnyájan számot adni tartozunk". 

Ez a szóban lévő gyilkosságra nézve a reformátor-
nak a nyilatkozata. Van-e ebben a nyilatkozatban olyan 
kijelentés, a melyre fel lehet azt az állítást és tanítást 
építeni: Kálvin megírta a politikai orgyilkosság igazolását? 

Itt a már hosszúra is nynlt levelet be is fejezhet-
ném, de nem lehet. Olyan zord bizonyossággal van ott 
a Budapesti Szemlében kinyomatva: Kálvin megírta a 
politikai orgyilkosság igazolását. Keresem tovább a tám-
pontot, a mire az állítás építve van. Talán a szóban 
forgó levélnek első részére ? De hiszen itt másról van 
szó, a mit maga Kálvin is kijelent, midőn a levél köze-
pén ezt mondja: „Most a dologra térek." Miről is van 
szó a levél elején? Egyik-másik református pap Guise 
herczegnek (a vassy-i vérengzés szerzőjének) meggyil-
koltatása után nem viselkedett valami jól. Némelyek 
nem imádkoztak Guise-ért, sőt elképzelhető, hogy itt-ott 
örültek is. Szinte halljuk, hogy egyik-másik az igazságos 
Istennek büntetését emlegette. Ez fájt Renátának, a ki 
e viselkedést a keresztyén szeretettel megegyeztetni nem 
tudta. A franczia református papok haragudtak. Kálvin 
idevonatkozó fejtegetései arra mutatnak reá, hogy e harag 
érthető, a zsoltáros is haragudott az Istennek ellenségeire, 
sőt szt. János óva int attól, nehogy az emberszeretet 
árnyékában az Isten és az ő egyháza iránt való sze-
retetünk kihaljon. Ámde a mikor Kálvin papjainak 
érzületét érti, azt éppenséggel nem helyesli. Magát az 
ítélkezést is helyteleníti (Cepandant de le daumer cest 
aller trop avant), mert itt csak az mondhat ítéletet, a 
ki a sziveket és veséket vizsgálja. Hol van itt a poli' 
tikai orgyilkosságnak igazolása? 

Az igazság nevében ós intenzív erejénél fogva a 
méltányossághoz jussa van mindenkinek, jussa van annak 
a férfiúnak is, a ki élő áldozatul állította oda magát 
azért, a mit lelkiismeretében igaznak érzett; jussa van 
e méltányossághoz Kálvinnak, a kiről egyik legnagyobb 
ellenfele, IV. Pius pápa (még ugyanabban az évben, a mely-
ben e levél kelt) így szólt: Két ilyen emberrel ma egy-
házam az Oczeán mindkét partján uralkodnék! („Avec 
deux serviteurs pareils mon Eglise serait aujourdhui 
maitresse des deux rive de l'ocean",) 

* * 
* 

E megkeresésre semminemű választ nem kaptam. 
Azt sem nem közölték, sem nem czáfolták, egyszerűen 
félretették. Azért voltam arra kényszerítve, hogy a helyre-
igazítást másutt eszközöljem, mert ott, a hol a szóban 
forgó állítás napvilágot látott, a kiigazításnak helyet nem 
adtak Szilárd meggyőződésem, hogy ez a támadás indo-
kolja, sőt egyenesen kötelességünkké teszi, hogy szót emel-
jünk. Avagy talán a beküldött és itt szórói-szóra közölt 



levélnek hangjában volt valami, a mi miatt azt félre-
tolták ? E tekintetben sem tehetek magamnak szemre-
hányást. Engem az igazságnak mélyen átérzett tudata 
kényszerített arra, hogy (jobb küzdő hiányában) felemel-
jem gyönge szavamat, bízom abban, hogy az igazságnak 
ereje bőségesen pótolja a fogyatékosságot.1 

Budapesten, 1909. márczius 8. 

Dr. Pruzsinszky Pál, 
ref. theel. tanár. 

A városi m u n k á s lelki szükségei. 

Hosszabb vagy rövidebb ideig mindenki élt falun. 
A mai fővárosi munkásosztály legnagyobb része még 
faluról került ide s igen kevés van olyan, alig néhány 
százalék, a ki itt született s itt töltötte gyermekkorát, 
de a szülők, nagyszülők és a rokonság révén mégis min-
denki ismeri a falusi nép életét. 

A gazdálkodó, általában a földet művelő nép élete 
az Isten szalad ege alatt folyik le. A tavasz reményei, 
a nyár mozgalmas napjai, az aratás, az ősz munkája, a 
tél pihenése mind közvetlen összeköttetést létesítenek 
azzal a magasabb lénynyel, a ki felettünk uralkodik. A 
tavaszi munkák közben felénk virítanak a tavasz virágai, 
látjuk az élet ébredését minden fűszálban, halljuk a ter-
mészet életrek elesét minden madárka hang iában. A nyár 
lassanként érleli az elvetett magot, az elültetett fa ter-
mését s visszhangzik a róna a kaszapengéstől; az esti 
pihenőben pedig lágy szellő hozza felénk az aratók üde 
dalát, a pásztor furulyájának kedves hangját. A szép 
nagy mindenség, a kiterjesztett égbolt, a nap és csillagok, 
a természet ezer szépsége mind arról beszél, a ki a föl-
det teremtette, megtartja és igazgatja. Az ősz sem ébreszt 
oly bús hangulatot, mint a városban. Törik a kukoriczát, 
szedik a burgonyát, a szüretelők dalától visszhangzik a 
bérez, a szántás-vetés folyik serényen; a jövő eszten-
dőre gondoskodik mindenki Isten segítségével! A hosszú 
télnek is megvannak az örömei. A kukoriczafosztás, 
fonóka, disznóölés, névnapok terjesztik a vidámságot és 
a hosszú év munkája után, öreg, fiatal, férfi, nő és 
gyermek egyaránt siet vasárnaponként templomba — 
imádságos könyvét szorongatva kezében — hálát adni 
az Istennek, a ki megőrizte és megtartotta őket. 

A baj, szomorúság, bánat is könnyebb az ismerősök, 
rokonok részvétele mellett s falun minden bajban hama-
rosan jön segítség, gyakran még ismeretlen helyről is. 
Az emberek egymásra vannak utalva, — „ma nekem — 
holnap neked" gondolja mindenki. Megnyugvással és 
reménnyel veszik a csapásokat, mert közel van hozzá-
juk az Isten. Legalább érzi, tudja a falu népe, hogy 

1 E rektifikáczióra csak azt jegyezzük meg, hogy igen 
csodálkozunk azon, hogy a Budapesti Szemle, a melynek éppen egy 
kálvinista ember a szerkesztője, minden megjegyzés nélkül bebo-
csát hasábjaira egy Kálvint kompromittáló czikket, a rektiü-
kácziónak azonban már nem ad helyet. Mást vártunk volna a 
Budapesti Szemlétől és annak szerkesztőjétől. Szerk. 

közel van, s minden jóban és rosszban érzi — mert 
éreznie kell — a Mindenható hatalmát! 

Es vájjon hozzánk, városií emberekhez miért van 
oly messze az Isten ? De vájjon csakugyan messze van-e ? 

Míg a földműves emberek — bár bajok vannak 
falun is — minden lépten-nyomon érzik az Isten létét, 
a városban a szűk utczákba, a falak tömkelege között 
kevés napsugár hatol be. Az égnek csak foltjait látjuk 
s még a villanyos és telefondrótok is gátolják a fölfelé 
látást. — De nem is néz a városi ember fölfelé. Fut, 
siet — már a nagy távolságoknál fogva is — mindenki 
napi munkája után. Könyökkel csinál helyet a villanyos 
kocsiban, az utczán is, hogy előbbre juthasson csak a 
menésben is. Érdektelen, közönyös, ismeretlen rá nézve 
a legtöbb ember. Már reggel nehéz köd ül az egész 
városra — és az emberek lelkére. Kezdődik a munka 
— ós milyen munka?! Ezzel is siet, majdnem rohan 
mindenki. Hiszen keresni kell, sokat kell keresni, mert 
drága az élet, nehéz a családot eltartani s bajban nem 
lehet számítani a szomszédok, az ismerősök, de még a 
rokonok támogatására sem. Kevés pihenővel így telik 
az egész nap. 

Napszámosmunkát végez itt mindenki — legtöbb-
nyíre kedvetlenül, lelketlenül — a kenyérért. Nem lehet 
feltekinteni az égre — nincs semmi a természetből, a 
mi buzdítsa, bíztassa a szegény, szomorú emberi lelket. 

A munkásembernek még kevesebb ideje van lel-
kével foglalkozni; akár napszámos, akár ipari, akár gyári 
munkát végez, akár közszolgálatban, villanyos- vagy 
gőzvasúton szolgál. Egész testi erejére szüksége van a 
munkásnak, hogy kialkudott bérét kiérdemelje. Ára, bére 
van itt mindennek, a szellemi és testi munkának egy-
aránt s ezért meg kell ám dolgozni nekem is és min-
denkinek. De a mi nehezíti a munkás embernél a lélek 
emelkedését, az a munka egyformaságában, egyhangú-
ságában rejlik, mert egyoldalúvá teszi az embert és ha 
már jól tudja valaki a munkáját, akkor is mindennapíasan, 
lelketlenül, közönyösen és többnyire kedvetlenül végzi 
s ez a közöny és kedvetlenség ráül a lélekre is, a lélek 
elzsibbad és tétlenségre szorul. r 

A szűk lakásokban, a hol pedig közel szorul egy-
máshoz a család s még inkáblD a szeretetnek kellene 
úrrá lennie, reménytelenség, bizonytalanság, nyugtalanság 
és szeretetlenség üli meg a szíveket. Hát még a családnélkül 
való, a ma itt, holnap amott háló férfi- vagy nőmunkás, 
a kinek még fekvőhelye is bizonytalan ? Hiszen ha van 
még jó érzés és erkölcsi érzék az ilyen lélekben, lassan-
ként az is lemállik róla a rossz és züllött emberek társasá-
gában safőbérlőnek rendszerint igen gyér jóakarata mellett. 

A napról-napra élés s ez a reménytelenség és nyug-
talanság a szívben, bizony megnehezíti az életet, de 
elsorvasztja a lelket is és a lebújok, korcsmák látogatá-
sára, a lóverseny járásra, szerencsepróbára és sok-sok 
bűnre vezet. 

Es mennyi a kísértés, a gonoszság egy ilyen nagy 
városban ?! 



Mindenütt az érzékiség lép előtérbe. A kirakatok 
telve hangzatos felírású erkölcstelen könyvekkel, rém-
regényekkel, detektív történetekkel. Az újságok apró-
hirdetéseiben erkölcstelen, titkolt szerelmi levelezések 
folynak, a krajczáros újságok tele vannak csupa rémhírek-
kel és koholt históriákkal, mindenütt csak a rossz, a 
csúf, az erkölcstelen kiáltoz hangosan és ez vonz, 
mert nem állítja meg útjában a tisztultabb keresztyén 
felfogás. 

A szórakozó helyeken, mozgó-képes színházakban, 
zenéskávéházakban, korcsmában és sörházakban, kabarók-
ban, sehol, de sehol nem talál a munkás oly táplálékot, 
mely szépre, jóra indítaná s a pénzsóvár mulatóhely-
tulajdonosok lassanként azt a falusi üde zománczwt is le-
szedik könyörtelenül a lélekről, a mit valaki magával 
hozott I A lélek elfordul mindentől, a mi igazi örömöket 
okozna; elfordul az Istentől, a vallástól, a nemzettől, a 
hazától — s tévelyeg a nagy város útvesztőiben rossz 
vezetők, gonosz emberek társaságában, az ünnepek és 
vasárnapok igazi megszentelése nélkül. 

Hát vájjon az ilyen ember nem önkénytelenül teszi-e 
fel a kérdést: miért van olyan messze az Isten ? Én 
pedig újra kérdem, vájjon csakugyan messze van-e? 

Nincs messze! Csak úgy érzik az emberek, hogy 
messze van, mert sehol sem távolodnak el úgy az emberek 
az Istentől, az Istenházától és a vallástól, mint a városban. 

Miért van az, hogy az emberek általában olyan 
keveset szentelnek a léleknek, hogy semmibe sem veszik 
lelkük boldogságát s az igaz, benső örömök miért szorít-
koznak oly szűk körre a városi életben ? Miért küzd, 
forrong az egész társadalom : az egyszerű és műveltebb, 
a szegényebb és gazdagabb osztály egyaránt, s honnan 
az elégedetlenség mindenütt ? 

A felelet egyszerű. Az élő Istennel való közösség 
megszakítása, az eltávolodás az ő akaratától ez az, a mi 
mindenütt és mindenkor nyugtalanságot, elégedetlenséget, 
boldogtalanságot szül. Ne gondoljuk, hogy a léleknek 
ez az állapota csak a munkások és egyszerűbb életmódban 
levő emberek között üti fel fejét, — a szép palotákban is 
sok szomorú történet folyik le s nincs miért irigyelnünk 
azok lakóit. A gazdagnak, a jobbmódunak is van gondja 
elég, csak nagyobb, csak más gondok, más bajok, mint 
az egyszerűbb, szegény embereknek. 

Mindenkor és mindenütt, a hol az önzés, pénzsó-
várgás, az aranyborjú tisztelete meggyökeresedett, a hol 
pénzen akar megvásárolni mindenki mindent, a hol az 
emberiségnek ez a rút átka, csak az anyagiak után való 
törekvés, ver gyökeret, ott pusztul minden nemesebb érzés. 
Pusztul a családban az önzetlen szeretet, az embertársak 
iránt való jóérzés, a nők megbecsülése, az erény, a 
becsület, a tisztesség s helyet foglal a keresztülgázolás 
mindenen, a mi nemes, helyet foglal a parázna élet, a 
könnyű erkölcs, a hazugság, az irigység, a gőg, csábítás 
és a szemérmetlenség egyaránt. Az emberiség összes bűnei 
megnyílnak, terjesztik a szennyet, az erkölcsi züllést, 
mert vallás, sőt hit és remény nélkül akar megélni az 

ember, melyet igazzá, nemessé, Isten képére teremtetté 
egyedül csak a lélek tesz. 

És mit teszünk a lélekért ? Édes-keveset, vagy éppen 
semmit! Pedig jól mondja az írás: „a lélek az, a mi 
megelevenít, a test nem használ semmit", mert a test s 
annak összes vágyai, élvezetei, gyönyörei mind porba 
hullanak. Abba a pár lábnyi sírba semmit sem visznek 
magukkal, semmit, a mi után az életben annyira sóvárognak 
az emberek, a miért annyi dühös és ádáz harczot folytatnak, 
hogy előbbre menjenek, kényelmesen éljenek, dobzódjanak, 
paráználkodjanak s földi örömöket szerezzenek. 

A történetre hivatkozom és a példák szörnyűséggel 
igazolják amaz állításomat, hogy az élö s igaz Istennel 
való összeköttetés megszakítása okozta mindenütt a nagy 
romlásokat. A legrégibb megírt történet a zsidóké. Az 
O-testamentum részletesen közli, mint támadt pusztulás 
a zsidó népre, mihelyt eltért az Isten akaratától s hogyan 
lett mindig naggyá, ha visszatért az egy igaz Istenhez. 

Sajnos, a biblia a legtöbb helyen ma már lomtárba 
került, pedig ott kellene lennie minden kálvinista ember 
szeme előtt s kellene, hogy olvassák is szorgalmasan. 
Sok bűntől óvná meg ez a lankadó, gyengehitű embert, 
de erősítené azt is, a ki még hisz egy magasabb lény-
ben. Visszatükrözi ez a könyv az összes emberi gyarló-
ságokat, bűnöket s az emberi erényeket egyaránt. Az 
Uj-testamentom aztán teljes fénnyel mutatja be az Isten-
embert, a Jézust, a maga tökéletességében, jóságában, 
alázatosságában, szentségében és bűntelen voltában, oda-
állítja elénk az eszményt, a mely felé törekednünk kell 
s megbizonyosít, hogy kiben kell hinnünk. Meggyőz a 
felől, hogy a Jézus az egyedüli, a ki nélkül át nem 
evezhetünk a bűnök örvényei között, a kinek segítő 
kezét előbb-utóbb minden ember megfogja és a ki tel-
jes bizonyosságot adott nékünk a felől, hogy itt a föl-
dön s a sír szélén és a halál után csak egy biztos bará-
tunk és tanácsadónk lehet: Jézus! 

Egész bizonyos, hogy a zsidó nép pusztulásának 
az oka az a sok bűn volt, a mely Jeruzsálem városából 
indult ki; Jeruzsálemből, a melynek templomában lakott 
a zsidó nép hite szerint a Jehova, a kivel Mózes a 
zsidó nép nevében szövetséget kötött. Es íme, az utolsó 
hivő király, Jósiás alatt már úgy állott a dolog, hogy 
keresni kellett az Úr törvénykönyvét, melyet egykor a 
frigyládában őriztek s a melyet aztán Hilkia főpap 
talált meg. Hiába ment fel a király az Úr házába s 
hiába „olvasá fülük hallatára a szövetség könyvének 
minden beszédét" s hiába fogadtatá meg a Jeruzsálem-
beliekkel és a többi néppel, hogy az Úr parancsolatait, 
bizonyságtételét teljes szívből és lélekből megőrizik 
(II. Krón. 34—35.): a métely el volt hintve s nem volt, 
a ki feltámassza többé Zsidóországot. Elpusztult Jeru-
zsálem s a már bálványimádásra berendezett szent helyet 
leégeté Nabukodonozor, mire aztán következett a hosszú 
babylóniai fogság. 

És mi lett a sokistenhívő, bálványimádó népekkel ? 
Mi lett a babyloni, méd és asszír birodalommal ? Mi lett 



a Néró alatt végkép lesülyedt erkölcstelen régi Rómával 
és a római nagy birodalommal ? Hol van Athén, a hol 
az istenek tanyáztak egykor a görög nép felfogása szerint, 
hol van Karthagó és hol vannak az emberkéz csinálta 
nagy birodalmak, a mór, a mongol, a tatár birodalom, 
a Nagy Sándor birodalma s hol van Napoleon, franczia 
czászár, tűzzel-vassal — de Isten akarata és segítsége 
nélkül — épített nagy hatalma? Elmúltak, eltűntek s 
el fog tűnni minden, a mi emberi, a mi gonosz, a mi 
hitvány emberi erőre van alapítva s minden, a mi ellen-
tétben áll azzal, a mi nemes és jó s a Mindenható 
akaratával egyező. 
(Folyt, köv.) Dr. Pálóczi Horváth Zoltán. 

^ ^ MISSZIÓ ÜGY. 
Miért és miképpen segítsük a Filadelfia-

diakonissza-egyletet? 
n . 

És most hadd feleljek röviden arra a kérdésre : 
miképpen segítsük aFiladelfia-diakonissza-egyletet? 

Sokan talán azt felelik e kérdésre: hát hogyan 
segíthetnénk másképpen, mint azzal, hogy összegyűjtjük, 
összeadjuk azt a helvenezer koronát, a mit sok más 
súlyos kötelezettség mellett a Filadelfia-egyletnek egy 
év leforgása alatt készpénzben kell kifizetnie ? Oh, vajha 
támadna olyan egyetemes lelkesedés, a mely ezt lehe-
tővé tudná tenni, valóra tudná váltani 1 De hogy ez meg-
lehessen, sok félreértést kell az útból elhárítani. íme, 
kitűnik hamarosan, hogy a ki pénzzel és csakis pénzzel 
akarja a Filadelfia-egyletet támogatni, annak is kell 
szellemi munkát végeznie. Tudnia kell valamit egyesüle-
tünkről, annak nagy vállalkozásáról, a Bethesda-diako-
nissza-kórház becses voltáról, lehető fényes jövőjéről, 
hogy mindezekről közelebbi ismerőseinek szólhasson. 
Azután hittel kell bírnia,, hogy Isten valami csudálatos 
nagy eredményt akar itt létesíteni. A szegényebb embe-
reknek különösen arra kell kérniök az Istent, hogy 
adjon nekik kellő alázatosságot és szívós kitartást, hogy 
a kis adományokat meg ne vessék s a kis adományokból 
nagy összeget folytonos és türelmes gyűjtéssel létesít-
senek. Voltak és vannak, a kik ily modon, egy-egy cserép-
perselyben 10—15 koronát gyűjtöttek össze rövid idő alatt. 

A fő dolog pedig az, hogy minden önzést kiverjünk 
szivünkből. Ne feledjük el, hogy még mi is juthatunk 
kórházba s ki tudja, nem jutunk-e oly helyzetbe, hogy 
Isten áldásaként vesszük, ha ügyes, megbízható, keresz-
tyén lelkű diakonissza ápolja szerettünket. Volt egyszer 
Németországban egy hitetlen ember, a ki teljes életében 
támadta az evangéliomot, ostromolta a bibliát s a kit 
élete utolsó napjaiban, a mikor rettenetes, súlyos beteg-
ség gyötörte, hivő diakonisszák ápoltak. Ne kicsinyelje 
senki a diakonissza-ügyet s adományaival ne késsék. 
Az a bölcs ember, a ki egy jó ügyet akkor támogat, a 
mikor még az a jó ügy a kezdet nehézségeivel küzkö-
dik. És az a bölcs ember, a ki Istennek ád s nemcsak 

ád, hanem adományát oly naggyá teszi, a minővé csak 
az Isten előtt való felelősség érzetével teheti és ezzel jó 
példát nyújt másoknak is. A Filadelfia-egylet mintegy 
két hónap alatt minden különösebb:gyűjtés nélkül mint-
egy 7000 koronát kapott adományokban a Bethesda 
megvételére és még sokan vannak, a kik a i eddigiekhez 
hasanlóan 5—10 - 50 vagy éppen 100 ós 1000 koronát 
adhatnának. Sőt bizonyára vannak olyanok is, a kik 
valamely nagyobb adomány által különös örömöt tud-
nának szerezni a vezetőségnek is, az Úrnak is. 

De bármely nagy adomány sem elég arra, hogy 
a Filadelfia-egylet felvirágozzék. Szükség van arra is, 
hogy buzgó és hívő hajadonok jelentkezzenek a dia-
konissza pályára. 

Szükség van továbbá arra is, hogy minél jobban 
terjedjen az evangéliomi szolgálat szelleme s minél 
többen állianak annak a szolgálatába, a ki nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szol-
gáljon és váltságul adja életét sokakért, (Márk. 10, 45-.) 
A ki tehát igazán segíteni akar a Filadelfia-egyletnek, 
az fogadja el először az Úr Jézus segítését és szolgá-
latát. Engedje, hogy az Úr Jézus meggyőzze őt arról, 
hogy az O nagy szeretőben s az Istennel való össze-
köttetésben rejlik az, igaz boldogság alapja,, a mely túl-
áradó nagy örömmel tölti meg az embert s azt kérdez-
teti vele: Mit tehetek szegény testvéreimért, a szenvedő, 
a boldogtalan emberekért. Ha ez az öröm és boldogság 
tölt el sok százezer szivet, akkor az így előálló sereg 
boldogságában adja meg az Úr a Filadelfia-egyletnek 
azt a földi biztosítékot, a mely az isteni segítség ki-
fejezésre juttatója s a mely nélkül nemcsak gazdag 
intézmények, de gazdag nemzetek is pl. a spanyol, el-
sorvadtak. Reméljük, hogy a Filadelfia-egylet nem fog 
soha szűkölködni ez igazi lelki segítség nélkül, a mely 
mint élő tőke buzgó adományokban is, másképpen is 
gyümölcsözik s így lehetővé teszi, hogy a Filadelfia-
egylet nemcsak diadalmasan kerül ki a jelen küzdelmei-
ből, de egyúttal meg fogja érni, hogy még eddig nem is 
sejtett diadalokat fog aratni,. Isten dicsőségére, egy-
házunk és sok szegény felebarátunk javára. 

Adja Isten, hogy úgy legyen. 
Dr. Szabó: Aladár * 

KÜLFÖLD. 

Berlini levél. 
— Harnack Kálvinról. — 

Ez az év Kálvin esztendeje. Sokan gondolunk rá 
szívesen. Sokan nem. A nagy német evangélikus tudós-
világ is mintha vonakodnék a nagy reformátor életével 
és működésével való beható foglalkozástól! Egyik 
theológiai professzor sem foglalkozik specziál kollégium 
alakjában a nagy, genfi reformátorral s Kálvinról csak 

* Adományok a Filadelfia-egylet javára a Bethesda meg-
vételére hoízzám küldhetők, dr. Szabó Aladár, Bpest, Kálvin-tér 7. 



a rendes egyháztörténelmi előadásokon esik szó. Az 
elhangzó nyilatkozatok természetesen érdekelnek bennün-
ket. Legalább Harnack, a berlini egyetem hírneves 
profeszora, s korunk egyik legjelesebb theol. tudósa 
szólott előadásai keretében Kálvinról. Az előadást a 
magam és egy német kollegám jegyzetéből, — bár 
vázlatosan, de a fontosabb pontoknál a kifejezésekhez 
is híven ragaszkodva, ismertethetem a következőkben : 

* * 

Luther német reformácziója — a lényeget tekintve 
— alig terjed tovább a specziális német talajnál. Ezzel 

szemben a Kálvin által munkált reformáczió, nemcsak 
a lutheránizmustól hódított el területeket, hanem új népek, 
új országok szerzésében is óriási arányokban haladt előre. 
Sok mellékest nein tekintve, legfőbb oka ennek: Kálvin 
személyiség?, mely tanítványaiban újra és újra éledt. így 
történt ez Svájczban, Hollandiában, . . . . de különösen 
Skócziában. Knox nem más, mint Calvinus redivivus! 

* 

Kálvin abban az időben növekedett, mikor az 
olasz humánizmus germán hatások alatt Francziaország-
ban is megmozgatta a lelkeket. Az ifjú teljesen franczia 
szívben, lélekben, bár édesanyja voltaképen német ere-
detű volt. Vas szorgalommal és nagy buzgalommal tanul-
mányozta a jog mellett a bibliát is. Párisi diákoskodása 
alatt kiváló tehetségei révén egy humanista kör élére 
került. E kör hosszabb ideig állott Luthernek, ha nem 
is közvetlen, de közvetett befolyása alatt Midőn e kör 
a hatalommal konfliktusba keveredett, Kálvin német 
földre menekült. Egy jól bevégzett ifjúság gyümölcséül 
tekinthetjük 1536-ban kiadott Instituczióját. E mű, bár 
szerkesztője még fiatal, alig 26 éves: — minden izében 
érett, kész! Az a teljesen tiszta, éles, csípős, metsző elme 
a reformáczió gondolatainak egész özönéből kiszélesített, 
hatalmas, teljes szisztémát alkotott. 

* * 
* 

A reformáczió munkásai közül Zwinglit, bár ez 
szintén humánista volt, nem sokra tartotta. Ellenben 
Lutherről mindég a nagyrabecsülés hangján nyilatkozott, 
bár egész munkásságával a lutheránizmusnak — külö-
nösen az egyház-rendezetben való —- nagy hiányairól 
tett tanúságot. E gyönge oldal egyrészt elősegítette a 
germán reformáczió terjedését, de másrészt a megszilárdu-
lásnak nagy gátlója volt. Mielőtt az Instituczió híres szer-
zője Genfbe korült volna, ott Farel a reformáczió negatív, 
előkészítő munkáját jórészt véghez vitte, s a szisztematikus 
munka vezetésére kényszerítette Kálvint. Kálvin maradt. 
Szelleme, akarata, egyénisége müve lett aztán, hogy — 
egy csekély időközt leszámítva — Kálvin Genfhez és 
Genf Kálvinhoz tartozott, 

* 

Reformátori önállósága nem az üdvtanban nyilat-
kozik. Bár van csekély különbség közte és Luther közt, 

de az erkölcsi önállóság, az üdvszövetséget magába 
fogadó individuum hangoztatásában nem tesz túl Luthe-
ren. A kegyelem mindenhatóságát egyformán hangsú-
lozzák. Mindössze a „gratia gratis data" gondolota, 
mint az isteni üdv „jogrend^-jének alapelve jut Kálvin-
nál jelentősebb poziczióhoz. 

Szintén csak másodlagos a különbség az úrvacsorát 
illetőleg. Luther felfogása éppúgy teli miszticzizmussal, 
mint a Kálvin „lelki evése". 

* * 
* 

Főkülönbség az, hogy Kálvin tisztázta, illetőleg 
kiegészítette az egyház fogalmát! 

Az igaz egyháznak helyes igehirdetés és helyes 
szakramentum-kiszolgáltatás azismeretőjele Luther szerint. 
Kálvin, ez a praktikumok iránt is csodás érzékű, 
roppant belső erejű individuum, hozzáteszi: . . . . és a 
„lex Dei et Christi"-nek minden viszonylatban való 
érvényesítése discziplina által; a hol ez nincs,?ott nincsjj 
igazi egyház. Ebből fejthető ki aztán minden igazi különb-
ség a két reformátor közt. És ezt az elvet meg is tudta 
valósítani ez a hatalmas egyéniség. Csak a román 
kiváló szerzetesek és a pápák vannak ily anyagból 
gyúrva! Elkerülhetlen az összemérése egy Szent Ber-
náttal, egy VII. Gergelylvel! 

* * 

* ; 

Kálvin államot és egyházat elvben külön választ. 
Az egyiknek része a legalitás,• a másiké a moralitás.;.! 
Lényegében római kath. gondolat. És az is, hogy az 
állam ekszekutiv ereje tartozik az egyház szolgálatára 
állani, ha a moralitás veszélyben forog. Ugy fest Genf, 
mint egy egyházállam. Elvben theokratikus. 

Az őskeresztyénség mintájára a „pastores, doctores" 
arisztokrácziája áll a lényegében demokrata gyülekezet 
élén. De csak elvben vezet ez a testület, mert tényleg 
Kálvin az úr; abszolút kormányzó egyház- és államban. 

Akarta, és meglett, hogy a keresztyén szellemű 
állam helyébe krisztusi állam lépett. Az egyház hatott 
az államra! 

Ezóta mindenütt, a hová a kálvinizmus lábát 
betette, az egyház nemcsak evangéliomi, de politikai 
karakterű is lett! Mindenütt az egyesülési szellem, mely-
lyel voltaképen modern kor és történelem kezdődik ! És 
ez a szellem Kálvin által és Kálvin óta különbözik 
minden más, — ilynemű régitől! 

* * ti + 

Kálvin a „lex Christi '-t oly erővel viszi keresztül, 
hogy Genf egy nagy, protestáns kolostor lesz, a mely-
ben azonban házasodnak és gyermekeket növelnek. 
Vendéglők, mulatók csukva. Ártatlan fényűzések is el-
tiltva rOra et labora" betűszerint végrehajtva! 

Ez a jelenség páratlan a világtörténelemben! 
A római egyház létrehozta ugyan a kolostorokban 

Kálvin fegyelmét, de a „felesleges érdemek' misztikus 
tanával. A különböző szekták, anabaptisták szintén éltek 



már ily fegyelemben, de anarkisztikus, túlcsigázött esz-
katológikus és szilaj apokaliptikus gondolatokkal. De 
minden mellékgondolat, ferde elv nélkül ilyen egyházat, 
ilyen államot, ilyen fegyelmet teremteni ! Politikát eszte-
len radikálizmus nélkül egyház kezébe adni! Ez az, 
a mi páratlan a történelemben! •••*-

* * * 

Luther révén egy nagy tömegeszmét kapott a 
világ; Kálvin által új egyház- és államalkotmányt és új 
életrendet! 

És ebből mi németek — sajnos — kevés részt 
vettünk. Különösen a diszciplínát tekintve, sokban hátra-
maradtunk a kálvinisták mögött, mert valódi német talajon 
csak a kálvinizmus másodlagos tulajdonságai hódítottak ! 

Igen! Mert a német szellem egészen más! Valami 
bámulatos a Kálvin Genfje ; de mi, a mi német szelle-
münkkel három napig se tudnánk benne megmaradni ! 
Ilyen reális talajon egy Leibniz, Kant, Goethe ideális 
kora lehetetlen, mert ekkora mértékű szabadságot a 
kálvinizmus nem engedélyezett! 

* * 
* 

De ha nem kedvezett az ideák világának ez az 
egyház, annál inkább fordult a reális világ felé. Mert —r 
furcsán hangzik ugyan, — de Kálvin a megteremtője a 
modern kapitalizmusnak! Óriási, képtelen tőke egyesek 
kezében: volt ő előtte is. De az a hadseregnek s a 
humanizmus tudományának, művészetének használt. De 
a Kálvin egyházában, hol semmi luxus, semmi fényűzés, 
de meghatározott életrend, melynek örökös refrainje : ima, 
munka . munka: — ott szükségképen fel kellett halmo-
zódni a tőkének! A vallás-erkölcs iránt való intenzív érdek-
lődés párosulva a tőke iránt való intenzív érdeklődéssel 1 
Ez emelte ama kor egyik nagyhatalmává Hollandiát; 
ez tette azzá Angliát. Ez tette gazdaggá Skócziát. De 
legjobban látszik ez a kálvinista Amerikában, hol egy-
felől csak a vallás köti le az emberek ügyeiméi, mit a 
tömérdek szekta ós revival bizonyít, — másfelől csak a 
tőke, a pénz és alig más. 

Távol legyen a gondolat, hogy a kapitálizmus hibáz-
tatandó^ Hiszen a tőke jól felhasználva a leghatalmasabb 
kulturtényezők egyike. Azt sem akarom mondani, hogy 
Kálvin direkte akarta volna a kapitálizmust. De valamint 
az Ő határozott akarata nélkül fejlődött demokratikus 
egyházszervezetéből a modern idők egyenlőségi törek-
vése és szocziálizmusa nemesebb értelemben : — éppúgy 
egyazon méhben fogamzott ezekkel ezek ellene : a 
modern kapitalizmus is.1 

* * 
* 

Ha a modern idők, az új kor eszmeáramlatai 
ennyire Kálvinból erednek, legjobban úgy mérlegelhetjük 

1 Harnack eszmemenetét és végső következtetését, a mint 
saját maga is mondja, ennél a pontnál valóban „furcsá"-nak ítéljük, 
s ennek a furcsaságnak kimutatására még majd vissza is térünk. 
Szerk. 

jelentőségét, ha elgondoljuk: mi lenne ma a müveit 
világ Kálvin nélkül ?! . . . Nyilatkozhatna ő is a nagy 
apostol szellemében (II. Kor. 3. : 2): Anglia, Skóczia, 
Hollandia, Amerika, egyén, tudomány, egyesülés szabad-
sága, keresztyén élet és egyenlőség . . . „ti vagytok az 
én levelem . . . a melyet ismer és olvas minden ember!" 
Ezt tette Kálvin! Röviden : A modern szellemet öltöz-
tette pozitív alakokba! 

* * * 

Eddig Harnack. Ítéletéből több, német vonatkozású 
czélzatosság mellett hatalmasan domborodik ki Kálvin igazi 
nagysága. Servet-ről nem emlékezett meg. De nagyobb 
baj az minékünk, hogy minket nem említhetett ott, a 
hatalmas, boldog, kálvinista országok között! Bár tanul-
nánk minél többet Kálvintól! 

Berlin. Csikesz Sándor, 
róf. s. léikész. 

IRODALOM. 
Hibaigazítás. Lapunk mult heti számában „Szo-

eziális irányú igehirdetés" cz vezérczikkünkbe a követ-
kező sajtóhibák csúsztak be: A Peabody műve czíméből 
kimaradt a social question elől a névelő: the ; a 
Monod műve czíméül „Le roi et la royalité" jött „Le 
roi et la royauté" helyett; és a 147. lap 6. sorában 
éppen, épen (sértetlenül) helyett, 

Az egyetemes konvent Kálvin-jubileumi emlék-
füzete. A református konventtől kiadott népszerű Kálvin-
füzet, melyet S. Szabó József, debreczeni főiskolai tanár 
irt, hovatovább nagyobb kelendőségnek és elterjedésnek 
örvend. A népszerűen irt tartalom mellett a füzet szép 
képei is elősegítik annak a kelendőségét. Az ára 20 fillér, 
valóban csekélység, s a czél, melyet szolgál, a legnemesebb. 
A konvent egy jótékony egyházi czélú jubileumi Kálvin-
alapot óhajt jövedelméből létesíteni. Járuljon hozzá minden 
magyar református ember a maga 20 fillérjével e jubi-
leumi alap megteremtéséhez! Ez a legkevesebb, a mit 
az ünnepi esztendőben tennie kell! A lelkészek, tanítók, 
elöljárók buzgólkodjanak első renden ebben az ügyben! 
A füzet immár második kiadásban jelen meg, még szebb 
külső kiállításban és jobb papíron, mint először. A 
Kálvin fali arczképének a készítése is folyamatban van. 
Ezt az arczképet nagy körültekintéssel, gonddal állitják 
elő s arra törekszenek, hogy a sokféle Kálvitikép közül 
a legszebbet sokszorosítsák. Néhány hét múlva a képek 
elkészülnek. Egy darab ára 40 fillér. Megrendelhető úgy 
a Kálvin-füzet, mint a Kálvin-kép a dunántúli ref. egyház-
kerület püspöki hivatalában Komáromban. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A tótkeresztúri evang. gyülekezet 

Darvas Aladái-, őri-mogyorósi lelkészt választotta meg 
lelkipásztorává. 

Lelkészkinevezés. Makay Kálmán, kassai reform, 
segédlelkészt az igazságügyi miniszter, a kassai kir. 
javítóintézet lelkészévé, egyelőre ideiglenes minőségben, 
kinevezte. 

A Ne temere felfüggesztése. Az Alkotmány f. hó 
7-diki száma, egyik római levelezőjének értesítése alapján 
azt a hírt közli, hogy a pápa már döntött abban a kére-
lemben, a melyet a magyar r. kath. püspöki kar a 



Ne temere dekrétum ügyében hozzá intézett. S a döntés 
úgy hangzik, hogy a pápa a dekrétum hatályát épp 
úgy felfüggeszti Magyarországon, mint a hogy azt Német-
ország egyik tartományára nézve tette, vagyis visszaáll 
hazánkban a vegyesházasságokra vonatkozólag a dekrétum 
előtt való állapot, a statusquo ante. Ez az új pápai 
határozat csak akkor lép majd hatályba, a mikor azt a 
püspökök hivatalosan fogják papjaikkal közölni. — 
Örülnénk, ha az Alkotmány e római értesülése igaz 
volna. Kívánatosnak tartjuk azonban, hogy a pápai 
határozatot a püspökök ne csak papjaikkal közöljék, 
hanem mindenek megnyugtatására, egész terjedelmében 
publikálják. 

Székács-emlékünnep. A pesti evangélikus magyar 
egyház néhai lelkipásztorának s a bányakerület püspö-
kének, Székács Józsefnek születése századik évfor-
dulója alkalmából, szép emlékünnepet rendezett f. 
hó 11-én este a Deák-téri templomban, a melyet 
zsúfolásig megtöltött a hívek serege. Az ünnepen 
megjelent. a.z egyház presbitériuma, egyházi és világi 
vezetősége, csaknem teljes számban. Ott láttuk továbbá 
Scholtz és Zelenka püspököket, a ref. egyház képvisele-
letében dr. Kovácsy Sándor főgondnokot s Petri Elek és 
Haypál Benő lelkészeket, a ref. theol. akad, képvise-
tében Hamar István és Marton Lajos tanárokat, az 
unitárius egyház képviseletében Józan Miklós esperest, 
továbbá dr. Beöthy Zsoltot, dr. Vargha Gyulát stb. 
Az ünnepély gyülekezeti énekkel kezdődött, a melynek 
elhangzása után Raffay Sándor lelkész hálaimádságot 
mondott azért, hogy a Gondviselés az evangélikus egy-
házat megajándékozta Székács József szellemével, nemes 
gondolkodásával és meleg szivével. Morascher Hugó, a 
fasori egyház karnagya, orgonán játszott s utána Zsilinszky 
Mihály egyházkerületi felügyelő lépett az emelvényre és 
szép beszédben idézte föl az egyház néhai nagy fiának emlé-
kezetét. Jellemezte Székácsot, mint lelkészt, írót, szónokot, 
embert és. hazafit. Utána az egyházi vegyeskar Bruckner 
Frigyesnek,, a Deák-téri evangélikus egyház karnagyá-
nak vezetése alatt karéneket adott elő ; majd Mór Henrik 
vallástanár szavalt el néhányat Székács József költe-
ményeiből. Az ünnepélyt gyülekezeti ének rekesztette be. 
Székács József emlékezetét kegyelettel építjük fel mi is 
e hasábokon, hiszen egyike volt ő e lap nagynevű 
megindítóinak. Legyen azért itt is áldott az ő emlékezete ! 

Lelkészi kör alakulás. A szatmári ref. egyház-
megyében új lelkészi kör alakult „Fehérgyarmati lelkészi 
kör" név alatt. A 15 egyház bevonásával megalakult 
kör elnökévé Fábián Károly fehérgyarmati, jegyzőjévé 
Melegh Gyula zsarolyáni lelkészt választotta meg. Az 
alakuló értekezlet az adócsökkentési államsegély, az 
egyházi szavazások titkosságának megőrzése, a yallás-
egyenlőségi szövetség, a népiskolák államosítása, a papi 
egyenruha és a lelkészi kongrua rendezése kérdéseivel 
foglalkozott. 

A nem róm. katholikusök párbórszolgáltatásá-
nak megváltása tárgyában, a mint az Egyházi Közlönyből 
látjuk, a kultuszminiszter f. hó 10-én a római kath. 
püspökökhöz „átiratot-' (Jó lenne, ha mi is mindenkor 
így terminálnánk a miniszteri „leiratokat". Szerk.) inté-
zett, a melyben kijelenti, hogy azokat a párbértermészetű 
szolgáltatásokat, a melyek a r. kath. plébánosok a 
canonica visitationalis jegyzőkönyvek alapján másval-
lásúak kezére jutott r. kath. ingatlanok után eddig 
követeltek, mint dologi terheket megszűnteti s az ilyen 
követeléseket csak abban az esetben tekinti jogosultaknak, 
ha azokat magánjogi szerződések biztosítják. —- A kultusz-
miniszter ez elhatározása sok jogtalan követelést szűntet 

meg. Miután azonban az „átirat" az ily jogtalan köve-
teléseket az államkincstárból kívánja pótolni, újabb jog-
talanságnak nyit utat. Legközelebb tehát szavunk lesz 
ehhez a dologhoz. 

A két protestáns egyház közös bizottsága folyó 
hó 8-án ülést tartott Budapesten báró Bánffy Dezső és 
dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt. A bizottság tanács-
kozásának tárgya a Ne temere pápai dekrétum ügyében 
való állásfoglalás lett volna. Miután azonban br. Bánffy 
bejelentette, hogy illetékes helyről nyert értesülése szerint 
a pápa a dekrétumot Magyarországot illetőleg felfüggesz-
tette : a bizottság állásfoglalása feleslegessé vált. A be-
jelentést örvendetes tudomásul véve, a bizottság elha-
tározta, hogy felkéri a kormányt a pápai felfüggesztő 
intézkedésnek a bizottsággal leendő közlésére, mert tel-
jesen megnyugtatva csak abban az esetben lehet, ha a 
felfüggesztést minden tekintetben kielégítőnek találja. 

Egyházkerületi gyűlés. A dunántúli evang. egy-
házkerület f. hó 17-én rendkívüli közgyűlést tart Pápán, 
hogy megtegye a hivatalos intézkedéseket a boldog em-
lékezetű Ihász Lajos elhunyta folytán megüresedett 
kerületi felügyelői állás betöltése iránt. A felügyelőségre 
több jelölt van, így Vécsey Sándor nagybirtokos, Ber-
zsenyi Jenő orsz.-gyűl. képviselő, Hering Zsigmond sop-
roni ügyvéd és Szeniczey Géza egyhm. felügyelő. 

A pápa a királyi veto-jog ellen. A pápaválasz-
tásnál, régi gyakorlat alapján, az osztrák császárt s a 
franczia és spanyol királyt veto-jog illeti meg, vagyis 
egy bibornok útján eleve tiltakozhatik valamely bibor-
noknak pápává választása ellen. A nevezett uralkodók 
eme veto-jogát a pápaság nem volt ugyan hajlandó soha 
elismerni, de azért a legközelebbi pápaválasztás alkal-
mával is érvényesült az, Ferencz József osztrák császárnak 
Rampolla személyét illetőleg, a krakői bibornok-érsek 
útján bejelentett tiltakozása utján. De bár éppen eme 
vető folytán jutott méltóságához a jelenlegi pápa, most 
mégis az hírlik Rómából, hogy X. Pius egy bullát 
bocsátott ki a bibornokokhoz, a melyben megszűntnek 
jelenti ki a világi hatalmaknak a pápaválasztásnál eddig 
gyakorolt veto-jogát és a kardinálisoknak kiközösítés 
terhe alatt megtiltja, hogy a világi hatalmaknak akár 
közvetett, akár közvetlen befolyását eltűrjék. — Kíváncsiak 
vagyunk, hogyha ez a bulla csakugyan kibocsáttatott, 
miként fogadják azt az érintett uralkodók? 

Kálvin képek. Több oldalról érkezett tudakozódásra 
válaszolva, a ref- egyet, tanügyi bizottság elnöksége 
értesíti az Egyet. Tanügyi Bizottság által kiadatni hir-
detett Kálvinképek előfizetőit, hogy a képek, részben 
előállítási akadályok, részben a megrendelések lassú 
beérkezése miatt, csak 5—6 hét múlva lesznek a megren-
delőknek szétküldhetők. 

I S K O L A . 

Az orsz. ref. tanáregyesület választmánya febr. 
28-án Debreczenben ülést tartott. Hogy mit végzett, azt 
csak a Sárospataki Ref. Lapok legutóbbi számában olvas-
suk. Mi nem kaptunk róla tudósítást, s nem kapott a 
prot. sajtóiroda sem. Pedig talán érdeke volna a tanár-
egyesületnek s választmányának, hogy dolgai felől érte-
sítések jelenjenek meg egyházi lapjainkban ! A Sp. Ref. 
Lapok közlése szerint a gyűlés legfontosabb tárgya a 
középiskolai tanárok fizetéskiegészítése ügyében a köz-
oktatásügyi miniszterhez intézendő memorandum alap-
elveinek megbeszélése volt. A választmány, az egyes 
tanári testületek véleményének figyelembevételével a 



következőkben állapodott meg: Mint főkivánság a VH-ik 
fizetési osztály megnyitása kérendő, megnyitása oly érte-
lemben, mint az állami középiskolai tanárokra tervbe van 
véve, t. i. hogy a tanári status egy harmada a VH-ik, 
egy harmada a VlII-ik, egy harmada a IX-ik fizetési 
osztályba helyeztessék; e fizetési osztály megnyitása a 
a korábbi beosztás okozta sérelmek nagyrészét orvosolni 
fogja, úgy hogy most — nehogy kisebb részletkérdésekkel 
a fődologról a figyelmet elterelje — a memorandum 
nem is fog kiterjeszkedni a korábbi sérelmek újabb 
felsorolására; ezek közül csupán kettőt említ fel, ú. m. 
a más tanári statusban töltött szolgálati éveknek beszá-
mítását s a tanári rangsornak félévenkénti kimutatását; 
az igazgatók beosztására nézve elfogadja a vál. gyűlés 
a sárospataki tanári kar indítványát, mely szerint, miután 
az állami tanárok az igazgatók kivételével osztatnak be 
egyenlő arányban a IX., VIII. és VII. fizetési osztályba, 
nálunk — a mennyi az igazgatók létszáma (t. i. 27) — 
annyival több tanár osztassék be a VII. és VIII. fize-
tési osztályba, mindenik igazgató meghagyatván a maga 
korszerinti helyén, később külön is számbavétetvén s 
beosztatván, mint igazgató. A lakásdíj kiegészítésének 
felvételét mellőzte a választmány, miután az más úton 
is megoldható ; hasonlóképen mellőzte az igazgatói pót-
lék nyugdíjba való beszámításának kérdését; nem fog-
lalhatta be a memorandumba a felső leányiskolái tanárok 
fizetésrendezési ügyét sem, miután egyfelől e kérdéssel, 
illetőleg az általok szenvedett sérelmekkel nem ismerős 
s másfelől e kérdés a minisztérium más ügyosztályának 
körébe tartozik, hanem felhívja a felső leányiskolák 
tanárkarait, hogy állítsanak össze e tárgyban egy memo-
randumot, adják be azt a tavaszi közgyűléshez s akkor 
szívesen fogják azt támogatásukba venni. A memo-
randumnak a jelzett alapelvek szerint való kidolgozására 
a vál. gyűlés Karai Sándor vál. tagot kéri fel, s ha a 
memorandum elkészül, azt — márczius hó folyamán — 
nagyobb, lehetőleg az összes ref. gimnáziumok képvise-
lőiből álló bizottság fogja a közoktat, miniszternek átnyúj-
tani. Ugyanez a bizottság a konvent világi elnökénél is 
tisztelegni fog, neki is átnyújtja a memorandum egy 
példányát s Őt, illetőleg a konventet is felkéri a kérelem 
támogatására. 

Új egyetemi magántanár. Dr. Ereky István, az 
eperjesi evang. jogakadémia tanára a budapesti tud. 
egyetemen a magyar közigazgatási jogból egyetemi 
magántanári képesítést szerzett. A kultuszminiszter e 
képesíttetést jóváhagyó tudomásul vette. 

A debreczeni bölcsészeti fakultás jogosítása. A 
tiszántúli ref. egyh. ker. elnöksége még a mult évben 
felterjesztést intézett a kultuszminiszterhez az iránt, hogy 
a debreczeni főiskola bölcsészeti fakultásának hallgatói 
a második év végén akadálytalanul jelentkezhessenek 
alapvizsgálatra, akár a budapesti, akár a kolozsvári 
egyetemen. Az érdekelt egyetemek közül ugyan még a 
kolozsvári nem nyilatkozott ebben a dologban, de a 
kultuszminiszter, a kerület elnöksége előtt tett személyes 
nyilatkozatában kijelentette, hogy részéről nem kíván 
akadályt gördíteni a kérelem teljesítése elé. 

A debreczeni tanítók fizetésrendezése. A mint a 
Debr. Prot. Lap írja, a debreczeni ref. egyháztanács 
legközelebb elhatározta, hogy tanítói fizetésének rende-
zése végett igénybe veszi az 1907. XXVII. t.-cz. alap-
ján az államsegélyt s ez iránt kérvényezni fog a kultusz-
miniszternél. Ezzel a közleménnyel kapcsolatban azt a 
kérdést teszi fel a nevezett lap, hogy elment-e a deb-
reczeni egyház a teherviselésben addig a határig, a 
melyen túl az államsegély igénybevétele legalább erköl-

csileg jogosult? S megfelel rá,- hogy tudtával: nem; 
mert, a debreczeni egyház adóperczentje csak 3% s a 

mellett is legfelebb a 20 koronáig emelkedhetik az egy-
háztagok adója. Bizony, ha így van a dolog, s ha tekin-
tetbe vesszük ezzel szemben a kis gyülekezetek hívei 
által viselt adóterheket, mi sem mondhatjuk, hogy a 
debreczeni nagy és gazdag tagokkal rendelkező egyház 
elhatározása „erkölcsileg jogosult" ! 

EGYESÜLET. 
Protestáns-Kör Késmárkon. A mint az Evang. 

Őrálló írja, Késmárkon, Kirchknopf Gusztáv ev. lelkész 
buzgólkodása folytán, mint a Magy. Prot. írod. Társaság 
fiókja, „Protestáns Kör" alakult febr. 21-én. Az alakuló 
gyűlésen védőnek dr. Tátray Gergely egyházfelügyelőt, 
elnöknek Ozvald György liczeumi felügyelőt, ügyvivő 
elnöknek Kirchknopf Gusztáv lelkészt és Karátsony 
Zsigmond liczeumi igazgatót, jegyzőnek dr. Szelényi Ödön 
licz. tanárt, pénztárosnak Stenczel Pál takarékpénztári 
könyvelőt választották meg. A késmárki Prot. Kör, éppúgy, 
mint az írod. Társ. pozsonyi köre, a böjti és az adventi 
időkben hetenként felolvasó estélyeket kíván rendezni. — 
Az írod. Társaság ez újabb fiókját szívesen üdvözöljük. 
Támadnia kellene ilyennek minden nagyobb protestáns 
gyülekezetben!. 

Az evangéliomi ifjúsági egyesüíétek missziói nap-
jai f. hó 11—12. napjain folytak lé a fővárosban, a 
vidéki egyesületek és a fővárosi protestáns közönség 
örvendetes érdeklődése mellett. Az ifjúsági egyesületi 
szövetség vendégei: Sarasin-Warnery Reinhold, világ-
szövetségi elnök és Fermaud Károly világszövetségi titkár, 
több alkalommal szólottak az evangéliomi ifjúsági egyesü-
letek nagy ontosságáról.sszeretjük hinni, hogy szavaik meg 
fogják teremni kivánt gyümölcseiket. A missziói napok-
ról jövő heti számunkban fogunk részletes tudósítást 
adni. < , 

A pápai ref. nőegylet mult hő 28-án tartotta 1908. 
évi közgyűlését a főiskola dísztermében Vikár Kálmánné 
elnöklete alatt. Faragó János titkár terjedelmes jelen-
tésben számolt be az egylet működéséről. Az egylet-
nek 158 tagja van, kik közül 20 alapító, 134 rendes, 
4 pedig pártoló tag. Az egylet vagyona immár megha-
ladja a 4000 koronát. A mult esztendőben 450 koronát 
fordított szegény iskolás gyermekek segélyezésére, 40 
gyermeket látott el egészben vagy részben ruhával. 
Ezután Baranyay Zsigmondnét, Kis Ernőnét és lic. Bácz 
Kálmánnét választmányi tagokká választották. (Dt. Pr. L.) 

A karczagi ref. főgimnázium „Ref. Ifjúsági 
Egyesülete" f. hó 7-én sikerült felolvasó-estélyt rende-
zett. Az ifjúsági énekkar éneke után Fazekas Gyula 
tanár mondott megnyitó beszédet, majd Sándor László 
VIII. o. t. szavalt, Németh Gyula VIII. o. t. „A vallás 
Keleten" cz. alatt felolvasást tartott. A kar ujabb éneke 
után Fábián Sándor VIII. o. t. szavalt, Bujk Béla 
VIII. o. t. pedig népünk babonáiról olvasott fel. Az 
estélyt a kar éneke rekesztette be. 

GYÁSZIÍOVAT. 
Málnássy Károly, szászújfalu-marosszentkirályi ref. 

lelkész, 70 éves korában, február 25-én, 
Gáspár Sámuel, magyarszováti reform, lelkész, 7,1 

éves korában, f. 'hó 1-én elhunyt. 
Legyen áldott emlékezetük ! 



ADAKOZÁS. 
A Farkas József-emlékalapra a következők ada-

koztak : A budapesti ref. főgimn. tanárok 48 K, Vargha 
Tamás theol. 5 K, dr. Kovács István vallástanár 5 K, 
Vass Árpád áll. főgimn. tanár 5 K, Patonay Dezső nagy-
kőrösi lelkész '20 K, Kocsi vajai lelkész 10 K, Dőczy 
József kisbajomi lelkész 5 K. Összesen 103 K ; a 9 ik 
számban közölt kimutatással együtt: 707 K. 

B. Pap István. 
igazgató. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Fábián Béla ref. vallású magkereskedő hirdetését 

olvasóink figyelmébe ajánljuk. 
Minden anya érdklődik a „Scott-féle Emuisió" 

i$ánt, mely lapunk hasábjain most sokszor ajánltatik. Ez 
egy híres csukamájolaj-készítmény, melyet gyermekek 
előszeretettel vesznek be és mely nekik minden esetben, 
melyben eddig közönséges csukamájolajat használtak, 
gyors és biztos segélyt nyújt. Kapható minden gyógy-
szertárban. 

Angol-kór. 
Ama kiváló és konczentrált táplálék, a mely a SCOTT-
féle Emulsio-ban foglaltatik, táplálja a csontokat, s 
azokat keményekké és egyenesekké teszi. E szer hatása 
alatt a csontokat körülvevő hús egészséges és szilárd lesz. 

Az általános egészség a 

Scott-féle Emulsio 
hutása alatt, rohamosan javul és az angol-
kóros gyermekek époly rózsás és viruló 
arczszint kapnak, mint az egészségesek. 
Az orvosok állandóan ajánlják a 

SCOTT-féle Emulsio 
használatát. 
Egy eredeti üveg ára 2 kor. 50 fillér. 

Kapható minden gyógytárban. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 

gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 

Az Emulsio v á s á r -
lásáná l a SCOTT-
f é l e módszer véd-
j e g y é t - a ha lász t 

— k é r j ü k f i g y e -
lembe venn i . 

tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiáb;ui mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

P Á L Y A Z A T O K . 

P á l y á z a t . 

* Az Örkényi kongruás ref. lelkészi állásra pályázat 
hirdettetik. • 

Az állás, a mint a választás jogérvényessé lett, 
azonnal elfoglalandó. 

Pályázati kérvények f. évi április 5-ig Újpestre, 
Mády Lajos espereshez küldendők. 

Megváltási tárgy nincs. 
Kunszentmiklós, 1909. márczius 8. 

Baksay Sándor. 
püspök. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

A kiváló bór- és lithiuinos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvíz kereskedésekben vagy a Özinye-Lipóczi Sttlvator-forrál-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi) 

Erdély és Szabó 

l e g e l ő n y ö s e b b be-
szerzés i f o r rása . 

laboratóriumi felszere-

lésekéstanszerekgyára 

Budapest, VIII., Baross-utcza 21. sz. 
Mechanikai gyár. ijvegfiivtf-infibely. 

Részletes képes á r jegyzékek ingyen és bémentve. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, 
:: kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

^ vl̂  Vĵ  Vl̂  \Ir >> xl/ ̂  M̂ \I/ vĵ  M/ ^ ^ 

HIRDETÉSEK. 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkétrendszerszerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

O r g o n a g y á r 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., (Jaray-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 
A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 

pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban es kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású csőrend szerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 86 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 

Hegedűs és Sándor 
prot. írod. könyv- n o h r O f T O n h O I I megjelentek és 
kiadóhivatalában i l c i l l c L I U I U U i : kaphatók: 

T o I a c Apologétika. Ára vaszonkö-£Ll O b S l ^ a j o s . t é 8 b e n . . . . h K 
T^rnQQ T oinQ Budhista katekizmus. — Sub̂  
L^IUbb L^ajUb. hadra Bhikschu németre fordí-
tott munkájából magyarra fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötesben 4K 
Q'Z T^icc T^ót-^Kr Estéli órák I. Ára fűzve 
OZ. ÍVISS i x a r u i y . 3K.Vászonkötésben 5K. 
TotT^cA ^ á t n ^ ^ r Kálvin János élete és egy-J d l l t b U O d l l U U l . házpolitikája. Ara főzve 
2 K. Vászonkötésben . . . 4 K. 
K u n Béla dr. gí™ ?gyházalkomáí^ 
Magyar református egyházalkotmány. Ára . . 7 K 
l\Icnr\T kTnrrJw Kálvin theologiáj a. Ára vá-l ^ a g y ^ c i r u i y . SZOnkötésben , . ...6 K. 
NI\rói-Á7 P ó I Szoros Icapu. Ára fűzve . 4 K. 
i \ y a i y I a i . Vászonkötésben . . . 6 <K. 
T á n n < ; í 7 n l i á n P a p i d o l í ? o z a t o k I I L ( K ö i 

jctiívjoi Z-^KJitcLLi. zönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben . 6,K. lYTitrrwirc: CU/l l la Papi dolgozatok Iir. Ára i v i l i r o v i c s V j y u i a . vászonkötésben 7 K. 
C C 7 R ) K A TAVCÍ^Í Debreczeni Lelkészi Tál-
O. OZdUtl JUZbCl. (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) Vi. Ára vászonkötesben . . . . 10.K. 
Vcirn^T Kongnia kézikönyve. Ára A b i i a y i v a r u i y . F Ü Z V E . . I?6O K . 

Konfirmáczióra valc Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Revesz Bálint. Atdoigozia 8. Szabó 
József. Ára ' —'30 K. 

Jóhangú iskola-hegedűt 
a m* kir. zeneakadémia 

szállítójánál 

Reményi Mihálynál 
3 frt 50 kr.-tól feljebb 

minden áron legjobban lehet 
beszerezni. 

Bndapest, Kiraly-n. 44/P. 
Mesterhegedf ik , f uvo lák , klarinettel?. s zá rny-
kür tök , c i te rák , c imba lmok 5 évi jó tá l lás-
sal. 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 . F inom f rancz ia vonók és tokok. 

J av í t á sok művész ies kivitele 
Hangfokozó gerenda! 

mely által bármely hegedű vagy gordonka 
sokkal jobb, erősebb és kellemesebb 

hangot kap. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
V i l á g h í r ű h a r m o n i n m o k . 

G r a m m o p h o n 
beszélő-gépek 

dús választékban legolcsóbb 
árakon. 

Grammophonról külön ár-
jegyzék kérendő. 



Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , szín házak , h a d s e r e g , művészek stb. szá l l í tó ja -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5 . Gyár : Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javí tásában. 

, , H a n g f o k o z ó g c e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 

Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = g y á r . = = = = = 
Saját találmányó (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké* 
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Ár jegyzék minden 
egyes hangszerről külön, k ívánatra bér-

mentve küldetik. 

A l \i ü H M M l forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
viz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll töltést lg szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitűnő cs^nl^sért. Tj 

A |üibnkur ItíyegyszarubD es> legtökéletesebb 
motorcsép.ókészléte. (lépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekében használt trőzgepek  

cserébe vétetnek. 
E z e n m o t ' c s é a l o - k é . s l e t e k t e l i i l m u l h a t a t l a n 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -
c s é o l ő k é s z l e t e i i 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező utdondság! 
Önműködő, ellenőrző í s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetógépek stb. 

k i tűnősége fe lő l t u d a k o z ó d n i l ehe t= 
Báró Kemeny József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál Kadarkút. 
l.orMrliwflMi (tb-nó iljr«-m ! Árjegyzők kívánatra bérmentve. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
részletfizetésre isi 

Jutányos 
árak! 

evő-észközök, china-ezüst dísztárgyak 

Jav í tásokra s v i d é k i megrende lésekre különös gondot 

fordítok. Á r j e g y z é k 2000 ra jzza l ingyen és bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
miíórás és ékszerész, az ev, ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
I X . k e r . , K á l v i n - t é r 7. s z . . a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts I s tván . — Veress J e n ő . 

Előfizetési á r a : 
E g é s z évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 f i l l ér . 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K, 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A nem r. katholikusok párbérszolgáltatásának állami megváltása. H. I. — I s k o l a ü g y : Református gim-
náziumaink működése a 1907/8, iskolai évben. Dr. Batta István. — B e l f ö l d : A városi munkás lelki szükségei. Dr. 
Pálóczi Horváth Zoltán. — Missz ióügy: Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek országos konferencziája. Vidor János. 
— K ü l f ö l d : Svájczi egyházi élet. Dr. K. I. — I roda lom. — Egyház . — Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat . 
Kü lönfé l ék . — H i r d e t é s e k . 

A nem r. katholikusok párbérszolgáltatá-
sának állami megváltása. 

Régi panaszunk, hogy az 1790/91. XXVI. és az 
1848. XX. t.-czikkek rendelkezései daczára protestáns 
egyének arra kényszeríttetnek, hogy részint párbér, 
részint patrónusi kötelezettségek alakjában hozzájárul-
janak egyes r. kath. plébániák fentartásához. A két 
prot. egyház közös bizottsága által az 1848: XX. végre-
hajtása tárgyában a kormányhoz felterjesztett memoran-
dumnak is egy külön része foglalkozik ezekkel a sérel-
mekkel és sürgeti azok orvoslását. 

Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter már 1907-ben 
jelezte, hogy segíteni kiván ezen a dolgon, s ennek 
alapján, úgy a protestáns, mint a r. kath. egyházi főható-
ságok elrendelték az ilyen, protestánsok, illetve nem r. 
katholikusok által teljesített szolgálmányok kimutatását. 
Legközelebb pedig, f. évi febr. 10-dikéről 729. sz. a. 
kelt s a r. kath. püspökökhöz intézett átiratában kije-
lentette a miniszter, hogy a végleges rendezés előtt is 
megszünteti a r. kath. lelkészek részéről a nem r. kath. 
hitfelekezetűektol követelt, úgynevezett dologi termé-
szetű párbérszolgáltatásokat. A miniszter ez elhatározását 
megnyugvással vennénk tudomásul, ha az azokon az 
alapokon nyugodnék, a melyeket a két prot. egyház memo-
randuma a rendezést illetőleg megjelölt, s a melyeket 
az 1790/9 : 1XXVI. t.-cz. előír. Miután azonban a kultusz-
miniszter átirata nem ezeken az alapokon nyugszik és a 
rendezés módját tekintve egyenes ellentétben áll az 
1790/91: XXVI. t.-cz. 6. §-ával és az 1848: XX. t.-czik-
kel, kénytelenek vagyunk a dologhoz hozzászólani és az 

újabban megteremteni czélzott jogtalanságra mindazok 
figyelmét, a kik illetékesek annak megakadályozására, 
már jó eleve felhívni. 

Annak megítélhetése végett, hogy miről is van itt 
szó, közöljük a kultuszminiszternek a herczegprimáshoz 
intézett átiratából a következő részletet : 

„Főmagasságú Bibornok, Herczegprimás és 
Érsek Úr! 

1907. évi július 1-én 2244. eln. sz. a. a főtiszte-
lendő egyházi főhatóságokhoz intézett köriratomban volt 
szerencsém jelezni azt az elhatározásomat, hogy addig 
is, a míg a párbértermészetű szolgáltatások rendezésének 
kérdése közmegnyugvást keltő módon megoldható lesz, 
már most, a végleges rendezés bekövetkezése előtt, meg-
szüntetni óhajtom a katholikus lelkészek részéről a nem 
katholikus hitfelekezetűektől követelt, úgynevezett dologi 
természetű párbérszolgáltatásokat, mint a melyek az 
eddigi tapasztalatok szerint állandóan jogvita tárgyát 
képezik s azoknak követelése és behajtása gyakori súrló-
dásokat idéz elő a különböző vallásfelekezetek között. 

Ebben az elhatározásomban — a mellyel az 1848. 
évi XX. törvényczikk 2. §-ában kimondott tökéletes 
egyenlőségnek és viszonosságnak a különböző vallás-
felekezetek között ezen a téren is érvényt kívánok sze-
rezni, — támogat engem a m. kir. Kúria döntvényei 
alapján kifejlődött joggyakorlat is. 

Miként ismeretes Főmagasságod előtt, a m. kir. 
Kúria 1886. évi január hó 22-én 31. sz. a. hozott dönt-
vényében kimondotta, hogy „az magában véve, hogy 
egyes helyeken a visitatio canonica feljegyzései szerint 

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mint 
r r Jr • • 
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a párbér minden ház vagy telek után szolgáltatik ki, 
nem képez alapot arra, hogy a kérdéses helyeken a 
párbér ingatlanokon nyugvó dologi tehernek tekintessék". 

A Kúriának ezen döntvénye és annak indokolása 
szerint tehát azok a párbértermészetű szolgáltatások, 
melyeket a katholikus lelkészek még több helyütt, pusz-
tán a canonica visitatio-k alapján követelnek, azelőtt 
katholikus kézen volt ingatlanoknak most más vallású 
birtokosaitól, tévesen mondatnak „dologi természetű" 
szolgáltatásoknak. És mivel a Kúria fenti döntvényének 
indokolása szerint a telkek és házak után kivetett pár-
bér is, éppen úgy, mint a páronként kivetett párbér, a 
paróchiális köteléken alapuló egyházi közteher, ily szol-
gáltatások a paróchiális köteléken kivül álló, nem katho-
likus hitfelekezetűektől csak akkor követelhetők, ha 
bizonyos esetekben a párbér, valamely magánjogi czímen, 
a nem katholikus fél részéről határozottan átvállaltatik. 
Ily különös jogczím nélkül a párbértermészetű szolgál-
tatások nem katholikus egyénektől jogosan nem lévén 
követelhetők, ezeket a szolgáltatásokat ezennel megszün-
tetem. 

Miért is van szerencsém tiszteletteljesen felkérni 
Főmagasságodat, méltóztassék egyházmegyéje lelkészeit 
figyelmeztetni, hogy canonica visitatio-k vagy régi gya-
korlat alapján, nem katholikus hitfelekezetű egyénektől 
párbértermészetű szolgáltatásokat a jövőben már nem 
követelhetnek. 

Ez az általános elvi szempont azonban — miként 
azt a Kúria idézett döntvények indokolása is kifejti — 
nem zárja ki azt, hogy a párbér egyes esetekben, vala-
mely külön magánjogi czim alapján, nem katholikus 
egyénektől is ne volna követelhető; nevezetesen, a midőn 
szerződés, végrendelet vagy törvényi öröklés által egyé-
nileg átvállalt, avagy községileg avertált párbérröl van 
szó, a mely esetekben — ennek a kérdésnek törvény-
hozási rendezéséig jogrendünk értelmében — a katho-
likus lelkészt illető párbérszolgáltatások fizetésére a nem 
katholikus egyének is kötelezve lehetnek, miután az ily 
különös magánjogi czímen elvállalt szolgáltatások jog-
rendünk értelmében közigazgatási úton meg nem szün-
tethetők. 

Mindazonáltal a felekezeti jó béke fentartása érde-
kében czélszerűnek tartanám, ha a lelkészeket figyel-
meztetni méltóztatnék arra is, hogy a párbérszolgáltatá-
soknak ily magánjogi czímen való átvállalására nincs 
szükség, mert valahányszor oly plébániákban, a hol a 
párbér házak vagy telkek szerint van kivetve, a katho-
likus kézen levő ház vagy telek nem katholikus kézre 
megy át, az elvesztett párbér szolgáltatásokért a lelkésznek 
kellően igazolt kérvényére az államkincstár kárpótlást fog 
nyújtani, az 1896. évi jövedelmi összeírásban megállapított 
pénzértékkel. 

Az eddigelé tévesen dologi természetiteknek neve-
zett párbérszolgáltatások megszüntetésével egyidejűleg 
— miként arról volt szerencsém Főmagasságodat érte-
síteni — gondoskodni óhajtok arról, hogy a katholikus 

lelkészek az ezen szolgáltatásokból eddig befolyt jöve-
delmük elvesztéseért kárpótlásban részesüljenek. 

Ez a kárpótlás már — a Kúria fent ismertetett 
álláspontja mellett — nem a jog kérdése, hanem a mél-
tányosságé, mely azt kívánja, hogy a katholikus lelkész 
az általa régi gyakorlat alapján más hitfelekezetűektől 
szedett párbérjövedelmet, mely részére az 1896. évi 
jövedelmi összeírásban, mint kongruába beszámítható 
jövedelem megállapíttatott, állami bonifikáczió alakjában 
továbbra is megkapja."' 

Továbbmenőleg pedig jelzi a miniszter, hogy állami 
bonifikácziót nem nyújthat 1. az olyan követelésekért, 
a melyek az 1896. évi lelkészi jövedelem-összeírás alkal-
mával sem teljesíttettek; 2. azoknál a szolgálmányoknál, 
a melyekkel a nem róm. katholikusok csak mint a 
politikai község tagjai járulnak a róm. kath. egyház 
fentartásához, s 3. azoknál a szolgálmányoknál, a melyeket 
a nem r. katholikusok adásvételi szerződéssel vállaltak át, 
vagy a melyek átszállás útján rovattak reájok. Ezek 
magánjogi terheket képeznek, a melyek csak törvény-
hozási úton szüntethetők meg. 

Ebből a nevezetes miniszteri átiratból három fontos 
tételt kell kiemelnünk. 

Első az, hogy a miniszter az 1848. XX. t-czikken 
kívül akczeptálja'a sérelmek orvoslásánál a Kúria 1886. 
évi 3L számú döntvényét, s megállapítja, hogy pusztán 
a canonica visitationalis jegyzőkönyvek nem szolgál-
hatnak jogalapul arra, hogy régebben r. kath. kéz,en 
volt, de később nem r. katholikusok kezére került ingat-
lanok után párbértermószetü szolgálmányok volnának 
követelhetők, mivel az ingatlanok után kivetett párbér, 
épp úgy, mint a páronként kivetett, a parókhiális köte-
léken alapuló egyházi közteher. 

A második az, hogy ez általános elv daczára is 
lehetnek esetek, a mikor nem róm. katholikusok is 
kötelezve lehetnek a r. kath. egyházak fentartásához 
való járulásra; de csak akkor, ha adásvételi szer-
ződésekben vagy végrendeleti vagy törvényi öröklések 
elfogadása útján, e szolgálmányok teljesítésére magokat 
magánjogilag elkötelezték; vagy végül, ha olyan polgári 
község tagjai, a mely a párbéreknek az egyes községi 
tagokról való avertálásával, mint külön jogalany (patrónus) 
magára vállalta a r. kath. egyház szükségleteinek el-
látását. 

A harmadik az, hogy a canonica visitationalis 
jegyzőkönyvek alapján eddig a nem r. katholikusoktól 
követelt s azoktól be is szedett párbértermészetü szol-
gálmányok megszűnésével szenvedett veszteség — nem 
a jog, hanem a méltányosság alapján — az állam-
kincstárból fog kárpótoltatni. Sőt jövőre nézve is felesleges 
az ily természetű szolgálmányok magánjogi biztosítása, 
miután az esetlegesen bekövetkezendő veszteségekért, 
kellően igazolt kérvényre, az államkincstár kárpótlást 
fog nyújtani az érdekelt plébániáknak. 

E kiemelt tételek közül az elsőt, mint az 1848. 
XX. és az 1790/91. XXVI. t.-czikkeknek mindenben 



megfelelőt, aláírhatjuk, annyival is inkább, mivel a leg-
világosabban megállapítja, hogy a párbértermészetű 
szolgálmányok eredő forrása a parókhiális kötelékhez 
tartozás; tehát azok olyanoktól, a kik a r. kath. egy-
háznak nem tagjai: nem követelhetők. 

A második tételnél azonban már megbillen a 
miniszteri átirat logikája, a mikor lehetőnek tartja, 
magánjogi vagy kollektiv községi köteleztetés alapján a 
nem r. katholikusoknak párbértermészetű szolgáltatá-
sokkal való megterhelését. A két prot. egyház memo-
randuma már reámutatott arra, a mit a miniszter is 
akczeptál, hogy a párbértermészetű szolgáltatások jog-
forrása a parókhiális kötelékhez tartozás. Ha tehát ez 
annak a jogforrása, akkor a párbér közjogi szolgáltatás, 
a mely magánjogi szerződés tárgya nem lehet; vagy ha 
még ily kötelezettséget valaki a maga személyére nézve 
átvállalna is, az csak őt magát s legfelebb még köz-
vetlen örököseit terhelheti, de az örökösök örököseire 
már semmi esetre sem hárítható át. Hasonlóképpen 
lehetetlen és se köz-, se magánjogilag meg nem állhat az, 
hogy egy polgári község nem r. kath. tagjai a r. kath. 
egyház összes szükségleteinek fedezésében együtt osz-
tozzanak a r. kath. községi tagokkal, vagy pedig hogy 
egy polgári község, a mely talán századokkal ezelőtt 
patrónusi kötelezettséget vállalt a r. kath. egyházzal 
szemben, e kötelezettség teljesítésére még akkor is 
rászorítható lenne, a mikor belőle a r. katholikusok teljesen 
kipusztultak, vagy pedig az egész község más vallás-
felekezet hívévé vált. Ellene mond ennek nemcsak az 
1848. XX., hanem az 1790/91. XXVI. t.-cz. is. Elismeri 
ezt részben maga a miniszteri átirat is, a mikor a 
magánjogi alapokon vagy a párbérek avertálása útján 
községi patrónusi kötelezettségek alapján követelt szol-
gálmányokat illetőleg azt jelenti ki, hogy a községeknek 
joguk van a nem róm. katholikusokat a patrónusi köte-
lezettségek alól felmenteni, a magánjogi követeléseket 
pedig egy törvényhozási intézkedés megszüntetheti. Ha 
tehát az első tétel logikáját a miniszter, minden meg-
billenés nélkiil érvényesíteni akarta volna az egész 
vonalon, akkor nem azt kellett volna kijelentenie, hogy 
a magán- és kollektiv jogi köteleztetést továbbra is 
fentartja, hanem azt, hogy az ilyen köteleztetések 
megszüntetése végett törvényhozási intézkedést kíván 
tétetni. 

A lejtőn lehet ugyan felfelé is haladni; de még 
könnyebb azon alácsúszni. S miután a logika meg-
csuszamlása már megtörtént a miniszteri átirat második 
tételénél, csak természetes, hogy még lejebb csúszott a 
lejtőn a harmadik tételnél, úgy annyira, hogy egyenesen 
bele ütközött az 1848. XX-ba és az 1790/91. XXVI. 
6. §-ába. S ez, a lejtőn való teljes lecsúszás és a tételes 
törvényekbe való ütközés az, a mi bennünket arra kell 
hogy kényszerítsen, hogy a miniszter szándéka ellen a 
leghatározottabban felemeljük tiltakozó szavunkat. 

A harmadik tételben a miniszter azt helyezi kilá-
tásba, hogy a magánjogilag és a községi kollektivitás 

alapján a jelenben és a jövőben nem biztosított párbér-
szolgáltatások az államkincstárból fognak kárpótoltatni 
az érdekelt plébániáknak, az 1896. évi jövedelmi össze-
írásban megállapított pénzértékekig. 

Ezzel szemben nyomatékosan hivatkozunk legelső 
sorban is az 1790/91. XXVI. t.-cz. 6. §-ára, a mely. 
kizárja a lehetőségét annak, hogy a protestánsoktól 
addig (s attól kezdve mind a mai napig) követelt párbér-
természetű szolgáltatások az államkincstárból kárpótol-
tassanak. A nevezett törvény idézett §-a ezt mondja: 
„Az evangélikusok által a katholikus papoknak és 
iskola-tanítóknak, vagy az egyház más szolgáinak, 
akár készpénzben, akár természetiekben vagy mun-
kákban eddigelé fizetett párbér vagy ágybér jövőre 
egészen megszűnjék, és a jelen országgyűlés törvény-
czikkeinek kihirdetésétől számítandó három hónap múlva 
az többé sehol meg ne vétethessék, hacsak az evan-
gélikusok az említett lelkészek szolgálatát önként nem 
használják, mely esetben azon cselekvényekért a 
katholikusokkal egyenlő papbért tartoznak fizetni. Mikép 
teljesítessék pedig kárpótlás a r. katholikus lelkészekre 
nézve az elvesztett jövedelmekért ? — az iránt a helytartó-
tanács fog meghallgattatni, egyszersmind neki kijelen-
tetik : hogy 0 Felsége abba sohasem fog beleegyezni, 
miszerint ezen kárpótlás czíme alatt, akár az adózó népre, 
akár a kir. kincstárra bármi teher háruljon." Miután 
pedig az 1848. XX. t.-cz. a törvényesen bevett feleke-
zetek között teljes egyenjogúságot és viszonosságot 
állapított meg és ez a törvény a két evang. egyházon 
kívül az unitárius és a gör. keleti, egy újabb törvényünk 
pedig az izraelita felekezetet is felvette a törvényesen 
bevett felekezetek sorába: az 1790/91. XXVI. t.-cz. 
6. §-ának rendelkezése kiterjed az ország összes, nem 
róm. kath vallású polgárára. De mivel kiterjed, a 
miniszter ezen szándókát, hogy a róm. kath. plébániák-
nak az eddig jogtalanul követelt szolgáltatások meg-
szüntetése folytán előálló, sőt még a jövőben is elő-
állható veszteségeit az adózó nép megterhelésével, az 
államkincstárból kárpótoltassa: az ország tételes tör-
vényeibe ütközőnek kell minősítenünk. 

S a mikor mindezekre reámutattunk, a további 
teendők elvégzését azokra kell bíznunk, a kik részint 
az egyházak őrállói, részint az ország adózó polgárai, 
részint annak törvényhozói. Jogtalan követeléseknek 
állami kárpótlása tiszta lehetetlenség, főként akkor, 
a mikor ezt már egy érvényben levő országos törvény 
kategorikusan kijelenti. Tegyék hát meg kötelességeiket 
a miniszter szándékával szemben mindazok, a kik az 
egyházak és az állam jogainak megvédésére hivatva 
vannak ! 

fí. 1. 



ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben. 

X. 
Tanulságos volna iskoláink tanszerállományának: 

taneszközeinek, gyűjteményeinek összehasonlító kimuta-
tása, erről azonban az értesítőknek idevonatkozó nagyon 
is gyér adatai miatt le kellett mondanom. A mennyire ez 
adatok megengedték, a különösen fontos könyvtárak állo-
mányát — bár nagyon is hézagosan — a következők-
ben állítottam össze. 

Az ifjúsági könyvtárak állományáról nem találtam 
kimutatást Kunszentmiklóson, Békésen, Debreczenben, 
Hódmezővásárhelyt, Nagyenyeden, Nagykőrösön, Mára-
marosszigeten, Marosvásárhelyt, Sárospatakon, Szász-
városon és Székelyudvarhelyt. A többi — 17 — gim-
náziumban az ifjúsági könyvtárak állománya a következő: 

Gyönk . . . . ífj. könyvtárában van 739 mű = 857 darabban 
Budapest . . . 
Csurgó . . . . 
Hajdúböszörmény 
Haj dúnánás . . 
Karczag . . . . 
Kecskemét . . . 
Kiskunhalas . . 
Kisújszállás . . 
Kolozsvár . . . 
Mezőtúr . . . . 
Miskolcz . . . . 
Pápa 
Rimaszombat . . 
Sepsiszentgyörgy 
Szatmárnémeti 
Zilah . . . . . 

A felsorolt 17 gimnáziumban tehát összesen 34,736 
drb könyv áll — mint ifjúsági olvasmány — a tanulók 
rendelkezésére. A teljes adatokat feltüntető 12 iskolánk 
ifjúsági köayvtáraiban van 19,431 mű 20,965 darabban. 
Ezt középértékben 20,198 ifjúsági olvasmánynak számítva, 
egy-egy iskolára jut 1683 ifjúsági olvasmány. Ha pedig 
a 20,198 ifjúsági olvasmányt felosztjuk a 12 iskola 3043 
növendéko között jut, egy-egy tanulóra 6'6 ifjúsági olvas-
mány. Az állam rendelkezése és vezetése alatt álló 114 
gimnáziumban az ifjúsági könytárak állománya 270,954 
ifjúsági olvasmány, így egy-egy iskolára jut 2337, egy-
egy tanulóra (32,880 vizsgázott tanulót számítva) 8'2 
ifjúsági olvasmány. Ebből — a gyér adatok miatt való 
bizonytalanságot mindig szem előtt tartva — nyilván az 
következik, hogy az állam gimnáziumainak ifjúsági könyv-
tárai jóval gazdagabbak ifjúsági olvasmányokban, mint 
a mieink I 

A tanári könyvtárak állományának összeállítását 
és réális összehasonlítását is sok gátló körülmény nehe-
zíti meg. Budapest, Hódmezővásárhely, Máramarossziget, 
Nagykőrös, Sárospatak és Szászváros csakis az újabb 
beszerzéseket: az évi gyarapodást, Csurgó, Kiskunhalas, 

Rimaszombat és Szatmárnémeti a könyvek darabszámát 
tüntetik fel. Megnehezíti egységes és pontos statisztika 
összeállítását pl. az a körülmény is, hogy némely helyt 
még a sok évről összehalmozódott Értesítők is a tanári 
könyvtárak önálló művei közé vannak beszámítva. A 
tanári könyvtárak állományát egyébként a következő 
táblázat tünteti fel: 
Gyönk . . . . 2,407 mű 4,599 darab 
Kunszentmiklós . . . 4,552 = 11,078 .. 

7,251 = 9,429 „ 
— 11.102 .. 

Debreczen . . . . . 103,191 = 127,055 „ 
Hajdúböszörmény . . 3,239 = 4,707 „ 
Hajdúnánás . . 3,176 „ - 5,878 ... 
Karczag . . . 4,923 8,592 
Kecskemét . . . . 19,886 - 32,310 ., 
Kiskunhalas . . ? •n — 35,700 
Kisújszállás . . ' . 3,503 = - 10,672 .. 
Kolozsvár . . . . . 24,095 = • 35,085 „ 
Marosvásárhely . . , 18,371 = 29,056 , 
Mezőtúr . . . 3,313 = 5,561 „ 
Miskolcz . . . 9 = 13.030 „ 
Nagyenyed . . . . 21,199 = 38,799 „ 

14,818 » 34,951 „ 
Rimaszombat . . ? 15,474 .. 
Sepsiszentgyörgy 9,721 19,197 .. 
Szatmárnémeti . . ? V = = = 12,905 
Székelyudvarhely . ! 12,045 = • 20,808 „ 
Zilah . . . . 9,790 » 

__ 17,270 .. 
Az adatokat szolgáltató 22 iskola tanári könyv-

tárának állománya összesen 503.258 drb könyv. A teljes 
adatokat feltüntető 17 iskolánk tanári könyvtáraiban van 
összesen 265,480 mű, 415,048 darabban, ebből egy-egy 
iskolára esik átlag 15,616 mű, 24,415 darabban. Az állam 
rendelkezése és vezetése alatt álló 114 iskola tanári 
könyvtáraiban volt összesen 421,738 mű 842,946 darab-
ban, ebből egy iskolára jut 3700 mű, 7394 drb könyv. 
Tehát az említett — kárunkra hiányos — adatok számon-
tartása mellett is átlag legalább négyszer olyan gazdagok 
a mi tanári könyvtáraink, mint az államéi. Pedig Buda-
pest, Hódmezővásárhely, Máramarossziget, Szászváros, 
Nagykőrös s könyvben leggazdagabb intézetünk, Sáros-
patak nem is szerepelnek a számításban. 

Az állam rendelkezése és vezetése alatt álló gim-
náziumok, meg az autonóm gimnáziumok tanári könyv-
tárainak állományára egyébként jellemzők a következő 
számadatok is: A magyarországi összes gimnáziumok 
tanári könyvtárainak állománya 1.018,248 mű, 1.876,620 
darabban, ebből az autonóm gimnáziumokra esik 596,510 
mű 1.033,674 darabban, tehát 58'6%, az államé 41-4%. 
Ha a magyarországi összes gimnáziumok tanári könyv-
tárainak állományát a szaporodásokkal két millió darabra, 
ref. gimnáziumaink tanári könyvtárainak állományát — 
a hat kihagyott iskolát is beleszámítva — reálisan 800,000 
drb könyvre becsüljük, kitűnik, hogy az összes könyv-
állomány 40% _ a ref- gimnáziumaink tanári könyvtárainak 
birtokában van, E tekintetben tehát mindennemű fen-
tartótestületet messze megelőztünk 1 

Dr. Batta István. 
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BEI,FÖLD. 

A városi munkás lelki szükségei. 
(Folytatás és vége.) 

Minden nemzet életére befolyással van annak 
fővárosa. És nevezetes, hogy mindig a főváros az, a mely 
legelőször telik meg minden bűnnel s ezzel pusztul el 
aztán minden nemzet. 

Vigyázzunk hát, hogy eme nagy bűnöktől menekedni 
tudjunk, hogy ezeréves hazánk is el ne töröltessék, mint 
ama sokkal erősebb és nagyobb nemzetek, melyek bál-
ványoknak, a világnak, a testnek áldoztak és a lelket 
ápolni, nemesíteni nem értek rá. A kenyér és mulatság 
(Panem et circenses) jelszava kezd minálunk is kisérteni, 
Róma is akkor pusztult el, mikor csak a dorbézolást 
és szórakozást kereste, de ime Jézus egyszerű tanít-
ványai megállították a római keresztyénhóhérok erkölcs-
telenségeit, mulatságait, világi örömeit — és Róma 
bálványai ledőltek, hogy itt találjon a keresztyén eszme 
legbuzgóbb hívőkre s hogy a krisztusi tanok innen 
induljanak diadalmas körútra ! 

Mily kicsik voltak azonban ezek a régi nagy fővá-
rosok, melyek egész félországokat uraltak, a mai nagy 
városokhoz — csak Budapesthez — képest is, a mikor 
még az építés és közlekedés tökéletlen, a vasút, távíró, 
telefon, gőz és villany ismeretlenek voltak. Az emberi 
ész találékonysága éppen a keresztyén országokban ezen 
a téren — a művelődés, a technika terén — valóban 
sok hasznosat alkotott, de sok újkori bűnt is hozott 
felszínre. És míg a letűnt korszakokban a nép túlnyomó 
része, mint rabszolga, hűbéres és jobbágy teljes tudat-
lanságban sinylett, ma, a keresztyén tanok hatása alatt, 
legalább Európa és Amerika nagy részében, de itt sem 
mindenütt, mégis eljutottunk addig, hogy minden ember-
nek született lény valóban embernek is tekintetik. Sok 
vér és sok harcz árán ugyan, — a miből a legnagyobbak 
és legelőkelőbbek is részt kértek — ma már hazánkban 
is szabadok és emberileg egyenlők vagyunk, a testvé-
riség szent gondolata pedig sok üdvös, jótékony intéz-
ményt teremtett. 

Bölcs Salamon „Példabeszédei"-ben olvashatjuk, 
hogy „az igazság felmagasztalja a nemzetet, s a bűn 
gyalázatjára van a népeknek" (XIV. 34.). Valóban a 
Krisztus igazsága fényesen diadalmaskodott az emberi-
ségen s Jézus mutatta meg azokat a bűnöket, a melyek 
tönkre teszik a legnagyobb és leghatalmasabb nemze-
teket is. 

Ha ma széttekintünk a világ térképén s összehason-
lítjuk azokat a népeket, a melyek igazán és őszintén 
elfogadták a Krisztus evangóliomát, másokkal, a melyek 
csak külsőleg követői a názárethi Jézusnak — nem is 
szólva a pogány népekről — csodálatos látvány tárul 
elénk. A mint láttuk, a pogány hatalmak, a pogány 
fővárosok mind romba dőltek. Ma, Chinát és Japánt 
kivéve, egyetlen nagy pogány birodalmat sem találunk. 

de itt is, főleg Japánban, már belátták, hogy a keresz-
tyénség — ós pedig a protestáns értelemben vett keresz-
tyénség — nélkül sem előhaladás, sem igazi boldogság 
nem lehetséges. Sem Brahma, sem Buddha, a kinek 
tanait követik Chinában és Japánban, sem Mohamed, a 
kit Ázsia többi népei s a törökök követnek, nem ala-
píthatták meg Isten országát, egyedül Krisztus az, a ki 
eljött, hogy „életök legyen s bővölködjenek". (Ján. 
X. 10.) 

Sok nép vallja már magát az ő tanítványának, de 
azok a keresztyén nemzetek, a melyek a hívek tudatlan-
ságban tartásával, külsőségekben keresték a lényeget, 
folytonos sülyedósben vannak. Az ú. n. román nemzetek, 
a spanyol, olasz, franczia többé-kevésbbé a hanyatlás 
korszakába léptek, míg a protestáns keresztyénség, — a 
mint Anglia, Amerika, Skóczia, Németország példái 
mutatják — óriási lépésekkel emeli fel az egész nemzetet. 

Hazánkban is hosszú időn át küzdött és küzd ma 
is egymással ez a két áramlat. Még mindig igen nagy 
a hajlandóság arra, hogy a külső szertartásokban gyönyör-
ködjenek az emberek. Mintha bizony nem az lett volna 
Krisztus főtörekvése, hogy a külső áldozatokat meg-
szüntesse, a farizeusok ós írástudók szűkkeblű és sor-
vasztó, csak a külső cselekedetek megtartására irányuló 
követelményei alól felszabadítsa a zsidó népet, s a meg-
kötözött lelket is felszabadítsa! 

A lélek művelése mégis mindig hátul kullogott s a 
lélek ma sincs abban az előtérben, a melyben lennie 
kellene. Vannak kórházaink, siketnémák, vakok, hülyék, 
dadogók részére intézeteink, árva- és szeretetházaink, 
gyermekvédő intézményeink és sok más hasznos dolog, 
melyek a testi bajok ellen védnek, óvnak, — sőt isko-
láink és különféle nevelőintézeteink sok hasznos művelt-
séget adó tudományt terjesztenek, — de ki törődik a 
lélekkel?! Pedig mire van nagyobb szükség, mint a lélek 
ápolására s éppen a fővárosi emberek között ?! 

A lélek áhítozik is a jóra, a szépre, a nemesre és 
mégis tétlenül, közönyösen veszi a legtöbb ember, ha 
arról van szó, hogy a lelke szükségeit is ki kell elégíteni. 

Ennek egyik főoka abban rejlik, hogy mi kál-
vinista emberek megszoktuk, hogy mindig csak a pap 
beszéljen s mi hallgassuk, — a nélkül, hogy arra gon-
dolnánk, hogy mindnyájan — a legkisebb is köteles tenni, 
sőt a legszegényebb is tud tenni Krisztusért és az egy-
házért. 

Nem a templom kevés volta, hanem a hit hiánya 
az, a mi tétlenségre szorítja a lelket. 

De ebből a tótlen, elzsibbadt állapotból van mene-
külés és kell felemelkedésnek lennie! A napi fáradságos 
munka után, de legfőképp pihenő- és ünnepnapokon 
adjunk táplálékot a léleknek is. Próbálja meg bárki, 
hogy ilyen napokon ne menjen korcsmába, szilaj, duhaj 
társaságba, ne keresse föl a léha szórakozó-helyeket, 
kerülje el a zenés kávéházakat, az erkölcstelenséget 
terjesztő lebujokat; e helyett vegye elő azt az örök szép 
könyvet —*- a bibliát — s olvasson fel családja körében 



egy-egy részt, gyűjtse maga köré gyermekeit, feleségét 
s próbáljon meg együtt énekelni velük a zsoltárokból, 
meglátja, hogy aznap este mily jól fogja magát érezni, 
hogy felfrissül a lelke s másnap mennyivel könnyebben 
megy a munka! 

Templomaink nincsenek, sajnos, nagy számmal, de 
pótoljuk imaházakkal, vallásos összejövetelekkel, így, ha 
távol a templom, ez utóbbiakat keressék fel. Sokat ér 
az, ha az ember lelke egy kicsit feljebb emelkedik a 
mindennapi élet nehéz küzdelmeiben. Érdeklődjék hát 
mindenki csak egy kicsit ezért a mi egyházunkért. 
Budapesten pl. 80,000 kálvinista lélek van és mi nem 
tudunk egymásról, nem ismerjük egymást, ínég az egy 
egy utczában lakók sem. Ha összetartanánk, volna itt 
hely, idő, alkalom elég arra, hogy többször összejöjjünk 
és gondolatainkat kicseréljük. 

Sok templomra és sok gyülekezetre volna szükség, az 
igaz, hogy a hívek kisebb körökre osztva, megismerjék 
egymást s a lelkészek körül csoportosulva, mint egy test 
és egy lélek fordulhassanak a mindenható Istenhez. Ez 
az idő is eljön, csak az kell, hogy mindenki megszeresse 
Jézust, az ő utain járjon, és hogy mindenki tegyen vala-
mit egyházáért, az egyházért, a melynek szabadságáért 
a Rákóczyak, Bethlenek, Bocskayak szálltak egykor síkra 
és kálvinista és nem kálvinista — maga Rákóczy is róm. 
kath. volt — kész volt életét, vérét áldozni, hogy egy-
házunk alkotmánya csorbát ne szenvedjen s az evangéliom 
szabadon olvasható és tanítható legyen. 

Ne mondja hát senki, hogy nincs szükség az evan* 
géliomra s nincs szükség templomra. A biblia megvéd a 
kísértés ellen és erőt ad az élet bajaiban és szomorú-
ságaiban, sőt biztos támpontot nyújt arra nézve, hogy 
éljünk; a templomban pedig felemelkedik a lélek az 
Istenhez, az ének s az áhítat közössége megszenteli 
szivünket. 

Az ember úgy hiszi, hogy megélhet Isten nélkül 
s azt mondja, én nem loptam, én nem öltem, nincs bűnöm. 
Hát csak olvassa el valaki jól és sokszor a bibliát, majd 
látja, hogy mily sok bűn nyomja a lelkét s mennyit 
kell javulnia, míg Krisztus megfeszített alakjának csak 
lábaihoz is elérhet. Hát a leszólás, hazugság, más elébe 
tolakodás, részegség, dorbézolás, henyeség, munkátlanság, 
szomszédokkal való veszekedés ; vélt igazának erőltetése, 
káromlás, vadházasság, paráznaság, más asszonyának 
elcsábítása, elcsábított nő elhagyása, türelmetlenség, hir-
telen harag, boszúérzet, a gyermekek nevelésének el-
hanyagolása, trágárság, szemérmetlen beszéd, árulkodás, 
az erkölcstelen helyek felkeresése, ledér társaságokban 
mulatozás, szerencsejátékokban való részvétel, más vagyo-
nának kívánása, irigység, ellenségeskedés, gyűlölködés, 
ós ezek között saját lelkének elhanyagolása nem bűn-e? 
Es vájjon van-e valaki, a ki sohase érezte, hogy lelké-
nek szüksége van arra, hogy fölemelkedjék és nem 
érzett-e jótékony, áldásos hatást egy-egy templomi isten-
tisztelet után. 

A lelket tehát gyakorolni kell a jóra, sokszor kell 

a jóra való elhatározásokra bírni a lelket, különben el-
senyved, elhal az emberben minden jobb érzés s az 
evés-ivással, napi dologgal és alvással telik le az élet. 

Lelkünk szükséglete az is továbbá, hogy jó társa-
ságba járjunk. Erre valók a különféle egyletek. Ifjak 
ifjak társaságában találnak szórakozást az Ifjúsági Egyesü-
letben. Ennek havi füzete az „Ébresztő"' sok üdvös és 
lelkes olvasmányt nyújt. Nagyobb ipartelepeken vannak 
munkáskaszinók is, a melyeknek látogatása mindenesetre 
jobb a léleknek, mint az örökös korcsmázás. Ha aztán 
szükségét látjuk, — a Kálvin-Szövetség segítségével — 
alakítunk munkás-olvasóegyleteket, a hol majd a szolid 
szórakozásról gondoskodunk. 

Vasárnapi iskolák, gyermekeknek szolgáló isten-
tiszteletek sok helyen vannak a városban, ezeket fel-
keresve gyermekeikkel, a nagyobbak is jóleső érzéssel 
fognak eltávozni. Szóval van mód, alkalom elég, csak 
keresni kell az istentiszteletek helyeit, s ott mindenütt 
tájékozást lehet szerezni arról, hogy hol s milyen időben 
vannak vallásos irányú összejövetelek, melyek a lélek 
javára szolgálnak. 

Különféle hasznos olvasmányokkal is kielégíthetjük 
lelki szükségleteinket. A Protestáns Irodalmi Társaság 
„Koszorú8 füzetei hasznos és épületes olvasmányok és 
igen olcsón, 8 fillérért kaphatók a londoni vallásos 
iratokat terjesztő vállalatnál (Hold-utczában), úgyszintén 
Kókai Lajos könyvkereskedő (a belvárosi Károly-utczá-
ban) is árulja ezeket s a kiadónál, Hornyánszky Viktor-
nál is megrendelhetők az Akadómia-utczai üzlethelyi-
ségben. 

Mindannyian, a kik többet tanulhattunk Isten jó-
voltából, azon vagyunk, hogy az egyszerűbb nép javát 
munkáljuk. Gondoskodni kívánunk mindenkiről, a ki 
hitsorsosunk s nem engedünk elesni senkit sem az élet 
küzdelmében. A hol kívánják, megalakítjuk a „Munkás 
Kálvin-Szövetséget". Egy ilyen szövetség keretében sok 
hasznos kérdésről szólhatunk majd, a munkásnép bajait 
is megbeszélhetjük barátságosan s igyekszünk majtl 
azokra orvoslást keresni. E szövetség czélja alkalmas 
olvasmányokkal is ellátni a tagokat. Alakíthatunk majd 
e kis szövetségnek állandó otthont is idővel s ott majd 
egymást jobban megismerhetjük ! 

Fődolog azonban az, hogy ki-ki nézzen egy kissé 
saját lelkébe, lássa meg, hogy az el van többé-kevésbbé 
hagyatva, foglalkozzék ezentúl többet a bibliával, jöjjön 
templomba, s az istentisztelet helyére. Jézust közelebbről 
megismerve, élete irányául Jézust tekintve, látni fogja 
mindenki, hogy folyton gyarapszik szeretetben ós igaz-
ságban és folyton apad erőtlensége, kedvetlensége, 
nyugtalansága, elégedetlensége és gondja fokról-fokra. 

Ismerem egy hitrokonunkat, a ki valamikor éjjeli 
pinczér volt. Vasárnap is rendesen aludni volt kénytelen. 
Egy kis gyermek ébresztette fel a lelkét azon egyszerű 
kérdésével, hogy „bácsi nem szokott templomba járni? 
nein fél az Istentől?" Ettől fogva más foglalkozást 
keresett, olvasni kezdte a bibliát, megismerni Jézus 



életét, tanulni egyházunk küzdelmekben gazdag törté-
netét. Az Isten megsegítette ! Nagy része lett a kispesti 
egyház megalakulásában. Szorgalommal, igyekezettel 
elég tisztes állásba jutott, mert művelte is magát s most 
megélhetése és családjának jövője biztosítva van. Mint 
maga beszélte el, közeledvén az Istenhez, érezte is 
szemlátomást az 0 kezének áldását életében, mert 
összeköttetést keresett és talált a Mindenhatóval! 

így fogja érezni mindenki, a ki keresi az Istent, 
hogy az Isten közel van hozzá és sem ennek a nagy 
városnak kőtömkelege, zűrzavara és kísértése, sem a 
nagy égbolt látásának és a szép térmészet közelségének 
hiánya, sem a munka nehézsége és a mindennapi gond, 
sem semmi nem választja el azt az Istentől, a ki hisz 
benne és az 0 megfeszített Fiában, a Jézusban, a ki 
mindig közöttünk jár ! 

Dr. Pálóczi Horváth Zoltán. 

MISSZIÓÜGY. 

Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek országos 
konfereneziája. 

A mióta a magyarországi ifjúsági keresztyén 
egyesületek ideiglenes „nemzeti bizottsága" a Genfben 
székelő nemzetközi bizottság támogatásával három évvel 
ezelőtt Kónya Gábor személyében utazótitkárt állított 
munkába, az ifj. ker. egyesületek ügye újabb lendületet 
nyert hazánkban. Az utazó titkár felkereste a már régebben 
megalapított, sok esetben elaludt, megsemmisült, még 
több esetben meggyengült egyesületeket, melyek ezáltal 
új erőre kaptak, más helyeken pedig a talaj kellő elő-
készítésével, az akadályok legyőzésével sikerült új 
egyesületeket alapítania. Az ügy további haladása és 
más, közben felmerült okok a nemzeti bizottság vezetői 
előtt szükségessé tették az egyes egyesületek szorosabb 
összekapcsolását, nemzeti szövetségbe való szervezését. 
Ennek a nemzeti szövetségnek a megalakítása volt a 
íoczélja a Budapesten f. hó 11-én és 12-én tartott 
konferencziának, mely egyfelől éppen czéljánál fogva 
fontos esemény a magyarországi ifj. ker. egyesületek 
történetében, másfelől a különböző gyűléseken elhangzott 
felszólalások és kifejlődött eszmecserék által tanulságos 
képét adta az ügy mai állásának. 

Érdekessé és fontossá tette a konferencziát az a 
körülmény is, hogy a genfi nemzetközi bizottság érdek-
lődésének és szeretetének kifejezéseül két tagját küldötte 
el ez alkalommal, még pedig elnökét és titkárát: 
Sarasin-Warnery Kein hold (Basel) és Fermaud Károly 
(Genf) urakat. Az utóbbi már több ízben járt Magyar-
országon az ifj. ker. egyesületek érdekében. Most is a 
konferencziát megelőzőleg több vidéki városban tartott 
beszédeket (Komárom, Pápa, Debreczen, Losoncz), 
valamint a Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesületben is két 
előadást. 

A konferenczián mintegy ötvenen vettek részt. 
A vidéki egyesületek képviselőiként leginkább azok 
vezetői (lelkészek, tanítók) jelentek meg, bár némelyik 
egyesület (különösen az alföldiek) ifjúságát is szép számban 
elküldötte a gyűlésre. Ez ifjak elszállásolásának nehéz 
kérdését a ref. theológia igazgatóságának szívessége 
oldotta meg azáltal, hogy tantermeinek nagy részét 
e czélra a konferenczia rendezőinek rendelkezésére 
bocsátotta. Összesen mintegy 15 egyesület képviselete 
alkotta a konferencziát. 

A gyűlések legnagyobb része a ref. főgimnázium 
dísztermében tartatott. Itt folytak le a délelőtti tanács-
kozó gyűlések, valamint a délutáni nyilvános értekezletek. 

Az első nap (11-én) tanácskozásainak tárgya az 
említett nemzeti szövetség megalapítása volt. Miután az 
ideiglenes nemzeti bizottság elnöke, Szilassy Aladár 
üdvözölte úgy a konferencziát, mint annak külföldi 
vendégeit, s miután azok is átadták a nemzetközi 
bizottság üdvözletét, tárgyalás alá került a megalakí-
tandó Szövetség alapszabályainak tervezete, melyet a 
nemzeti bizottságtól elkészített formában, csekély módo-
sítással elfogadott a gyűlés. Fontos része az alap-
szabályoknak a 2. §-ba belefoglalt ú. n. „párisi alap", 
mely — bár félreértésből ós elfogultságból kifolyólag 
sok ízben képezte már támadások czélpontját — tulaj-
donképen támasza és biztosítéka az ifj. ker. egyesületek 
ügye egészséges haladásának. A párisi alap nem „más 
fundamentum" akar lenni (mint sokan megjegyezték) az 
„egyszer megvettetetten" kívül. Nem is az üdvösségre 
vezető eszközként lép fel, hanem a mire a világon min-
denféle egyesülésnél szükség van, egyszerűen megálla-
pítja azon feltételeket, melyek alatt valamely ifj. egye-
sület bevétetik a nemzeti-, illetőleg a világszövetségbe. 
A párisi alap lényege röviden az, hogy a hozzá csatla-
kozó egyesületek czélja az öntudatos keresztyén ifjak 
egyesítése, a maguk erősítésére s arra, hogy a maguk 
életében tapasztalt isteni kegyelmet ifjú társaikkal meg-
ismertessék. Ennek a czólnak kellő megértése, s a hozzá 
való határozott hűség fogja eldönteni a magyar ifj. ker. 
egyesületek értékét és erejét a jövendőben. 

A nemzeti szövetség végleges megalakulása elha-
lasztatott az alapszabályok miniszteri jóváhagyásáig. 

A következő délelőtt gyűlésén az egyes kiküldöttek 
tettek jelentést egyesületeik működéséről. A jelentések 
hangja panasz és öröm, csüggedés és reménység között 
váltakozott. Érdekes bepillantást nyújtottak a szemlélőnek 
nemcsak az ifj. ker. egyesületek, hanem sokkal nagyobb 
dolgok állapotába, egyházaink helyzetébe, általános nem-
zeti hitéletünkbe. (?) 

A konferenczia résztvevőire nézve legtermékenyeb-
bek a délutáni értekezletek voltak. Két-két felolvasás 
hangzott el s hozzá eszmecsere fűződött. — Az első érte-
kezleten Csánki Benjámin szeghalmi és dr. Bartók Jenő 
nyíregyházai ref. lelkészek tartottak felolvasást erről a 
tárgyról: „Az ifj. ker. egyesületi munka akadályai 
hazánkban. Miként lehetne azokat leküzdeni?" Minden 



keresztyén munka akadályainak jó része, sőt mondhat-
nám nagyobb része nálunk magában a munkában, jobban 
mondva feladatainak nagy voltában rejlik. Ezért az első 
felolvasó is leginkább a nagy szükségről szólott, melyet 
az ifj. ker. egyesületeknek orvosolnia kell. Őszinte s 
ezért megragadó színekkel festette a magyar ifjúság 
elhanyagoltságát és elhanyatlottságát, nem vévén ki alóla 
— a mi az igazságnak kétszeres erejével hat azért, 
mert oly ritkán hallunk róla — nem vévén ki a theo-
logus ifjúságot sem. Föltüntette minden baj gyökerét: 
a bűnt, s orvosságát: az örök isteni Evangéliumot. A 
második felolvasás elsőrendű akadályként mutatott reá 
a munkatársak, s általában a munkások hiányára. Érde-
kes javaslatát, melyet e nehézség megoldásául előadott, 
az értekezlet most még nem tekintette megvalósíthatónak. 

A második nap értekezletén az a kérdés foglal-
koztatta a felolvasókat, hogy: „Milyen volna a szabá-
lyosan működő magyar ifjúsági keresztyén egyesület?" 
Wallrabenstein Jakab újbanovczei ev. lelkész a kérdés-
nek inkább elvi oldalait tisztázta. Milyen munkát vállal-
jon, milyen feladatot tűzzön ki magának az ifj. ker. egye-
sület? 1. Közelítsen samaritánus szeretettel a sok bajjal, 
nehézséggel küzdő, gyakran elhagyatott, kietlen életet 
élő ifjúhoz. 2. Nyújtsa ki mentő kezét a bűn veszedel-
mében levőkhöz. Vonja az ifjakat a bűnösök Megvál-
tójához. 3. Egyesítse szeretetben a különböző feleke-
zetek hívő ifjait. Líc. Rácz Kálmán pápai tanár viszont 
nagy körültekintéssel az egyesület gyakorlati életének 
sok részletkérdését világította meg, körvonalazva az 
egyesület munkájának kereteit, valamint a kereteket 
betöltő munkásságot. 

Nagy kár, hogy a felolvasásokhoz kapcsolódott 
eszmecserék teljes kifejlődésére, a felmerült kérdések 
tisztázására az idő elégtelen volt. Pedig e kérdések 
meglehetősen életbevágó kérdései az ifj. ker. egyesületek 
munkájának, mint pl. az a kérdés, vájjon legyen-e különb-
ség kezdő- (vagy rendkívüli) és rendes tagság között, 
melybe az ifjú csak bizonyos feltételek mellett és később 
juthat; vagy az a kérdés, — mely általános kérdése 
minden evangéliomi munkának — hogy mi jelentősége 
van az imádságnak, mint errőforrásnak, s hogyan éljünk 
vele ; vagy az egyesület vezetőségében lelkész és „világi" 
ember viszonya stb. 

A konferenczia mindkét napjának estéje a nagy-
közönségé volt. A Deák-téri polgári iskola dísztermében 
11-én vallásos estély, 12-én pedig szeretetvendégség 
volt. Mindkét alkalomra, különösen az utóbbira zsúfolásig 
megtelt a terem. A hely szűke részletes tudósítást nem 
enged e két estéről. Csak éppen legkiemelkedettebb 
mozzanatait említhetem, t. i. a külföldi vendégek mindkét 
alkalommal tartott beszédeit, melyekben egyfelől a ker. 
ifjúsági egyleteknek az egész világon végzett nagy mun-
kájára, betöltött óriási hivatására, másfelől az ügy belső 
rugóira utalva, példaként állították a közönség elé azt, 
a nagy támogatást, melyben a külföldi társadalmak része-
sítik ifjúságuk keresztyén munkáját. A szeretetvendég-

séggel, melynek egyik főpontja Gergely Antal mezőtúri 
lelkész bibliamagyarázata volt, véget ért a konferenczia. 

Hiányos volna tudósításom, ha meg nem említeném 
a gyűlés első napjának ebédjét, melyen az elnök, Szilassy 
Aladár úr látta vendégeld a konferenczia tagjait s a 
melyen a felszólalások hosszú sora ünnepelte az ifj. 
ker. egyesületek múltját, jelenét s jövőjét. 

A mi a gyűlésekről nyert általános benyomást illeti, 
úgy tűnt fel előttem a magyar ifj. ker. egyesületi moz-
galom, mint egy álmából felébredt, nyújtózkodó ifjú, ki 
még nincs nagyon tisztában teendőivel, de aludni még 
sem akar már többé. Bizonytalanság a kitűzött czélban, 
tájékozatlanság a legfontosabb elvi és gyakorlati kérdé-
sekben, a kellő összhang hiánya az egyes egyesületek 
között (nem is szólva arról a nagy távolságról, mely a 
külföldi mozgalmaktól még elválasztja a miénket) és 
még egyéb gyarlóságok nyilvánvalók voltak a konferenczia 
gyűlésein. Ha azonban a megalakult szövetség a kellő 
alázatossággal és Isten előtt való felelősségérzettel soha-
sem fogja szem elől téveszteni azt, hogy a most történt 
alakulást nem szabad egy elvégzett munka megérett 
gyümölcsének, hanem sokkal inkább kell egy ezután 
elvégzendő, nehéz, küzdelmes munka kiindulásának tekin-
teni, akkor reméljük, hogy Isten kegyelméből a homály 
mindinkább oszlani fog és kifejlődik hazánkban is egy 
olyan ifj. ker. egyesületi mozgalom, mely az erkölcsi 
erőknek már csak végső maradékán tengődő ifjúságunk-
kal megismerteti a Megváltó Krisztus boldogító, meg-
tisztító és éltető szerelmét! 

Victor János 
theologus. 

KÜLFÖLD. 

Svájezi egyházi élet. 
— A szeparáczió kérdése Bázelben és Zürichben. — 

Nem csalódtunk, a mikor azt mondottuk, hogy az 
egyház és az állam szétválasztásának nagy kérdése nem 
áll meg Genfben, hanem tovább jön mifelénk. Alig 
alkotta meg a genfi egyház új alkotmányát, már is egy 
másik nagy svájezi város: Bázel tanácsa is megtette a 
lépéseket az egyház és az állam szétválasztására. Egy 
harmadik városban: Zürichben a szabadgondolkodók 
álltak sorompóba, rle — úgy látszik — sikertelenül. 

Az egyház és az állam szétválasztása terén a bázeli 
nagytanács január 21-iki ülésében elhatározó lépésre 
szánta el magát. A gyűlés kezdetén a protestáns zsinat 
véleményét terjesztették elő, mely kedvez a kormány 
tervezetének. Hasonlóképpen előterjesztették az úgy-
nevezett nemzeti katholikusok emlékiratát, mely kifejti 
azokat a nagy anyagi nehézségeket, melyekbe a kormány 
terve sodorná őket. 

A vitát C. Chr. Burckhardt, az államtanács elnöke, 
vezette be hosszabb beszéddel. A kérdést minden oldalá-
ról megvilágította. A vélemények elhangzottak, mondotta, 



a kérdés megérett: itt az ideje, hogy a szóról a tettre 
menjünk á t ! Mindenekelőtt afölött kell döntenünk: 
elvetjiik-e a tervezetet, avagy elrendeljük-e alkotmányunk 
részleges revízióját? A nagytanács már 1906. nov. 1-én 
kimondotta — 103 szóval 2 ellenében, — hogy a status 
quot nem lehet föntartani. A tapasztalat megmutatta, 
hogy a róm. kath. egyházat nem lehet rábírni az isten-
tiszteletek hivatalos rendezésére. Az egyenlőséggel viszont 
ellenkeznék, ha minden hivatalos ellenőrzéstől ment évi 
segélyt akarnánk néki adni. Minden egyházra rá kell 
bízni, hogy önmaga teremtse elő föntartási költségeit. 
Önkormányzatot kell nékik biztosítani, anélkül azonban, 
hogy azt reájuk erőszakolnék. Meg kell engedni az 
egyházaknak, hogy tagjaikat megadóztassák, viszont 
biztosítani kell az állam számára bizonyos ellenőrzési 
jogot az egyházak alkotmánya fölött. Eléggé mérlegeltük 
a mellette ós az ellene szóló érveket: itt az ideje, hogy 
cselekedjünk! Ha elmulasztjuk a kinálkozó alkalmat, 
talán nem találjuk meg egyhamar és gyermekeink 
szemünkre találják vetni, hogy nem láttuk jól a dolgokat 
és nem volt elég bátorságunk. — 

A kormány tervezetéhez leginkább a róm. katho-
likusok és a szabadelvű protestánsok pártja részéről 
szóltak hozzá. 

A római katholikus egyház nevében C. Gutzmller 
kéri: szavazzanak meg istentiszteletek czéljaira az 1907-ik 
évtől kezdődőleg 40,000 frank évi segélyt. Kérelmét 
dr. Feigeniuinter, dr. Kully és dr. Adam támogatták. 
Mindezeknek a az véleménye, hogy az állam minden 
felekezetnek adjon autonómiát és adjon mindegyiknek, 
még az izraelitáknak is, előzetesen kiszámított évi segélyt. 
Szerintük a régi egyházi javakat nem lehet egyedül 
a protestánsoknak adni, mert azok jórészt r. kath. egy-
házi eredetűek, Genfben a római katholikusok a körül-
mények alakulása folytán kénytelenek voltak a szét-
választás érdekében közreműködni; a bázeliek azonban 
nem szeretnék a felelősséget oly mértékben magukra 
venni, mert új kulturharcz keletkezhetik belőle. Az 
államnak, a mely a színházi előadásokat, sőt még a 
„kis kutyák kiállítását" is támogatja, nincs elegendő 
oka arra, hogy megtagadja a róm. kath. egyház támo-
gatását. 

A római katholikusok követeléseinek határozott 
hangsúlyozása nélkül, F. Amstein ós Brodbech a maguk 
részéről azt kérik: utasítsák a kérdést egy bizottság elé, 
mely annak minden oldalát áttanulmányozná. A protestáns 
egyháznak fölajánlott illetményt elégtelennek találják, 
A tervezet megoldás nélkül hagyja a protestáns egyházat 
érdeklő kérdések egész sorozatát: így a szabadgondol-
kodók, a nők és az idegenek választójogát stb. Brod-
bech hivatkozik arra, hogyha egész életüket annak 
szentelték, hogy bíztositsák a nemzeti egyházban a 
szabadelvüség uralmát, joguk van félni a szétválasztástól, 
ettől a sötétbe való ugrástól. 

Más részről a szocziálisták, a konzervatívok és a 
radikálisok az államtanács tervét támogatták. 

Több szocziálista szónok, így többek közt dr. Knörr 
és A. Jaggli kijelentették, hogy a szocziáldemokrata 
párt nem vallástalan, mert hisz több lelkészt számlál 
soraiban; egyszerűen semlegesek vallási dolgokban. 
A tervezetben a lelkészek számára szándékolt kártala-
nítást elfogadják, de sajnálnák, ha az állam az összes 
egyházi javakat a nemzeti egyháznak adná át és nem 
gondoskodnék arról, hogy mi legyen azokkal szakadás 
esetén. Ellenzik a római katholikus egyháznak rend-
szeresen fizetendő segélyt. A kormány tervezete máris 
magában foglalja az összes engedményeket, melyekhez 
még hozzá lehet járulni. 

A jRaillard, H. Maag, O. Cellweger és Bollinger 
hangsúlyozzák, hogy a protestáns egyháznak föltétlenül 
sokkal szélesebb körű önkormányzatra van szüksége, 
hogy akadálytalanul terjeszkedhessék és a vallásos 
emberek félelem nélkül tekinthessenek a szétválasztásra. 
A Genfben történtek megerősítik őket reményeikben. 

Az államtanács elnöke, Burckhardt válaszolt az 
elhangzott véleményekre. Megállapítja, hogy többen igen 
szigorúnak találták a tervezet álláspontját a róm. kath. 
egyházzal szemben, mások viszont túlságosan nagy-
lelkűnek. A kormány tervezete nem egyedül az ő mun-
kája, hanem megegyezés folytán jött létre, melyben 
több államtanácsos vett részt. A protestáns egyház belső 
szervezetét önmaga állapítja meg és az egyház igazgatá-
sába önmaga folyik bele, de az államnak fönn kell 
tartania felügyeleti jogát, a melyet szakadás esetén 
venne igénybe avégből, hogy az egyházi alap történeti 
jellegét megóvja. 

Ezután szavazásra került a sor. Amstein amaz 
indítványát, hogy a tervezet előzőleg egy bizottsághoz 
küldessék, 58 szavazattal 51 ellenében elvetették. Gutz-
willernek a róm. katholikusoknak nyújtandó évi segélyre 
vonatkozó indítványát 91 szóval 22 ellenében szintén 
elvetették (11 távol volt, 6 nem szavazott). Burkhardt-
nak az alkotmány részleges revíziójára vonatkozó ter-
vezétét végül névszerinti szavazással egyhangúlag el-
fogadták (119 szóval 0 ellenében, 1 távol volt, 2 nem 
szavazott). 

A kérdést félévi előkészítési idő eltelte után veszik 
újra elő. Dr. K. 1. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 

Emlékbeszéd néhai H. Kiss Áron tiszántúli ref. 
püspök felett. Irta és az 1908. nov. 16-án tartott emlék-
ünnepélyen elmondotta : Dávidházy János, kabai lelkész-
esperes. Kiadta a tiszántúli ref. egyházkerület. Ajánljuk 
figyelmébe mindazoknak, a kik Kiss Áron püspöknek, 
az ősz pátriárkának, még holtában is tisztelői maradtak. 

Keresztyén lélek. Irta: Bernát István. Ára 80 fill. 
Kapható szerzőnél, Budapest, VIII., Szentkirály-u. 40. 
Az egy ívre terjedő füzet szerzőnek a Kálvin-Szövetség 
legutóbbi közgyűlésén tartott felolvasását foglalja magá-
ban és azt fejtegeti, hogy a szocziális problémák csak 



a keresztyénség türelmes és humánus elveinek érvénye-
sítése mellett oldhatók meg megnyugtatólag. A dolgozatot 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Nyári Újság. A Téli Újságéhoz hasonló fizetési 
Teltételek mellett, márcz. 20-tól nov. 20-ig Nyári Újság 
czím alatt óhajtja kiadni a Keresztyén Evangélista 13 
számát Szalay József nagybecskereki reform, lelkész. 
Kívánságra mutatványszámot küld a kiadó a márcz. 20-án 
megjelent számból. 

A modern irány. Irta : dr. Cannegieter Tjeerd, az 
utrechti egyetem dogmatika-tanára. Fordította és jegy-
zetekkel ellátta Mizsdk András, kiadta a sárospataki 
theol. egylet. Ára 1 korona. A 65 lapra terjedő füzet 
az úgynevezett „modern" theologiai irányzat egyik tekin-
télyes képviselőjének műve. a melyben ez irányzat lénye-
gét, eredetét és hitbeli birtokát mutatja fel, s ez utóbbi 
tekintetben az író egyéni- s már a mennyiben a „moder-
nekénél erről szó lehet, bizonyos mértékben a „modern" 
irány közös konfesszióját foglalja magában. A sáros-
pataki ref. theológus-egylet ezt a munkát jónak látta 
kiadni. Bizonyára azért, mert az abban a vallás lényegét 
s természetét illetőleg lefektetett elvekkel egyetért. Ha 
a munka csak a fordító kiadásában jelent volna meg, 
talán csak a megjelenés regisztrálására szorítkoztunk 
volna. Miután azonban egy theol. akadémia ifjúsági egy-
lete adta azt ki s így mintegy szolidaritást vállalt annak 
elveivel, még bővebben foglalkozni kívánunk vele. 

Egyházi beszédek a szocziálizmusról. Irta: Pcmlik 
János, nyíregyházai evang. lelkész. Ára 80 fillér. Kapható 
Hegedűs és Sándornál Debreczenben. A füzet három 
egyházi beszédet foglal magában. Az első a szocziálizmus 
igazságairól, a második annak tévedéseiről, a harmadik 
pedig a ker. egyháznak a szocziális kérdések megoldása 
körüli feladatairól szól. Addig is, a míg bővebben ismer-
tethetnék, ajánljuk a füzetet a lelkipásztorok figyelmébe. 

Az Igehirdető márcziusi füzete Dómján Elek ev., 
Lukácsy Imre ref., Zábrák Dénes ev., Osváth Kálmán 
ref. és Csermák Béla ref. lelkészektől közöl egyházi 
beszédeket s mellékletül adja Barsy Zoltán szabadkai 
ref. lelkésznek márczius 15-ére írt alkalmi imáját és 
egyházi beszédét. 

Házi oltár. Iskolák és magánosok házi buzgólko-
dására szánt evangéliomi elmélkedések. Irta Raffay 
Sándor budapesti ág. hitv. ev. lelkész. I. rész. Ádvent-
től—Pünkösdig. Ára fűzve 1"50 kor., portómentesen 1'60 
kor. Családi körben, családi kör számára készültek ezek 
a rövid elmélkedések, de hasznos szolgálatot tehet ez 
a kis munka nem evangéliomi intézetek internátusaiban, 
valamint támaszt találnak benne buzgólkodásuk számára 
a leánygyülekezetek és a szórványokban lakó hívek is, 
kik a templom rendes látogatásának áldásaiban nem 
részesülhetnek. Bővebb ismertetésére még visszatérünk. 

Konfirmácziói káté az evangéliom szerint refor-
mált vallású növendékek számára. Irta: Kis József pápai 
lelkész. Harmadik kiadás. Ára 25 fillér. Kapható Kis 
Tivadar könyvkereskedésében, Pápán. A harmadik ki-
adás elég bizonyságot tesz a könyv használhatósága 
mellett. Miután azonban a ref. zsinat kihagyta az egyház 
megnevezéséből az „evangéliom szerint reformált" sza-
vakat s a hivatalos nevet a „református"-ban állapította 
meg, kifogásoljuk, hogy a szerző, a könyv czímében is 
s a könyvben magában is, még mindig a régi megnevezést 
használja. A váltanok ismertetését illetőleg pedig azt 
jegyezzük meg, hogy az bővebb beszédű, mintsem hogy 
az egyszerűbb konfirmálók által megtanulható lenne. 
A római katholikusok és unitáriusok eltérő tanításainál 

elégnek tartottuk volna, ha a szerző azokat a biblián 
nem alapulóknak és téveseknek minősiti. A „hamis*, 
„kárhozatos" tanításoknak, „tévtanok"-nak minősítést, 
egy konfirmácziói kátéban túlerősnek ítéljük. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A bihari ref. gyülekezet Kállay 
Sándor hajdúszoboszlói vallástanárt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Kerületi tanácsbíróválasztás. A tiszántúli reform, 
egyházkerület kiküldött bizottsága f. hó 12-én bontotta 
fel a három lelkészi tanácsbírói tisztre beadott szava-
zatokat. Ezeknek eredményeképpen az egyik helyre Széli 
Kálmán nagyszalontai lelkész, a másodikra Sass Béla 
egyházkerületi aljegyző választatott meg. A harmadik 
helyre szűkebb körű szavazás rendeltetett el Kiss Ferencz 
és Andrássy Kálmán között. 

Egyházmegyei tanácsbíróválasztás. A felsőbaranyai 
ret. egyházmegye Aracs Gyula drávacsehi lelkészt válasz-
totta meg tanácsbírájává. 

A genfi út. A genfi útat előkészítő bizottság már-
czius 13 án tartotta alakuló ülését. A bizottság követ-
kezőképp alakult meg : Elnök : B. Pap István ; előadó : 
dr. Kováts István; jegyző: Veress Jenő. A bizottság 
többi tagjai: Hamar István, dr. Pruzsinszky Pál és 
dr. Kovács Ernő orsz. képv. Genfben viszont külön 
bizottság alakul a magyarok fogadtatásának és ott tartóz-
kodásának előkészítésére. Mihelyt a két bizottság az 
elszállásolás, ellátás s az ünnepségek keretében rende-
zendő magyar istentisztelet, franczia nyelvű magyar 
estély és külön magyar gyűlés tárgyában egyezségre 
jutT az előkészítő bizottság részletes tájékoztatót ad ki. 
A magyar bizottság haladéktalanul megteszi a lépéseket, 
hogy az ország bármely részéről jövők a határig (Bruck-
Királyhidáig, illetve Dévényújfaluig) félárú jeggyel 
utazhassanak. így az ország bármely részéből Genfbe és 
vissza 100 koronánál kevesebbért el lehet jutni. Az uta-
záson részt venni szándékozók B. Pap István theol. 
igazgatóval (Budapest, IX., Kálvin-tér 7.) tudassák szán-
dékukat. 

A katonai lelkészek létszámemelése. A közös 
hadügyminisztérium mozgósítás esetére a katonai lel-
készekre vonatkozólag újabb szervezeti rendszabályokat 
dolgozott ki a tábori püspök előterjesztésére. Minden 
olyan gyalog- és tiroli császárvadász-ezrednél, a melynek 
legénysége, illetve a legénységnek több, mint fele ugyan-
azon vallásfelekezethez tartozik, egy ilyen vallású tábori 
pap lesz beosztva. Minden gyaloghadosztály parancs-
noksághoz beosztanak egy kath. róm. tábori lelkészt „had-
osztály plébánosi" czímmel. Ha valamely gyaloghad-
osztálynál olyan nagy számmal vannak másvallásúak, 
hogy a lelkészi szolgálatot az ezredpapok nem láthatják 
el, ebben az esetben a másvallásúak részére megfelelő 
hitfelekezetű katonai lelkészeket osztanak be. A hadosztály 
plébánosok a tényleges állományból, a többi katonai 
lelkészek vagy a tényleges, vagy a tartalékos állomány-
ból fognak soroztatni. A katonai lelkészi állomány föl-
emelt szükségletének fedezésére valószínűleg a póttar-
talékbeli lelkészek is fel fognak vétetni, a kik azután 
mozgósítás esetén tábori papokká neveztetnek ki és 
ugyanolyan illetményeket húznak, mint azok a tábori 
lelkészek, a kik a rendes tartalékállományból vonul-
tak be. 

Köszönetnyilvánítás. Nem mulaszthatom el, hogy 
köszönetemet ne nyilvánítsam mindazoknak, a kik 



lehetővé tették, hogy Sátoraljaújhelyen és Miskolczon 
előadást tarthattam a Filadelfia-diakonissza- egylet nagy 
vállalkozásáról, a Bethesda megvételéről. E köszönetből 
a legnagyobb rész Dókus Gyula ő Méltóságát, Zemplén-
megye alispánját és clr. Tüdős István miskolczi ref. 
lelkész urat illeti. Hasonlóképpen köszönetemet nyilvá-
nítom addig is, a míg az összeget a többi adományokkal 
együtt nyugtatni alkalmam lesz, gróf Festetics Gyuláné 
úrnőnek, a ki e szép czélra 100 (száz) koronát küldött 
és azoknak a buzgó lelkeknek, a kik Pécsett Porkoláb 
Gyula evangélikus és Nyáry Pál református lelkész veze-
tésével pár korona híján 500 (ötszáz) koronát gyűjtöttek 
egy szeretetvendégségen a Bethesda megvételére. Vajha e 
szép példák buzdítanának másokat is ! Budapest, 1909. 
inárcz. 17. Dr. Szabó Aladár, ref. lelkész. 

A dunántúli evang. egyházkerület f. hó 17-én 
tartotta meg rendkívüli közgyűlését. Lefolyásáról csak 
a jövő héten számolhatunk be. 

A pápás kanonizáczió kulissza-titkai. Ezt a czímet 
adhatjuk annak a közleménynek, a mely a róm. kath. 
Egyházi Közlöny f. évi 9. számában megjelent, annak 
a hírnek kapcsolatában, hogy a római pápa kinevezte az 
Oriol József és Hofbauer Kelemen boldoggá avattatása 
körül támadható viták és perek elintézésére hivatott 
bizottságot. „A bizottság feladata — irja a nevezett 
közlöny — mindazon pereket, panaszokat, reklamálásokat, 
igényeket megvizsgálni s elintézni, melyek a kanonizá-
czióból kifolyólag támadhatnak. A ki azonban azt hiszi, 
hogy a bizottság kinevezése csupa formalitás, hogy tény-
leges munkája nem leszen, az nagyon csalódik. Már 
egyszer jeleztük az Egyházi Közlönyben, hogy egy-egy 
boldoggá vagy szenttéavatás sok, naqyon sok pénzbe 
kerül, s hogy akárhány oly ragyogó szentéletű világi 
vagy egyházi férfiúról és nőről bir tudomással a hagyo-
mány és történelem, kiknek kanonizácziója csak azért 
nem ment végbe, mert nem volt olyan pártfogójuk, ki 
az e czélra szükséges és százezer koronát is túlhaladó 
nagy pénzösszeget folyósította volna. S ezért joggal, 
innovatori velleitással való vád veszélye nélkül mond-
hatjuk, hogy e tekintetben tényleg reformra van szükség. 
Mire kell a sok pénz ? Egyik legnagyobb tributum az, 
mit a Szent-Péter templom bérlete czímén kell a Szent-
Péter káptalan részére fizetni; de nemcsak a templom-
helyiséget, hanem külön a díszleteket is meg kell fizetni, 
melyekkel a káptalan a kanonizáczió napján a templomot 
felékesíti. Ezenkívül a kanonizácziót indítványozónak 
még külön díszleteket is kell újonnan készíteni, melyek 
az ünnep után a káptalan tulajdonába mennek át, 2b 
mely aztán azokat a legközelebbi alkalommal drága pénzen 
ismét bérbe adja. Aztán sok pénzt emésztenek fel azok 
a számos példányban elkészítendő festmények, melyeknek 
egy része a szent arczképét, másik része pedig a szent 
életéből vett jelenetet ábrázolják. Legújabban még szob-
rokat is szoktak készíttetni. A legrosszabb azonban az a 
dologban, hogy úgy a szobrászati, mint a festészeti rósz az 
úgynevezett „aventi dirittóa -k (az arra joggal bírók) előjoga, 
kiknek rendszerint silány, gyatra, a nyersanyag árára sem 
méltó munkái vannak és mégis busásan lesznek megfizetve. 
Hogyan és miből keletkezhetnek a fent jelzett viták és pana-
szok ? Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a Szent-Péter 
káptalan a templom s az ornamentek átadására csak az 
esetben hajlandó, ha a beatifikáczió, kanonizáczió ille-
tőleg postulatorai előbb solvibilis voltukat bebizonyítják; 
más szóval ha egy, a római egyházi körökben elismert 
bank nyugtáját mutatják fel egy, a templom és orna-
mentek bérletét felülhaladó összeg letétbe helyezéséről. 
Hangsúlyozottan mondottuk, hogy a kiegyezett bérletet 

felülmúló összeget kell a postulatoroknak kimutatni; 
ugyanis az ünnepély lefolyása után a Szent-Péter káp-
talan, valamint a díszítők, festők, szobrászok s egyszóval 
az összes alkalmazottak számlája az előre kialkudott 
összegnél jóval magasabb summát tüntet fel: az utób-
biaknál rendszerint munkatöbblet, anyagtöbblet czíinen, 
míg a káptalan pedig a tribünök felállításakor elrepedt 
deszkát, véletlen falkopást, esetleges szőnyegrontást, 
márványrepedést stb. stb. is borsos és eredeti áron fel-
számít, egyszóval a szegény postulatorokat minden 
irányból és oldalról megragadják és szorongatják. — A 
czímben jelzett bizottságra tehát az az igazán szükséges 
és humánus feladat hárul, hogy ezeket a nagyszámú és 
ilyen esetekben gombamódra támadó túlzott igényeket 
megvizsgálja és elbírálja, a túlzottakat a méltányos 
határra szállítsa le s az alaptalanokat elutasítsa." — 
Az Egyh. Közlöny ez őszinte nyilatkozataihoz felesleges 
bővebb kommentárt adnunk. Eléggé világosak és a pápás 
egyház kanonizáczióját híven jellemzők azok önmagukban 
is. Legfeljebb még azt a kívánságot fűzhetjük hozzájuk, 
hogy leplezze le legközelebb az E. K. azoknak a költ-
ségeknek a hovafordíttatását is, a melyek egy kanoni-
záczió körül addig felmerülnek, a míg a postulatorok 
hetedik bőre az „aventi diritto"-k karmai közé átbocsát-
tatik ! 

Felhívás. Kérem azon lelkész urakat, a kik az 
eddigi szokástól eltérően nem fogadtak, vagy újonnan 
fogadtak legátust a húsvéti ünnepre, hogy ezen szán-
dékukat a theol. akadémi igazgatójával folyó hó 23-ig 
közölni szíveskedjenek. 

Csatlakozás az amerikai magyar ref. egyház-
megyéhez. A mackeesporti ref. gyülekezetnek az amerikai 
magyar ref. egyházmegyéhez való csatlakozása febr. 7-én, 
egyhangú határozat mellett, hivatalosan megtörtént. — 
Ugyancsak az egyházmegyéhez csatlakozott a phila-
delphiai gyülekezet egy része is s már gondoskodott hely-
ről, a hol istentiszteleteit tartani fogja. 

Az egyházi és iskolai alapítványok ügye. Prot. 
egyházaink több ízben tárgyalták már gyűléseinken azt 
az újabb sérelmes bírói gyakorlatot, a mely szerint a 
végrendeleti egyházi és iskolai alapítványok csak abban 
az esetben szolgáltatnak ki, ha a róluk szóló alapító 
levelek a kultuszminiszter által is helybenhagyatnak. A 
mint a Debr. Prot. Lapban olvassuk, legközelebb Erőss 
Lajos püspök és gr. Degenfeld József főgondnok jártak 
a kultuszminiszternél ebben a dologban, főként azért, 
mivel a debreczeni főiskola több alapítványának kiadása 
is függőben van, a miből az intézetre jelentékeny anyagi 
veszteség hárul. A kultuszminiszter — a mint a nevezett 
lap írja —- Ígéretet tett a kerületi elnökségnek arra, 
hogy az ügyet legközelebb dűlőre viszi és pedig a prot. 
egyház jogainak megfelelőleg, a mennyiben a bíróság 
eljárásának alapul szolgáló s még a XVIII. század ele-
jéről való törvényt ő maga sem értelmezi úgy, hogy az 
állami beavatkozás minden egyes esetben kivétel nélkül 
szükséges volna. A kérdés megoldását eddig az késlel-
tette, hogy annak mérlegelésénél az igazságügyi ós kul-
tuszminisztériumok közegeinek a felfogásában az össz-
hang nem volt meg. 

Az Országos Magyar Szövetség a , kongruaj avaslat-
ról. Az Országos Magyar Szövetség Bérezik Árpád elnök-
lésével f. hó 7-én tartott ülésében tárgyalta a kongnia-
törvényjavaslat negyedik, úgynevezett nemzetiségi sza-
kaszát. Az ülésen a választmányi tagok igen nagy számmal 
vettek részt. A választmány nagy vita után, a melyben 
majdnem az összes jelenlevők résztvettek, elfogadta 
Csányi Gusztáv dr. titkár következő indítványát: „Az 



Országos Magyar Szövetség szükségesnek tartja a kongrua-
törvény oly megváltoztatását, hogy a kongrua-kiegé-
szités ne az egyházi főhatóság útján, hanem az állami 
pénztárak által egyénenkint fizettessék ki; továbbá szük-
ségesnek tartja az 1898. évi 14. t.-cz. fegyelmi rendel-
kezéseinek olyan módosítását, hogy az államellenes maga-
tartás vétsége miatt terhelt kongruás ellen a fegyelmi 
eljárást a vallás- és közoktatásügyi miniszter államilag 
vagy törvény hatóságilag alakított, kellő biztosítékokkal 
ellátott fegyelmi bíróság által foganatosítsa s ennek 
eredményéhez képest a bűnösnek talált egyéntől a ki-
egészítést közvetetlen intézkedéssel legyen köteles meg-
vonni." A választmány még azt is elhatározta, hogy a 
határozat értelmében fölír az országgyűléshez és a kor-
mányhoz s a közművelődési egyesületeket csatlakozásra 
és hasonló fölirásra hívja fel. 

Az ORLE. választmánya f. hó 30-án Kolozsvárt 
ülést tart. Az ülés tárgysorozata a következő: 1. Teendők 
az alapszabály ügyében. 2. Kálvin jubileumának itthoni 
megünneplése. 3. Lelkészi fizetésrendezés. 4. Lelkész-
képzés reformja. 5. A 10 éves tisztújítás. 6. Az ORLE. pénz-
tárának gyarapítása. 7. Felolvasások: a) az ORLE. és a 
világiak ; b) Az ORLE. és a kálvinista egyházalkotmány. 

Megszólaló harangok. Kétszáz esztendővel ezelőtt, 
a tizenhetedik században még két magyar templom 
állott Varannón. A vallásháborúk alatt azonban a 
templomokat lerombolták s azóta nemcsak Varannó, 
de az egész vidék lakossága is eltótosodott. A régi 
magyar világot csak a magyar családnevek, a magyar 
jegyzőkönyvek s a lerombolt kálvinista templomnak a 
gyalogjáró szélén magában álló sarokköve hirdetik. Ennek 
a régi magyar világnak emlékét akarja visszavarázsolni 
Varannó maroknyi magyarsága, a midőn elhatározta, 
hogy újra megszólaltatja az elnémult harangokat és ref. 
templomot épít. Évek óta gyűjtik már a filléreket s 
mindjobban közeledik a megvalósuláa felé a varannóiak 
régi óhajtása. Legutóbb műkedvelő előadást rendeztek 
a templom javára s az áldozatkészséget, a mely a va-
rannóiak terve iránt minden oldalról megnyilvánult, leg-
jobban bizonyítja az a körülmény, hogy az ország távoli 
részéből is érkezett adomány és fölülfizetés. A műkedvelő 
előadás összes jövedelme 1160 korona 30 fillér, a ki-
adások levonása után pedig még mindig 756 korona 23 
fillér maradt a varannói ref. templom alapja javára. 

Konventi jegyzőkönyvek. A konventi központi iroda 
arra kéri az esperes és lelkész urakat, hogy a mennyiben 
az 1873. óta megjelent konventi jegyzőkönyvek fölös 
példányaival rendelkeznek, szíveskedjenek azokat a kon-
venti központi iroda részére átengedni. 

I S K O L A . 

Iskolai aranyköny v. Buza László nyug. sárospataki 
főiskolai és Szilágyi Benő sárospataki főgimnáziumi tanár, 
elhunyt leánya, illetve felesége emlékezetére, 4000, 
illetve 1000 korona alapítványt tett a sárospataki ref. 
főiskolán. Az alapítványi összeg kamatai tápintézeti segé-
lyezésekre lesznek fordítandók. 

A r. kath. theol. tanárok fizetése. E czím alatt 
egy theol. tanár a r. kath. theol. tanárok javadalmazá-
sáról és annak rendezéséről czikkezik az Egyh. Közlöny 
f. é. 9-dik számában. Joggal panaszolja fel, hogy a r. 
kath. theol. tanárokat évenként 1000-—.1200 koronával 
honorálják. S joggal kívánja azt is, hogy a r. kath. 
theol. tanárok javadalmazása, állásuk kiválóságára és 
munkájok fontosságára való tekintettel, korszerű szín-

vonalra emeltessék. Van azonban e czikknek egy olyan 
pontja, a mely szükségesé teszi, hogy ebbe, a különben 
minket nem érdeklő dologba beleszóljunk. A czikkező 
ugyanis, a mikor a rendezésnél felhasználható anyagi 
forrásokat megjelöli, bár első sorban a vallásalapra 
hivatkozik, de hozzáteszi, hogy ha a „vallásalap nem 
bírja, ott van az állami pénztár". — Hát, bocsánatot 
kérünk, de bátrak vagyunk kérdezni: a vallási és tanul-
mányi alap s a r. kath. főpapi javadalmak nem bírnak 
meg már semmiféle, általuk viselendő terhet ? Tanítói, 
tanári, lelkészi kongrua már mind átháríttatott az állam-
kasszára. Hát még a theol. tanárok fizetésrendezése is 
csak ennek terhére történhetik meg? Mi, a mint isme-
retes, nem vagyunk a szekularizáczió hirdetői. De nem 
veszi-e észre a magyar r. kath. egyház, hogy a mikor 
az alapjai és vagyona által viselendő terheket az állam-
pénztárra akarja áthárítani: önmaga készítgeti elő azt 
az időt, a mikor a szekularizáczió kérdése, nem a 
többi felekezetek irigykedései folytán, hanem az állam 
jól felfogott érdeke következtében aktualissá válik ?! 

EGYESÜLET. 
A Kálvin Szövetség vezetősége f. hó 13-án elnöki 

értekezleteit tartott. Az értekezleten megállapították a 
belépett tagokhoz intézett felhívás szövegét, valamint a 
tagoknak nyújtandó kiadványokat. Elhatározták, hogy a 
genfi Kálvin-ünnepélyekre való utazás előkészítése és ren-
dezése végett bizottságot szerveznek, a mely a magyarok 
fogadására alakult genfi bizottsággal állandó érintkezést 
tart fenn. A bizottság elnökévé B. Pap István theol. igaz-
gatót, előadójává dr. Kováts Istvánt, jegyzőjévé Veress 
Jenőt, tagjaivá, dr. Pruzsinszky Pált, Hamar Istvánt 
és dr. Kováts Ernőt választották meg. E bizottság feladata 
lesz nemcsak az utazás előkészítése, hanem a Genfben tar-
tandó magyar istentisztelet ós estély rendezése is. Megálla-
pította az értekezlet a szövetség egyes szakbizottságait, a 
melyeknek feladata a szakkörükbe tartozó kérdések megbe-
szélése ós előkészítése lesz. Melegen üdvözölte az értekezlet 
a megalakult protestáns patronage-t, s megállapította a 
legközelebb tartandó felolvasó esték idejét és tárgyát. F. 
hó 20-án a Tűzoltó- és Telepy-utcza sarkán levő iskola 
tornatermében, f. hó végén a prot. iparosképző-egyletben 
tartanak felolvasó-estélyeket. Április első napjaiban a 
cselédkérdést fogják megvitatni egy összejövetelen; a 
ref. konvent ülésezése ideje alatt pedig a diakonissza-
iigy fog tárgyalásra kerülni, Szöts Farkas előadása alapján. 
— Itt említjük fel azt is, hogy a szövetség a belügy-
miniszterhez a kivándorlók védelme és különösen a kiván-
dorlókat vivő hajókon ref. istentisztelet tartása, a keres-
kedelemügyi minissterhez pedig a vasárnapi munkaszünet-
nek az állami hivatalnokokra leendő kiterjesztése tár-
gyában kérvényeket nyújtott be. A belügyminiszterhez 
intézett kérvény így hangzik : Nagyméltóságú Miniszter Úr! 
Tudomásunk van arról, hogy ez idő szerint Nagyméltó-
ságod vezetése alatt álló minisztérium és az amerikai 
kivándorlást közvetítő hajós-társaságok között tárgyalások 
folynak, melyeknek czélja ezen viszonyoknak újból való 
rendezése. Tekintettel arra, hogy a kivándorlók lelki 
gondozása már nemzeti szempontból is nagyon szükséges, 
amennyiben ezen az úton legalább bizonyos fokig elér-
hetjük azt, hogy a kivándorlókban az erkölcsi rúgók erő-
sítettvén, azok ez úton erősebben csatlakoznak az ős hazá= 
hoz : azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk Nagymóltó-
ságodhoz, kegyeskedjék oda hatni, hogy a liajós-társa-
ságok ezen lelki gondozást szem előtt tartva, gondoskod-
janak arról, hogy a hajókat rendesen állandó lelkész, 



illetőleg lelkészek kísérjék. Hivatásunknál fogva mi csak 
a ref. kivándorlókra terjesztjük ki figyelmünket, s ebben a 
tekintetben azt hisszük, hogy az angol, illetőleg észak-
német társaságoknál Excelencziád bizonyára nem fog 
nehézségekre akadni. A kereskedelemügyi miniszterhez 
intézeti kérvény a következő Nagyméltóságú Miniszter Úr! 
A vasárnapi munkaszünet szabályozása, a melyre vonat-
kozólag a Nagyméltóságod vezetése alatt álló minisz-
tériumban ez idő szerint folynak a törvényt előkészítő 
tárgyalások, nem csupán a nemzeti munkaerő szempont-
jából bír fontossággal. Jelentősége a nemzet erkölcsi és 
vallásos épsége és fejlődése szempontjából talán még 
nagyobb. Kielégítő szabályozása nélkül a nemzeti lélek 
ideálisabb fellendülésre s a finomabb érzéket kívánó 
munkára, mi a nemzeti művelődésnek nem nélkülözhető 
feltétele, aligha lesz képes. Szembe állítva Nagy-Brittan-
niafejlődésétFrancziaországlegutóbbi történetével, készen 
kapjuk az ellentmondást nem tűrő bizonyítékokat fenti 
állításunk igazolására. Tudjuk, hogy a törvény alkotá-
sánál Nagyméltóságod miiven ellentétes érdekekre kell, 
hogy figyelemmel legyen. Épp ezért emeljük fel szavun-
kat és jelentjük be Nagy méltóságodnak, hogy részünkről 
a vasárnapi munkaszünetnek lehető kiterjesztése és teljessé 
tétele mellett foglalunk állást és oly törvényes intézke-
déseket tartunk szükségesnek, melyek lehetőleg az összes 
foglalkozási ágak munkásainak biztosítják a vasárnapi 
munkaszünet jótéteményét. Különösen felkarolandónak 
tartjuk a közlekedési vállalatoknál, a vasutak-, posta-, 
távirónál alkalmazottak érdekeit, s lehetetlennek találjuk, 
hogy ha a törvény intézkedik pl. a bankok alkalmazottairól, 
ne biztosítsa ugyanezeket a jogokat a miniszteri és 
egyéb tisztviselőknek is. A pálinkaméréseknek vasár-
napon való bezárása is elsőrangú érdeke a népnek ; épp 
ezért ezt melegen pártoljuk. Tudjuk, hogy a vasárnapi 
munkaszünet biztosítása magában véve nem elég. Igazi 
haszonnal ez csak akkor jár, ha a nyert időt erkölcsös 
és vallásos czélra használjuk fel. E tekintetben magunk 
részéről meg fogjuk tenni a lehetőt s felhívjuk a velünk 
rokonczélú egyesületeket a velünk való együttműködésre. 
Nem szabad kétkednünk abban, hogy Nagyméltóságod a 
fenforgó nehézségek közt is meg fogja találni az utat 
és módot arra, hogy a nemzeti érdekek e téren is érvénye-
sülhessenek." 

GYÁSZROVAT. 
Bartha János, pákéi ref. lelkész, 30 éves korában, 

f. hó 8-án Marosvásárhelyen elhunyt. 
Hajnal Elek karczagi ref. lelkipásztor, egyház-

megyei tanácsbíró és levéltáros, hosszas szenvedés után, 
életének 64 évében, f. hó 17-én jobblétre szenderült. 

Faji Fáy Miklós cs. és kir. kamarás, ny. m. kir. 
honvédezredes f. évi február 18-án, 73 éves korában 
elhunyt Ajacciőban. Az elhunyt kiváló férfiú a ref. egy-
háznak buzgó tagja, a pozsonyi ref. egyház megalapí-
tásának legkiválóbb munkása és az egyház gondnoka volt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK 
A természet óriási szolgálatokat tesz az emberi-

ségnek a mennyiben sok betegség ellen szolgáltatja a 
segitőszereket. Egyike a tenger által nyújtott legjobb 
szereknek a csukamájolaj, melynek hátránya azonban az, 
hogy nagyon visszatetsző íze van. A „Scott-féle Emidsió" 

formájában azonban a csukamáj olaj is jó ízű és könnyen 
emészthető, akár csak a tejfel; a csukamájolaj összes 
gyógyerejű tulajdonságai a „Scott-féle Emuisió"-ban 
nemcsak, hogy megvannak, hanem még sokkal hatá-
sosabbak is. Egy házbán sem szabad hiányoznia a 
„Scott-féle Emuisió"-nak. Kapható a gyógyszertárakban. 

Fábián Béla ref. vallású magkereskedő hirdetését 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-kőrút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen ós bér-
mentve küld. 

Koraszülött gyermekekel 
a SCOTT-féle Emuisió az elsatnyulástól megmenti és 
rendes erőhöz és vidámsághoz segíti őket. 

A a a n í í n ^ p i i l n h ezrei nézték elra" 
< S < 5 O & W I U K gadtatva gyerme-

kük egészségének rohamos javulását. Még 
akkor is, ha a gyermek a tejet vissza-
utasítja, a 

SCOTT-fele Emuisiót 
szívesen fogadja és könnyen emészti meg. 

Az Emulsio vásár-

S t t A S f f i Egy eredeti üveg ára 2 kor. SO fillér. 
j egyét a halászt O J ° 
— k é r j ü k f i g y e -lemüe venni- Kapható minden gyógytárban. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 
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A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál ki tűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható áayányvizkereskedéaekben vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi] 

Vetítőgépek 
lege lőnyösebb be-
szerzési forrása. 

F r r l ó l w ó c R ? a h n , a b o r a t o r i u m i f e l s z e r e -
L l U ö l J f U U U L u U U lésekéstanszerek gyára 

Budapest, VIII., Baross-utcza 21. sz. 
Mechanikai gyár. I ve ff fll v ő-in űhcly, 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

Eltff magyar óragyár gőzeró-
berendezóssel. 

Torony-órák 
palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utúda MAJERKAROLY 

Budapest, VII . , Csömöri-űt 50 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

O r g o n a > 

h a r m é n i u v n c i k a i 
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza il|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

^ $ 
$ Természetes forró-meleg kénes forrástó J 
\jí a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, % 
^ : : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : JjJ 
^ Gondos pensió. Gondos pensió. V 
\1/ A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for- JjJ 
JjJ dúljon a budai ^ 
$ SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. $ 
V M/ 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek — 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 



A l e g j o b b 

k á l y h á k a t é s ^ ^ . k a n d a l l ó k a t 
- szállít Mij'p^l^ caáazáii-l ég i r I r á l y i 

J J I H t l p P u d v a r i s z á l l í t ó 
B u d a p e s t , T l i o n e t - u d v a r . 

fM Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi 
csak ezze 

a v é d ö -jegygyeJ. 
Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis 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 . 
M á r i a V í i i é r i a u t o x a í O . s a . 

M E I D I N G E R - O F E N 

É - ü M H E 

O r g o n a g y á r 
villamos gépekkePberendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító. 
A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 

pécsi kiállitáson kitüntetve. 

Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési 
föl tételek mel le t t szál l í t kiváló t iszta 
l égnyomású esőrend szerű ( p n e u m a t i k a i ) 
és v i l l amos , ta r tós , n e m e s h a n g ú orgo-

n á k a t . Rieger o r g o n a g y á r a i ; 3 6 évi f e n n á l l á s óta 1 5 0 0 o rgoná t 
szá l l í to t t ak . y 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 

£ 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedérxyeK, 
úrvacsora-kelyhek, kereszte lő-kannák és medenczék , borkancsók , 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök, ch ina-ezüs t d ísz tárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Jutányos 
árak! 

Javításokra s v idéki 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 
miiórás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

m 
m m 
m 
7* 
7% 
m 7* 
7W 
7% 

7* 
7* 
7* 
ím 
7® 
7® 
7+ 
7* 
7* 
7m 
7® 
7® 
<W 

SP 

Kész í tünk - t á r s u l a t i Kész í tünk o l t á r o k a t 

s z ó s z é k e k e t , 

den stylben, jutányos 

l 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
Aján l ják az ágos ta i é s ev. ref. e g y h á z a k r é szé re az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m . : Úr asztal- és szószékteritőket 
a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a legdíszesebb hímzett k iv i te lben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket é s tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különfé le a n y a g b ó l s ty l s ze rű k iv i te lben, oltárképeket vá -
s z o n r a művész i l eg fes tve , bá rme ly n a g y s á g - cs a l akban . 

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



Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- nDhr0r7Dnl l0V1 I 1 , egj e l e"íí é s 

kiadóhivatalában U c U l C U r U l l J U l : kaphatok: 

TTr-Acc T n i n c Apologétika. Ara vaszonkö-x ^ r o s s i ^ a j o s . t é s b e n 8 K 
T ^ r ő c c T Ql 'nQ Budhista katekizmus. — Suli-
j a l U b a J—ídJUb. hadra Bhikscliu németre fordí-
tott munkájából magyarra fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötesben 4 K 
Q-T- T<Ticc Várr\]\r Estéli órák I. Ara fűzve 
O Z . IX.1SS JXcil U i y . 3K.Vászonkötésben 5K. 
I Q n r c A Q ó n r l r ^ r K á l v i n János éle te és egy-

j a i l L b U o a i l U U l . házpolitikája. Ára fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 

K u n B é l a d r . ? g y h á z a l k o m á n /£ 
Magyar református egyházalkotmány. Ára . . . 7 K 
NTarr\7 \Zárr\\\7 Kálvin theologiája. Ára vá-
I N a g y i v a r o i y . SZONKÖTÉSBEN . . . 5 K . 

"M\rn R\T P n l Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
i ^ y c l i y I d l . Vászonkötésben . . . . 6 K. 
T á n n c i Z o l t á n P a p i d o l S o z a t o k nr- (K?" 

j a u w a i z-vvjiucxii. zönséges egyházi besze-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i t r n x n V c f w i i l s Papi dolgozatok IIL Ára í v i l i r o v i c s V j y u i a . vászonkötésben 7 K. 
^ Q v o k n T n v c p f Debreczeni Lelkészi Tár 
O . O Z d U U J U Z b L I . (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 

Z s i r a y K á r o l y . |°z
n

vfaa kézikönyv
1

e
50

Á^a 

Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Á r a —"30 K . 

G 3 H E B 3 f o r r á s 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy* 
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
Bierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít » 

S z t , L u k á c s f ü r d ő K ú t v á l l a l a t B u d á n . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes .jótállás kitűnő cséplésért. «j 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt srözgepek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos bcnzinlokomobü-
csép I okészlete it 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező újdondságí 

Önműködő, ellenőrző i s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vettigépek stb. 

Ezen m o t i r c s É a l ö - k é s f i e l e k le l i i i inul l ia ta l la i i k i t ű n ő s é g e fs lő i t udakozódn i l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
f^rMztosnhl) olcsó iizí-m ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 4 5 7 2 . 

Marx és Mérei 
B u d a p e s t , VI . , B u l c s ű - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 
Te le fon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f i z i k a i , k é m i a i , g e o -
d é z i a i m ű s z e r e k e t . — E l e m i , 
p o l g á r i é s k ö z é p i s k o l á k t e l j e s 
b e r e n d e z é s e . — 8 0 m u n k á s , 

~ 16 l ó e r ő . ~ 

Kitüntetve: 1906-ban á l lami ezüstérem, 
1907-ben a r a n y é r e m . 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 32'J forinttól feljebb. 

E l s ő m a g y a i — v i l l a m o s erőre b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
O T f l l l / f l C O C Ö I C 8 -® s k i r - ' u l , v a r 'hangszergyáros, 
A 11 Mlf J X \ \ f " K • I a m. k i r zene-akadémia, szin-
W I U V I o y ü L N U l házak, művészek stb. szállítója. 

B u d a p e s t , I I , , L á n c z í h d - u , 5 , s z , G y á r : Q n t ö h á z - u , 2 . sz, 
Továbuá ajanlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

mely ál-
tal bár-H a n g f o k o z ó g e r e n d a i 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár é s raktár. 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos á rban ; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivüel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 
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Két reformácziói emlékmúzeum. 

1897 tavaszán megalakult Genfben a Refor-
máczió Történeti Múzeumának Társasága. Az 
volt a czélja, hogy a reformáczió emlékei iránt 
érdeklődőket egyesítse. A protestáns nemzetek támo-
gatásával 1869-ben fölépült Reformáczió-házának 
második emeletén lévő nagy teremben csakhamar 
berendezték a reformáczió történeti múzeumát. 

A múzeum fönnállásának első tíz esztendejé-
ben összegyűjtötték Kálvin, Béza, Viret és más 
reformátorok ritkább müveit. Ezerre menő arcz-
képet s mintegy kétszáz emlékérmet gyűjtöttek 
össze. 

A társaság most, Kálvin születésének 400-ik 
esztendejében, a világ különböző részein lakó refor-
mátusok irodalmi és történelmi emlékeit szeretné 
összegyűjteni, hogy a világ minden részéből oda-
sereglő testvéreink lássák, milyen mély nyomokat 
hagyott a genfi reformáczió minden nemzet iro-
dalmi, művészeti és művelődési életében. 

Ettől függetlenül nálnnk is fölmerült az 
a terv, hogy a többszázados küzdelmeink leg-
súlyosbikára, a gályarabságra vonatkozó emlékeket 
állítsuk ki Genfben. A terv kivitele elé némi 
aggodalommal néztek egyesek: nem lesz-e feltűnő, 
ha mi egymagunk a világ reformátusainak nagy 
örömünnepén még most is fájó sebeinket muto-
gatjuk. 

De íme, ebben a keretben ezt az eszmét is 
minden feltűnés nélkül valóra válthatjuk. Küldjük 

el a genfi múzeumba többszázados küzdelmeink, 
irodalmi és kulturális törekvéseink emlékeit. Ha 
csak egy szekrényre valót tudunk is összegyűjteni, 
az is hirdetni fogja a világ bármely részéből oda-
jövő testvéreinknek, hogy „hatalmas dolgokat 
cselekedett az Úr" a magyar kálvinista Sionnal. 
Ugyanaz az, ellenség háborgatott bennünket, mint 
a cseh és a lengyel protestánsokat. Azok megdőltek, 
megtörtek, mi a hosszú viharban megállottunk, 
megfogyva bár, de törve nem. Hadd lássák, hogy 
a magyar protestantizmus küzdelme egybeforrt 
nemzetünk szabadságáért, önállóságáért folytatott 
százados harczainkkal. Hadd lássák, sokszor milyen 
emberfölötti erővel építették egyházunk kicsinyei 
és nagyjai elvett templomaink és iskoláink helyett 
az újakat. Hadd lássák egyszerű templomaink képét, 
melyek düledező falaikkal is a magyarság erős 
várai voltak mindenha! Hadd lássák, hogy a mi 
szegény egyházunk nagy áldozatok árán több isko-
lát tartott fönn, mint talán a világ bármely protes-
táns egyháza! 

A Kálvin-Szövetség legutóbbi értekezlete a 
genfi út előkészítésére kiküldött bizottságot meg-
bízta azzal is, hogy egyházunk irodalmi, történelmi 
és kulturális emlékeit gyűjtse össze a genfi refor-
mácziói múzeum számára. Ezzel kapcsolatban el-
határozta, hogy itt az ország szívében is állít 
egy kis magyar reformácziói emlékmúzeumot. 

Ez úton fordulunk tehát egyházaink őrállói-
hoz, kicsinyeihez és nagyjaihoz, irodalmi és egyéb 
társaságaihoz : küldjék el (a budapesti ref. theologia 

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mint 
r r ___ r __ •• FABIAN BEL A magkereskedése, Budapest, Ullőí-út íí. szám. 

Kálvin-tér mellett. Tessék próbát tenni. 



igazgatójának czímére) a tulajdonukban levő iro-
dalmi műveket, történelmi emléktárgyakat, festmé-
nyeket. templomok, iskolák, könyvtárak képeit — 
lehetőleg két példányban. 

Hadd legyenek a genfi múzeumba küldött 
tárgyak külföldi testvéreink szemében élő bizony-
ságai az immár közel három milliónyi magyar 
reformátusság hitbeli erejének. S hadd legyenek 
a budapesti kis múzeum tárgyai intő, buzdító és 
bátorító jelek a még mindig reánk váró nehéz 
küzdelmekben! 

Dr. Kováts István. 

Galilei, Szent Imre és Bethlen. 
Ezt a három nevet az egyetemi és főiskolai ifjúság 

három köre viseli. Az elsőt az ú. n. szabadgondolkodók, 
a másodikat a klerikálisok, a harmadikat a protestánsok 
írták egyesületi zászlójukra. A három név tehát az 
életben három irányzatot jelent, s így czikkünk élére 
ezt a czimet is írhattuk volna : szabadgondolkodás, kleri-
kálizmus és protestántizmus. De szándékosan nem ezt 
írtuk, mert akkor a három életirányzat viszonyát kellene 
fejtegetnünk. Mi pedig ezt a kérdést csak a perspektíva 
teljességeért tesszük szóvá. Tulajdonképen csak az egye-
temi és főiskolai ifjúság legutóbbi mozgalmát, annak elvi 
hátterét ós gyakorlati következményét akarjuk szóvá 
tenni. Különösen pedig a protestáns Bethlen Gábor-
körnek abban való részvételét s annak megítélését 
akarjuk vizsgálat tárgyává tenni és tisztázni. Ezzel kap-
csolatban álláspontunkat s munkálkodásunk és küzdel-
münk irányát is megjelöljük. 

A három név közül az elsőt, a Galilei Galileo nevét, 
szerintünk, méltatlanul viseli a Galilei-Kör. A világhírű 
olasz egyetemi tanár és természettudós (1564—1642) 
egyfelől a komoly természettudomány, másfelől a róm. 
katholikus egyház embere. Annyira a római egyházé, 
hogy csillagászati tudományát, közelebbről a föld nap 
körül való forgása tanát, összhangba akarta hozni a r. 
kath. theológiával. Mikor pedig az inkviziczió perbe fogta, 
a hetven éves agg megtört és 1633. június 22-én eskü-
vel elátkozta eretnekségét, visszavonta tudományos állí-
tásait és mint a római egyház tagja halt meg. A római 
egyház életében is, halálában is igazságtalanul bánt vele. 
Tudományát eretnekségnek nyilvánította, hatalmi és lelki-
ismereti kényszerrel annak visszavonására bírta. A fog-
ságból elbocsátva, haláláig szigorú őrizet alatt tartotta. 
Utolsó kívánságát, hogy a firenzei (flórenczi) templomban 
temessék el, nem teljesítette. Nem engedte meg, hogy 
fölötte halotti beszédet tartsanak, sem azt, liogy emlék-
követ állítsanak neki. Csak jóval később, midőn a Koper-
nikus világrendszere kétségtelen igazolást nyert, vonta 
vissza a Galilei műveire kimondott czenzurát. 

Hogy tana megtagadása után, lábával dobbantva, 
azt a közszájon forgó nagy kijelentést tette volna: 

„Eppur si muove!" (mégis mozog a föld!) — csak 
legenda. 

Mindezek bizonyítására nemcsak a római katho-
likus hitvédőkre hivatkozunk. Csak megemlítjük Brors 
Xavér Ferencz német jezsuita 1902-ben megjelent s 
1903-ban, J. Kovács Lajos által magyar nyelvre átdol-
gozott betűsoros apologetikáját („A keresztény hitvédelem 
ABC-je" 145—149. 1.) es Szuszay Antal 1907-ben meg-
jelent Apologetikáját (19. 1.). Dudek János apologetikája 
(„A keresztény vallás "apologiája" 1893.) nem tárgyalja 
ezt a kérdést. Nem is protestáns polemikákra és apolo-
getikákra támaszkodunk. A Hase polemikája alig érinti 
ezt az ügyet (Hase-Hegedűs J. „A protestáns polemika 
kézikönyve" 1874. II. kötet 379. 1.). Eröss Lajos apolo-
getikája nem is érinti a Galilei-esetet. Hanem hivat-
kozunk a Pallas-Lexikon megfelelő czikkére (7. kötet 
785—787. 1.) s még inkább Galilei egyik legújabb német 
életrajzára (Leonhard Stahl: „Galilei und das Univer-
sum" 1908., a „Kulturtrager" cz. népszerű nagy gyűjte-
mény 24. kötete. 30—52. 1. Ugyanennek 19. kötete: 
„Kopernikus und das neue Weltsystem.) 

Úgy látszik tehát, hogy a Galilei-kör a legenda 
Galilei-jét választotta zászlójává, mert Galilei történelmi 
alakja nem lehet az egyháztól s minden más befolyástól 
független tudomány és az ú. n. szabadgondolkodás 
nag}rmestere, eszménye és jelképe. Inkább Giordano 
Brúnó nevét választhatta volna zászlója gyanánt 

Ennek a Galilei-Körnek február 28-án tartott gyű-
lésén dr. Harkányi Ede „Tudomány és katholiczizmus" 
czímen előadást tartott, mely azóta a Kör kiadásában 
nyomtatásban is megjelent. (30 l.) Ebben az értekezé-
sében szerző azt akarja kimutatni, hogy: „A katholi-
czizmus hívei kezdetben a barbár emberek vak dühével 
gyűlölték a tudományt; a mindenható papi rend később 
hatalmi eszközökkel nyomta el azt; végül a küzködŐ 
egyház szükségből kisajátítja és saját czéljaira deformálja 
a tudományos igazságokat." (28, 29. 1.) Értekezésében 
a római katholiczizmus tudományüldöző magatartásának 
sok igaz történeti bizonyítékát sorolja fel; de ugyan-
akkor hibásan azonosítja a róm. katholiczizmust az egész 
keresztyénséggel, s magát a keresztyénséget s annak 
alapítóját, a Jézus Krisztust is durva rágalmakkal és 
otromba gyalázkodással illeti. Jézust „beteges, vízióktól 
gyötört, nyomorult zsidó férfiú "-nak nevezi. (11. 1.) 
A keresztyénséget a „nyomortól kiváltott bóditószernek ós 
narkotikumnak" tartja. (13., 14., 18. 1.) A katholicziz-
must s vele együtt — a hibás azonosítás révén — a 
keresztyénséget is „korunk leghitetlenebb vallásának" 
mondja. (29. 1.) Midőn tehát sok — bár nem mind 
valódi és helyesen értett — hibáját tünteti fel a róm. 
kathöliczizmusnak, ugyanakkor a tiszta keresztyénség, 
közelebbről a protestáns keresztyénség ós -— a törté-
nelmi igazság ellen is vét. 

Dr. Kunfi Zsigmondnak ugyanebben a körben 
márczius 7-én „A valláserkölcsi középiskola kiépítése 
Magyarországon" czímen tartott előadása, mely fölött a 



Szent Imre-Kör és a Mária-Kongregáczió megjelent 
képviselőivel vita indult, kétségtelen sok igazságot tar-
talmazott az állami iskolák érezhető romano-katholizá-
lása felől. 

Azonban nem éppen ez a két előadás, hanem a 
Kör egész iránya, az ú. n. szabadgondolkodók irányának 
szolgálata, a teljes vallás- ós nemzetellenesség váltotta 
ki az egyetemi és főiskolai ifjúság óriási többségének 
ellenmozgalmát és a magyar nemzeti s progressziv haladás 
elve alapján való szervezkedését, a márczius 10-ikí fel-
hívást és a 12-iki tiltakozó gyűlést. Ezen a gyűlésen 
résztvett a klerikális Szent Imre-Kör és a protestáns 
Bethlen Gábor-Kör is. így került a Galilei neve mellé 
a Szent Imre és a Bethlen neve. 

Most már úgy tüntetik fel a kérdést némelyek, a 
többek között egyik protestáns ügyeket is tárgyaló napilap 
és egyik-másik protestáns egyházi lap is, hogy a Bethlen 
Gábor-Kör, midőn a Szent Imre-Körrel együtt a Galilei-
Kör ellen való állásfoglalásban résztvett, a klerikálizmus 
szekerét tolta. A klerikálizmus vádját még azzal is 
próbálják igazolni, hogy a közismert klerikális napilap, az 
Alkotmány, vedelmébe vette a megtámadott Bethlen-Kört. 

Az ügy tisztázást kíván. 
A protestantizmus és szabad gondolkodás egymás-

hoz való viszonyát kifejtettük Lapunk 2. számának vezető-
czikkében. A szabadgondolkodás drága kincs, a róm. 
katholiczizmussal szemben a reformáczió vívmánya, de 
csak forma és eszköz a tökéletes keresztyén személyiség: 
a krisztusi istenfiúság és a tökéletes társadalmi élet: 
a krisztusi istenországa megvalósításának szolgálatában. 

A valódi szabadgondolkodás elvezérel, nem a nem,-
zetköziséghez, nemzetellenességhez, a róm. kath., a 
keresztyén és minden pozitív vallás gyűlöletéhez, hanem 
a nemzeti létforma tényének és örök jogosultságnak, 
a haladás szolgálatában való helyének, a tiszta keresz-
tyénség egyéni és társadalmi, nemzeti és világhaladást 
mozgató nagy jelentőségének felismerésére is. 

A klerikálizmus valójában nem barátja sem a 
nemzeti létformának, sem a tőle független szabad tudo-
mányos és társadalmi haladásnak; azonban mindenikkel 
tud érdeke szerint alkalmi kompromisszumot kötni. 

Az igazi protestantizmus pedig hűséges munkása mind 
a nemzeti eszmének, mind a szabad tudománynak, mind 
a társadalmi reform útján való fejlődésnek és haladásnak. 

Az egyetemi és főiskolai ifjúság egy részének 
nemzetközi ós keresztyénellenes szellemben való társu-
lásával szemben egészen jogosult az ifjúság nemzeti és 
liberális részének felekezetközi, felekezetmentes, magyar 
nemzeti és progressziv szellemben való tömörülése. Hogy 
a Szent Imre-Kör is részt vett ebben, az a klerikáliz-
mus hajlékonyságának, nemzeti színben való érvénye-
sülési vágyának bizonysága. Azonban az egységes magyar 
társadalmi haladás érdekében, a liberálizmus szellemé-
ben, ezt a nem egészen őszinte, hátsó gondolatokkal 
dolgozó csatlakozást sem lehetett visszautasítani. 

A Bethlen Gábor-kör pedig a magyar nemzeti 

haladás támogatói közül nent hiányozhatott. Nemzeti 
jellege s örök reformot sürgető hitvallása, a Bethlen 
Gábor szelleme kötelezte erre. Nem a szabadgondolkodás, 
hanem annak igaztalan és káros tévedései ellen tilta-
kozott, mint a hogy ezzel nem szűnt meg tiltakozni a 
klerikálizmus nemzetközi, álkeresztyén és haladást aka-
dályozó iránya ellen sem. 

A nemzeti és keresztyén szellemben való társa-
dalmi haladás nevében tiltakozik is mindenkor mind a 
szabadgondolkodó, mind a klerikális nemzetköziség, mind 
a szabadgondolkodó, mind a klerikális antikrisztianiz-
mus ellen. 

Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy 
hivatása eqy részének teljesítésében alkalmilag ne mű-
ködjék együtt mindazokkal, a kik programjának egy 
részét vallják és megvalósítani akarják. De ez a szö-
vetség a liberálizmus szellemében csak társadalmi és 
irodalmi tevékenységre irányulhat, de nem elnyomó 
hatalmi törekvésre. Mihelyt a Galilei-Körnek vagy más 
egyesületnek erőszakos elnyomására törekednék akár-
miféle szövetség, abban egy pillanatig sem volna s nem is 
lesz soha helye a protestáns Bethlen Gábor-Körnek. 

Mint a szabadgondolat katonája, ellenfele a kleri-
kálizmusnak. Mint az evangéliomi keresztyénség fia, 
ellenfele az antikrisztiánus „szabadgondolkodóknak". 
Mint a magyarság gyermeke, ellenfele minden magyar-
talanságnak. Mint a szabad, magyar és keresztyén szellemű 
haladás munkása és harczosa, szövetségestársa azoknak 
és annyiban, a kik és a mennyiben e három szellem vala-
melyikét magukban hordozzák; azontúl pedig egyedül 
végezi nemes hivatását a hármas eszmény összhangzó 
szolgálatában. 

Mi tehát nem azt mondjuk, mint a róm. kath. 
„Egyházi Közlöny" (márcz. 5.): „Galilei vagy Galilee?" 
hanem: Galilei és Galilei, mert Galilei és a Galileai: 
a valódi tudomány és a Jézus tiszta keresztyénsége 
összeférnek egymással. Minden irányban tisztázva állás-
pontunkat, azt mondjuk : Bethlen, Kepler, Kálvin, Luther 
és Jézus Krisztus. Szabad tudomány, magyar nemzeti 
haladás és tiszta keresztyénség! 

Veress Jenő. 

ISKOLAÜGY. 

Református gimnáziumaink működése az 
1907/8. iskolai évben. 

XI. 

Tandíj czimén egyes gimnáziumainkban a következő 
összegeket kell fizetni: 

a) Helybeli református növendékek tandíja nagyság 
szerint fogyó sorban rendezve a következő sorozatot ad ja : 

Miskolcz V—VIII. oszt. 68 kor. (I—IV. = 48 kor.), 
Szatmárnémeti 62, Rimaszombat és Pápa 60, Nagyenyed 
(kiinnlakók) és Sárospatak 56, Hajdúböszörmény VII 



és VIII. oszt. tanulók 50 (I—II. = 12, III—VI. = 40 
kor.), Kolozsvár 49, Csurgó, Hódmezővásárhely és Sepsi-
szentgyörgy 48, Máramarossziget 40'5, Debreczen, Kis-
újszállás, Zilah 40, Karczag V—VIII. oszt. tanulók 40 
(I—II. = 12, III—IV. = 30 kor.), Budapest, Szászváros, 
Székelyudvarhely 36, Hajdúnánás VII - VIII. oszt. tanulók 
36 (I—II. = 12, III—IV. = 24, V—VI. = 30), Maros-
vásárhely és Nagyenyed (bentlakók) 32, Kecskemét 30, 
Gyönk 28, Békés III—VIII. oszt. tanulók 24 (I—II. = 16), 
Mezőtúr 20, Kunszentmiklós 16, Nagykőrös V—VIII. 
oszt. tanulók 16 (I—VI. — 12), Kiskunhalas 12 korona. 

Mivel a tandíjon kivül más czímen fizetendő összeg 
úgy Miskolczon, mint Kiskunhalason 10 korona, ebből 
látható, hogy az előbbi helyen legmagasabb, Kiskunha-
lason a legkisebb a helyben lakó ref. növendékek tandíja. 

b) Vidéki ref. növendékek tandíja: Miskolcz V—VIII. 
oszt. tanulók = 68 (I—IV. = 48), Szatmárnémeti 62, 
Hódmezővásárhely, Pápa és Rimaszombat 60, Sáros-
patak és Nagyenyed (küntlakók) 56, Hajdúböszörmény 
VII—VIII. oszt. tanulók 54 (I—II. = 24, III—VI. = 44), 
Békés 50, Kolozsvár 49, Karczag, Csurgó, Kisújszállás, 
Mezőtúr és Sepsiszentgyörgy 48, Hajdúnánás VII—VIII. 
oszt. tanulók 42 (I—II. = 18, III—IV. = 30, V—VI. = 
36), Budapest 42, Máramarossziget 40"5, Debreczen, 
Kecskemét ós Zilah 40, Szászváros és Székelyudvarhely 
36, Kiskunhalas, Kunszentmiklós és Marosvásárhely 32, 
Nagykőrös 30, Gyönk 28 korona. 

Mivel Miskolczon 10'20, Gyönkön csak 6 korona 
fizetendő a tandíjon kívül, amaz a legdrágább, emez a 
legolcsóbb hely a vidéki ref. vallású tanulók tandíja 
szempontjából. 

c) Helybeli és vidéki róm. kath. növendékek tan-
díja : Sárospatak 96, Debreczen 80, Szatmárnémeti 74, 
Miskolcz V—VIII. oszt. tanulók 68 (I—IV. = 48), Hód-
mezővásárhely, Pápa ós Rimaszombat 60, Nagyenyed 
(küntlakó) 56, (bentlakó 32), Hajdúböszörmény VI—VIII. 
oszt. tanulók 56 (I—II. = 26, I I I - V I = 46, vidéki 60, 
28, 50), Zilah 50, Kolozsvár 49, Csurgó, Kecskemét, 
Kiskunhalas és Sepsiszentgyörgy 48, Budapest 42, Hajdú-
nánás VII-VIII. oszt. tanulók 42 (I—II. = 18, III— 
IV. = 30, V—VI. = 36, vidéki I—II. = 32, III—IV. = 40, 
V—VI. = 48, VII—III. = 56), Máramarossziget 405, 
Karczag IV—VIII. oszt. tanulók = 40 (I—II. = 20, 
I I I - IV . = 30, vidéki 48), Kisújszállás 40 (vidéki 48), 
Szászváros és Székelyudvarhely 36, Marosvásárhely, Kun-
szentmiklós és Nagyenyed (bentlakó) 32, Gyönk 28, Nagy-
kőrös 24 (vidéki 44), Békés III—VIII. oszt. tanulók 14 
(I—II. = 16, vidéki 50), Mezőtúr 20 (vidéki 48) korona. 

d) Helybéli és vidéki izr. növendékek tandíja: Sáros-
patak 96, Debreczen 80, Szatmárnémeti 74, Miskolcz 
V—VIII. oszt. tanulók 68 (I—IV. = 48), Budapest, Hód-
mezővásárhely, Pápa és Rimaszombat 60, Hajdúböször-
mény VII—VIII. oszt. tanulók 60 (I—II. = 40, III— 
VI. — 50), Nagyenyed (küntlakó) 56 (bentlakó 32), Zilah 
50, Kolozsvár 49, Csurgó, Kecskemét, Kiskunhalas és 
Sepsiszentgyörgy 48, Karczag 44 (vidéki 48), Hajdú-

nánás VII—VIII. oszt. tanulók 42 (I—II = 18, III— 
IV. = 30, V—VI. = 36, vidéki 32, 40, 48, 56), Mára-
marossziget 40'5, Békés 40 (vidéki 50), Kisújszállás 40 
(vidéki 48), Szászváros és Székelyudvarhely 36, Kun-
szentmiklós és Marosvásárhely 32, Gyönk 28, Nagykőrös 
24 (vidéki 44), Mezőtúr 20 (vidéki 48) korona. 

Rimaszombat a tandíjat a mult iskolai évben emelte 
fel 48 koronáról 60 koronára. 

Több az iskolai élettel és ref. gimnáziumaink mult 
évi működésével szoros kapcsolatban álló dologról kellene 
még megemlékeznem, így pl. érdemes a felemlítésre, 
hogy a mult tanévben a máramarosszigeti ref. főgim-
názium egyik tanítványa nyerte meg az Orsz. Közép-
iskolai Tanáregyesület magyar versenyét, a dolgozat az 
Értesítőben közölve van; Pápa hasznalatba vette az 
osztályozó naplót, Mezőtúr bevezette az egyfolytában 
való tanítást, Kiskunhalasnak ombrometriai, csapadék-
mérő állomása van stb. Meg kellene emlékeznem a vég-
zett tananyagról, a használatban lévő tankönyvekről, 
részletesebben a tanulók önkéntes tevékenységéről. 
Mindezen kérdések részletes tárgyalása azonban igen 
nagy teret venne igénybe, a száraz adatoknak rövid 
összeállítása pedig, főleg az állami adatok ismerete nélkül, 
nem adna valami tanulságosabb statisztikát. Az iskolai 
élet sok fontos szervének vizsgálatában megakadályozott 
az unalomig sokszor hangoztatott „értesítői szűk-
szavúság" is. Korántsem akarok azonban ezzel a mi 
„Értesítőinka ellen — pláne összehasonlítván azokat az 
államiakkal — panaszkodni; éppenséggel nem osztom 
azt a nézetet sem, hogy az „Értesítőkre" nincs szükség, 
hogy a tanulók és tanárok névsorán és a jövő évre 
szóló tudnivalókon kívül a többi alig érdekel egy-két 
embert, eszerint a rájuk fordított munka és pénz kárba 
vész. Komolyan nagy ritkán foglalkoznak velük, de 
sajnos, mindig alkalmat adnak a felületes és sokszor 
igazságtalan bírálgatásra (a K. T. K. 1907. XII. 1. 9. 
sz.), hiszen maga az illető czikk írója is éppen az Érte-
sítők összehasonlító tanulmányozása alapján vont köz-
oktatásügyünk reformálásával kapcsolatos igen fontos 
következtetéseket. 

Igenis az Értesítőkre legalább nálunk feltétlenül 
szükség van, sőt azoknak évenkinti komoly tanulmányo-
zását s a statisztikai adatoknak a nyilvánosság elé vitelét 
is nagyjelentőségűnek és szükségesnek találom, korántsem 
azért, mintha a merev hivatalos százalékrendszernek barátja 
lennék, hanem ez ismertetésem bevezető soraiban mondott 
ok miatt. Legfontosabb szellemi műhelyeinknek működé-
séről részletesen csak pontos és megbízható Értesítők 
formájában számolhatunk be, a beszámolás pedig köteles-
ségünk, hiszen csak anyagiakban több mint három millió 
korona az az összeg, a mit ref. gimnáziumaink évenkint 
felemésztenek. Fontos igazságok azonban, hogy az Érte-
sítők némelyike „a beosztásban bújósdit játszik", külö-
nösen pedig az O. T. K. legutóbbi számának az Érte-
sítők tartalmát illető megjegyzései Az Egyetemes ref. 
tanügyi bizottságnak módjában áll intézkedni az iránt, 



hogy ref. gimnáziumaink Értesítői egységes beosztással 
szerkesztessenek, hogy azok az iskolák életének hű és 
könnyen áttekinthető képét tárják elénk. Pl. igen kevés 
iskola Értesítőjében találtam pontos statisztikát az intézet 
felszereléséről, tanszerállományáról (Kisújszálláson), alig 
öt iskolában az intézet vagyoni állapotáról. Némely dol-
gokról részletes adatokat adnak az Értesítők (pl. Hajdú-
böszörmény felsoroljaa nem ref. vallású tanulók vallás-
tanból végzett tananyagát, Kolozsvár, Zilah stb. az egyes 
tárgyakban tett előmenetelről is pontos statisztikát adnak), 
más — esetleg fontosabb — dolgok után pedig hiába 
kutatunk akár a statisztikai kimutatások között, akár az 
igazgató évi jelentésében. Nem vagyok barátja a minden 
téren való uniformizálásnak, de itt czélszerűnek találnám 
azt, ha minden Értesítőnk alap beosztása megszabott 
formák szerint készülne. 

Azzal a megnyugtató érzéssel fejezem be ismer-
tetésemet, hogy azon magyar középiskolák között, melyek-
ről írva vagyon (0. K. g.) „derekasan teljesítik magasztos 
hivatásukat s buzgón szolgálják a nemzeti ideált", ref. 
gimnáziumaink a mult iskolai évben is derekasan meg-
állották helyüket. Dr. Batta István. 

TÁRCZA. 

Énekek éneke, 
Az életünk egynéhány elhaló dal, 
Egynéhány ének, szép körben elosztva. 
— Gyermekkoromban legszebb énekem volt: . 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva". 

Ám könyveim közt, zsoltáromra lassan 
A történet könyve jött legfelül, 
S előttem a világ legszebb dalává 
Lett a „Hazádnak rendületlenül". 

Majd jött az ábrándozások szent kora, 
És vele sok bűbájos, tarka álom. 
S új dallal lett telistele a szivem: 
„Szeretlek én egyetlenegy virágom!" 

— Száll az idő és ez a dal is elhal. 
Ránk borúi lassan az alkonyi óra. 
S elővesszük újra a régi zsoltárt: 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva !" 

Szabolcsba Mihály. 

Kálvin ós Servet. 
A „The Quarterly Register" f. é. februári számából 

fordította Forgács Gyula. 

A Servet-ügygyel kapcsolatban két súlyos vádat 
emelnek Kálvin ellen. Az egyik az, hogy Kálvin adott 
alkalmat a lyoni inkvizicziónak, hogy elfogja Servetet. 
Tudtára adta a hatóságnak, hogy hol található és így 
utat nyitott arra, hogy bebörtönözzék és halálra ítéljék. 
A másik vád pedig az, hogy midőn Servet Genfben 
keresett menedéket a római hatalommal szemben, felbiz-

telttel cl genfi hatóságot, hogy vesse őt fogságba s ezáltal 
Servet elíiéltetésének és kivégzésének okozója lett. 

Vizsgáljuk meg közelebbről e vádakat. 
Kálvin, a mint mondják, nyomra vezette a lyoni 

inkvizicziót és tudatta, hogy hol lakik és hogy hívják 
Servetet. így kezükre játszotta azt a „vallásos és isten-
félő embert", a ki különben tehetséges orvos volt és 
Genftől messze lakott. Ez a vád nem egyéb, mint a 
tényeknek erőszakos félremagyarázása. 

Servet, a ki „reformátusnak" nevezte magát, több 
éven át a viennei érsek házában lakott, mint annak 
háziorvosa, Villanovus álnév alatt. Itt róm. katholikusnak 
vallotta magát. Itteni tartózkodása alatt egy művet írt, 
Christianismi Restitutio czímen s ebből kéziratot küldött 
Kálvinnak 1546-ban vagy 1547-ben. így tudta meg 
Kálvin, hogy hol és milyen álnév alatt tartózkodik. Ezen 
időben lakott Genfben egy franczia menekült, De Trie, 
kivel Kálvin bizalmas viszonyban állott. De Triet bará-
tai igyekeztek visszahozni a római egyházba és szemére 
vetették, hogy miért lakik olyan erkölcstelen városban 
és miért tart összeköttetést olyan gonosz jellemű embe-
rekkel, mint a milyenek a református egyház tagjai? 
Erre De Trie azt válaszolta, hogy a reformátusok erköl-
csisége bizony elismerésre méltó és nem illő dolog így 
beszélni másokról, holott ők megengedik, hogy az érsek 
házában olyan ember lakjék, a ki gúny tárgyává teszi 
egyházuk több tanát. De Trie barátai kaptak ezen a 
nyilatkozaton és követelték, hogy mondja meg, kiről 
van szó? De Trie természetesen Kálvintól tudta, barát-
ságos beszélgetésből kifolyólag, hogy Servet hol tartóz-
kodik és most bajba került. Vagy valami elfogadható 
fölvilágosítást kell adnia vagy vissza kell vonnia szavait, 
mintha rágalmazó lett volna. Kálvinhoz fordult tehát 
tanácsért és segítségért Kálvin egy darabig nem akarta 
megmutatni sem De Trienek Servet kéziratát, de némi 
habozás után mégis megtette. De Trie ezután tudatta 
barátaival, hogy Servet az, a kiről írt, s a ki az érsek-
nél lakik. De Trie barátai azonnal feljelentették az 
esetet az inkvizicziónak, mely Servetet nyomban fogságba 
helyezte és kihallgatván őt, halálra ítélte. Mielőtt azon-
ban az ítéletet végrehajtották volna, Servet megszökött 
a börtönből és csak in effigie égették meg. Elmenekülve 
Vienneből, Servet Genf felé vette útját. Mehetett volna 
akárhová inkább, mint ide, 

Monnyiben volt Kálvin hibás ebben? Hogy ő nem 
volt semmi összeköttetésben az inkviziczióval, az bizo-
nyos. Hogy semmit sem tett arra nézve, hogy megtudja, 
hol lakik Servet, az is bizonyos. Békében akarta őt 
hagyni és hagyta is, míg nem jött Genfbe. Mikor meg-
tudta, hogy hol van Servet, nem kapott rajta azonnal, 
hanem évekig hallgatag maradt, mígnem egy barátságos 
beszélgetésben említést tett róla De Trienek. De Trie 
pedig barátjainak vádját akarta visszaverni, és nem 
tudhatta, hogy ennek következtében Servetet elfogatja 
az inkviziczió és hogy megmenekülve, szerencsétlensé-
gére Genfbe fog menni. 

Az ezen tényekre vonatkozó okmányok Kálvin 
műveinek ós levelezéseinek VIII. kötetében találhatók. 
Arra vonatkozólag pedig egyetlen egy adatot sem talá-
lunk, hogy Kálvin De Triet azon czélból tudatta volna 
Servet tartózkodási helyéről, hogy így az inkviziczió 
által elfogattassa. De Trie és barátai között folytatott 
levelezés s Kálvinnak a református egyház hírneve iránt 
táplált tiszteletéből fakadó igazmondása hoztak felszínre 
olyan adatokat, melyek az inkvizicziót Servet felfedezé-
sében nyomra vezették. 

Kálvin rovására írják továbbá azt is, hogy meg-



sértette az emberiesség törvényeit, a midőn a genfi ható-
ságot felbiztatta Servet elfogatására, s arra kényszerí-
tette, hogy kivégeztesse őt. kiről mindenki tudta, hogy 
vallásos meggyőződéseért üldözik. 

Erre mi a következőket válaszoljuk : Vegyük figye-
lembe, hogy 1550-ben azBeretnekség Európaszerte halállal 
volt büntethető, mint a zsidóknál is a bálványozás. 
E tekintetben Genf sem volt kivétel. 1558-tól 1558-ig 
Angliában száz és száz férfi és nő haimadt el az üldö-
zés máglyáján ezen rövid idő alatt, mint eretnek, azaz 
mint olyan, a ki az államegyházzal ellenkező vallásos 
nézeteket vallott. Hasonlóan ment a dolog Spanyol-
országban, Francziaországban s több más helyen. Svájcz-
ban azonban pártolták a nyilvános vallásos tárgyú vitá-
kat, hogy igy jobban kitűnjék az egyes nézetek igazsága. 
De azért itt is az ítélet kardja függött a vitázok felett. 
Ha valaki meg akart győzni valakit eretneksége 
felől, életét tette koczkára, ha czélja nem sikerült; 
viszont, ha a bírák az ő javára döntöttek, az ellenfélnek 
kellett életével fizetni. Ilyen körülmények között a 
vallásos vetekedés nem volt gyermekjáték. Mindenki 
tudta, hogy mit tett koczkára, ha belefogott. Servet, 
még mielőtt vesztére Genfbe ment, szeretett volna Kálvin-
nal vitába bocsátkozni. 

1546-ban egy példányt küldött neki művéből. Kálvin 
magánál tartotta azt, bár Servet megkísérlette vissza-
szerezni tőle e könyvet, melyről ő maga is így nyilat-
kozott egy barátjának: „egy napon ez még halálát fogia 
okozni". S nem is tévedett, mikor ezt mondotta, mert 
még az napon, midőn Kálvin értesítette Servetet, hogy 
a könyvet megkapta, Farelnek is írt, mondván, hogy ha 
Servet valaha Genfbe jönne és a tekintélye megmaradna, 
nem hagyná őt életben. És Servet tudta ezt. 

Servet tudta, hogy ez volt Kálvin elhatározása, 
mi teljesen megegyezett korának egyetemes felfogásával 
az eretnekekre és az eretnekségre vonatkozólag. És 
Servet mégis genfbe ment, mintha csak játszani akart 
volna a halállal. Nem is titkolódzott. Vasárnap reggel 
érkezett meg Genfbe és egyenesen bement a templomba, 
melyben Kálvin prédikált. Mintha csak azt hitte volna, 
hogy a genfiek közt annyi barátja van, hogy Kálvinnal 
és társaival szembeszállhat. Sokkal különösebb dolog 
lett volna, hogyha ilyen embert szabadon hagytak volna, 
minthogy elfogták és börtönbe vetették. Hogy ő a római 
inkviziczió elől menekült, nem volt semmi összefüggés-
ben írott munkáival. Nem úgy fogták el őt, mint vallásos 
menekültet, hanem úgy, mint olyan könyvek íróját, 
melyek tele voltak vakmerő és tűrhetetlen káromlások-
kal. Mehetett volna máshova, vagy ha már Genfbe jött, 
elrejtőzhetett volna, míg tovább menekül- De az a tény, 
hogy világos nappal, mindenek szemeláttára ment be 
abba a városba, hol Kálvinnak oly nagy hatalma volt, 
tudatában annak, hogy ez a Kálvin az ő ellenfele és 
fenyegető módon nyilatkozott is már ő róla, világosan 
mutatja, hogy úgyszólván akarattal rohant a halál torkába. 

De — mondják — Kálvin nem tett semmit, hogy 
megszabadítsa őt a halálbüntetéstől, mely néhány nézete 
miatt reá várt. Magánélete sem volt úgy beszennyezve, 
mint sok másoké; hát csupán nézetekért! Mily türel-
metlen ördögi kegyetlenség! Semmiesetre sem. Az 
összeütközés Kálvin és Servet között halálküzdelem volt. 
Kálvin úgy érezte, hogy kihivatott az Isten igazságának 
védelmére és meg volt győződve, hogy a ki ez igaz-
ságnak ellene áll, meghal. Az igazságnak elfordítása, 
vagy megtagadása az ő szemében úgy tünt fel, mint 
bűntény az emberiség ellen, úgy hogy az Istennek dicső-
sége megköveteli a gonoszúl cselekedőnek büntetését bűne 

nagyságához méltóán. Elismerjük, hogy ennyi része volt 
Kálvinnak a dologban. Kálvin maga is elismeri, hogy 
a hatóság az ő felhívására tartóztatta le Servetet. 

A vizsgálat folyamán Kálvin megjelent mint tanú 
és bizonyságot tett Servet téves hite ellen. Ő maga 
mondta, hogy gyalázatos dolog lett volna, ha máskép 
tett volna Csupán akkor lépett közbe, midőn már a 
hatóság Servetet máglyára ítélte és egyszerűen azt kérte, 
hogy inkább fejezzék le, mint elégessék. A hatóság 
azonban megmaradt az ítéletnél. Kálvin annyira messze 
volt attól, hogy bánkódjék a miatt, a mit tett, hogy a 
következő év folyamán egy kis könyvet adott ki ezen 
czimmel: „Az igaz hit megvédelmezése, mely van az 
egy Istenség három személyében, szemben a spanyol 
Servet Mihály tarthatatlan tévedéseivel. Kimutattatik 
továbbá, hogy törvényes dolog az eretnekeket büntetni 
és hogy Genf város törvényei alapján jogosan végeztetett 
ki az a csaló." 

A vizsgálat folyamán a genfi tanács nem akarván 
szigorúnak látszani, a berni, bázeli, schafifhauseni és a 
zürichi kantonok hatóságaihoz fordult tanácsért. Mind-
nyájan támogatták Genf eljárását, úgy hogy nem keve-
sebb, mint öt svájczi kanton egyetértett abban, hogy 
az eretnekség halállal büntetendő, megosztván ekként a 
felelősséget Kálvinnal e tragédiában. E kantonok és 
egyházaik Rómától örökölték ezt az elvi álláspontot. 
Ott még most is erkölcsileg helyes, sőt keresztyén köte-
lesség ez. Jelenleg elveti ezt a világ minden református 
egyháza. 

Szükséges, hogy minden kálvinista megvédelmezze 
Kálvin olyan cselekedeteit, a melyeket ő nem szégyen-
lett. Csupán annyit lehet tőlünk kivánni, hogy a tény-
állást helyesen tárjuk fel, vigyázván arra, hogy rossz-
indulattal ne ítéljünk és hagyjuk a következő nemzedékre, 
hogy úgy ítéljen, a hogy neki tetszik. 

Ha Kálvin ellenségei minden erejükkel szét akarják 
rombolni az ő valláserkölcsi befolyását úgy, hogy fegy-
verül Kálvin életéből csak ezt az egy esetet használják, 
tulajdonképpen bizonyságot tesznek az ő egyetemes 
kiválóságáról és egyenességéről, mely felhatalmaz min-
ket arra, hogy ezt mondjuk a vádlóknak: „Kövessétek 
őt, a mint ő követte Jézust!" 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Debreczeni Lelkészi Tár VI. Szerkesztette : S. Szabó József 
fölszentelt lelkész, debreczeni koll. tanár. Ára kötve 10 korona. 
Debreczen, 1908. Kiadja: Telegdi K. Lajos utóda, Eperjesy István 

könyvkiadóhivatala, Debreczen. 

A Debreczeni Lelkészi Tár VI. kötete az összes, 
eddigi kötetek között a legértékesebbnek, — tartalmának 
gazdagságánál és választékosságánál fogva, határozottan 
praktikusnak mondható. Elismerés illeti érte a szerkesztőt 
és elismerés a munkatársakat. A ki e hatodik kötetet 
megszerzi, bizonyára életrevalónak mondja S. Szabó 
József vállalkozását és támogatásraméltónak a kiadót. 

A Lelkészi Tár tartalma megfelel annak a czélnak, 
mit szerkesztésénél maga elé tűzött a munkás szerkesztő: 
. . . „olyan kiválóbb dolgozatokat is közöljünk, a melyek 
inkább tanulmányozásra és eszmélődésre szolgálnak s a 
melyeknek ily módon nem kisebb hasznuk lehet, mint 
az általános és közvétlen használatra írottaknak. Tárunk 



nem lehet nyers anyagszállító eszköz, hanem feladata az 
is, hogy a gondolatok műhelyébe vezesse az olvasót" . . . 

Az ajánlásra méltó kötet tartalma egyébként a 
következő : 

I. Bibliamagyarázatok. Négy adventi és négy böjti 
magyarázatot találunk itt Bédei Károlytól. Dr. Siedel E. 
után dolgozta át Rédei e magyarázatokat. Határozott 
evangeliomi hang csendül meg bennük. A ki ilyen 
szellemben magyarázza az írást, annak gyülekezete nem 
maradhat mozdulatlanul. 

Osváth Kálmán, Robertson hivatott tolmácsa közöl 
még négy bibliamagyarázatot e helyen az adako-
zásról. Bizony, nagyon szükséges a lelkek elé állítani a 
keresztyén adakozás módjait, okait és jutalmát. Mert 
napjainkban tudjuk, hogy az adakozás a leggyengébb 
oldala az embereknek. 

II. Beszédek ifjúsági istentiszteletekre. E fejezet 
alatt négy beszédet találunk. Lic. Rácz Kálmán, Adorján 
Ferencz ós Bányai Sámlor ismert nevű és ismert tollú, 
kedvelt alakjai evangéliomi egyházi irodalmunknak, az 
ő átdolgozásaikat haszonnal forgathatják azok, kik ifjú-
sági istentiszteleteket is szoktak tartani. Én ugyan azt 
mondom, hogy a felnőtteknek sem ártana ilyen modor-
ban prédikálni. Sokszor nagyon is túlbecsüljük hallga-
tóink értelmiségét és olyan hangon szólunk hozzájuk, 
hogy nem értenek meg bennünket. 

III. Közönséges egyházi beszédek. Kilencz egyházi 
beszéd van itt, melyek közül legértékesebbnek Futó 
Zoltán két átdolgozása mondható. Keller S. nyomán 
„Kialuvó világosságok", Talmage nyomán „Krisztus a 
mi énekünk" czím alatt közöl két gyönyörű beszédet. 
Mindkettőre különös nyomatékkal hívom fel az olvasók 
figyelmét. Szép beszédeket írtak még: Csizmadia Lajos, 
Papp József, Papp Károly, Bokross Elek, Pauliny Károly 
és Dávid Gyula. 

IV. Ünnepi egyházi beszédek. Elég tartalomgazdag 
fejezet ez is. Van benne egy karácsonyi, egy év utolsó 
napi, újévi, virágvasárnapi, két nagypénteki, egy húsvéti 
és egy pünkösdi beszéd. A karácsonyi beszéd Dobos 
János hagyatékából való. Méltó a névhez, mely alatt 
fenmaradt. Futó Zoltán itt is remek átdolgozást közöl 
„Honnan-hová?" czímen. Csizmadia Lajos kedves újévi 
beszéde mellett, kiemelendő Fekete Gyula hatalmas virág-
vasárnapi prédikácziója. Lukácsy Imre, Péchy Árpád, 
Csernák Béla munkái szintén segítségére lesznek a 
könyv forgatóinak. 

V. Alkalmi beszédek. Ez a leggazdagabb rovat. 
Gazdagsága is kifejezője annak a czélnak, mely a 
Lelkészi Tár egyik főczélja, hogy különleges alkalmakra 
adjon a lelkészek kezébe mintákat, melyeknek alapján 
saját gondolataik termékenyebben gyümölcsöztessenek. 
Részletes ismertetésükbe nem bocsátkozhatván, jellemzés 
helyett elég lesz felsorolnom az itt közölt beszédeket: 
Két beköszöntő, papszentelési, két reformácziói, csapások 
közötti, királykoronázás fordulóján, iskolai év elején, 
két templomszentelési, harangszentelési, orgonaszentelési, 

egyh.-megyei gyűléskor, aratáskor, halottak napját követő 
vasárnapi, harangavatási, tavaszi, őszi, téli, lelkészérte-
kezleti, lelkészbeiktatási, házavatási beszédek és két 
egyháztörténeti előadás Kálvin Jánosról. Különösen 
aktuális e jubiláris esztendőben. 

De ha nem bocsátkozhatom is belé az egyes beszé-
dek bírálatába, általánosságban jól eső érzéssel állapítom 
meg azt a tényt, hogy az evangéliom hirdetésében 
haladunk. Hasonlítsa össze valaki egyházi beszédíróink 
mai müveit csak a tíz évvel ezelőtt megjelentekkel is, 
lehetetlen, hogy észre ne vegye, mennyivel erőteljesebb 
evangéliomi hang csendül meg a mai beszédekben, mint 
az ezelőttiekben. Ennek egyik oka annak belátása, hogy 
a mai világ betegségének egyetlen orvossága az evan-
géliom ; a másik oka pedig az a tény, hogy lelkészeink 
a külföldi nagy szónokok munkáit sohasem tanulmányoz-
ták még oly mértékben, mint ma. Sokan rovásunkra 
írják a külföldi szerzők átdolgozásait, pedig igaztalanul. 
Inkább prédikáljon valaki evangéliomot Gerok, Talmage, 
Keller, Zimmermann, Spurgeon stb. nyomán, mint emberi 
híg bölcseséget a saját gondolatvilágára támaszkodva. A ki 
sokat tanulmányozza a külföldi nagy szerzők műveit, az 
majd tud eredetit is adni és pedig jót, mert gondolatok 
gondolatokat keltenek. A külföldi szerzők nagy biblia-
ismerete majd bennünket is megtanít a bibliát mindig 
jobban és jobban tanulmányozni. Már pedig ebben rejlik 
a tartalmas prédikálás egyik alapja. 

VI. Keresztelési beszédek következnek ezután: Ház-
nál, Kiss Ferencztől; Tiszttárs gyermeke felett, Dr. Nagy 
Zsigmondtól; Izr. anya ref. gyermeke felett, Szalóczy 
Páltól. 

VII. A Konfirmácziói beszédek-ben kettőt ád a 
szerkesztő. Egyik Petri Elek budapesti, másik Papp 
Károly tiszainokai ref. lelkész műve. Előbbi eredeti, 
utóbbi átdolgozás. Petri Elek nevét ismerik lelkész-
társaim, Papp Károly átdolgozásait ugyancsak. E kötet-
ben is olyan munkákat adnak, a milyeneket tőlük vár-
hatunk. 

VII. Urvacsoraosztási beszédek. Dr. Erdős József, 
új bori, Szalóczy Pál, templomszentelési, Illyés János, 
ugyancsak temlomszentelési alkalomra irott, úrvacsorai 
beszédeket közölnek. 

IX. Esketési beszédek. . Nyolcz esketési beszédet 
tartalmaz e rovat. Madarász Imrétől, Kiss Ferencztől, 
Olajos Páltól, Babay Kálmántól, Szabó Jánostól, Varga 
Kálmántól, Sipos Józseftől és Keresztesi Károlytól. 

X. Gyászbeszédek és imák. E rovatban is nyolcz 
beszéd talált helyet, különféle alkalmakra czélozván. 

XI. A lelki gondozás körébe tartozó dolgozatok közül 
különösen dr. Szabó Aladár munkájára hívom fel lelkész-
társaim figyelmét. A munka az „élő keresztyén szövet-
ségekről" szól. A tudós szerző megmagyarázza az élő ker. 
szövetségek elnevezését, alapelveit és eredményeit. 

Lelkészeink sokat panaszkodnak egyházi életünk 
bajairól, sokat tanácskoznak a bajok orvoslásának miként-
jéről, a gyülekezeti élet felvirágoztatásáról. Kérem lelkész-



társaimat, tanulmányozzák át Szabó Aladár értekezését 
és alapítsanak élő keresztyén szövetségeket. Ha e hazá-
ban csak egy pár száz élő keresztyén szövetség működnék, 
már akkor is érezhető lenne egyházi életünkön az az 
üdvös hatás, mit e szövetségek az egész világon minden-
felé gyakoroltak az egyházi életre. Béz László egyház-
kelésre írt ágendái és TJray Sándor újoncz-katonákat 
oktató beszéde foglalnak még helyet e rovatban. 

XII. Imádságok. 11 halotti és 14 alkalmi imát 
találnak itt az olvasók. Az imák bírálatába nem bocsát-
kozom. Nem vagyok barátja az írott imáknak. Nekünk 
lelkészeknek annyira az imádság embereinek kell lennünk, 
hogy minden alkalommal készen kell lennünk, mások 
lelkét imádságban az Úr elé vezetni. Az ima úgy szép, 
ha közvetlen gyermeki hangú. Vannak, kik a költői 
hasonlatoktól duzzadó imákat szeretik. Én nem vagyok 
ezek barátja. Többre becsülöm az emberi nyelvnek erő-
telen rebegését, mint a napsugarat, madárdalt, susogó 
szellőt és nem tudom én még miféle kifejezéseket köl-
tői hasonlatokba formáló imádságokat, melyeknél nem a 
lelkek felemelése, mint inkább azok tetszésének meg-
nyerése a czél. Tudom, hogy e tekintetben igen sok 
lelkésztársam nem ért velem egyet, azért én mégis 
fentartom álláspontomat és hangsúlyozom, hogy a lelki 
mankókat, mások imáinak használatát, el kell vetnünk, 
elsősorban nekünk lelkészeknek és el kell vettetnünk 
híveinkkel is. Ha a gyermek meg tudja mondani szülőinek^ 
hogy mire van szüksége, úgy kell megmondani tudnunk 
mi nékünk is a mi mennyei ódesatyánk előtt. Félre 
tehát az írott imákkal, félre az imakönyvekkel. 

Arra a 100 oldalra, miket imák töltenek be, egyházi 
beszéd-vázlatokat tettem volna. És itt fel is hívom a 
szerkesztő figyelmét a Lelkészi Tár ezen nagy hiányára, 
hogy beszédvázlatokat nem közöl. 

A kötet végén Csiky Lajos értekezik a szeretetről. 
Isten szeretetéről, e szeretet elfogadásáról. 

A szerkesztő tartalmas utószava zárja be a tar-
talomgazdag kötetet. 

Végére érve a nagy munka ismertetésének, nem 
tehetek egyebet, mint gratulálok a szerkesztőnek a 
hatodik kötet sikereért. E kötet szerkesztésénél csakugyan 
nem hiában fáradott. Értékes könyvet adott a lelkészek 
kezébe, jóval felette állót e kötet elődeinek. Ha a Deb-
reczeni Lelkészi Tár értékes tartalom dolgában így 
növekedik ez után is, akkor csakugyan méltó leend a 
12 kötetes gyűjtemény a Gyakorlati Papi Lexikon névre. 

A külső kiállítás, mely a kiadót dicséri, méltó kön-
töse a szép tartalomnak. 

Nyáry Pál, 
pécsi ref. lelkész. 

BEI,FÖLD. 

Az ORLE alapszabályai kérdéséhez. 
A mult év deczemberében tartott konvent jegyző-

könyvének 515. száma szerint — mint ez már ország-
szerte ismeretes — a kultuszminiszter 143,390. szám 
alatt kelt határozatával az ORLE alapszabályainak felül-
vizsgálására magát illetéktelennek mondotta ki, s az 
alapszabályokat illetékes elbánás végett a konventnek 
adta ki, és a konvent, ezen rendelkezést tudomásul vévén, 
az alapszabályok érdemi tárgyalása iránt intézkededett. 

A konvent intézkedése törvénytelen, mert ezen 
alapszabályok felülvizsgálatára a konvent nem illetékes; 
másrészről helytelen, mert nagy veszedelmet rejt ma-
gában. 

Igaza van a kultuszminiszternek abban, hogy magát 
a szóbanforgó alapszabályok felülvizsgálatára illeték-
telennek mondja ; mert az egyesületi ügyek a m. kir. 
belügyminisztérium alá tartoznak, annak áll jogában és 
kötelességében, nemcsak az egyesületek alapszabályait 
felülvizsgálni, hanem az egyesületek működését is ellen-
őrizni Annak tehát, hogy a kultuszminiszter az ORLE 
alapszabályainak felülvizsgálására magát illetéktelennek 
mondja ki, az lett volna okszerű következménye, hogy 
az alapszabályokat, illetékes intézkedés végett, a beliigy-
miniszterterhez küldi vissza. 

A konvent illetékességét nem állapítja meg sem 
a református egyház autonómiája, sem az 1904. évi Egy-
házi I. t.-cz. 

Eltekintve ugyanis attól, hogy az 1904. évi Egy-
házi I. t.-cz. 75. §-a, melyben a konvent hatásköre 
körül van írva, a konventnek ilyen hatáskört nem biztosít, 
a miniszteri leiratban hivatkozott 143. §. sem állapít 
meg a konvent részére ily jogot; mert az idézett szakasz 
körülírja ugyan a lelkészek kötelelességeit, s ezen körül-
írás bizonyos tekintetben a lelkészek magánéletére is 
kiterjed; de mindez csakis egyházi vonatkozású, és a 
lelkésznek mondhatni külső társadalmi életére ki nem 
terjed; arra, hogy a lelkész milyen egyesületnek lehet 
tagja, mire társulhat, nem vonatkozik. Ez esetben pedig 
a lelkészeknek egy olyan egyesületéről van szó, mely 
külső megnyilvánulásában, működésében kívül esik az 
idézett szakasz keretén, kívül esik az egyházi felsőbb 
hatóság ellenőrzésén. 

Nyilvánvalóan mutatja ezt az alapszabályok 3. §-a, 
melyben az egyesület czélja van megállapítva, mely 
világosan olyan működési kört jelöl ki az egyesületnek, 
mely az egyházi felsőbb hatóság ellenőrzése alá nem 
tartozik. De ezt mutatja a 4. §. is, mely szerint 
az egyesület, az egyházi hatóságokkal egyetértően, talán 
helyesebben egyöntetűen működik ugyan, de teljesen ön-
állóan, a mi azt igazolja, hogy az egyesület működé-
sébe az egyházi felsőbb hatóságnak beleszólása nincsen. 

Nem állapítja meg a konvent illetékességét a ref. 
egyház autonómiája sem. Hiszen tudjuk, hogy autono-



miánknak mintegy kiegészítő része a jus supremae in-
spectionis. Ha tehát egyházi vonatkozásaiban a szóban 
forgó alapszabályokhoz az egyházi felsőbb hatóságoknak 
köze volna is, akkor is az csak egyoldalú jog, s a fel-
ügyeleti jognál fogva, melyet a Felség minisztériuma, 
ez esetben a belügyminiszter útján gyakorol, a megerősí-
tési jog az államhatalmat illeti. 

És ezen legfőbb felügyeletet gyakorolni az állam-
nak nemcsak joga, hanem kötelessége is; mert azt mind-
nyájunk, az összes állami állampolgárok érdekében, 
tehát a legfőbb állami érdekből gyakorolja. 

Ezek szerint tehát, tekintve még azt is, hogy a 
ref. lelkészek egyesületük megalakításánál nem is egy-
házi funkcziót végeztek, hanem mint közönséges állam-
polgárok jártak el, ez egyesület alapszabályainak érdemi 
tárgyalása nem az egyházi hatóságok, hanem az állam-
hatalmat képviselő hatóságok illetékeségi körébe tartozik. 

De másrészről meggondolandó volna az is, hogy 
ezen eset, mint praecedens, miféle veszélyeket rejt 
magában. Nem akarom az ügy ez oldalát bővebben 
részletezni; csak arra utalok, hogy az egyháziak tényke-
désének az államhatalom ellenőrzése és felügyelete alól 
való elvonása a bajok és veszedelmek nagy tömegét 
zúdítaná reánk, s a legbiztosabb út volna a felekezetek 
békéjének feldúlására, a mit pedig sem a konvent, sem 
a kultuszminiszter nem óhajt. 

Baaossy Károly, 
a kecskemeti ref. egyh.-m. gondnoka. 

Az 1898. XIV. törvényezikk módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása a kép-

viselőházban. 
A képviselőház márczius 23-diki ülésében vette 

kezdetét a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. 
évi XIV. t.-cz. módosítását czélzó és a törvény rendel-
kezését a törvényesen bevett összes vallásfelekezetek 
rendes-, missziói- ós segédlelkészeire kiterjesztő javas-
lat tárgyalása 

A nagy közönséget s a képviselőházat a háború 
kitörhetésének aggodalmai foglalják el. Ilyen nehéz 
körülmények között vájjon ki az, a ki behatóan foglal-
koznék a lelkészi kongrua-törvényt módosító törvény-
javaslattal? Annyival is inkább, mivel a 4. §. felett is 
olyan kompromisszum jött létre a néppárt ós a miniszter 
között, hogy még ez a párt is elfogadta pártértekezletén 
a javaslatot; a többi pártok pedig, minden bővebb tár-
gyalás nélkül, reáütötték arra a piacet pecsétjét. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy a javaslat tárgyalásának idő-
pontja igen ügyesen van megválasztva. Más viszonyok 
között talán akadtak volna férfiak, a kik a javaslattal 
szemben hangoztatták volna a Lapunk által is kifejezett 
kifogásokat s feltették volna a miniszter úr elé a Lapunk 
által feltett kérdéseket az ország színe előtt is. Most 
azonban, a mikor a háború szele fújdogál, s a mikor a 

politikusok óvakodva kerülik a diszharmóniát támaszt-
ható kérdések felvetését, azt lehet mondani: a helyzet 
biztosítja a javaslat sima keresztülmenetelót. Azok a 
beszédek ugyanis, a melyekben eddig valami kívánság 
felhangzott a tárgyalás során, egyáltalában nem fogják 
gátolni a javaslat átcsúszását. S a végén örvendezve 
fogják dörzsölni a kezeiket éppen azok, a kik türelmet-
lenkedtek a javaslat tárgyalásának késedelmezése miatt, 
s jóleső érzéssel fogják megállapítani, hogy a miniszter 
nem rossz-, hanem ellenkezőleg: nagyon is jóindulatból 
húzta ki a tárgyalást mostanáig, a legalkalmasabb idő-
pontig ! 

A javaslatot Mérey Lajos előadó ismertette s 
ajánlotta elfogadásra. Örömmel üdvözölte annak rendel-
kezéseit. Arról azonban, hogy a róm. kath. alsó papság 
kongrua-rendezése költségeinek egy tetemes része miért 
lesz az állampéntár által fedezendő, s hogy miféle fel-
számítás alapján akczeptálható az, hogy a nagy java-
dalmasok a rendezéshez csak évi 700,000 koronával 
járuljanak? — persze egy szót sem szólott. 

Molnár János néppárti képviselő nem fogadja el 
a javaslatot. Ő már 1898-ban, a XIV. t.-cz. tárgyalásá-
nál tiltakozott az ellen, hogy a róm. kath. papság kon-
grua-ügyét állami törvénnyel rendezzék. Tiltakozik az 
ellen most is, s kérdi, hogy az állam honnan veszi az 
alapot arra, hogy ugyanazt az ingerencziát követelje a 
maga részére a róm. kath. lelkészekkel szemben, a 
mikor a nem róm. kath. lelkészek fizetését teljesen (?!!) 
az állam fedezi, a róm. kath. lelkészi kongrua-rendezés-
hez pedig csak 3/s részben járul? Nem fogadja el a 
javaslatot azért sem, mert nem megfelelő javadalmat 
biztosít, s mert nem gondoskodik a középiskolai hit-
tanárokról. 

Molnár apát úr az ellen való tiltakozását, hogy 
állami törvény gondoskodjék a róm. kath. papság kon-
grua-rendezéséről, helyeslőleg vesszük tudomásul. De 
csak abban az esetben, ha arról maga a róm. kath. 
egyház gondoskodik! Akkor majd lehet az ellen is til-
takozni, hogy az állam kivételes ingerencziát gyakoroljon 
a róm. kath. papságra Elfogadni azonban az állam 
segítségét s mégis tiltakozni annak ingerencziája ellen, 
ilyen csak néppárti embertől telhetik ki. S kíváncsiak 
vagyunk arra is, hogy minő forrásból merítette Molnár 
apát úr azt az állítását, hogy a nem róm. kath. papok 
fizetését teljesen az állam fedezi ? Tessék csak utána 
járni a dolognak, s ki fog derülni, legalább a prot. 
kongruás lelkészeket illetőleg, hogy Molnár apát úr 
valótlanságot állított és pedig éppen ott, a hol csak 
igazságot volna szabad szólani: az ország törvényho-
zásában I 

Szentkirályi Zoltán függetlenségi róm. kath. pap-
képviselő sokszoros örömmel üdvözli s örömmel meg is 
szavazza a javaslatot, a mely különösen a gör. kath. 
alsó papságon nagyot fog segíteni. 

Lukács László nemzetiségi képviselő az igazságos-
ságnak nyomát sem találja a javaslatban ; ellenkezőleg 



azt, hogy oly esetekben is jogot ad a kormánynak a 
beavatkozásra, a mikor az nemcsak a papságra, de a 
róm. kath. egyházra nézve is sérelmes. Határozati javas-
latot nyújt be, a mely utasítja a kormányt a javaslat 
visszavonására és egy oly másik javaslat beterjesztésére, 
a mely nem sérti a papság politikai szabadságát. 

A márczius 24-diki ülésben Artim Mihály szólott 
először a javaslathoz. A kongnia mértékét nem tartja 
elegendőnek. Ki kellene mondani, hogy egy bizonyos 
idő alatt megfelelőleg rendezendő. - Arra a? ellenvetésre, 
hogy: nincs pénz, azt feleli a róm. kath. papságot ille-
tőleg, hogy a rávetett jogtalan terhek levételével és 
vagyonának okszerűbb kezelésével abba a helyzetbe 
kellene juttatni a vallás-alapot, hogy jövedelmei fedez-
hessék a papság megfelelő kongruáját. A kongruát az 
adóhivatalok útján kellene kiutalni; az elhalt lelkész 
családjának még 3 hónapi kongruát ki kellene szol-
gáltatni. 

Nagy György helyesli a papság javadalmának 
rendezését; de nem adna egyetlen hazafiatjan papnak 
sem egy fillért is. Legalább 2400 koronás kongruát 
kívánna. Sajnálatosnak tartja, hogy még most, a 48-as 
többség idejében sem merik teljes szigorúsággal érvénye-
síteni az 1840. VI. t.-czikket, a mely minden paptól 
megköveteli a magyar nyelv tudását. A református segéd-
lelkészekre nézve, a kik a lelkészi oklevelet csak az 
első képesítő vizsgálat után két évre szerezhetik meg, 
kivételes intézkedést kér, a melynek értelmében már 
az első képesítő vizsgálat letétele után 1000 korona 
kongruában részesülhetnek. A hazaellenes papok kongiua-
elvonását nem bízná a miniszterre, hftnem imperative 
kimondatná a törvényben. A javaslatot kölönben nem 
fogadja el. 

Csernoch János püspök a kongrua-rendezés előtt 
megoldani szerette volna ugyan a kegyúri-, párbér- és 
stóla-szolgáltatások kérdését, de így is üdvözli a minisz-
tert, hogy a kongrua-kérdést szőnyegre hozta. A kongruát 
kevesli, de bízik a folytatólagos rendezés elkövetkezé-
sében. Jobban szerette volna^ ha a róm. kath. papság 
kongruája külön törvényben rendeztetett volna. Akkor 
kihagyhatok lettek volna a javaslat ama pontjai, a 
melyek a róm. kath. egyházra nézve sértők. Bár a 
róm. kath. papság hazafiassága kizárja azt, hogy a 
javaslat 4. §-ának rendelkezései alkalmaztassanak vele 
szemben, mégis reméli, hogy ez a pont oly módon fog 
szövegeztetni, hogy összeütközésre okot és alkalmat ne 
szolgáltasson. A javaslatot a tárgyalás alapjául, a maga 
és a néppárt nevében elfogadja. 

Dámján Vazul (nemzetiségi) nem fogadja el a 
javaslatot, mert méltatlan anyagi és erkölcsi függésbe 
hozza a papságot az államtól, s különösen a nemzeti-
ségi lelkészekkel szemben foglal magában, sok sérelmés 
intézkedést. 

Gyarmathy Dezső szerint a róm. kath. alsópapság 
javadalmazása a nagy egyházi javadalmasok által volna 
rendezendő. Ezen a czímen az államra újabb terhet 

vetni nem lehet. Javaslatot nyújt be a 3. §. olyan 
módosítása iránt, hogy a róm. kath. lelkészi kongrua a 
főpapság javadalmaiból fedeztessék. 

Dr. Ballagi Aladár szerint a magyar nyelv tudá-
sára nézve legalább 5 évi záros határidőt kellene meg-
állapítani. Ezen időn túl még a miniszter felmentése se 
óvhassa meg a magyarul nem tudó lelkészt a kongrua 
elvonásától, 

IRODALOM. 
Pályázat Koszorú-füzetekre. A M P. Irodalmi 

Társaság nyilt pályázatot hirdet Koszorú czimű kiadvány-
sorozatának 1909. évi tíz füzetére. Kívánalom: evan-
géliomi keresztyén elbeszélések, életrajzok, jellemképek, 
traktálusok, prózában vagy versben. Szükség van Szegedi 
Kis István népszerű életrajzára, a vasárnapi (bibliai) 
iskolák s általában a keresztyén szocziális intézmények 
és törekvések népies ismertetésére. Tartalmi tekintetében az 
a főkellék, hogy az evangéliom ereje nyilatkozzék meg 
a füzetekben; alaki szempontból az a fődolog, hogy tős-
gyökeres magyar nyelven és oly népszerű modorban 
szóljanak, hogy a nép és a gyermek is épüléssel olvas-
hassa. Egy-egy füzet terjedelme egy kis nyomtatott ívnél 
rövidebb és másfél ívnél hosszabb nem lehet. Az elfo-
gadott munkák pályadíja, kis nyomtatott ívenként, 50 
(ötven) korona, s a jutalmazott dolgozat a MPIT tulaj-
dona lesz. A pályázat nyilvános, jeligés levélke nem 
szükséges. A pályaművek legkésőbb f . évi június 30-ig 
a társulat titkárához (Budapest, Kálvin-tér 7. sz.) kül-
dendők be. Budapest, 1909 márczius havában. Szöts 
Farkas, a MPIT. titkára. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A védvölgyi ref gyülekezet 
Paulay Viktor magyar-gyerőmonostori, — a szőkefalvi 
ref. gyülekezet ifj. Nagy Domokos feketelaki, — a 
lisznyói ref. gyülekezet Farkas István melegföldvári 
lelkészt, — az alamori ref. gyülekezet Deák Gábor 
segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Személyi h ír. Szilassy Aladárt, a közigazgatási bíróság 
tanácselnökét, a dunamelléki ref. egyh. ker. tanácsbíráját, 
a budapesti egyház algondnokát és minden evangéliomi 
mozgalom lelkes támogatóját és meczenását, a király a 
közigazgatási bíróság másodelnökévé nevezte ki. A kine-
vezés érdemesebb férfiút nem érhetett volna ! Adja I^ten, 
hogy Szilassy Aladár teljes lelki és testi erejében visel-
hesse méltóságát, s hogy eljuthasson még annak legma-
gasabb fokára is ! 

A Ne temere. A lapok híradása szerint a r. kath. 
püspökök f. hó 17-diki tanácskozásán a herczegprimás 
közölte a püspöki karral, hogy a pápa, honorálván a 
püspöki kar felterjesztését, kijelentette, hogy a „Provida" 
szóval kezdődő és Németországon a nem r. kath. papok 
által kötött vegyesházasságok egyházi érvényességét 
elismerő konstituczió érvényét Magyarországra is kiter-
jesztette, s egyben kijelentette, hogy mindazok a vegyes-
házasságok, a melyek a Ne temere dekrétum életbe 
léptetése óta Magyarországon nem r. kath. papok kötöttek 
meg, egyházilag érvényeseknek tekintendők. — A pápa 
intézkedését megnyugvással vesszük tudomásul. Ismé-
telten is sürgetjük azonban, hogy ez a pápai intézkedés 
egész terjedelmében publikáltassék. * 



A debreczeni ref. egyház tanácsa legközelebb 
letárgyalta cs elfogadta a parókhiális körökre vonatkozó 
szabályzatot, s az egyházi adó felemelésével kapcso-
latban elhatározta két új templom építését s a tanítók 
ós belhivatalnokok fizetésének rendezését. 

Kérdőpontok. Gyurátz Ferencz dunántúli evang. 
püspök, mint a kerületi evang. egyesület elnöke, az 
egyházmegyei lelkész-egyletek, illetve egyházm. egyesü-
letek által való tárgyalásra szétküldte ez évben is az 
úgynevezett „kérdőpontokat'', A kérdőpontok ezek: 1. 
Az ideálizmus és materiálizmus jelentősége az emberiség 
életében. Mi az ideálizmus legkiválóbb közvetítője ? Meny-
nyiben gyakorol hatást a haladásra ? Mi a materiálizmus 
trilhatalmának eredménye a történet tanúsága szerint? 
2. A lelki szabadság. Mi biztosítja ennek jogosultságát ? 
Hol találhatók igazi védvárai? Mi követné leigázását? 
3. A felekezeti türelmetlenség terjedése. Okai. Káros 
hatása a társadalom, a nemzet életére. Ostroma ellen mi 
lehet egyházunknak főerőssége ? Mennyiben szolgálhat 
védelmill a megalakult vallásegyenlőségi szövetség? 4. 
A sajtó hatása a társadalom gondolkozásának irányítá-
sára. Mily módon volna sikeresebben felhasználható a 
benne rejlő erő a vallásos érzésnek népünk körében 
élesztésére, egyházunk jogainak védelmére? 5. A nő-
nevelő-intézet. Nem volna-e szükséges felsőbb leány-
iskolánknak a gyakorlati életre előkészítő tanfolyamokkal, 
p. o női gazdaságtan, kézimunka, házvezetés-tanítással 
kiegészítése? Vagy nem volna-e óhajtandó tanítónő-képző-
intézettel kibővítése, hogy a tanítónői oklevelet meg-
szerezni óhajtó növendékek tanulmányaikat saját inté-
zetükben fejezhessék be ? (Evang. Őrálló.) 

A dunántúli evang. egyházkerület f. hó 17-én 
Pápán megtartott rendkívüli közgyűléséről a következőket 
közölhetjük. A gyűlésen Gyurátz Ferencz püspök és 
Hrabovszky István, legidősebb egyházfelügyelő elnö-
költek. A megelőző istentiszteleten Hofbauer Pál esperes 
emlékezett meg szép beszédben bold. Ihász Lajos kerü-
leti felügyelő érdemeiről és a kerület iránt végrendele-
tében ,is tanúsított jóindulatáról. A Gyurátz Ferencz 
által megnyitott közgyűlés jegyzőkönyvében örökítette 
meg Ihász Lajos emlékét, s elhatározta, hogy arczképét 
megfesteti a kőszegi felsőleányiskola díszterme számára. 
Elrendelte továbbá a szavazást a felügyelői állás 
betöltésére s kiküldte a szavazatbontó bizottságot. 
A szavazatok április 30-ra lesznek beadandók. Ihász 
Lajos végrendeletének tárgyalása során elfogadta a 
kerület az örökhagyó rendelkezéseit és elhatározta az 
alapítványokról szóló oklevelek kiállítását. Végül a vál-
ságba jutott kerületi gyámolda ügyét tárgyalta a gyűlés. 
A pénzügyi bizottságnak alapos tanulmány után beadott 
jelentése azt mutatta ki, hogy a gyámolda fenn nem 
tartható. Ennek alapján a gyűlés kimondta a gyámolda 
megszüntetését s a befizetett összegeknek 1914. január 
1-től kezdőgőleg történendő visszafizetését. 

A lelkészek földfizetése s a IV. o. kereseti adó. 
A Lelkészegyesület megbízható forrásból nyert informáczió 
szerint azt írja, hogy a pénzügyminiszter utasította a 
pénzügyigazgatóságokat, hogy a kir. közigazgatási bíró-
ság állandó gyakorlata alapján a földjövedelemre kive-
tett IV. o. ker. adó úgy is mindig töröltetvén, jövőben 
oly esetekben, midőn igazoltatik, hogy a lelkészek java-
dalmát képező földeket a lelkész, illetve tanító jogilag 
és tényleg maga élvezi, a IV. o. ker. adót ezekre ne 
vessék ki. E rendelet következményeként pl. Hajdúvár-
megyében a közigazgatási bizottság törlő határozatait a 
kir. pénzügyigazgató a f. évben már nem is támadja 
meg panasszal, mint eddig tette, hanem maga javasolja 

a törlést. Figyelmeztetjük lelkésztársainkat, hogy ott, a 
hol a földadót az egyház fizeti s a földet tényleg maguk 
használják, ha mégis megrovatnának a föld haszonél-
vezet után IV. o. ker. adóval, a felszólamlás! határidőn 
belül minden esetben felebbezzenek (bélyegmentes) vár-
megyéjük közigazgatási bizottságához, s kedvezőtlen 
döntés esetén éljenek (1 koronás bélyegű) panasszal 
a közigazgatási bírósághoz, a mely szintén a közigazga-
tási bizottság elnökénél nyújtandó be. 

I S K O L A . 

Tanári széli foglal ás. A debreczeni ref. főiskola 
bölcsészeti szakának két ujabb tanára: Pápay József és 
Darkó Jenő f. hó 25-én foglalta el tanszékét. Velők 
együtt a debreczeni bölcsészeti szaknak már hat ren-
des tanára van. 

Az Országos Közoktatásügyi Tanács állandó 
bizottsága márczius 9-én és 16-án Fináczy Ernő dr. 
elnöklésével tárgyalta azt a javaslatot, melyet az Apponyi 
Albert gróf miniszter elnöklésével 1908. októben 14-én 
és 15-én megtartott szaktanácskozmány tanulságai alap-
ján az e czélra kiküldött szakbizottság a szabadoktatás 
országos szervezése ügyében kidolgozott. Az állandó 
bizottság nagy szótöbbséggel akként határozott, hogy a 
szabadoktatás országos szervezésének alapelvei és a 
szervezet alapvonalai (de csakis ezek), törvényhozási úton 
volnának megállapitandók, úgynevezett kerettörvényben, 
mely nem köti meg a további fejlődést s a társadalmi 
tényezők érvényesülésének, az országos törvények keretei 
között szabad teret enged. Egy különvélemény ellenében 
elfogadta továbbá az állandó bizottság több módosítással 
a szakbizottság által előterjesztett törvényjavaslatterve-
zetet is, mely 9 szakaszból áll. Végleges szövegezés 
végett a tervezetet a szakbizottsághoz utalták. 

Az Országos Református Tanáregyesület központi 
igazgatósága f. hó 14-én tartott gyűlésében megállapí-
totta azokat a módozatokat, a melyek szerint a február 
18-án tartott választmányi gyűlés ismeretes határozatát 
végrehajtja. A gyűlésen Karai Sándor debreczeni főgim-
náziumi igazgató előterjesztette a választmány megbí-
zásából készített memorandumot, a melynek főczélja az, 
hogy az államkormánynál kieszközölje a VII. fizetési 
osztálynak a nem állami, közelebbről a református tanári 
státus számára való megnyitását is. A régi sérelmek 
orvoslása képpen a más státusban töltött szolgálati évek 
beszámítását és a létszám-kimutatásnak félévenkint való 
közzétételét kéri a memorandum. Az igazgatóság a 
választmány határozata alapján a közgyűlés tárgysoro-
zatába felvette a felsőbb leányiskolái tanárok fizetési 
ügyét, valamint a bármely iskolánál töltött szolgálati 
éveknek a korpótlék szempontjából való beszámításának 
kérdését is. A véglegesen elfogadott memorandumot az 
egyesület márczius 26-án, küldöttség útján adta át a minisz-
tériumnak és a konvent elnökségének. 

A „Skót Misszió Leánynevelő Intézetének"-nek 
növendékei f. hó 31-én, az intézet nagytermében (V., 
Hold-utcza 17- sz. I. emelet) előadást rendeznek az épí-
tendő „új ház" javára. Belépő díj 1 korona. Gyerme-
keknek 60 fül. Felülfizetéseket és adományokat köszö-
nettel fogadnak. Kezdete d. u. 5 órakor. 

Helyreigazítás. Lapunk mult heti számának „Isko-
lai aranykönyv" czímű közleményét, a melybe sajnálatos 
tévedések csúsztak be, úgy igazítjuk helyre, hogy az 
alapítványokat egyfelől Búza János sárospataki főgimn. 
tanár és gyermekei : dr. Búza László sárospataki jog-



tanár és Búza Jolán, — másfelől Szilágyi Benő sáros-
pataki főgimn. tanár tették, s hogy Szilágyi Benő 1000 
koronás alapítványa nem konviktusi, hanem ösztöndíj-
alapítvány. 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a karczagi ref. főgimnázium VII—VIII. osztá-
lyainak a nyilvánossági s az intézetnek az érettségi 
vizsgálati jogot véglegesen megadta. 

Loisy abbé a katedrán. A franczia minisztertanács, 
Doumergue közoktatásügyi miniszter indítványára aláírta 
azt az okiratot, a mely Loisy abbét a Collége de Francé 
vallástörténelmi tanszékének tanárává nevezi ki. Alfréd 
Loisy abbé hittudományi műveiben, mint ismeretes, ellen-
tétbe helyezkedett a római kúriával s mint szószólója 
a modern áramlatoknak, éles kontroverziákra szolgál-
tatott okot. 1857-ben született Ambriéresben, 1879-ben 
szentelték pappá és 1884-ben tanár lett a párisi r. katho-
likus egyetemen, a hol merész tanításaival csakhamar 
magára vonta a figyelmet, úgy hogy a papnövendékeknek 
megiltották előadásai látogatását. Richárd bibornok-érsek 
1898-ban elmozdította ez intézetben elfoglalt állásától. 
1900-ban az Ecole de Hautes Etudes-ben kapott állást. 
Később több könyvét kifogásolta az egyházi czenzura, s 
Loisy 1904-ben lemondott tanári állásáról, míg most 
ismét megkezdi ebbeli működését a College de Francé 
katedráján. 

EGYESÜLET. 
Kérelem. A valláskülönbség nélkül működő, az 

elzűlésnek kitett árva gyermekek megmentésén fáradozó 
Nagypénteki reform, társasag női osztályának elnöksége, 
az intézmény kötelékébe tartozó 72 árvája javára e hó 
9-én, nagypéntek ünnepén a székesfőváros összes refor-
mátus templomaiban és imaházaiban gyűjtést rendez, 
a melynek sikere érdekében ezen az úton is fölkéri a 
nagyérdemű közönséget és a híveket a kegyes adako-
zásra. Egyben fölkéri az összes vidéki ref. egyházakat 
és nagytiszt, lelkész urakat, hogy ők is rendezzenek 
nagypénteki templomi gyűjtést; s a begyűlt adományt, 
vagy legalább annak egy részét, a társaság gondnoki 
hivatalába, Budapest, II., Fő-utcza 71. II. beküldeni 
kegyeskedjenek. A gondnokság minden postai úton be-
érkezett összeget — bármi csekély legyen is az — hálá-
val vesz s azonnal nyugtáz is. A Nagypénteki Társaság 
kérelmét a legmelegebben ajánljuk olvasóink, különösen 
pedig a lelkész urak jóakaratú figyelmébe. Az adomá-
nyok közvetítésére és nyilvános nyugtázására lapunk is 
szívesen vállalkozik. 

A Kálvin-Szövetség f. hó 25-én a budapesti Pro-
testáns Iparosképző Egyletben (VIII., Alföldi-u. 13.) a 
„ Tanonczotthon "-ról tartott értekezletet. Majba Vilmos 
igazgató bemutatta az egylet által szervezett tanoncz-
művelő otthont. Az egylet czéljait és működését ismertette 
Falvay Antal, az egyesület titkára. Maday Gyula ref. 
főgymn. tanár előadást tartott a Tanonczotthon kérdéséről, 
melyet eszmecsere követett. Sörös Béla ref. lelkész, a 
losonczi tanonczotthon vezetője, valamint a rimaszombati 
tanonczotthon igazgatója is felszólal. Az értekezlet 
délután 5 órakor kezdődött. Április 3-án a cseléd-
kérdésről fog előadást tartani Rosenberg Auguszta úrnő 
a ref. főgymnasium dísztermében. A Kálvin-Szövetség 
ezen kérdést tüzetesen kívánja, különösen a cseléd-
védelem és cselédotthon szempontjából, gondjaiba venni. 
Tervbe van véve országos szaktanácskozinány össze-
hívása a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségével, a 

Magyar Társadalomtudományi Egyesülettel és a Femi-
nisták Egyesületével együttesen. Ezen szaktanácskoz-
mány még a nyár bekövetkezte előtt összeül. A ref. 
konvent ülései alkalmából a „Diakonissza-kérdés" kerül 
felszínre április végén. A kérdést Szőts Farkas ref. 
theol. tanár fogja ismertetni. A Szövetség kinyomatta 
pálóczi Horváth Zoltán titkárnak a marosvásárhelyi szo-
cziális kurzuson tartott előadását: „Hogyan fogjon a 
lelkész és tanító egyháztársadalmi munkához?" czímmel, 
és a „Városi misszió és munkásotthonok" czímű előadását 
is, a melyeket most küld szét a tagoknak újabb fel-
hívással. A főváros külterületein emelendő munkás-
otthonokért nagyarányú akcziót indít meg, a mely akczió-
ban való résztvételért és támogatásért a budapesti ref. 
egyháztanácshoz memorandumot dolgozott ki. A munkás-
kérdésről májusban vagy őszszel tartják meg, Németh 
József min. o. tan. „Az amerikai magyarság társadalmi 
helyzete" és Tóthfalussy József marosvásárhelyi ref. 
lelkész „A munkáskolóniák és a vándormunkások gon-
dozása" czímű előadásaikat. Ez idő szerint Pápán, Kassán, 
Marosvásárhelyen, Sárospatakon, Kisújszálláson, Békés-
Gyulán, Zomborban, Tahitótfaluban, Poroszlón, Maros-
ludason folyik a szervezkedés s tömegesebben ezeken a 
helyeken léptek be a szövetségbe. A szövetkezeti kér-
déssel foglalkozni óhajtóknak rendelkezésre bocsájtja a 
Szövetség Andrássy Kálmán buji ref. lelkész „A szövet-
kezeti munka áldásai" czímű, 25 éves egyháztársadalmi 
működéséről szóló beszámolóját. Ez iránt érdeklődők 
forduljanak pálóczi Horvátit Zoltán dr. titkárhoz, Buda-
pest, IV., Ferencz József-rakpart 24. Ugyanitt kaphatók 
a Szövetség ismertetését tárgyazó füzetek, s nála és a 
ref. lelkészi hivatalnál (Budapest, IX., Kálvin-tér 7 ) lehet 
tagul jelentkezni. Segítő tagok 1 koronát, rendes tagok 
5 koronát fizetnek évente, de tetszés szerint lehet 
magasabb összeget is fizetni. Alapító tagok 150 koronát, 
örökös tagok 300 koronát fizetnek egyszersmindenkorra. 

A Bethánia-Egyesület évi ünnepélyét márczius 
21 tői 25-ig tartotta. 21-én este 6 órakor vallásos estély 
volt a kálvintéri templomban, melyen dr. Szabó Aladár 
olvasott fel „Jézus szenvedései: a mi erőnk forrása" 
czímen. Volt szavalat, a Bethánia énekkara két karéneket, 
Gergely Dezsőné úrnő szóló-éneket adott elő. 22-én 
délután, 23-án és 24-én délelőtt is, délután is konferen-
cziák voltak a következő előadókkal és tárgyakkal: 1. 
dr. Szabó Aladár: A keresztyén élet erőforrása és a 
keresztyén gyülekezeti élet jellemvonásai. Fii. 1 :1—11; 
2 : 1 — 4 ; 14—18. 2. Pauer Irma: A szenvedés áldásai. 
Fii. 1:12—30. 3. Biberauer Richárd : Jézus megaláz-
kodása és felmagasztalása. Fii. 2:1—11. 4. Vargha 
Gyuláné: A vallásos élet másodrendű és időleges nyilat-
kozatai, Jézus szenvedésének és feltámadásának ereje, 
valamint a Lélekben járás nélkül elégtelenek. Fii. 
3:1—11. 5. dr. Szabó Aladár: A megtérés után mélyebb 
és erőteljesebb keresztyénségre kell törekedni. Fii. 
3 :12—21; 4 :1—9- 25-én délelőtt a Bethánia-Egyesület 
közgyűlése volt, délután 5 órakor pedig szeretetven-
dégség. Az évi ünnepélyen a vidékről is számos lelkész, 
theologus, valamint az élő keresztyén szövetségek sok 
más munkása vett részt. 

GYÁSZROVAT. 
Id. Wallentinyi Samu, volt egyházas-dengelegi 

evang. lelkész, Nógrádiuegye törvényhatósági bizottsági 
tagja, élete 68-dik esztendejében, f. hó 21-én Rima-
szombatban elhunyt. 



Szentkirályi Sándor mezőmadarasi ref. lelkész, 
életének 73-dik, lelkipásztorkodásának 46-dik esztendejé-
ben, f. hó 11-én elhunyt. 

Nagy Lajos nagymarosi ref. lelkész, a drégely-
palánki egyh. megye tanácsbírája és számvevője, f. hó 
17-én elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Első Leánykiházasító Egylet, mint szövetkezet, 
Gyermek- és Életbiztosító Intézet. Folyó hó 14-én 
tartotta ezen intézet 46-ik közgyűlését Schwarcz Ármin 
elnöklése és a számosan megjelent tagok élénk részt-
vétele mellett. Az igazgatósági jelentés kiemeli, hogy 
1908. évben különböző esedékességek czímén a tagok 
részére 1.542,932 K 38 fillér, vagyis 315,519 K 51 fillérrel 
több lett kifizetve, mint az elmúlt 1907-ik évben. A 
díjtartalék, mérlegszerinti összege 14.892,514 K 43 fillér. 
Az 1908-ik év új szerzeménye 17.113,000 K volt, a 
biztosítási állomány pedig a teljesített kifizetések figye-
lembevételével és a fennálló biztosítások pontos meg-
állapítása után 63,069,973 K 14 fillérre emelkedett. Az 
összbevételek 4.097,660 K 20 fillér, 279,469 K 55 fillérnyi 
gyarapodást, a mérleg végösszege pedig 1.167,650 K 
45 fillérnyi emelkedést tüntet fel, úgy hogy az utóbbi 
16.309,227 K 59 fillért ért el, mely összeg óvadékképes 
értékpapírokban, takarékbetétekben, három budapesti 
bérházban, készpénzben stb.-ben nyeri fedezetét. A jelen-
tés joggal említi fel mint erkölcsi sikerét az elmúlt 
esztendőnek az osztrák kormány részéről nyert műkö-
dési engedélyt és ennek kapcsán az Ausztriában való 
megtelepedést és fióktelepnek Wienben, I., Dominikaner-
bastei 6. alatt történt megnyitását. A felügyelő-bizottsági 
tagoknak egyhangúlag történt újra megválasztása után 
Röser Alfréd Ervin úr szövetkezeti tag indítványára az 
agg elnöknek Schwarcz Árminnak, az igazgatóságnak, 
felügyelő-bizottságnak, valamint Kohn Arnold vezérigaz-
gatónak és Friedlaender Izidor igazgatónak elismerést 
és köszönetet szavaz a közgyűlés. 

Tisztelt Olvasóink! Bizonyára szivesen fognak 
megismerkedni a „Scott-féle Emulsió"-val, mely általános 
ismert háziszer, vagyis csukamáj olaj, csakhogy az utóbbit 
teljesen jó izű és könnyen emészthető formában nyújtja. 
Gyermekek különös előszeretettel veszik be a „Scott-féle 
Emulsió-t, mert jól izlik. Kapható a gyógyszertárakban. 

Válságos idők következnek ránk előreláthatólag 
már a közel jövőben. Háború és belső politikai válság 
fenyeget. Ily időben intelligens ember nem nélkülözhet 
egy jól értesült s minden eseményről bőven és kimerí-
tően beszámoló napilapot. Felhívjuk tehát a magyar 
olvasóközönség figyelmét a Pesti Hirlap-ra,, mely az 
április—júniusi negyedévre új előfizetést hirdet 7 (hét) 
koronával, de egy-egy hóra is megrendelhető 2 korona 
40 fillér előfizetési áron, mely legczélszerűbben posta-
utalványon küldhető, a Pesti Hirlap kiadóhivatalának 
czímezve (Budapest, V., Váczi-körút 78.). A Pesti Hirlap 
ma kétségtelenül egyike a legjobb és legelterjedtebb 
lapoknak, mely naponta bő tartalommal és nagy terje-
delemben jelenik meg, felülmúlva minden más napilapot. 
Munkatársai elsőrendűek, hírforrásai kitűnőek; tudósítók-
kal rendelkezik a külföld minden nevezetesebb pontján: 
háború esetén külön harcztéri tudósítók fogják ellátni 
bő és hiteles értesítésekkel. A lap állandó előfizetői még 
abban a kedvezményben is részesülnek, hogy évenkint 

díjtalanűl kapják a Pesti Hirlap nagy képes naptárát 
és a Divat-Szalon czímű pompás divatlapot kedvezményes 
áron rendelhetik meg, mert a Pesti Hirlap és Divat-
Szalon együtt negyegóvre 9 korona (Kiadóhivatala: 
Budapest, V., Váczi-körút 78.). 

A makacs meghűlést 
és köhögést gyorsan enyhíti a SCOTT-féle Emulsio. 

A SCOTT-féle Emulsio 
annyira kellemes ízű, hogy azok, a kik 
nem bírják el a közönséges csukamájolaj 
ízét, könnyen, sőt élvezettel táplálkoznak a 

SCOTT-féle Emulsioval. 
Azonkívül a SCOTT-féle Emulsio sokkal 
jobb hatású az egészségre. 

„ N y á r o n is l e g j o b b e r e d m é n n y e l 
adago lha tó . " 

Egy eredeti üveg ára 2 kor. 50 fillér. 
Kapható minden gyógytárban. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-
féle módszer véd-
j e g y é t - a halászt 
- k é r j ü k f i g y e -

lembe venni, 

Az „Egyetértés" egyike a legrégibb magyar lapok-
nak. Fennállásának hosszú ideje alatt teljesen megked-
veltette magát a magyar intelligens közönséggel, úgv 
hogy ma az Egyetértés a legolvasottabb és a legelter-
jedtebb politikai napilapok egyike. Ezt az óriási ered-
ményt pompás tartalmával, kitűnő hírszolgálatával és 
azokkal az elsőrangú összeköttetéseivel szerezte meg, 
a melynek révén nemcsak a magyar lapok között, lett a 
Izgelső, hanem a legnagyobb külföldi lapokkal is felveheti a 
versenyt. Az „Egyetértés" teljesen ingyen kitűnő vasárnapi 
mellékletet nyújt olvasóinak, a mely az aktuális események-
ről közöl gyönyörű képeket és elsőrangú hazai és külföldi 
íróktól hoz szépirodalmi dolgozatokát. A ki tehát az 
„Egyetértés"-t járatja, az nemcsak egy kiváló magas 
színvonalon álló napilapot kap, hanem egyúttal pompás 
szépirodalmi képes hetilapot is. Az „Egyetértés" előfize-
tési ára: egy évre 28.— korona, félévre 14.—korona, 
negyedévenként pedig 7.— korona. Mutatványszámot 
kívánatra szívesen küld az „Egyetértés" kiadóhivatala, 
Budapest, VI., Eötvös-utcza 32. 

Fábián Béla ref. vallású magkereskeclő hirdetését 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt ós nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
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gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiábiin mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

NYILTTÉR. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 

A magyarországi ágost. liitv. evang. keresztyén 
egyetemes egyház főiskolai internátus-bizottsága az 1908. 
évi egyet, közgyűlési jegyzőkönyv 137. pontja értelmé-
ben az 1909. év október elsején Budapesten megnyitandó 
Luther-Otthon (főiskolai internátus) igazgatói állására 
pályázatot hirdet. 

A megválasztandó igazgató kötelessége : igazgatja 
és képviseli az intézetet, vezeti könyveit; szigorúan 
ügyel a házirend megtartására, a rendetlenkedőket meg-
inti s esetleg, ha jónak látja, szüleiket tudósítja; utána 
jár, hogy tanulmányi kötelességeiket lelkiismeretesen 
teljesítsék; hónaponkint jelentést tesz a kormányzó-
bizottság elnökének; általában mindent elkövet, hogy 
az intézet igazán a szeretet hajléka, evangélikus hit és 
magyar hazafias szellem egyik tűzhelye és bástyája legyen. 

Teendőit részletesebben a szervezet és házirend 
szakaszai, valamint a kormányzó-bizottság határozatai 
szabják meg. 

Javadalma: 2 utczai, 1 udvari szobából s a szük-
séges mellékhelyiségekből álló lakás, szabad fűtés és 
világítás, személyére szóló élelmezés, továbbá évi 1200 
korona készpénz, havi előleges részletekben, az intézet 
pénztárából. 

Pályázhatnak oly tanárok és lelkészek, a kikben az 
általános műveltség kiváló pedagógiai érzékkel és keresz-
tyén lelkülettel, evangélikus hitbuzgósággal párosul. Az 
igazgatót a kormányzó-bizottság választja s alkalmazá-
sának feltételéit szerződésileg szabályozza. 

A pályázók kérvényeiket, a minősítést igazoló ösz-
szes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és működési 
bizonyítvánnyal, esetleg a nevelésügy terén való irodalmi 
működést feltüntető mellékletekkel az ev. egyet, egyház 
főiskolai internátus-bizottságához intézve, 1909. évi május 
hó l-ig a bizottság egyházi elnökénél, Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspöknél (Budapest, I. Vár, VerbŐczy-
utcza 28.) nyújtsák be. 

Ha a pályázat kielégítő eredménnyel nem járna, 
a kormányzó-bizottság új pályázatot hirdet vagy pályázat 
mellőzésével intézkedik az állás betöltéséről. 

Az evang. egyet, egyház főiskolai internátus-bizott-
ságának 1909, évi február 5-én Budapesten tartott ülé-
séből, 

Kováts Sándor 
biz. jegyző. 

r . 1 • 
A kiváló bór-és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedásekbeti vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forrás-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 
Sin •• ——— — — i 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési for rása. 

C r r l n l u ftO O ^ o h n laboratóriumi felszere-
L l l l ü i y tJU ÖluUU lésekéstanszerek gyára 

Budapest, VI I I , Baross-utcza 21. sz. 
nccliiiiiikni gyár. i votluvrt-iNÍilicly. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálíoda földszintjén, iszapborogatások, 
: : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő : Hamar Is tván. 

Orgonagyár 
villamos gépekkel berendezve 

R i e g e r O t t ó 
Budapest, VII., Gíaray-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító. 
A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 

pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású csőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 



harifióniumokai 
mindkétrendszerszerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő 

telep). 

Tanerőknek s le'ké-Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. szeknék k'Üön száza-

lékengedmény 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- n 0 l l M ) r 7 0 V l h 0 n m e g i e , e n t t * és 
kiadóhivatalában U K l J l L l & b l l U t l I : kaphatok: 

ThVAcc T o i n c Apologétika. Ára vaszonkö-
L ^ l O b b l ^ a j O S . tésben 8 K 
TTt-Aec T oiVkC Budhista katekizmus. Német-
I L I O S b l ^ a j ü b . b ö l fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötésben . . . .,: - . . . . . . 4 K 
<^-7 T<Ticc k " á - r r J \ / Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . i v l b b r v d l U i y . 3 K. Vászonkötésben 5 K. 
f a n r c A Q á n r l n r Kálvin János élete és egy-

J d l l L b U O a i l U U I . házpolitikája. Ára fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 
Kun Béla dr. ^̂ alkománya. 
Magyar református egyházaikotmány. Ára . .. 7 K 
N T a r r \ r I ^ - í r n l v Kálvin theologiája. Ára vá-I N d g y IXctrUiy. 8zonkötésben . . . 5 1 
]\.T\7Ót--w P ó l Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
I N y d i y 1 d l . Vászonkötésben 6 K. 
T á n n d 7 n l f i n P a p i d o l g ° z a t o k I I L (K ö" 

j c x i i w ^ i i i t i i i . zönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. -
M i f r n \ n r Q Ö v i l t a Papi dolgosatokul. Ára . i v i l i r o v i c s V j y u i a . vászonkötésben 7 K. 
C C 7 n k A Í A v c ^ f Debreczeni Lelkészi Tár 
O - J / d U U J O Z b C l . (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 
Zsiray Károly. |Sfu a kéziköQ>̂ -50Á™ 
Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Réyesz Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Á r a . . . . . . . . . . — ' 8 0 K . 

# 

Ui papi díszesyenruha! 
Az 1908. évi október lió 5-én - tartatott Orsz. Lelkészegyesületi gyűlés Budapesten el-
határozta, hogy a lelkészi kar részére a már ismertetett s időszerűsége folytán nélkü-
lözhetetlen díszes egyenruhát ajánlja ünnepi alkalomkor való viselésre, hogy az egyházi 
méltóságot jobban kiemelje és az egyforma külsőben rejlő erőt és az összetartozandó-
ságot fokozza. Nemes Mihály történelmi festőművész az 0 . R. L. E. megbízása folytán 
tervezett ilyen díszes tógát, övvel, palásttal, kun-süveggel. Ezen tervet az O . E . L . E; elfogadta 
s tagjainak ajánlotta. C ' 4 ' I ' C Rapi szabó, első hmvásárhelyi 
Ezen díszes ruhákat s z a n t o o z s e i díszmagyarruha-készitő, szabó-
mester stílszerűen és a legjutányosabb árban készíti. Egyházkerületi és egyházmegyei 
gyűlésekre elmegy saját költségén. Bemutatja ott minta-ruháit s a megrendelők-
nek mértéket vesz. Vagy mérték megküldése esetén is el tudja készíteni azt. Pontos 
kivitelért szavatol. Fenti ruhákat készíttetni óhajtó érdeklődőknek bővebb felvilágosí-
tást ez ügyben, képes árjegyzéket, mértékvételi magyarázattal, ingyen és bérmentve 

SZÁNTÓ JÓZSEF szabómester nyújt 
Hódmezővásárhelyről. 



/ T 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kit*, udv. hangszergyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. szá l l í tó ja . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5 . Gyár: Öntőtáz-u. ?. Telefon: 8 1 — 2 0 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangsrereit. 

SpeczialisUi: vonós- és fuvóhangszereli készítésében és 
javí tásában. 

„ 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. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = g y á r . = = 
Saját találmányú •(RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona -harmór.iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Ár jegyzék minden 
egyes hangszerről külön, k ívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 kor.-tói följebb. 

G H H B B Ü ^ 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ta szállít a 

Szt. Lukácsíűrdö Kútvállalat Budán. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k l t f fng c s é p l é s é r t . \ 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül l é t e z ő ú l d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző í s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetígépek stb. 

Ezen m o t o r c s é p l ó - k é s i l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t í inSsége fe lö l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekében használt gözgepek 

cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom é s ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzinlokomobil-

Báró Kemény lózsef úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó ii/f-tn ? Árjegyzék kívánatra bérmentve. 
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tó 

e s 
legjobb O R A R jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak p j r r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
árak! 

Jav í tásokra s v idék i megrende lésekre különös gondot 

fordí tok. Á r j e g y z é k 2000 ra jzza l ingyen és bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
miiórás és ékszerész, az ev, ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 

HORNYÁNSZKY VlKTOB CB. fíS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BüDAPESTEN. 44G54. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivata l : 
IX. ker., Kálvin-tér 7. sz., a h o v á 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak : 
Dr. Kováts I s tván — Veress J e n ő 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Vezércz ikk : A iráfcdik tcrcu tef-- i r f j h d c . V. J. — T á r c z a : Nagypénteken. Sántha Károly. Pacsirtaszó a 
barázdák felett. Maday Gyula. — Könyv i smer t e t é s : Nyáry Pál: Szoros kapu. Veress Jenő. — Be l fö ld : Az 1898: 
XIV. t.-cz. módosításáról szóló törv.-jav. tárgyalása a képviselőházban. A Betkánia-egylet évi ünnepélye. Eqy jelenvolt. 
— Kül fö ld : Svájczi egyházi élet. í)r. K. I. — Egyház. - Iskola. — Gyászrovat. Adakozás. — Különfé lék . 
— Hi rde tések . 

A második teremtés nagyhete. 
Az első teremtés hét roppant korszaka: a 

teremtő isteni hatalom nagyhete. A Virágvasárnap 
és Húsvét által határolt hét: az újjáteremtő isteni 
szeretet nagy hete. Az embervilág újjáteremtésének 
és üdvözítésének isteni munkáját már megkeresz-
telése óta végezte ugyan az üdvözítő isteni sze-
retet felkent Fejedelme, de inkább csak Galilea 
vidékein. A nagyhétben egy szabadulás után epedő 
nemzet szabadító Királya gyanánt munkálkodik. 
Személyisége, élete és tanítása fenséges erejét 
kezdettől fogva éreztette a boldogtalan ember-
világgal. A nagyhéten azonban személyisége, élete 
és tanítása a déli nap teljes fényében és melegében 
ragyog. Megragad, mint egy óriás kéz. Lever, 
mint a halál. Diadalszekerére ültet, mint egy had-
vezér. Szívéhez ölel és megcsókol, mint a testvéri 
és szülői szeretet. Eseményekben gazdag e nagy-
hét, mint egy világtörténelmi korszak. Színdús, 
mint egy művészi tájkép. Óriás arányú, mint egy 
székesegyház. Megrázó, mint egy zenedráma. Kerek 
egész, mint egy klasszikus színmű. Szeretetnek és 
szentségnek egysége, mint az Isten. 

A kezdete virágos, pálmás, hozsánnás király-
koronázás. A közepe véres királygyilkosság. A vége 
diadalmas élet, visszanyert királyság. De mindenütt 
Király 0 . Az élet Királya. Virágvasárnapon a 
béke és szabadság Királya. Nagypénteken az 
áldozó szeretet és tűrő szentség Királya. Hús-
vétban a halálgyőzés és diadalmas élet Királya. 

Mindenütt az élet nagy Királya. A virágos, véres, 
diadalmas élet felkent Fejedelme : az Atya szerelmes 
Fia. a mi Urunk, Jézus Krisztus. 

Menj hát lelkünk, Urad elé, a királyváró 
nép közé, a kereszt alá saz üres sír ajtója elé ! Szórj 
virágot! Zengj hozsánnát! Öleld s öntözd kereszt-
fáját! Üres sírja mellett mondj győzelmi dalt s 
éljed az öröklét fényes nappalát! 

„Örülj nagyon, Sionnak leánya! íme, jön 
néked a te Királyod." Jön saját elhatározásából, 
hivatása parancsából, tiszta ezéltudatossággal. Jön 
szelid alázattal és isteni fenséggel. A béke olaj-
ágával s a halálos harcz fegyverével. Istenfiúsá-
gának s embertest vénségének összhangos egy-
ségében. Hozzád jön, Sionnak leánya, ki évszázadok 
óta epedsz látása, hallása, szabadító hatalma s örök 
országa után. Hozzád, a ki az asszir és babilóniai, 
méd és perzsa, maczedon és szir, görög és római 
rabságban évszázadokon keresztül nyögtél s vágya-
kozol a szabadság boldog világába Hozzád, a ki 
az írástudók balga tudománya, a papság szertar-
tásos zsarnoksága és a sadduceusok önző maradi-
sága miatt görnyedve hordod a lét igáját s epedsz 
a jobblét és az üdv után És mint Király jön 
tehozzád. Mint a szabad és boldog istengyermeki 
élet lelki Királya. 

Köszöntsd hát őt királyi nép, Sión népe és 
Sión népének szíve, Sión leánya, szent Jeruzsálem ! 

Ünnepelte is Szabadító Király gyanánt G alilea 
népe, melynek csapatai kísérték délfelé, mint a 
felhők a napot. Csatlakozott hozzá a királyi úton 

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mint 

F A B I A N B E L A m a g k e r e s k e d é s e , B u d a p e s t , U l l ő í - ú t í í . s ^ á m . 
Kálvin-tér mellett. Tessék próbát tenni. 



a városok és falvak hívő, reménykedő népe. 
Jeruzsálem lakói közül is sokan mennek elébe, 
köszönteni őt. Tavaszi napsugár, fényes, meleg 
levegő, viduló határ, ünnepi hangulat. Az ünneplő 
nép virágot, lombot szór a Szabadító útjára, felső 
ruháját teríti királyi útja szőnyegéül. Magasra tör 
a hangos üdvrivalgás: „Hozsánna. Áldott, a ki 
jő az Úrnak nevében!" 

A farizeusok szeretnék elhallgattatni a király-
ünneplő népet. „Mester, dorgáld meg a te tanít-
ványaidat!" Az ünneprontók lelkébe zúg a királyi 
válasz: „Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, 
a kövek fognak kiáltani." S kitör újra az egetverő 
hozsánna. 

A szabadító Király pedig a virágeső és öröm-
mámor közepette könyezik. Elsiratja Sión leányát 
és Sión népét. A mint Mária megkente őt Bethá-
niában temetésére, úgy megkönnyezte ő népének 
nagy temetését, a melyen majdan „egy ország 
vérben áll". A politikai váltság vágyától megittasult 
nép nem látta a lelki váltság, a szellemi meg-
újhodás nagy Királyát s félszeg szabadságvágyával 
építette börtönét és ásta sírját. E sírt látja a Jézus 
lelke. E fölé hullatja a szánó részvét és a meg 
nem értett és megszomorított szeretet szent 
könnyeit. 

Tán senki sem vette észre az ünnepelt Király 
könnyeit. Az ünnepi öröm zaja közt vonul be a 
megkönnyezett szent városba. A város pedig fel-
háborodik az ő jövetelén s csodálkozva kérdezi: 
„Kicsoda ez ?" A sokaság pedig csak azt a sovány 
választ adja : „Ez Jézus, a galileiai Názáretből 
való próféta". Más kérdés és más válasz kellene 
ide! Ez az erejét vesztett lázbeteg réveteg kér-
dése s gyenge válasza. Tiszta szabadságvágy 
ostromló kérdése és elszánt hit hatalmas válasza 
kellene ide. Az szülne szabad, boldog életet az 
az Istenfiú királysága alatt. 

De beteg e nép. Beteg e város. Beteg e 
nemzet vérkeringésének középpontja, szíve, a Sión, 
az Isten háza is. Törvény bálványozó vakbuzgó-
ság, szertartásosság rabsága, képmutatás hivalko-
dása és a vásári lélek szemérmetlensége ütöttek 
ott tanyát. Es a szabadító Király a szivet akarja 
megtisztítani, hogy egészséges legyen a vérkerin-
gés, a szervezet egész élete is. Isteni lélekkel és 
büntető korbácscsal tisztítja meg Atyja szent házát, 
népének templomát. 

A kicsiny gyermekek is hozsánnával üdvözlik 
a szabadító Királyt. Hiába akarja őket elhallgat-
tatni a főpapok és írástudók álszenteskedő, önző 
haragja. A gyermekek szaja által is Fiának szerez 
dicsőséget az Örökkévaló. 

Sőt a pogány világ is elhozza hódolatát a 
szabadító Királyhoz a Fülöptől Hozzá vezetett görö-
gök személyében. 

És mégis virágvasárnapon meg volt pecsé-
telve Jézus sorsa és a választott nép jövendője is. 

Ez a fényből és árnyból szőtt nap a maga 
nagy lelkesedésével és tévedésével, ábrándokból 
táplálkozó örömével és kitörésre készülő ádáz 
indulataival — már készítette a keresztet. E nap 
történetében, története hátterében, a Krisztus sze-
mélyiségében és az Atya szívében meg volt írva 
már a Nagypéntek, de a — Húsvét története is. 

Hiábavalók voltak a bölcs tanítások, a mély 
értelmű példázatok, a fenséges beszédek, a hatal-
mas cselekedetek, a merész viták, a szellemi har-
czok, mik megtöltik a második teremtés eme 
nagyhetét. 

A főpap s a nagytanács képmutató szen-
teskedése és hatalmi önzése, a nép félrevezetett 
indulata, Pilátus hitetlensége és kétszínűsége, ha-
talomféltése és erélytelensége felállították a keresz-
tet és a keresztre szegezték a szabadító Királyt. 

Az utolsó szeretetvacsora, a Gecsemánei 
virrasztás, az elfogatás, a nagy per, a megvessző-
zés, kereszthordozás és megfeszítés megrázó tör-
ténetét hogy beszélhetnők el? Már odáig mi is 
vagyunk, hogy magyar protestáns író négyszáz 
lapos könyvet írt csak az utolsó nap történetéről! 

Áll a kereszt, mint a gyalázat fája. Nem-
csak ! Hanem úgy is, mint új élet fája, Jákob 
lajtorjája és mint a Jézus Krisztus királyi trónja. 

Királyságáról tett vallomást Kajafás és Pilátus 
előtt egyaránt. Keresztjén három nyelven a király-
ságáról szóló felírás ragyog. Gúnyból írták oda. 
Dicsőséges valósággá tette a szerető Atya. Király 
a kereszt kínjainak hordozásában, az ellenségek-
nek adott bocsánatban, az övéiről való gondosko-
dásban, a megtérő iidvözítésében. Királyi a szem-
fedője : a déli nagy sötétség. Királyi a temetése. 
A földrengés harangszava, nemes lelkek királyi 
szeretete kíséri az utolsó útra, fekteti a szikla-
sírba. Királyi a halotti pihenés, az isteni nyugalom 
szent napján. 

Királyi az Élőnek a holtak közül való dia-
dalmas kijövetele, győzelmes feltámadása, az isteni 
elégtétel, igazságszolgáltatás és megdicsőítés nap-
ján. Királyi a megdicsőült Fejedelemnek az Atya 
örök országában, a hívő lelkek trónján való örök 
országlása. 

Megváltott lélek, magyar Sión, hivő emberi-
ség! Köszöntsd hódolattal a virágos, véres, diadal-
mas élet felkent Fejedelmét, a virágvasárnapi, 
nagypénteki és húsvéti Királyt, lelked királyát, 
az újjáteremtett világ örök királyát! 

Nagyheti útj a : a lelki teremtés, az üdv útja, 
az igaz eszme diadalútja, a világtörténelmi irány-
változás és az örök czél felé való haladás útja. 

Politikai válságvágy helyett vigy Hozzá az 
Istenországa után való sóvárgást. Külsőségek vilá-



gában já ró önzés és kételkedés helyett, Isten-
fiúságában való hitet és az Atya és az atyafiak 
iránt való szeretetet s úgy koronázd királyoddá Öt. 

Kereszt jére bűnödet, ó-emberedet feszítsd 
emberi lélek, s százados bűneidet magyar Sión. 
Szüless új já , győzz bűnön és győzz ha lá lon! 
T á m a d j fel krisztusi személyiséggé, megváltott 
is tengyermekké, „szegény ember !" Légy tanít-
ványi sereg, szent család, királyi papság, szentek 
egysége, Krisztus anyaszentegyháza, te virágvasár-
napi nép, magyar Sión, boldogtalan embervilág 
Krisztusod királyi uralma, megváltó szerelme ál ta l ! 

Úju l jon meg minden lélekben, a magyar 
Sionban, az embervilágban a második teremtés 
nagyhe te ! Vigyed te is Lapunk, mint a Jelenések 
angyala, az üdv örök evangéliumát mindenkor e 
helyről a magyar Sionba, a magyar lélekbe! 

Töltse be a földet az Atya kegyelme, a F iú 
szerelme, a mi hi tünk s a mi szeretetünk az isteni 
üdvnek zengő himnuszával : Hozsánna! Halleluja ! 
Isten az Atyánk. Krisztus a Királyunk. Mienk az 
élet, mienk az üdv! 

V. J. 

TÁRCZA. 

Nagypénteken. 
Csendes a sír, Jézus alszik, 
Csak halk, fájó zokszó hallszik; 
Könnye hull a gyászolóknak, 
Az angyalok is zokognak. 

Fájdalomnak éles tőre, 
Oh mint vérzik a sziv tőle ! 
De az Isten nagy szerelme 
Gyógyító ír a mély sebre. 

Ha rám is majd sír domborul, 
Lesz-e, a ki rája borul 
Fájdalommal, szeretettel ? 
Lesz-e, a ki nem felejt el ? 

Hull-e virág s köny poromra? 
Száll-e áldás sírhalmomra? 
Hagyok-e itt szép emléket, 
Mint legdrágább örökséget? 

Oh Atyám, hagyj itt úgy élnem, 
Hogy bármikor jön el végem, 
E földön megsirassanak, 
S hajiékid befogadjanak ! 

Sántha Károly. 

Paesirtaszó a barázdák felett. 
Előadatott a Kálvin Szövetség ünnepi ülésén. — 

Ezer évig hogy bízvást szántogattunk 
A könnyáztatta barázdák során: 
Talpunkra annyi súlyos rög tapadt, 
Mitől nehéz lett lábunk mocczanása. 

Ezer évig hogy Európa hídján 
Kereszt, szabadság őrállói voltunk 
És karddal ettük száraz kenyerünket: 
Kérgessé vált mi munkás két kezünk. 

Egyszerre aztán dörgő riadóval 
Toppant elébünk könnyű zubbonyában 
Az Új Idő, a népszabadság százada, 
Hogy szerződésre lépjünk a világgal, 
Vérszerződésre, a melyben a vér 
Branyiszkótól — Aradig áradozzon. 

Majd föl szakítván országok határán 
A zárt sorompók lánczait, 
Csatatér — szántó nemzetem előtt egy 
Piaczczá tette a kerek világot. 

S ma forr a népek kalmárversenye, 
Hol a nágyobbat kapzsi vágy hevíti 
Útszélre vetni s kirabolni czédán 
Kis nemzeteknek versenyszekerét. 

E világvásár szörnyű zsivajában, 
Áll tétován a meglepett magyar, 
Az én tűnődő csöndes kis hazám. 
Rajtunk a század mind a hét csapása ! 
A gúny nyilát és lenézésnek rongyát 
Dobják fejünkre s kérges tenyerünkre 
Jobblétben úszó, boldog nemzetek. 
Hát itt belül a négy folyam határin 
Áll-e a hon egy férfifej gyanánt? 

Oh, sokfejű test vagy én szép hazám, 
Egyik fejednek halvány homlokán 
A hitvillongás lángkeresztje ég. 
Másik fejednek szája üregéből 
Viperanyelv villáma szúr felém: 
Nemzetiségek orgyilkos haragja. 
S nézem megrázott, harmadik fejed, 
A mely a múltnak azt menydörgi: nem! 
Mely fittyet hányva égnek és hazának 
Nemzetkáromló álnok mámorában 
Márszellyeszszél köszönti a jövőt. 

És mi, a nagy, a szebb mult templomának 
Imádkozó, rajongó fiai 
Lobogó, zászlós lélekkel vigyázunk 
Egy talpraállt, cselekvő nemzetet. 
És nincs sehol. A büszke trikolort 
Végig e honban, Kárpát ormitól 
Az árbóczerdős Quarnero vizéig 
Sóhajtozás szellője lengeti. 



Daliás népem szárnya csüggedez. 
Elhallgatott a mezei pacsirta, 
Az ősbarázdák éber madara. 
Mely égnek szálló röptében . 
Dalával mutatta eddig a magasság útját. 

Halotti csönd ez, sírok némasága. 
S pogány próféták, kishitű magyarkák 
Kuvikszája ledéren hirdeti. 
Hogy történelmünk lapja már betelt, 
Viskó-hazánkat elsöpri a földről 
Ama nyugatról keletnek iramló, 
Világtisztító lávagörgeteg! 

De én a nagy, a szent mult templomának 
Daczos szemű, rajongó gyermeke, 
A kísértésnek éjjelén, hazám 
Ifjú arczában elgyönyörködő 
Szívvel mégis a hajnalt hirdetem! 
Itt nincs halál, csak átöltözködés! 
Pánczélruhánk és dárdánk ó vasát 
A lenge zubbony s a pöröly váltja fel. 
A csönd, mi ott ül nemzetem felett, 
A felkészülés némasága csak. 
Már hallani is olykor fölvonuló, 
Roppant lábának egy-egy dobbanását. 
S nem érzitek, hogy léptei alatt 
Az őserőnek és szent akaratnak 
Márványa az, mi visszadübörög? 

Ne hallgas, népem, a megfélemlítők 
S kicsinyhitűek altató dalára, 
De jár j a régi domború kebellel 
Bízvást, szilárdan új zászlód alatt. 
És legyen gondod minden csöpp magyarra, 
Ne hagyj munkátlan vesztegelni többé 
Egyetlenegy szerszámbiró kezet, 
Melyben szunnyad a mester ereje. 
Ne hagyj gyújtatlan milliónyi fáklyát, 
Tudatlan éjben egy magyar fejet. 
Ki tudja, hol kap lángra majd az ész, 
Mely térinkről a bámuló világ 
Arczába vágja a magyar dicsőség 
Új csillagának egy fénysugarát. 

Oh, ébredés bűbájos mámora, 
Láttasd velünk már azt a diadalt, 
Midőn e nemzet kinn az új porondon 
A haladás aczélnyergébe kap 
S kezének ifjú erejével játszva 
Fenyíti meg a csúfolódó falka 
Rozzant gerinczű, bús csatárait, 
Miként Kálvinus gránitjelleme 
Meghajlította s szekerébe fogta 
A libertinek elpuhult hadát . . . 

Maday Gyula. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Szoros kapú. Egyházi beszédek. Irta Nyáry Pál, pécsi ref. lel-
kész. Szerző egyházi beszédeinek második kötete. Ára 4 korona. 

Debreczen. Hegedűs és Sándor könykiadóhivatala. 1909. 

Bírálatunk bevezetéséül panaszkodnunk kell egyház-
irodalmi kritiivánk hibái miatt. Legtöbbször a nyers fel-
használhatóság a legfőbb szempont, mely szerint meg-
ítélik különösen a gyakorlati irányú értekezéseket, fel-
olvasásokat és mindenek felett az egyházi és szertartási 
beszédeket. Nem a maradandó irodalmi érték, s nem a 
magasabb értelemben vett evangéliumi keresztyén építő 
erő a megítélés mértéke. Pedig szerintünk egy könyv becsét 
általában véve az irodalmi értéke, az elmondott egyházi 
beszéd értékét építő ereje, a kiadott egyházi beszédes 
könyv értékét pedig a kettő együtt határozza meg. Ha 
ezt a kettős mértéket alkalmaznék egyházi beszéd-iro-
dalmunkra, nagyon sok beszéd kerülne a papiroskosárba, 
vagy — a lelkipásztori asztalfiókba. De az irodalmi vám-
sorompónál nem őrködik eléggé a magas szempontokat 
néző tárgyias bírálat. Az ilyen irányú műbírálat hiányá-
nak az okai: hibás lelkipásztorképzésünk, egyházi éle-
tünknek az az idült betegsége, hogy a kész beszédek 
kereslete és felhasználása dívik és pusztít az egész 
vonalon és — időszaki egyházi sajtónk szervezetlensége. 
Ez utóbbi baj okozta, hogy lapunk sem mindig teljesít-
hette az egyházi műbírálat terén azt a magas hivatást, 
a melyet programjául kitűzött. E hivatás teljesítésének 
szükségérzete kényszerített ki minket is a rendszeres 
theologiai tanulmányok közül gyakorlati lelkészeti irodal-
munk birálatára. 

Hisszük azonban, hogy lelkipásztor-képzésünk meg-
felelő reformjával és egyházi sajtónk bölcs szervezésével 
a panaszolt bajon is segíthetünk. A bírálatok eme bírá-
lata után hadd térjünk át a Nyáry Pál könyve birálatára. 

Micsoda czélt akar szolgálni Nyáry egyházi beszéd-
kötetével ? 

Öt évvel ezelőtt (1904) kiadott „Keskeny út" czimű, 
meglehetős zsenge egyházi beszédkötetében a XV. sz. 
beszéd czíme alatt ezt a megjegyzést olvassuk: „Szüreti, 
kevés Változással lehet közönséges is". A XVII. számú 
beszéd jegyzetében azt mondja: „E beszéd — némi 
módosítással — adventben is használható". Ezekből a 
jegyzetekből az tűnnék ki, hogy Nyáry is a gyakorlati 
felhasználásra szánta beszédeit. Pedig mi úgy tudtuk, 
hogy ő nem ennek a bűnös irányzatnak a híve. Hátha 
kinőtt ebből a hibájából első zsengéje óta, öt év alatt, 
ezzel a gondolattal néztük át „Szoros kapu" cz, beszéd-
kötetét. És a XXII. számú, „Tanuljatok jót cselekedni!" 
czímű beszédének jegyzetében ezt olvastuk: „Tanév-
megnyitáskor mondottam. Kevés változtatással lehet 
közönséges is." Ebből a megjegyzésből azt következtet-
hetnők, hogy Nyáry az általunk úgynevezett „fonográf-
papok" számára adta ki beszédeit. Ha valóban így volna, 
a leghatározottabban kifogásolnunk kellene azt és ismert 



hitvallásával és munkálkodásával ellentétben állónak 
kellene minősítenünk. Ha pedig nem, akkor a meg-
tévesztő megjegyzést el kellett volna hagynia. 

Igehirdetői rövid programját „Látogatás a lelkészi 
hivatalban" czimű előszavában fejti ki. Mellesleg meg-
jegyezve, a czimet indokolatlannak tartjuk. Azt mondja 
ebben: „Prédikálásunknak csak akkor lesz eredménye, 
ha a megfeszitett és feltámadott Krisztus képezi annak 
középpontját". Nem a vallásosságot, nem a jó kálvinista-
ságot, hanem az élő keresztyénséget kell hirdetnünk és 
sürgetnünk. Az élő Jézust prédikáljuk a meghalt Jézus 
tudománya helyett. A pap legyen mindenütt pap, ne 
csak a templomban és palástban. Egyházi beszédei készí-
tésénél — úgymond — nem annyira a homiletikára, 
mint a lelkek szükségletére nézett. — Szerintünk is a 
Jézus Krisztus istenfiúi személyiségét és az általa terem-
tett személyes istengyermeki életet kell hirdetnünk a 
templomban s azon kívül, szóban és életben. De a homi-
letikára intézett oldal vágást szükségtelennek tartjuk. 
E sokat vitatott kérdést arra hivatott kiváló emberek 
eldöntötték már és pedig mind a homiletikának, mind 
az építő czélnak megadva a magáét. Az idegen szer-
zőktől való átdolgozásai is bizonyítják az üdvélet ápo-
lásának s az egyházszónoklattani műalkotásnak össze-
férhetőségét és összhangzatos alkalmazásuk ható erejét. 

A mi a könyv czimét illeti, azt örömmel üdvözöljük 
mind az első, mind a mostani második kötetnél. Egy-
házi beszédes könyveink túlnyomó többsége az általános 
közös czím alatt jelenik meg. Mily jól esik a sok szürke, 
egyforma czím után olvasni: A hit temploma (K. Tóth 
Kálmán), A mi hitünk és prédikálásunk (Vásárhelyi 
Zsigmond), Krisztus minden mindenekben (Mindszenti 
Imre), Krisztus' az én életem '(Zábrák Dénes), Mélység 
és magasság (Juhász László), Örök élet beszéde (Kecs-
keméti Ferencz), Vasárnapról-vasárnapra (Calas-Szalóczy) 
Csak a Krisztust! (Szász Károly) stb. A külföldi beszéd-
írók igen találékonyak és ízlésesek a kifejező szép bib-
likus czímek választásában. Hogy csak a németek közül 
idézzünk egynehányat — a szerzők megnevezése nélkül, 
— milyen ízléses, kifejező predikácziós könyv-czimek 
ezek: Szabadság és béke, A szegények evangéliuma, 
Hazafelé, Az én országom nem e világból való, Hiszek, 
azért szólok, Imádkozzál és dolgozzál, A te hited meg-
tartott, Keress, találsz! Az élet kenyere, Lélek és élet, 
Keressétek az odafelvalókat, Látom a megnyílt eget stb. 

A Nyáry két könyvének czime is kifejező, szem-
léltető, biblikus. A „Keskeny út" és „Szoros kapu" 
egybehangzó szép czímek olyan kötetek élén, melyek a 
krisztusi életet hirdetik. Azonban itt is van egy kifogá-
sunk. T. i. e czímek akkor volnának igazán jogosultak, 
ha nem általában krisztusi életet hirdető beszédeket fog-
lalnának egybe, hanem ha a Jézus Krisztus életének és 
igehirdetésének legfőbb kérdéseit egy teljes rendszerben 
fejtenék ki. Nyárynak sem az első, sem a mostani kötete 
nem azt teszi, hanem egy csapat beszédet, legfennebb 
az egyházi év gyűrűjébe foglalva, nyújt az olvasónak. 

Kötetében 25 egyházi beszédet közöl, melyek közül 
1 reformácziói, 1 adventi, 2 karácsonyi, 1 évvégi, 1 
tavaszi, 1 húsvéti, 1 konfirmácziói, 1 pünkösti, 1 tan-
évmegnyitó, 15 pedig közönséges vasárnapra való egy-
házi beszéd. A 25 közül 11 eredeti, 14 pedig idegen 
szerzőktói való szabadon átdolgozott beszéd. Nem habo-
zunk mindjárt kijelenteni azt is, hogy szerintünk az át-
dolgozott beszédek, különösen pedig a Benz, Aeschbacher 
Modersohn, meg a Spurgeon beszédei jobbak mind tar-
talmasság, mind szónoki műalkotás szempontjából; mint 
az eredetiek. 

Ennél a pontnál megint feltehetnők azt a kérdést, 
hogy az élő keresztyén hitű lelkipásztor miért használ 
oly nagy mértékben idegen forrásokat? Mert szüksége 
volt reájuk ? Vagy inkább, hogy másokkal is megismer-
tesse őket? Hiszen Spurgeont túlontúl is ismerjük, Benz 
baseli lelkész sokunk előtt ismerős, Modersohn-tói, a német 
Evangéliumi Szövetség titkárától a „Keresztyén Szövetség" 
is több kisebb dolgot közölt, Bonnefon beszédvázlatait 
két évtized óta olvashatjuk Hetesy Viktor 1886-ban és 
1887-ben megjelent, francziából fordított egyházi beszé-
deket és vázlatokat tartalmazó két kötetében. Aeschbacher 
és Keller a nálunk kevésbbé ismert szerzők. Aeschbacher-
től hat beszédet dolgozott át. A „Készítsétek az Úrnak 
útját" cz. adventi (2. sz.) beszédet, a magvetőről szóló 
négyes cziklust (Az útfélen, A köves helyen, A tövisek 
között, Jó földben, 11—14. sz.) és a „Konfirmáczió 
napján" czíműt (17). Az adventi beszédnek nincs fel-
osztása, holott természetesen két részre oszlik (Az Úr 
eljövetele, útja készítése). Erőteljes ébresztő beszéd. 
A négyes sorozat jó építő tartalmú. A konfirmácziói 
beszéd hibája, hogy nincs tartalmának megfelelő 
specziális czime. Homiliaszerű becses beszéd. Keller-tői, 
kitől a Debreczeni Lelkészi Tár VI. kötetében Futó 
Zoltán dolgozott át egy értékes beszédet, „A nyelv bűnei" 
cz. (9. sz.) jó beszédet dolgozta át. Modersohn-tói „A 
bélpoklos Naámán" cz. kettős beszédet közli (23., 
24. sz.). Építő és ébresztő beszédek, itt-ott az ú. 
n. vértheológia tünedezik elő. A Spurgeon-tői vett 
három beszéd „A három bizonyságtevő (.18.), A mi 
zászlónk (20.) és Egy lépés az élet és. halál között': 

(25.), a tőle már megszokott irányú, rövidítve és a 
nagyobb túlzásoktól menten. Az elsőben orthodox theo-
logia, bibliai reálizmus és revival-szellem rendszeres 
alkotását látjuk. Az utóbbi czime ós főtétele kissé eltér 
egymástól A Bonnefon-tói vett karácsonyi beszéd a 
Justinus vértanú óta elterjedt téves istálló-meséből nőtt 
ki, melyet több mint másfél ezer év óta használ a nyugati 
világ, az európai igehirdetés, a nyugati állapotok szerint 
festveakeleti életet. Schneller Lajos volt bethlehemi lelkész 
értékes felvilágosítást adott e kérdésre nézve. A fölött 
lehet vitatkozni, hogy dr. Prohdszka Ottokárral s másokkal 
barlangot, dr. Szabó Aladárral sziklába vágott hajlékot 
vagy Schneller-rel egyszerű házat mondunk-e, de istállóról 
semmiképpen nem lehet szó. A téves alapokon felépült 
beszéd így sikerültnek nem mondható. Benz-nek a vasár-



napról szóló beszéde (21.) analitikus, homiliaszerű, tar-
talmas és kedves építő beszéd. 

Az eredeti beszédek közül a reformácziói (1.), hús-
véti (15.) és pünkösti (19.) beszédekben hibás az általános 
czím, a tárgynak, a főtételnek megfelelő külön czim 
(Megújhodás, Sirontúli és sironinneni feltámadás, A Szt. 
Lélek munkái) helyett. Azonkívül az elsőnek hibája, 
hogy az első részben nincs feldolgozva a textus. A hús-
véti beszéd nem az alapigén, hanem egy más textuson 
épül fel, különösen az első rész. A karácsonyi beszédben 
(Úgy szereté Isten a világot, 3. sz.) az istállóról szóló 
téves magyarázat szintén előfordul és az angyali ének-
ben a betoldás (mennyekben). Az évvégi beszéd (Adj 
számot sáfár! 5. sz.) felosztás nélkül való építő 
alkalmi beszéd. A közönséges beszédekben is többször 
fordul elő szerkezeti hiba. A 6. számú beszéd (A meg-
elégedésről) igen általános tárgyú, a mi pedig hiba. 
Dreivs Pál giesseni egyet, theol. tanár szépen bizonyítja, 
hogy a XIX. században s még inkább korunkban a 
beszédtárgyak mind specziálisabbak lesznek. (Die Predigt 
im XIX. Jahrhundert. 1903. 57. 1.) E beszéd felosztása 
is formátlan. A 7. beszéd (Isten gyermekeinek megvilá-
gosodása) czíme és főtétele nem hangzik egybe, pedig 
igen könnyen Összhangzóvá lehetett volna tenni. A 
8. (Jere és lásd meg!) a saját tapasztalaton alapuló 
keresztyén életet hirdeti rendszeres beosztás nélkül. 
A 10. (Teremjetek megtéréshez illondő gyümölcsöket) 
szintén rendszerezés nélkül való tavaszi beszéd. A 16. sz. 
(Szánk beszédei, szívünk gondolatai) rendszeresen tár-
gyalja a szövegben és czímben foglalt két tárgyat. 
A 22. sz. (Tanuljatok jót cselekedni!) kettős alapígén 
felépített, felosztás nélkül való tanévmegnyitási beszéd. 

Általában véve, Nyáry inkább az építés, mint a 
szónoki műalkotás embere. Egyik beszédében sincs 
különös megkapó tartalom, elragadó ékesszólás, de min-
denikben van gyakorlati kegyesség és keresztyén építő 
erő. Warneck Gusztáv hallei egyetemi tanár azt mondja 
„Miért nincs több eredménye predikálásunknak ?" cz., 
Paulik János által 1899-ben magyarra fordított dolgo-
zatában (41. 1.): „Űzzünk mi csak több evangélísztikát, 
mint dogmatikát s elbeszéljünk inkább, mint oktatgas-
sunk!" Nyáry különösen az elsőt igyekszik megtartani, 
egészen el addig, hogy néhol nagyon édeskés, pietisz-
tikus lesz. Az oktatás nála is több, mint az elbeszélés, 
de nem igen megy túlságba. 

Nyelvezete világos, inkább tanító, mint szónoki 
nyelv, bár ez utóbbi is előfordul nála. Az átdolgozások-
ban imitt-amott egy-egy idegenszerűség fordul elő (vezet-
tetni hagyni, bírjuk 158., 159. 1.). Idegen szavakat is 
használ (theória, szimbolikus stb). Egy pár helyen táj-
szólást is találunk (egyikőnk, másónk, 32., 33. 1.). 
A kath.-t helytelenül használja a róm. kath. helyett 
(107. 1.). Az evangéliumot több helyütt evangyeliomnak, 
evangéliomnak írja, tehát háromféleképpen használja. 
A bibliát hol a régi, hol az új fordítás szerint idézi. 
Az idegen eredetű énekek helyett énekeskönyvünkből is 

idézhetett volna. Hallgatóit, a keresztyén gyülekezetet, 
Kedves Testvéreim-nek, vagy mint az első kötetében, 
Édes Atyámfiai-nak szólatja, — helytelenül. Nem a kedves, 
sem nem az édes, hanem a keresztyén jelzőt kell ott-hasz-
nálnunk. A könyv nyomása tiszta, egyszerű és csinos. 

Előszavában azt mondja könyvéről a szerző : „Távol 
van tőlem az a gondolat, hogy beszédeim új csillagok. 
Csak gyenge mécsvilágok, de fényük oda mutat a sebekre 
s a nagy Orvosra, a ki egyedül képes rajtunk segíteni." 
Aláírjuk ezt az önkritikát, megtoldva azzal, hogy mind 
a „Keskeny út"-ban, mind a „Szoros kapu"-ban több 
korkérdés és evangéliumi örök kérdés találhatott volna 
helyes tárgyalást és igaz megoldást. Végül azt a kíván-
ságunkat fejezzük ki, vajha a Nyáry igehirdetése és az 
övénél hibátlanabb, önállóbb és értékesebb evangéliumi 
igehirdetés által sok magyar lélek jutna el a keskeny 
úton és a szoros kapun át az életbe, az Élet Fejedel-
mének örök országába! 

Veress Jenő. 

BELFÖLD. 

Az 1898. XIV. törvényezikk módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása a kép-

viselőházban. 
A márczius 26-diki ülésen folytatódott a javaslat 

általános tárgyalása. Majd pedig ennek bevégződése után 
letárgyalta a képviselőház részleteiben is a javaslatot. 

A harmadik napi általános tárgyalás során elsőnek 
Artim Mihály szólalt fel, félreértett szavai helyreigazítása 
végett s egy kissé újra megpiszkálta a vallásalap kérdé-
sét, hangoztatván, hogy a Háznak joga volna ennek száma-
dásait bekivánni, hogy lássa: miért nem bírja meg a 
róm. kath. papság kongrua-rendezését, s miért kell ahhoz 
az állam támogatása is. 

Dr. Nagy Dezső nem barátja a forradalmi egyház-
politikának, hanem a történelmi evoluczió politikájának. 
Éppen ebből a szempontból szívesen üdvözli a javaslatot. 
Szeretne azonban az egyházpolitikában két nagy szempon-
tot érvényesíteni. Az egyik az, hogy a mikor az állam az 
egyházaknak segítő kezet nyújt, akkor ne csupán vallás-
felekezeti, hanem magyar nemzeti politikát is kövessen, 
s ebből folyólag igyekezzék a nemzeti czélokat szolgáló 
egyházakat az állam szolgálatában megtartani, a nemzeti-
ségi felekezeti irányzatokat pedig lehetőleg gyengíteni. 
A másik szempont pedig az, hogy a hazafias egyházak 
autonómiáját az állam, még a segélynyújtás mellett is 
kímélje. Az állami szempont érvényesülése tekintetében 
azt tartaná helyesnek, ha a kongruát a lelkészek közvet-
lenül az állami pénztárból vennék fel; továbbá, hogy 
az államellenes vétségek esetén a fegyelmi hatalom 
gyakorlását az állam a saját kezébe vegye. Az autonómia 
szempontjából azonban szükséges volna elkülöníteni az 
állami és az erkölcsi vétségeket, s míg az előbbiek 
megtorlását kizárólag magának az államnak kellene 
eszközölnie, addig az erkölcsi vétség felett való bírás-
kodást meg teljesen át kellene engedni az illetékes 
egyházi hatóságoknak. Szükséges volna a lelkészi 
kongruának 2400 kor.-ban való megállapítása is. Ez azon-
ban, tudja, hogy csak az állam megfelelő pénzügyi viszonyai 
mellett lehetséges. A javaslatot elfogadja. 



Markos Gyula a szerzetes papok számára is követelte 
a kongruát; azután pedig a holt kézről igyekezett 
kimutatni, hogy élő és áldást osztogató kéz az. Végül 
pedig a nemzetiségi felekezeti törekvésekkel szemben 
hangoztatta az állami ellenőrzés szükségességét. 

Máriássy Mihály, bár nagy hive az egyházi auto-
nómiának, de másfelől feltétlenül megkövetelendőnek 
tartja azt is, hogy a mikor az egyházak tevékeny-
ségének és működésének hatása az államéletre is kihat, 
akkor ez az állam érdekeivel ellentétbe ne kerüljön, 
s hogy ez meg ne történhessék, az állam felügyeleti és 
fegyelmi jogai biztosíttassanak. A lelkészi kongrua 1600 
koronás összegét elégtelennek tartja, s elvül azt szeretné 
felállítani, a mi már korábbi (1836- VI. és 1871. LIII.) 
törvényekben is megnyilatkozik, hogy a lelkészek java-
dalma a tanítók javadalmának kétszerese legyen. A javas-
latot egyébként elfogadja. 

Az előadó záróbeszéde után gr. Apponyi Albert 
kultuszminiszter szólalt fel, hogy az elhangzott meg-
jegyzésekre reflektáljon és a javaslat álláspontját indo-
kolja. Beszéde felől legelső sorban is azt jegyezzük fel, 
hogy abban olyan nóvum hangzott fel, a mely nemcsak 
a miniszter korábbi véleményével, de az 1868-tól egész 
gr. Apponyiig volt kultuszminiszterek álláspontjával szem-
ben is nóvum. Azt hangoztatta ugyanis a miniszter, 
hogy a mikor a r. kath alsó papság kongrua-rendezósét 
állami hozzájárulással kívánja eszközölni, akkor 1848-as 
alapon áll, mert már az 1848-diki törvényhozás tudatában 
és készségében volt annak, hogy ehhez az államnak is 
hozzá kell járulnia. Mi ezt eddig nem így tudtuk, s 
régebben nem így tudta a miniszter úr sem. Miután 
azonban a 48-as törvényhozás álláspontját csak a tör-
téneti okmányok tanulmányozása alapján állapíthatjuk 
meg, erre pedig még nem volt időnk, — most csak 
regisztráljuk ezt a novumot, a mely gr. Appoilyi korábbi 
álláspontja megváltoztatásának indokául szolgált. Vissza 
fogunk azonban térni e kérdésre, hogy azt teljes, históriai 
világításba helyezzük. Beszéde további részében ismételten 
jelezte, hogy a jelen törvényjavaslattal a lelkészi 
kongruát véglegesen rendezettnek ő sem tartja. A tovább-
haladhatás azonban az állam pénzügyi viszonyaitól függ. 
Tanulmányozza a kepe megváltását is; azonban ennek 
részletei és pénzügyi eredményei még nincsenek tisz-
tázva. Molnár apáttal szemben, a ki külön törvényben 
kívánta volna megállapítani a r. kath. papság kongrua-
rendezését, hangoztatta a jogegyenlőséget. Nagy 
Györgygyei szemben, a ki a javaslatnak a magyar nyelv 
tudására vonatkozó követelményeit keveselte, reámutatott 
az 1898. XIV. t-cz. óta történt haladásra. A nemzeti-
ségi kifogásokkal szemben hangsúlyozta az állami érdekek 
megóvásának szükségességét. A reform, segédlelkészek 
kongruája ügyében, mivel a dolgot nem volt még módja 
világosan megismerni, részletesen nem nyilatkozhatik 
ugyan, de általában annyit kijelenthet, hogy egyenlő 
mértékkel kíván mérni mindenkinek. Ha talán a tanul-
mányi rend eltérő beosztása folytán a ref. segédlelkészek 
megrövidülnének, arról ő nem tehet; ezen az egyháznak 
magának kellene segíteni, a tanulmányi rend módosítá-
sával. Nagy Dezső beszédére reflektálva, kijelentette, 
hogy még nem látja elérkezettnek azt az időt, hogy 
a kongruát közvetlenül az állampénztár útján utalványoz-
tíissíi j ci fegyelmi hatalomnak az állam- és az erkölcs-
ellenes vétségek elkülönítése útján történő bifurkácziójába 
pedig nem tudna belemenni minden fentartás nélkül. 

A miniszter beszéde után a Ház a javaslatot álta-
lánosságban elfogadta. A részletes tárgyalásról és az 
aközben tett módosításokról a következőket jegyezzük fel. 

Az 1. §. 2. bekezdése végéről, Csernoch János 
indítványára, töröltetett a pénzügyi bizottság pótlólag 
odaillesztett mondata. Maradt tehát ez a pont úgy, a 
mint 1908. évi 51-dik számunkban közöltük. A §. 3. 
pontjában, szintén Csernoch javaslatára, a „czélhoz" szó 
után beiktattattak: „főkegyúri elhatározás szerint"; a 
„javadalmak" szó után pedig: „az általuk megajánlott" 
szavak. 

A 2. §. elfogadtatott, a pénzügyi bizottság szöve-
gezésében. 

A 3. §. Kmety Károly módosításával fogadtatott 
el. E §. 1. és 4. pontjai változatlanul maradtak. A 2. 
és 3. pontok azonban a következő szövegezést nyerték: 

„Annak a lelkésznek (helyi káplánnak, külön rend-
szeresített missziói lelkésznek), illetőleg segédlelkésznek, 
a ki a jelen törvény életbeléptekor a jövedelmi kiegé-
szítésre való igényt meg nem szerezte, hogy abban 
egyébkénti minősítéséhez (1898. XIV. t.-cz. 4. §.) képest 
részesíthető legyen, igazolnia kell azt is, hogy a magyar 
nyelvről intézkedő 1840. VI. t.-cz. 8. §-ában foglalt 
követelménynek megfelelni képes. Ugyanezt igazolnia 
kell annak a lelkésznek, illetőleg segódlelkésznek, a ki 
a jelen törvény életbeléptekor csak az alacsonyabb 
jövedelmi kiegészítésre szerezte meg az igényt, ha ma-
gosabb jövedelmi kiegészítésbe akar átmenni. 

Különös méltányossági körülmények fenforgása ese-
tén a vall. és közokt. min., e törvény életbeléptetéséből 
számítandó 5 éven belül, egyes oly lelkészeket és segéd-
lelkészeket, a kik az 1840. VI. t.-cz. fentemlített követel-
ményének még kellőleg megfelelni nem képesek, de arra 
törekszenek, az őket egyébként minősítésük szerint meg-
illető jövedelmi kiegészítés mérvéig államsegélyben része-
síthet," 

A 3. §. után, új 4-ik §-képen beiktattatott a minisz-
ter indítványára a következő rendelkezés: 

„Az 1898. XIV. t.-cz. 7. §. b) pontja akkép módo-
sítattik, hogy az állami kongrua kiegészítésének időre 
szóló elvonása legfeljebb 3 évig tart. Ugyanezen szakasz 
bekezdésének hivatkozása az 1893. XXVI. t.-cz. 13. 
§-ára az 1907. XXVII. t.-cz. 22. §-ának c) pontjára való 
hivatkozással cseréltetik fel." 

A régebbi 4. §., mint 5-dik §., részint a pénzügyi 
bizottság, részint a miniszter javaslata szerint, a követ-
kezőleg módosíttatott: 

„Az 1898. XIV. t.-cz. 9. §-ának határozmányai 
azzal egészíttetnek ki, hogy a v. k. o. miniszter a 
kongrua-elvonás tekintetében akkor is határozhat, ha a 
felekezeti főhatóság, a min. felszólítása alapján megin-
dítandó fegyelmi eljárást, a min. felszólításától számí-
tandó 4 hónapon belül be nem fejezi és határozatát 
fel nem terjeszti. Az 1898. évi XIV. t.-cz. 9. §-ának 
ekép kiegészített határozmányai alkalmazandók akkor is, 
ha a kiegészített jövedelemmel bíró lelkész az állam törvé-
nyeiből, vagy a kormánynak az 1907. évi XX VII. t.-cz. 
22. §-ának 1. c) pontjában körülírt állami érdekek meg-
óvására vonatkozó törvényes rendeleteiből eredő köteles-
ségeket nem teljesíti; ha a v. k. o. miniszter hivatalos 
tudomást nyer arról, hogy a lelkésznek ez a ténye vagy 
mulasztása felsőbb egyházi hatósái/ának egész joghatósá-
gára kiterjedő rendeletén alapul és ha az illető egyházi 
hatóság ezt a rendeletét, a minisztertől vett értesítéstől 
számított három hónapon belül nem módosítja, úgy a v. 
k. o. miniszter az állam érdekeit, a fent idézett 1907. 
évi XXVII. t.-cz. 22. §. 1. c. pontja szerint, súlyosan 
érintő esetekben a min. tanács hozzájárulásával elren-
delheti stb. stb.u 

Itt, az aláhúzott sorokban történt tehát meg és fogad-



tátott el az a kompromisszum, a mely a kultuszminiszter 
és a néppárt között, az állam fegyelmi jogát illetőleg 
létrejött. A ki összeveti az új szövegezést a régivel és 
figyelembe veszi az 1907- XXVII. t.-cz. 22. §. 1. c.) 
pontjában körülírt államellenes vétségeket, láthatja, hogy 
a : kultuszminiszter és a mostani parlament mennyire 
igyekszik a r. kath. felekezeti és az állam belső békes-
ségét fenyegető, magából Rómából kiinduló veszedel-
meket elhárítani! Csak nem régen viharzott át felettünk 
a Ne temere; csak nem régen bocsátott ki manifesztu 
mot az állami házassági anyakönyvek aláírása ellen a nép-
párt ; csak nem régen mondott ítéletet Koczurek felett a 
Kúria, de mindez nem elég arra, hogy a jelenlegi kul-
tuszminisztert s a mostani parlamentet arra indítsa, hogy 
a pápás visszaéléseknek útját vágni igyekezzék! Tehet 
tehát az állam felekezeti békessége ellen Róma és annak 
püspöki kara akármit, — óh! horribile dictu! — a 
kongruás plébánus csak azzal fog bűnhődni, hogy kon-
gruája állami kiegészítési összegét nem méltóságos püs-
pök atyja kezéből, hanem az állampénztárból fogja 
mosolyogva felvenni! Valóban kaczagnunk kellene ezen 
a remek megoldáson, ha nem volnánk magvarok s hű 
hazafiak ! így pedig egyebet nem tehetünk, mint hogy 
ezt a megoldást is bejegyezzük a mai politikai éra érdem-
könyvébe ! 

A régi 5., most 6. §. első alineája, a pénzügyi biz. 
javaslata szerint töröltetett. 

A régi 6. és 7. §., mint 7. és 8. §. változatlanul 
maradt. 

Új 9-dik §-ként beiktattatott a pénzügyi biz. javas-
lata alapján, hogy a törvényjavaslat értelmében az 
állampénztár terhére eső összegek miként számolandók 
el. A régi 8. most 10. §-ba pedig beillesztetett, hogy 
a végrehajtással a vall. és közokt. s a pénzügyminiszter 
bízatnak meg. 

Végezetül pedig azt kérdezzük: hát a protestáns 
papképviselők mit cselekedtek? Conticuere omnes . . . 
ne quid mandatum, ex benevolentia regiminis acceptum, 
detrimenti capiat! Hát lehet, hogy a mandatum marad. 
Hogy azonban a beléjök helyezett bizalom sértetlenül 
marad-e ilyen magatartás mellett? — a felől már nem 
mernénk jót állani! 

A Bethánia-egylet évi ünnepélye. 
1909 márczius 21—25. 

Lapunkban röviden megemlékeztünk már a Bethánia-
egylet évi ünnepélyéről, melyről a részletesebb beszá-
molót itt adjuk olvasóinknak. 

Az évi ünnepélyt 21-én, este 6 órakor vallásos 
estély nyitotta meg a Kálvin-téri templomban nagy-
számú közönség jelenlétében. 

A gyülekezeti ének után Nyáry Pál pécsi ref. 
lelkész vezette imában az Úr elé a lelkeket, majcl a 
Bethánia-egylet szépen fejlődő énekkara adta elő Eszter-
házy Pál magyar dallamú énekét: „Zengjen hálaének, 
minden ajkon zengjen! . . " Takaró Géza szavalata 
következett ezután : Vargha Gyuláné „Zengjen a dal" 
czímű költeményét interpretálta nagy közvetlenséggel. 
A szavalatot szóló-ének követte. Victor János szerze-
ményét; „Jézus, napjaid eljöttek „ . Gergely Dezsőné 
énekelte. Ott állottunk lélekben mindannyian a kereszt 
alatt, nem láttunk mást, csak Jézust egyedül, a szép 

ének hatása alatt. Dr. Szabó Aladár lépett a szószékre 
ezután, hogy megmozgassa a lelkeket a Jézus szen-
vedéseinek rajzolásával s reámutasson arra, hogy ott a 
mi erőnk forrása Jézus szenvedéseiben. Vájjon voltak-e, 
a kiket a hatalmas előadás meg nem indított, nem tudom. 
De azt tudom, hogy a jelenlevők legnagyobb része sok 
áldással távozott. Az énekkar éneke s Takaró Géza 
buzgó imája után megújult lélekkel énekelte a nagy 
közönség „Uram végy minket kedvedbe . . . tőlünk soha 
ne maradj el, hanem fogjad kezünket." 

A következő napon : hétfőn, délután 5 órakor 
kezdődött meg a magyar keresztyén szövetségesek kon-
ferencziája a Bethánia helységében. A Filippibeliekhez 
írott levél volt a három napon át tartott ülések állandó 
textusa. Az első tárgy előadója Szabó Aladár volt, ki 
a Fii. 1—11; II. 1—4; 14—18 alapján szólott először 
is a keresztyén élet előforrásáról, mely a kegyelem. 
Azután arra mutatott reá, hogy a gyülekezeti élet veze-
tőinek milyen jellemvonásokkal kell bírni? E jellem-
vonások : készség a hálaadásra, imádkozás mindenkiért, 
meggyőződés a felől, hogy Jézus a jó munkát el is végzi 
a lelkekben, készség a megáldoztatásra is. Majd a hívek 
jellemvonásairól szólott. Ezek között első a hit. Hit abban 
az Istenben, a ki mi érettünk Jézussá lett. Ilyen jellem-
vonások még a bölcseség, egy érzés, egyenlő szeretet, 
komolyság, bizonyságtétel, öröm és szentség. 

Kedden délelőtt Pauer Irma, a Filadelfia diako-
nissza-szövetség vezető testvére szólott a szenvedések 
áldásairól a Fii. I : 12—30 alapján. A szenvedéseket 
meg kell különböztetnünk. A hívő ember szenvedett, 
midőn még a világé volt, majd szenved a saját bűnei 
miatt és szenved a Jézusért. A világ irtózik a szenve-
désektől. A pályaválasztásnál is főirányadó ez a gon-
dolat, hogy minél kevesebb szenvedésben legyen részünk. 
A tény az, hogy a Jézus nélküli élet szenvedésteljes. 
A világ eltakarni igyekszik azokat a szenvedéseket, 
melyek fiaira várnak, Jézus azonban feltárja azokat az 
övéi előtt. A világ nem tud vigasztalást adni, de Jézus 
az övéit örvendezőkké tudja tenni a szenvedésekben is. 
íme Pál! (II. Kor. XI.) — A szenvedéseket azonban ne 
keressük, mint pl. az első keresztyének keresték a már-
tír koszorút, de ha szenvedünk, akkor szenvedéseinket 
vigyük le a mélyre és alakitsuk^szent honvágygyá. Álljon 
előttünk, hogy mozdíthatatlan országot nyertünk, legyünk 
tehát háládatosak és szolgáljunk Istennek tetsző módon, 
kegyességgel és félelemmel. 

Kedden délután Biberauer Richárd diakonissza-
lelkész szólt a Fii. I I : 1—11 alapján Jézus megaláz-
kodása és felmagasztaltatásáról. Az előadás és a hozzá-
szólások főgondolatai ezek voltak: Jézus letette életét 
miérettünk, megüresítette magát, szolgai formát vett fel 
s még ebben a szolgai formában is alázatos és enge-
delmes volt a kereszthalálig. 

A nagy megalázkodást azonban dicsőséges felma-
gasztaltatás követte az ő életében. Ez a mi utunk is. 
Azon indulatnak kell bennünk is lenni, mint a Jézusban. 

/ 



Az Én életéből meg kell iiresíteni magunkat, hogy tud-
junk szolgálni örömmel. Nem azt nézve, hogy hová állí-
tott az Úr, hanem arra helyezve a súlyt, hogy miként 
használhatunk igazán. A nagyság útjára akkor lépünk, 
midőn szolgálni kezdünk. És életünk akkor válik Isten 
dicsőségére, ha Jézus Úrrá lesz felettünk is. 

Szerdán délelelőtt Vargha Gyuláné a Fii. III. : 
1—11 alapján arról szólt, hogy Jézus szenvedése ós 
feltámadása erejének kell áthatni teljes valónkat s a 
Lélek vezetése alatt kell állanunk, mert e nélkül hiába 
kereszteltettünk meg kisded korunkban és hiában bízunk 
bizonyos vallásos formák betöltésében, mert a Jézus igaz-
sága az, a mi megtart bennünket és nem a saját igaz-
ságosságunk. 

Szerdán délután volt az utolsó értekezlet. Dr. Szabó 
Aladár értekezett a Fii. III. : 12—21; és IV: 1—9 
alapján arról, hogy a megtérés után mélyebb és erő-
teljesebb keresztyénségre kell törekednünk. A megtérés 
nagyon fontos tény. De a megtérés csak kezdet. Ez 
csak a tökéletesedés feltételeit adja meg. A megszente-
lődés az, mely a megtérés által adott feltételeket alkal-
mazza. A megszentelődésnek életünk minden kis részére 
ki kell terjeszkednie. így járunk a tökéletesedés utain és 
a kik itt járnak, azokat észreveszi a világ s hű-
ségük, alázatosságuk,lelkiismeretességük tesz bizonyságot 
arról, hogy bennük nem földi erők munkálkodnak. 
Legyen életünk a bibliában való élet s ne feledjük el, 
mit Jézus mondott: Ha engemet üldöztek, titeket is üldöz-
nek majd; ha az én beszédeimet megtartották, a tiéteket 
is megtartják. János XV.: 20. 

Mint a nagyon is röviden és főbb vonásokban 
vázolt előadások mutatják, a konferencziákon nagyon is 
komoly tárgyakról volt szó. Mily nagy hálával tartozunk 
a kegyelem Istenének, hogy ilyen több napra terjedő s 
a keresztyén , élet mélyeit érintő kérdéseket tárgyaló 
értekezleteket is tarthatunk már, melyeken több, mint száz 
lélek vett részt érdeklődésével, imáival, énekeivel s alá-
zatos lelkével a szélrózsa különböző irányából: Kolozs-
várról, Poroszlóról, Marosvásárhelyről, Fehérvízről, Válasz-
úiról, Vulkánból, Bazinból, Szeniczről, Pécsről, Sáros-
patakról, Székelykakasdról, Eperjesről, stb. Csütörtökön 
a Bethánia egylet évi közgyűlését tartotta, melyről 
szívesen küld nyomatott jelentést az egylet elnöke mind-
azoknak, kik ez iránt hozzáfordulnak. E lap lelkész-
olvasóira tekintettel kiemelem az egylet azon határo-
zatát, hogy az 1910. évre keresztyén szellemű naptárt ad ki, 
mely már ez év szeptemberében kikerül saitó alól. 

Felemlítjük azt is, hogy a Bethánia és szövetsé-
gesei elhatározták, hogy a Filadelfia diakonissza-egyletet 
nagy válalkozásában teljes erővel segítik. A Bethánia 
évi bevétele 10,653 K 85 fill. Kiadása 8865 K 98 fill., 
a miből 4055 K 15 fill., mint a helyiség alap gyara-
pítására takarékba tett összeg,' fiktiv kiadás. Az egylet 
vagyona: 8902 K 10 fill. 

Szeretetvendégség zárta be a Bethánia-egylet évi 
ünnepélyét a ref. főgimnázium dísztermében, hol testvéri 

szeretetben örvendeztek a lelkek a szépen megterített 
asztalok mellett s nagy lelki gyönyörűséggel élvezték 
végig a szép programot: az énekkar gyönyörű énekeit, 
dr. Thaly Lóránt kedves prológját, Vargha Erzsike 
kedves felolvasását, Vargha Gyuláné hatalmas felolva-
sását, melyből áradt a Lélek a jelenlevők szívébe. Szabó 
Aladár bibliamagyarázata s dr. Iíecskeméthy István 
imája után felhangzott a kedves ének: „Mindenkilássa 
meg, dicső király az én Megváltóm" s eljött a búcsúzás 
percze. Nehéz volt a búcsú az áldott napok után, de a 
Tábor hegyéről le kellett szállanunk. Isten gyermekeire 
komoly munka vár, mert sok az aratni való s az arató 
kevés. 

Másnap reggel a különféle irányba menő vonatok 
ablakából integettek a szövetségesek pesti testvéreiknek : 
„Isten velünk viszontlátásig". Egy jelenvolt. 

KÜLFÖLD. 

Svájezi egyházi élet. 
(Folyt, és vége.) 

Az egyház és az állam szétválasztásával kapcso-
latban egy igen nehéz kérdés vetődött föl Bázelben: 
mi történjék a theologiai fakultással ? Míg a bázeli tör-
vényhozó testület hozzálátott, az államtanács által kezde-
ményezett részleges szétválasztás megvitatásához, egy 
jogtudós a Basler Nachrichten-ben fölvetette a kérdést, 
— melyről az államtanács tervezetében nem volt szó: 

mi történik a jövőben a bázeli egyetem theologiai 
fakultásával. 

A bázeli lapok egymásután hozzászóltak a kér-
déshez. A hozzászólások közül talán leginkább érdekel 
bennünket Wernle tanárnak, a modern theologiai irány 
egyik vezérének a fölfogása. Wernle ugyanabban az 
újságban azt írta, hogy az egyetem nem tűrhetné, hogy 
bármely egyház beleszóljon az ügyeibe. A tudománynak 
szabadnak kell maradnia. Ha másképp cselekesznek, 
visszaesnek a r. katholikus rendszerbe. 

A legtöbb újság a status quo föntartása mellett 
foglal állást. Eddig ugyanis a theologia tanárait, miként 
a többi egyetemi tanárokat, az egyházi testületek bármi-
nemű részvételének kizárásával egyedül az államtanács 
választotta. így bizony a legutóbbi időkben, a mikor 
radikális elemek jutottak túlsúlyra a kanton kormány-
zásában, a legtöbbször a theologia székein az egyház 
túlnyomó többségének fölfogásától eltérő irányzat hívei 
ültek. Ezen pedig nem szeparácziöval, hanem szabad 
theologiai Jakultások szervezésével lehet csak segíteni! 
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* * * 

Zürichben a szabadgondolkozók egyesülete vállal-
kozott arra, hogy az egyház és az állam szétválasztása 
érdekében nagyobb arányú mozgalmat kezdeményez. 
Bizonyára a szabadgondolkozók csekély népszerűsége 
okozta, hogy a szeparaczió mozgalma mindjárt kezdetben 
meglehetős ellenszenvre talált. 



Az első népgyűlést február 4-én rendezték a zürichi 
városháza nagytermében. Több, mint kétezeren vettek 
részt az egyház és az állam szétválasztása érdekében 
alakított bizottság nevében összehívott gyűlésen. Dr. Forel 
Ágoston tanár volt a gyűlés hivatalos szónoka. Két órás 
beszédében igen kemény támadásokat intézett a keresz-
tyénség ellen. 

Beszédének vezéreszméit a következőkben foglalta 
össze: A nemzeti egyházat, az egyházi adót és a theo-
logiai kart töröljék el és ezt az utóbbit társadalmi ethikai 
karral helyettesítsék. Az istentiszteletekre szolgáló 
épületeket, melyek az állam tulajdonát képezik, köz-
hasznú czélokra használják. Az állam kibérelhetné, köl-
csön vehetné azokat a gyülekezetektől istentiszteletek 
tartására, vagy theologiai szabad főiskolák létesítésére. 
Bárminémű istentisztelet szabadságát biztosítsák, a meny-
nyiben a fönnálló törvényekkel és a közerkölcscsel nem 
ellenkeznek. Az állam őrködjék, nehogy bármiféle nyomást 
gyakoroljanak (különösen a koníirmáczió útján) az ifjú-
ság lelkiismereti szabadságára 

Az előadást heves vita követte, melyben többek 
között Zürich egyik legismertebb papja, H. Hirzel is 
résztvett. Némi nehezteléssel jelentette ki, hogy a zürichi 
népnek nincs szüksége sem a Vaud kantonbeliek,*) se 
más idegenek tanácsára egyházpolitikai kérdésekben. 

A szabadgondolkodóknak kevés reményük lehet 
mozgalmuk sikeréhez. Erre vall az is, hogy a zürichi 
nagytanács január 18-iki ülésén a lelkészek fizetését 
fölemelte, 25-én pedig elvetette Bremser-Schmid amaz 
indítványát, hogy az egyház és az állam szétválasztá-
sának kérdését tűzzék napirendre. 

Majd ha nem a vallásellenes irányzat hívei, hanem 
az egyház és az állam szétválasztásától az evangéliumban 
s a keresztyén egyházban rejlő nagy erkölcsi erők föl-
szabadulását váró, erőteljes evangéliumi irányzat hívei 
is a szétválasztási mozgalom élére állanak — miként 
Genfben — akkor Zürichben is diadalmaskodik a nagy 
kálvini elv: „szabad egyház szabad államban". 

Dr. K 1. 

EGYHÁZ, 
Lelkészválasztás. A hegyközszentmiklósi ref. gyüle-

kezet Silye Gábor, hódmezővásárhelyi segédlelkészt válasz-
totta meg lelkipásztorává. 

Egyházkerületi közgyűlés. A tiszántúli ref. egy-
házkerület június 3-dikától kezdődőleg fogja megtartani 
tavaszi közgyűlését Debreczenben. Az előző napon az 
új lelkészeket fogják felszentelni. 

Nagylelkű adomány. Gróf Majláth József, bodrog-
közi r. kath. nagybirtokos a tiszakarácíi ref. egyháznak, 
a melynek pár év előtt ingyen iskola-telket adott, — a 
lelkészi és tanítói lakások felépítéséből származott adóssá-
gok fedezésére 2000 koronát adományozott. 

Nyugalomba vonuló lelkész. Béldi Károly, a sár-
szentmiklósi evang. gyülekezet lelkipásztora, 53 évi szol-

* Ez Farelnek szólt, ki Vaud kanton fővárosában Lausanne-
qan lakik. 

gálát után nyugalomba vonul. Adja Isten, hogy kiérde-
melt nyugodalmát még sokáig élvezhesse! 

A Ne temere és a Provida constitutio. A r. kath. 
püspöki kar márcz. 31-dikén Budapesten tartott értekez-
letében állapította meg azokat az instrukcziókat, a melye-
ket a Ne temere felfüggesztése, illetve a Provida constitu-
tiónak Magyarországra kiterjesztése és a továbbra köve-
tendő eljárás tárgyában a lelkészkedő papság számára 
ki fog bocsátani. Áz instrukcziókat a püspökök húsvéti 
pásztorleveleikben fogják közölni. 

Gyám intézeti járulék-többlet állami megtérítése. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter értesítette a ref. 
konvent elnökségét, hogy a ref. egyetemes lelkészi nyug-
díj-, özvegy- és árva-gyámintézetnél a járulék 1%-os 
felemelése következtében történt járulék-különbözetet a 
lelkészeknek 1909. január 1-től megtéríti. A miniszter a 
konventnek azt a kérelmét, hogy a százalék-különbözetet 
1908 január 1-től térítse meg, nem találta teljesíthetőnek. 

A lelkészi kongnia-törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatot f. hó 1-én tárgyalta a főrendiház, s 
azt minden változtatás nélkül el is fogadta. A javas-
lathoz r. kath. részről Várossy Gyula kalocsai érsek, 
gör. keleti részről Pap J. János aradi püspök, protes-
táns részről Oyurátz Ferencz dunántúli evang. püspök, 
a világiak részéről gr. Károlyi Gyula szólottak. 

Thököly Imre róm. katholikus? Az „Alkotmány" 
márcz. 27-iki száma a következőket közli: „Thököly 
Imre — katholikus. Ismét egy történelmi tévedés hely-
reigazításáról van szó. A magyar történettudósok mind-
eddig kétségen kívül levőnek tekintették azt a kérdést, 
hogy Thököly Imre katholikus volt-e, vagy protestáns ? 
Thökölyt a legutóbbi időig mindenki protestánsnak tar-
totta, s ennek következtében, a mikor 1907- őszén II. 
Rákóczi Ferencz, Zrínyi Ilona, Thököly Imre és társainak 
holttestét hazahozták, Thököly Imre tetemét azon a réven, 
hogy protestáns volt, a késmárki protestáns templomban 
helyezték el. Most azonban Szekér Joachim sz. ferencz-
rendi szerzetes könyvéből bebizonyították (? !), hogy 
Thököly Imre halála perczében katholikus volt. Szekér 
Joachim a még a XVIII. században közzétett és a magyarok 
történetét tárgyaló két kötetes munkájában ugyanis 
világosan megnevezi még a lelkiatyát is, a kinek a kezébe 
a haldokló Thököly Imre Iszmidben (Nikodémia) a katho-
likus hitre való átlépése alkalmával letette a szokásos 
esküt. A lelkiatya pedig Bernieri Pál, híres jezsuita 
atya, ki mielőtt Iszmidben megfordult volna, Ázsiának 
keleti részeiben is hosszabb ideig, mint misszionárius a 
legáldásosabb működést fejtette ki. Szóval Thököly 
katholikusként halt meg, s ha ez igaz, akkor termé-
szetes, hogy hamvait katholikus templomban kell végső 
nyugalomra helyezni." — Erre a nagy felfedezésre csak 
azt jegyezzük meg, hogy meglehet, hogy Bernier Pál 
tényleg ott lehetet Thököly halálos ágyánál, s az is meg-
lehet, hogy — jezsuita szokás szerint — a már öntu-
datát vesztett fejedelmet megáldoztatta a buzgó páter. 
Ez azonban bizonyosan csak azért történt, mert a 
haldokló fejedelem nem volt már képes elgyengült 
kezével ajtót mutatni az erőszakoskodó jezsuitának. Azt 
azonban, hogy Thököly öntudatosan konvertált, sőt még a 
szokásos esküt is letette volna, nem hisszük el se Szekér 
Joachimnak, se az ,, Alkotmány-nak". Az ellen pedig, hogy 
Thököly hamvainak nyugalmát megbolygassa a klerika-
lizmus és jezsuitizmus, a leghatározottabban tiltakozunk! 

Kálvin-emlék Debreczenben. A debreczeni Kálvin-
emlék ügyében márczius 28-án gyűlés volt, a melyen 
Erőss Lajos püspök elnökölt. Jelen voltak: gr,- Degen 



feld József egyházkerületi főgondnok, Veszprémy Zoltán 
főispán, Kovács Gyula alispán és több tekintélyes vezető 
férfiú, valamint számos érdeklődő. Először dr. Barcsa 
János tanár ismertette a reformácziótól kezdve napjainkig 
az egyház álláspontját az emlékünnepélyek és emlék-
művek tekintetében, s arra a következtetésre jutott, 
hogy csak a mai kor szellemének tesznek eleget, ha a 
kálvini eszmékhez való ragaszkodást valamely emlék-
műben is kifejezésre juttatják. Több felszólalás után 
Komlóssy Artúr meglepetésül bejelentette, hogy már 
10,000 korona van a Meliusz szobor-alapra, mely összeg 
e czélra felhasználható. Az eszme megvalósítására száz-
tagú nagybizottságot alakítottak. Védnökök lettek Erőss 
Lajos püspök és gr. Degenfeld József főgondnok ; elnö-
kök Veszprémy Zoltán főispán, Kovács Gyula alispán 
és Kovács József polgármester. A végrehajtó-bizottság 
elnöke Domahidy Elemér ny. íőispán. (Pr. S. I.) 

Nagypénteki és húsvéti ref. istentiszteletek Buda-
pesten. Nagypéntek. A Kálvin-téri templomban délelőtt 
7 .9 órakor prédikál: Petri Elek, úrvacsorai beszédet 
mond: Csötönyi János; d. e. órakor prédikál: 
dr. Szabó Aladár, úrvacsorai beszédet mond Petri Elek ; 
d. u. 3 órakor prédikál: Fábián Mihály. Budán, a 
Szilágyi Dezsö-téri templomban d. e. 10 órakor prédikál: 
Haypál Benő; d. u. 5 órakor prédikál: Veress Jenő. 
A zuglói templomban d. e. 10 órakor prédikál: Keresz-
tesi Sámuel; d. u. 3 órakor prédikál: Tóth József. 
A kőbányai templomban d. e. 10 órakor prédikál: 
Takaró Géza; este 7 órakor prédikál: Takaró Géza. 
VII. ker. Rózsa-utcza 20. sz. a. imateremben d. e. 10 órakor 
prédikál: Kovács Emil; este 6 órakor prédikál: Szinok 
Zoltán. VIII. ker. Tavaszmező-utcza 17. sz. a. áll. főgim-
názium tornatermében cl. e. 10 órakor prédikál: Kováts 
Lajos. A IX. ker. Mestér-utczai elemi iskola nagytermében 
d. e. 10 órakor prédikál: Böszörményi Jenő. A sváb-
hegyi iskolateremben d. e. 10 órakor prédikál: dr. Kováts 
István. A VII. ker. Aréna-úti elemi iskolában d. e. 10 
órakor prédikál: Izsák Ferencz. Az Erdőtelki elemi 
iskolában d. e. 10 órakor prédikál: Szabó Károly. — 
Húsvét. E lső nap : A Kálvin-téri templomban d. e. 1/i9 
órakor prédikál: Fábián Mihály, úrvacsorai beszédet 
mond: Csötönyi János; d. e. 1/212 órakor prédikál: 
Petri Elek; úrvacsorai beszédet mond: Fábián Mihály; 
d. u. 3 órakor prédikál: Csötönyi János. Budán, a 
Szilágyi Dezsö-téri templomban d. e. 10 órakor prédikál 
és úrvacsorai beszédet mond: Haypál Benő; d. u. 
5 órakor prédikál: Veress Jenő. A zuglói templomban 
d. e. 10 órakor prédikál: Keresztesi Sámuel, úrvacsorai 
beszédet mond: Kiss- Áron; d. u. 3 órakor prédikál: 
Szabó Károly. A kőbányai templomban d. e. 10 órakor 
prédikál és úrvacsorai beszédet mond: Takaró Géza; 
d. u. 3 órakor prédikál: Szinok Zoltán. A VII. ker. Rózsa-
utcza 20. sz. a. imateremben d. e. 10 órakor prédikál 
és úrvacsorai beszédet mond : Kovács Emil; d. u. 6 órakor 
prédikál: dr. Kováts István. A VIII. ker. Tavaszmező-
utcza 17. sz a. áll főgimnázium tornatermében d. e. 
10 órakor prédikál: dr. Szabó Aladár, úrvacsorai beszédet 
mond: Kováts Lajos. A mester-utczai iskolában d. e. 
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Böszörményi 
Jenő. A svábhegyi iskolateremben d. e. 10 órakor 
prédikál és úrvacsorát oszt: dr. Kováts István. A skót-
misszió imatermében (Hold-utcza 17. sz. a.) este 1/i7 
órakor prédikál: Izsák Ferencz. Rákosfalván d. e. 11 
órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Tóth József. Az 
erdőtelki elemi iskolában d. e. 10 órakor prédikál és 
úrvacsorát oszt: Szabó Károly. A VII. ker. aréna-úti elemi 
iskolában d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: 

Izsák Ferencz. M á s o d i k n a p : A Kálvin-téri tem-
plomban d- e. 10 órakor prédikál: dr. Szabó Aladár, 
úrvacsorai beszédet mond: Petri Elek ; d. u. 3 órakor 
prédikál: Csötönyi János. Budán, a Szilágyi Dezsö-téri 
templomban d. e. 10 órakor prédikál: Kováts Lajos, 
úrvacsorai beszédet mond: Veress Jenő; d. u. 5 órakor 
prédikál: Veress Jenő. A zuglói templomban d. e. 
10 órakor prédikál: Tóth József, úrvacsorai beszédet 
mond: Keresztesi Sámuel; d. u. 3 órakor prédikál: 
Keresztesi Sámuel. A kőbányai templomban d. e. 10 órakor 
prédikál: Fábián Mihály; d. u. 3 órakor prédikál: 
Takaró Géza. A VII. ker. Rózsa-utcza 20. sz. a. imaterem-
ben d. e. 10 órakor prédikál: Szinok Zoltán; este 
6 órakor prédikál: Kovács Emil. A hold-utczai német 
templomban d. e. 10 órakor magyarul prédikál és 
úrvacsorát oszt: Forgács Gyula. A M. A. V. munkás-
telepen d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: 
Takaró Géza. 

A lelkész árváknak káplántartási segélye. A ref. 
egyetemes konvent elnöksége annak idején felterjesz-
tést intézett a vallás- és közoktasásügyi minisztériumhoz, 
a melyben felkérte, hogy ne csak a lelkész özvegye, 
hanem özvegy nemlétében a lelkész árvái részére is 
adassék káplántartási díj. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter értesítette a konvent elnökségét, hogy az 1908. 
évi XIV. t.-cz. végrehajtására rendelt államköltségvetési 
hitel csupán a kongruás lelkészek mellett rendszeresített 
segédlelkészek javadalmi hiányainak pótlására van ren-
delve. Addig azonban, míg a törvény idevonatkozó ren-
delkezése átalány adásával történik, továbbá a mennyiben 
a konvent az átalányt aképpen tudja kezelni, hogy 
annak keretében az említett árvák érdekei is méltány-
lásra találhatnak, ez idő szerint nincsen kifogása az ellen, 
hogy az átalányból az árvák is segélyeztessenek. (Pr' S. I..) 

Az ORLE. választmánya márczius 30-án Kolozs-
várt ülést tartott, a melynek egyik legfontosabb tárgya 
az alapszabályok megerősítése kérdésében való állás-
foglalás, legfőbb czélja pedig az erdélyi vezető emberek-
kel és papsággal való személyes érintkezés útján a még 
fennforgó differencziák békés kiegyenlíteni akarása volt. 
A választmány gyűlése, a nagy számban megjelent 
erdélyi papság résztvevése mellett szinte kerületi kon-
gresszussá nőtte ki magát, s úgy vettük észre, hogy a 
diíferencziák megszüntetése tekintetében is jó eredmé-
nyeket ért el. Lefolyásáról csak a jövő héten számol-
hatunk be részletesen. 

I S K O L A . 

Az Evang. Tanáregyesület f. hó 14—15. napjain 
Pozsonyban tartja meg második évi közgyűlését. Április 
14-én a főiskolai és a középiskolai szakosztályok és a 
választmány üléseznek. Április 15-én regge fél 9 órakor 
istentisztelet lesz a Bél Mátyás-utczai templomban. Imád-
kozik Leffler Sámuel nyíregyházai igazgató. A d. e. 9 órakor 
kezdődő közgyűlés programmján szerepelnek: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Üdvözlések. 3—6. Felolvasások Hirschman 
Nándortól, Hetvényi Lajostól, Brand Vilmától és Hamvas 
Józseftől. Délután 2 órakor közös ebéd. Délután 4 óra-
kor a közgyűlés folytatása, a hivatalos jelentések meg-
hallgatása s a szakosztályi és választmányi ügyek és indít-
ványok elintézésére. Április 16-án kirándulás Dévénybe, 
Németóvárra, Carnuntumba és Hainburgba. 

A sárospataki ref. főiskola ügyei. A mint a 
napilapokban olvassuk, a sárospataki főiskola néhány 
tanára beadványt intézett a kultuszminiszterhez, hogy 

• 



legfőbb felügyeleti jogából kifolyólag vizsgáltassa meg 
a sárospataki főiskola vagyonkezelését, — s a kultusz-
miniszter ennek folytán felszólította a tiszáninneni kerület 
elnökségét, hogy a főiskola igazgató-tanácsának meg-
kérdezése mellett nyilatkozzanak az alapítványok meg-
csonkítása és a tőkeköltés tárgyában és csatolják be 
azokat a lappéldánypkat, a melyek a Zoványi-ügy 
előzményeit és a főiskola vagyonkezelését tárgyalták. — 
Ezzel a sajnálatos és mindinkább odiózussá váló ügygyei 
kapcsolatban említjük fel, hogy a főiskola igazgató-
tanácsának márczius 16—18. napjain tartott gyűlése, a 
mult évi záró számadások során kénytelen volt azt álla-
pítani meg, hogy némely halaszthatatlan kiadások követ-
keztében a tőkeállomány fogyott, s hiány mutatkozik az 
idei rendes normálköltségvetésben és a tápintézet költség-
előirányzatában is. A hiányok eltűntetésére irányult ter-
vezgetések között felmerült a főgimnázium részére való 
államsegélykérésnek és a jogakadémia megszűntetésének 
gondolata is. Az igazgató-tanács azonban nem határozott 
ezekben a kérdésekben, hanem áttette azokat vélemé-
nyezés végett a főiskola tanári karához és a gazdasági 
választmányhoz. — Megvalljuk, hogy igen szomorkodva 
szemléljük ezeket a jelenségeket, s igen óhajtanánk, ha 
azokat a bölcseség és a szeretet minél előbb meg-
szűntetné. 

Az egyetemi kereszt-kérdés ismét kísért. A Szent 
Imre Kör újból megindította a mozgalmat a keresztnek 
a budapesti tud. egyetem tantermeiben leendő kifüg-
gesztése iránt, s az ez idő szerinti rektor, dr. Székely István, 
a kör küldöttsége előtt megígérte, hogy mindent el fog 
követni a jogos kérelem teljesülésére. — A Szent 
Imrések e mozgalma már kiváltotta a nem kívánatos 
reakcziót. A szabadgondolkozó diákok Galilei-köre szin-
tén deputáczióval jelent meg a rektor előtt s arra kérte, 
hogy az 1848: XIX. t.-cz. által államosított tudomány-
egyetemen vessen gátat minden olyan törekvés elé, mely 
az egyetem állami jellegét elhomályosítani törekszik. A 
rektor erre a kérésre sajátságos, a mai kultusz- ós kultur-
érában már nem szokatlan választ adott. Kijelentette, 
hogy a budapesti tud. egyetem állami jellegét, a mi 
nincs, a kereszttel elhomályosítani nem lehet, s arra 
kérte a küldöttséget, hogy memorandumát vegye vissza. 
A küldöttség azonban erre nem volt hajlandó, s így a 
Szent Imrések és a Galileisek memoranduma is az egye-
temi tanács elé fog kerülni. 

A máramarosszigeti ref. főiskola kérelme. A 
nevezett főiskola vezetősége elhatározta, hogy a régi 
hírneves intézet mellett létesített internátust és tápinté-
zetet kibővíti, hogy a főiskola a jövőben fokozottabb 
mértékben felelhessen meg nemzeti hivatásának. A vezető-
ség azt tervezi, hogy az internátust legalább száz benn-
lakó főgimnáziumi növendék számára bővíti ki s harmincz 
szegénysorsú joghallgatónak nyújt olcsóbb élelmezést. Az 
erre a czélra szükséges kétszázezer koronát a főiskola 
vezetősége a közönség áldozatkészsége révén kívánja 
előteremteni. A kérelmet a főiskola egyházi hatóságai, 
a máramaros-ugocsai református egyházmegye és a 
tiszántúli egyházkerület a legmelegebben pártolják, a 
belügyminiszter pedig a gyűjtést az egész országban 
engedélyezte. A gyűjtő-bizottság, a melynek élén Tisza 
István gróf főgondnok, György Endre gondnok, Héder 
János helyetes gondnok. Pap Tibor dr. jogakadémiai 
igazgató ós Bede László főgimnáziumi igazgató állanak, 
bizalommal fordul nemcsak a protestáns, de az egész 
magyar hazafias közönséghez a nagy kulturális és nem-
zeti hivatású intézmény támogatása érdekében. A fő-
iskola és a vele kapcsolatos kulturális intézmények az 

ország egyik legszegényebb és hozzá nemzetiségi vidékén 
a legnagyobb kedvezések mellett nevelik az arra érdemes 
minden rendű gyermekeket, valláskülönbség nélkül, haza-
fias magyar szellemben. Az internátus czéljaira szánt 
adományokat Máramarosszigetre, a református liczeum 
czímére kell küldeni. 

GYÁSZ ROVAT. 
Fertősalmási Vargha László, alsónémedi-i ref. 

lelkész, a pesti ref. egyházmegye tanácsbírája, f. évi 
márczius hó 26-án, hosszas szenvedés után, életének 
69-ik, lelkipásztorkodásának 37-ik évében elhunyt. — 
Addig is, míg életéről méltóképen megemlékezhetnénk, 
részvéttel teszszük le sírjára kegyeletünk czipruságát. 

ADAKOZÁS. 
A Farkas József emlékalapra adakoztak: Apostol 

Pál kunszentmiklósi gimn igazgató 5, Szikszay Gusztáv 
kunszentmiklósi ny. gimn. tanár 5, Fábián Mihály felső-
ireghi leik. 4, Németh Péter csongori leik. 5, Hettes-
heimer Henrik ószivaczi leik. 30, Somogyi Kálmán adándi 
leik. 5 korona. Összesen: 54 korona. A 11. számban 
kitüntetett 707 kor. összeggel együtt: 761 kor. B. Pap 
István theol. igazgató. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Minden gyermek szobában hálával kell gondolni 

azokra a derék norvég halászokra, kik a háborgó ten-
geren fogjíik a tőkehalat, mely a kitűnő csukamájolajat 
szolgáltatja. Csukamájolajat, a legízletesebben és a leg-
könnyebben emészthető formában nyújt a „Scott-féle 
Emuisiómely egyike a legjobb tápgyógyszereknek. 
Kapható a gyógyszertárakban. 

Az „Egyetértés" egyike a legrégibb magyar lapok-
nak. Fennállásának hosszú ideje alatt teljesen megked-
veltette magát a magyar intelligens közönséggel, úgv 
hogy ma az Egyetértés a legolvasottabb és a legelter-
jedtebb politikai napilapok egyike. Ezt az óriási ered-
ményt pompás tartalmával, kitűnő hírszolgálatával és 
azokkal az elsőrangú összeköttetéseivel szerezte meg, 
a melynek révén nemcsak a magyar lapok között, lett a 
lzgelső, hanem a legnagyobb külföldi lapokkal is felveheti a 
versenyt. Az „Egyetértés" teljesen ingyen kitűnő vasárnapi 
mellékletet nyújt olvasóinak, a mely az aktuális események-
ről közöl gyönyörű képeket és elsőrangú hazai és külföldi 
íróktól hoz szépirodalmi dolgozatokát. A ki tehát az 
„Egyetértésit járatja, az nemcsak egy kiváló magas 
színvonalon álló napilapot kap, hanem egyúttal pompás 
szépirodalmi képes hetilapot is. Az „Egyetértés" előfize-
tési ára: egy évre 28.— korona, félévre 14.—korona, 
negyedévenként pedig 7.— korona. Mutatványszámot 
kívánatra szívesen küld az „Egyetértés" kiadóhivatala, 
Budapest, VI., Eötvös-utcza 32. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 



tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-kőrút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva, 

Fábián Béla ref. vallású magkereskedő hirdetését 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Az anyatejtől 
elválasztott gyermekek gyorsan kövérednek, erőssekké 
és rózsás színitekké válnak, ha a tápláló SCOTT-féle 
Emuisiót szedik. 

A gyermekek szeretik és könnyen emésztik a 

SCOTT-féle Emulsiot, 
Orvosok és bábák az egész föld kerek-
ségén állandóan ajánlják a 

SCOTT-féle Emulsió-f, 
mert ismerik azokat a kiváló eredménye-
ket, a melyek a SCOTT-féle Emulsio nyo-
mán keletkeznek. 

„Nyáron is legjobb eredménnyel 
adagolható." 

Egy eredeti üveg ára 2 kor. 50 fillér. 
Kapható minden gyógytárban. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-
féle módszer véd-
jegyét - a halászt 
— kérjük f igye-

lembe venni. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-kőrút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
album árjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő: Hamar István. 

NYÍLTTÉRI 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

ves'é- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

I Természetes vasmentes savanyúvíz. 
K Japható ásTányvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forrás-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, 
: : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

\í/ \!/ xl̂  xl̂  Ni/ >1/ \Jr xl/ M/ ^ xl/ vU \I> ^ xj/ >1/ >1/ 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi) -

l ege lőnyösebb be-
szerzési for rása. 

C r r l Á l u n o O ^ n h n laboratóriumi felszere-
L i l l u i y U U U £ Q U U lésekés tanszerek gyára 

Budapest, VIII,, Baross-utcza 21. sz. 
itlecliaiiikni gyár. Üveufuvö-mfihely. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

H I R D E T É S E K . 
A l e g r i o b b 

kályhákat és kandallókat 
szállít csásas6i-i é s Isrlráilyi 

nd-vaxrl s z á l l í t ó HEIM H. 
H i i t i o p e i 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 , csaladi há -
zak, i skolák , i rodák s tb . részére . Több 
mint 100,000 van belőle h r » z n á l a t b a n 

Va lód i 
csak ezze 

a védő-
jegy g y e J • 

Prospektusok é s kö l t ségvetések Ingyen é s bérmentve. 
Beszerezhető esakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d w a r b a n . 
M o r l a v f » l é r i a u t c « a l O . 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 



Orgonagfár 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító. 

A bécsi és párisi világkiál ításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 

. légnyomású csörendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes bangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai H6 évi fennállás óla 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek es ra jzot kívánatra díjmentesen. 

nnnl s z ó s z é k e k e t , m i n -

den stylben, jutányos 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. $ 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KAROLY 

Budapest, VII., Csömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékteríiöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsóhat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

— ^ Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. EtiS magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

KÁLVIN JÁNOS MŰVEI Szerkeszti Czeglédi Sándor 
ref. lelkész, theol. magántanár. 
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A) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

I. A genfi egyház kátéja 
II. Az egyház reformálásának szükségességéről 

III. Értekezés az ereklyékről 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel 

VI. A párisi theol. fakultás hitczikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József . 
E hat mű, bár külön-külön is kapható, egy díszes kötetben 4 K 50 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Béza Tódor: Kálvin János élete. Fordította Licz. Rácz Kálmán . 

VIII. Psychopannychia. Fordította Rabold Gusztáv 
IX. Válasz Pighiusnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. (Sajtó alatt.) . 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, díszes kötésben 6 K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERYET-PÖR. (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J. István . . . 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította 

dr. Tari Imre 
XII. Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő 

XIII. A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J . István 
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K 60 f 
, 80 . 
» 50 „ 
„ 60 „ 
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3 . 4 „ 

A 32—35 ívlnyi 
terjedelmű kijjtet 
ára díszes köpés-

ben 8 K. 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és HATOD 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 ív terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

B) Csoport. Kálvin föniüve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i fökiadása, (Sajtó alatt.) 

G) Csoport. Szentírásmagyarázati müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. kötet : A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 
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nkad. szobrász 
Első orsz. szabadalmazot t 

síremlékmü-gyárosok 
BUDAPESTEN I VII., Rákóczi-út 90. 

Modern sírkövek, 
keresztelő meden- fr 

\ \ czék, úrasztalok! / r 

NVAIl1 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 é v i = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 

j ^ j ^ ' ^ f ^ J c t ^ l l i 

Qz « B t Z^ _ . ^ * - -

evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is! 

Jutányos 
árak! 

I P O L G Á R K A L M A N 
müórás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR R E Z S Ő ÉS TÁRSA 
Budapest, X. , Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szál l í tás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

•j 



Marx és Mérei 
Budapest, VI., Bulcsű-utcza 7. 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 21-06 . 

Gyártanak: f iz ika i , kémia i , geo -
dézia i m ű s z e r e k e t . — E lemi , 
po lgá r i és közép isko lák te l jes 
berendezése. — 8 0 m u n k á s , 

16 lóerő . — 

Kitüntetve: 1906 ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 

Báró Kameny József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál Kadarkút 
l.ftghi/tosahb olcsó üy.mi! Ár.jegyzők kívánatra bérmentve. 

Hegedűs és Sándor 
prot. Írod. könyv- n0h l<0r70nh0V1 megJelent í;k é s ' 
kiadóhivatalában llLJJlClirCIllJCII : kaphatok: 

Erőss La jos . ; ^ é t i k a ' Ara * T J t 
T7,-Acc T ö l n e Budhista katekizmus. Német-
i ü l OSS L ^ d J O b . }J0i fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötésben , 4 K 

T<Ticc VámUi Estéli órák T. Ara fűzve 
O / . LVISS j x a r o i y . 3K.Vászonkötésben,5K. 
T Q n r c n ^ á n r l n r Kálvin János élete és egy-

j a n c s o O d l l U U l . házpolitikája. Ara fíízve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 

Kun Béla dr. gi™ ^b4"lton4S,J 
Magyar református egyházalkotmány. Ára . . . 7 K 
NTar rw V á r n U r Kálvin theologiája. Ára vá-
l N i a g y j x a r o i y . gzonkötésben . . . 5 K . 
"MtróIriT P ó l Szoros kapu. Ára fíízve . 4 K. 1 \ \ d i \ 1 d l . VsVsy.nnk-fitp.shmi . fi K . 

J 
Vászonkötésben . . . . 6 K. 

4 n r » c i 7 n l t á n P a p i d o l £ o z a t o k IIr- (Kö" 
c t n u o i / i i c t i j . fönséges egyházi besze-

dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i t r r k x r i V c f \ / n l a Papi dolgozatok IÍI. Ára 
i V i l U O V l C S V j y u i d . vászonkötésben 7 K. 
^ l n 7 Q p f Debreczeni Lelkészi Tár 
O . O Z d ü U J O Z b C l . (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 
Zsiray Károly. kézikön,T5o i? 
Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Á r a . . — " 8 0 K . 

Kállai Lajos motorgyára 
B u d a p e s t , VI., G y á r - u t c z a 28. 

Teljes jótál lás k i tűnő csénlésért. \ 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsép,ókészléte. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Kzen legújabb motorok terjesztése 

erdekeben használt gőzgepek  
cserébe vétetnek. 

Ezen motarcsénlö-készletek felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet: 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

cséalőkészfeteii 
kettős tlsztitó-szerkezettel. 

! Egyedül létező ú ídondság! 

Önműködő, ellenőrző fcs biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetőgépek stb. 

A Ö H B 2 3 H i f o r r á s 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra télítésnélkttll töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

HORNYANSZKY VIKTOR CS. ÉS KIS. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 4 7 2 0 . 

Orgona-harmóniumok, 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányi 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezett — hangszt yár-
O T n \ A / A P O C Q I cs-és kir/udvarihangszergyáros 
X [ II | | l | Ü X X r f s • ! a m k l r zene-akadémia szin 
W I ü l i f 1 U U l . i l U l házak, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II,, Lánczíhd-u. 5, sz, Gyár: Ontőház-u. 2. s , 
Továbná ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű össz . 
húros-, vonós és l'úvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak melleit 

Hangfokozó gerendai 
mely hegedű, gordonka, beillesztiise 
után soli kai jobb, erőse!ib és lágya Jbb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernt? 

Legnagyobb gyár és raktár 
Saját ta 'álmányű (Rákóczi) T á r j o -
g a t ó ; általánosan elismert lepjol' b, 
mely tökéletes solo hangszerré : ii-
lam konstruáltatott. Iskolávi 

forinttol feljebb. 
Az összes hangszerek javítása 
k'm leges, szakszerű pontossági 
jutányos á rban ; kezesség mind 
egyes hangszernél. Árjegyzék » 
den egyes hangszerről külön, MV 

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban 
1 
= r= 

és kicsinybe ^ . 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik m i n d e n vasárnap . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX. ker., Kálvin-tér 7. sz. . a h o v á 
a kéziratok, előf izetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő í 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak : 
Dr. Kováts Is tván — Veress J e n ő 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

Hirde tés i d í j ak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Vezércz ikk : Gondolatok Jézus feltámadásáról. Dr. Szabó Aladár. — T á r e z a : Húsvét. Szabolcska Mihály. A tör-
ténelmi Jézus. Sebestyén Jenő. — Könyv i smer t e t é s : Paulik János: Egyházi beszédek a szneziálizmusról. Veress 
Jenő. — Be l fö ld : Előkészületek a genfi jubileumra.. Dr. K. I. Az ORLE. kolozsvári választmányi ülése. H. I. Érte 
kezlet a ref. tanonezotthon tárgyában, —h. —ő. Vegyesházassági statisztika. Homola István. — Külföld : Külföldi 
szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesüle t . — Gyászrovat. — Adakozás. 
— Különfé lék . — Hirde tések . 

Gondolatok Jézus feltámadásáról. 

Jézus feltámadásának kérdése Isten souverai-
nitásának kérdése. Hogy Isten mindenekfelett való 
hatalom, ez a nagy igazság áll a Jézus feltáma-
dását tagadó okoskodásokkal szemben. A tétel 
igazságát a hitetlen és kételkedő theologusok sem 
merik tagadni, de nem ezt a nagy gondolatot 
teszik okoskodásuk kiindulási pontjává. A hitetlen 
és kételkedő [theologusok mértéke az ő gyarló 
erejük és korlátolt, vagy mások által befolyásolt 
eszük. A hitetlen theologus első kérdése nem az, 
hogy milyen nagy az Isten hitalma és milyen 
feltétlen az ő uralma, úgy a testi, mint a lelki 
világban, hanem a/;, hogy mit bír létesíteni az 
az emberi erő, mit bír felfogni a sokszor nagyon 
is gyarló emberi ész és igen gyakran, hogy mit 
tanít az illetőnek külön kedvencz pápája. Ebből 
a főbetegségből következik okoskodásuknak és ta-
gadásuknak minden részlete és fordulata. 

E hiábavaló és nyomorúságos okoskodásokkal 
szemben épp úgy, mint minden kor hitetleneinek 
Isten ellen való lázadásaival szemben a Zsoltáríró 
merész kifejezésével mutathatunk rá az isteni 
hatalom teljességére: „Az egekben lakozó neveti 
őket." (Zsolt. 11:4.) Valóban az egekben lakozó 
ereje teljében neveti őket, neveti hiú erőlködéseiket, 
szűklátkörűségüket és gyávaságukat, a mely aka-
dályozza őket, hogy élettelen gondolataikkal őszintén 
és következetesen álljanak elő s a felelősséget a 
várható iszonyú következményekért elvállalják. 

Az Isten azonban nemcsak hatalom, hanem 
szeretet és kegyelem is. Éppen azért az Isten 
nem maradt egekben lakozó Isten, hanem azt is 
mondotta: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én 
népemet!" (Ézsaiás XL: 1) és belépett az emberiség 
történetébe. Istennek ez a megjelenése Jézusban 
lényegesen különbözik Istennek másnemű mun-
kájától és életnyilvánulásától. Jézusnak minden 
szava és minden tette kezesség afPeiol, hogy ő 
benne az isteni életnyilvánulások Isten erőteljes-
ségének teljesen megfelelő mértékben mentek végbe. 
Nem az a csodálatos és hihetetlen tehát, hogy 
Jézus feltámadott, mert hiszen az isteni tökéletes 
élet előtt a halál számbavehető akadályt vagy 
gátat nem képezhet. Az az igazán csodálatos, hogy 
Jézus szenvedett és meghalt. Viszont ez következik 
abból, hogy az isteni erőteljességben kegyelem, 
szeretet és irgalmasság is van. Jézus már azzal 
is nagy áldozatot hozott, hogy a földön — mint 
ember — megjelent, de ezt az áldozatot teljessé 
és tökéletessé az által tette, isteni szeretetét leg-
ragyogóbban azáltal mutatta meg, hogy az isteni 
élettel legellentétesebb hatalmaknak, a bűnnek és 
a halálnak iszonyú sujtolásait elszenvedte s így 
az Isten igazsága elé az emberiség ügyét tiszta 
fénybe állította, a bünt gyűlölő Istent kiengesz-
telte s kegyelmes orczáját, atyai szeretetét felénk 
fordította. 

Mindebből aztán nemcsak az következik, hogy 
Jézusnak fel kellett támadnia, mert hiszen nem-
csak az ő megjelenésében, hanem az ő szenve-

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mínt 
r _ _ r _ _ r ^ ^ •• 

F A B I A N B E L A magkereskedése, Budapest, UlíőHit \\. szám. 
Kálvin-tér mellett. Tessék próbát tenni. 



désében, és halálában is az isteni erőteljesség 
nyilvánul, hanem az is következik, hogy Jézus 
fe l támadásának egészen más jelentősége van, mint 
a mit annak a legtöbb húsvéti beszédben tulaj-
donítani szoktak. Jézus nem azért támadt fel, 
hogy a halhatatlanságról szóló okoskodásokat támo-
gassa , hanem azért, hogy az Istennel való közös-
ség és az új élet megszerzésére szükséges erő-
forrásokat fe l tár ja , a váltság erőit megközelíthetőkké 
tegye és megmutassa, hogy az ő élete győzelmes 
élet s az ő halála győzelmes halál volt, elannyira, 
hogy a ki ez élet és halál erőit megszerzi, az 
Jézussal új életre támad és maga is győzelmes 
életet él. Boldog, a ki ilyen értelemben mondhatja 
és hirdetheti azt a nagy igazságot , a melynek 
hangoztatásával az első keresztyének így köszön-
tötték egymást Húsvétnak regge lén : „Feltámadott 
az Űr . . . bizonyára fel támadott ." 

Dr. Szabó Aladár. 

TÁRCZA. 

Húsvét. 
Föltámadott a Krisztus! 
— De csak azoknak: 
A kik szeretnek, 
Kik sohsem aratnak, 
Mindig; csak vetnek 
És megmaradnak 
Balgán, halálig 
Meleg, álmodó szívűeknek . . . 
— Halleluja, föltámadott a Krisztus! 

Föltámadott a Krisztus! 
— De csak azoknak: 
Kik sírni tudnak, 
Eszményekért élnek, 
Es nem maguknak 
S fejükön hordják 
Szent glóriáját 
Láthatatlan töviskoszorúknak . . . 

Halleluja, föltámadott a Krisztus! 

Föltámadott a Krisztus ! 
— De csak azoknak: 
Kik bíznak bátran, 
Fényesebb hajnalok 
Hasadásában, 
Az Igazságnak, 
A Szeretetnek 
Húsvéti szent diadalában ! . . . 

Halleluja, föltámadott a Krisztus! 

Szabolcsba Mihály. 

A történelmi Jézus. 
Ki volt Jézus ? 
Ez a kérdés, mint örök probléma, immár kétezer 

év óta ott lebeg az emberiség szeme előtt. Kétezer év 
minden nagy theologusa, tudósa, költője és művésze 
megadta rá a feleletet. Kétezer esztendő minden gon-
dolkozó hivője és hitetlenje ott látta maga előtt a 
kérdést s felírta utána a maga feleletét. 

A XX. század legmodernebb theologusai ezt az 
örök problémát megoldatlanul hagyják, illetve erre a 
kérdésre nem felelnek; és mégis megoldani vélik azt 
olyképen, hogy a régi kérdést egyszerűen letörlik a 
világtörténelem táblájáról, s helyébe felírják a másikat: 

Klt-e egyáltalában valaha Jézus ? 
Erről az új kérdésről, ennek irodalmáról s az ily 

irányú mozgalomról akar szólani ez a kis tájékoztató 
dolgozat. 

* * 
* 

Mielőtt azonban ezzel az rij problémával, s az arra 
adott feleletekkel foglalkoznánk, igen rövid áttekintés-
ben vissza kell térnünk a régi kérdés megoldásának 
különféle irodalmi irányaihoz és feleleteihez, hogy így 
Jézus történelmi létezésének kérdése megfelelő hátteret 
nyerjen. 

Hogy ki volt Jézus ? erre a korábbi kérdésre, a 
mint tudjuk, tulajdonképen igazán csak a XIX. század 
igyekezett feleletet adni. A Jézus életírásának óriási 
irodalma teljességgel a XIX. század terméke. A kultura 
hatalmas fejlődésével mint minden addig megoldatlan 
probléma, úgy a Jézus kilétének kérdése is fokozottabb 
mértékben foglalkoztatta a lelkeket. A theologiai kritika 
rendkívüli kifejlődése, a szélesebb és mélyebb látókör, 
az őskeresztvén s egyéb irodalmak tüzetesebb ismerete 
s alaposabb áttanulmányozása egészen új helyzetet te-
remtett. Miután egészen új világításba helyezte az új-
testamentumot, természetes, hogy vele együtt a Jézus 
egész egyéniségét is új formában állította a vizsgálódó 
szeme elé. Hogy azután ez a különböző nézőpontokból 
való szemlélet mind megannyi külön, gyakran fantasztikus, 
máskor merész, sőt képtelen Jézus-képet teremtett, az 
egészen természetes. Innen van az, hogy míg a korábbi 
századok felfogásában úgyszólván csak egyetlen egy,' 
a bibliai Krisztus-kép foglalt helyet, a XIX. század 
a Krisztus-képeknek egész seregét teremtette meg. A 
Jézus életírásának hatalmas fellendülése a helyett, hogy 
egységet teremtett volna ós végleg tisztázta volna Jézus 
kilétének kérdését, valóságos bábeli zűrzavart teremtett, 
s adott legalább is húszféle Jézus-képet, melyek a leg-
magasztosabb, legistenibb alaktól kezdve lefelé a nevet-
séges, gyámoltalan s megvetésre méltó formákban állítják 
elénk azt, a kit nemcsak halála után, de életében is 
meggyötörtek a folytonos kérdezősködéssel kiléte felől. 

A „Jézus élete" Íróiról, külön-külön, a legrégibb 
időktől kezdve, e dolgozat keretében természetesen nem 
szólhatunk. Csak azokat az irányokat ós szempontokat 



említjük fel, a melyek szerint Jézus életrajzait osztá-
lyokba sorozhatjuk. Hase volt talán az első, a ki a 
„Jézus élete" irodalmát osztályozta, s Jézus életéről 
szóló munkájában nagy gonddal összeszedve, közölte. 
0 a különböző irányú munkákat felosztja történelmi, 
harmonikus és poétikus életrajzokra. Strams, bár rend-
szeres felosztást nem ad, mégis szembe állítja a régi 
supranáturális szempontot a raczionálizmus álláspontjával, 
hogy aztán ő a saját módszerét kövesse, mellyel híres 
munkáját megírta, a melyben az ú. n. mythikus magya-
rázat alapján állva, az evangéliumi történetekből nem 
lesznek egyebek, mint szentséges legendák, szent mon-
dáknak mythosok alakjában való kifejezései; az egész 
Krisztus-alak pedig a gyülekezet kegyes és rajongó 
fantáziájának a produktuma. Van Oosterzee „Jézus élete"1 

czímű munkájában egészen eredeti felosztást ad. 0 a 
líase által felállított osztályokat nem fogadja el, hanem 
e helyett a következő három korszakot veszi fel: Az 
első periódus a XVIII. század közepéig, a deizmus és 
a raczionálizmus ébredéséig tart. Az ebben a korszakban 
megjelent munkákat a hivő, ele teljesoi 'kritika nélkül 
való szellem jellemzi. A XVIII. század közepétől kezdve 
azonban az angol deisták és raczionálisták, az „ Auf-
klarung", a franczia encziklopedisták szellemének hatása 
alatt a Jézus életrajzának kizárólag kritikával megírt 
hatalmas forrongó irodalmi korszaka kezdődik, a melyet 
Van Oosterzee szerint a hit nélkül való kritika szelleme 
jellemez. Ez a második periódus. A harmadik a Strauss 
által támasztott vihar után fellépett hivő, de egyszer-
smind kritikával dolgozó szellem korszaka, a mely Oosterzee 
szerint az egyedüli helyes módszer a Jézus életrajzának 
megírásában. Ezt az állítást azonban nehéz elfogadnunk, 
annál is inkább, mert a hitnek és kritikának egymáshoz 
való viszonyát igen nehéz megállapítani. Míg ugyanis a 
hit kedvéért a kritika bizonyítékai előtt nem hunyhatunk 
szemet, addig másrészt az is bizonyos, hogy a gyenge 
hit mindent, még félkritikát is elfogad s elegendő erősnek 
talál. Éppen azért a Jézus életének megírása objektíve 
és oly módon, hogy azt mindenféle theologiai irány és 
meggyőződés megnyugvással fogadja, teljességgel lehe-
tetlen. Egyetlen egy iró sem állhat Jézus alakjával 
szemben elfogulatlanul, függetlenül, szabadon s mind-
egyik akaratlanul is úgy írja meg Jézus életét, a hogy 
Jézus alakja hitében kialakult. Vagy teljes hittel, vagy 
teljes kritikával, de a kettőt összeolvasztani nem lehet, 
mert ez utóbbi esetben a kettő közül valamelyik okvet-
len rövidséget szenved. S ha nem is fogadjuk el Bousset D 
szavait;

2 a ki szerint „a hit a történelem ellensége" 
annyiban mégis igazat kell neki adnunk, hogy „mikor 
az ember hisz és tisztel, nem lát többé tárgyilagosan". 
Az; hogy Jézust némelyek Isten fiának, Übermenschnek, 
hérosznak, közönséges embernek tartják, s ez utóbbi 
formában szocziális reformátornak, egyszerű tudós rabbi-

1 „Het leven van Jesus" I. 173. s köv. 
- „Was wissen wir von Jézus?" 54. 1. 

nak, aszkétának, rajongónak stb. tekintik, mindez annak 
a fokmérője, hogy ki-ki mily hittel és mily kritikával 
dolgozik, kiben mi az erősebb. A leggyengébb hit, vagy 
a teljesen hit nélkül való lélek a legképtelenebb ,,kritiká"-t 
is magáévá teszi. A hitetlen, sőt gonosz, kárörvendő 
szellem pedig kapva-kap a leglehetetlenebb hipothézi-
sen is, mivel ő nemcsak bírálni akar, hanem tenden-
cziózus kritikai „eredmények" után kutat. Miért közli 
például Haeckel Celsusnak gyalázatos költött adatait 
Jézus születésére vonatkozólag? Mert őt nemcsak hogy 
hit nem vezeti, de kritikájában nevetségessé, sőt meg-
vetésre méltóvá akarta tenni Jézus alakját. Míg egy 
Van Oosterzee például áhítattal s „megoldott sarukkal" 

jár-kel Palesztina megszentelt földjén, addig Nietzsche 
vagy Kálthoff s még annyi sokan megvetéssel s gúnnyal 
szólnak a „názáreti ácsfiú"-ról. 

Hitet és kritikát igazán csak a leglényegtelenebb 
pontokban lehet egyesíteni a Jézus élete megírásában, 
mert rendkívül relatív és egyéni kérdés, hogy ki, mit, 
miként és hogyan fog fel vagy fogad el, s a miben egy 
hivő lélek pl. már túl sok kritikát lát, abban egy modern 
theologus még a régi szabású orthodoxía vonását véli 
felfedezni. A XIX. század nagy harczainak tehát az lett 
az eredménye, hogy az a maga ezernyi feleletével csak 
még nagyobb zavart csinált. A régi, kizárólag bibliai 
alapon álló felfogást meggyengítette, a raczionális fel-
fogást lehetetlenné tette, s az által, hogy a kritikát 
óriási mértékben kifejlesztette, odáig vitte a dolgot, hogy 
az egész új-szövetség hitelességét, tehát a Jézus életére 
vonatkozó legfontosabb adatok megbízhatóságát is két-
segbe vonta, sőt tagadásba vette. 

(Folyt, köv.) 
Sebestyén Jenő. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Egyházi beszédek a szocziálizmusról. Irta s ;i nyír-

egyházi evang. templomban elmondotta Paulik János, nyíregyházi 
ev. lelkész. Ara 80 fillér. Debreczen, Hegedűs és Sándor könyv-
kiadóhivatala. 1909. 

Rendkívül fontosnak és halaszthatatlannak tartjuk 
és állandóan sürgetjük a magyar protestantizmus társa-
dalmi szervezését s eleven egyháztársadalmi munkássá-
gát. A társadalmi szervezkedés és az egyháztársadalmi 
munka egyik kiváló tényezőjének tartjuk a protestáns 
keresztyén igehirdetést és pedig különösen a szocziális 
irányú evangéliumi igehirdetést. Lapunk f. évi 10. szá-
mának vezérczikkében — a magyar protestáns egyház-
ban először — tettük szóvá a modern kulturkérdéseknek 
s azok legfontosabbikának, a szocziális kérdésnek a 
protestáns keresztyén igehirdetésben való rendszeres 
tárgyalását és sürgettük a Jánosi Zoltán ilyen irányú 
beszédkötete kapcsán az egész magyar protestáns egy-
házban a szocziális irányú igehirdetést. 

A kezünk alatt levő 31 lapos kis egyházi beszéd-
füzet is a szocziális irányú protestáns igehirdetés ter-



méke, a mely kimondottan a szocziálizmust tárgyalja. 
Előszavában elmondja a szerző, hogy az idők jelei kész-
tették e füzetbe foglalt beszédék elmondására, korunk 
legnagyobb mozgalmának tárgyalására, a mely elől a 
lelkipásztoroknak kitérni nem lehet. A nagyfontosságú 
kérdés tárgyalását megkívánja egyházunk és híveink 
érdeke is, nehogy máshonnan nyerjenek egyházunk tagjai 
egyoldalú, hibás és veszedelmes tájékoztatást, illetőleg 
félrevezetést. A szocziálizmust nem részletesen és kime-
rítően, hanem csak főelveiben akarja megismertetni és 
az Isten igéje megvilágító fényébe állítva, óhajtja ráse-
gíteni a hallgatókat és olvasókat a szocziálizmussal szem-
ben való helyes magatartásra. 

Mind czélját, mind tárgyának szűkebbre határolását 
helyeseljük. 

Beszédei közzétételére, barátai óhaja mellett, — 
úgymond — az a körülmény késztette, hogyr protestáns 
egyházi irodalmunk nagyon szegény még az ilyen irányú 
dolgozatokban, „mert ha itt-ott történnek is utalások az 
egyházi beszédekben a szocziálizmus egyes ismertebb 
tételeire, de olyan beszéd, a mely egyenesen a szocziá-
lizmust tenné főtételének, előttem eddigelé ismeretlen". 
A mit a hazai római katholikus és a külföldi keresztyén 
irodalomnak ebben a tekintetben való gazdagságáról s 
ilyen irányú irodalomnak nálunk, magyar protestánsoknál 
való nagy szükségéről mond, teljesen igaz. A mit azon-
ban a szocziálizmust tárgyaló egyházi beszédek teljes 
hiányáról mond, az tévedés, illetőleg csak abban a for-
májában igaz, hogy a szerző előtt beszédei kiadásakor 
ismeretlenek volrak. Mi fennebb említett czikkünkben 
rámutattunk nemcsak az ilyen irányú külföldi munkás-
ságra, hanem megemlékeztünk az idevágó magyar egy-
házirodalmi tevékenységről, mind a kérdés elméleti tisz-
tázására irányuló értekezésekről, mind a gyakorlati irányú 
egyházi beszédekről. Főleg kiemeltük a többi közü\ Jánosi 
Zoltánnak ez év elején megjelent értekes egyházi bestéd-
kötetét, mely teljesen a szocziális kérdéssel foglalkozik. 
Paulik János ennek az ismerete nélkül írta és adta ki 
ezt a kis beszédfüzetét. 

Fiatal kollegáinak kívánt - úgymond — e beszé-
dek közzétételével szolgálatot tenni, meg arra is gondolt, 
„hátha ez a szegény példa tehetségesebb kollegáit szebb 
és nagyobb enémű munkák megírására fogja buzdítani". 
A fiatal kartársaknak értékes lehet a tapasztaltabbak 
példája Azonban a szerző példaadása nélkül is van már 
egy egész szocziális irányú beszédkötetünk. Hisszük, 
hogy szükség és ihlet újabb és kifogástalanabb műveket 
is fog létrehozni 

Paulik füzete három egyházi beszédet tartalmaz. 
Az elsőben a szocziálizmus igazságait, a másodikban a 
szocziálizmus tévedéseit tárgyalja, a harmadikban pedig 
a keresztyén egyház feladatát a szocziális kérdés körül. 
A szűk keretnek megfelelő tárgyfelosztást helyesnek 
tartjuk. 

Az első beszéd alapigéje, helyesebben jeligéje I. 
Ján. 4 i. A hármas beszédhez való általános bevezetés 

és a szocziálizmus nagyjában való meghatározása után 
a szocziálizmus igazságait tárgyalja, a melyek szerinte: 
hogy javítani akar az emberiség sorsán, a munkásviszo-
nyok rendezésére és bizonyos régi keretek kitágítására 
törekszik, hadat üzen az emberi nem pusztító rémének, 
a háborúnak és a kultura áldásait mindenkinek megkö-
zelíthetővé óhajtja tenni. Azután rámutat arra, hogy a 
szocziálizmus igazságai jó részben a kereszlyénségtől 
vannak kölcsönözve, illetőleg annak a szellemével meg-
egyeznek. 

A második beszéd, a Jer. 13. ie. 2 1 - 2 2 . jeligével, a 
szocziálizmus főbb tévedéseiről szól. Főtévedése a szo-
cziálizmusnak, hogy egész rendszere anyagias világfel-
fogáson épült fel (I.), az emberek között teljes egyen-
lőséget (II.) és vagyonközösséget (III.) akar létesíteni. 
Végül rámutat a krisztusi elvek alapján való társadalmi 
építésre. 

A harmadik beszéd, a Kol. 2. 6-8- jelige alatt, a 
keresztyén egyháznak a szocziális kérdés körül való 
feladatát tárgyalja, a mely szerinte : a vallásosság ápo-
lása (I.), a szeretet hirdetése és gyakorlása (II.) s az 
igazság és szeretet szellemével való áthatása a törvé-
nyeknek és törvényhozásnak (III.). Az általános vallásosság 
ápolása szerintünk nem elégséges. A beszéd első részé-
ben a keresztyén hitélet ápolásáról kellett volna szólnia, 
határozottan és erőteljesen. A második részben a krisz-
tusi embertestvériség hirdetéséről és gyakorlásáról kellett 
volna szólnia pontosabban. A harmadik részben az egész 
közéletnek keresztyén szellemben való átalakulásáról 
kellett volna beszélnie, a nagy feladat egyik részlete 
helyett. A keresztyén egyház szocziális feladatait, társa-
dalmi szervezkedését, a munkásmisszió, szegényügy, beteg-
ügy, cselédkérdés, alkoholizmus, gyermekek és ifjak men-
tése, rabgondozás, vasárnap megszentelése stb. terén 
való feladatait nem is tárgyalja a szerző, a mi szerin-
tünk hiba. 

Az első két beszédnek az a hibája, hogy a tárgyi 
ismertetés a szocziálizmus igazságairól és tévedéseiről 
nem egészen pontos. Az egyetemes embertestvériség 
gondolata nincs kiemelve, viszont a nemzeti irányú 
haladással szemben a hazaellenes nemzetközisége és a 
termelési eszközök közössé tételére irányuló törekvése 
(kollektivizmus) stb. nincsenek feltüntetve. 

Szónoklattani műalkotás szempontjából hibája mind 
a három beszédnek, hogy nem bibliai alapigén felépült 
igazi egyházi beszédek. A bibliai igék csak jeligéül 
szolgálnak s nincsenek szervesen feldolgozva. Azután 
kifogásoljuk azt is, hogy szerző egy ó-szövetségi prófétai 
és két új-szövetségi apostoli igét választott jeligéül, pedig 
mindenekfelett a Jézus Krisztus életének és tanításának 
evangéliumából kellett volna a szocziális kérdésre vonat-
kozó jeleneteket és részleteket rendszeresen összegyűj-
teni és egyházi beszéddé feldolgozni, mint a hogy tette 
például elméleti irányban Harnack. így lehetett volna 
az egész füzetet s különösen az utolsó beszédet igazán 
értékessé tenni. Első és második beszédének hibája az 



is, hogy a beszéde folytatására vonatkozó kijelentéssel 
végzi be mindkettőt, pedig szép ós jó befejezést kellett és 
lehetett is volna készíteni. 

Nyelve világos, érthető, de nem eléggé numerikus. 
Sok helyen meg idegenszerű, régies és nehézkes. A 
mutató névmást régies ragozott formában használja az 
alanyesetben is (ezen, azon stb.). Az evangéliumi helyett 
régiesen evangyéliomit használ, több helyütt pedig, talán 
sajtóhiba gyanánt, evangyélmi fordul elő (11., 12., 26., 
30. 1). Idegen szavakat szükségtelenül használ (vulkán, 
kultura). 

Különben a beszédek tárgyias ismertetése és keresz-
tyén építő ereje becsülésre méltó. 

Mindezeket egybefoglalva, a nemes czélt és a kis 
keretben végzett tiszteletreméltó munkát, hibái mellett 
is, szívesen üdvözüljük, valamint Paulik Jánost, egyházi 
irodalmunk tevékeny munkását is, a szocziális irányú 
protestáns igehirdetők és lelkipásztorok között. Egyszer-
smind újra sürgetjük, hogy minden lelkipásztortársunk 
álljon a szocziális irányú evangéliumi igehirdetés és 
egyháztársadalmi munka szolgálatába a szocziális keresz-
tyénség és a keresztyén társadalom nagy czéljának 
minél előbb való megvalósítása végett! 

Veress Jenő. 

H K I K O U > 

Előkészüle tek a gen f i j u b i l e u m r a . 

A genfi utat előkészítő bizottság f. hó 3-án tartotta 
első érdemleges ülését B. Pap István elnöklésével. Az 
ülésen résztvett dr. Máday Andor genfi egyetemi magán-
tanár honfitársunk is, ki néhány napot Budapesten töltött. 

A genfi útra eddigelé a következők jelentkeztek: 
1. Csiky Anna tanítónő Budapestről; 2—3. Somogyi 
József és Korbai Pál theologusok Budapestről; 4—5—6. 
Szíves Zoltán lelkész. Knopp Árpád, Kányái József 
egyházmegyei tanácsbíró Enyingről; 7. Farkas György 
lelkész Abaujsínáról; 8 Thury Etele theol tanár Pápá-
ról ; 9. Zayzon János főgimn. tanár Nagyenyedről; 10. 
Hubay Bertalan lelkész Bodzásújlakról; 11. Vargha 
István polg isk. tanár Belényesről; 12—13. Földváry 
László lelkész és leánya Váczhartyánból; 14. K. Nagy 
Béla Krasznáról; 15. Sebestyén Jenő s.-lelkész Utrecht-
ből; 16. Haypál Benő lelkész Budapestről; 17. Klimó 
Pál lelkész Gyöngyösről; 18—19—20. B. Pap István, 
Hamar István és dr. Pruzsinszky Pál theol. tanárok; 
21 - 22. dr. Kováts István és Veress Jenő hitoktatók ; 
23. Gál Lajos theologus; 24. Lampérth Géza író Buda-
pestről ; 25. Bélteky Lajos lelkész Hajdúszoboszlóról ötöd-
hatod magával. Farkas Kálmán főgimn. tanár Kecske-
métről több társával. 

A bizottság tudatja a genfi úton résztvenni szán-
dékozókkal, hogy csak azok számára szerezhet kedvez-
ményes árú jegyeket Bruck-Királyhidáig. illetve Marcheggig 
s csak azoknak az elszállásolásáról és ellátásáról gon-

doskodhatik előre Genfben, a kik június hó elsejéig 
jelentkeznek és addig a körutazási jegy árába legalább 
40 koronát beküldenek az elnök czímére (B. Pap István 
ref. theol. igazgató, Budapest IX., Kálvin-tér 7). A jegy 
árának még esedékes része legkésőbb június hó 20-ikáig 
befizetendő. 

Az ország határáig szóló félárú jegyekért már be-
nyújtottuk a kérvényt a minisztériumhoz. 

Tekintettel egyfelől arra, hogy a genfi ünnepségek 
már július 2-ikán este megkezdődnek; másfelől arra, 
hogy a Felsőolaszországon át tervezett út költségei 
szerényebb viszonyok közt élő lelkésztársaink nagyobb 
részét visszatartották volna a genfi ünnepségeken való 
részvételtől: a bizottság a jóval olcsóbb és rövidebb 
útvonalat ("Bécs—Innsbruck—Zürich-—Genf) választotta 
odafelé. A váltandó körutazási jeggyel legczélszerübb 
München felé visszatérni. A kik nem ugyanazon az úron, 
avagy nem Münchenen át, kívánnak visszajönni, azoknak 
— természetesen — önm iguknak kell az eltérő irányba 
szóló jegyeiket beszerezniük. A körutazási jegy 60 napig 
érvényes, így a visszatérés előtt — külön jeggyel — akár 
Párisba, akár a Rajna-mentére el lehet még menni. A 
kik pedig Svájcz szépségeit óhajtják megismerni, azok 
45 frankért (kb. 42 kor. 50 fill.) válthatnak Genfben 
olyan jegyet, melyért két hétig bármerre és akárhány-
szor utazhatnak Svájcz határain belül. A körutazási 
jeggyel azután külön is hazajöhetnek. 

A vidékről jövők számára június 28-án éjjelre a 
budapesti theologián gondoskodunk szállásról. Indulás 
Budapest keleti pályaudvarról 29 én a reggeli (7 ó. 30 p.) 
személyvonattal. Az ország nyugati széléről jövők út-
közben csatlakozhatnak hozzánk, avagy Bécsben. Nehogy 
a hosszú út fáradalmai egyeseket nagyon megtörjenek, 
másfelől, hogy az út szépségeit láthassuk, csak nappal 
utazunk. Június 29-én Bécsben, június 30-án Innsbruck-
ban, július 1-én pedig Zürichben töltjük az éjet. Bizott-
ságunk előre gondoskodik megfelelő szállókról. Bécsből 
is, Innsbrukból is, Zürichből is a reggeli gyorsvonattal 
indulunk és a délutáni órákban érkezünk mindenüvé, 
úgy hogy még egy kissé körül is nézhetünk. 

Több oldalról jövő kérdezősködések folytán tuda-
kozódtunk, hogy mennyibe kerül Genf bon az élet ? Úgy 
értesültünk, hogy átlag napi 5—8 koronáért tisztességes 
lakást és teljes ellátást kaphatunk ú. n. „pension"-okban. 
Még idejében gondoskodunk, hogy a jobb és mérsékeltebb 
árú pensionokban megfelelő számú helyet lefoglalózzunk. 
Ez az egyik oka annak, a miért a körutazási jegy árá-
nak egy részét előre kérjük. 

Ott tartózkodásunk idejét arra kívánjuk fölhasználni, 
hogy a lélekemelő ünnepségek sorozatát a magunk 
részéről is gazdagítsuk. 

Mindenekelőtt Kálvin templomában július 4-én, vasár-
nap magyar istentiszteletet tartunk. Az imák mondására 
és a prédikáczió tartására — úgy reméljük — püspökeink 
vállalkoznak. Antal Gábor püspök már kilátásba is 
helyezte közreműködését. Az előima és a prédikáczió 



között Haypál Benő budapesti lelkész a „Gályarabok 
énekét" fogja szólóban énekelni. A szólóének és köz-
énekeink kiséretére valamelyik orgona-művész lelkész-
társunkat kérjük föl. 

Egyik este franczianyelvü magyar estélyi tartunk a 
végből, hogy egyházunk iránt érdeklődő külföldi test-
véreinket egyházunk küzdelmes múltja és nem kevésbbé 
küzdelmes jelene, mai ereje felől tájékoztassuk. Dr. 
Pruzsinszky Pál a svájczi egyházak testvéri szeretetét 
is érző gályarabjainkról, dr. Kováts István pedig „A 
magyar kálvinista egyház múltja, jelene és jövője" czímen 
tart előadást. Közben Haypál Benő és Bélteky Lajos 
régi magyar egyházi énekeket énekelnek, poétáink pedig 
egy-két vallásos tárgyú, esetleg alkalmi költeményt adnak 
elő tolmácsolással. A volt genfi diák: Szabolcska Mihály, 
reméljük, nem marad el! 

A genfi magyarok egyesülete, a „Hungária" is rendez 
estélyt. Dr. Máday tanár, mint az egyesület tiszteletbeli 
elnöke, már előre is meghívott reá bennünket. Ennek a 
magyar nyelvű estélynek barátságos folytatása is lesz a 
fehér asztaloknál. 

Az ünnepségek közepette időt szakítunk arra is, 
hogy önmagunk közt tanácskozásra gyűljünk egybe. A 
látottak, a hallottak s Kálvin közöttünk járó nagy lelke 
bizonyára támaszt és érlel bennünk néhány megbeszélésre 
s megszívlelésre méltó gondolatot és igazságot! 

Mindezekről nemsokára részletes tudósítást küldünk 
az érdeklődőknek és az utazásra jelentkezőknek. 

Dr. K. I. 

Az ORLE. kolozsvári választmányi ülése, 
Az ORLE. elnöke márczius 30-dikára Kolozsvárra 

hívta össze az egyesület választmányának ülését. Tekintve 
azt az érzést, a mellyel az erdélyi kerület vezető körei 
és ezeknek hatása alatt a papság nagyobb része az 
ORLE. iránt eddig viseltettek, kissé merésznek látszott 
az elnök intézkedése, a mely a választmányi ülés helyéül 
éppen Kolozsvárt jelölte ki. Valóságos benyomulás volt ez 
a gyűlés, nem az ellenség, mert hiszen ilyenképpen az 
erdélyi kerületnek sem vezetősége, sem papsága sohasem 
viselkedett, hanem a másként gondolkozóknak táborába; 
és pedig éppen azzal a czélzattal, hogy egymással köz-
vetlenül érintkezve, a kérdéseket megvitatva, eloszlassa 
az egyesület választmánya az aggodalmakat ós meg-
nyerje a másként vélekedőket. Es e kissé merésznek 
látszott vállalkozás, ha még nem vezetett is teljes ered-
ményre, de kétségtelenül sok tekintetben tisztázta a 
helyzetet és a czélokat, és megegyengette az utat arra, 
hogy az ORLE. tagjai között ott legyenek az erdélyi 
testvérek is. 

A választmányi üléssel kapcsolatban legelső sorban 
is jóleső érzéssel kell feljegyeznünk azt, hogy az ülés 
megtartására nemcsak a ref. theol. fakultás elöljárósága 
engedte át a legnagyobb szívességgel az intézet dísz-
termét, hanem az ORLE-étŐl eltérő állásponton levő 
kolozsi egyházi értekezlet, élén Herepey Gergely esperessel 
és Nagy Károly egyházkerületi főjegyzővel, vállalkozott 
a házigazda szerepére és azt igaz magyaros szívességgel 
is töltötte be. 

Másodsorban pedig azt kell feljegyeznünk, hogy 

az elnök hívó szavára nemcsak a választmány tagjai 
jelentek meg szép számban, hanem az erdélyi barátok 
buzgólkodására a kerület papsága is élénk érdeklődést 
tanúsított a gyűlés iránt, úgy annyira, hogy a választ-
mány ülése szinte kerületi kongresszussá nőtte ki magát. 

A gyűlést megelőző estén már legnagyobb részben 
együtt voltak a hivatalosak és az érdeklődők, és barát-
ságos vacsoránál beszélgették meg azokat a kérdéseket, 
a melyeknek sikeres megoldásától függ az erdélyi pap-
ság egyetemleges csatlakozása. Az elhangzott felszóla-
lások egyfelől az erdélyi testvéreket igyekeztek meg-
győzni a felől, hogy az ORLE., az alapszabályok meg-
erősítése tekintetében elfoglalt, ismeretes álláspontja 
daczára is éppen nem akar frontot vetni az ú. 11. hivatalos 
egyháznak, sőt inkább az azzal való harmonikus együtt-
működésre törekszik; másfelől pedig azt fejezték ki, 
hogy az erdélyi kerület vezetői és papsága éppen nem 
elvi ellenzői az ORLE-nek, hanem inkább barátai annak, 
s ha az alapszabályok valami módon megnyerhetnék a 
hivatalos egyház piacetjét, akkor az erdélyi kerület is 
oda állana az ORLE. zászlaja alá. 

A 30-dikán reggel 9 órakor megkezdett választ-
mányi ülést, — a melyen a választmány tagjain kiviil, 
mint tanácskozó tagok, részt vettek a megjelent erdélyi 
lelkésztársak is — dr. Baltazár Dezső elnök nyitotta 
meg. Beszédében reá mutatott arra a különös ós fáj-
dalmas elbánásra, a melyben az ORLE. alapszabalyai a 
kormány részéről részesíttettek, s a mely sajnálatosan 
mutatja a liberálizmus szellemének meghanyatlását és a 
reakczió előnyomulását, éppen akkor, a mikor a forra-
dalmi szabadelvűség lett többségi politikai programmá. 
Majd kimutatta az ORLE. létjogát s indokolta, úgy egy-
házi, mint hazafias szempontból a választmánynak az 
alapszabályok tekintetében elfoglalt és a konvent ki-
küldött bizottsága előtt is tolmácsolt álláspontját. 

Ezután a kolozsi egyházmegyei egyházi értekezlet 
nevében, a dr. Szadeczky Gyula egyetemi, Pokoly József 
theol. tanárból és Barabás Samu kolozsvári lelkészből 
álló küldöttség élén. Nagy Károly theol. tanár, egyház-
kerületi főjegyző üdvözölte szíves szeretettér a választ-
mányt, s átadván az egyházi értekezlet átiratát, óhajtá-
sát fejezte ki az iránt, hogy a még fenforgó nézet-
különbségek megszüntetésével az erdélyi papság is 
csatlakozhassák az ORLE-hez. Az üdvözlő szavakra 
dr. Baltazár elnök felelt, biztosítván a küldöttséget a 
felől, hogy az ORLE. a békeséget keresi, és a mennyi-
ben az elvi álláspont megengedi, szives készséggel mű-
ködik arra, hogy az erdélyi testvérek óhajtásait honorálja. 

Elnök jelentvén, hogy megtett bejelentésére vála-
szólólag Kenessey Béla püspök szíves készségét nyilat-
koztatta ki a választmány tisztelgő küldöttségének foga-
dására, a gyűlés a küldöttség tagjait kijelölte. 

A tárgysorozatra térve, legelső sorban Szondy 
Géza tett jelentést az alapszabályok megerősítése ügyé-
ről s terjesztett elő határozati javaslatot a további el-
járást illetőleg. Határozati javaslatában azt indítványozta, 
hogy a választmány tegyen felterjesztést a konventre s 
kérje, hogy az alapszabályokat adja vissza, vagy ha .e 
kérésre a választmányt jogosultnak nem tartaná, függessze 
fel határozatát addig, a míg e tárgyban az egyesület 
idei kongresszusa nem nyilatkozik. Dr. Ferenczy Gyula, 
Szuhay Benedek és Sulyok István hozzászólása után 
aképpen határozott a választmány többsége, hogy miután 
egyáltalában s különösen a Kálvin-jubileum esztendejé-
ben nem óhajtaná, hogy az alapszabályok kérdése dis-
harmoniát okozzon a konvent és az egyesület között, s 
miután reménységet táplál az iránt, hogy az ORLE. békés 



és hasznos működése mellett a hivatalos egyház állás-
pontja változni fog : felkéri a konventet az alapszabá-
lyoknak, minden határozathozatal nélkül leendő vissza-
küldésére. 

Tárgyalás alá kerülvén a kolozsi egyházmegyei 
egyházi értekezlet beadványa, a mely az ORLE.-i alap-
szabályok kérdésének az egyházi hatóságokkal való 
egyetértő megoldását kívánja, a választmány az óhajtást 
a kongresszus elé terjeszteni határozta, s egyszersmind 
jóleső érzéssel vette tudomásul Nagy Károly ama hiva-
talos kijelentését, hogy ha a konvent arra határozná el 
magát, hogy az egyesület alapszabályait a belügyminisz-
terhez terjeszti fel láttamozás végett, az erdélyiek ebbe 
is belenyugodnának s egyetemlegesen csatlakoznának. 

Dr. Ferenczy Gyula a Kálvin-jubileum megülése és 
annak maradandó alkotással való megörökítése iránt ter 
jésztett elő határozati javaslatokat. Dr. Baltazár Dezső, 
Hamar István ós Szuhay Benedek hozzászólása után a 
választmány kimondta, hogy az egyesület idei kongresz-
szusát Debreczenben fogja megtartani; azzal kapcsolat-
ban Kálvin-emlékünnepélyt tart. a melyen az egyházi 
beszéd tartására Haypál Benő budai lelkészt, Kálvin 
méltatására pedig Eröss Lajos tiszántúli püspököt kéri fel. 
Maradandó alkotásképpen meg kívánja teremteni a ref. 
papi árvák internátusát, s ennek létesíthetése végett 
arra kéri fel az egyházi hatóságokat, hogy a lelkészek 
egyházi adójának e czélra leendő átengedését ajánlják a 
gyülekezetek, presbitériumok jóindulatába. Elhatározta 
továbbá, hogy pályázatot hirdet Kálvin-jubileumi egyházi 
beszédre és a nyertes egyházi beszédet egyesületi lap-
jában közzé teszi. 

Dr. Weresmarthy Miklós országgyűlési képviselő és 
Péntek Ferencz szentendrei lelkész azt az ajánlatot 
tették, hogy megindítanak a saját költségükön egy 
protestáns színezetű, liberális politikai krajczáros napi-
lapot, ha annak teriesztésére a prot. lelkészi kar fel-
ajánlja támogatását. Az ajánlatot a választmány szíves 
örömmel fogadta; az ORLE. támogatását felajánlotta. 
A megindítandó napilap érdekében a puhatolódzó fel-
hívások a vállalkozók által meg fognak küldetni a lelké-
szekhez. Itt van az alkalom, hogv a mit régóta óhajtunk 
és sürgetünk, megvalósuljon. Csak buzgó támogatás 
kellene hozzá! Megadja-e ezt a prot. papság ? —• majd 
meglátjuk ! Igen szomorú volna, ha a szíves ajánlkozók-
nak s nekünk is csalódás lenne az osztályrészünk ! 

Kovács Sándor vajdahunyadi lelkész a lelkészi 
fizetések korpótlék útján való rendezéséről értekezett. 
Szerinte a lelkészi fizetéseket, a községek nagysága, 
illetve minemüsége szerint, bizonyos kategóriákba kellene 
osztani s ezeknek megfelelőleg kellene megállapítani a 
korpótlékokhoz való jogosultságot is, a mely eljárás 
mellett, bár megmaradna a kis, közép és nagy gyüle-
kezeti papi jövedelmek között levő természetes különbség, 
de a nagyobb, gyülekezetek lelkészei is részesülnének 
korpótlékban. A választmány honorálta ugyan a felol-
vasó intenczióit; de mivel az általa kontemplált fizetési 
és korpótlékozási rendszer eltért az egyházi törvény 
rendelkezéseitől, határozatában azt jelentette ki, hogy e 
kérdés megoldásánál a zsinati törvényhez ragaszkodik. 

Kovács László az ORLE. és a világiak czím alatt 
tartott, a témára ugyan kevéssé vonatkozó, de egyéb-
ként tartalmas felolvasást, a mellyel kapcsolatban kimondta 
a választmány, hogy tiltakozik minden olyan feltevés és 
vád ellen, a mely szerint az ORLE. a világiak ellen 
alakult volna és azoknak az egyház ügyeinek intézésében 
eddig viselt szerepét változtatni kivánná. 

Szóba került még a falusi temetkezési egyesületek 

és egy lelkészi kölcsönös segélyegylet alakításának esz-
méje is. Ezek részletes tárgyalásába azonban a választ-
mány nem bocsátkozott, hanem az eszméknek az egye-
sületi lapban való kifejtését és megbeszélését jelentette 
ki kívánatosnak. 

Örvendetes tudmásul szolgált az az elnöki beje-
lentés, hogy az ORLE. gyűléseire szóló vasúti kedvez-
ményes jegyek dolgában a kereskedelemügyi minisztéri-
umban teljes jóindulat tapasztalható, sőt kilátásba helyez-
tettek még a választmányi ülésekre is a kedvezményes 
jegyek. 

Az idő előrehaladottsága miatt néhány tárgy a 
jövő választmányi ülésre halasztatván, az elnök köszö-
netet mondotta kolozsi egyházi értekezletnek s a fakultás 
elöljáróságának a szíves vendéglátásért, s az ülés köz-
énekkel és az elnök imádságával bezáratott. 

Az ülés folyama alatt, annak félbeszakításával, 
tisztelgett a választmány küldöttsége Kenessey Béla püs-
pöknél, hogy biztosítsa őt s kerületét az egyesület békés 
szándékai felől és meghívja a választmányi közebédre. 
A püspök igen szívesen fogadta a küldöttséget, s 
reménységét fejezte ki az iránt, hogy a még bizonyos 
mértékben ma is fenforgó differencziák békésen ós 
jóindulattal fognak eloszlattatni s eljő az ideje annak, 
a mikor teljes lesz a harmónia és ORLE.-isták lehetnek 
még azok is, a kik most még nem lehetnek az egye-
sület tagjai. 

Délután közebéd volt, a melyen mintegy százan 
vettek részt. Az elhangzott felköszöntők, a melyek közül 
kiemelkedők voltak dr. Baltazár Dezsőé, Kenessey Béláé, 
Nagy Károlyé, Pokoly Józsefé, Kiss Ferenczé, dr. Feren-
czy Gyuláé, megnyugtató la g azt mutatták, hogy a kolozs-
vári gyűlés sok tekintetben tisztázta az álláspontokat s 
kedvezőleg módosította az ORLE. felől eddig táplált 
véleményeket. 

Ebéd után, dr. Szádeczky Gyula egyetemi tanár 
szíves kalauzolása mellett a társaság tagjai Kolozsvár 
történeti és egyházi nevezetességeit tekintették meg; 
este pedig, barátságos vacsora után vettek búcsút egy-
mástól, azzal a kellemes érzéssel, hogy a kolozsvári 
vállalkozás nagy hasznára szolgált a kölcsönös megértés 
ügyének. 

Értekezlet a ref. tanonezotthon tárgyában. 
A mint arról már lapunk mult számában is hírt 

adtunk, a Kálvin-szövetség márczius 25-én a ref. tanonez-
otthon kérdését egy felolvasó ülés keretében vette tár-
gyalás alá. 

A felolvasó ülés a Protestáns Iparosképzö Egylet 
helyiségében folyt le, s a hely ilyetén megválasztásával 
az volt a Kálvin-szövetség vezetőségének a czélja, hogy 
szélesebb körökben tegye ismertté ezt a félszázad óta 
szép tevékenységet kilejtő egyesületet is. 

Nem fér kétség hozzá, hogy napjainkban, a mikor 
közgazdasági életünk minden tényezőjét az a főtörekvés 
vezeti, hogy Magyarországot, mely eddig szinte kizáró-
lagosan őstermeléssel foglalkozó állani volt, ipari állammá 
is tegyék, akkor számot kell vetni az egyháznak is ezzel 
a törekvéssel s foglalkoznia kell a most fejlődő álla-
potban levő iparososztállyal s arra kell igyekeznie, 
hogy a jövendő idők e leghatalmasabb osztályát a maga 



számára megnyerje és minél szorosabban az egyházhoz 
fűzze. 

Természetes, hogy ebben a törekvésben csak úgy 
lehet előre haladnunk, ha a kérdésnek a gyökerére 
nyulunk s a jövendő iparosait, a mai ifjú iparos gene-
rácziót igyekszünk úgy vezetni és nevelni, hogy az a 
későbbi korban is hü fia maradjon egyházának. 

A legnagyobb örömmel üdvözöljük azért a Kálvin-
szövetség ilyen irányú kezdését, mert ebből is azt látjuk, 
hogy a szövetság a leghelyesebb úton jár, a mikor nem 
zárkózik el a gazdasági és szocziális kérdések alapos 
megfigyelése s az e téren felmerülő bajok lehető orvos-
lása elől, sőt működésének súlypontját éppen erre a 
térre igyekszik helyezni, a mely tér a legelhanyagoltabb 
s igazán kinálkozik a helyen egyháztársadalmi munka 
kifejtésére. 

A tanonczotthon kérdésének helyes megoldása 
különösen Budapesten, de az ország többi városaiban is 
égető szükséget képez. Sok szülő csak azért nem adja 
ipari pályára gyermekét, mert félti a tanonczidő alatt a 
gyermekre leselkedő egészségi és erkölcsi veszedelmektől, 
a melyektől igazán csak a helyes internátusi elhelyezés 
és vezetés óvhatja meg. 

Ilyen körülmények között érthető érdeklődéssel 
vártuk a Kálvin-szövetség akczióját s a márczius 25-iki 
értekezlet lefolyása, a tartalmas előadás és az annak 
nyomán megindult alapos vita arról győzött meg ben-
nünket, hogy az ügy a Kálvin-szövetség kezében jó 
helyre van letéve s egyházi hatóságaink jóakaratú támo-
gatása mellett nem késhetik sokáig az első budapesti 
ref. tanonczotthon felállítása. 

A Gonda Béla min. tanácsos elnöklete alatt lefolyt 
ülésen elég szép számban jelentek meg az érdeklődők, 
kik között ott láttuk Sörös Bélát, a losonczi ref. tanoncz-
otthon szervezőjét és Samarjay Jánosnét, a rimaszom-
bati ref. tanonczotthon védnöknéjét is, a kik vidékről 
jöttek fel, hogy a tanácskozásban részt vegyenek. 

Az értekezlet közönsége legelőbb a Majba Vilmos 
ág. h. ev. hitoktatási igazgató vezetése alatt álló tanoncz-
otthont tekintette meg. Hétről-hétre 70—80 protestáns 
tanoncz keresi fel az iparosképző-egylet souterrain-helyi-
ségében.levő ezt az otthont, a hol nemes szórakozáson 
és hasznos olvasmányokon kívül egyházi énekek tanu-
lásával s bibliamagyarázat hallgatásával vannak elfog-
lalva a megjelenők. Majba igazgató szakszerű ismer-
tetése után egy növendék igen szépen és értelmesen 
szavalta el a „Jairus leánya" cz, költeményt, majd a 
növendékek egy egyházi éneket adtak elő. 

A Kálvin-szövetség nevében Gonda Béla alelnök 
meleg szavakban mondott köszönetet a tanonczotthon 
bemutatásáért, mint a mely igazán sikerült nyitányt 
képezett az ezután következő értekezlethez. 

A résztvevők ezután a Protestáns Iparosképzö 
Egylet szépen berendezett, tágas és világos helyiségeit 
tekintették meg s meghallgatták Müller tanár előadását, 
a ki egy tömör kis ismertetést adott az egylet ötven 

esztendős működéséről, czéljairól s törekvéseiről. Valóban 
őszinte elismerésünkre tarthat számot a Kör vezetősége 
s különösen az elnök, Kovács Zsigmond ref. egyháztaná-
csos (a ki 41 éve tagja az egyesületnek s 25 év óta 
elnök), mert főként az ő odaadó és önzetlen tevékeny-
ségének köszönhető, hogy az egylet ma a főváros által 
adományozott telken épült saját házában teljesítheti 
nemes hivatását: a protestáns iparos ifjúságnak szakbeli 
továbbképzését s protestáns és hazafias irányban való 
vezetését. 

Ennyi biztató jelenség s szép eredmény megisme-
rése után tartotta meg Maday Gyula ref. főgimnáziumi 
tanár előadását a ref. tanonczotthon kérdéséről. Maday 
ezzel a kérdéssel a budapesti ref. egyháztanács meg-
bízásából is már hosszabb idő óta foglalkozik, s így 
igazán mint az ügy alapos ismerője mutatkozott be 
hallgatósága előtt. Előadását, mely a kérdést minden 
vonatkozásában felöleli, s az annak megvalósításához 
szükséges gyakorlati eszközökre is rámutat, — lapunk 
következő számában egész terjedelmében közölni fogjuk. 
Előadása végén határozati javaslatot terjesztett az ülés 
elé, a mely szerint a Kálvin-szövetség kívánatosnak és 
szükségesnek tartja egy budapesti ref. tanonczotthon 
mielőbbi felállítását s e végből a budapesti ref. egyház-
tanácshoz memorandumot intéz, a melyben kifejtve a 
kérdés nagy fontosságát, az egyháztanács erkölcsi és 
anyagi támogatását kéri a tanonczotthon megvalósításához. 

Az előadás nyomán komoly és tartalmas vita 
indult meg. Pálóczi Horváth Zoltán dr., a Kálvin-szövet-
ség ügyvivő titkára, bemutatta Czinke Istvánnak, a rima-
szombati ref. tanonczotthon vezetőjének levelét, melyben 
ismerteti az általa szervezett és vezetett tanonczotthon 
irányát és munkarendjét, a mely jórészt egyezik a Majba 
Vilmos által vezetett budapesti protestáns tanonczotthon 
tevékenységével. Czinke különben szívesen üdvözli a 
Kálvin-szövetség által megindított mozgalmat s a maga 
részéről különösen sokat vár egy budapesti ref. tanoncz-
otthontól, a mely minden tekintetben mintául szolgál-
hatna a vidéken felállítandó hasonló természetű intéz-
ményeknek. 

Sörös Béla a gyakorlatban kipróbált elvekkel s 
számításokkal szólott hozzá a kérdéshez. 0 Losonczon 
100 tanonczra berendezett tanonczotthont szervezett, a 
mely azonban egy óv után internátusi jellegét megszün-
tetve, folytatja tovább jótékony működését. Legnagyobb 
baj az volt Losonczon, hogy a tanonczok gyárakban 
voltak elhelyezve s így kiképzésükkel és előhaladásukkal 
sem Ők maguk, sem a szülők nem voltak megelégedve. 
A mi különben egészen természetes, mert hiszen egy 
tömeggyártásra berendezett gyárban évekig csinálja a 
tanoncz ugyanazt a kisebb jelentőségű munkát, anélkül, 
hogy továbbképzésére kellő gond fordíttatnék, miután a 
gyáros érdekszférájába így tudja legjobban behelyezni 
az iparos tanoncz kezdetleges munkáját. Nem győzte 
azért Sörös eléggé hangsúlyozni, hogy a tanonczotthon 
megteremtésénél főleg a kisiparosokra s ezek tanonczaira 



kell tekintettel lenni, mert az igazi iparosképzés csak a 
kismesterek műhelyeiben valósitható meg. Számadatokkal 
is igazolta Maday előadásának helyes voltát, a mennyiben 
ő szerinte is — nem tekintve a berendezés költségeit 
— a tanonezotthon maga-magát eltartja részben a mes-
tereknek a tanoncztartásia fordított hozzájárulásából, 
részben a szülők által fizetendő járulékokból. 

Kovács Zsigmond kétszeri felszólalásában főleg 
gyakorlati szempontokból világította meg a kérdést, a 
maga részéről azonban a legnagyobb óvatosságot ajánlja, 
mert fél a tanonezok túlnagyra növekedő igényeitől. 

Kováts István dr. a tanonezok élelmezésének kér-
dését ki akarja kapcsolni a tanonezotthon megvalósítá-
sánál, miután ez a legtöbb nehézséget okozza, másfelől 
pedig a fővárosi rettenetes lakásnyomorúság is elsősorban 
a tanoneznak egészséges, tiszta lakásokba való elhelye-
zését teszi szükségessé, felhívja a figyelmet a kormány 
által Budapestre hozott székely tanonezokra, a kik leg-
nagyobb részt reformátusok és a kiknek ellátására az 
állam havi 50 kor.-t ad ki, a miből egy ref. tanoncz-
otthonban ís igen szépen elláthatók volnának. 

Majba Vilmos főleg abból a szempontból tartja 
különösen fontosnak a tanonezotthon mielőbbi megva-
lósítását, hogy ezáltal a középosztály gyermekeit is 
nagyobb számban lehetne az ipari pályára vonni. 

I f j . Darányi Kálmán a patronage-egylet üdvöz-
letét tolmácsolta, s ennek a reményteljes; fiatal egyesü-
letnek a támogatását helyezte kilátásba a létesítendő 
ref. tanonezotthon számára. 

Többen szólaltak még fel a jelenlevő iparosok 
közül, a kik a maguk szempontjából is a legmelegeb-
ben fogadják a tanonezotthon eszméjét s annak mielőbbi 
megvalósítását felettébb kívánatosnak tartják. 

Az ülés végül egyhangúlag elfogta Maday hatá-
rozati javaslatát s őt bízta meg az egyháztanácshoz 
intézendő emlékirat elkészítésével is. 

Ezek után él bennünk a remény, hogy az első 
budapesti ref. tanonezotthon még ez év Őszén meg fog 
nyílni, miután értesülésünk szerint a budapesti ref. egy-
háztanács is komolyan kezébe akarja venni a dolgot. 
A Kálvin-szövetség pedig mindnyájunk őszinte elisme-
résére tarthat számot, hogy erre a fontos kérdésre szé-
lesebb körök érdeklődését is ráirányította. 

— l l —ö. 

Horvát-Szlavonországokban október havában 1224 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 41 (%-ban: 
3'35). Tiszta ág. h. ev. házasság 27, ref. 3. A gyer-
mekek vallására vonatkozó 17 (%-ban: 41"46) összes 
megegyezésből esik az apa vallására 9, az anya vallá-
sára 9. A róm. kath. egyház javára 15, ág. h. ev. 1, 
gör. kel. 1. 

Az ág. h. ev. egyház veszteséges, róm. kath egyházzal 
szemben Magyarországon a 328 vegyesházasságnál 
létesült 119 megegyezésből 41. Horvát-Szlavonországok-
ban a 8 vegyesházasságnál létesült 4 megegyezésből 
vesztesége: 2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyar-
országon, a 118 vegyesházasságnál létesült 16 meg-
egyezésből vesztesége: 6. Horvát-Szlavonországokban 
3 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. 
A magyar birodalomban a róm. kath. és más hitfeleke-
zetekkel szemben összes vesztesége október havában: 49. 

A ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon az 598 vegyesházasságnál 
létesült 268 megegyezésből: 48. Horvát-Szlavonországok-
ban a 4 vegyesházasságnál létesült 4 megegyezésből 
vesztesége: 4. Más hitfelekezetekkel szemben Magyar-
országon a 214 vegyesházasságnál létesült 39 meg-
egyezésből nyeresége: 3. Horvát-Szlavonországokban 
2 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. 
A magyar birodalomban a róm. kath. és más hitfeleke-
zetekkel szemben összes vesztesége október havában: 49. 

November havában Magyarországon összesen : 
27,523 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság: 2945-
Tiszta ág h. ev. 1,649, ref. 1964. A gyermekek vallására 
vonatkozó 805 (%-ban: 27'33) összes megegyezésekből 
esik az apa vallására 358, az anya vallására 447. 
A róm. kath. egyház javára 433, gör. kath. 45, ref. 234, 
ág. h. ev. 64, gör. kel. 25, unitár. 2, izraelita hitfele-
kezet javára 2. 

Horvát-Szlavonországokban nov. havában 7070 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 88 (%-ban: 
T24). Tiszta ág. h. ev házasság 47, ref. 10. A gyerme-
kek vallására vonatkozó 45 (%-ban: 51'14) összes meg-
egyezésekből esik az apa vallására 21, az anya vallá-
sára 24. A róm. kath. egyház javára 35. ref. 1, ág. h. 
ev. 1, gör. kath. 8. 

Az ág h. ev. egyház vesztesége a róm. kath. egy-
házzal szemben Magyarországon, a 449 vegyesházas-
ságnál létesült 161 megegyezésből: 53. Horvát-Szlavon-
országokban a 15 vegyesházasságnál létesült 8 meg-
egyezésből vesztesége : 6. Más hitfelekezetekkel szemben 
Magyarországon, a 198 vegyesházasságnál létesült 32 
megegyezésből vesztesége : 12. Horvát-Szlavonországok-
ban 2 ilyen vegyesházaságnál megegyezés nem létesült. 
A magyar birodalomban a róm. kath. és más hitfelekeze-
tekkel szemben összes vesztessége november havában: 71. 

A ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, az 1011 vegyesházasságnál 
létesült 460 megegyezésből: 100. Horvát-Szlavonorszá-
gokban a 23 vegyesházasságnál létesült 13 megegye-

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közle-

ményei szerint az 1908. év. október havában Magyar-
országon összesen 12,098 házasság köttetett. Ebből 
vegyesházasság 1687 (%-ban: 13-95). Tiszta ág. h. ev. 
házasság 560, ref. 989. A gyermekek vallására vonat-
kozó 480 (0/ 0-ban : 28'48) összes megegyezésekből esik 
az apa vallására 200, az anya vallására 280. A róm. 
kath. egyház javára 263, gör. kath. 30, ref. 131, ág. h. 
ev. 44, gör. kel. 9, unit. 1, izraelita hitfelekezet javára 2. 



zésből vesztesége: 11. Más hitfelekezetek kel szemben 
Magyarországon a 396 vegyesházasságnál létesült 83 
megegyezésből nyeresége: 25. Horvát-Szlavonországokban 
egy ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. 
A magyar birodalomban a róm. kath. és más hitfeleke-
zetekkel szemben összes vesztesége november hóban: 86. 

Deczember havában magyarországon összesen 6,918 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság: 1,801 O'/o-baii: 
18*82). Tiszta ág. h. ev. házasság : 619, ref.: 2435. A 
gyermekek vallására vonatkozó 389 (°/0-bati: 29*89) 
összes megegyezésekből esik az apa vallására 217, az 
anya vallására 172. A róm. kath. egyház javára 125, 
gör. kath. 8, ref. 208, ág. h. ev. 34, gör. kel. 8, izrae-
lita hitfelekezet javára 5. 

Horvát - Szalavonországokban deczember havában 
100 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság: 12, (%-ban : 
12*00). Tiszta ág. h. ev. házasság: 4, ref. 1. A gyer-
mekek vallására vonatkozó 3 (0/o~haii: 25*00) összes 
megegyezés az anya vallására szól, még pedig a róm. 
kath. egyház javára. 

Az dg. h. ev. egyház vesztesége a róm. kath. egy-
házzal szemben Magyarországon, a 192 vegyesházasság-
nál létesült 56 megegyezésből : 8. Horvát-Szlavonorszá-
gokban a 4 vegyesházasságnál létesült egy megegyezésből 
vesztesége: 1. Más hitfelekezetekkel szemben Magyar-
országon, a 127 vegyes házasságnál létesült 24 megegye-
zésből vesztesége: 4. Horvát-Szlavonországokban egy 
ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A 
magyar birodalomban a róni. kath. és más httfelekeze-
tekkel szemben összes vesztesége mult évi deczember hó-
ban : 13. 

A ref. egyház nyeresége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, az 569 vegyesházasságnál léte-
sült 236 megegyezésből: 84. Horvát-Szlavonországokban 
a 2 vegyesházasságnál létesült egy megegyezésből vesz-
tesége : 1. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon, a 271 vegyesházasságnál létesült 65 megegyezésből 
nyeresége: 31. Horvát-Szlavonországokban egy ilyen 
vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A magyar 
birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel 
szemben összes nyeresége deczember hóban: III. 

Az eddigiek alapján, az 1908-ik év hónapok sze-
rinti -— előzetes — nyereség és veszteség számláját a 
következőképpen állíthatjuk össze: 

Ág. hitv. evang. Református 
Veszteség (—) Nyereség (+) Veszteség (—) Nyereség (+) 

1. Januárban . . 40 — 49 - — 

2. Februárban 54 — 96 — 

3. Márcziusban . 36 . — — 29 
4. Áprilisban . . 9 r — — 5 
5. Májusban . . 54 30 — 

6. Júniusban . 15 — 23 . — 
7. Júliusban . . 37 — • 21 V 

8. Augusztusban . 25 . . 29 
9. Szeptemberben 33 8 | — t 

Ág. hitv. evang. Református 
Veszteség (-) Nyereség (-f) Veszteség i—) Nyereség (-|-) 

10. Októberben . 4 9 — 49 
11. Novemberben. 71 — 86 — 
12. Deczein bőrben 13 — — 111 

Összesen . 436 — " 3 9 1 145 
Kassa. Homoki István, 

ev. lelkész. 

KÜLFÖLD. 
Kül fö ld i szemle. 

Német ev. munkásegyesületek. Az ev. munkásegye-
sületek életében Németországban legújabban Örvendetes 
föllendülés észlelhető. 40 hannoverai és 20 keleti porosz 
egyesület csatlakozott a központi szakszervezethez. A 
régi szervezetek körében a legtöbb egyesület feltalálható. 
Igv a rajna-westfáliai szervezetnek van 180, a szászor-
száginak 74, a bádeninak 36, a brandenburginak 29, a 
sziléziainak 24 s a hesseninek 20 egyesülete. Külön 
munkás titkári állások vannak szervezve Witten, Hagen, 
Iserlohn, Elberfeld, Kassel, Kaiserslautern", Hannovera, 
Emden, Schwerin, Erfuhrt, üresda, és más városokban. 
Az erfurti titkári hivatalt 6789 esetben keresték inej? 
jogi tanácsért. Ez egyesületek szakközlönyének, az 
„Evang. Arbeiterbote"-nak 16 ezer előfizetője van, s 
előfizetőinek száma évről-évre emelkedőben van. íme 
így hatja át az evang. keresztyénség a munkásosztá-
lyokat is Németországban. E tekintetben minálunk 
Magyarországon r. kath. testvéreinktől tanulhatnánk. A 
sok r. kath. legényegyesület és ipartestületnek nincsen 
mása hazai protestantizmusunkban. Pedig ezeknek evang. 
alapon való szervezése és gondozása égető' szüksége 
lenne prot. egyházunknak. 

* * 
* 

Öngyilkosságok. Az öngyilkosság nagy modern tár-
sadalmi betegségének Németországban, az akad. ifjúság 
körében való elharapözásáról szomorúan érdekes és 
tanulságos statisztikai adatokat közöl a .. Korrespondenz-
blatt" egyik legújabbi száma. Forrásunk szerint téves 
az a nézet, a mely szerint az öngyilkosságok eseteinek 
száma az utóbbi években emelkedett volna, s csak annyi 
bizonyos, hogy egyes eseteket nagyon is túlságosan kiszí-
nezett ott a sajtó. Az utolsó 6 év alatt vagyis.az 1903— 
1908. években az ifjúsági öngyilkosságok száma nagyon 
hullámzik. így nevezetesen 100,000 akad. hallgatóra 
esett 1903-ban 9*33°/0, 1904-ben 4*25%, 1905-ben 7*76%, 
1907-ben 8*01% és 1908-ban 8*89'70 öngyilkos. Mint 
látjuk, nem az utolsó, hanem az 1903. óv az öngyil-
kosságok tekintetében a legkedvezőtlenebb, a mihez 
még hozzájárul az a körülmény, hogy 1903. óta a fel-
sőbb tanintézetek ifjúságának száma 27ü/ü~al vagyis 
203,668-ról 258,489-re emelkedett. Ehhez viszonyítva a 
lakosság körében előfordult öngyilkosságok száma sokkal 



nagyobb volt, mint az akad. ifjúság körében. A német 
birodalomban nevezetesen .100,000 férfilakosra esett 
1903-ban 34'8%, 1905-ben 33'4% s 1906-ban 31-8% 
öngyilkosság. Poroszországban az arány valamivel kedve-
zőbbnek mondható, a mennyiben az 1905. évben 100,000 
férfi lakosra csak 31'8:i/0 öngyilkosság esett. 

* * 
* 

Evang. theologusok létszáma. Németorszég 17 ev. 
theol. fakultásán az 1908/9. tanév téli felében a theo-
logusok száma volt 2191 (ebből 2028 német illetőségű), 
az előző nyári félévben volt 2321 s a téliben 2228, a 
mi némi csekély apadást mutat. E létszám az egyes 
theol. fakultásokra a következőleg oszlik meg : Berlinben 
volt 3?3, Lipcsében 318, Halle-Wittenbergben 285, Tübin-
gában 258, Erlangenban 138, Marburgban 115, Göttin-
gában 101, Greifswaldban 81, Strassburgban 80, Borosz-
lóban 79, Königsbergben 78, Bonnban 76, Giessenben 
70, Heidelbergben 58, Rostockban 44, Jénában 42 és 
Kielben 37 az ev. theol. hallgatók száma. A 80-as évek-
ben jóval erősebb volt a theol. hallgatók létszáma az 
összes fakultásokon, a mi bizonyára a változott viszo-
nyoknak tudható be. Pedig Németországban a lelkészi 
állások javadalmazása az összes ev. tartományegyhá-
zakban eléggé kedvezőnek mondható. Bizonyos apadás 
legújabban nálunk is észlelhető. 

* * 
* 

Porosz felekezeti statisztika. A „freuss. Statistik" 
hivatalosan megállapított adatai szerint az 1905. decz. 
1-éii eszközölt népszámlálás a következő adatokat tün-
teti föl: Vegyes házasság volt 1905-ben 380,594, 1906-ban 
335,200, 1895-ben 289,726. E vegyes házasságok nemei 
1905-ben a) ev.-r. kath. 169,200, gyermektelenek 37,562, 
gyermekkel megáldottak 131,638, b) r. kath.-ev. 190,785, 
gyermektelenek 42,241, gyermekkel megáldottak 148,544; 
1906-ban a) ev.-r. kath. 148,608, gyermektelenek 32,770, 
gyermekkel megáldottak 115,838, b) r. kath.-ev. 172,665, 
gyermektelenek 37.859, gyermekkel megáldottak 134,806. 
A felekezeti nevelést illetőleg: ,4) 1905-ben a) ev. 
módon nevelt vegyes házasságból származó gyermekek 
448,861, b) r. kath. módon nevelt vegyes gyermekek 
324,397, vagyis mindössze 773,258; B) 1906-ban a) ev. 
módon nevelt gyermekek 398,531, b) r. kath. módon 
nevelt gyermekek 296,382, összesen 694,913: C) az ev. 
módon nevelt gyermekeknek szá/alékos számaránya 
1885 ben 54'35%, 1890-ben 551)4%, 1895-ben 55" 71%, 
1900-ban 56-76% s 1905-ben 58'18%. 

* * 
* 

Kanonizáczió. A rituskongregacziónak egy ünne-
pélyes gyűlésén a pápa jelenlétében felolvasták azt a 
dekrétumot, a mely az orleáns-i szűz boldoggá avatá-
sához s a redomptorista Hofbauer Kelemen szentté ava-
tásához szükséges csudatevéseket megerősíti. Az elsőnek 
boldoggá avatási ideje f. évi április 18-ikára s a másik-
nak szentté avatási ideje május 20-ikára tüzetett ki. A 
két aktus között tudvalevőleg a különbség az, hogy a 

szentté avatott az egész r. kath. egyházban, a boldoggá 
avatott ellenben annak csak egyes országaiban, tartomá-
nyaiban vagy egyházmegyékben imádandó. A dekrétumok 
felolvasása után a pápa a bélpoklosról s a kapernaumi 
százados szolgájáról szóló evangélium alapján a szentté 
avatás szükségességét fejtegette, hpgy azzal új életet 
oltson bele a mai bélpoklos társadalomba. Tehát nem 
Krisztus, hanem a szentek orvosolják és gyógyítják a 
mai bélpoklos társadalmat a maga ezer meg ezer sebeiből. 
A mi Prohászkánk tudvalevőleg a minap ép az ellen-
kezőjét hirdette Máriáról ós a szentekről Krisztus és az ő 
evangéliuma javára. Korunk, úgymond Pius pápa, az 
Isten jótéteményeivel szemben nagyon háládatlan és csak-
nem süket azokkal az isteni intelmekkel szemben, a 
melyeket a legújabbi katasztrófákban észlelhettünk. 
Isten ma száműzve van a gyülekezetekből, az iskolákból, 
a családokból s a társadalomból, a melyek szabadok 
akarnak lenni s azt hiszik, hogy önonmaguk is megtalál-
hatják az igaz és helyes életre vezető utat. Nem 
csuda, ha ma üldözik az Úr szolgáit s lépten-nyomon 
akadályokat hárítanak az egyház útjába. Végül segít-
ségül fordult a pápa a legújabb szenthez és a szent 
szűzhöz az emberiség bajainak meggyógyításáért. A pápa 
korrajza hű lehet, de az ő orvossága alig fog segíteni 
a mai beteg emberiségen. Erre csak Krisztus és az ő 
evangéliuma képes. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
Népszerű Kálvin-életrajz. Az S. Szabó József 

által írt s a református egyetemes konvent által ki-
adott Kálvin-életrajz kezd immár nagyobb elterjedést 
venni Immár 21 e/.er példányban forog népünk kezén, 
úgyhogy újabb 20 ezer példány kiadása vált szüksé-
gessé. A most megjelent második kiadásban igen előnyös 
válto/.ásokat is veszünk észre. A füzet papirosa sokkal 
fehérebb, finomabb és tartósabb; mint előbb volt. Ezen 
a betűk is tisztábbak és jobban olvashatók. Aztán Béza 
Tódornak egy igen sikerült, új arczkópe van bele-
illesztve ebbe a füzetbe, a régebbi képe helyett. A füzet 
második, megszépített kiadására újólag a legteljesebb 
mértékben hívjuk fel, legfőképpen a lelkészek figyelmét. 
Kövessenek el mindent a híveik között való terjesztés 
érdekében! Ezzel nemcsak azt mozdítják elő, hogy 
magyar népünk megismerje a Kálvin életének fölemelő, 
a református öntudatot szilárdító és lelkesedésre buzdító 
történetét, hanem a tiszta jövedelemből létesíteni szán-
dékolt Kálvin-jubileumi alap növeléséhez is jelentékenyen 
hozzájárulnak. A füzet ára egyenként 20 fillér. Megren-
delhető a dunántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalá-
ban Komáromban. Ugyancsak itt rendelhető meg, mint 
a reform, lelkészi hivataloknak megküldött előfizetési 
felhívásból is olvasható, Kálvinnak ugyancsak az egye-
temes konvent által kiadott, nagy falL arczképe, mely 
szintén most jelent meg, valóban gyönyörű kivitelben, 
kisebb és nagyobb alakban. A nagyobbnak ára egyen-
ként 40 fillér, a kisebbé 30 fillér. Oly rendkívüli jutá-
nyos ár ez, melyet csak nagy tömegben való előállítás 
mellett lehet elérni. Ennek a képnek sem szabad 
hiányozni egyetlen jó ref. ember szobájának faláról sem. 



A kép Kálvint, mint a szószékben álló prédikátort ábrá-
zolja. A reprodukezió finom krétapapiroh hiven mutatja 
a reformátor vonásait. A lelkészek, tanítók buzgólkod-
janak ennek a terjesztése körül is. Ne legyen egyetlen 
ref. iskolaterem, melynek faláról ez a kép hiányozzék! 

EGYHÁZ. 
Egyházmegyei választások. Az alsóborsodi ref. 

egyházmegye az üresedésben volt egyik világi tanács-
bírói székre, szűkebb körű szavazással Bottlik István 
országgyűlési képviselőt választotta meg. — A miskolczi 
ref. főgimnázium képviselőjévé Csorba György igazgató 
választatott meg. 

Egyházkerületi gyűjtés tüdőbetegek javára. Scholtz 
Gusztáv, a bányai ev. egyházkerület püspöke a József 
kir. herczeg Tüdőbetegek Szanatóriuma igazgatóságának 
kérését teljesítve, a szanatórium javára az egyházkerület 
közép- és összes népiskoláiban gyűjtést engedélyezett. 
A gyűjtés évenkint, a húsvéti ünnepek utáni valamely 
napon történik, s* e czélból a szanatórium igazgatósága 
perselyeket bocsát az intézetek rendelkezésérc. (Pr. S. I.) 

A népszövetség és az intelligenczia. Érdekes és 
figyelemreméltó czikk jelent meg e czím alatt az Alkot-
mány f. hó 3-diki számában, Haller István r. kath. nép-
szövetségi vezető férfiú tollából. Panaszosan említi, hogy 
a r. kath. intelligenczia még nem állott kívánatos mér-
tékben a népszövetség zászlaja alá. Azután pedig szép 
simán, de érthetően tudtára adja a klerikális reakcziót 
még nem támogató intelligencziának, hogy „a népszövet-
ségben képviselt nép az intelligencziának csak ahhoz a 
részéhez ragaszkodhatik, csak azt tekintheti a maga 
oldalán állónak, a mely a népszövetségnek tagja"; „az 
intelligenczia anyagi függésben van a néptől. Minél 
nagyobb kulrurfokra emelkedik a nép, annál jobban 
tudja ezt s annál jobban használja arra, hogy azokat 
jutalmazza vagy büntesse, illetőleg támogassa vagy 
kikerülje, a kiket elvben is a maga embereinek ismer. 
Ügyvéd, orvos, kereskedő, iparos előbb-utóbb tapasz-
talni fogja, hogy a kenyéradók czéltudatosan járnak el 
és nagyon megválogatják a maguk emberét". — S a 
mikor ezt olvassuk egy r. kath. népszövetségi vezető 
férfiú czikkében : tisztelettel kérdezzük a belügyminiszter 
úrtól, hogy vájjon nem találja az abban bejelentett 
terrorizmust és felekezeti, klerikális személyválogatást 
a társadalmi békére nézve veszedelmesnek? A vallás-
egyenlőségi szövetség, a mely éppen arra törekednék, 
hogy a társadalom ilyen egyoldalú felekezeti széttago-
lása és harczba állítása ellen küzdjön, már innen-onnan 
egy fél esztendő óta nem juthat — főként Tóth János, 
kálvinista kultuszminiszteri államtitkár jóindulata folytán ! 
— alapszabályai láttamoztatásához; a r. kath. népszövetség 
azonban, a mely társadalmi és felekezeti harczokat szít, 
nem csak hozzá juthatott ahhoz egy hónap alatt, hanem 
zavartalanul folytathatja is országháborító munkáját! 
Valóban, igen jellemzője ez a mai politikei érának! 

Szeretetvendégség. Szépen sikerült szeretetven-
dégség volt április 4-én a budapesti ref. egyház zuglói 
egyházrészében. Ének és ima után Csűrös István főgimn. 
vallástanár tartott értékes és építő bibliamagyarázatot, 
az éneklés felemelő, megnyugtató, kibékítő és vigasz-
taló hatalmáról. Majd Haypál Benő budai lelkész énekelt 
harmónium mellett néhány zsoltárt és dicséretet, azt 
akarván bemutatni, hogy a mi egyszerű, mesterkéletlen 
énekeinkben csodás erő nyilatkozik meg, ha azokat érte-
eminel és érzéssel, s a mi a fő: a szövegnek megfe-

lelő rithmussal énekeljük. Valóban, ha gyülekezeteink 
úgy énekelhetnének, mint Haypál bemutatta az ő hatal-
mas, szívekbe ható hangjával, egyházi és vallásos éle-
tünk igazi színt és melegséget nyerne. Ravasz- Árpád 
gimnáziumi tanár a halál és feltámadás nagy kérdéséről 
olvasott föl, s gondolatait a milánói temetőben szerzett 
benyomásokkal kötötte össze, s mindvégig éberen tar-
totta a közönség figyelmét. Tokay Juliska k. a, és Okos 
Gyula theologus szavaltak, s mindkettő mély érzéssel, 
gyönyörű színezéssel ragadta magával a hallgatóságot. 
Szentmiklóssy Géza kurucz dalokat adott elő hegedűn, 
s szép játékával igaz örömöt és élvezetet szerzett a 
jelenlevőknek. Pálóczi Horváth Zoltán, egyházi és tár-
sadalmi életünk e kiváló, agilis tagja, a Kálvin-szövet-
séget ismertette, rámutatván azon okokra, melyek szük-
ségessé teszik, sőt megkövetelik, hogy tömörüljünk, 
egyesüljünk, hogy a minden oldalról feltörő veszedelmek 
között megállhassunk. Vajha a lelkes szavak ne hang-
zottak volna el hiába! A szeretetvendégség, mely anyagi 
tekintetben is jól sikerült, énekkel és imádsággal nyert 
befejezést. 

Segédlelkészek állami fizetéskiegészítése. A ref. 
egyház egyetemes konventjénak felterjesztésére a vallás-
és közoktatásügyi miniszter leiratot intézett a konvent 
elnökségéhez, a melyben felkéri olyan kimutatás fel-
terjesztésére, mely kitünteti, hogy a ref. egyház főható-
sága alatt hány, 1908. január 1-től rendszeresített segéd-
lelkészi állomás van, hol vannak ezek az állások szer-
vezve s végül, hogy mekkora állami kiegészítésre volna 
szükség, hogy azok a segédlelkészek, kik a jelzett állá-
sokon alkalmazva vannak — minősítésük szerint — az 
1000. illetve 800 koronás jövedelmet elérhessék. Mivel 
azonban a konvent ez újabb felterjesztése alapján ren-
dezendő fizetés-kiegészítés hosszabb időt vesz igénybe, 
mint a meddig a vallás- és közoktatásügyi tár za-költ-
ségvetés kezelésére vonatkozó szabályok szerint, az 1898. 
évi költségvetési hitelt igénybe venni lehet, a miniszter 
értesiti a konvent elnökségét, hogy a nevezett törvény-
javaslat alapján és a segédlelkészek tekintetében meg-
állapítható igények költségeinek fedezésére egyidejűleg 
40,000 koronát folyósított. Felkéri azonban a konvent 
elnökségét, hogy addig, a míg a törvényjavaslat törvény-
erőre emelkedik és az ügyet elintézi ezt a folyósított 
Összeget az elnökség csak mint letétet tekintse és ke-
zelje.'(Pr. S. I) 

I S K O L A . 

A sárospataki főiskola ügyéhen a mult héten több 
nyilatkozat és hír jelent meg újból. Nóvák Lajos, a 
főiskola akadémiai igazgatója hivatalosan czáfolta meg 
a jogakadémia megszüntetéséről szólt hírlapi közlemé-
nyeket s jelentette ki, hogy azok a valóságnak meg nem 
felelnek, s a hivatott tényezők részéről ebben az irány-
ban kezdeményezés nem történt s nem is fog történni. 
E hivatalos czáfolatra nézve, miután a hirt mi is regiszt-
ráltuk, a magunk igazolására meg kell jegyeznünk, hogy 
annak forrásául a Sárospataki Ref. Lapok folyó évi 13. 
számának a főiskola igazgató-tanácsi üléséről szólott 
tudósítása szolgált. Az említett tudósításban ugyanis 
szórói-szóra ez áll: „A tárgyalások során több eszme 
és gondolat merült fel, a melyek közül egyiknek vagy 
másiknak megvalósításával jövőben a közpénztár deficzitje 
elkerülhetőnek mutatkozott. Az államsegélynek igénybe-
vétele a főgimnázuim részére, a tandíjak felemelése, a 
jog akadémiának Sárospatakon való megszüntetése. Az 



igazgató-tanács ebben a lényeges kérdésben ezúttal nem 
határozott, hanem áttette azt tanulmányozás és javaslat-
tétel végett a főiskola tanári karához és gazdasági 
választmányához, azzal a felhívással, hogy javaslataikat 
terjesszék fel az egyházkerületi közgyűlés előtt tartandó 
igazgató-tanácsi ülésre." A hírt tehát nem valamely ten-
dencziózus, hanem megbízhatónak ítélt forrásból merítettük. 
Örülünk azonban, ha Nóvák Lajos czáfolata foglalja magá-
ban az igazságot. — Egy másik hír a Prot. Sajtóiroda útján 
jelent meg és pedig, később kiadott nyilatkozata szerint, 
Révész Kálmán esperes fogalmazásában, a mely szerint 
a főiskola alapjai állami megvizsgálásának kérdése, az 
egyházkerületi elnökség jelentése alapján ad acta téte-
tett a minisztériumban. Ezt a hírt a Magyar Szó, a 
kultuszminisztériumban szerzett informácziója alapján 
szintén megerősítette. Velők szemben azonban nyilat-
kozott dr. Ferenczy Árpád is s azt jelentette ki, hogy 
az ő tudta szerint az ügy éppen nem tétetett ad acta. 
Ellenkezőleg a főiskola elöljárósága által adott fölvilá-
gosítás ki nem elégítő volta miatt a minisztérium őt elő-
terjesztése kiogészítésóre hívta föl, s értesülése szerint 
a minisztérium VlII-dik ügyosztálya most foglalkozikaszak-
értők kiküldésének kérdésével. — Hogy miként áll az ügy 
valóban'? e nyilatkozatok alapján eldönteni nem vagyunk 
képesek. Szeretnénk, ha nem Ferenczy Árpádnak lenne 
igaza! 

Egy korfestő rendelet.'A kecskeméti királyi tan-
felügyelő a következő rendeletet bocsátotta ki a fel-
ügyelete alá tartozó állami iskolai gondnokságokhoz és 
községi iskolaszékekhez : 

2166/1907 szám. 
A kecskeméti kir. tanfeliigyelöségi kirendeltség vezetőjétől. 
Felmerült vitás esetből kifolyólag szigorú miheztartás végett 

értesítem a czímet, hogy a gondnoksági utasítás 38. és a községi 
iskolaszékek részére kiadott Utasítás 48. §-ában említett felekezeli 
szünnapok alatt a szigorúan felekezeti jellegű egyházi ünnepek 
értendők, melyek csak az illető felekezeteket érintik g a hivatalos 
naptárakban vörös betűvel vagy más módon általános ünnepükül 
nem jeleztetnek. 

Ennek folytán a naptárban általános ünnepnek jelzett febr. 
hó 2. Gyertyaszentelő, márczius hó 25. Gyümölcsoltó Boldog-
asszony továbbá Áldozócsütörtök és Űrnapja; végül november 
1-ére eső Mindszentek napja az állami és községi minden rangú 
és nemű iskolákban, természetesen ovódákban is, szünnapokul tekin-
tendők, melyen a tanítás szünetel, még azon esetben is, ha az 
állami vagy községi iskolába járó növendékek 70 százaléka nem 
róm. kath. vallású. 

Jelen intézkedésem századokon át gyakorolt szokásjogon 
alapulván, felkérem a gondnokságok és iskolaszékek nem-katholikus 
tagjait, hogy azt felekezeti kérdésül ne tekintsék s figyelembe 
véve, hogy az egész ország állami és községi tanintézeteiben a 
fent jelzett ünnepek szünnapokul tekintetnek, erről a fenhatósága 
alá tartozó tantestületet tudomás végett értesítse. 

Magától értetődik, hogy azon állami vagy községi iskolában, 
a hol a protestáns gyermekek száma a tankötelesek 70 százalékát 
eléri, október hó 31-ike szünnap.Kecskeinéten, 1907. november 2-án. 

Grézló János s. k , kir. tanfelügyelő. 

Ezt a korfestő tanfelügyelői rendeletet, a mely c sak 
most került nyilvánosságra, s a mely bizonyára a minisz-
térium álláspontját tükrözteti vissza, addig is, míg vele 
érdemlegesen foglalkozhatnánk, ajánljuk egyházi elöl-
járóságaink s mindazok figyelmébe, a kik abban a nézet-
ben vannak, hogy ok nélkül panaszkodunk a jelenlegi 
kultuszminiszter kultusz- és kultúrpolitikájának klerikális 
irányzata ellen! 

EGYESÜLET. 
Az Orsz. Protestáns Árvaegylet köréből Nevezetes 

esztendeje lesz az idén a Prot. Árvaegyletnek, ,1859-ben, 
50 évvel ezelőtt alakult meg ez az áldásosán működő 

egyesületünk, mely a két protestáns egyháznak közös 
alkotása és egyesült erővel fentartott virágzó intéz-
ménye. Az árvaegylet választmánya már most készül 
a jubiláris ünnepélyre, A dr. Kováosy Sándor elnöklete 
alatt tartott ülésben, az ünnepélyrendező bizottség javas-
latára, főbb vonásaiban már megállapította az ünnepély 
programmját. Lesz hálaadó istentisztelet a Deák-téri 
templomban, ünnepi közgyűlés a meghívandó hatóságok 
és testületek részvételével a Deák-téri evang. díszte-
remben és intézeti ünnepély az árvaházban. A részletes 
programmot később bocsátják ki. Félszázad alatt 818 
növendék vétetett fél az Árvaházba (313 leány, 505 fiú, 
ág. hitv. ev. 463, ref. 355). Kibocsáttatott 639 (245 leány, 
394 fiú). A kibocsátott növendékek következőkép helyez-
kedtek el az életben: I fiúk: Iparos 118. Hivatalnok 
57. Iparostanuló 41. Kereskedő 26. Ismeretlen 23. Tanító 
23. Üzlettulajdonos 20. Gimnáziumi tanuló 13. Polgári 
iskolai tanuló 8. Lelkész 7. Szobrász 7. Tanár 7. Hozzá-
tartozója átvett 5. Jegyző 5. Tanítóképző intézeti tanuló 
5. Intézeti, iskolai igazgató 3. Bölcsész 3. Gazdatiszt 3. 
Katonatiszt 3. Hadapród 3. Jogász 2 Erdész 2. Mérnök 
2. Építőmester 2. Színész 2. Országos képviselő 2. Orvos 
1. Ügyvéd 1. II. leányok : Férjhez ment 46. Szolgálatba 
állott 43. Óvónő 37. Tanítónő 25. Hivatalnok, tisztviselő 
23. Hozzátartozójához került 18. Háztartással foglalkozik 
12. Örökbefogadott leány 10- Ismeretlen 8. Üzletbe van 
8. Varrónő 5- Üzlettulajdonos 3. Tanárnő 3. Polgári 
iskolai tanuló 3. Színésznő 1. A választmány ez úton 
is felhívja a volt árvaházi növendékeket, hogy az ünne-
pélyre jöj jenek el és tudassák czímüket az árvaházi igaz-
gatóval Brocskó Lajossal (Bpest. VII.,' Szegényház-tér 1.) 

A Betlilen-Kör szeretetvendégsége. A budapesti 
egyetemi és főiskolai ifjúság Bethlen Gábor-Köre folyó 
hó 1-én a Lönyay-utczai ref. főgimnázium dísztermében 
szépen sikerült szeretetvendégséget tartott a következő 
műsorral: 1. Közének. XLII. zs. 1. v. 2. Imádkozott: 
Okos Gyula, belmissziói alelnök. 3. Pulszky Ferencz 
Olaszországban. Irta és felolvasta: özv. Pulszky Ferenczné. 
4. Sarasate: Czigánydalok. Hegedűn játszotta: Dóra 
Adrienne. Zongorán kisérte: Rappaport Ernő. 5. Cso-
konai : Lilla-dalok. Szavalta : Grünwald Margit. 6. Biblia-
magyarázatot tartott: Veress Jenő. 7. Massene: Pensée 
d'automne. Laszky : Madár dal. Székács: Fülembecseng. 
Énekelte: özv. Szent-Léleki Gézáné. Zongorán kísérte: 
Radvány Ernő. 8. Várady A.: Júdás. Előadta: Eőri-
Szabó Dezső. 9. Imádkozott : Benkö István ref. theologus. 
10. Közének. 130. dics. 1. v. 

GYÁSZ ROVAT. 
Batta Béla, a mármarosszigeti ref. főgimnázium 

helyettes tanára, életének 24-dik esztendejében, hosszas 
szenvedés után, márcz. 28-dikán elhunyt Budapesten. 

Legyen áldott a korán, pályája teljes bevégzése 
előtt kidőlt fiatal tanár emlékezete ! 

ADAKOZÁS. 
A Bethesda kórház megvételére a Filadelfia 

diakonissza-egyletnek adakoztak 1909. február 7-től feb-
ruár 28-ig: Mezey István 1, Kapfiiainmer K.-né 10, 
Szeretet-egylet Törökszentmiklós 25, Kormos Illésné 5, 
Botlik Bálintné 10, özv. Pató Imréné —'60, Sarkadi Ig-
náczné 2, Pap Béláné 1, özv. Dögei Lajosné 2, Kutas 
Bálint 2, özv. Sarkady Tituszné 10, Keck Zsigmond 20, 
Keck Zsigmondné 20, Ref. egylet Gserveuka 10, Tóth 



Kálmán 3, Bogáti Hajdú Imre 50, B. Papp István 20, 
Vallásos estély Erzsébetfalva 20. Megyery B. 5. Gözsy 
Mária 2*88, Boros Gézáné 10, özv. dr. Rényi Béláné 5, 
Adamis Pálné 40, Adamis Etelka 14, F. Bagossy Anna 
1*20, Kremniczki Antal l r Egeressy Eszter 3, Három 
egyén Ákos —'80, Mészáros Győző 2, X. 1, Nagy András 
20, Viski Gyula 20, Kispesti ref. ifjúsági egylet 35 14, 
Haypál Benő 10, Tankó Gábor 6, Laky Dániel 4. 
Borosnyay Katalin 4, Rát Miklósné 2, Szilágyi Józsefné 
T20, Bikfalvi Ferenezné 1, Kaposi Lajos 1, Nagy 
Ferenezné 1, Birő Endréné 1,. özv, Barra Mihályné 1, 
Költő Béláné 1, Murányi János 5, Murányi Jánosnó 2. 
Murányi Piroska 1, Murányi Erzsike 1, Murányi Istvánka 
1, Marikovszky Emma 10, Nestler János 10, N. N. 100. 
Libik Árpád 1, Költő Ida 1, özv. Vargha Andrásné 1, 
Urbán Reinhokl 20, Illés Istvánné 10, N. N. 10. N. N. 
2, Egy apa és leánya 5, Egy ref. papné 20, Nyárv Pál 
25, Hardik István gyűjtése 2, Egy pécsi asszony, kinek 
imája meghallgattatott 30, Közhasznú takarékpénztár 
Kolozsvár 50, Koloszár Gyuláné 2, Csáki Sándorné 10, 
Kozma Márton gyűjtése 8'2, Gertii Lajos 10, Egy kis 
gyülekezet Rp. 9, Sallai János 1, Tóth András 1. Békési 
Lidi 2, Solymosy Mária úrnő 20. Bajkai István 5, Mólt. 
özv. Kiszely Tiborné ft, Wallrabernstein Jakab 3, Baranya 
János 5, Baksay Sándor püspök 20, Kúnszentmikiósi ref. 
egyház 20, Tóth János taníió és neje 25, R. 4, dr. 
Kovácsy Sándor főgondnok 1.00, Romocsa Emma 50. 1909 
II/21-i vallásos estély a Kálvin-téri templomban 52 32, 
Kovács Katalin 5*20! Fodor Sándor 5, 1909. II/21-i val-
lásos estély Miskolcz 54, dr. Fleischer Gyula 10, Héder 
Sándor 20", dr. Szabó Aladár és neje 200, R. A. 80, 
Szabó Lenke 5, Magyary Árpád gyűjtése 80*80, özv. 
Kicsi Bálintné I, özv. Molnár Józsefné 1 és Pató Imréné 
1 korona. Dr. Szabó Aladár, ref. lelkész, a Filadelfia 
egylet elnöke. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az „Egyetértés" egyike a legrégibb magyar lapok-

nak. Fennállásának hosszú ideje alatt teljesen megked-
veltette magát a magyar intelligens közönséggel, úgv 
hogy ma az Egyetértés a legolvasottabb és a legelter-
jedtebb politikai napilapok egyike. Ezt az óriási ered-
ményt pompás tartalmával, kitűnő hírszolgálatával és 
azokkal az elsőrangú összeköttetéseivel szerezte meg, 
a mélynek révén nemcsak a magyar lapok között, lett a 
lzgelső, hanem a legnagyobb külföldi lapokkal is felveheti a 
versenyt. Az „Egyetértés" teljesen ingyen kitűnő vasárnapi 
mellékletet nyújt olvasóinak, a mely az aktuális események-
ről közöl gyönyörű képeket és elsőrangú hazai és külföldi 
íróktól hoz szépirodalmi dolgozatokát. A ki tehát az 
„Egyetértés'"-1 járatja, az nemcsak egy kiváló- magas 
színvonalon álló napilapot kap, hanem egyúttal pompás 
szépirodalmi képes hetilapot is. Az „Egyetértés" előfize-
tési ára: egy évre 28.— korona, félévre 14.—korona, 
negyedévenként pedig 7.— korona. Mutatványszámot 
kívánatra szivesen küld az Egyetértés" kiadóhivatala, 
Budapest, VI., Eötvös-utcza 32. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet ves/.! Külö-
nösen utóbbit bizonyítja sok embertársunk szomorú ki-
múlása, akik áldo/.atai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert 
a tavaszi meleg nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, 
liánéin ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is roha-
mosan fejlődnek és pusztítják a testet. Ez okból legin-

kább tavasz idején szorul a szervezet az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva van a test ellenálló képességét 
öregbíteni és netalán fennálló betegségeket körülhatárolni, 
visszaszorítani. Az uralkodó orvosi irányok között ezen 
hivatásnak legtökéletesebben felel meg a vérgyógyítás 
(Horneopatia), mivel ez élettani új és tökéletes vért ád 
a testnek, a' vérkeringést rendbe hozza és az összes 
szervek táplálkozását emeli, ezzel egyszersmind a szervezet 
ellenálló képességét növeli. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kováts J. fővárosi orvos, kinek e czélra berendezett 
intézete van Budapest. Y., Váczi körút 18. sz. alatt. Mind-
azok, akik köszvény-, görvélykór-, asíhma-, szív-, gyomor-, 
vese-, ideg- vagy vérbajban szenvednek, teljes bizalom-
mal forduljanak ezen hírneves orvoshoz, mielőtt valami 
gyógyfürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének A kezelés 
igen egyszerű, kellemes, minden viszonyok között alkal-
mazható. hivatási zavarokat nem okoz. 

Fábián Béla ref. vallású magkereskedő hirdetését 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Gyengeséget 
még lla betegség után való szervi betegség is, köny-
nyen le lehet győzni, valamint az egészséget és az erőt 
gyorsan s biztosan helyre lehet állítani SCOTT-féle 
Emulsio által 

Kényes iny és gyomor 
a mely nem bírja el a közönséges csuka-
májolajat, a 

SCOTT-féle Emulsiot 
eszményi gyógyszerként fogadja. Ehhez 
még az az előny is járul, hogy háromszorta 
találóbb, mint a közönséges csukamájolaj. 

, ,Nyáron is l e g j o b b e redménnyel 
a d a g o l h a t ó . " 

lényét-ahatot Egy eredeti üveg ára 2 kor. 50 fillér. 
Az Emulsio vásár 
lásánál a SGOTT 
f é l e módszer véd-

— k é r j ü k f i g y e -
lembe venni . Kapható minden gyógytárban. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsék, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VÍL, Erzsébet-korút 19. sz;) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

I'elelős szerkesztő : Hamar Is tván. 

NY1LTTÉR.' 
A kiváló bór- os lithiumos vasmentes gyógyforrás 

A U T A T O R 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 

és hurutos bántalrnakná! kitűnő haiásti. 
Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható ásványvizfcereíikedéaekben vagy a Szinye-Lipőczi Salvator-forris-
Vállalat.rm] Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

' E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Ssérk. 



Éá
t Orgona- és harmoniumgyár 

T g ö z e r ö h a j t á s - é s s a j á t v i l l a m o s v í l á g l t á s s a l berendezve. 

| j5 ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA cs. és kir. udvari szállítók i ™ RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 1 | j Alapíttatott 1861. évben. 
fi 1 Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
| | díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
] lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
| táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 

, ! kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
t : • • tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
i elismerés. Ajánlják kitűnő liangu és erőteljes 
gffiSt- | | szerkezetű, főleg a legú jabb légnyomatú 

Di i ^ íi p fjj cbw 1 (pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül ] I 9 | S könnyű játékmód és a -változatok egyszerű 

I | S ÍJ kezelése melleit, az időjárás minden viszon-i B I iá [| il i tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
wl 1) m jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

| --' '*' ' " --T-: ljji L vannák. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-
•• i * • lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harniomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, i szapborogatások, 
: : kŐ- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LÜKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

l ege lőnyösebb be 
szerzési for rása. 

laboratóriumi felszere-

lésekéstanszerekgyára 

•likai gyár . I vesfuvő- inf ih í ly 
Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

ssténBawal telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább ós legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegitett pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést te szállít a 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest , VI., Gyár-utcza 28. 

Tel jes j ó t á l l á s H t f í n ő csép lésé r t . \ , Ajánlja teljes jótállás mellett 
_ benzinmotorait malom és ipar-

/ f i f f KI üzemre, valamint 

Villamos benzinfokomobil-

IX..IPAR-UTCZA 4 S Z 

kettős tisztító-szerkezettel. A jelenkor Ngegyszerübb ós legtökéletesebb 
motorcsépirkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Kzen legújabb motorok terjesztése 

! Egyedfii létező újdondság! 
Önműködő, ellenőrző fes biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetógépek stb. 

j tűnősége felől tudakozódni l e h e t : 

érdekében használt srözgepek 
cserébe vétetnek. 

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó tizem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 



\r. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir- udv. hangszergyáros, 
a m . k i i . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. szá l l í tó ja -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5 . Gyár: Öntöház-u. 2 . Telefon: 81—20 . 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javí tásában. 

, , H a n g f o k o z ó q e ' c d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 

Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
. g y á r . = = 

Saját találmányú ( R Á K Ó C Z I ) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harri ió .iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Ár jegyzék minden 
egyes hangszerről külön, k ívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- flgjjjg^gnjjgu megjelentek és 

kaphatók: 

Apologétika. Ára vaszonkö-
tésben ' 8 K 

kiadóhivatalában 

Erőss Lajos. 
T H V A C C T O Í A C Budhista katekizmus. Német-
X L I U b b l ^ c t J U b . b ö ! fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötésben 4 K 
Q rr X£\ C C Ó 1-/^ U 7 E s t é l i ó r á k L Ára f ű z v e 

O Z . Lv lbb J X d r U i y . 3 K. Vászonkötésben 5 K. 
I o n r c A C ^ n r l n r Kálvin János élete és egy-

J d L l L b O O d l l U U l . házpolitikája. Ara fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 

K u n Béla d r . £ I v i n . e g y h i i z a I k o r a á n
2

y J 
Magyar református egyházalkotmány. Ára . 7 K 

L f - j T - ^ k r Kálvin theologiája. Ára vá-
I N d g / y j x a i o i y . gzonkötésben . . . . 5 K. 
l \J*7ó-r\7 P<í 1 Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
l \ y a i y r d l . vászonkötésben. . . . 6 K. 
T á n n c : i Z o l t á n P a p i d o l g ° z a t o k n i - (K ö" 

j d i í v j ^ i Z-vUiiciii . fönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. M i t r o v i c s G y u l a . S S ^ V S 

SC 7 0 U A TA^C/^I Debreczeni Lelkészi Tár 
. J Z d U U J U Z b G i . (Gyakorlat) Ref. Papi 

Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10,K. 
K í r o l v ^ o n » r a a kézikönyve. Ára Zsiray fűzve 150 K. 

Konrsrmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
K ö z r e b o c s á t o t t a Révész Bálint. Á t d o l g o z t a S. Szabó 
József. Á r a — - 3 0 K . 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAK 5* • e v i 

jótállás mellett! 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e K , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é R s z e r e k , 
r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! evő-eszközök, ch in a ezüst dísztárgyak 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
inüérás i s ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 

HOBNYÁNSZKY VIKTOR OS. ÉS KIK. ÜDVABI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 4 7 7 1 . 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivata l : 
IX. ker., Kálvin-tér 7. sz., a h o v á 
a kéziratok, előf izetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő': 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
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Az Élet Könyvéből. 

Nem hiábavaló. 
„. . . a ti munkátok nem hiábavaló 
az Űrban." I. Kor. 15.S8. 

Évezredeken át hányszor volt hiábavaló az ember s 
az embervilág erőfeszítése, verítékes, véres küzdelme a 
teljes boldogság után! Sőt a különböző vallásrendszerek 
és életbölcseletek is meddő sziszifuszi kőgörgetések vol-
tak, mert az örök czél, a tökéletes üdv magaslatára nem 
jutottak el. Az óriás világbirodalmak sasai, a csodás 
művészi alkotások istennői és a magasröptű költészet 
lkarusz-szárnyai sem értek el az életiidv örök napjába. 
A legmagasabb kijelentés szent földje sem termette 
meg az örök élet fáját, bár szent törvények, istenes köl-
tészet és prófétai tűz termékenyítették századokon át. Né-
pében nem annyira a boldogtalan jelen, mint a boldog 
jövendő reménye tartotta az életet. Olyan volt az egész 
ó-világ élete, mint a Simon és társai meddő halászata, 
mikor egész éjszaka fáradtak és mégsem fogtak semmit. 
(Lk. 5.5). 

És jött az új élet reggele ! Jött az új élet Fejedelme, a 
ki hatalmas volt beszédben és cselekedetben Isten előtt s az 
egész nép előtt (Lk. 24.19). Kijelölte a czélt: Ember, légy 
Isten gyermeke ! Embervilág, légy Isten országa ! Közölte 
az erőt: Atyád szerelme és lelked hite által. Megmutatta 
az útat : Kövess engemet! Istenfiúsága nyomán isten-
gyermekiség és embertestvériség összhangos egységé-
ben új boldog világ támadt — egy kicsiny sereg lel-
kében. 

A nagy sereg pedig hiába várta Tőle önző remé-

nyei megvalósulását. Keresztre feszítette, sírjához nagy 
követ ós magasbérű őrizőket állított. A kicsiny sereg 
szétrebbent, „mint ölyűtől madárkák csoportja". Azt 
hitte, hogy minden hiábavaló. A sír halottja pedig az 
élet Fejedelme gyanánt tért vissza kicsiny seregéhez. 
Összegyűjtötte azt. Naponta új katonákat toborzott örök 
békéért küzdő seregébe. Legnagyobb ellenségéből terem-
tette legnagyobb vezérét, Pált. Vele mondatja feltáma-
dásáról a leghatalmasabb himnuszt. Általa hirdeti a leg-
felségesebb reményt, az istenes munka apotheozisát: 
„Azért szerelmes Atyámfiai, erősen álljatok, mozdítha-
tatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, 
tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." 

Az örök üdv Munkása él örökké, az Istennek (Róm. 
6.10) s nekünk, megváltott embertestvéreínek. Mi is Isten-
nek élünk a mi Urunk Jézus Krisztusban (Róm. 6.ll) s 
embertestvéreink javára és épülésére ('Róm. 15.2). És 
nem hiábavaló az Istenért, az Isten gyermekeiért és 
saját örök életünkért való munkánk az Úrban. Örök az 
Isten, a mi Atyánk, örök a mi Urunk Jézus Krisztus, 
örök a lelkünk és örök az üdvünk! 

Ne sajnáld hát ember verítéked, könnyed, véred, 
tested s lelked, erőd, szereteted és az egész életed az 
Atyáért s az atyafiakért! Ha sikertelenség, csalódás, 
háládatlanság, szenvedés és halál lesz is béred az em-
berek előtt, minden veríték-, könny- és vércsepped, Is-
tenért és emberért való minden áldozatos szerelmed örök 
kincseddé lőn az Úrban, az örök Istenfiúban. Ember, 
vesd el hát magadtól a Krisztus nélkül való szent és 
pogány világ világgyűlöletének hitvallását és jeremiád-
j á t : „Hiábavaló az ember (Zsolt 39.12, 62.10), hiábavaló 

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mint 
/ r - r ' w ^̂ ^ •» 
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az ember munkája (Zsolt. 39.7), minden hiábavalóság" 
(Pred. 1.2). Fogadd el a régi szent isteni Ígéretet: „Nem 
fáradnak hiába" (Ézs. 65*23). Ragadd meg a krisztusi 
bizonyosságot: „Én élek, ti is éltek." Állj rá a húsvéti 
kőre, az egyetlen Alapkőre és vésd lelkedbe az apostoli 
szót: „a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban". 

Lelkipásztorok 1 Ha meglep hűséges munkátok siker-
telensége miatt az elkeseredés : „Uram! Kicsoda hitt a mi 
beszédünknek" (Róm. 10.16), a páli pásztori bizonyosság-
gal, megújult erővel folytassátok a pásztori munkát! 
Tanítók, tanárok, nevelők, ha látjátok, hogy a sok drága 
erő elveszett és sem az Istenkóp, sem az emberkép nem 
akar felragyogni az emberagyagon és szomorúan panasz-
kodtok: „Ki hitt a mi tanításunknak?" (Ezs. 53.1. Ján. 
12.38), a páli tanítói hittel fáradozzatok tovább! 

Magyar evangéliumi Sión ! Ha a magyar közéletben 
való jogos helyedért, az egyenlőség állapotáért való 
százados harczod és munkád kevés eredménye csüggeszt, 
e hittel küzdj tovább! 

Sión feltámasztásának s diadalmas életének mun-
kásai ! Ha látjátok, hogy a sok reformnak, prófétai tűznek, 
apostoli hitnek, a holt tagok elevenítósére törekvő munká-
nak, a krisztusi áldozatos szeretetnek alig van némi ered-
ménye, sok az aratni való, kevés a munkás s kevés az 
aratott gabona (Mt. 9.37): a diadalmas Úrban való hittel 
tusakodjatok tovább ! 

Ha keresztyén munkánk eredménytelen, mint a hét 
halászó tanítvány halászata (Ján. 21.3), lássuk meg 
Jánossal az örökké élő Krisztust, ússzunk hozzá Péterrel 
(Ján. 21.7) és dolgozzunk többet Pállal, mint más bol-
dogabb keresztyén népek apostoli munkásai és nem lesz 
hiába való munkánk, mert nem lehet hiábavaló az 
Istennek hozzánk való kegyelme (I Kor. 15.10). Lesz 
még kivirágzott puszta, feltámadott élet, diadalmas Sión! 

V. J. 

A boszniai protestár.sok. 
Idegenbe szakadt hitrokonainkkal a legutóbbi időkig 

alig foglalkoztunk. Csak akkor terelődött reájuk a figyel-
münk, mikor az Amerikába és Romániába való kiván-
dorlás szinte ijesztő mérveket kezdett már ölteni. Pedig 
ha idejében gondoskodtunk volna Amerikába vándorolt 
testvéreinkről is, elejét vettük volna azoknak az áldat-
lan testvérharczoknak, melyek az amerikai magyar refor-
mátus egyházat három részre szakították s a melyek 
csak most kezdenek lecsillapulni. 

Sokkal sikeresebbnek mondható a horvát-szlavon-
országi hitrokonaink körében végzett missziói munkánk. 
Horvát-Szlavonország jogilag nem külföld ugyan reánk 
nézve, de a lakosság és bizonyos intéző körök ellen-
séges érzületét tekintve, kétszeresen is külföldi missziói 
munkának tekinthető, a mit ott vég'ünk. 

Ámde még a horvát-szlavonországi elismerésre méltó 
tevékenységünk mellett is hol maradunk más külföldi 
nemzeteknek idegenbe szakadt hitrokonaik körében vég-
lett munkájához képest! Nézzük csak meg az angol és 

skót egyházakat. Ha csak néhány család él is közülük 
valamelyik külföldi városban s ha csak néhány hónapra 
mennek is oda akár nyaralásra, akár fürdőzésre, már is 
megjelenik a lelkészük. Egész sereg európai városban 
tartanak a nyári hónapokban angol nyelvű istentiszte-
leteket. E mellett a nagyobb világvárosokban állandó 
gyülekezetek alakulnak. Budapesten is úgy a skót sza-
bad egyház, mint az anglikán egyház rendszeresen tart 
istentiszteleteket. 

De nemcsak a gazdag angol és skót egyházak 
teszik ezt meg. A németek öntudatos munkáját jobbára 
ismerjük. Hány magyarországi és horvát-szlavonországi 
templom, iskola épült német pénzen és részesül ma is 
segélyben! íme a svájczi egyházak is küldenek lelkészt 
Budapestre szakadt fiaik és leányaik számára is majd 
minden hónapban. Szép otthont is szereztek a számukra. 
Ott van a kis franczia protestáns egyház, avagy a még 
szegényebb, úgyszólván a protestáns nemzetek adomá-
nyaiból élő olasz valdensi egyház s mégis mindkettőnek 
a tagjai saját anyanyelvükön hallhatják Isten igéjét 
hazájuktól távol több helyütt. 

Edinburgh-ban magam is többször részt vettem a 
franczia protestáns istentiszteleteken, az olaszokén is, itt 
Budapesten a skótokén, meg a svájcziak istentiszteletén. 
Fájó szívvel gondoltam ilyenkor azokra a nagyobb 
világvárosokban : Bécsben, Berlinben, Münchenben, Paris-
ban, Londonban, stb. száz- és ezerszámra élő magyar 
testvéreinkre és hitrokonainkra, kikhez nem ér el magyar-
országi testvéreik áldozatkész, szerető karja, kik nem 
hallhatják anyanyelvünkön az Isten igéjét. 

Mindezeket azért mondottuk el, hogy rámutassunk 
arra a kötelességre, mely protestáns egyházainkra vár 
Boszniába szakadt hitrokonaink körében is. Ott élő hit-
rokonaink száma ma még nem nagy. Az 1891-iki nép-
számlálás adatai szerint mindössze 658 protestáns volt 
ott. Tizennyolcz év óta alighanem megkétszereződött 
már a számuk. A mult évi annexió folytán még foko-
zottabb odavándorlás várható Katonáink ezreit és ezreit 
viszik oda évente. Több évi ottlétük alatt a nép nyel-
vét is megtanulják s látják, mily nagy becse van az 
ottani kezdetleges ipari állapotok mellett az ügyes iparos-
kéznek. Annyi protestáns katona van ott állandóan, 
hogy immár külön protestáns tábori lelkészi állást is szervez-
tek — pedig a közös hadsereg vezetői ugyancsak fukarkod-
nak, mikor a protestáns tábori lelkészek feltűnően csekély 
számának növeléséről esik szó. Ilyen körülmények között 
a magyar protestánsok közül is bizonyára nagyobb 
számmal akadnak a közel jövőben odavándorlók. De ha 
nem vándorolnának is oda újabb családok, az eddig 
ezer, avagy akár csak hatszáz lélekről se szabad meg-
feledkeznünk. 

Nem politikai jogaikért kívánunk sikraszállní, bár 
végtelenül megütköztünk azon, hogy a Bosznia számára 
készített alkotmánytervezet felekezetek szerint tervezi a 
választókerületek szervezését. Ez, úgy hisszük, egyedül 
állana a népek alkotmányos életében s határozott meg-



tagadása volna a vallásszabadságnak is. Protestáns test-
véreink, kiknek száma talán évtizedekig se fogja elérni 
az alkotmánytervezetben egy-egy felekezeti választó-
kerülethez előírt 25 ezret, mindaddig, míg ezt a számot 
el nem érik, se választók, se választhatók nem lehetnek, 
bármily kulturális és vagyoni erőt képviselnek is és bár-
mily rátermettek lennének is az ország ügyeinek veze-
tésére. Politikai jogaik védelmére mások hivatottak, első-
sorban önmaguk, mi inkább lelki szükségleteik kielégíté-
sében igyekszünk segítségükre lenni. 

Bosznia sem külföld ránk nézve. Sőt a történelmi 
jogalap révén kizárólag Magyarország igényelheti. Czime 
királyaink czímében ma is előfordul. Zászlaját és czime-
rét a koronázási menetben ma is a király előtt viszik. 
A hitlevél harmadik pontjában pedig egyenesen meg-
ígéri a király — mint az 1867. évi II. t.-cz.-be iktatott 
legutóbbi körlevél is mondja — „Magyarország és társ-
országai mindazon részeit és tartományait, a melyek már 
visszaszereztettek s azokat, a melyek Isten segedelmével 
ezután fognak visszaszereztetni, koronázási eskünk értelmé-
ben is a nevezett országhoz és társországaihoz visszakap-
csolandjuk". Bosznia pedig már Kálmán király idejében 
hűbéres ország volt. Kálmán már él is a „ Ráma királya" 
czímmel, mely II. Béla óta királyaink czímében állan-
dóan előfordul. II. Endre Bosnyákországhoz Herczego-
vinát is hozzácsatolja. Árpádházi királyaink óta több 
mint négyszáz éven át Bosznia és Herczegovina némi 
önkormányzattal közvetlenül Magyarországhoz tartozott. 
A' háromszázados török uralom megszűntével természe-
tesen az előbbi közjogi helyzet áll vissza. A mikor a 
berlini kongresszus a balkán országok államjogi hely-
zetét rendezte, mivel Magyarország külön nemzetközi 
jogalanyként nem szerepel, a kongresszus 25. pontja 
Ausztria-Magyarországnak adott fölhatalmazást Bosznia 
és Herczegovina megszállására. De ezt a meghatalmazást a 
magyar királyság ősi jogán adták Ausztria-Magyarország-
nak. Uralkodónk is az elmúlt év végén a magyar korona 
jogán kebelezte be azokat immár véglegesen. így ezek a 
tartományok jogosan csakis Magyarországba kebelezhetők. 

A mennyiben ez a bekebelezés megtörténik, szen-
tesített egyházi törvényeink Bosznia Herczegovinában élő 
hitrokonainkra is kiterjednek. Ennek folytán ott lévő 
ref. híveink alakítandó gyül kezetei akár mint szórvá-
nyok, akár mint leányegyházak, avagy külön missziói 
egyház gyanánt — a Szerémségben levő gyülekezeteink-
hez hasonlóan — a dunamelléki egyházkerülethez, evan-
gélikus testvéreink gyülekezetei pedig a bányai kerület-
hez csatolhatok. A mennyiben kormányunk és parlamen-
tünk erőtlennek bizonyulna többszázados történelmi jogon 
alapuló igényeink érvényesítésére, úgyszintén addig is, 
míg a kérdés akár a mi javunkra, akár jogaink sérel-
mére eldől, szükségesnek véljük, hogy a két protestáns 
egyház akár külön-külön, akár karöltve missziói lelkészi 
állást szervezzen Bosznia-Herczegovinában. 

Ez a legkevesebb, a mit meg kell tennünk! 
Dr. K. I. 

TÁRCZA. 

A t ö r t é n e l m i Jézus . 

Miként lehessen most már ily történelmi adatok 
birtokában hiteles Jézus-képet alkotni, mikor a for-
rások tulajdonképen már nem források ? Milyen legyen 
az egész christologia ezek alapján ? Milyen legyen akkor; 

ha a kritika azt bizonyította be, hogy Krisztus közön-
séges ember volt? Lehetséges-e ekkor tulajdonképeni 
christologiát alkotni"? 

Hogy szabaduljunk ki ebből a labirinthusból ? 
Hisz a Jézus életét most már annyira sem is ismerjük, 
mint a XVII. századig hitték. az elődök, több hittel, 
mint kritikai ismerettel! íme ilyen hatást idézett elő a 
XIX. század nagyszabású és változatos irodalma. A régi 
egységes Krisztus-képet átalakították, új vonásokkal 
ruházták fel, a régieket letörölték s az egység és har-
mónia teljes disharmoniává változott át. 

A kritika azonban még egy lépéssel tovább ment. 
Látta, hogy minden okoskodása mellett is a hivő lelkek 
még mindig a régi s egyetlen Krisztus-képhez ragasz-
kodnak, azaz a történelem Jézusát is ugyanolyannak 
látják, mint a hit Krisztusát. Ez a megkülönböztetés 
Strauss óta nagyon szokásba jött. Akármit is végzett 
azonban a raczionálizmus, a természetes magyarázat, 
bármennyire is leszállította Jézust a közönséges emberek 
színvonalára, abban, hogy ez a Jézus valóban élt és 
működött a földön, egyik sem kételkedett. A hivő tehát 
még mindig elég alappal bírt arra, hogy hitének erejével 
legyőzze a kritika által támasztott ezernyi akadályt, s 
eljusson az ő bibliája igaz, erőteljes Krisztus-képéhez, 
az Igéhez, a mely testté lett; a Pál apostol és János 
evangélista Jézus Krisztusához. 

Nos tehát, ezt az alapot kellett még semmivé tenni, 
hogy azzal együtt mindenféle Krisztus-kép és christologia 
semmivé legyen: tagadásba kellett venni Jézus törté-
nelmi létezését. 

íme így fejlődött a túlhajtott kritikai szellem véd-
nöksége alatt a Jézus-kép -— semmivé. Látjuk a foko-
zatos fejlődést — lefelé. Jézus Krisztus először és sokáig 
Istenember, Istenfiú, a testté lett Ige (supranaturalis fel-
fogás). Azután már csak ember (raczionalis felfogás), 
kinek élete, cselekedetei kiszínezettek, természetfölötti 
vonásokkal felruházottak, de megtörténtek (természetes 
magyarázat). A további kutatás kezdi kideríteni, hogy 
nem úgy történtek meg, a hogy azokat az evangéliumok 
közlik, sőt mi több, igen sok nem is történt meg, csupán 
legenda (történetkritikai szellem). Tovább menve azután 
arra a felfedezésre jutnak, hogy hiszen így az egész 
életnek összes adatai bizonytalanok. De nemcsak ez bi-
zonytalan akkor, hanem maga az is, hogy Jézus egy-
általában élt valaha e földön (modern radikális felfogás). 

Hogy a kritikai vizsgálódások eredményei eddig a 
szélső határig eljutottak, abban része van a christo-



logiai problémáknak is. Milyen legyen egy oly christo-
logia, a melyben a Krisztus alakja bizonytalan, s a leg-
különfélébb emberi vonásokkal van kizárólag felruházva? 
Hogyan illeszthető ez bele a dogmatikának abba a 
hatalmas épületébe, a melyet az atyák egykor úgy épí-
tettek meg, hogy annak minden egyes részecskéjét a 
Krisztus istenségébe vetett hit tartotta s forrasztotta 
össze ? 

A megoldás oly nehéznek látszik, pedig egyszerű: 
tagadásba kell venni a Jézus történelmi létezését. Ez a 
legrövidebb s legkényelmesebb mód, mert ennek a hi-
pothézisnek elfogadása után szükségtelen köteteket írni 
arról, hogy miként született Jézus? Volt-e csakugyan 
népszámlálás? Voltak-e Jézusnak testvérei? Eletének 
főbb mozzanatai, az üdvtények valósággal megtörténtek-e 
vagy sem? Minden hipothézis, viszály, háborúság meg-
szűnik akkor, ha Jézus csakugyan soha-em járt e föl-
dön. Nem arról van tehát itt már szó, hogy Jézus Isten 
volt-e vagy ember, avagy kinek tartotta magát; a messiási 
öntudat mikor kezdett benne felébredni; volt-e minden-
tudása, két természete stb., hanem egyszerűen arról, 
hogy ő, a ki soha valósággal és testben nem élt, csupán 
a fantázia lassankint megteremtett képzeletbeli alakja. 

De hogyan állott elő akkor az egész keresztyén-
ség? Miként állott elő "az egész theologiának bibliai 
Jézus Krisztus-képe, ha egyáltalában nem volt egy oly 
történeti mag, a mely körül az egész theologia legalább 
kijegeczesedhetett volna ? Erre a kérdésre egy egész 
sereg hipothézis igyekszik megfelelni. 

Ezek közül első helyen a nemrég elhunyt brémai 
lelkészt, Kalthoff Albertet kell említenünk, a ki a theo-
logiai világban a történelmi-materialista felfogásnak igen 
exponált képviselője volt, s kísérletet tett egy új, úgy-
nevezett szocziáltheologia megalkotására. Követői is van-
nak, s így „iskolá"-t is sikerült alapítania. Hipothezisé-
nek tárgyalása annál alkalmasabbnak látszik, mivel 
így megismerkedhetünk az általános szocziáldemokrata 
felfogás lényegével is a Jézus személyére s a keresz-
tyénség előállására vonatkozólag. 

Azután szólani fogunk az úgynevezett hollandiai 
irányról is, melyet Németországban Hollandische Schule 
néven ismernek, a melynek az a jellemző iránya, hogy 
az egész keresztyénséget s Jézus alakját is alexandriai 
zsidó-görög bölcselkedés s allegorizálás eredményének 
tartja. Ez irány legexponáltabb, legerősebb s igen nagy 
hatásánál fogva legveszedelmesebb képviselője Bolland 
G. J., a leydeni egyetem nagyhírű hegeliánus bölcsészet-
tanára, a ki Hegel íilozófiiáját Hollandiában virágzásra 
emelte. Hatása nyomai máris erősen látszanak a theologiai 
tudományos élet eredményeiben, úgy, hogy míg Német-
országban ez a filozófia úgyszólván utolsó perczeit éli, s 
alig van néhány képviselője, addig Hollandiában új 
erővel indult virágzásnak. 

Végül pedig szólani fogunk egy amerikai hipothé-
zisről is. Nagyszorgalmú s makacs harczosa Smith V. 
p. a louisianai (Amerika) egyetem mathematika-tanára, 

a ki már a legfantasztikusabb szertelenségekbe téved, s 
feltevése, bár óriási anyagot hord össze bizonyítására, 
a legmerészebb bűvészmutatványok benyomását teszi az 
emberre. 

Hogy ezek az irányzatok, különösen pedig éppen 
Smith hipothézise nem fenyegetik veszéllyel a keresz-
tyénséget, az világos dolog. De az is bizonyos, hogy 
ezek az elméletek még szaporodni fognak, s a meglevők 
közül a szoczializmus hipothézise meg ezernyi komoly 
követőre talál; éppen azért annak, a ki a keresztyénség ere-
detét s Jézus életét ismerni akarja, ezeknek a kutatások-
nak a lényegével is tisztában kell lennie S ha néhány 
évvel ezelőtt még azt mondhattuk, hogy „az ilyen hipo-
thézisekre mint a legvakmerőbben letagadott históriai 
tények rendszerbe szedett remekére még csak válaszolni 
sem érdemes",1 addig Schmiedel P. W. zürichi professzor, 
az új testamentumi tudománynak egyik legkiválóbb mű-
velője is, már úgy nyilatkozik,2 hogy mintegy hat év 
óta, az a korábban csak elszigelten fellépő nézet, hogy 
Jézus soha sem élt, mindig több védelmezőre talál s ma 
már nem tehetjük meg azt, hogy róluk tudomást se 
vegyünk.3 

(Folyt, köv.) 

Sebestyén Jenö. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A mit az életből és a bibliából t anu l tam. Egyházi, szertar-
tási és más lelkészi beszédek. Irta: Mitrovics Gyula, lll-dik kötet. 
8°. 290 lap. Kiadta Hegedűs és Sándor könyvkiadó hivatala. 

Debreezen. 1908. Ára kötve 7 kor. 

Néhai Mitrovics Gyula papi dolgozatainak két első 
kötete lapunk mult évi 9-dik számában nyert méltatást 
B. Pap István tollából. Kezünkben van immár a harmadik 
kötete is, szintén ifj. Mitrovics Gyula által sajtó alá 
rendeztetve. 

A harmadik kötet, mely 70 dolgozatot foglal magá-
ban, egy-két, más természetű dolgozatot leszámítva, egy-
házszertartási, keresztelési, esketési, temetési, konfir-
mácziói beszédeket és imádságokat ad. A sajtó alá 
rendező által a kötet végéhez függesztett „Jegyzetek" 

1 Eröss Lajos : Apologétika 1905. 297. 1. 
2 Die Person Jesu im Streite der Meinungen der Gegen 

wart 5. 1. 
3 Azokról a hipothézisekröl természetesen nem szólunk, 

melyek Jézus történelmi létezését föltétlenül elfogadják s inkább 
eszméinek eredetét kutatják, illetőleg azok eredetiségét vonják 
kétségbe. Ilyen pl. az úgynevezett „indiai irány" (Indische Rich-
tung) Németországban és Hollandiában, a mely a buddhismus és 
keresztyénség között keres kapcsolatot. A ki ezekről is, különösen 
azonban arról akar bővebbet tudni, hogy a századok folyamán s 
különösen a XIX században miként alakult, fejlődött, változott a 
Jézus-kép, annak nagy segítségére lesznek különösen a következő 
munkák: G. Pfannmüller: „Jesus im Urteil der Jahrhunderte." 
Leipzig. Teubner 1908., H. Weinel: „Jesus im neunzehnten Jahr-
hundert" Tübingen. J. Mohr. 1903. és A., Schweitzcr : „Von Reimarus 
zu Wrede." Tübingen J. Mohr. 1906. 



szerint, e harmadik kötet első 31 darabját még maga 
a néhai szerző szemelte ki dolgozatai közül, mint köz-
lendőket. A többit ifj. Mitrovics Gyula szedegette össze 
atyja irodalmi hagyatékából és sorozta be ebbe a kötetbe. 
Szükséges ezt eleve megjegyeznünk, mert azok a meg-
jegyzések, a melyeket a kötetnek éppen a3i-dik darabja 
után való részére tenni kénytelenek vagyunk, igy nem any-
nyira magát a néhai szerzőt, mint ifj. Mitrovics Gyulát, a 
kötet sajtó alá rendezőjét fogják illetni. 

Az a helyzet s azok a körülmények, a melyek 
között a lelkipásztor az egyházszertartási beszédek alkal-
mával a közvetlenül érdekeltekhez és az érdeklődő jelen-
levőkhöz szól, részben igen megkönnyítik, részben igen 
megnehezítik a szónok szerepét. Igen megkönnyítik, mert 
nem szükséges, hogy beszéde tárgya iránt a hallgatók 
érdeklődését felkeltse. A helyzetben, a viszonyokban már 
magukban meg van adva az érdeklődés. Feladata csupán 
az, hogy ezt a már meglevő érdeklődést, mint keresztyén 
lelkipásztor, ügyesen felhasználva, hozzáférkőzzék a tel-
kekhez az evangélium tanításával, bátorításával, vigasz-
talásával. De az adott helyzet és körülmények igen 
meg is nehezítik a lelkipásztor feladatát; mert a jó 
egyházszertartási, különösen a halotti beszédeknek, mivel 
alkalmazkodniok kell az adott helyzethez és viszonyokhoz, 
megkötik a szónokot s arra kényszerítik, hogy ne általá-
nosságokat hangoztasson beszédében, hanem specziali-
záljon, s különösen a temetési beszédekben az igazság-
nak megfelelően jellemezzen. Egy egyházszertartási be-
szédkötet értéke tehát — eltekintve a general-szószszerű 
és bárhol, bármily alkalomkor használható beszédeket 
tartalmazó kötetektől — szerintem attól függ, hogy egy-
felől miként tudta az író a helyzet és a körülmények 
által vont korlátok között tartani beszédeit; másfelől 
pedig, hogy mennyiben tudta kihasználni a meggyőzésre, 
a megindításra, az elhatározásra, egyszóval az evan-
géliumi építésre a megadott helyzet és körülmények 
előnyeit. 

Ha Mitrovics Gyula egyházszertartási beszédkötetét 
e két szempontból vesszük vizsgálat alá, bizony nem 
lehet annak minden darabját példaképen állítani a gya-
korló lelkészek elé. Mint általában egyházi beszédeiben, 
úgy egyházszertartási beszédeiben is, Mitrovics nem mint 
a kedélynek, a szívnek, hanem mint a gondolkozó, a 
bonczoló értelemnek szónoka áll előttünk. Az adott 
helyzetet és körülményeket a legtöbb esetben nem hagyja 
ugyan figyelmen kívül, de csak ritkább esetben, egy-egy, 
őt magát személy szerint is érintő alkalomkor tudta meg-
rezdíteni szíve húrját s tudott annak hangjával a közvet-
lenül érdekeltek és a jelen volt érdeklődők szívéhez férni; 
a legtöbb esetben csak a bonczoló értelem tanító hangja 
hallatszott beszédeiben. Ez a komolyság s komolyan taní-
tás nem kardinális hibájuk ugyan az egyházszertartási 
beszédeknek, de mégis egyoldaliiságnak kell azt minő-
sítenünk. Az ú. n. ríkatós beszédeknek egyáltalában nem 
vagyok ugyan barátja, de mégis kedvesebbek előttem 
azok az egyházszertartási beszédek, a melyek, bár nem 

nélkülözik a tanító elemet, de inkább az érzelemhez 
szólanak. Kedvesebbek és természetesebbek az ilyen 
beszédek, mert hiszen az egyházszertartási alkalmakkor, 
az adott helyzetből kifolyólag, a lélek érzelmi oldala 
van első sorban érdekelve; tehát a szónok is akkor 
lehet a leghatásosabb s úgy építhet legkönnyebben, 
ha legelső sorban az érzelmeket ragadja meg s úgy 
halad át a vigasztalásra, vagy az akarat elhatározására. 
Mitrovics e tekintetben nem mutatja fel magát mesternek 
kezünk alatt levő kötetében. 

De nem mutatja mesternek magát Mitrovics az 
invenczióban, a jellemzés művészetében és a stilus vál-
tozatosságában sem. Azt a lendületességet, melegséget 
ós jellemző erőt, a mely Radácsi György „Emlékjelek 
és bizonyságok" cz. kötete nekrológjait oly kiválókká 
teszi, Mitrovics halotti beszédeiben, még a legnevezetesebb 
alkalmakkor mondottakban sem találjuk fel oly mér-
tékben, mint szeretnők. Sőt meg kell jegyeznünk, a mi 
már egy kiadott kötetben visszatetsző, hogy Mitrovics 
egy-egy halotti beszédének nemcsak eszmemenetét hasz-
nálta fel más alkalommal is, de több esetben szóról-
szóra is ismételt rövidebb-hosszabb, néha a beszéd feléig 
felérő részleteket, és pedig oly alkalmakkor is, a mikor 
az invencziózus és jellemzésre képes liturgus teljesen 
újat és megkapót tud produkálni. így, a kisebb terje-
delmű ismétlésektől eltekintve, a 14. lap 2-dik bekez-
désének eleje ismétlődik a 21. lap 2-dik bekezdésének 
elején ; a 86. lap első bekezdése ismétlődik a 165. 
lap 2-dik bekezdésében; a 85—86. lap ismétlődik a 
219. lapon; a XXXVIII. sz. halotti ima jó V3 részében 
ismétli a XXI. sz. halotti beszédet; ugyanez a viszony a 
XXXV. ós XIV. sz. dolgozatok között; az Emődi Dániel 
sárospataki főiskolai tanár fölött mondott, halotti beszéd 
pedig (XVI. sz.) nem egyéb, mint a Molnár István, 
szintén sárospataki főiskolai tanár felett elmondott (XLVI. 
sz.) beszéd teljes ismétlése. 

Azt, hogy egy gyakorló lelkész egy-egy gondolatát, 
egy-egy beszéde eszmemenetét ismétli, a helyzet és a 
körülmények által szükségessé tett variáczióval, lehe-
tőnek tartom ugyan, — de az olyan mértékű ismétléseket, 
mint a milyenek a XVI., XXXVIII. és XXXV. beszé-
dekben előfordulnak, nagyon különösnek találom épen 
Mitrovicsnál, a gyakorlati theologia tanáránál és a sáros-
pataki főiskola lelkészénél. 

De ha még maga Mitrovics megengedhetőnek tar-
totta is az ilyen ismétléseket magára nézve, fiának, az 
irodalmi hagyaték sajtó alá rendezőjének, mindenesetre 
meg kellett volna óvnia atyja emlékét az e miatt jogo-
san felhangzó kritikától, és pedig az által, hogy az 
ilyen, ismétlésekkel bővölkedő, illetve ismétlésekből álló 
darabokat kihagyta v< Ina a kötetből. A gyermeki kegyelet 
mindenesetre a legszebb erények egyike; de a mikor 
irodalmi hagyaték közléséről van szó, nem szabad a 
kegyelet mellől hiányoznia a gondos összehasonlításnak, 
a kritikának sem, mert ennek hiánya olyan megítélé-
sekre ad alkalmat, a mik nem válnak hasznára a kegye-



letes emlékezésnek. Azokból a darabokból, a melyeket 
ifj. Mitrovics Gyula a kezünk alatt levő kötetetben közre-
adott, id. Mitrovics Gyula, ha maga rendezhette volna 
sajtó alá a kötetet, bizonyára többet kihagyott volna. 
Ifj. Mitrovics Gyulának is ezt kellett volna cselekednie; 
mert hiszen meglehet, hogy reá, mint gyermekre nézve 
becses édes atyjának minden sor írása, de más kérdés 
azután az, hogy minden kis, talán csak sebtében papirosra 
vetett dolgozat olyan irodalmi értékű-e, hogy közlésre 
érdemes volna ?! 

Ifj. Mitrovics Gyula csak a szerető gyermek, de 
nem az elfogulatlan kritikus kezével rendezgette sajtó 
alá ezt a kötetet. A kritika hiánya eredményezte azután, 
hogy abban nemcsak ismétlő, nemcsak irodalmi értékkel 
nem igen biró darabok jelentek meg, hanem épen olyanok 
is, a melyek nem Mitrovics Gyula munkái. Révész Kál-
mán már mi előttünk felhívta erre ifj. Mitrovics Gyula 
figyelmét, s ő egy nyilatkozatában el is ismerte, hogy 
a kötet néhány halotti imádsága nem atyjáé, hanem 
Szász Károlyé. A téves közlésért való felelősséget vál-
lalja ugyan ifj. Mitrovics, — de bármily mértékben vállalja 
is, csak azt kell mondanom, hogy olyan kritikátlanul, 
minta hogy tette, nem szabad lett volna a kötetet sajtó alá 
adnia, éppen az édes atyja iránt való kegyeletből! 

A kötet három keresztelési beszédére azt kell meg-
jegyeznem, hogy teljes hijjával vannak a keresztelési 
igéknek; két konfirmácziói beszédére nézve pedig azt, 
hogy azokból a konfirmálók s a gyülekezet aligha fog-
hatták fel a konfirmáczió nagy jelentőségét! 

Röviden összfoglalva, az az ítéletem a kötetről, 
hogy annak dolgozatai, bár mindenesetre vannak közöt-
tük szép és értékes darabok is, gyengébb egyházszer-
tartási szónoknak mutatják be Mitrovics Gyulát, mint a 
minő prédikátornak szószéki beszédei bizonyították. S kár, 
hogy ifj. Mitrovics Gyula olvan kritikátlan kegyelettel 
sorozott bele a kötetbe olyan darabokat is melyek Mit-
rovics írói képe megcsorbulása nélkül bátran kimarad-
hattak volna abból. 

H. I. 

B E I , F O L D . 

Budapesti ref. tanonezotthon. 
Beszéljenek a kicsinyhitűek és rosszakaratúak 

akármit, Magyarországon a modern haladásnak napról-
napra örvendetesebb jeleivel találkozunk A világkiállí-
tások nagy díjai egyre sűrűbben és hangosabban tesznek 
bizonyságot arról, hogy ez a „parasztnemzet", ez a 
jobbágysorból csak most bontakozó nép az iparművészet 
alkotó szerszámait is emberségesen forgatja. 

Azt, hogy az ipar milyen döntő jelentőségű tényező 
egy nemzetnek nemcsak gazdasági, de politikai életében 
is, semmi sem bizonyítja ékesebben, mintáz, hogy nagy köz-
jogi forrongások és harczok idején a nemzet ösztönszerűleg 
odaveti szemét az iparra, mintha attól várna valamit. A 

szabadságharcz évtizedében maga Kossuth Lajos áll a 
hazai iparvédelem élére. A csak nem rég lezajlott nagy 
nemzeti ellenállás sorsának is a hazai ipar fölkarolását 
czélzó mozgalom adott döntő fordulatot. Mai nemzet-
gazdasági politikánk éppen a fentiek folytán áll az ipar-
fejlesztés jegyében. A halhatatlan iparvédő apostol fia, 
Kossuth Ferencz, mint ipar- és kereskedelemügyi miniszter, 
több mint 100 milliót szavaztatott meg a törvényhozással 
nagyszabású, magyar iparfejlesztő politika támogatására. 
A politikai függetlenséghez vezető gazdasági önállóságnak 
bölcsen választott útja ez. 

Az újabb iparvédő mozgalmak között különös 
figyelmet követelhet magának az iparos tanonc zvédelem 
és tanoncznevelés iigj e. Itt van a jövendő fejlődés gyö-
kere. Szükséges, hogy végre valahára az állam, az egy-
ház és a társadalom a magyar iparos nemzedéknek eme 
lenézett, elhanyagolt, részvétlensógbe taszított hangya-
seregére is gondot fordítson. Az ipartörvény gondos-
kodik ugyan elméleti továbbképzésükről, de anyagi és 
erkölcsi létkérdéseikkel senki sem törődik. 

A tanonczvédelem nagy kérdését csakis ellátással 
és bentlakással egybekötött tanonczotlhonok sürgős fel-
állítása útján lehet gyökeres megoldásra juttatni. Ezek-
nek a tanonczotthonoknak az volna a ezéljuk, hogy 
olyan iparos nemzedéket neveljenek, a mely tudatlan-
ságból és erős erkölcsi öntudat híján nem dobja oda 
magát a legelső nemzetközi szocziálista agitátor karjaiba, 
hanem tisztes munkával, szakértelemmel és erkölcsös 
jellemmel vívja ki a társadalomban megillető helyét és 
jogát, 

Ismerjük a régi panaszt, hogy a magyar iparosság 
még mindig nem szerezte meg azt a társadalmi tekin-
télyt és köztiszteletet, melyet elsőrendű nemzeti hivatása 
alapján megérdemelne. Innen van közállapotainkban az 
a százszor megostorozott fonákság, hogy a magyar szülők 
szeme első sorban még mindig a középiskolák felé 
tekintget, hogy gyermekükkel majdan a szellemi prole-
tárok czifra nyomorúságban sínylődő seregét szaporítsák. 

Becsületet a társadalom minden tagjának csakis 
tiszta jellemmel párosult műveltség szerez. Ezekre a 
létfentartó erkölcsi javakra pedig csakis czéltudatos, 
rendszeres nevelés által tehet szert az ember. A végből 
tehát, hogy a magyar iparosságot is a megbecsültetésnek 
olyan fokára emeljük, milyet a nemzet háztartásában 
való nagy szerepénél fogva megérdemel, az iparos mun-
kás gondozásának, irányításának, nevelésének munkáját 
már a zsenge csemetén, a legifjabb tanoncznemzedéken 
meg kell kezdenünk. 

Az Országos Gyermekvédő Liga fölismerve az ügy 
roppant horderejét, már a gyakorlati cselekvés terére 
is rálépett, Nagyváradon, Szegeden, Kolozsvárott eme-
letes tanonczotthonai állanak. De kívüle ez irányban 
komolyabb lépésekről nincs tudomásunk. Dicséretes 
missziót teljesítenek a vidéken és a fővárosban működő 
tanonczvédő egyesületek is, így Rimaszombaton, Loson-
czon s Budapesten a Protestáns Iparosképző Egyesület, 



melyek a tanonczok művelése és szórakoztatása czéljából 
vasárnapi „Tanonczotthon"-okat tartanak fenn. 

Valamennyi szűk körre szorított, jóakaratú kísér-
letezés. Azon a nagy szocziális szükségen, mely tanonczok, 
szülők és mesterek ajkáról gyors segítségért kiált, egyes-
egyedül az internátus intézménye segít. Különösen 
elodázhatatlan és kivitelre megérett kérdés ez itt Buda-
pesten, a hol 4000 főnél nagyobb a tanonczhiány. A 
viszonyok rendezetlensége folytán e szegény páriák 
testi-lelki ereje a legrombolóbb megpróbáltatásoknak 
van kitéve. Hányan járnak be naponta Csömörről, Czin-
kotáról, Kerepesről, Rákos-Csabáról, Péczelről, Gödöllő-
ről műhelyeikbe I S hányan húzódnak meg egészség-
telen s' erkölcsileg is veszélyeztetett házmesteri odúk 
sötétjében, a legsilányabb táplálkozás mellett 1 Remél-
hetünk-e ilyen sarjadéktól egészséges feljődést, egyen-
letes haladást s majdan a versenyképesség magasabb 
becsvágyának kialakulását? Mikor válnak így a mi fia-
ink a magyar ipar nagy válalkozóivá, vezetőivé? így még 
soká, talán évtizedek hosszú sorozatán át tűrnünk kell 
bevándorolt osztrák, német, angol és franczia vállalkozók 
hegemóniáját s az ahhoz kötött óriás gazdasági előnyök 
elhalászását. 

A tanonczotthon megvalósítása különben sem tar-
tozik az emberfölötti eszmények birodalmába, hol sem-
miből „legyen" szóval kell mindent teremteni. Itt meg-
van a legfontosabb : a tengely, csak kereket alá s a 
szekér könnyen halad. A tanoncz ugyanis 4—9 korona 
heti (a magyar államvasűtak vasgyárának mintegy 140 
tanoncza fejenként 30 korona havi) bért keres. Egy 50 
tanonczra tervezett (otthon költségvetése szerint — a 
tanonczokra átlag heti 5 korona, a szülőkre heti 2 kor. 
20 fillér hozzájárulást számítva — önerejéből képes 
föntartani magát. Természetesen minden nagyobb ipari 
góczpont közelében felállítandó volna egy-egy ilyen 
otthon. Csak a kezdet biztosítására van szükség s ezt 
a biztosítékot az első budapesti református tanonczotthon 
számára budapesti egyházunk bizonyára meg is fogja 
adni, hiszen az egyházra veteményes kertjének e becses 
plántáival szemben úgy is nagy valláserkölcsi misszió 
vár. Az már az Otthon szervezetének részletkérdése, 
hogy e plánták hitbeli gondozása miképen történjók. 
Erre, mint sok más egyéb gyakorlati kérdésre (könyvtár, 
társas kirándulások, házi takarék stb. stb.) most fela-
datunk természeténél fogva nem terjeszkedhetünk ki. 
Csak ez otthonnak még egy rendkívüli hivatására kívá-
nunk rámutatni. Ez a vidéki tanonczok, lelkészek útján 
leendő toborzásának s közvetítésének missziója. Vidéki 
szülők az otthon szárnyai alá bizalommal bocsátják majd 
gyermeküket; csökkenni fog a tanonczhiány s Budapest 
iparosvilága így az idők rendjén egy erős, vérünkbeli 
faj magyar és keresztyén ifjú nemzedékkel fog fölfrissülni 
és meggyarapodni. 

Ha ilyenformán évtizedek szorgos munkája árán 
sikerül iparos rendünket a társadalomnak egy minden 
ízében intelligens, szakképzett, közbecsülésben álló osztá-

lyává emelnünk, egyrészt vonzóvá tesszük az iparos 
pályát minden rangú és rendű magyar szülők gyermeke 
számára, másrészt részeseivó leszünk közvetve annak a 
korszakos nagy, nemzeti munkának, mely pusztán csak 
termelésre szorítkozó, szegény országunkat fölemelni 
törekszik a boldog, a hatalmas, a parancsoló iparálla-
mok sorába. 

Maday Gyula. 

Közérdekű bírósági ítéletek. 
Lapunk egy kiváló jogász jóakarója felajánlotta, 

hogy a közigazgatási bíróságnak az egyházat és iskolákat 
érdeklő ítéleteit időnkint rendelkezésünkre bocsátja. 

Köszönettel fogadott szívességéből az alábbiakban 
két közigazgatási bírósági ítéletet közlünk, abban a meg-
győződésben, hogy azokkal útmutaiást nyujthatunk a 
gyülekezetek elöljáróinak arra, hogy jogaikat miként 
érvényesíthetik. 

I. 

A m. kir. közigazgatási bíróság általános közigaz-
gatási osztályának 1909/XVII. sz. döntvénye: 

A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyil-
vános kisdedóvó-intézetek tanítói s nevelői nyugdíj -
és gyámpénztára irányában a tanítót (óvót, nevelőt) 
terhelő járulék nem érvényesíthető az özvegyet 
és árvákat megillető nyugdíj- és gyámpénztári el-
látás vagy részeltetés ellen. 

Indokok: 

A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános 
kisdedóvó-intézetek tanítói s nevelői nyugdíj- és gyám-
pénztárának egyik jövedelmét teszik ama járulékok, a 
melyeket az 1875. évi XXXII. törvényczikk 28. és 29. 
§§-ai, illetve e törvény módosításáról szóló ,1891. évi 
XLIII. törvényczikk 11. §-a értelmében a tanító (óvó, 
nevelő) egyszersmindenkorra, valamint egész szolgálata 
tartama alatt évenkint fizetni köteles. 

E járulékok, miként az 1891. évi XLIII. törvény-
czikk 12. §-a kifejezi, a tanítók (óvó, nevelő) közvetlen 
terhét képezik s azokat javadalmukból kell levonni. 

Annak a kérdésnek megoldásánál tehát, hogy az 
ekkép magát az alkalmazottat terhelő fizetési kötelezett-
ség érvényesíthető-e az özvegy és árvák nyugdíj- és 
gyámpónztári ellátása vagy részeltetése ellen? A jog-
forrásokat két irányban kell vizsgálni. Egyik az, hogy 
van-e olyan törvényes intézkedés, mely az özvegynek 
vagy árváknak az alkalmazott eme tartozásáért való 
felelősségét kifejezetten megállapítja. A másik pedig az, 
hogy az özvegynek és árváknak a pénztárból nyert ellá-
tásuk vagy részeltetésük jogalapja olyan-e, hogy az al-
kalmazottnak tartozása a jog általános szabályai szerint 
terheli az özvegy és árvák ellátását vagy részeltetését ? 

Mind a két tekintetből a kérdést tagadóan kellett 
eldönteni. 



A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános 
kisdedóvó-intézetek tanítóinak s nevelőinek nyugdíjazá-
sáról, valamint azok özvegyeinek és árváinak gyámolítá-
sáról szóló 1875. evi XXXII. s az ezt módosító 1891. 
évi. XLIII. törvényczikknek nincs oly rendelkezése, mely 
a szóban forgó felelősséget kifejezetten megállapítaná. 
Sőt olyan rendelkezés sincs, mely az alkalmazottat ter-
helő nyugdíj- és gyámpénztári járulékok befizetését a 
hátrahagyott házastárs és árvák ellátásának vagy részel-
tetésének feltételéül állítaná. Az özvegy és az árvák joga 
tehát függetlenül áll a járulékok befizetésének megtör-
téntétől. 

A hasonló jogviszonyt szabályozó 1885. évi XI. 
törvényczikk 60. §-a pedig akkép rendelkezik, hogy az 
állami követelések az özvegyi nyugdíjra, az árvák neve-
lési járulékára, valamint a végkielégítésekre nem érvé-
nyesíthetők. 

A kötelezettség átszállását megállapító kifejezett 
törvényes intézkedés tehát nincs sem a tanítókat (óvókat, 
nevelőket) illetően rendelkező törvényekben, sem a jog-
hasonlatosság elvénél fogva tekintetbe jöhető 1885. évi 
XI. törvényczikkben. 

Az özvegy és árvák ellátásának, vagy részelteté-
sének jogalapja pedig nem olyan, hogy a kérdés alatt 
álló felelősség a jog általános szabályaiból következnék, 
mert a tartozással terhelt jogalany maga az alkalmazott, 
az ellátáshoz, vagy részeltetéshez való jog alanya pedig 
az özvegy és az árvák ; ezeket tehát, a jog általános 
szabályai szerint, a tartozás csak abban az esetben 
terhelheti, ha joguk alapja a tartozással terhelt jogalany 
után való jogutódlás volna. 

A nyugdíjintézeti ellátás, vagy részeltetés azonban 
jogutódlásként nem minősül, mert az özvegynek és 
árváknak ehhez való joga nem az elhalt házastársról, 
szülőről száll át rájuk, hanem a törvény közvetlenül 
nekik biztosítja ezt a jogot, és itt közönbös az, hogy a 
jog a házastárs, a szülő szolgálata következtében kelet-
kezik, mert pusztán az, hogy a szolgálat, mint jogot 
alkotó tény a házastárstól, a szülőtől ered, az ő halá-
lával keletkezik, hát eddig nem is volt és közvetlenül 
az özvegynek és árváknak biztosított jogot az elluüt 
után öröklött joggá nem teszi, s a nyugdíjintézeti ellátás 
vagy részeltetés nem alakul az elhalt után való örök-
séggé, melyet a jog általános szabályai szerint, az örök-
hagyó tartozása terhel. 

II. 
A magy, kír. közigazgatási bíróságnak 1908. évi 

20,142. sz. a. kelt ítélete: 
Nemcsak a tanítói, de a tanári lakások is 

állandó házadómentességben részesülnek. 

A m. kir. közigazgatási bíróság a debreczeni ref. 
egyháznak házadóügyét, melyben a debreczeni kir. pénz-
ügyigazgatóság 1905. évi október hó 22. napján 25,787. 
sz. a. s a Debreczen szabad királyi városi közigazgatási 
bizottság 1905. évi deczember hó 5. napján 689. sz. a. 

határozott, a m. kir. államkincstár képviseletében a kir. 
pénzügyigazgató által beadott panasz folytán 1909. évi 
márczius hó o. napján tartott nyilvános ülésben tárgyalás 
alá vévén, következőleg 

Ítélt: 
A m. kir. közigazgatási bírósága kir. pénziigyigaz-

gató panaszának helyet nem ad. 

Indokok. 

A kir. pénzügyigazgató a kincstárra nézve sérel-
mesnek tartja a panasztárgyává tett határozatnak azt 
rendelkezését, a melyben kimondatott, hogy a debreczeni 
ref. egyház tulajdonát képező s tanári lakások czéljaira 
használt házak az 1868. évi XXII. t.-cz. 2. §-ának i) 
pontja értelmében adómentesek, és azt vitatja, hogy az 
idézett törvényhely csak a tanítói lakások adómentes-
ségét állapítja meg, a tanítók alatt pedig csakis a nép-
tanítók, de a tanárok nem érthetők, minélfogva ha a 
törvényhozásnak az lett volna az intencziója, hogy adó-
mentességet a tanári lakásokra is kiterjessze, az idézett 
törvényhely tanítókról és tanárokról szólna s minthogy azt 
nem fejezi ki külön, a tanári lakások annál kevésbbé 
lehetnek adómentesek, mert azok a tanárok, a kik részére 
a szóbanforgó lakások átengedtettek, főgimnáziumi, jog-
akadémiai és theologiai tanszéket töltenek be s tanítók-
nak nem tekinthetők. 

Az 1868. évi XXII t.-cz. 2. §-ának i) pontjába 
felvett „tanító lakások" kifejezés ugyan a mellett szól, 
hogy a törvényhozás csakis ezek természetbeni lakásaira 
nézve kívánta az adómentességet biztosítani, de miután 
a m. kir. pénzügyminiszternek 1869. évi 31,682. számú 
rendelete alapján, a mely a magyarországi kegyesrendiek 
tanító tagjainak — a kik középiskolai tanárok — laká-
sait az idézett törvény alapján adómenteseknek mon-
dotta ki, általános gyakorlattá vált az a felfogás, hogy 
tanítói lakások alatt a közoktatás körében tanítással 
foglalkozó egyének lakásai értendők és miután a tör-
vényhozás, bár ezen általános gyakorlatról tudomással 
kellett birnia, 1870. évi LI. t.-cz-ben azzal szemben 
állást nem foglalt és így hallgatólagosan eme gyakorlatban 
nyilvánult felfogást helyesnek fogadta el, végre miután 
azóta is a gyakorlat általában a törvénynek ezen kiter-
jesztő magyarázata szerinti értelmezését fogadta el,, és 
a törvénynek ezen kiterjesztő értelmezését a pénzügy-
miniszter által 1907. évben a képviselőházhoz benyújtott 
és a liázadóról szóló törvényjavaslat sem szorítja, illető-
leg változtatja meg, sőt azt „a nyilvános iskolák tanítói-
nak és szolgaszemélyzetének természetbeni lakásai" ki-
fejezéssel kibővíti, a kincstár képviseletében a kir. pénz-
ügyigazgató által előterjesztett panaszt figyelmen kívül 
kellett hagyni. 

A bíróság e határozat két példányát Debreczen 
szabad királyi város közigazgatási bizottságának 1906. 
évi július hó 18. napján 66. sz. a. kelt jelentése mellék-
leteivel együtt, foganatosítás végett azzal a meghagyással 



adja ki, hogy az egyik példányt a ref. egyház képvise-
lőjének, Simonffy Imre kir. tanácsos főgondnok kezéhez 
kézbesíttesse. 

K Ü L F Ö L D . 

Úti emlékek Dániából. 
Az utazás értéke. 

Szeretek utazni, nemcsak azért, mivel ilyenkor pihe-
nek meg igazán, de mert egy-egy utazás nyitja meg 
legjobban szemünket és oly tanulságokat ad, melyeket 
könyvekből sohasem szerezhetünk meg. 

Azelőtt tanulmányutakra, nagyobb távolságra csak 
nagyon gazdag emberek szánhatták magukat; de a mo-
dern közlekedési eszközök lehetővé tették a szerényebb 
anyagi körülmények között élő embernek is az utazást 
és tanulást. 

Az utazásnak nagy előnye, hogy az ember meg-
szabadulhat sok előítélettől, melynek jármába került a 
mindennapi élet nyomorúságai között. A faraók járma 
alatt nyögő zsidók megszokták a szolgaságot és mene-
külés közben már kisebb szenvedések alatt is megnyi-
latkozottt bennök a megszokás ereje, a midőn vissza-
kívánkoztak a rabságba, a mely legalább testi létüket 
biztosította. Ez a természetes ember (bibliai nyelven 
ó-ember) annyi ezer év után ma is újból megnyilatkozik 
mi bennünk is, ha látókörünket nem igyekszünk mélyíteni, 
tágítani. És erre nincs alkalmasabb eszköz az utazásnál. 

A régi latin közmondás azt mondja : „qui multum 
peregrinat, non sanctificatur" ; de ez csak akkor igaz, 
ha az ember az utazás súlypontját a külső élvezetekbe 
helyezi és nem az isteni kegyelembe, mely utazásunkban 
is csodálatosan vezet és bőségesen ad alkalmat belső 
emberünknek is oly kincsek szerzésére, melyeket a rozsda 
és moly meg nem emésztenek és a tolvajok ki nem 
ásnak, 

Utam végczélja Izland volt, ez a legészakibb pont, 
a hova az evangélium világossága eljutott. 

Koppenhága. 
Izlandba a Koppenhágából 1907. június 15-én induló 

„Ceres" nevű hajóval utaztam, mely Lieth (Edinburgh 
kikötője) érintésével 8—10 nap alatt teszi meg az 1559 
tengeri mértföldnyi űtat. (Egy tengeri mértföld — 1609 
méter.) 

A tengeri út megkezdése előtt egy hetet Dánia 
fővárosában, Koppenhágában töltöttem. 

E kis ország, a mióta megismerkedtem vele, egyre 
vonzóbbá lett reám nézve. Kis nép ez, mely nem álmo-
dozik imperiumról; de szellemi téren hódít és halad. 
Régi kulturája, sok kicsiny szigete és városai előmozdí-
tották az újabbkori szellemi fellendülést. E kis ország-
ban aránylag a legtöbb mű jelenik meg az egész vilá-
gon. Vannak igen tehetséges íróik és van könyvvásárló 
és olvasni szerető közönségük. A koppenhágai királyi 

könyvtárban tekintélyes helyet foglal el az idegen nyelvre 
lefordított dán müvek gyűjteménye. 

Nielsen Frigyes. 
Theologiai irodalmukat az 1907. évben nagy vesz-

teség érte, a mennyiben a legtehetségesebb egyháztör-
ténelmi írójuk, Nielsen Frigyes, Arrhus püspöke, annak 
az évnek a tavaszán váratlanul meghalt. Sok éven át a 
koppenhágai egyetem theologiai fakultásán az egyház-
történelmet adta elő. Megírta a pápaságnak és a r. ka-
tholiczizmusnak XIX. századbeli történetét. E művének 
megírásakor hosszabb időt töltött Rómában. Tanulmány-
útjának költségeit nagylelkűen a dán állam fedezte. Ki-
sebb egyháztörténelmi kézikönyve több kiadást ért s 
megjelent magyar fordításban is a Luther-társaság ki-
adásában. (A keresztény egyház történetének vezérfonala. 
1907.) Nagyobb általános egyháztörténeti művét csak a 
XVII. század végéig rendezte sajtó alá. Már ennek a 
művének kiadását nem érte meg. De azért művét tovább-
folytatja Ammundsen Valdemár, a koppenhágai egyetem 
jeles tehetségű fiatal tanára. Nielsen egyháztörténetét 
jellemzi a minden elfogultságtól ment igazságszeretet és a 
mély keresztyén hit. Mint theologus, Grund,tvig iránya 
követője volt s egy évtized előtt nagy lelkesedéssel vé-
delmezte mesterét Scharling tanár támadásai ellen, a ki 
Grundtvig irányát „Luther eller Grundtvig" (Luther vagy 
Grundtvig) czímű munkájában Luther-ellenesnek mondta, 
míg Nielsen „Luther og Grundtvig" (L. és G.) czímű 
válaszában az ellenkezőt bizonyította. 

A theologiai fakultás. 
A dán ev. egyháznak csak egy theologiai fakul-

tása van; de ez azután teljesen erős intézet, jeles öt 
tanárral. 

E tanárok egyike, Madsen „Den danske theologi 
og fremtiden" („A dán theologia és a jövő") czímű mű-
vében óva inti honfitársait, hogy ne kövessék a német 
példát, különösen Ritschl iskoláját, mely semmi pozitív 
alkotást nem tud felmutatni az egyházi élet terén, hanem 
azon a meglévő theol. tudományos alapon, melyet Mar-
temen, Grundtvig és Kierkegaard tettek le, építsenek 
tovább. A jövő írásszerű theologiájának alapját képezheti 
Kierkegaard szubjektív bensősége, Grundtvig gyülekezeti 
öntudata és a tlieologiának a humánus műveltséggel, 
Martensen szerint való egyesítése. Madsen tanár aránylag 
eddig keveset írt. O a legszigorúbb lutheránus irány kép-
viselője Művei inkább a dán egyházi viszonyokkal fog-
lalkoznak. Madsen sürgeti az egyháznak az államtól 
való függetlenítését, a mint hogy most ez képezi a 
skandináv egyházi élet nagy kérdését. 

Az egyháznak az államtól való függetlenítése 

E kérdés megoldásának helyes módja jelenleg a 
skandináv egyházak legnagyobb életkérdése. És e protes-
táns országban nincs szükség oly erőszakos megoldásra, 
mint Francziaországban, mert az evangélikus egyház 
nem helyezkedik merev ellentétbe az állammal, nem 



is sóvárog politikai hatalom után; de azt óhajtja, hogy 
az egyház a politikai befolyástól meneküljön és avatat-
lan kezek ne avatkozzanak az egyház ügyeibe. Ott 
tehát azután epednek, a mi nálunk megvolna, az auto-
nomia után. De megtanulhatnák tőlünk, hogy teljes 
autonómia mellett is lehetséges az egyház elvilágia-
sodása, ha egy politizáló többség ragadja kezébe a 
hatalmat —- és az egyház önként vállal szolgálatot az 
államnál. Ez rosszabb helyzet az államegyháznál ! A 
radikális elemek sürgetik az egyház és állam elvá-
lasztását mert azt hiszik, hogy ezáltal ártanak az 
egyháznak. Nagy politikusok ellenzik a szétválasztást 
mert politikai eszköznek akarják felhasználni továbbra 
is az evangélikus egyházat. Egyházukat szerető férfiak 
akarják a szétválasztást, de becsületesen, úgy, hogy 
egyik fél se károsodjék. Madsen tanár „Embedets og 
Menighedens Samvirken i det kirkelige Arbejde" („A 
hivatal és gyülekezet kölcsönhatása az egyházi munkás-
ság terén") czimű művében tárgyalja, hogy milyennek 
kellene lenni a jövő egyházszervezetnek, a mikor a hívek 
is részt vesznek az egyház kormányzásában. Szerinte a 
legkisebb követelmény, mely jogot ad az egyháztagnak 
arra, hogy megválasztható legyen az egyháztanácsba, az, 
hogy az illető látogassa a gyülekezet istentiszteletét és 
éljen az Úr szent vacsorájával. Az egyház nem követel-
het többet, ha nem akar szekta lenni és nem követelhet 
kevesebbet, ha nem akarja, hogy sorsát atheista elemek 
intézzék. Nálunk ilyen minimumról sem akarnak az em-
berek hallani mert a fősúlyt nem az egyházias érzésre, 
hanem a politikai meggyőződésre helyezik. 

(Folyt, köv.) 
Se. L. 

K O D A L O M . 

Katholikus Tudósító. E cz. alatt új kőnyomatos lap 
indult meg a fővárosban, azzal a czéllal, hogy a politikai és 
a r. kath. egyházi, iskolai és egyháztársadalmi események 
felől a napilapokat kellő informácziókkal lássa el. 

Az erdélyi ref. egyházkerület alkotmánya és az 
unió. Theologiai magántanári dolgozat. Irta dr. Szakács 
Albert ref. lelkész. A 77 oldalas füzet, a melynek ismer-
tetésére még visszatérünk, a szerzőnél, Sövényfalván 
(Erdély) 1 korona 60 fillérért kapható. 

E G Y H Á Z , 

Lelkészválasztások. A galgagutai evang. gyülekezet 
Meskó Károly bánki segédlelkészt, — a korponai evang. 
gyülekezet Bujnák Pál budapesti segédlelkészt, — az 
ókörtvélyesi evang. gyülekezet Ebenspanger Sándor paksi 
segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Lelkészbeiktatások. Erőss Lajos püspök, mint a 
debreczeni ref. gyülekezet meghívott új lelkipásztora, f. 
hó 25-én foglalja el papi hivatalát. A mint debreczeni 
laptársunk írja, ebből az alkalomból fényes ünnepélyek 
terveztettek; Erőss Lajos püspök kívánságára azonban 
ezek elmaradnak és a hivatal elfoglalása csak az egy-
házmegyei bemutatásra fog. szorítkozni, a mely után köz-

ebéd fog következni. — Kállag Sándor a bihari ref. 
gyülekezet új lelkipásztora márcz. 28-án foglalta el hiva-
talát, a melybe Sulyok István esperes iktatta be. 

A Kálvin emlék és a dunamelléki ref. egyház-
kerület. A dunamelléki ref. egyházkerület püspöki hiva-
talának kinyomatott elszámolása szerint a genfi Kálvin-
emlékműre 23,141 korona 27 fillér folyt be. Ehhez 
járultak: az egyh. ker. közpénztára 1000 K, dr. Darányi 
Ignácz főgondnok 300 K, az amerikai perthamboy-i ref. 
gyülekezet 50 K, a fő- és középiskolák 736 K, az alsó-
baranyabácsi egyházmegye 2676 K 30 f, a felsőbaranyai 
egyházmegye 1256 K, a kecskeméti egyházmegye 4760 K, 
a külsősomogyi egyházmegye 1360 K 30 f, a pesti egy-
házmegye 5201 K, a solti egyházmegye 2502 K, a tolnai 
egyházmegye 1066 K 07 f., a vértesaljai egyházmegye 
1906 koronával, a mely összegek az időközi 327 K 60 f 
kamattal együtt 23.141 K 27 fillért tesznek ki. 

A ref. egyetemes konvent háza a Szabó József-
és Abonyi-utczák sarkán már teljesen rendben van, s a 
konventi középponti iroda már elfoglalta benne helyisé-
geit. Az impozáns és toronyszerű kupolával kiképzett 
épületben megfelelő elhelyezést nyertek a középponti hiva-
talnak s az elnökségnek hivatalos helyiségei, a konventi 
és a zsinati tanácstermek. Ugyanebben az épületben van 
a középponti előadó magánlakása is; az épület egy 
része pedig bérlakásoknak van szánva. Az épület kívül-
belül legmodernebben van felépítve. Egyetlen kifogásunk 
ellene csak az, hogy eléggé eldugott helyen áll. Azzal 
a költséggel, a mellyel emelettett, állhatott volna olyan 
helyen is, a hol nemcsak a czélnak felelt volna meg, hanem 
impozánsságával méltóan is reprezentálta volna a főváros-
ban az egyetemes magyar ref. egyházat. — Miután a kon-
venti középponti iroda az új épületbe költözött át, a neki 
szóló hivatalos küldemények is ide, VII., Abonyi-u. 21. 
szám alá czímezendők. 

Karkóczyáda. A Magyar Estilap híradása szerint 
báró Barkóczy Sándor, kultuszminiszteri tanácsos, a 
nagy „hitvalló", minisztériumi hivatalos helyiségében 
feszületet helyezett el. A híradáson már nem ütközünk 
meg Rávall a tény báró Barkóczyra és a kultuszminisz-
térium jelenlegi szellemére. Azt sem nagyon keressük,, 
hogy joga van-e báró Barkóczynak a m. kir. kultusz-
minisztérium hivatalos helyiségében egy felekezeti jel-
vényt elhelyezni. Ha keresnénk, sem érnénk vele czélt, 
a mikor rekriminácziónkra nem támad visszhang sem 
a hivatalos, sem a nem hivatalos közvéleményben. Csak 
a tényt regisztráljuk tehát, s azzal a reménnyel táplál-
juk magunkat, hogy a mai kultuszminiszteri éra sem 
tart örökké ! 

Konvertált-e Thököly Imre? Folyó évi 14-diki 
számunkban már kétségbevontuk az Alkotmánynak a 
Szamosújvári Közlönyből átvett ama történeti felfedezése 
hitelességét, a mely szerint Thököly Imre halálos ágyán 
a róm. kath. egyházba tért volna át. A felfedezéshez 
hozzászól a Religio f. évi 15. számában dr. Karácsonyi 
János is s kimutatja, hogy Thököly, mint evangélikus 
halt meg. Dr. Karácsonyi ugyan azt állítja, hogy Thököly, 
a konstantinápolyi franczia követ ama bíztatgatására, 
hogyha róm. katholikussá lenne, menedéket találhatna 
akár Francziaországban, akár a pápai államban : a galatai 
jezsuitáknál titkon áttért a róm. kath. egyházba. Mivel 
azonban reménykedései nem váltak be, végrendeletében 
és az ahhoz függesztett codicillusban újra evangélikusnak 
vallotta magát s mint evangélikus is halt meg. — Hogy 
tehát Thököly evangélikusként halt meg, feltétlenül be-
bizonyítottnak tekinhető. S igaz lehet e az, hogy beteg-
sége előtt titkon konvertált volna? Ezt az állítást is 



teljesen megczáfoltnak kell vennünk Thököly végren-
delete alapján. 1705. szept. 3-án, már betegsége alatt 
kelt végrendeletében úgy rendelkezik Thököly, hogy 
mostoha fia, II. Rákóczy Ferencz, őt „egy lutheránus, 
kerített kulcsos város templomába temettesse". Szept. 
10-én kelt pótvégrendeletében pedig így nyilatkozott és 
rendelkezett: „Recognosco me multa habuisse colloquia 
cum reverendo patre Societatis Jesu . . . ego autem fateor, 
nunquam me cum eo sincere tractasse, omnibus igitur 
illis contradico, reprobo.. . adjuro etiam confidentiosos 
meos familiares . .. ut sepulturam et ( eremonias ex parte 
catholici Patris in casu agonis et mortis ne permittant 
circa me."' E rendelkezések és vallomások világosan 
bizonyítják, hogyha Thököly diplomácziából úgy viselte 
is magát az őt környékező és áttéríteni törekvő galatai 
jezsuitákkal szemben, hogy azok konvertálásában remény-
kedhettek, de valójában egyáltalában nem volt szándéka 
konvertálni, s így az az állítás is, a mely szerint titkon 
áttért volna a r. kath. egyházba, csak az alaptalan jezsuita 
dicsekedéseken épült fel. Ha ennek volna valami alapja, 
akkor arról Thököly hűséges titkára, Komáromi, napló-
jában bizonyára megemlékezett volna. A helyett azonban, 
hogy akár a korábbi, akár a halálos ágyon való kon-
vertálásról szólana, azt írja, hogy a halálra készülő 
fejedelmet ő bátorította „sok szép szentírásbeli vígász-
talásokkal, s ágya mellett térdre esvén, halálra vált 
embert illető szép imádságot mondván előtte, ő is szegény, 
botlás nélkül elmondá." Ilyen hiteles történeti adatok 
birtokában tehát csak a jezsuita mesék világába utal-
hatjuk a Thököly konvertálására vonatkozó állításokat 1 

Naptáregyesítés állami kárpótlással. A latin- és 
görög szertartású róm kath. egyházi körökben az utóbbi 
időben intenzivebben foglalkoztak a naptáregyesítés kérdé-
sével, vagyis azzal, hogy a görög szertartású róm. katho-
likusok is a Gergely-féle naptárt fogadják el, a Iuliánus-
féle naptár helyett. A mint hírlik, a görög katholikusok 
hajlandók is erre a naptárváltoztatásra s legközelebb 
Firczák Gyula gör. kath. püspök úgy nyilatkozott, hogy 
hajlandó a naptáregyesítés ügyét támogatni. Ha csak 
ennyiből állana a dolog, egyáltalában nem érdekelne 
bennünket s talán meg sem emlékeztünk volna róla. 
Hozzáfűződik azonban egy különös követelés, a mi mái-
szükségessé teszi, hogy a dolog iránt mi, protestánsok 
is érdeklődjünk. Firczák püspök úr ugyanis, az Alkot-
mány közlése szerint így nyilatkozott: „Én a naptár-
egyesítést üdvösnek tartom a szerb unió pregnánsabb 
kifejezésére és hasznosnak vallom gazdasági és társadalmi 
szempontból. Midőn tehát ennek nyílt kijelentésével a 
magam részéről hozzájárulok ahhoz, hogy a naptár-
egyesítés a Rómába már évekkel ezelőtt beküldött kér-
vények függőben levő elintézésének szorgalmazásával a 
gyakorlati életben mielőbb megvalósuljon, engedve pap-
ságom egyöntetű óhajtásának, az állami hatalom részéről 
csak annyit kívánok, hogy papságomnak a hivők részéről 
törvényesen járó és a mai viszonyoknak már meg nem 
felelő, középkori eredetű párbért az állam váltsa meg 
és fizesse készpénzben• Ez, azt hiszem, nem sok. És mikor 
ezt kívánom, tulajdonképen nyitott ajtón kopogtatok. 
Mert a párbér megváltására nemrég ünnepélyes Ígéretet 
tett a főrendiházban a kormány egyik illusztris tagja, 
gróf Apponyi Albert kultuszminiszter úr Én tehát a 
párbér tervbe vett megváltásának munkáját csak siettetem, 
hogy gyümölcseit mielőbb élvezzük. Hiszem, hogy a 
naptáregyesítés tárgyában írásbelileg beterjesztendő állás-
foglaláson e sarkalatos pontja a kormány részéről teljes 
méltánylásban fog részesülni'1. — A mikor ezt a nyilat-
kozatot, különösen annak az állami kárpótlásra vonat-

kozó részét elolvastuk, megtöröltük a szemünket, hogy 
csakugyan jól olvastuk-e? De így van ez valósággal le-
nyomatva az Alkotmány f. hó 7-diki számában! S mert 
így van, kérdezzük : mi mindent fogunk még megérni 
gr. Apponyi Albert kultuszminisztersége alatt?! A 48 : XX. 
végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat benyújtása még 
mindig késik. Ellenben megalkottatott az apácza-para-
grafus, állami kiegészítéssel rendeztetett a róm. kath. 
papi kongrua, tekintélyes összegek vétettek fel az állami 
költségvetésekbe a gör. kath. szertartáskönyvek állami 
pénzen kinyomatására s némely északi megyék gör. 
kath. papsága párbérjövedelmének állami megváltására, 
Kilátásban van a róm. kath. autonómia, s íme még arra 
is jó reménysége van a gör. kath. egyháznak, hogy 
azért, mert áttérni hajlandó a Iulián-naptárról a Gergely-
naptárra, kárpótlásképen a papság párbére államilag 
megváltatik! Hát mi köze van ahhoz az államnak egy-
házi tekintetben, hogy a gör. kath. egyház milyen naptárt 
használ?! S mi alapon lehet az elavult Iulián-naptárról 
a Gergely-naptárra átmenetel kardinális feltételéül állítani 
azt, hogy a gör. kath. papság párbérjövedelme államilag 
váltassék meg s állampénztárból készpénzben fizettes-
sék ?! Hiszen, ha e két dolog között van logikai össze-
függés s ezt az összefüggést gr. Apponyi Albert hajlandó 
elfogadni és az állam pénztárából honorálni, akkor leg-
közelebb azzal is előállhat a magyar pápás egyház, hogy 
állami kárpótlásban részesüljön azért, mert hajlandó volt 
akczeptálni azt az igazságot, a mit Galilei korában még 
eretnek tannak minősített, hogy nem a föld áll és a nap 
a körül kering, hanem megfordítva! 

Bartoli exjezsnita tételei. Bartoli, olasz jezsuita-
pater, a Civilta Catholica egykori szerkesztője, előbb 
rendjével, azután pedig a róm. kath. egyházzal szakítva, 
az olasz valdensi egyházhoz csatlakozott. Most az olasz 
protestánsok lapjában, a Luce-ben három tételt tűz ki 
megvitatás végett egykori rendje és egyháza védelmezői 
elé. E tételek a következők: 1. A lelkiekben való pápa-
ság (il papato spirituálé) egy közönséges emberi és tör-
téneti eredmény, mely lassan fejlődött ki, s mint minden 
más emberi dolog, arra van ítélve, hogy előbb-utóbb 
megszűnjék. 2. Az evangélium ezen szövege: „tu es 
Petrus", az egyházatyák többsége által akként magya-
ráztatott, a mely egyenes megtagadása a római püspök 
szupremácziájának. 3. Nem bizonyítható be a pápaságra 
vonatkozólag a dogmának e három karakterisztikonja: 
ubique, semper et omnibus. — E tételek felett Bartoli 
késznek nyilatkozik nyilvános vitatkozást folytatni. 

Egyliázt ársadalmi élet Szilágyszolnokban. A 
szilágyszolnoki ref. egyházmegye egyházi értekezletének 
szilágynagyfalú-, bagos-, borzás- és magyarvalkói köre 
a tél folyamán, hetenként váltakozva, vallásos estélyeket 
rendezett a kör gyülekezeteiben. A vallásos estélyeket, 
a melyeknek programmján ének, ima, szavalat és építő 
előadások szerepeltek, minden alkalommal nagy szám-
mal látogatták a hívek, jeléül annak, hogy az ilyen 
egyháztársadalmi munka rokonszenves gyülekezeteinkben. 

I S K O L A 

Pályázati eredmény. A debreczeni ref. theol. aka-
démia dogmatikai tanszékére hirdetett pályázatra Bede 
László mármarosszigeti főgimn. vallástanár, Rarsányi 
Pál gyomai lelkész, licz. Lencz Géza mezőtúri lelkész, 
Nánássy Lajos amerikai lelkész, licz. Bácz Kálmán pápai 
főgimn. vallástanár, M. Szabó Miklós királydaróczi lelkész 



és Veress István bihardiószegi lelkész adták be pályá-
zati kérvényeiket. A választást a kerület legközelebbi 
közgyűlése fogja megejteni. 

Új theologiai magántanár. Dr. Székács Alajos, 
okleveles lelkész, a jogtudományok tudora, a pápai theol. 
akadémián a gyakorlati theologiából magántanári vizs-
gálatot tett s próbaelőadását is megtartotta. 

Népiskolai feliratos táblák. Székely és Illés Ung-
váron a nagym. vallás- és közokt, miniszter úr által 
elrendelt és az iskolaépületeken alkalmazandó „Refor-
mátus elemi népiskola" feliratú küljelvény táblákat elké-
szítette és raktáron tartja. Ezen küljelvénytáblák 5 0 x 6 5 
cm. nagyságban, erős vasbádoglemezen, a legcsinosabb 
kivitelben 8 koronáért kaphatók utánvét mellett. Ajánljuk 
megvételre mindazoknak, a kik még nem szerezték be. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Magyar Protestáns li odaírni Társaság Buda-
pesten, folyó évi április hó 20-án délután Vá6 órakor a 
református főgimnázium könyvtártermében (IX., Lónyay-
utcza 4c.) igazgatóválasztmányi ülést tart. Tárgyak : 1. 
Az 1908. évi számadások megvizsgálása. — 2 . Az 1910. 
évi költségvetés. — 3. Az 1909. évi kiadványok : a) Tu-
dományos sorozat kötete ; b) Egyháztörténeti Adattár és 
szerkesztőjének megválasztása; c) Házi Kincstár 10-ik 
kötete; d) Koszorú 151—160- füzete. — 4. Jelentés a 
folyó ügyekről. (Gyűjtés a Károli-alapra, a ref. konvent 
Kálvin-könyvtára, a Kálvin-Szövetség népkönyvtára, a 
folyó évi közgyűlés stb.). — 5 Esetleges indítványok. 

A Kálvin-Szövetség ünnepélyes felolvasó ülést tart 
f. hó 22-én este V27 órakor Pestvármegye dísztermében 
(Budapest, IV., Városház-u. 7.). Tárgysorozat: 1. Imád-
kozik : Petri Elek, budapesti ref. lelkész, a K. Sz. alel-
nöke. 2. Megnyitó beszédet tart: Kenessey Béla, erJélyi 
ref. püspök, a K. Sz. elnöke. 3- A Diakonissza-ügyről 
előadást tart: Bilkei Pap István, budapesti ref. theol. 
igazgató, a K. Sz. választmányi tagja. 4. Alkalmi költe-
mény. Irta és előadja : Miklós Elemér dr 5. A Kálvin-
Szövetség működését ismerteti: Pálóczi Horváth Zoltán 
dr. ügyvéd, a K. Sz. ügyvezető titkára 6. IJtóimát mond: 
Szabó Aladár dr. budapesti ref. lelkész, a K. Sz. vál. 
tagja. — A megelőző napon, d. u. 6 órakor választmányi 
ülését tartja meg a Szövetség a ref. főgimnázium (IX., 
Lónyay-u. 4/c.) dísztermében. Tárgysorozat: 1. Az 1908. 
okt. 1-én tariott vál. ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 
2. Titkári jelentés a Szövetség működéséről általánosan. 
3. Pénztárnoki jelentés a tagok számáról és a pénztár 
állásáról. 4. Jelentés a választmány határozatainak végre-
hajtásáról. 5. Tanonczotthon létesítése iránti akczióról 
jelentés. 6- Cselédkérdés ügyében értekezlet eredménye. 
7. A Kálvin-jubileumban való részvétel ügye. 8. Lelké-
szek, tanítók részére tájékoztató tervezete. 9. Szocziális 
munkáról (munkásotthonok) jelentés. 10 Szövetségi lap, 
tagilletmény ügye. (Koszorúfüzetek, kiadványok). 11. A 
Községi-Szövetségek szervezetének szabályzata. 12. Szak-
osztályok megalakítása. 13. Protestáns lapokra előfizetés, 
újabb ismertetés nyomása. 14. Szövetségi iroda bérlete, 
irodavezető alkalmazása, iratszekrény készítése. 15. Vidéki 
kirándulások szervezése a nyár folyamán. 16. Örökös 
tagok és alapító tagok dijainak részletekben való elfo-
gadása. 17. Indítványok. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Szalóczy Dániel, rimaszombati ref. lelkész, élete 
70-ik, lelkipásztorkodása 36 ik esztendejében, f hó 7-én 
elhunyt. Az Úrnak erősen próbált, de mindvégig hűséges 
szolgája volt az elhunyt. Bár szemevilágát régen elvesz-
tette, mégis híven teljesítette papi kötelességeit s lelke 
csak akkor tört meg, a mikor az utóbbi másfél év alatt 
szeretteit: feleségét s egyetlen leányát is elvesztette 
oldala mellől. 

Jánosi Béla, beresztelki ref. lelkész, 43 éves ko-
rában, márczius 31-én elhunyt. 

Yirágh József, kis-enyedi ref. lelkész, a nagysze-
beni egyházmegye volt közügy-igazgatója, 43 éves korá-
ban jobb létre szenderült. 

Legyen áldott emlékezetük ! 

A D A K O Z Á S . 

A Farkas József emlék-alapra a következő ado-
mányok érkeztek hozzám : Dömötör Bertalan tassi leik. 
5 K, Pátkay Imre kunszentmiklósi gimn. tanár 5 K, 
Fejes Dániel jászkiséri leik. 10 K, az országos nőképző 
egyesület Gönczy Béla titkár útján 20 K Raksányi Ká-
roly balatonhenyei leik. 5 K. Összesen 45 K. Az előző 
számokban közölt adományokkal együtt befolyt eddig 
806 K. B. Pap István, theol. akad. igazgató. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Első Leánykiházasító Egylet, mint szövetkezet, Gyer-
mek- és Életbiztosító-Intézet. F. hó 14-én tartotta ezen intézet 
46-ik közgyűlését Schwarcz Ármin elnöklése és a számosan meg-
jelent tagok élénk részvétele mellett. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
kiküldettek dr. Grauer Vilmos és Biró Márk urak, szövetkezeti 
tagok. Az előterjesztett mérlegből, valamint az igazgatósági jelen-
tésből kitűnik, hojjy az 1908-ik kezelési év is az üzleti és köz-
gazdasági téren uralkodott* súlyos viszonyok daczára, a fokozott 
tekékenység igénybevétele következtében kedvező volt. A fel-
ügyelő-bizottság jelentésének felolvasása után az igazgatóságnak 
és felügyelő-bizottságnak a felmentvény megadatott. A jelentés 
kiemeli, hogy 1908. évben különböző esedékességek czimén a tagok 
részére 1.542,932 K 38 f vagyis 315,519 K 51 fillérrel több lett 
kifizetve, mint az elmúlt 1907-ik évben. A díjtartalék mérleg sze-
rinti összege 14.892,514 K 43 f. Az 1908-ik év új szerzeménye 
17.113 000 K volt, a biztosítást állomány pedig a teljesített kifize-
tések figyelembevételével és a fennálló biztosítások pontos meg-
állapítása után 66.069,973 K 14 fillérre emelkedett. Az összbevé-
telek 4.097,660 K 20 f, 279,469 K 55 fillérnyi gyarapodást, a 
mérleg végösszege pedig 1.167,650 K 45 fillérnyi emelkedést tüntet 
fel. úgy, hogy az utóbbi 16.309,227 K 59 fillért ért el, mely összeg 
óvadékképes értékpapírokban, takarékbetétekben, három budapesti 
bérházban, készpénzben stb. ben nyeri fedezetét. Az 1908. év 
végével az értékpapirpiaczon uralkodott depresszió oly alacsony 
árfolyamokat eredményezett, hogy ez ismét árfolyamkülönbözetet 
okozott. Ezen árfolyamveszteség azonban csak látszólagos, mivel 
az értékpapirállomány, melynek összege 9.220 120 K, az egész várt 
kamat jövedelmet: 397.36'J K 65 fillért, csorbittatlanul meghozta 
és mivel ezen különbözet az árfolyamok remélhető javulásával ki 
fog egyenlítődni. A jelentés joggal említi fel mint erkölcsi sikerét 
az elmúlt esztendőnek az osztrák kormány részéről nyert műkö-
dési engedélyt és ennek kapcsán az Ausztriában való megtele-
pedést és fióktelepnek Wienben, I., Dominikanerbastei 6. alatt 
történt megnyitását. A felügyelő-bizottsági tagoknak egyhangúlag 
történt újra megválasztása után Röser Alfréd Ervin úr szövetkezeti 
tag indítványára az agg elnöknek Schwarcz Árminnak, az igaz-
gatóságnak, felügyelő-bizottságnak és választmánynak, valamint 
Kohn Arnold vezérigazgatónak és Kriedíaender Izidor igazgatónak 
elismerést és köszönetet szavaz a közgyűlés. 



AzEIsö Leánykiházasító Egylet mint szövetkezet-
nél (gyermek- és életbiztosító intézet, Budapest, VI., Teréz-
körút 40—42. Alapíttatott 1863), folyó év márczius havá-
ban 1.995,600 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be 
és 1.724,900 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosítási összegek fejében 93,630 K 59 fill. fizette-
tett ki. 1909. január 1-től márczius 31-ig bezárólag 
5.480,700 K értékű biztositási ajánlat nyújtatott be és 
4.765,800 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosított összegek fejében a folyó évben 302,289 K 
24 fill. és az intézet fennállása óta 14.165,244 K 83 fill. 
fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás 
minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és 
legelőnyösebb feltételek mellett. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet ves', .'Külö-
nösen utóbbit bizonyítja sok embertársunk szomorú ki-
múlása, akik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert 
a tavaszi meleg nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, 
hanem ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is roha-
mosan fejlődnek és pusztítják a testet. Ez okból legin-
kább tavasz idején szorul a szervezet az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva van a test ellenálló képességét 
öregbíteni és netalán fennálló betegségeket körülhatárolni, 
visszaszorítani. Az uralkodó orvosi irányok között ezen 
hivatásnak legtökéletesebben felel meg a vérgyógyítás 
(Homeopatia), mivel ez élettani új és tökéletes vért ád 
a testnek, a vérkeringést rendbe hozza és az összes 
szervek táplálkozását emeli, ezzel egyszersmind a szervezet, 
ellenálló képességét növeli Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kováts J. fővárosi orvos, kinek e czélra berendezett 
intézete van Budapest, V., Váczi körút 18. sz. alatt. Mind-
azok, akik köszvény-, görvélykór-, asthma-, szív-, gyomor-, 
vese-, ideg- vagy vérbajban szenvednek, teljes bizalom-
mal forduljanak ezen hírneves orvoshoz, mielőtt valami 
gyógyfürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének A kezelés 
igen egyszerű, kellemes, minden viszonyok között alkal-
mazható, hivatási zavarokat nem okoz. 

Fábián Béla ref. vallású magkereskedő hirdetését 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 

A debreczeni ref. főgimnáziumban megüresedett ren-
des rajztanári állásra, a mellyel a rajzoló geometriának, a 
szabadkézi rajznak és az alsó osztályokban a számtannak 
tanítása van összekötve, pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak olyan református vallású egyének, a 
kik a mértani rajznak és a művészeti rajznak középis-
kolákban való tanítására képesítve vannak. 

A tanszék évi javadalmazása 2400 korona törzs-
fizetés, 800 korona lakáspénz és öt 200 koronás ötödéves 

korpótlék, melyre nézve a másutt töltött rendes tanári évek 
beszámíttatnak. A törzsfizetés később 2800, 3200 és 3600 
koronára emelkedhetik. Ezenkívül a megválasztott tanár-
nak igénye van az állami fizetéskiegészitésre és az 
országos tanári nyugdíjintézetbe való felvételre. Heti órái-
nak száma általában 20, de az egyházi törvény értel-
mében szükség esetében heti 24 órára is kötelezhető. 

A pályázni kívánók vallásukra, végzett tanulmánya-
ikra, tanári képesítésükre, eddigi szolgálatukra, egészségi 
állapotukra és hadkötelezettségi viszonyukra vonatkozó 
okmányokkal felszerelt és a tiszántúli ref. egyházkerület 
közgyűléséhez czimzett kérvényüket a főgimnázium igaz-
gatóságához küldjék be 1909. évi április hó 30-ig. 

A megválasztott tanár tanszékét, székfoglaló érte-
kezés tartásával, 1909. szeptember hó 1-én tartozik 
elfoglalni. 

Debreczen, 1909. ápril hó 8. 
Eröss Lajos, 

püspök. 

Felelős szerkesztő: H a m a r Is tván. 

N Y 1 L T T É R . 

r ^ 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólvagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántál máknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuviz. 
Kapható áBványvizkereskedésekben vagy a Szlnye-Lipóezi Salvator-forrás-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

$ Természetes forró-meleg kénes forrástó J 
$ a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, $ 
^ : : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : ^ 
*!> Gondos pensió. Gondos pensió. V 
\ÍJ A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for- y 

dúljon a budai ^ 
X SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. y 
V - V 

Kémiai 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési fo r rása. 

C r r l n l u n o C i o h n , a b o r a t o r i u m i felszere-
LiUuiy U U uZdUU lések és tanszerek gyára 

Budapest, Vlíl„ Baross-utcza 21. sz. 
Meehanikni sryAr. ílvesrfuvő-niűhely. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



HIRDETÉSEK. 

ÜHARMONIUMOTÜ 
sehol előityösebben nem vehet, mint 

Reményi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

Budapest , VII., K i rá l y -u t cza 58. 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k iskolai-ésszalon-
harmoniumokban, kisebb templomi orgonák 

— : legolcsóbb árakban, — — = 

Mindenkinek 
saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legújabb ár-
jegyzékét el nem olvasta, 
mely ingyen és bérmentve 

küldetik. 

R é s z l e t f i z e t é s r e is k é s z -
p é n z á r a k m e l l e t t . 

El*6 magyar óragyár gflzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

EVtÜLLER J Á N O S 
utrida M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII,, Csömöri-út 5 0 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A l e g j o b b 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
csásxéi - i é s szállít 

H E ^ I I V J l u d v a r i s z á U i t ó 
l i « i c l a p e a t , T b o n e t - u t J v a r . 

Különlegességek; templomok, családi há-
zak, ;skolák, irodák stb. részére. Több 
mmt 100,000 van belőle hr«^nálatban 

Valódi 
csak ezze 

a védő-
j e g y gyeL 

MEIDINGER-OFEN 
fa* H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d w a r b a n . 
M a r i a Valéria ute*a Í O . s a s . 

O r g o n a g y á r 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., Gtaray-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító, 

A bécsi és párisi világkiál ftáson, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
íöltetelek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai H6 é\i fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek és rajzot kívánatra díjmentesen. 

I 
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I 
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Marx és Mérei 
B u d a p e s t , VI . , B u l c s ű - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f iz ika i , kémia i , geo-
déziai műszereke t . — Elemi , 
po lgár i és közép isko lák te l jes 
berendezése. — 8 0 munkás , 

~ 16 lóerő. 

Kitüntetve: 1906-ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 

Orgona- és harmoniumgyár 
gó'zerühajtás- és s a j á t v i l l a m o s v i l á g l l á s s a l berendezve, 

ÜRSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. u d v a r i szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés é s 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, fő leg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, mrlyek rendkívül' 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka é s 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minaeii nagyságban. Hannumumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeáll í 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 
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Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. $ 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes \|/ 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékterítőket ^ 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsóhat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me- ty 
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat • 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá- jjj 
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. ty 

- — á r j e g y z é k k ö l t s é g v e t é s e k , r a j z o k és m i n t á k a t bérmentve k ü l d ü n k . - * — $ 
ty vt/ 
V v!> 

O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utc?a II]b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Hegedűs és Sándor 
pro t . irod. könyv-
k i a d ó h i v a t a l á b a n D e b r e c z e n b e n r c s k v 
T 7 t - A c c T n l n c Apologétika. Ára vaszonkö-
XLLOSS l ^ a j O b . tésben 6 K 
T - T r A c c T n i r v c Budhista katekizmus. Német-
LLLObS l ^ a j U b . b ö l fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötésben 4 K 
C 7 L f i c c I ^ m l v Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . 1X1 SS i v a i u i y . 3K_ Vászonkötésben 5K. 
T a n n c A Q á n r l ^ r Kálvin János élete és egy-

J d l l L b U O d l l U U l . házpolitikája. Ara fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 

Kun Béla dr. ?gyházalkom7£ 
Magyar református egyházalkotmány. Ára . 7 K 
NTo mr 1^6ro 1 \/ Kálvin theologiája. Ára vá-
l N d g y I X c t r O i y . SZOnkötésben . . . 5 K. 
l\J\7Ór-\7 P ó 1 Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
l > y a i y I d l . Vászonkötésben . . . . 6 K. 
T á n n Q Í 7 ni tán P a p i d o l S o z a t o k Hl. (Kö-

j c t i í v j ^ i í^jKj i l c i l f ö n s é g e s egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötesben 6 ,K. 
M i f r n \ n V c f \ / n 1 a Papi dolgozatok III. Ára 
í v i l t r o v i c s V j y u i a . vászonkötesben 7 K. 

SC r / n U / . Í A v c í í I Debreczeni Lelkészi Tár 
. J Z d U U J O Z S d . (Gyakorlat) Ref. Papi 

Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 , K. 
T c i r a w K á r r A \ 7 K o n g r t i a kézikönyve. Ára S i l d . ) l V c l l ü i y . f ü z v e 150 K. 

Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Ára —'80 K. 

I 'A i MIWS forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral ígyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélküli töltést la szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitgng cséplésért. \ 

A jelenkor legegyszerűbb é s legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen keze lhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekeben használt gözgepek 

cserébe vétetnek. 

Ajánl ja te l jes jó tá l lás mellett 
benzinmotorai t m a l o m és ipar-

üzemre , va lamint 

V i l l a m o s b e n z í n l o k o m o b i l -
c s é p l ő k é s z l e t e i i 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező úfdondság ! 
Önműködő , e l lenőrző fcs b iztos í tó 
sze lep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: g ő z g é p e k , malmok, jár-
gányok , c sép lők , ve tőgépek s tb . 

Ezen m o t o r c s é n l o - k é s z l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e (e lő l t u d a k o z ó d n i l e h e l : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 

Legbiztosabb olcsó üzem 1 Árjegyzék kívánatra bérmentve. 
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Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmóníumok 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
cs. éskir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. STOWASSER J. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5, sz. Gyár! Ontőház-u. 2. sz. 
Továb.-á ajanlja sajat g) árában készült, elismeri legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós és fúv..-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak melleit. 

Hangfokozó gerendai j f t S -
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után soh kai jobb, erősei ib és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttol feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá', 
jutányos á rban ; luzes-ég minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban = = = = = 
= és kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 
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Pontos és 
l e g j o b b O R A í i 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak j ^ r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

J a v í t á s o k r a s v i d é k i 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 

f o r d í t o k . Á r j e g y z é k 2000 ra j z za l i n g y e n és b é r m e n t v e . Jutányos 
árak! 

1 P O L G Á R K A L M A N 
müorás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ES ISKOLAI LA t 

Megjelenik minden vasárnap . 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
IX. ker . , K á l v i n - t é r 7. sz . . a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i és h i r d e t é s i 

d í jak stb. kü ldendők . 

Láptula jdonos , kiadó és felelős szerkesztő : 

H A M A R I S T V Á N . 
Főmunkatársak : 

Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 0 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 f i l l ér . 

H i r d e t é s i d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Elet Könyvéből: Keménykedtünk. Ford. Couve — K1. 1. — Vezércz ikk : Kegyelet ós hiúság. Dr. Bernát István. 
Iskolaügy : A budapesti ref. tiúintemátus. — Tárcza : A történelmi Jézus. Sebestyén Jenő. — Könyvismer te tés : 
Raffay Sándor: Házi Oltár. Veress Jenő. — Bel fö ld : Az egyetemes konvent ülése. Az Orsz. Evang. Tanáregyesület 
gyűlése. — Misszióügy: A boszniai protestánsok. — Kül fö ld : Uti emlékek Dániából. Sz. L. — Irodalom. — 
Egyház. — Iskola. — Egyesü le t . — Különfé lék . — Pályázat . — Hirde tések . 

Az Élet Könyvéből. 
„Reménykedtünk." 

Abban reménykedtünk, hogy 
ő az, a ki meg fog ja váltani az Iz-
raelt. De mindezek mellett ma van 
harmadnapja, hogy ezek lettek. 

(Luk. 24.21.) 

Kleofás és társa abban a beszélgetésben, mely 
húsvét napján, az emmausi úton közelebb vitte 
őket Jézushoz, ismeretlen útitársuk előtt kétség-
telenül kifejezték azokat az érzelmeket, a melyek 
péntek este óta a tanítványok szívét áthatották. 
Ezek ebben az egyetlen-egy szóban foglalhatók 
össze: „ Reménykedtünk". 

Végtelen csalódást éreztek szívükben. Némely 
órában reménységüknek egész forgataga támadt. 
Úgyszólván az utolsó perczig hittek valaminő át-
alakulásban, valami hatalom megnyilvánulásában. 
Szívesen kiáltottak volna ők is a Megfeszítettre: 
„Szállj le a keresztről!" — De nem szállott le . . . 

Nem tisztán, nem is túlnyomólag önző re-
ményről van itt szó. Nem csupán önmagukért 
számítottak Reá, hanem líráéiért! Személyes el-
fogultság is vegyült talán nemes nagyravágyásukba, 
mely hazájukat és vallásukat tartotta szem előtt? 
Lehetséges. De Jézus ar. ő szemükben Izrael sza-
badítója volt. Szent az a remény, a mit a sírra 
tettek: „Reménykedtünk". Többé nem reményked-
nek ! Kleofás és barátja ezt gondolják, ezt mond-
ják, épen abban az órában, a mikor a halott élve 
megy el mellettük. Ez a csalódásuk, a mint ha-
marosan kiviláglik. 

Sok keresztyénnek — sok nagypénteki vagy 
nagyszombati keresztyénnek, ki még nem húsvéti 
keresztyén — él az ajkán ez a panasz: „Remény-
kedtünk/". Sajnálkozásból élnek vagy abba halnak 
bele. Keseregnek, leroskadnak szertefoszló és el-
hervadó képzelődések terhe alatt. Hittek — de nem 
hisznek már többé, a boldogságban. Szabadulást 
vártak, de nem érkezett meg. Kedves lényre szá-
mítottak, iiogy szeretettel kigondolt terveiket meg-
valósítsák — és a tökéletlen lény megbotlott igye-
kezetében vagy a halandó idő előtt esett el. Su-
gárzó jövőt láttak félig-meddig s íme, egyszerre a 
sötét éjszakában érezték magukat. „Miért vagytok 
olyan szomorúak?" - - „Mert reménykedtünk és 
nem reménykedünk többé". 

S újra mondják: „Dőrén reménykedtünk, 
csalódtunk ?" 

igen is, meg nem is, testvéreim, a szerint, 
a mint a világot vagy a keresztet nézitek. 

Igen, csalódtatok, a mikor — talán jóhisze-
müleg — minden reménységteket valamely perezre 
alapítottátok vagy arra, hogy mit hoz valamelyik 
nap. Csalódtatok, a mikor azoktól vártátok a sza-
badítást és örömet, a kik megígérhették, de — 
nem adhatták meg. A sír, hová reményeitek száll-
tak, nem ú j s ír : a tieitek előtt sok mást bele-
temettek már. Ez a sírhalom nem adja vissza 
halottait. 

Nem, nem csalódtatok, a mikor reményked-
tetek, — ha Benne reménykedtetek, s ha minden 
egyéb jogos, szent reménységetek ennek a legfőbb 

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mint 

FÁBIÁN BÉLA magkeresfeedése, Budapest, Üiíőí-tít II. ssám. 
Kálv in- tér mel let t . T e s s é k próbát tenni. 



reménységnek a védelmébe és árnyékába sorako-
zott. Nem csalódtatok: Jézns valóban szabadító. 
Nincs semmiféle látszat, mely felülmúlhatná ezt a 
valóságot. Nincs sír, mely visszatarthatná az élet 
eme Fejedelmét és azokat, kiket őrizete alá vesz. 
Nincs pokoli kötelék, mely békóba verhetné sze-
retteit ! 

Ha hisztek a Megfeszítettben, a Föltámadott-
ban, ne mondjátok: „Reménykedtem", — hanem 
azt, hogy „Reménykedem". Ne mondjátok: „Hit-
tem, éltem", — hanem azt, hogy: „Hiszek, élek". 
Ti nem egy halott Megváltó örökösei s nem te-
metője őrizői vagytok. Nem kell sajnálnotok mun-
káját vagy sírnotok sírja fölött. Ti annak a meg-
váltottai, barátai, örököstársai vagytok, „a ki meg-
halt, de örökké é l ! a 

(Couve: Conrtes Méditations.) Ford. K. I. 

Kegyelet és hiúság. 
A Kálvin-Szövetség kebelében mozgalom in-

dult meg arra nézve, hogy korlátok közé szorítsa 
azt az immár szertelenül elhatalmasodott koszorú-
és virágkultuszt, mely főleg a halottak ünneplésére, 
a hátramaradó családtagok iránt érzett vonzódás 
melegségének kifejezésére akar szolgálni. 

Ha valaki, úgy mi vagyunk azon az álláspon-
ton, hogy az elhunytak iránt érzett fájdalom s a 
rokonokkal és jóbarátokkal szemben táplált vonzódás 
az emberi jellem legbecsületesebb és legértékesebb 
tulajdonságai közé tartozik. Hajlandók volnánk 
mindent megtenni ezeknek a nemes és dicséretre 
méltó indulatoknak fokozása érdekében. Mindamel-
lett azok, a kik a közgazdasági tanulmányokkal 
foglalkoztak, ellenvetéseket tehetnek ez ellen az 
elharapódzó szokás ellen, mely múló értékű bizo-
nyítékokra, nem egy esetben százakat, sőt ezreket 
költ, a melyekkel valódi és mélyremenő fájdal-
makat tudna orvosolni s enyhíthetné a nyomort, 
elháríthatná sokakról' a lemondás és kétségbe-
esés felhőit. Bizonyos keretben nem vagyunk 
ellenségei sem a virágoknak, sem a koszorúknak, 
de kétségbeyonjuk azt, hogy a mai körülmények 
között a pompás koszorúk és délszaki virágok 
mögött mindig igaz érzelem és megindulás állana. 
Sokszor hiúságból fakadnak s meg nem engedhető 
vetélkedés szülöttei. 

A Kálvin-Szövetség tehát okosan teszi, ha ez 
ellen síkra száll. Ha igyekszik meggyőzni legalább 
a jobbakat, hogy kötelességük azoknak a táborába 
állani, a kik a nehezen szerzett tilléreket és koro-
nákat nemesebb czélokra óhajtanák fordítani, mint 
hiúságra és hervadó virágokra. Elhanyagolt vagy 
meg sem teremtett emberbaráti intézményeket le-
hetne felkarolni és felvirágoztatni azokból az ezrek-
ből és százezrekből, melyek e réven gazdát cse-

rélnek. Segítenők megalapozni a társadalomnak 
megingatott békéjét, a sanyarú sorsra jutottak 
megingó bizalmát a vagyonos osztály iránt. Az 
okos szocziálpolitika eszközévé tehetnők ezt a szo-
kást, ha sikerülne belevinni társadalmunkba azt 
a szokást, a mit a zsidók, úgy tudjuk, már elég 
sikerrel gyakorolnak, hogy a virágokra szánt pénz 
egy részét egyházi és emberbaráti czélokra for-
dítsuk. 

Tudatában vagyok annak, hogy a dolog nem 
fog könnyen menni, de másrészt bízom abban, 
hogy kitartással itt is sikerhez jutunk. Ha e mel-
lett kiterjesztjük figyelmünket arra a meg nem 
okolható pazarlásra, melyet egy-egy névnap, es-
küvő vagy előléptetés alkalmával a távirati sürgö-
nyökkel űzünk és ha sikerül ezeknek más, egészen 
megfelelő, de kevésbbé költséges formát találnunk, 
akkor nem kis eredményt értünk el anyagi tekin-
tetben sem. 

Pár évvel ezelőtt, a mikor a nagy öreget, a 
sokáig gyászolt miniszterelnököt, Grladstone-t utolsó 
útjára kísérték, a londoni képes lapok teli voltak 
a gyászpompa ábrázolásával. Pedig Angliának 
egykori híres pénzügyminiszterét, majd miniszter-
elnökét, a ki nemzetének öt világrészben elszórt 
birtokai felett uralkodott s az emberek százmilliói-
nak sorsát irányozta, kevesebb luxus, kevesebb 
hivalgó zaj kísérte sírjába, mint a mennyit nálunk 
a színpadnak egy közepes divája követel magának. 

Vissza kell állítanunk a halotti szertartásnak 
azt az egyszerű komolyságát, mely egyházunk elvei-
vel összhangban van s melyet a virágoknak szinte 
apogányságra emlékeztető pazarlása koczkára tesz. 
Meg kell szüntetnünk a hiúság játékát ott, a hol 
csak komoly érzelmeknek van helye és a divatnak 
muló követelményei helyébe oda kell állítanunk 
azoknak a nagy czéloknak a tiszteletét, a melyektől 
az egyházak jövője s a nemzetek boldogulása függ. 
Lehetetlen, hogy ne akadnának, a kik megértve 
bennünket, hajlandók ne lennének soraink között 
harczolni e nemes czélért. 

Dr. Bernát István. 

I S K O L A Ü G Y . 

A budapesti ref. fiúinternátus. 
Az internátus a budapesti ref. egyház tulajdona. 

Szerves kapcsolatban van főgimnáziumával. Czélja, liogy 
azok a budapesti vagy vidéki szülők, kik gyermekeiket 
egy vagy más ok miatt otthon nem taníttathatják, talál janak 
egy gondos családi felügyelet alatt álló kisebb gyermek-
közösséget, otthont, a hol fiaik középiskolai tanulmányai-
kat a szükséghez mórt segítség mellett elvégezhessék ; 
jellemük erős keresztyén és tiszta magyar jellegű lég-



körben, különféle vérmérsékletű, képességű és összeköt-
tetésű gyermekekkel és ifjakkal való együttélésben kifej-
lődjék, megedződjék s a hol testi fejlődésüknek elősegí-
tésére is a legalkalmasabb eszközöket, a helyes és okos 
szórakozásokra az alkalmat megtalálják. 

Az internátus vezetősége minden egyes fiúval külön 
foglalkozik, nemcsak a nevelést, de a tanítást illetőleg 
is, ha szükség van rá. Azt, a ki nem nyújt elég alapot 
a bizalomra, külön kérdi ki minden nap, még akkor is, 
ha az osztálytársaival való közös tanításban részt vett. 
Külön birálja el az egyes gyermekek ténykedéseit, gyar-
lóságait, az életkor, a vérmérséklet, családi hagyományok 
figyelembevételével. De azért arra törekszik, hogy lassan-
ként minden növendék oda fejlődjék, hogy a gyermekközös-
ségben s később bárminő becsületes czélú társaságban 
erősítő kapocs, gyümölcsöző tényező legyen. Törekszik 
arra is, hogy a növendékeket mindig több önállóságra, 
maguk lábán járni tudásra nevelje. 

Különös gonddal s minden jó eszközzel törekszik 
arra, hogy a fiúk minden dolgukban figyelmesek és oda-
adok legyenek. Hogy választást tudjanak tenni a tanulás 
és a játék, a küzdelem és a pihenés, a hallgatás és a 
szólás, a munka és az ünneplés, az elmélkedés és a 
cselekvés ideje és alkalma között. Hogy a kevés időt 
is fel tudják használni és a szünidőt is tudják beosztani. 

Ebből a munkából kiveszi részét az internátus veze-
tője, felesége, egy benlakó s egy bejáró segédtanár, 
német tanár, vívómester, zenetanár, az internátusi orvos 
s kiveszik részüket maguk a fiúk is, nem egyszer lévén 
alkalom arra, hogy a nagyobb a kisebbet intse, szolgálja 
vagy szolgálatát elfogadja, tanítsa vagy kikérdezze. De 
kiveszik részüket nagy mértékben a főgimnázium tanárai, 
kik különös figyelemmel és érdeklődéssel foglalkoznak 
az internátusi növendékekkel. 

Az idén, az internátus fennállásának második évé-
ben 16, tehát kétszer annyi a növendékek száma, mint 
az első évben. Jövőre az egyház anyagi áldozatok árán 
is kibővíti négy szobával a helyiséget, úgy hogy 22 nö-
vendéknek adhatunk majd helyet. Azonfelül csupán né-
metül beszélő nevelőt is fog alkalmazni a növendékek 
mellett, hogy mindannyian elsajátíthassák a német nyel-
vet. Végül külön angol kurzust nyit a jelentkezők számára. 

A vívást, zenét eddig is tanulhatták a jelentkezők. 
Fürödni és úszni járnak a növendékek minden héten 
egyszer. Nyáron labda s football járja ; télen a korcsolya 
és szánkó. Nyílik alkalom a főváros nevezetességeinek 
megtekintésére, ünnepi vagy felolvasó gyűlések látoga-
tására, a fővárosi vagy vidéki kirándulóhelyek fölkere-
sésére. 

Az internátus a főgimnázium tőszomszédságában 
fekszik a Lónyay-utcza 7. sz. ház II. emeletén. A szobák 
ablakai az utczára nyílnak. Világos, tágas szobák villany-
világításra berendezve. 

A jövő iskolai évtől kezdve az internátus a követ-
kező helyiségekből fog állani: a vezetőtanár szobái, mel-
lette az ebédlőterem, az iroda és fogadószoba. Külön 

tanulóterem a kisebbek s külön tanulószoba a nagyob-
bak számára, 6 kétablakos tágas hálószoba, egyenként 
4—4 növendék számára, betegszoba, fürdőszoba stb. 

A növendékek kapnak reggelit, tízórait, ebédet, 
ozsonnát, vacsorát. 

Szülők, rokonok, ismerősök látogatására a fiúk ki-
bocsáttatnak, ha kiséret jön értük és jól viselték magu-
kat. De csak ünnepnapon. Karácsonyi és húsvéti szün-
időn a szülők hazavihetik fiaikat. A nyári szünidő tartama 
alatt az internátusi élet szünetel. 

Egy évi ellátás díja 1400 K, melyet négy részlet-
ben is lehet fizetni, úgymint szeptember 15-én, novem-
ber 15-én, február 1-én és április 1-én. Ezért kap a 
növendék lakást, ellátást, tanítást és nevelést. Nincs 
beleszámítva ebbe az összegbe a mosás díja. A fiúk 
ugyanis a ruhát hazakiildhetik kimosás végett. De az 
internátus is kimosatja megbízható mosónővel. Egy fiúra 
való mosatás díja egész éven át körülbelől 50 koronára rúg. 

Vívásért, angol kurzusért évi 40—40 koronát kell 
fizetni, az épületben levő zeneiskolában a taníttatás díja 
megegyezés szerint való, rendesen havi 12 korona. 

Csak egészséges és jó bizonyítványú gyermekek 
vétetnek fel. A gimnázium I. osztályába lépő fiúk a fel-
vételnél előnyben részesülnek s ezek sikeres neveléseért 
több felelősséget vállal a vezetőség. 

Jelentkezéseket az 1909/10-ki tanévre 1909 május 
l-ig fogad el az internátus vezetője: Csűrös István tanár, 
Budapest, IX., Lónyay-utcza 7., II. em. 27. sz. 

A budapesti református.egy ház presbyteriuma nagy 
súlyt fektet arra, hogy ez az internátus, mely a jobb 
módú szülők igényeit iparkodik kielégíteni, minél jobban 
megközelítse azt az eszményt, melyet maga elé tűzött. 
Hajlandó ezután is áldozni e czélra. De egyéb nagy fel-
adatai mellett szegény ahhoz, hogy olyan gyors lépésben 
haladjon czélja felé, a mint ezt ez a régóta elhanyagolt 
ügy megkívánná. Azért e helyen is felhívja az áldozni 
kész magyar társadalmat, hogy e szépen fejlődő intéz-
ményt erkölcsi és anyagi támogatásban részesítse. 

T Á R C Z A . 

A történelmi Jézus. 
I. rész. 

A folyton forrongásban levő hatalmas theologiai 
világban az utóbbi években, különösen 1900-tól kezdve, 
mind ismertebb lett egy szenvedélyes, izzó lelkű theologus 
neve, a ki a legszélsőbb és legradikálisabb eszmékkel 
eltelve, hadat üzent az egész theologiai világnak s 
harczolt az orthodoxokkal éppen úgy, mint a mily ke-
gyetlen gúnnyal ostorozta az ú. n. liberális theologiát s 
egész új ösvényt, akart nyitni az ő új, de soha ki nem 
dolgozott s pontosan nem körvonalazott „szocziál-theo-
logiá"-ja számára. 

Kalthoff Albert brémai lelkész volt ez a férfiú. Bár 
már nem él, de rövid, szenvedélyes harcza és radikáliz-



musa nyomot hagyott a theologiai élet mezején. Iskolája, 
bár hosszú életet nem jósolhatunk neki, még fennáll s 
követi mesterét a szélsőségek túlhajtásában. Kalthoft 
egyéniségét imponálónak mondják, a kik róla megemlé-
keznek. Egész lelkével modern volt s mindig modernebb 
akart lenni; szeme előtt mindig az „új ember" alakja 
lebegett, a modern kultura e teljesen szabad virága, 
mely független mindentől, a mi a múlté, s egész fel-
fogásában, vallásos meggyőzői lésében, egyéniségében tel-
jesen ment minden „Vergangenheif-kulturától. Kalthoff 
egyéniségében benne volt a szocziálizmus fanatizmusa, 
Nietzsche anarchizmusa s Haeckel radikalizmusa.1 Fékez-
hetetlen erővel támadott minden ellen, a mi irányával 
ellentétben állott. Különben egész lelke csodálatosan 
haladt a radikális végletek felé. Gyermekkorában pietisz-
tikus orthodox szellemben nevelődött, később lelkész 
korában a liberális theologia híve lett, s életének utolsó 
éveiben hadat üzent ennek is. Nietzsche hatalmas szel-
leme ragadta magával, s megnyugvást nein találó, izzó 
lelke Haeckel monizmusának karjaiba kergette. Tagja 
lett a „Moíristenbunda-nak, de azért megmaradt evang. 
lelkésznek. Keresztyén szószékről hirdette a keresztyén-
ség elévülését, s vonta kétségbe, illetve tagadta meg 
Jézus történelmi létezését. Munkái telve vannak izzó 
lelkesedéssel eszméi, s megvető gúnnyal ellenségei iránt. 
Jól jegyzik meg kritikusai róla, hogy történelmi és filo-
zófiai téren tulajdonképen dilettáns volt. Öntudatának 
erejét nem tudása, hanem fanatizmusa fejlesztette, Őt 
magát pedig hajtotta a legszélsőbb áramlatok felé. Inkább 
művész volt ő, rajongó, fanatikus, modern lélek, olyan, 
a milyet csak a XX. századbeli kultnra teremthet, s 
nem tudós theologus, a ki megfontoltan viszi eszméit a 
világ elé. Innen van aztán, hogy a legkülönfélébb néze-
teket csodálatos módon tudta magában egyesíteni. Goethe 
„ Faustu-ja s különösen Nietzsche „Zarathustraí£-ja a 
legkedvenczebb könyvei. Nem maradt rá hatás nélkül 
Schleiermacher „Reden iiber die Iieligion"-jának vonzó 
pánthéizmusa sem. De mindezek szellemének, gondola-
tainak átvétele nem a mély gondolkodású, logikus főnek 
erőteljes elrendezése által, hanein egy fanatikus művész-
lélek impresszionista felületességével történt. Ezért van 
aztán, hogy lázasan rohan egyik eszmekörből a másikba, 
s munkáiban is igen gyakran ellentétbe kerül önmagával. 

Vallási tekintetben is az egyén legszabadabb, leg-
modernebb fejlődését hirdeti, minden hitvallási megkö-
töttség nélkül. Altalános, egyetemes, sablonszerű szabá-
lyokat nem fogad el az emberre nézve, mert szerinte 
minden egyén egyetlen csoda, a mely még nem ólt 
a földön és nem is fog többé soha visszatérni. Épen 
ezért minden embernél az egyéniség az irányadó, mert, 
a természet végtelen háztartásában minden egyes élet 
valami sajátos, minden mástól különböző, egyedül álló. 
Különösen érvényes ez a vallásos életre nézve, mert a 
vallás a legeredetibb, legközvetlenebb, legbensőbb meg-

1 Dr. Titius A.: „Der Bremer Radikalisnuis". 8. 1. 

nyilatkozása az isteninek bennünk. Ha az egyének is 
változók és egyedül állók, mennyivel inkább egyedülinek, 
kizárólagosnak, egyéninek kell lenni a legbensőbb, leg-
eredetibb érzésnek, a vallásnak. Ezért nem irányithatja 
ezt az érzést semmi kényszer, semmi dogma, semmi hit-
vallás. Minden embernek önmagában élő és önmagában 
fejlődő hittel kell birnia, s ezt külső erők és hatások 
nem irányíthatják Ezért lehetetlen szerinte egy Üdvö-
zítőnek is a szerepe. Mert az embernek kívülről nem 
lehet segítséget vinni. Lehetetlen olyan erőt adni, a 
melyben ő maga nem részes, olyan életet teremteni 
benne, a mely nem benne fejlődött, nem belőle nőtt ki. 
Ezért tartja Kalthoff az egyházat is „kényszer-intézet'*-
nek. Ezért nem lehet szerinte mindnyájunk számára egy 
üdvösség, hanem mindenkinek magának kell keresni a saját 
különleges üdvösségét. Ezért vallja azt, hogy minél 
mélyebben elmerül az ember önmagába s minél nagyobb 
erővel foglalja össze legeredetibb élettapasztalatait, annál 
eredetibb és sajátosabb lesz hitbeli meggyőződése. Ezért 
követeli oly fanatikus hittel az ember benső életének 
kifejlesztését („Kültur des Innenlebens"). Schleiermacher-
rel, a ki reá korábbi pantheisztikus nézeteivel nagy 
hatással volt, vallja az embernek az élet örök törvényétől 
való feltétlen függését (slechthinige Abhángigkeit), attól 
az erőtől való függését, mely minden életben megnyil-
vánul és teremt. 

Kalthoffban tehát volt vallásos érzés, de valami 
fékezhetetlen szabad fejlődési vággyal, a modernség után 
való olthatatlan szomjúsággal összekötve. Ez hajtotta 
őt folyton előre a supranaturalis orthodoxiától kezdve a 
liberális theologián keresztül Nietzscheig, Haeckelig, s 
ki tudja, hová fejlődött volna, ha 1904-ben bekövetkezett 
halála a fejlődést meg nem akasztotta volna ! 

(Folyt, köv.) 
Sebestyén Jenő. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Házi Oltár. Iskolák és magánosok házi buzgólkodására szánt 
evangéliumi elmélkedések. Irta Raffay Sándor. I. Adventtől— 
pünkösdig. Budapest, 1909. Luther-Társaság evang. könyvkeres-
kedése. A Luther-Társaság LXI1I. kiadványa. Ára 1 korona 50 

fillér. Kis 3° 150 lap. 

A protestáns keresztyénség a római katholiczizinus 
tömegvallási életrendjével szemben az egyéniség vallása. 
A rendi papság törvényvallásával szemben az egyetemes 
papság szellemi vallása. Nemcsak a templom az Isten 
háza, hanem minden családi hajlék az isten- és ember-
szerető lélek krisztusi élete által. 

Ebből kifolyólag a protestáns keresztyénség mindig 
kiváló gondot fordított a családi életre, annak a keresz-
tyén szellem által való megszentelésére. Ebből az áldott 
keresztyén családi körből vitte magával a protestáns 
keresztyénség sok kiváló alakja a meleg kedély, nemes 
gondolkodás, tiszta erkölcsiség, erős hit, a krisztusi 
gyémánt jellem szilárd alapjait és hősies lendületét. 



A házi keresztyén kegyesség ápolására kiváló iro-
dalmi művek, imádságos, elmélkedéses és énekeskönyvek 
jelentek s jelennek meg külföldön is, nálunk is. Kiválóan 
érdekes és becses lenne a magyar protestáns keresz-
tyénség ilyen irányú irodaimi munkásságának rendszeres 
történelmi ismertetése és megismerése. Nekünk ez alka-
lommal le kell mondanunk még arról is, hogy az idevágó 
irodalom vázlatos ismertetésével alapozzuk meg az előttünk 
levő műről szóló bírálat unkát. Csupán az ilyen irányú 
egyházirodalmi munkásság irányairól teszünk említést. 

Vannak imádságos könyveink általában minden 
keresztyén és külön műveltebbek számára. Továbbá nők 
részére való imádságos könyveink és pedig egyszerűbb 
és műveltebb nők számára külön, valamint leányok 
számára is. Aztán vannak imádságokat és elmélkedéseket 
tartalmazó művek általában minden rendű keresztyének, 
nők és a serdülő férfi- és női ifjúság használatára. De 
egyházi beszédek vagy homiliák a protestáns keresztyén 
közönség számára jóformán nincsenek. Nálunk az egy-
házi beszédtárak csaknem kizárólag lelkipásztorok szá-
mára készülnek. Mi állandóan ostromoljuk ezt az idült 
betegséget és bűnt s rámutatunk gyógyítása módjára. 

Annál jólesőbb örömmel üdvözöljük a Raffay „Házi 
oltár"-át, mely nem lelkipásztoroknak, hanem magánosok 
és iskolák, tehát az egyetemes papság házi buzgólkodá-
sára készült. 

Mint szerző a könyve végére illesztett megjegy-
zéseiben mondja, családi körben és családi kör számára 
készültek ezek a rövid evangéliumi elmélkedések. Szerző 
— tudomásunk szerint — balatoni és tátrai nyaralása 
alkalmával házát nemcsak családjának, hanem a fürdő 
protestáns vendégeinek is templomává tette. Pozsonyi 
theologíai tanársága idején a tanítóképző prot. növen-
dékei számára házi áhítatot tartott és a pozsonyi evan-
gélikus egyházban a minden vasárnapi, magyar nyelvű 
istentisztelet állandósításán buzgólkodott. Ilyen irányú 
munkásságából születtek ezek az elmélkedések. Előttünk 
kiváló becsülésre méltó a theol. tudomány terén munkál-
kodó professzornak a gyakorlati keresztyén kegyesség 
munkáiban való fáradozása. 

Protestáns családoknak, nem protestáns iskolai 
intézeteknek, leányegyházakban és szórványokban lakó 
híveinknek, valóban nagy szükségük van egy ilyen irá-
nyú könyv szellemi barátságára és segítségére. 

Ezek az összegyűjtött elmélkedések nem a peri-
kopák alapján készült kettős bevezetésit egyházi beszédek, 
hanem a perikópa-rendszer, illetőleg az egyházi évbe-
osztás által irányított, minden vasárnapra való rövid 
homiliák vagy evangéliumi elmélkedések. 

A szerző sok helyen megtartja a perikopa-textust, 
másutt meg annak egy-két versét teszi elmélkedés tár-
gyává, több helyütt pedig szabadon választ textust, 
csupán az egyházi év megfelelő szakasza határozza meg 
az elmélkedés specziális tárgyát. 

A beszédek nem tudós, nem is egészen népszerű 
elmélkedések, hanem művelt népszerű szelleműek. Táp-

lálják az egyszerűbb ember lelkét is, de le tudják kötni 
és termékenyítik a művelt keresztyén ember lelkét is. 
A szerző pozitív protestáns keresztyén theologiai állás-
pontját észre lehet venni, az elmélkedések mögött. De 
hitvallásos különállás könyvében sehol nem érezhető. A 
theologiai álláspont sem éleződik ki sehol. Mindenütt a 
Jézus Krisztus istenfiúi személyiségét keresi, állítja elénk 
s igyekszik kialakítani bennünk. Ezt mint könyve főér-
tékét kell kiemelnünk. A másik értékes vonása pedig 
az, hogv korunk mozgató eszméire és irányzataira nagyon 
sok helyen utal. Különösen a szocziálizmust, az álta-
lános önző életirányzatot ós a műveltség által való de-
krisztianizácziót vonja elmélkedése körébe és bírálja meg 
az evangélium szellemében. A szocziálizmus tárgya-
lásánál azt az egyoldalúságot észleltük, hogy a vele 
szemben álló tudós és tudatlan önzés, jelen-bálványozás, 
újítástól és áldozattól való félelein, úgy a kiváltságosok, 
mint a polgárság részéről, nincs eléggé kidomborítva s 
evangéliumi elbírálásban részesítve. 

Az előttünk álló könyv az egyházi év adventtől 
pünköstíg terjedő ünnepes felére való 36 elmélkedést 
foglal magában. Ezek közül 4 adventi (Az* Úr jön!, 
Jézus visszatérése, Jézus a Krisztus, Keresztelő János); 
2 karácsonyi (A karácsony öröme és kötelezése, A pász-
torok); 2 évvógi (Az Úr velünk van!, Válás a múlttól); 
1 újévi (A boldogság titka); 1 vízkereszt napjára (A 
keresztség); 8 az ú. n. farsangi időre és pedig 5 víz-
kereszt után való, aztán 1—1 hetvened, hatvanad és 
ötvened vasárnapra (A kegyelem kötelezése, Józanul 
bölcselkedjünk, A munka, A tengeren, Krisztus nyomában, 
A napszámosok, A négyféle föld, Jézus utolsó útja); 5 
böjti (Az igazi böjt, A kísértés, A kísértés eredete, Az 
igazság és hamisság sorsa, Pilátus); 1 virágvasárnapi 
(Az Úr bevonulása); 1 nagypénteki (Krisztus keresztje); 
2 húsvéti (Feltámadás és élet, A vándorúton); 6 húsvét 
után való (A hivők békessége és hivatása, A jó pásztor, 
Az igaz keresztyén, Az Úr helyettese, Az Úr bíztatása, 
Honnét-hová ?) ; 1 áldozócsütörtöki (Jézus felmagasztal-
tatása) és 2 pünkösti (Kétféle lélek, Isten lelkének 
áldása.). 

Egyik-másik beszéd tárgyát helyesebb lett volna 
speczializálni, pl. a „Keresztelő János'-, „A munka", 
„A tengeren" czíműeket. Minket leginkább megragadott 
a „Krisztus keresztje" ós a ,.Honnan-hová ?" czímű el-
mélkedés. 

Nyelvezete tiszta, világos, biblikus és rithmikus, 
irodalmi, illetőleg sok helyen szónoki nyelv. Csak el-
vétve fordul elő egy-két magyartalanság. A könyv nyo-
mása tiszta, csinos, sajtóhiba alig ván benne. 

Rafj'ay Sándor volt pozsonyi theol. tanár, jelenleg 
budapesti ev. lelkész, tudományos theologiai irodalmunk ki-
váló munkása, ezzel a derék művével gyakorlati egyháziro-
dalmunkban is tisztességet szerzett magának és szolgálatot 
tett evangéliumi protestáns egyházunknak. Hogy valóban 
elvégezhesse szolgálatát az életben is, munkáját örömmel 
és szeretettel ajánljuk mind evangélikus, mind református 



keresztyén közönségünk, lelkipásztoraink, vallástanáraink, 
tanítóink figyelmébe és munkás szeretetébe. Gyújtsuk fel 
mindenütt a házi oltár tüzét jó illatú áldozatra s mun-
káljuk a családok által az isten országa terjedését és 
diadalát! 

Veress Jenő. 

B E I , F Ö L D 

Az egyetemes konvent ülései. 
A konvent április 21-én délelőtt 10 órakor kezdte 

meg idei tavaszi üléseit új székházában. A konventi 
ülések czéljaira külön terem szolgál. A kisebbméretű 
és a legnagyobb kényelemmel berendezett helyiség igen 
alkalmas a tanácskozásra. A patkóalakúlag fölállított 
asztal körül csak annyi szék van, a hány konventi tag 
van. A terem végén lévő emelvényen az első sorban 
az újságíróknak, a mögöttük lévő padon pedig az érdek-
lődők számára van néhány hely. 

Az elnöki díszesebb székeket Antal Gábor püspök 
és Bánffy Dezső báró foglalta el. Az ülést Antal Gábor 
magasszárnyalású imája nyitotta meg. Áldást kért a 
konvent munkájára az Istentől, ki őseinket több mint 
ezer évvel ezelőtt erre az áldott földre elvezette, itt 
állandó hazát adott nékik s felruházta őket az állam-
alkotáshoz szükséges kiváló tulajdonságokkal: bölcses-
séggel, vitézséggel, szervezési képességgel. Hálát ad 
azért, hogy a nehéz megpróbáltatások ellenére az evan-
géliumi anyaszentegyház és annak hívei, „megfogyva bár, 
de törve nem" kerülhettek ki a századok viharaiból és 
juthattak el ama szebb korba, midőn e nemzet legjobb 
fiai felekezeti különbség nélkül országos törvényekben 
biztosították a lelkiismereti szabadságot és a felekezetek 
között való egyenlőséget. Örömmel és hálával tölti el min-
den magyarhoni református szivét, hogy az egyház áldozat-
készségéből és a nemzet támogatásából felépülhetett a 
magyarországi reformátusok székháza. Isten áldását kéri 
az új otthonra s kéri, hogy minden benne elhangzó szó 
a hitről, reményről és szeretetről tegyen tanúságot. 

Az ima után Bánffy Dezső báró világi elnök mondott 
rövidebb beszédet: „Most, midőn ezen újabban épült házunk-
ban — mondotta — először jövünk össze tanácskozni és 
határozatainkat meghozni, fŐtiszteletű és méltóságos elnök-
társam szép, meleg és emelkedett szavakban, Istenhez 
intézett fohászában kifejezésre juttatta örömünket és 
hálánkat a felett, hogy házunk megépült. Kifejezésre 
juttatta azt is, hogy „Hiába építenek az építők, ha az 
Úr nem építi a házat". Megvallom őszintén, a legnagyobb 
örömmel ülök most itt az elnöki székben, ebben az új 
épületben, midőn régi vágyunk eredményeképpen fel-
épülve látjuk ezt a házat és lehetővé vált, hogy itt most 
már össze is jöhessünk. Talán nincs még egészen készen, 
de mégis készen van annyira, hogy mostani tanácskozá-
sunkat benne végezhessük. 

Visszagondolok a néhány évvel ezelőtt való időkre, a 

mikor mint vándorok, mint idegenek, itt Budapesten 
kerestünk gyűléseink számára itt is, meg amott is helyeket. 
Bizony nem kényelmes és igényeinket nem kielégítő 
helyeket találtunk csak és semmi esetre se díszére és 
fényére a mi evangélium szerint reformált egyházunknak. 
Akkor hangzott el nagytiszt. Fejes István úr bölcs, előre 
látó szava, hogy a mit olyan régen indítványoznak, min-
dig emlegetnek, jusson megoldásra végrevalahára s épít-
tessék meg a központi helyiség. A véletlen szerencse 
úgy adta, hogy ez a kérdés az egyetemes konventen 
egyhangú helyesléssel találkozott. Bizottság küldetett ki 
elnökletem alatt gróf Degenfeld József, Darányi Ignácz, 
gróf Tisza István és Dókus Ernő urak személyében azzal 
az utasítással, hogy a kérdéssel foglalkozzék, juttassa 
azt a megoldásra és vessen véget annak, hogy örökös 
ígérgetésekkel és tervezgetésekkel ez a kérdés továbbra 
is elodáztassék. A ház a fŐtiszteletű és méltóságos kon-
vent elhatározása következtében fölépült. Talán nagy 
anyagi áldozattal; terheit azonban nem az egyházköz-
ségek, egyházmegyék és egyházkerületek hordozzák, ha-
nem kizárólag az a közigazgatási alap, a mely a három 
milliós államsegély alapján rendelkezésre áll. 

Röviden csak eme néhány szóval akartam az épít-
kezés történetét körvonalozni. Őszinte szívvel csatlakozom 
az elhangzott szép szavakhoz, azon hálaérzettel teljes 
megemlékezéshez, a melyet a fŐtiszteletű püspök úr 
juttatott kifejezésre imájában. Ennek hatása alatt kezd-
jük meg itt most már tanácskozásainkat, egyetemes egy-
házunk javára, békességes hangulatban, nagy igyekezettel 
arra, hogy törvényileg biztosított autonómiánk s az azzal 
alkotott szervek kezéből ki ne csavartassék a vezetés, 
mert ha ez megtörténik, akkor bizony gyöngébbek leszünk 
és nem a törvény fog mellettünk állani, hanem csak a 
máról holnapra fölhangzó változó hangulat, mely forra-
dalmakat csinálhat, de építeni fokozatosan és biztosan 
s állandó szervezetet föntartani nem képes. Ezeknek 
előrebocsátása után a legőszintébben üdvözlöm a fŐtisz-
teletű és méltóságos konventnek ezen új otthonunkban 
megjelent tagjait". A beszédet hosszantartó éljenzés 
követte. 

Fejes István indítványára a konvent köszönetet 
szavaz Bánffy Dezső elnöknek a székház létrehozása 
körül kifejtett buzgóságáért. 

A szokásos formaságok után Sass Béla adta elő a 
két prot. egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására 
kiküldött állandó bizottság kétrendbeli határozatát. Ezek 
értelmében a konvent a közös bizottsági tagok számát a 
maga részéről 15-ről 19-re emelte föl, a póttagok számát 
pedig 10-ben állapította meg. Az előadó bejelentette, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 2.096,400 
korona államsegélyt kiutalta. A konvent a miniszter 
leiratát köszönettel tudomásul vette. 

Dókus Ernő előadó bemutatta a ref. káplántartási 
segélyek megállapítására és kezelésére kiküldött bizottság 
1908. évi működéséről szóló jelentést. Jelentette, hogy 
a miniszter a ref. kápláni fizetések kiegészítése czél-



jára 40,000 K-t letétbe helyezett. Tavaly már 124 
kápláni állást szerveztek, de a miniszteri rendelet szerint 
ebből mindössze 5-höz lenne jogunk, mert a kápláni 
állás intézményszerűleg csak ennyi helyen van szervezve. 
Fölolvasta a konvent részéről a minisztériumhoz ebben 
a tárgyban intézendő fölterjesztést. Ebben kérik, hogy 
azokban az esetekben is adja meg a kápláni kongruát, 
a mikor a lelkész öregsége, munkaképtelensége miatt, 
vagy az özvegyi és kegyeleti év ideje alatt állítanak 
be káplánokat. 

György Endre azt kívánja, azt kérjék, hogy az 
ilyen ideiglenes jellegű kápláni állások intézményszerűleg 
beállitottaknak tekintessenek. Degenfeld József gróf szerint 
azok a káplánok, kiket egyházmegyei vagy egyházkerületi 
határozattal alkalmaznak, intézményszerűleg beállitottak-
nak tekintendők. Antal Gábor szerint az 1898-iki kon-
gruatörvény se foglalta el az újabb álláspontot; az új 
törvény se akarhat megszorítást tenni. Dókus Ernő sze-
rint az ideiglenes kápláni állások nem tekinthetők intéz-
ményileg szervezett állásoknak. A régi kongruatörvény 
az 500 kor. káplántartási dijról csupán mint a bevéte-
lekből levonandó összegről szól. 

Bánffy Dezső báró ajánlatára a konvent elhatározta, 
hogy a minisztériumhoz intézendő fölirat György Endre 
és Degenfeld József gróf közreműködésével revideálandó. 

Dókus Ernő fölolvasta a káplánok létszáma tár-
gyában a minisztériumhoz benyújtandó fölterjesztést. Most 
271 kápláni állás van. Ezek közül 97 kongruás egyház-
ban van. A többi felekezetekhez viszonyítva föltűnően 
kevés káplánunk van. Hozzájuk viszonyítva több, mint 
kétszer annyi káplánunknak kellene lenni. A konvent a 
föliratot elfogadja. 

Ugyancsak Dókus Ernő bemutatta a konvent fel-
iratát a lelkészi kongruának a nyugdíjintézeti jarulékkal 
való fölemelése tárgyában. Elfogadták. 

A konventi középponti épület ügyében kiküldött bi-
zottság jelentése szerint a székház építkezési költségei 
körülbelül 400.000 kor.-t tesznek ki. Részletes elszámo-
lást csak a jövő évi konvent elé terjeszthetnek. 

Balcsa Lajos dr. konventi előadó fölolvasta az 
egyetemes közalap végrehajtó-bizottságának 1908. évi 
jelentését és jelentést tett a kiutalt közalapi segélyekről. 

Segélyt kaptak: 
A dunamelléki egyházkerületben: Gáré 1200, Sámod 

1000, Vörösmart 600, Ócsa 500, Nyugatszenterzsébet 400, 
Etyek 300, Kemse 200 korona. A dunántúli egyházkerület-
ben : Eöcs 1200, Nyitra 1000, Ekecs 600, Nagymaros 500, 
Garamkissalló 300, Hencse 200, Csilizradvány 300, Csór 
300 korona. A tiszáninneni egyházkerületben: Minaj 
1200, Tornyosnémeti 1000, Legenye 600, Feled 500, 
Gortvakisfalud 30, Hernádzsadány 300, Csobád 200, 
Pányok 100 kor. A tiszántúli egyházkerületben: Kécz 
1200, Fugyivásárhely 1000, Bátyú 600, Kömörő 600, 
Jákó 500, Vencsellő 500, Tárkány 400, Beregsurány 
300, Hegyközszáldobágy 200, Nagyszántó 200, Anarcs 
200, Nyiribrony 200, Oros 200, Turterebes 200, Nagy-

bocskó 200, Tivadarfalva 200, Tiszaigar 150, Apagy 
100, Csengerújfalú 100, Darnó 100, Gyügye 100, Her-
mánszeg 100, Nagygécz 100, Sályi 100, Sonkád 100, 
Ura 100, Sárosoroszi 100 korona. Az erdélyi egyház-
kerületben : Vajasd 1200, Kányád-Jásfalva 1000, Veres-
egyháza 600, Náznánfalva 500, Geges 300, Székely-
magyarós 300, Sepsikőröspatak 200, Maroscsesztve 200, 
Élőpatak 200 (három évre előjegyzetten), Farczád 100, 
Óczfalva 100, Telekfalva 200, Kóbor 200, Székelykakasd 
100, Marosszentgyörgy 100, SzékelykŐ 100, Székelysárd 
200, Maroskeresztur 100, Abafája 200, Köbölkút 100, 
Marosszentbenedek 200, Egerhát 100, Fiátfalva 50 kor. 
Összesen 73 egyháznak 27,000 korona. 

Tisza István gr. a kiutalt segély és a rendes be-
vétel közt lévő különbség dolgában szólal föl. A tőke-
segélyosztó bizottság figyelmét fölhívja a kiosztandó 
segélynek a bevételhez való szabására. György Endre 
az előadói javaslat mellett foglal állást. A megszorítást 
mellőzni kívánja. Fejes István azt kívánja, hogy a köz-
alap-bizottság gondoskodjék az egyensúlyról és a ki-
mutatások előzetes kinyomatásáról. Bánffy Dezső rámutat 
Fejes István indítványa kivitelének nehézségeire. Széli 
Kálmán szerint: számittassék le a tavalyi hátralék és úgy 
történjék a jövőben a segélyek lekötése. Kenessey Béla, 
mint volt közalapi előadó, megnyugtató kijelentéseket 
tesz. Mezey Albert indítványozza, hogy a megmaradó tiszta 
jövedelmet vegyék akiosztás alapjául. Degenfeld József az 
előadói javaslat elfogadását ajánlja. Baksa Lajos előadói 
zárószavában Tisza István javaslatát mellőzendőnek tartja. 
Tisza István kijelenti, hogy a mennyiben a kiegyen-
lítési összeget a különbözet födözésére fordítják, vissza-
vonja indítványát. Úgy Mezey Albert, mint Fejes István 
föntartja indítványát. 

A konvent se Fejes indítványát, se Mezey szöveg-
módosítását nem fogadja el, hanem az előadói javaslatot 
úgy egészében, mint részleteiben. 

(Folyt, köv.) 

Az Orsz. Evang. Tanáregyesület gyűlése. 
Az országos ág. h. ev. tanáregyesület Pozsonyban, 

április 15-én tartotta meg második évi közgyűlését. A 
gyűlésre az ország minden részéből sereglettek össze 
az evangélikus fő- és középiskolák tanárai. 

A közgyűlést megelőzőleg szerdán délután az egyes 
szakosztályok tanácskoztak és a tárgyakat készítették 
elő. A theol. szakosztály főleg a theologiai szervezet 
reformjával foglalkozott. Mayer Endre theol. akad. dékán 
különösen a tanügyi részletekre terjeszkedett ki. Terve-
zete szerint az eddigi vizsgálatok rendje több részében 
megváltozna. A középiskolai szakosztály Leffler Samu 
igazgató elnöklete alatt első sorban a középiskolai vallás-
tanítás kérdésével foglalkozott. Szép részlete volt az 
ülésnek az, a mikor a ref. tanárok országos egyesüle-
tével való közös működés került szóba. Az ülés nagy 
örömmel adott kifejezést annak a rokonérzésnek, mellyel 
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az evangélikus tanáregyesület a ref. tanáregyesülettel 
szemben viseltetik. Gömöry János igazgató a fizetésren-
dezésre vonatkozólag tette meg előadói javaslatát, melyet 
a szakosztály elfogadott és a közgyűlés elé terjeszteni 
határozott. Több egyéb tárgy elintézése után választ-
mányi iilés következett, mely szintén a közgyűlés elő-
készítésével foglalkozott. A választmányi iilés után ismer-
kedési est volt az ev. internátus egyik nagytermében, 
a hol a pozsonyi ev. egyház gazdagon terített aszta-
lokkal és testvéri szeretettel fogadta az evang. tanügy 
munkásait 

Csütörtökön d. e. a Bél Mátyás-utczai nagy templomban 
istentisztelettel kezdődött meg a közgyűlés. Az istentisz-
teleten Leff'ler Samu nyíregyházai licz. igazgató, felszent-
telt lelkész imádkozott. A templomból nagy csoportok-
ban vonultak a tanárok és vendégek az evang. liczeum 
nagy tornatermébe. 

Dr. Mágócsy-JHetz Sándor budapesti egyetemi tanár, 
az egyesület alelnöke nyitotta meg a tanácskozást. Üdvö-
zölte a pozsonyi egyház, a rokon tanáregyesületek kép-
viselőit és az ev. tanáregyesület, nagyszámban megjelent 
tagjait. Örömmel tölti el — úgymond, hogy az egye-
sület a történelmi eseményekben gazdag Pozsony váro-
sában tarthatja meg második évi közgyűlését, a hol az 
evangéliumi egyház minden köve a törhetetlen ragasz-
kodásnak, soha nem lankadó küzdelemnek és a szellemi 
szabadságnak emléke. Az egyesület komoly munkával 
iparkodik czéljainak eléresére, s örömmel állapítja meg, 
hogy ez a munka eddig sem volt hiábavaló. Reá mutat 
az elnök arra, hogy a fiatal intézmény már is kivívta 
az illetékes körök érdeklődését és becsülését. Bizton 
reméli, hogy szellemi és anyagi téren az egyesület jogos 
érdekei az idők folyamán kielégítést nyernek, Erős a 
hite, hogy az országos ev. tanáregyesület úgy az iskolák 
szellemének, az egyház érdekeinek, mint a nemzet, a 
haza kívánalmainak megfelelően fogja nemes hivatását 
betölteni, hogy úgy a haza, mint az egyház megelége-
dését kiérdemelje. Kitartó munkára buzdítja tagtársait 
és a gyűlést megnyitja. 

Az első tárgy Hirschmann Nándor pozsonyi licz. 
igazgató előadása volt a család közreműködéséről a 
nevelés munkájában. Az előadó sok tapasztalatról tanús-
kodó és jellemző vonásokban ismertette a gyermek lelki 
állapotát, mielőtt az az iskolába kerül, a mikor tehát 
csupán a család körében nevelődik. Azután vázolta az 
iskola és a család viszonyát az oktatás kezdetén. Magas 
színvonalú előadásának főrésze a középiskolába járó 
tanulók fejlődéséről, ellenőrzéséről, vezetéséről, szólt. Ki-
fejtette, hogy az iskola és a család együttműködésében 
nagyszerepe van az anyának s így szükséges, hogy a nők 
nevelése, oktatása a fiúkéval egyenlő mértékben történ-
jék. Végül a tanuló ifjúság olvasmányairól és azok ellen-
őrzéséről emlékezett meg. A közgyűlés Mayer Endre 
theol. akad. dékán javaslatára egyhangú köszönetét 
fejezi ki a magas színvonalú előadásért, melyet a közép-
iskolai szakosztályhoz tesz át. 

17. szám. 

Hetvényi Lajos soproni licz. tanár a valláserkölcsi 
nevelés előbbreviteléről olvasott fel. Czáfolta azok ferde 
világnézetét, a kik szerint a vallás kiküszöbölendő az 
iskolából ; de tűrhetetlennek minősítette az olyan vallás-
oktatást, mely a felekezetek között való gyűlölködést segíti 
elő. Szükségesnek tartja evangélikus ifjúsági egyesületek 
alakítását és azok aktív működését. A vallásoktatásnak 
élénkebbnek és modernebbnek kell lennie. Leffier Samu, 
Hollós János, Gömöry János és többek hozzászólása 
után a közgyűlés a valláserkölcsi nevelés hathatósabb 
előbbrevitelének ügyét, valamint az ifjúsági egyesületek 
alakításának kérdését az illető szakosztály elé utalta. 

Ezután Brand Vilma, a modori ev. polgári leány-
iskola igazgatója egy új angol iskolatípus (internátus) 
körében szerzett benyomásairól olvasott fel. A rendkívül 
érdekes, kedves és élvezetes előadást hosszasan és lel-
kesen megtapsolták. A közgyűlés köszönetét nyilvánította 
az előadónőnek. 

Hamvas József pozsonyi licz. tanár az ifjúsági 
lapokról tartott előadást. Reámutatott az ifjúsági lapok 
fontosságára s szükségesnek tartja, hogy az egyházak 
anyagi áldozatot hozzanak értük. így olcsóbb és meg-
felelő lapok kerülhetnek majd az ifjúság kezébe. A lap 
szellemére vonatkozólag óhajtja, hogy az ne legyen fele-
kezeties, szolgálja a középiskolai ifjúság érdekeit tudo-
mányos és szabad protestáns szellemben. A közgyűlés 
a lap ügyét egy már létező lap pártolásának kimondá-
sával intézte el. 

Gömöry János igazgató egyesületi titkár évi jelen-
tésében kifejtette azt az irányt, a melyet az egyesület-
nek követnie kell. Ismertette az egyesület szervezkedési 
munkáját, a szakosztályok megalakítását s jelentette, 
hogy ezek a szakosztályok működésüket, már megkezd-
ték. Kitért a közoktatásügyi kormány ama sérelmes in-
tézkedésére, melv szerint az állami iskolákban a tanári 
állásokra csakis a kellő képzettséggel bíró állami ós r. kath. 
középiskolai tanárok pályázhatnak. Foglalkozott a jelen-
tés a szolgálati évek és a fizetésrendezés ügyével. Jelen-
tette, hogy a tagok száma örvendetesen gyarapodik. A 
jelentést tudomásul vették. 

A pénztári jelentós tudomásul vétele és a felment-
vény megadása után a választmányi és szakosztályi elő-
terjesztések keretében tanügyi dolgokkal foglalkozott a 
közgyűlés. Végül megállapították, hogy a jövő évi gyűlést 
Nyíregyházán tartják meg. 

Délután 2 órakor díszebéd volt a Magyar király 
szállóban, a hol számos felköszöntő hangzott el. 

(Pr. S. 1.) 

M I S S Z I Ó Ü G Y . 

A boszniai protestánsok. . 
Lapunk mult számában foglalkoztunk a boszniai 

protestánsok lelkigondozásának kérdésével. Azóta sikerült 
az ottani protestánsok számadatairól, egyházi viszonyairól 
hiteles értesülést szereznünk. 



A Bosznia-Herczegovinában lakozó összes protes-
tánsok száma — a boszniai kormánynak néhány hónap-
pal ezelőtt készített kimutatása szerint — 6747. A leg-
nagyobb valószínűség szerint még több protestáns van 
Boszniában, mivel az adatokat szolgáltató lelkészek 
maguk is csak hiányosan ismerik a szórványokhoz tartozó 
híveiket. 

£ közül a 6747 lélek közül legfeljebb százra tehető 
a külföldiek száma, a többi túlnyomólag magyar állam-
polgár. Csak a banjaluka-i kerületben lakó protestán-
soknak kb. a fele osztrák honpolgár. Ezek nem sokkal 
az okkupáció után települtek oda Galicziábói. Azonban 
a magyar állampolgároknak is a nagyobb része nem magyar, 
hanem német ajkú. Ezek részint a Bácskából, részint a 
Szerémségből, részint Torontál és Temes megyéből oda-
telepitett, illetve odavándorolt német földmívesek. A 
magyar nyelvet, a melyet azelőtt is csak hiányosan 
értettek, azóta kevés kivétellel egészen elfelejtették. 

A legutóbbi: 1895-ik\ népszámlálás adatai szerint 
— a mikor a protestánsok száma még csak 3596 volt, 
a protestáns lakosságnak több mint kétharmada: 2563 
ág. h. evangélikus volt és nem egészen egyharmada: 
1033 református. Föltehető, hogy a két protestáns egy-
ház híveinek számaránya ma is nagyjából ugyanez; így 
a polgári lakosságból mintegy 2000—2500-an lehetnek 
reformátusok. 

Ez idő szerint Bosziában mindössze négy protestáns 
anyaegyház van : Szerajevóhan, Banjalukán, Franz-
Josefsfelden és Lukavaczon, Dolnji-Tuzla közelében. 
Ezek közül a legnagyobb (1337 lélekkel) és legrégibb 
(23 éves) a franz josefsfeldi. A többi anyaegyházak jóval 
kisebbek, így a szerajevói mintegy 500 lélekből áll. Nem 
kevesebb, mint 20 leányegyház van. Legtöbb filiája van 
Ban jaluká-nak (14); Szerajevóhoz 3, Franz-Josefsfeldhez 
2, Lukavaczhoz 1 leányegyház tartozik. Az egész Bosz-
nia-Herczegovina ebbe a négy anyaegyházba van beosztva. 

Minden anyaegyháznak külön alkotmánya van, 
melyet a kormány erősített meg s a mely lényegében 
megegyezik a magyarországi prot. egyházak szervezetével. 
Van presbitériumuk kurátorral és külön pénztárossal. A 
leány egy házakban szintén van presbitérium. A nagyobb 
leányegyházakban a protestáns tanítók végzik az isten-
tiszteleteket. A lelkész 4—5-ször keresheti föl évente az 
egyes libákat. A lelkészek kötelessége az anyaegyházban 
és a közelebb eső filiákban a vallástanítás, a mit maga 
a kormány ellenőriz. 

Protestáns vallású tanítókban nagv a hiány. Ezek 
is mind állami tanítók. Magyarajkú tanító — tudtunkkal 
— csak egy van Boszniában : Bjelinán. Ez is csak segéd-
tanító a magyar nyelv tanítására és a mellett róm. kath. 

Minthogy az 1886 körül történt első telepítéstől 
fogva a reformátusok minden helyen kisebbségben voltak, 
valamennyi anya- ós leányegyház egyesült egyház: „Evan-
gelische Gemenide Augsburgischer und Helvetischer Con-
fession". Ez az egyesülés csak a külső egységre vonat-
kozik, a dogmatikai különbségeket érintetlenül hagyja. 

Valamennyi egyházban mindkét protestáns felekezet tel-
jesen egyenjogú. Bármiféle egyházi tisztségre református 
ember is választható, ott is, a hol a reformátusok nagy 
kisebbségben vannak. 

Maga a lelkész lehet akár evangelikus, akár refor-
mátus, még ott is, a hol a gyülekezet túlnyomó több-
sége a másik egyház híveiből áll. Csak az olyan ren-
des- vagy segédlelkész választható meg Boszniában lel-
késznek. a ki vagy magyar vagy osztrák honpolgár. Ha 
külföldi volna, még a beiktatás előtt meg kell szereznie 
a magyar vagy az osztrák állampolgárságot. A választás 
csak úgy érvényes, ha kormánybiztos jelenlétében tör-
ténik és a kormány megerősíti. A négy lelkész közül 
kettő: a franz-josefsfeldi és a szerajevói magyar, a másik 
kettő osztrák, illetve osztrákká lett porosz. 

Magyarajkú reformátusok ez ideig aránylag még 
kevesen vannak Boszniában. Csak néhány adatot említünk. 
Bjelina városban mintegy 20 család van és nem messze 
tőle, a Lelencse nevű telepen szintén vagy 20 család. 
Ezekből s a mintegy 100—Í50-re menő bjelinai német 
reformátusokból, a Száva partján lévő s elég szép számú 
magyarságot számláló Brckával együtt, idővel anyaegy-
házat lehetne alkotni. 

Igen hasznos, sőt szükséges is volna úgy Bjelinán, 
mint Lelencsén magyar népkönyvtárat fölállítani. 

K Ü L F Ö L D 

Úti emlékek Dániából. 
(Folytatás.) 

A belmissziói irány. 
Kíváncsi voltam arra, hogy a Beck által vezetett 

belmissziói irány hova fejlődött a vezér halála után. 
Még Beck életében azt jósolgatták ez irány ellenségei, 
hogy csak Beck szellemi fölénye tartja össze ezt a pártot 
és halála után a szekták közé hanyatlik. De a jósok 
csalódtak. A belmissziói irány áldásosán működik tovább 
a dán országos egyház szolgálatában. Bár nekünk idegen-
szerű az a methodisztikus kovász, mely kétségtelenül jel-
lemzi, mégis becsülendő az az egyházias és evangéliumi 
szellemű munkásság, melyet mindenfelé kifejt. Ennek az 
iránynak köszönhető az a sok új ev. templom, mely az 
utolsó két évtizedben épült a dán fővárosban. Ennek 
köszönhető az a buzgóság, mellyel a gyülekezeti életben 
mindenfelé találkozhatunk. A szekta útjától azáltal 
tartja távol a híveket, hogy nagy súlyt helyez a szentsé-
gekre. Nagy áldás a dán országos egyházra, hogy a 
Grundtvig-irányú derék koppenhágai püspök, Mordam, 
oly bölcs kézzel és tapintattal kormányozza az egyház 
hajóját, hogy abban érvényesülhet az ő irányától eltérő 
egyéniség és egyházi buzgóság is. 

Bámulatos az a munkásság, melyet némely, a bel-
missziói irányhoz tartozó lelkész kifejt. A koppenhágai 
parókhiák még mindig nagy lélek számúak. A lelkészhez 
reggeltől estig folyton jönnek a hívek, részint tanács-



kozás, részint valamely lelki kérdés felett való elmél-
kedés czéljából. Este rendesen valamely gyülekezeti 
összejövetelen vesz részt a templomban, vagy a gyüle-
kezeti házban. Saját családjával és liázanépével isten-
tiszteletet tart reggel, délben és este. Ezeknek szóra-
kozásra nincs idejök. Legfeljebb nyáron mennek vidékre 
egy-két heti pihenőre. Ez a túlfeszített munkásság 
közülök sokakat idő előtt megemészt. De azért nem 
rettennek vissza ettől sem; „mert az idő gonosz" és 
„munkálkodni kell, míg nappal van". Ez az önzetlen, 
önfeláldozó munkásság többet ér, mint a legszebb prédi-
káczió. Ilyen munkásság áldozata a korán elhányt Hansen 
lelkész, kinek síremléke leleplezésénél jelen voltam. 
Megható volt, midőn a leleplezési ünnepélyen megjelent 
a megboldogult özvegye számos apró gyermekével. Elő 
czáfolota ez annak a pápista felfogásnak, mintha a nagy 
családdal biró ev. lelkész nem tudna önzetlenül szolgálni 
Isten országának ! Ennek az önzetlen munkásságnak még-
is van a maga eredménye. Egyik lelkésztársam, F. elvezetett 
a Vesterbrogade egyik terére, ahol egy gyönyörű ev. 
templom már tető alá került. Az a legfőbb ékessége, 
hogy teljesen a hívek filléreiből épült. Pár évvel ezelőtt 
az első adományt adta a lelkész ós családja. Azóta 
fillért fillérhez tettek és felépült a templom. Az egyház-
ellenes utczai szennylapok napról-napra támadták a derék 
lelkészt és a legképtelenebb rágalmakkal illeték. De ő 
nem felelt, hanem hűségesen megvett minden lapszámot, 
mely őt szidalmazta, odafűzte a templomepitési naplóhoz 
és mosolyogva mondta nekem : Ezekre a gaz rágalmakra az 
a legjobb válaszom, hogy Isten segedelmével, maholnap 
készen lesz a templom és hirdethetem abban az Isten igéjét. 
Még jobban megszerettem ezt a kiváló egyéniséget, ki 
nem ijed meg a szennylapok lármájától, melytől féltükben 
sokan gyáván meghúzódnak, vagy köpönyeget fordítanak 
és Luther hatalmas mondásának paródiájául szolgálnak, 
azt tartva: Hier stehe ich und ich kann auch anders! 

F. lakásán találkoztam egy orosz zsidóval. A katonai 
szolgálat elől menekült Oroszországból. Már több év 
óta Koppenhágában tartózkodik. Megtanult dánul és fel-
vette a szent keresztsóget. Mint kuriózumot megemlíteni, 
hogy előadása szerint a hívő és hitetlen zsidók között 
a különbség ez : A hívő zsidók hiszik, hogy a Messiás 
eljön, mindent kiirt, csak Izrael marad meg és ő fog 
uralkodni Jeruzsálemben. A hitetlen zsidók nem hisznek 
a Messiás eljövetelében, de hiszik, hogy elvégre is a 
zsidók fognak uralkodni minden nép felett. Nem kutattam 
tovább nézeteit. Elmentünk a Máriáról nevezett gyüle-
kezeti teremben (Marie-kirkesal) tartandó gyülekezeti 
összejövetelre.. Egy fiatal kandidátus több, mint egy 
óráig tartó felolvasást tartott a szantal-misszióról. Utána 
a jelenlevő két lelkész beszélt. Azután imával és énekkel 
véget ért az összejövetel. Szokatlan volt ezen az összejöve-
telen -az egész gyülekezet térdre borulása és a pár per-
czig tartó csendes ima, majd az egyes gyülekezeti tagok 
hangos imája. De elvégre, a hol az ilyen áldásos szokás 
meghonosodik, nem lehet az ellen ellenvetésünk, mert 

hiszen sem az írással, sem hitvallási könyveinkkel nem 
ellenkezik. Istentiszteletünk külső módja nincs örök időkre 
megmásíthatlanul megállapítva és híveink épülése szem-
pontjából lehetővé kell tenni a fejlődést a hitélet szüksé-
geihez képest. Az esti istentiszteletek nem szokásosak 
gyülekezeteinkben; de ezek teljesen indokoltak a városi 
egyházakban, hol az életfentartás jóval nehezebb. A bei-
missziói irány Dániában ápolni kívánja azt az érzést, 
a mely egyházunkban egyoldalú értelmi irányzatunknál 
fogva hiányzik, a mely hiány folytán híveink bizonyos 
részére vonzóerővel birnak a szekták. Ez az úgynevezett 
társas összejöveteli érzés, melyet a róm. kath. egyházban 
a búcsú járásokkal ós egyesületi élettel ápolnak. 

A belmissziói irány ápolja a misztikus érzést, melyet 
egyházunkban tekintettel arra a visszaélésre, melyet a 
római egyházban ezzel az érzéssel űztek, különösen a 
raczionalizmus uralma óta elhanyagoltak; de a melyre 
a keresztyén lelki egyensúly fentartásánál szintén szük-
ség van. Kétségtelenül sok beteges és ferde tünettel 
is találkozunk ennél az irányzatnál, pl. bizonyos pietisz-
tikus szűkkeblűséggel, a vallásos kegyeskedés túlhaj-
tásával. De bizonyos tekintetben mégis nagy áldása ez az 
irányzat a dán egyházi életnek. 

A belmisszió irányát követő lelkészek irodalmilag 
is dolgoznak. E tekintetben buzgó munkás Skovgaard 
Petersen. „A hit jelentősége az élet liarczában" czímű 
művét több európai nyelvre lefordították. „A hit titka" 
czímű műve eredetiben több kiadást ért és már németül 
is megjelent. Két nagyobb terjedelmű művet is írt, az 
egyiknek czíme: „Lehet-e élni raczionálizmusból?" A 
másik czíme : „Lehet-e élni a babonából?" De e 
nagyobb munkái a skandinávok között nem terjedtek 
el annyira, mint kisebb művei. Aránylag még fiatal 
ember és beteges. Sokan imádkoznak egészségéért. 
Újabban apró füzetekben tárgyalja a keresztyén vallás 
főbb kérdéseit, számítva arra, hogy a mai újságolvasó 
korban e füzetek azokhoz is eljutnak, kik nagyobb 
munkát el nem olvasnának. A vállalat czíme: „Kevés 
szó nagy dolgokról". Eddig kilencz füzet jelent meg, 
következő tartalommal: 1. A keresztyénség valóság. 2. 
Van-e imánknak gyakorlati értéke ? 8. Szentlélekkel 
telve. 4. A felébredt lelkekhez. 5. A hit által való 
megigazulás és a modern követelmény. 6. Isten terve a 
te életeddel. 7. Kiengesztelés. 8. A mi álláspontunk a 
bibliával szemben. 9. Miért rejti el arczát • előttünk az 
Isten? Ezek a füzetek egymásután jelennek meg uj 
kiadásban. A belmissziói irány van most előtérben a 
dán országos egyházban. Elfoglalta azt a helyet és be-
folyást, mellyel harrnincz évvel ezelőtt Grundtvig irány-
zata birt. 

Parasztegyetemele. 
Grundtvig maradandó emléket emelt a paraszt-

egyetemek eszméjének felvetésével. Ezek az iskolák a 
parasztság művelésének főeszközei. Szerinte a paraszt 
és úr között levő különbség és ellentét csakis úgy 
tűnhetik el, ha a parasztságnak is alkalmat adunk 



nagyobb műveltség megszerzésére. Az urak igazi művelt-
séget nem a népiskolában nyernek, hanem az egyetemen. 
Tehát a parasztságnak is kell egyetem. Ezeken a paraszt-
egyetemeken egy félévig tart a tanfolyan. Falvakon állí-
tották fel internátussal együtt a parasztegyetemeket; 
mert a művelődés egyik eszköze a nép egyszerű fiainak 
a tanárokkal való folytonos érintkezése. Az intézmény 
bevált. Ma már szerte-széjjel körülbelül 60 paraszt-
egyetem van Dániában. Sőt Svédországban, Norvégiában, 
a finnek között is létesítettek ilyen iskolákat. Legújabban 
Németországban is követik a példát. A dán állam pénz-
segélyt is ad ezeknek az iskoláknak részint a tanárok 
fizetésének felemelésére, részint arra, hogy szegény 
tanulók is felvétessenek. A gimnáziumok ott nem ré-
szesülnek oly erős támogatásban, mint más országok-
ban, sőt van olyan politikai irányzat is, mely sürgeti a 
gimnáziumok eltörlését, azt mondva, hogy azok ariszto-
kratikus intézmények és akadályai az igazi demokratikus 
érzelem megerősödésének. (Hojskolebladet 21,22.sz. 1907.) 

(Folyt, köv.) 
Sz. L. 

Í R O D A L O M . 

A Protestáns központi sajtóiroda április 19-én 
előbbi helyiségébe, Budapest, VIII., Pál-utcza 6. (József-
kőrút, sarok) költözött. Telefonszáma maradt a régi: 
162—38. 

Az „Igehirdető" április havi füzetében Révész Já-
nos nagybányai ref., Illyés Endre balmazújvárosi ref., 
Futó Zoltán szentesi ref., Kiss Ferencz püspökladányi 
ref., Zábrák Dénes soproni evang., Lukácsy Imre diós-
viszlói ref., Smid István rozsnyói evang. és Szabó Zoltán 
székelyhídi ref. lelkészek egyházi beszédei jelentek meg. 
A havonként megjelenő s Révész János és Soltész Ele-
mér nagybányai ref. lelkészek által szerkesztett folyóirat 
előfizetése egész évre 12 korona. 

A Protestáns Szemle f. évi áprilisi füzete a kö-
vetkező tartalommal jelent meg: I. Értekezések és tanul-
mányok. Kálvin leveleiről. Dr. Pruzsinszky Pál; A kál-
vinizmus. Kuyper Ábrahám után B. Pap István; A dia-
konissza-munkáról. Dr. Szabó Aladár; A Kálvint látogató 
magyar. S. Szabó József. II. Tárcza. Mott János és a 
diákok evangelizácziója. Forgács Gyula. III. Külföldi 
egyházi szemle. Külföldi egyházi élet. p—f. IV. Irodalmi 
szemle, a) Hazai irodalom: dr. Székely György: A lelki 
élet ismertetése. —s. —s. Paulik János: Egyházi beszé-
dek a szoczializmusról. Sz. M. b) Külföldi irodalom: 
Denkinger H.: Jean Calvin 1509—1564. S. Szabó József. 

Approbált tankönyv. A Kiss Lajos által megíra-
tott s a ref. tanáregyesület által kiadott „Magyarország 
történelme, a középiskolák VIII. osztálya számára" cz. 
kézikönyvet a kultuszminiszter 27,278/909. szám alatt 
az ország összes középiskolái részére approbálta. 

Az újszövetség teljes bibliai szótára. Az e czím 
alatt Harsány i Pál gyomai ref. lelkész szerkesztésében 
megjelenő Bibliai Útmutató első füzete május hó 1-ső 
napjaiban fog a prot. lelkészi karnak szétküldetni. A 
füzetek három ívnyi, 48 lapnyi tartalomban évnegye-
denként fognak megjelenni, s egy esztendőre, vagyis négy 
ilyen füzetre az előfizetési ár öt korona lesz. Mi a ma-

gunk részéről örömmel üdvözöljük e vállalatot és addig 
is, a míg megjelenendő füzetével tüzetesebben foglal-
kozhatnánk, szívesen ajánljuk a lelkészi kar támogatá-
sába. Megrendelhető május hó 20-ig a szerkesztőnél. 

E G Y H Á Z , 

Tanácsbíróválasztás. A kecskeméti ref. egyházmegye 
Szemere Huba gombai birtokost és országgyűlési képvi-
selőt választotta meg tanácsbírájává. 

Püspöki látogatás. Eröss Lajos tiszántúli ref. püs-
pök, gróf Degenfeld József egyházkerületi főgondnok 
kíséretében, f. hó 26-án indul útnak, hogy a régi Bánság 
területén fekvő gyülekezeteket meglátogassa. Meg va-
gyunk győződve, hogy az egyházkerületi elnökség e láto-
gatása csak erősíteni fogja a nemzetiségi és felekezeti 
tekintetben annyira exponált gyülekezeteket magyar nem-
zeti és református felekezeti öntudatukban. 

Antal Gábor püspök jubileuma. A dunántúli ref. 
egyházkerület és a komáromi ref. gyülekezet vezető kö-
reiből alakult közös bizottság szorgalmasan dolgozik 
Antal Gábor 40 éves lelkészi jubileumának előkészítésén. 
Az ünnepélyt valószínűleg június 8-án rendezik. A mint 
halljuk, erre az alkalomra a kerület megbízásából jubi-
leumi plakett készül a püspök arczképével; több testület 
pedig jótékony alapítványokat készül tenni a jubiláns 
nevére. 

Egyházi közgyűlés. A pesti ág. hitv. ev. magyar 
egyház a mult héten tartotta meg közgyűlését Wagner 
Géza dr. felügyelő elnöklésével a Deák-téri iskola dísz-
termében. A közgyűlést Kaczián János esperes nyitotta 
meg imádsággal; majd az elnök visszapillantást vetett 
az elmúlt három évre, mióta az új szabályzat életbe-
lépett. Azután tudomásul vette a közgyűlés a mult év 
számadásait, A bevételek összege 106,296 korona, a ki-
adások összege ellenben 109,190 korona. Az egyház 
vallásoktatásra tavaly 40,000 koronát fordított, a melyből 
26,000 korona a főváros és az állam támogatása. A be-
mutatott egyháztanácsi jelentés szerint a főváros két 
lelkészi körében összesen 227 párt eskettek össze. Ezek 
közül a tiszta evangélikus házasságok száma csak 41 
volt,, vagyis az összes házasságok 19 százaléka. Az egy-
ház 39 új tagot nyert, ellenben 50-et veszített. Azután 
a közgyűlés a beérkezett kérvényeket intézte el, majd 
elfogadta özvegy Hernády Mórné dr.-né alapítványát, a 
melynek kamatait szegénysorsú evangélikus tanulók segí-
tésére fogják fordítani; úgyszintén Holitscher Pál dr. és 
neje alapítványát, a melynek kamataiból szegénysorsú 
konfirmándusokat támogatnak. Végül Kaczián János társ-
elnök jelentette be elnöki állásáról való lemondását, 
minthogy e tisztséget esperesi állásával összeférhetetlen-
nek tartja. A közgyűlés Kaczián helyébe Raff'ay Sándor 
Deák-téri lelkészt választotta meg. 

A budapesti ref. egyházban most vannak folya-
matban a parókhiális körök szervezésére tartozó mun-
kálatok. A parókhiális körök megválasztják a parókhiális 
tanácsok, az egyházközségi közgyűlés tagjait és a közös 
presbitériumba a parókhiális körök által beküldendő 
presbitereket. Az egyháztanácsban azonban abban tör-
ténvén megállapodás, hogy a presbitérium átalakítása 
csak fokozatosan történjék, ez alkalommal a presbité-
riumnak csak egyharmad része fog újra választatni, 
illetve a presbitérium lelépő egyharmad részének helyére 
fognak a körök új presbitereket választani. 

Vallástörténeti előadás. Április 21-én fölolvasó 
ülést tartott a Néprajzi társaság Katona Lajos elnöklésé-
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vei. Antal Géza dr., a pápai református theologiai aka-
démia tanára bemutatta Egyetemes Vallástörténet czímű 
nagyobb müvének egy fejezetét, az afrikai népek val-
lásáról Utalt annak fontosságára, méllyet a műveletlen 
népek s ezek közt az afrikai népek vallásának tanul-
mányozása a kulturtörténelemben jelent. -Utazók irataiból 
igazolja, hogy nincs afrikai nép, a melynél az istenkép-
zet tisztább vagy homályosabb formában nem volna fel-
található. Az afrikai népek vallásában legjellemzőbb a 
szellemek tiszteletének kifejlődése és ezzel kapcsolatban 
a fetisizmus. Az előadó meghatározta a fétis fogalmát 
ós a fétis tiszteletét. Szólt az áldozatokról, főleg a véres 
emberáldozatokról, a melyeknek az afrikaiak a legnagyobb 
hatást tulajdonítják. Ismertette a fetis-papok rendjét és 
a különböző fetis-szövetségeket, a melyek Afrikában rend-
kívüli befolyást gyakorolnak a népre. Előadását de Quatre-
fages szavainál fejezte be, hogy a primitív népek 
vallásának ismerete éppoly fontos a vállástörténelemben, 
mint a fiziológiában az alacsonyabb állattipusok élet-

* működésének ismerete. 
A házasélet tisztasága és az erkölcsrendészet. 

A budapesti m. kir. államrendőrség illetékes ügyosztá-
lyában most készült el az erkölcsrendészeti új szabályzat, 
a melynek az a hivatása, hogy a főváros erkölcsi életé-
nek legsötétebb területén: a prostituczió körében teremtsen 
rendet és akadályozza meg a visszaéléseket. Egyik-
másik napilap dicséri az új szabályzat helyes és okos 
intézkedéseit, s mi el is hisszük, hogy van benne sok 
okos dolog. Egy intézkedése ellen azonban nemcsak a 
tisztességes társadalomnak, hanem maguknak az egy-
házaknak, mint az erkölcs őreinek, a leghatározottabban 
tiltakozniok kellene. Ez az intézkedés ugyanis lehetővé 
teszi azt; hogy férjes nők, esetleg családanyák, férjük 
tudtával, vagy a nélkül, a rendőrhatóság teljes disz-
krécziója és oltalma mellett, engedélyt nyerjenek ön-
maguk hivatásos prostituálására. Ez az intézkedés homlok-
egyenest beleütközik a keresztyőrségnek a házasság-
tisztasága és hűsége felől táplált fogalmaiba. De bele-
ütközik az állami és társadalmi élet fundamentumaiba 
is, mert hivatalos közreműködéssel lehetővé teszi a 
családi élet megfertőzését, és a legnagyobb veszedelembe 
sodorja, úgy testileg, mint erkölcsileg a jövendő gene-
rácziókat s ezzel az államot, a társadalmat és a keresz-
tyén egyházakat. Terjesszék ki azért az egyházak komoly 
figyelmüket erre a veszedelmes rendelkezésre, az egy-
háztársadalmi egyesületek pedig indítsanak az ellen 
hathatós társadalmi mozgalmat, hogy valamiképen életbe 
ne léphessen. 

D'Are Johanna boldoggá avattatósa. F. hó 18-án 
újra egygyel szaporodott a pápás egyház boldogjainak 
száma. A pápa ezen a napon, fényes egyházi ünnepély 
keretében, a franczia róm. katholikus zarándokok sok 
ezereinek jelenlétében boldoggá avatta az orleansi szüzet, 
Ü'Arc Johannát. A beatifikáczió ügye még 1869-ben 
megindult, de csak két ízben lefolytatott vizsgálat után 
jutott a mult év deczemberében befejeződéshez. A fran-
czia római katholikusoknak régi vágyuk teljesedett a 
hős leány beatilikácziójával; — mi pedig úgy ítélünk, 
hogy abban a pápás egyház ismét egy újabb lépést tett 
az evangéliumtól való távolodás útján ! 

A budapesti VI—VII. kerületi új ref. templom 
építése ügyében újabb jelentős lépés történt., azáltal, 
hogy a felszólított építészek a kitűzött határidőre benyúj-
tották a templomra vonatkozó terveiket. Az egyházrész 
templomépítő lázottsága a benyújtott nyolcz terv meg-
bírálására kiváló fővárosi műépítőket szándékozik felkérni; 
s ha a tervek között találnak megfelelőt, akkor még 

az idén megteszik az elhatározó lépéseket a templom 
felépítésére. 

I j orgona. Az alsószuhai ref. egyház temploma 
részére Országh Sándor és fia rákospalotai (Bpest mellett) 
orgona és harmónium gyáros czégnél új orgonát rendelt. 
A mű a legújabb csőrendszer szerint készül és a pün-
kösdi ünnepekre lesz beállítva és a használatnak átadva. 

I S K O L A . 

Ötven éves tanítói jubileum. Nagy Ferencz sar-
kad i ref. tanító már félszázad óta szolgálja, lankadatlan 
buzgósággal a magyar református s ezzel együtt a magyar 
nemzeti tanügyet. Egyháza elöljárósága s hálás tanít-
ványai meleg ünneplésben részesítették ez alkalomból 
húsvét másodnapján az érdemes tanítót. A délelőtti 
istentisztelet után Balogh Ambrus esperes az egyház-
megye, Szabó Lajos és Schrötter Dániel tanítók a pálya-
társak. két nő pedig a hálás tanítványok nevében üdvö-
zölték a jubilánst, a kinek több értékes emléktárgyat 
is nyújtottak át. Az ünnepélyen jelen volt a közokt. kor-
mány képviseletében a vármegye kir. tanfelügyelője is ; 
de forrásunk nem tudósít arról, hogy szintén szerepelt 
volna az üdvözlők között. Pedig, ha már a közokt. kor-
mány üres kézzel engedte is az ünnepélyen megjelenni, 
szivében s ajkán talán mégis vihetett volna egy kis 
elismerést az 50 év óta működő kálvinista tanítónak ! 

Emlékünnepély. A sepsiszentgyörgyi ref székely 
Mikó-kollégium néhai Bodor Domokos főgimnáziumi tanár 
emlékének megörökítésére f. hó 18-án kegyeletes ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepélyen, közének és Csia Pál vallás-
tanár imádsága után, a kollégiumi , énekkar énekelt. 
Emlékbeszédet mondott Szász Béla főgimn. tanár, s végül 
a magyar gályarabok énekét adta elő a kollégiumi 
énekkar. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Kálvin-Szövetség estélyei. A Kálvin-Szövetség 
április 2-iki felolvasó ülésen a cselédkérdés került meg-
vitatás alá, A Szövetség vezetősége Rosenberg Augusztát, 
a Magyarországi Nőegvesületek Országos Szövetségének 
alelnöknőjét kérte fel a kérdés ismertetésére, a ki a 
szövetség felkérésere készséggel vállalkozott e kérdés 
minden irányú megvilágítására. Az ülést, miután az 
elnökség tagjai közül, részint betegség, részint hivatalos 
elfoglaltság miatt, senki sem jelenhetett meg, Bükéi 
Pap István református theol. igazgató, a Kálvin-Szövetség 
választmányi tagja nyitotta meg, a ki megnyitó szavaiban, 
rámutatva a szövetség eddigi működésére, igen helyesen 
kapcsolta be a cselédkérdós ügyével való eredményes 
foglalkozást is a Kálvin-Szövetség feladatai közé. Rosenberg 
Auguszta több mint egy órán át tartott érdekes, mind-
végig vonzó előadásában a cselédkérdést minden irányban 
megvilágította a hallgatóság előtt. Rámutatott elsőben 
is a cselédhiány okaira. Szerinte a kivándorlás, és az 
ipari munkával való foglalkozás mellett főleg az idézi 
elő a cselédhiányt, hogy cselédeink szinte kivétel nélkül 
csak átmeneti helyzetnek tekintik a cselédsort, a melytől 
mielőbb szabadulni igyekeznek. Ebben a körülményben 
rejlik az oka annak, hogy a cselédtartó nem szívesen 
foglalkozik cselédjének a nevelésével, a mi aztán előidézi, 
hogy oly sok a tanulatlan és rossz cseléd. Majd rátért a 
külföldi viszonyok ismertetésére, s különösen részletesen 
foglalkozott a német és holland háztartási iskolákkal, 
melyek nemcsak cselédeket képeznek, de a kisebb exis-



tencziák női elemeit is megtanítják az apró háztartások 
helyes vezetésére. A cselédszerzés, cselédotthonok, cseléd-
biztosítás, a cselédek munkaidejének fixirozása s a 
cselédek megbecsülésének kérdése mind-mind helyet fog-
lalt a tartalmas és élvezetes előadásban, a melyet a hall-
gatóság zajos tetszésnyilvánításai között fejezett be az 
előadó. Az előadó nyomán eszmecsere indult meg. 
melyben Kolozsvárii Lajosné, Klek Pálné s végül dr. 
Szabó Aladár vettek részt, kik mindannyian nagy elis-
meréssel szólottak az előadásról. Szabó Aladár egyszer-
smind egy messze kiható és üdvös tervét jelentette be, 
a mely hivatva volna a cselédkérdés terén kedvezőbb 
állapotokat teremteni s egyidejűleg c-alád és cseléd 
valláserkölcsi helyzetének javítására is szolgálni. A terv 
ma még nincs olyan stádiumban, hogy a nagy nyilvánosság 
elé lehetne vele lépni, de nagy jelentősegét örömmel és 
jóreménységgel állapította meg a Kálvin-Szövetség ülésé-
nek közönsége is. Pálóczi Horváth Zoltán dr , a Kálvin-
Szövetség ügyvivő titkára jelezte még. hogy a cseléd-
kérdés ügyében ápr. 23—24-én tartandó oiszágos szak-
tanácskozmányon a Kálvin-Szövetség is részt vész s erre 
már most felhívja tagjai figyelmét. Az országos szak-
tanácskozmányon a Kálvin-Szövetséget Kolozsvárt/ Lajosné 
és Kováts István dr. fogják képviselni. — Folyó hó 22-én 
este pedig Pestmegye székházának dísztermében tartott 
igen szépen sikerült felolvasó .estélyt a Szövetség, a 
melyen az ülésező konvent tagjai közül is többen meg-
jelentek. Az estélyi Petri Elek lelkész imája nyitotta 
meg. Ezután Kenessey Béla püspök, a Kálvin-Szövetség 
elnöke mondott megnyitó beszédet. Bilkei Pap István 
budapesti református theologiai igazgató a diakonissza-
ügyet ismertette. Miklós Elemér dr. alkalmi költeményét 
olvasta fel, á mely után pálóczi Horváth Zoltán, a Szövetség 
ügyvezető titkára ismertette a Kálvin-Szövetség czéljait 
és működését. Felhívta a megjelentek figyelmét a július 
1-én Genfben kezdődő Kálvin-ünnepségekre és megem-
lítette, hogy ugyanott magyar istentisztelet is fog tartatni. 
A sikerült estélyt Szabó Aladár dr. imája rekesztette be. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Az ,,Anker" élet- és járadékbiztosító társaság Bécs-
ben 1909. április hó 7-én tartotta 50-ik rendes közgyűlését gróf 
Prokesch Osten Antal úr elnöklete alatt. Az elnökség jelentése 
egy visszapillantást vet a társaság félszázados tevékenységére, 
mely idő alatt díjakban és betétekben összesen 441.294,102 koronát 
vett be, míg a biztosítottaknak 365.650,681 korona <57 fillért fize-
tett ki. Az 1908. üzletévben benyujtatott 1.0,924 ajánlat — a tár-
saság fennállása óta a legnagyobb összegben — és pedig .74.891,752 
korona 72 fillér tökére és 406,527 korona 89 fillér járadékra és 
8195 szerződés létesíttetett 59.647,350 korona 39 fillér tökére és 
403,343 korona 58 fillér évjáradékra. Az év végén érvénvben volt 
86,192 szerződés 550.089,616 korona 63 fillér tőkére és 1.089,736 
korona .26 fillér járadékra. A haláleset és vegyes biztositások állo-
mánya az elmúlt' év deczembér 31-iki állományához képest S927 
szerződéssel és 35.724.282 korona 155 fillér tökével emelkedett. 
A társaság bevételei 1908 ban 29.466,265 korona 26 fillért, kiadásai 
12.036,705 korona 75 fillért tettek ki, tartalékba helyeztetett 
16.346,043 korona 30 fillér. A biztosítási szerződésekből kifolyólag 
19.037,132 korona 56 fillért fizetett ki. A haláleseti és vegyes biz-
tosítások nyereségosztalékai a társaság által az üzlteti nyereségből 
adott összeg hozzászámitásával azt osztalékterv szerint az évi 
dí jnak 30%-át (eonto vechtio) illetve 20%-át (conto nnovo) B) osz-
talékterv szerint (emelkedő osztalék) a biztosítási tartam mérvéhez 
képest az évi díjnak 34'3°/0- ig emelkedő összeget tettek ki, ösz-
szesen 1.093.834 korona 53 fillért. Az összes, 178.806,598 korona 
79 fillért kitevő vagyonnak elhelyezése teljesen a törvényes hatá-
rozmányoknak megfelelően történik a bécsi, budapesti, berlini és 
belgrádi ingatlanokból, pupillaris értékpapírokból és jelzálogköl-
rsönökböl áll. A felügyelő-bizottság elismerőén hangsúlyozta, hogy 
a társaság vagyonának beható megvizsgálása ismét bizonyítékát 
szolgáltatta annak, hogy a társaság a vagyon elhelyezésénél szi-

gorú szolidítással jár el és a biztosítási alapok és díjtartalékok 
gazdag díjazására különös gondot fordít. A tartalékok gazdag 
díjazása után fennmaradó 1.127,800 korona 5.8 fillért kitévő tiszta 
nyereségből 200,000 korona a biztosítottak nyereségosztalék kiegé-
szítési alapjára, 196,000 korona a kamatlábcsökkentési kiegészítő 
díjtartalékra és 35,000 korona az ingatlan-tartalékra utaltatott át. 
A részvéuyosztalék részvényenként 240 korona. Az 1908. évi 
szelvény a társaság bécsi és budapesti pénztárainál, valamint a 
„Wiener Bankverein^ nál folyó hó 7-töl kezdve váltatik be. Miután 
az újonnan alakított kiegészítési díjtartalékhoz az előbbi 303,400 
koronát kitevő díjtartalékkiegészítési alapon kívül, a részvényesek 
határozata folytán az eddigi .400,000 koronányi részvényosztalék-
kiegészítési alap is átutaltatott, ezen 900,000 koronára rúgó tar-
talék által jubileumi ajándék gyanánt, egy további biztosíték nyuj-
tatik, daczára annak, hogy az „Anker", mint a belföldi nagy élet-
biztosító társaságok legelseje már 1902-ben 31A% kamatláb alapján 
kezdte gazdagabban díjazni az új szerzeményeket. A társasag 
vagyonából Magyarországban több mint 27 millió korona van 
elhelyezve. 

A Fonciére Pesti Biztosító-intézet ez évi rendes 
közgyűlését kilényi Kilényi Hugó nyugalmazott minisz-
teri tanácsos, elnök vezetésével f. hó 15-én tartotta meg. 
Az elnök a megjelentek üdvözlése után konstatálta, hogy 
a közgyűlésen 30 részvényes jelent meg, a kik összesen 
9250 részvényt és 366 szavazatott képviselnek. Ezután 
az igazgatóság jelentésének tárgyalására került a sor. 
A jelentésből közöljük a következő adatokat: Különös 
említést érdemel, hogv az intézet összes tartaléktőkéi 
1.937.364 K 8 fillérrel gyarapodtak s immár 29,266.339 
korona 95 fillérre rúgnak. Az életbiztosítási ágazatban a 
biztosítási állomány 100,064.844 kor. tőkéről és 47.139 
korona járadékról szóló 27,147 kötvényre rug a tavalyi 
állománnyal szemben, a mely 94 049,695 korona tőkéről 
38,359 korona járadékról szóló 25,546 kötvényt képvisel. A 
tűzbiztosítási állományban a készpénzdijbevétel 9.192.261 
korona 76 fillérre rúgott; a jégbiztosítási ágazatban 
482.810 korona 84 fillér volt a díjbevétel. A baleset-
biztosítási és szavatossági ágazatban bevett díjösszeg 
587.408 korona 35 fillérre rúgott. A szállítmány-biztosítási 
üzlet készpénzdíjbevétele 2.440,840 korona 56 fillért tett 
ki. A mérleg a tavalyi nyeréségáthozat levonásával 265,021 
korona 35 fillér nyereséget tűntet föl. A tartalékalap 
javára fordítandó 25,502 korona 14 fillér levonása után 
238.519 korona 21 fillér áll a közgyűlés rendelkezésére. 
Ennek fölosztására vonatkozólag az igazgatóság javasolja, 
hogy a részvénytőke össztartalékára (5 százalék) 150.000 
korona, nyereség-járulék fejében pedig 23.851 korona 
92 fillér fizettessék ki. A fenmaradó összegből a rész-
vényeseknek további 2 százalék, azaz 60.000 korona 
felülosztalék fizettessék, 12,546 korona 52 fillér pedig 
új számlára vitessék át. Az 1908. évre vonatkozó szel-
vényeket részvényen kint 14 koronával ápr. 16-tól kezdve 
váltják be. A közgyűlés úgy az igazgatóság, mint a 
felügyelő-bizottság jelentését elfogadta és a fölmentvényt 
minden irányban megadta. A felügyelő-bizottság eddigi 
tagjai: Hibári Lajos. Auer Róbert. Doctor Gyula. Thie-
mann Márk és Wolfinger Lajos további egy évre újólag 
egyhangúlag megválasztattak. A közgyűlést követő igaz-
gatósági ülésen az intézet elnökévé újra Kilényi Hugót, 
alelnökévé pedig vágújhelyi Hoff'man Sámuelt és farszádi 
Simó Lajost választották meg. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet ves/J Külö-
nösen utóbbit bizonyítja sok embertársunk szomorú ki-
múlása, a kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert 
a tavaszi meleg nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, 
hanem ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is roha-
mosan fejlődnek és pusztítják a testet. Ez okból legin-
kább tavasz idején szorul a szervezet az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva van a test ellenálló képességét 



öregbíteni és netalán fennálló betegségeket körülhatárolni, 
visszaszorítani. Az uralkodó orvosi irányok között ezen 
hivatásnak legtökéletesebben felel meg a vérgyógyítás 
(Homeopatia), mivel ez élettani új és tökéletes vért ád 
a testnek, a vérkeringést rendbe hozza és az összes 
szervek táplálkozását emeli, ezzel egyszersmind a szervezet 
ellenálló képességét növeli. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kováts J. fővárosi orvos, kinek e czélra berendezett 
intézete van Budapest, V., Váczi-körút 18. sz. alatt. Mind-
azok, a kik köszvény-, görvélykór-, astlima-, szív-, gyomor-, 
vese-, ideg- vagy vérbajban szenvednek, teljes bizalom-
mal forduljanak ezen hírneves orvoshoz, mielőtt valami 
gyógyfürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének. A kezelés 
igen egyszerű, kellemes, minden viszonyok között alkal-
mazható, hivatási zavarokat nem okoz. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók ós csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Szerkesztői üzenetek. 
H. K. K. Nagykőrös . A reflexiót szívesen köszönjük. Saj-

náljuk azonban, de nem használhattuk fel, mivel beérkezése idején 
már magunk megírtuk a reflexiónkat, részint a magunk utánjárása, 
részint pedig más helyről már korábban beérkezett adatok alapján. 
Igen szívesen vennénk azonban valami tanügyi czikket, sőt csik-
keket. Az ilyeneknek nagy híj jávai vagyunk. Zörgetünk ugyan 
többfelé is, — de sajnos — nem igen nyittatik meg. Pedig azt 
hisszük, hogy részint a mi protestáns, részint állami tanügyünk 
terén volna bőven ismertetni és megbeszélni való. Vajha kérésünk 
Nagy tiszteletednél és tanártársainál meghallgattatásra találna! 

O. L. Ivánesa. Az adatokat köszönjük. Jói-észben fel is 
használtuk őket. Az előfizetési díj tavaly júliustól kezdve már 
esedékes. Kérjük is szives beküldését. 

P Á L Y A Z A T O K . 

P á l y á z a t 
az Ármós családi ösztöndíjra. 

A debreczeni ref. főiskolában az Armós családi ala-
pítvány megüresedvén, alólirott alapítványi gondnok ezen 
alapítványból járó évi 800 K ösztöndíjra pályázatot hirdet. 

Az ösztöndíjért olyan, bárhova való, Ármós nevű 
tanulók folyamodhatnak, a kik a Bagamérban lakó vala-
melyik Ármós családból származtak és a jövő iskolai év-
től kezdve a debreczeni ref. főiskolában kívánnak tanulni. 

A kik ezen alapítvány élvezetére magukat illeté-
kesnek tartják, keresztlevéllel, családi leszármazási táb-
lával, iskolai bizonyítvánnyal és vagyoni állapotukra 
vonatkozó hatósági bizonyítvánnyal felszerelt és a főis-
kolai tanári karhoz intézett kérvényüket f. évi május hó 
21-ig a debreczeni ref. főgimnázium igazgatóságához, mint 
az alapítvány ez idő szerinti gondnokságához küldjék be. 

Debreczen, 1909. április 7. 
Karai Sándor, 

ref. főgimn. igazgató. 

P á l y á z a t . 
A debreczeni ref. főgimnáziumban megüresedett egy 

rendes tanári állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak olyan református vallású egyének, a 

kiknek a mathematikából és fizikából középiskolai tanári 
oklevelük van. 

A tanszék évi javadalmazása 2400 korona törzs-
fizetés, 800 korona lakáspénz és öt 200 koronás kor-
pótlék. A korpótlék alapjául szolgáló időbe a másutt 
töltött rendes tanári évek beszámíttatnak. A törzsfizetés 
később 2800, 3200 ós 3600 koronára emelkedhetik. A 
megválasztott tanárnak emellett az idevonatkozó feltételek 
szerint igénye van az állami fizetéskiegészítésre és az 
országos tanári nyugdíjintézetbe való felvételre. 

A pályázni kívánók vallásukra, végzett tanulmá-
nyaikra, tanári képesítésükre, eddigi szolgálatukra, egész-
ségi állapotukra és hadkötelezettsógi viszonyukra vonat-
kozó okmányokkal felszerelt és a tiszántúli ref. egyház-
kerület közgyűléséhez czímzett kérvényüket, 1909. évi 
május hó 8-ig a főgimnázium igazgatóságáhaz küldjék be. 

A megválasztott tanár tanszékét székfoglaló érte-
kezés tartásával 1909. évi szeptember hó 1-én tartozik 
elfoglalni. 

Debreczen, 1909. április hó 22. 
Erőss Lajos, 

püspök. 

Felelős szerkesztő : H a m a r Is tván. 

N Y I L T T É R . 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásrányvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

tytytytyxl/tyty^M/vI/tyiI/vM/ty^ty v!/>!/^\!/Wtytyty\!/Wtytytytytyvl/^ 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, 
:: kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési for rása. 

E r r l á l l f O O O f i h n l a b o r a t o r ' u m i fe l szere-
L l U u i y u u U l d U U lések és tanszerek gyára 

Budapest, VIII., Baross-utcza 21. sz. 
Mechanikai gyár. fjveufuvtf-i.iithely. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



HIRDETÉSEK. 

10 forin 
havi rész-
letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
Budapest, Király-utcza 58. sz. 
Telefon 8 7 - 8 4 . Telefon 8 7 - 8 4 . 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitinig cséplésért. % 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökószlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
erdekeben használt gözgepek 

cserébe vétetnek. 

Ezen motorcsénlo-késiletek feiülmuihatatian kitűnáséye felöl tudakozódni leliet: 
Bárd Kemény József úrnál Maros-Németi (Krdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó üzftm I Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Ajánlja teljes jótál lás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

csénlökészleleii 
kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző é s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Orgonagyár 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger O t t ó 
ItmTapest, VII., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 

A bocsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb á rban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumat ikai ) 
és vil lamos, tar tós, nemes hangú orgo-

náka t . Itieger orgonagyára i 36 évi f enná l l á s óta 1500 orgonát 
száll í tottak. 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 

tP J T T T T 
o i l O , forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen, — Orvosi rendelet 
aaerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkflll töltést is szállít a 

Szt. L u k á c s f M Kútváilalat Budán. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ő z e r ő h a j t á s - és s a j á t v i l l a m o s v í l á g í t á s s a ] b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGK SÁNDOR É S FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 188S. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés ós 
el ismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, fő leg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeáll í-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Orgona-
tiarinéniumokat 

mindkétrendszer szerint alegolesóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 



Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- n o h P O r T D t l h O t l megjelentek és 
kiadóhivatalában U b U l C l I C l l J J U l : kaphatók: 

T H V A O O T O Í A P Apologétika. Ára vaszonkö-i L r o s b í ^ a j u s . t é s b e n 8 K 

I-Tt-Acc í o i n c Budhista katekizmus. Német-
ü l O S S I ^ a j O S . b ö l fordítva. Ára fűzve 2 K. 

Vászonkötésben . . ; • . . . . . , . , . 4 K 
C 7 L T i c c L f ó i - r ^ K r Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . Cv lbb r v d l U i y . 3K.Vászonkötésben 5K. 
} o n r c A Q á n r l o r Kálvin János élete és egy-

J d l l L b U w ^ c l l l U U l . házpolitikája. Ara fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 

Kun Béla dr. ?gyházalkom7^ 
Magyar református egvházalkotmány. Ára . 7 K 
\ T „ , v , T 7 / ) t . A L , Kálvin theologiája. Ára vá-

- l ^ c i l U i y . szonkötésben . 5 K. 
l \ I \ 7 n r \ 7 P n l Szoros kapu. Ára fíízve . 4 K. 
I M V c i i y I d l . Vászonkötésben . . . . 6 K. 
T á n n d Z o l t á n Papi dolgozatok III. (Kö-

J C I N U O I Í U X I J. fönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 E. 
M i t r v w i r Q f ^ v n l a Papi dolgozatok III. Ára i v n i r o v i c s Ulel . vászonkötésben 7 K. 
^ Q ^ o k A í rwc/^- f Debreczeni Lelkészi Tár 
O . OZcLIJU J U Z b C I . (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 
7 r o u k ' ó r n l u Kongnia kézikönyve. Ára 
z ^ b i i a y i x c i i u i ) . f ü z v e i-r»o k . 
Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Ára —S0 K. 

(F 
Elsö magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereít. 

Speczidlista: vonós- és fuvóhangszerek 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 
lágyalb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegetíük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
• g y á r . = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes . solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmó. iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
eijyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
V 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAK 5-r . • e v i = :m 

jótállás mellett! ?m 
Tm 

Egyházi szeritedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak g^pr r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Pcnlos 
kiszclyálás! 

Jutányos 
árak! 

J a v í t á s o k r a s v i d é k i 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 

f o r d í t o k . Á r j e g y z é k 2000 ra j zza l i ngyen és b é r m e n t v e . 

POLGÁR KÁLMÁN 
niíiárás és ékszeresz, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 

HORNYÁNSZKY V IKTOR CH. (CS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BÜDAPKSTKN . 4489Í>. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap . 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : 
IX . ker . , K á l v i n - t é r 7. s z . . a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak : 
Dr. Kováts Is tván. — Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

H i r d e t é s i d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Ő él. Ford. V. J. — Vezércz ikk : Az egyház jövendő vezetői. H. I. — Körösi Csorna Sándor. 
Dr. K. I. — Bel fö ld : Az egyetemes konvent ülései. Tudósító. A Nagypénteki ref. társaság XIII. évkönyve. B. Pap 
István. — Misszióügy: Mott János. Victor János. — Egyház. — Iskola. Egyesü le t . Gyászrovat. 
Különfé lék . — Pályázat . — Hirde tések . 

Az Élet Könyvéből. 
Ö él. 

— „Az ő szenvedése után sok 
jellel meg is mutatta, hogy ö él, 
mikortnegyven napon,át megjelent 
nekik és ̂  szólott iaz Isten országa 
dolgairól." (Ap. Csel. 1.3). 

Nekem láthatólag nem jelent meg. Nem láttam Öt 
soha. Néha a csendes nagy erdőben, mikor a sárga 
alkonyi égboltozat álmodóan borult a földre a magas 
rőtbarna fák mögött, mikor a világ zaja és jaj já eltilt, 
az a gondolat lepett meg : Most bizonyosan itt iilt Ö, 
mint egykor Jákób kútjánál, mint Emmausban, mint a 
Tibériás tengere mellett. Bizonyosan itt volt, a nélkül, 
hogy az ég megnyílt volna, csupán önszántából, úgy, 
hogy szeme, keze és beszéde oly ismerős volt nekünk, 
mint az édesanyánk hangja. Mi nem kívánunk tőle új 
csodát. Nem kívánjuk, hogy a sziklákat megrepessze, 
vagy hogy minden bajunkat megszűntesse. Mi sokkal 
szerényebbek vagyunk. Szemünkből csak az a vágy su-
gárzik : Bár csak megláthatnék Öt. „Jövel. Uram Jézus!" 
(Jel. 22.au). 

Szeretnők Öt látni. De úgy, hogy ne kelljen kér-
deznünk Pállal: „Kivagy, Urani?"(Ap. Csel 9.5). Nem 
a kenyér megszegéséről szeretnők megismerni, hiszen 
sohasem láttuk, hogy szokta megszegni a kenyeret. Vár-
nunk kellene, a míg Ö mondja nekünk: Nem ismersz 
engem V Sőt még akkor is bántana minket, hogy minden 
festőművészünk másnak festette, minden prédikátorunk 
máskép prédikálta, mint a milyen. Korától és földi lé-
nyétől oly végtelen messze vagyunk, hogy attól félek, 

a Feltámadott éppenséggel nem lenne oly bizalmas hoz-
zánk, mint a hogy szeretnők. Azért nem jelenik—már 
meg, mert nincsenek már olyan emberek, a kiknek lelke 
mélyébe vésődött az ő élő képe. Az ilyen emberek szá-
mára az ő megjelenése csak a régi közösség folytatása 
volt. A tanítványoknak a negyven napi földi időzés, az 
Isten országáról való beszéd, a nagypéntek előtt való élet 
tisztább folytatása volt. Reánk nézve azonban a magunk-
kal való nagy meghasonlások kezdete lenne, mert mi 
késői utódok vagyunk. 

Ha milliók akarták imádni Jézust, eltűnt. Gondol-
jatok csak arra, hogy mennyi babona fűződött már egy-
kori földi életének minden kétséges emlékéhez, melyek 
az áhítat csókjai, között megsokszorozódtak és széthul-
lottak ! Az a Jézus, a ki megjelenik, még nem ment fel 
az ő Atyjához s a mi Atyánkhoz; csak földi lény mind-
addig, a míg vannak olyan helyek, a melyeket lába-
nyoma megszentel, s különösen a míg vannak emberek, 
a kik tekintetében találnak kegyelmet. Csak a felma-
gasztalt Jézus Üdvözítője mindenkinek, csak () a világ 
Megváltója, a kihez imádkozunk. Erről a felmagasztalt 
Krisztusról mondjuk húsvétkor, húsvét után és minden-
kor, hogy : Ö él. 

Nem láttam (testileg) soha, mert 0 nem látható s 
nem is akarja, hogy lássák. Megelégszik azzal, ha mind-
nyájan minél hűbb képet alkossunk magunknak róla. 

Mi, nyugati emberek, nyugati módon gondoljuk el 
őt. Az indusok indiainak képzelik. A feketebőrű emberek 
nehezen tudják elgondolni másképen, mint feketének. 
És ez a hozzáillő, mert Ö nem akar szilárd formákba 
rögződni. Időleges testi része eltűnt. Jeruzsálemi és gali-

Jobb és megbízhatóbb magvakat olcsóbban senki sem ad, mint 
r • r ma 

FABIAN BEL A magkereskedése, Budapest, Ullőí-út II. szám. 
Kálv in- tér mel let t . T e s s é k próbát tenni . 



leai megjelenései a testi közösségről a lelki közösségre 
való átmenetek voltak. Éppen azért mi többé nem ülhe-
tünk le és nem figyelhetjük, hogy a parti fövény mint 
mozdul meg lépte nyomán. Sohasem hallod a földön az 
ő léptét. De lelkednek nincs is szüksége arra, hogy 
halljad, mert örömmel és boldogsággal tölti meg lelke-
det az a bizonyosság, hogy Ő mégis él. El számtalan 
lélekben, a kiknek a kincse 0 . Ha e lelkek cserépedé-
nyei szét is törnek, Ö mégis tovább él, mert mindig új 
kéz nyúl utána. A vele való közösség nem hal meg 
soha. Az ő szeretetének napja nem megy le soha. De 
nemcsak képzeletünkben és szeretetünkben él. Isten fel-
vette őt örök életébe és végül a földi gondviselés min-
den útja hozzá vezet. Az emberiség élő leikévé, a föld 
minden népei tekintetének találkozó pontjává lett. Ő az 
a szellem, melv végül minden mást elnémít hatalmas 
zúgásával ós tevékenységével. 0 él és élni fog akkor 
is, ha a mi életünk s az általunk ismert világ elmúlik. 
Jézus legyőzte a halált. ..Hála az Istennek, a ki a dia-
dalt adta nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!" 
(I. Kor. 15.57). Nélküle nincs örökkévalóság. Vele pedig 
nemcsak negyven napi, vagy nyolczvan évi földi lét. ha-
nem a boldog örökkévalóság! 

(Naumann : Gotteshilfe. I. 72. után.) Ford.: V. J. 

Az egyház jövendő vezetői. 
Az elmúlt héten nevezetes férfiú járt közöttünk. 

Mott János, a keresztyén diákok világszövetségé-
nek agilis titkára. Budapesten, Sopronban, Debre-
czenben, Sárospatakon kereste fel azokat a köröket, 
a melyek leikükön viselik a keresztyén ifjúság 
iigyét, s támogatásuk mellett szólott a tanuló ifjú-
ság, a jövendő idők intelligencziája előtt azokról 
a magasztos evangelizáló czélokról, a melyeket a 
keresztyén diákok világszövetsége, a Krisztus anya-
szentegyháza építésére és az emberiség boldogítá-
sára maga elé tűzött. 

Mott Jánosnak hazánk ifjúsága körében vég-
zett munkájáról és annak már most kivehető ered-
ményeiről lapunk más közleményei számolandanak 
be. Azt a nagy ügyet azonban, a melynek kép-
viseletében és szolgálatában Mott János hazánkat 
felkereste, nem szabad megoldottnak tekintenünk 
közöttünk kifejtett működése regisztrálásával. Ide 
is kell azt hoznunk, lapunk vezető helyére, hogy 
komolyan szóljunk róla és felhívjuk arra mind-
azok élénk figyelmét, a kik egyházunk jelen és 
jövendő sorsa iránt őszintén érdeklődnek. 

Mott János úr a diákok, a jövendő intelli-
genczia evangelizálásának valóságos apostola, a ki, 
mint a keresztyén diákok világszövetségének tit-
kára, kizárólag ennek a magasztos ügynek él. 
Ennek az ügynek az érdekében már ötször utazta 
be a földet, s részint élőszóval r részint írásaival 
oly szolgálatokat tett már annak, a melyekkel 

nemcsak elismerését, de bámulatát szerezte mind-
azoknak, a kik a Krisztus igaz anyaszentegy-
házának ügyét leikükön viselik. Sok egyéb írásai 
közül kimagaslik Mott János úrnak az a müve, 
a mely „The future leadeship of the church — Az 
egyház jövendő vezetői" czímet viseli. Ebben a 
müvében foglalta össze Mott János azokat a magas, 
evangéliumi, egyházi és társadalmi szempontokat, 
a melyek mellett a keresztyén studensek, a jö-
vendő intelligencziájának evangelizálása ügye mér-
legelendő és elbírálandó. Ennek a nagyfontosságú 
műnek ismertetésébe nem bocsátkozom. A ki érdek-
lődik iránta, megtalálhatja azt a Prot. Szemle 
legutóbbi füzetében. Itt csak arra van szükség, 
hogy a dolog nagy, életbe vágó lényegére és 
annak fontosságára, a mi magyar protestáns egy-
házaink szempontjából rámutassak. 

Sokat panaszkodunk az utóbbi időben az 
evangéliumi, egy házias szellem, a hitbuzgóság és 
áldozatkészség meghanyatlása felett. De ha ezek 
a panaszok jogosultak prot. egyházaink közön-
séges tagjaival szemben, még jogosultabbak intelli-
gencziánkkal szemben, a mely pedig arra volna 
hivatva, hogy egyházszervezetünk szerint, a legalsó 
foktól kezdve a legfelsőbbig, aktív és vezető sze-
repet töltsön be, a papi, tanári, tanítói hivatal és 
világi egyházkormányzói tisztségek körében. Külö-
nösen sűrűn hangzanak fel a panaszkodások a 
miatt, hogy középiskoláink tanuló ifjúsága körében 
kevés az érdeklődés a lelkipásztori pálya iránt, 
s hogy világiaink, a kik szerepet nyernek az egy-
házak ügyeinek intézésében, nem az egyház lényege, 
hivatása, hanem csak a jog és a politika szem-
pontjaiból bírálják el azt, a mi egyházkormányzó 
hivatalos testületeink zöld asztalára kerül. 

Ezeknek a panaszolkodásoknak, ha egyszer-
másszor talán túlzottak is, kétségtelenül megvan-
nak a magok reális okaik. De ha megvannak, a 
bajokon nem a rekriminácziókkal segíthetünk, ha-
nem csak a gyökeres orvoslással: ifjúságunk, a 
jövendő generáczió intenzívebb lelki gondozásával, 
annak evangelizálásával. 

Ez az intenzivebb lelki gondozás, ez az evan-
gelizálás feltétlenül szükséges volna az egész 
vonalon; de talán sehol sem volna szükségesebb, 
mint a jövendő intelligenczia körében, a mely 
szellemi kvalifikácziója alapján vezető szerepre 
van hivatva egyházi ügyeink intézésében. Úgy 
nevelni tanuló ifjúságunkat, a jövendő intelligen-
cziáját, hogy az, akár mint lelkész, tanár, tanító, 
akár mint az egyházkormányzatban szerepet nyerő 
világi ember, lelke mélyén hordozza, érezze az 
evangéliumi magasztos hivatás tiszta öntudatát, s 
ennek megfelelőleg igyekezzék szolgálni a Krisztus 
anyaszentegyháza érdekeit: oly fontos feladat, a 
melytől függ, nemcsak evangéliumi protestáns 



egyházunk jövendő felvirágzása és az Isten orszá-
gának terjedése, hanem hazánk társadalmi és poli-
tikai boldogulása is! 

Nem egyszer mutattam már reá, hogy e 
tekintetben mennyire eleven a romanizmus öntu-
data. S mily sokfelé elágazó az a működés, a 
melyet kifejt a tanuló ifjúságnak a sajat szelle-
mében nevelésére. Mott János úrnak nálunk tar-
tózkodása, elmondott beszédei bárcsak öntudatára 
ébresztenének minket, magyar protestánsokat is 
annak, hogy intelligens ifjúságunk lelki gondo-
zását, evangelizáczióját elvégre komolyan kezünkbe 
kellene venni. Egyáltalában nem kicsinyleni azt a 
hivatást, a inelyet egyházaink közönséges híveinek 
az evangéliumi egyházi élet szempontjából be kell 
tölteniök. De a valóságnak megfelelőleg különösen 
reá kell mutatnom annak a szerepnek és hiva-
tásnak fontosságára, a melyet egyházaink intelli 
gens elemének a tanári, tanítói és világi egyház -
kormányzói téren be kell töltenie. Minden szer-
vezettállami, társadalmi és egyházi életben, a dolog 
természete szerint, nem az alacsonyabb műveltségi 
fokon álló tömegnek, hanem a magasabb intelli-
gencziával rendelkező elemnek a kezében van a 
vezetés hivatása és az intézkedés joga. Evan-
géliumi protestáns egyházaink jelen és jövendő 
biztos exisztencziája, előhaladása és felvirágzása 
tehát legfőképen attól a neveléstől és irányítástól 
függ, a melyben egyházaink intelligens elemeit 
részesítjük. Ettől függ, hogy a papi, tanári és 
tanítói hivatásnak tanuló ifjúságunknak legkiválóbb 
elemét megnyerjük. S ettől függ, hogy világiaink, 
a kik az egyházkormányzatban szerepet nyernek, 
ne csupán a rideg jog, ne csupán a politikai 
exigencziák, hanem az egyház lényege, hivatása 
szempontjából is bírálják el az elébök kerülő 
ügyeket. 

A mikor tehát a nálunk járt Mott János úr-
nak a leghálásabb köszönetünket fejezzük ki a 
mi studens ifjúságunk körében végzett áldásos 
munkájáért, a legkomolyabban hívjuk fel az ille-
tékes tényezők figyelmét studens ifjúságunk lelki 
gondozása, evangelizácziója szent ügyére, s kérve 
kérjük őket, hogy ne engedjék Mott János úr 
szívből fakadt szavait és intéseit pusztában el-
hangzó szavakká válni, hanem ragadják meg hittel 
az általa megmutatott evangéliumi eszközöket, s 
vigyék azokat oly hatalmas szervezett és egyöntetű 
akczióba, amelynek eredményeképen oly szellemi és 
erkölcsi vezetők állhassanak evangéliumi egyházaink 
szolgálatára, a kikkel együtt diadalmasan kilzd-
hessük meg harczainkat, úgy a vakhit, mint a 
hitetlenség ellenében! 

H. L 

(1784 április 4—1842 április 11.) 

A Magyar Tudományos Akadémia az elmúlt napok-
ban újította föl körösi Csorna Sándor emlékezetét. S 
csak nem régiben emlékezett meg róla egyik nagynevű 
utóda: Hédin Szven is budapesti előadásaiban. Járt 
többek között a kanumi zárdában, hol körösi Csorna 
Sándor több mint három évet töltött (1827 augusztus 
havától 1830 október haváig). Nyolcz évtized múlva se 
feledték el, sőt tisztelettel emlegetik az ottani lámák. 
Emlékezetével apró kis czelláját is kegyelettel őrzik. 

Nagy székely honfitársunkról e lap hasábjain is 
illik megemlékeznünk. Nemcsak izzó magyar szive kap-
csolja hozzánk. A nagyenyedi Bethlen főiskolán végezte 
bölcsészeti ós theologiai tanulmányait, így egyenesen a 
mi sorainkból való. 0 maga írja 1824-ben Sabathu-ban, 
az angol kormány kívánságára készített életrajzában : 
„Papi tanulmányaim tiszteletreméltó alkalmazást helyez-
tek számomra kilátásba hazámban". 

De körösi Csorna Sándor lelkét egy csendes erdélyi 
ekklézsia vagy egy tanári katedra nem tudta kielégíteni. 
A nagyenyedi kollégium padjain még 18 éves korában 
megfogamzott lelkében — s két társáéban — az a nagy 
gondolat, hogy fölkeresik távol keleten maradt őseinket, 
kiktől több, mint egy ezredéve elszakadtunk. 

Ettől kezdve nem volt lelkének nyugodalma. Életé-
nek nem volt ennél szentebb czélja. Tíz évig készül a 
nagy útra. S nem volt akadály, nem volt szenvedés, a 
mi visszarettentette volna. Nem volt szegénység, a mi 
megkötözte volna. Csak a halál tudta megállítani útjában. 
S ez volt életének tragédiája: éppen akkor érte utói, a 
mikor legközelebb érezte magát czéljához. 

Két éven át ott látjuk a törhetetlen vágytól égő 
ifjút a göttingai egyetemen. Idehaza megválasztják tanár-
nak, de ez nem tartóztathatja vissza nagy tervei kivite-
lében. Látjuk a mint Zágrábból próbaképpen gyalogszerrel 
hazamegy. Kilencz hónapot tölt ott a szláv nyelv el-
sajátítása czéljából. Eredeti terve ugyanis az volt, hogy 
Oroszországnak veszi útját. 1819 november végén egy 
sereg reménységgel, de mindössze 200 forinttal a zsebében 
útra kel. Bukaresten, Konstantinápolyon — s a kiütött 
pestis miatt délfelé kényszerítve — Alexandrián, Bag-
dadon át Perzsia fővárosába, Teheránba érkezik. Innen 
kezdve perzsa öltözetben, Bokharától pedig már örmény-
nek öltözködve folytatja útját, majd karavánok társasá-
gában, majd magányosan. 

Mikor Teheránból elindul, maga is érzi, hogy ezen 
a fáradalmas és veszélyes úton a halál minden perczben 
meglepheti. Azért elindulása előtt ismerőseinél levelet 

.hagy hátra nagybátyjának, Kovács József nagyenyedi 
kollégiumi tanárnak a czímére. Kéri, lia a bokliarai útban 
meghalna, vagy elveszne, küldjék el. Majd India északi 
részeiben látjuk, bő, bokáig érő kaftánban, Laboré-bán, 
Leh-ben, Kásmir határán, azután újra Lehben. Az ide-
való kormányzó ajánló levelével a Ladak tartomány 



zanszkári kerületében levő jangla-i zárda főlámájához 
megy. 1823. június elejétől 1824. október végéig tartóz-
kodik itt. A láma segítségével a tibeti nyelv tanulmá-
nyozásához fog. 

Egész útja alatt az itteni zord klima miatt volt 
talán a legnagyobb szenvedésnek kitéve. Mint az őt 
később meglátogató franczia utazó, dr. Gérard levelében 
olvassuk: „Kilencz négyszög lábnyi szobájában 3—4 
hónapon át a lámával és szolgájával el volt zárva. A 
cellából nem mozdulhattak ki, akkora volt a hó. A hő-
mérő állandóan 10—16 fokot mutatott fagypont alatt. 
Ott volt Csorna ködmenébe burkoltan s kezeit ölébe 
téve. Ilyen helyzetben olvasott regeitől estig, tűz nélkül. 
Mécsese nem volt, tehát éjjel nem olvashatott, Nyoszo-
lyája a puszta föld, oltalma a roppant hideg ellen a 
puszta falak . . . Ilyen helyzetben gyűjtött és magya-
rázott Csorna negyvenezer tibeti szót" . . . 

A következő télen Ssultánpurban, Kulid-ban látjuk. 
Itt kellett volna találkoznia előző évi láma tanítójával. 
De hasztalan várakozik reá. Úgy látszik, az is megso-
kalta az elmúlt tél szenvedéseit. A másik évben, 1825. 
augusztus havától 1826. novemberéig, ugyancsak a ladaki 
tartományban látjuk, a pukdali zárdában, Tisza helység-
ben. Majd 1827—30-ig a már említett kanumi zárdában. 
Kunawar tartományban. Itt látogatta meg 1829. szeptem-
berében Gérard dr. Leveléből fogalmat alkothatunk 
arról a sok nélkülözésről, a mi itt is várakozott reá s 
a mit tudományszomja kielégítése érdekében erős lélekkel 
tűrt. A lámák visszataszító szagú eledele: a faggyúval 
készített tea, meg néha egy kis rizs az egyedüli táplá-
léka. Úgy él egészen, mint egy buddhista szerzetes. Itt 
tanulmányozza a tibetieknek 320 kötetre terjedő szent-
könyv gyűjteményét: a Kah-gyurt és a Szan-gyurt. 
Ezekből a falemezekre nyomtatott és két vastagabb fa 
fedőlap közé kötött könyvekből én is láttam néhány 
példányt a Londoni Missziói Társaság kiállításán. Körösi 
Csorna Sándor emléke elevenedett meg lelkemben, mikor 
ezeket a nagybetűs, hosszúkás falapokat forgattam. 

1831 tavaszán már Calcuttában látjuk. Jó hírneve 
megelőzi. Az ázsiai tudóstársaság már az előző évben 
tagjává választja. Itt dolgozza föl a zárdákban gyűjtött 
tengernyi anyagot. Megírja s 1834-ben megjelenik a tibeti 
nyelv első nyelvtana és szótára. 1832—36-ig a „Bengáli 
Ázsiai-Társaság'* titkáraként működik. E közben több 
czikke jelenik meg a tibeti irodalmi termékekről a tár-
saság lapjában (Journal of the Asiatic Society of Bengal). 
Ezek a czikkek az Európában megjelenő „Recherches 
Asiatiques" (Ázsiai kutatások) c. folyóiratban is megje-
lennek, Ezekből ismerkedik meg az őt mindig „nagy 
Csomá"-nak nevező Schopenhauer is a buddhizmussal. 

Calcuttában később az Ázsiai-Társaság könyvtár-
noka lesz. Rábízzák az 1100 kötetnyi tibeti kézirat-gyűj-
temény rendezését. Másfél év alatt, szakadatlan kitar-
tással elkészül az óriási munkával. Itt nem nyugodhatott 
meg. Sarkalta a vágy, hogv fölkeresse a jugarok földjét, 
mely Tibet székhelyétől, Lassá-tíA északkelet felé, Chám 

tartományban, China nyugati határain van. Itt vélte, hogy 
elődeink nyomaira bukkan. 

1841-ben már India északi részén, a tibeti határ 
felé jár ós Darjiling-be ér. Itt várja az akkor még 
független Sikkim ország királyának engedélyét, hogy 
országán keresztül Tibetbe utazhassék. E közben vesze-
delmes váltóláznak lesz az áldozata. Néhány napi szen-
vedés után utóiéri a halál. 

Utolsó nagy útja előtt állt már. Megtanult szansz-
kritul is, hogy a lasszai szent könyveket átolvashassa 
és azokból őseink további keresésére biztos nyomot talál-
jon. S a sors kegyetlensége akkor sújtja, mikor 22 év 
küzdelmei, szenvedései után oly közel érzi magát czél-
jához. Az angol ügyvivő, Campbell tartózkodott a beteg 
ágya mellett. 0 hallgatta a halálos ágyán romokba dőlő 
terveit, s fájdalomtól összeszoruló szívének keserűségét. 
Mit érezhetett, a mikor látta, hogy a betegség akkor 
veri le lábáról, mikor — mint Bernát barát, több mint 
hatszáz évvel ezelőtt — már ő is olv közel járt czéljához ! 
1842 április 11-én reggeltájt halt meg. 

Ott nyugossza örök álmát a darjilingi temetőben, 
honnan oly elragadó kilátás nyílik a llimalaya havas 
csúcsaira, köztük a föld második legmagasabb csúcsára 
és arra a hágóra, a merre Csorna Tibetbe akart menni. 
Nem hangzott magyar szó sírja fölött: angol barátai ós 
tisztelői mondottak fölötte imát. 

A Bengáli Társaság szép nagy emlékkövet állított 
sírja fölé. Fehér márványlapra vésett fölírás hirdeti. 
„Itt nyugszik körösi Csorna Sándor, Magyarország szülötte, 
kí nyelvészeti kutatások czéljából jött ketetre. Rendkívüli 
nélkülözések közt töltve hosszú éveket, a tudományért 
való kitartó munkásság után megalkotta a tibeti nyelv 
szótárát és nyelvtanát. Ez az ő legszebb és legigazibb 
emlékköve. Lassába utaztában, hol folytatni kívánta 
munkásságát, e helyen hunyt el, 1842 április 11-én . . . 
Munkatársai, a Bengáli Ázsiai Társaság tagjai szentelték 
emlékezetének ezt az emlékkövet. Nyugodjék békében". 

Mennyi reménység, mennyi küzdelem van ott el-
temetve ! S nem szomorú-e, hogy ma, közel hét évtized 
múlva se hirdeti hazánkban valami emlékmű a munkás 
hazaszeretet csodálatos lelkű apostolának emlékezetét'? 
Pedig körösi Csoma Sándor minden idők magyarjánál 
nagyobb! Szerintem annál is nagyobb, kit nemzetünk a 
„legnagyobb magyarénak nevezett el, mert nemzete 
iránti szeretetétől indíttatva senkise tudott életének utolsó 
perczéig annyit nélkülözni, küzdeni, szenvedni, mint ő ! 

Az ifjúságnak se hirdeti egy számukra írt könyv 
se az ő csodálatos nagyságát. Pedig ha az az erős lélek 
lakoznék ifjainkban, férfiainkban és nagyjainkban, mint 
benne lakozott, nem lenne folytonos kesergés, lemondás, 
máról-holnapra élés az életünk ! 

Ha más nem gondol az Ő emlékezetére, bár annyi 
dicsőséget szerzett a magyar névnek szerte e világon, 
különösen az angolok körében, mi lelkész- és tanártársai 
fogjunk kezet és adjuk össze filléreinket. Az Ázsiai 
Társaságnak csak néhány évig volt munkás tagja. Azok 



mégis állítottuk emléket sírja fölé. Szive-lelke akkor is 
és mindig a miénk volt; még ma, haló poraiban is a 
miénk. A mi emlékművünk mégis hol késik? 

Csak nem engedhetjük, hogy a kanumi lámák 
kegyeletérzete is megszégyenítsen bennünket?! 

Dr. K. I. 

B E L F Ö L D . 

Az egyetemes konvent ülései. 
(Folytatás.) 

Április 22-én d. e. 10 órakor folytatta a konvent 
tavaszi üléseit Antal Gábor püspök és br. Bánffy Dezső 
elnöklete alatt. E második napi ülés első tárgya az volt, 
hogy a protestáns közös-bizottságba tíz póttagot választott 
a konvent. A megválasztott póttagok a következők: 
jFejes István, Ragályi Béla, Lénárt József, Kincs Gyula, 
Erőss Lajos, György Endre, Puky Gyula, Szilády Áron. 
L. Nagy Lajos és Segesdy Ferencz. Azután dr. Antal 
Géza az egyházi (parókhiális) könyvtár-bizottság jelentését 
terjesztette elő. Kálvin születésének négyszázados év-
fordulója alkalmából a nagy Institutio-t adják ki magyar 
fordításban, melyet Czeqlédi Sándor és Rabold Gusztáv 
készítenek. A másik megjelenendő jubiláris munka „Kálvin 
életrajza" két kötetben, dr. Pruzsinszky Pál tollából. A 
Warga-féle egyháztörténet III. kötetében Zoványitól való 
Függelék a könyvből eltávolítandó. A jövő évben dr. 
Erdős József műve kerül kiadásra. A Bibliai Lexikon 
elkészülése 1910-re várható. A konvent a jelentést tudo-
másul veszi. A Warga-Zoványi-féle egyháztörténet III. 
kötetéből a Függelék eltávolítását a tiszáninneni egy-
házkerület felterjesztése alapján elhatározza. 

Baksa előadó a közalapi végrehajtó-bizottság nevé-
ben a diakonissza-képzés tárgyában előterjeszti, hogy 
segélyt csak akkor adhatnak, ha a folyamodó egyesüle-
tek határozott összeg iránt terjesztenek elő kérelmet. 
Széli Kálmán szerint ezt a segélyt a nyerendő állami 
dotáczióból kellene fedezni, azonban addig is valaminő 
segélyt kellene megállapítani. Degenfeld József gróf az 
előadói javaslat ellen szól és indítványozza, hogy az 
tétessék vissza a végrehajtó-bizottsághoz, megfelelőbb 
javaslat készítés végett. Dókus Ernő a mellett szólal 
föl. Fejes István azt mondja, hogy évi 10—12 ezer koro-
náról van szó s így legalább 200 ezer koronát kellene 
lekötni. Erre pedig most nincs lehetőség. Hagyják függő-
ben ezt az ügyet addig, a míg a humanitárius czélokra 
államsegélyt nyerünk. Szerinte a diakonissza-képzés jobb 
lenne Debreczenben, mintha a Lorántffy- vagy nBethánia-
egylet bízatnék meg azzal. Indítványozza, hogy ezt a 
kérdést vegyék le a napirendről s a bizottság tanulmá-
nyozza tovább. Baksa előadja, hogy azért nem terjeszt-
hettek elő segélyösszeget, mert még nem tudják, hogy 
egyes ajánlkozók mennyivel elégednének meg. Erőss 
Lajos is a kérdés elhalasztását kéri. Degenfeld záró-
szavában indítványát fenntartja. A gyűlés az előadói java-
Jattal szemben a Degenfeld indítványát fogadta el 

Baksa Lajos a közalapi járulékoknak az országos 
közalapi végrehajtó-bizottság által történt megállapítása 
ellen beadott felebbezéseket s az azokra vonatkozó, 
részben elutasító, részben teljesítést tartalmazó javas-
latokat referálta. A konvent a javaslatokat elfogadta. 

Benedek Zsolt dr. konventi fogalmazó a lelkészi 
nyugdíj- és özvegy árva-gyámintézet végrehajtó-bizottsá-

gának az intézet 1908. évi állapotáról szóló jelentését 
terjesztette elő. A konvent tudomásul vette a jelentést 
és az abban levő javaslatokat is elfogadta. Azután Bene-
dek fogalmazó a nyugdíjintézeti járulékok és kapcsolatos 
kérdések tárgyában hozott végrehajtó-bizottsági határo-
zatok ellen beadott felszólalásokra vonatkozó javaslatokat 
terjesztette elő, melyeket a konvent el is fogadott. Köz-
ben Czike Lajosnak egy specziális esetben való felszó-
lalására megnyugtató választ adott a referáló fogalmazó. 

Nagy Károly a liturgia-ügyi bizottság jelentését 
referálta az ágendás könyvre hirdetett pályázat ered-
ményéről, illetőleg eredménytelenségéről. Kevés és rész-
ben a pályázati feltéleleknek meg nem felelő pályamunka 
érkezett be. Azok most kiadatnak a biráló bizottságnak, 
mely az 1910. évi tavaszi konventen terjeszti elő jelen-
tését. A konvent ekképen határoz. 

Baksa dr. előadó a jubiláris Kálvin-ünnepségekre 
vonatkozó bizottsági jelentést terjeszti elő. A bizottság 
eddig is teljhatalmúlag intézkedett megbízatásához képest 
s ezután is azt teszi, azért külön konventi határozat nem 
szükséges. A beterjesztett bizottsági jelentés, illetőleg 
javaslat tartalma a következő : 1. A konvent f. év október 
31-én (a Kálvin-Kopp-féle beszéd készülésének s így a 
Kálvin reformátori fellépésének emléknapján) ünnepi 
ülést tart. 2. Erre az ülésre meghívja az országgyűlés 
mindkét házát, a kormányt és a hazai protestáns egyhá-
zakat. Az ünnepi ülést megnyitó imát Kun Bertalan 
püspök, akadályoztatása esetén Antal "Gábor mondja; 
határozati javaslatot terjeszt elő báró Bánffy Dezső, 
akadályoztatása esetén Degenfeld József gróf. Emlék-
beszédet tart Baksay Sándor, akadályoztatása esetén 
Kenessey Béla. Záróimát mond Kenessey Béla, akadályoz-
tcttá-Sci esetén Erőss Lajos. 3. Hódoló feliratot visznek 
testületileg a királynak. 4. Az egyházkerületek intéz-
kednek, hogy július 11-én minden gyülekezetben ünnepi 
istentisztelet tartassék és a tanintézetek megfelelő időben 
emlékünnepet tartsanak. A Kálvin-alapra való gyűjtés 
folytatandó. 5. A genfi emlékmű költségeihez való hozzá-
járulási összegen felül maradó összeg ref. egyháztörté-
neti múzeumra fordítandó. 6. A genfi ünnepen testü-
letileg képviselteti magát a magyar ref. egyház. 

Fejes István az ajánjla, hogy ne júl. 11-én, hanem 
4-én tartassanak a gyülekezeti jubileumi istentiszteletek. 
Bánffy, Degenfeld és Antal Gábor felszólalása után 
júl. I l ikében állapíttatott meg az ünnepi istentisztelet 
ideje. 

Azután Mády Lajos referálta a tiszántúli egyház-
kerület határozatát a konventi jegyzökönyveknek az állam-
segély terhére leendő kiuyomatása tárgyában. A bukovinai 
andrásfalvi egyházközség segélykérvényét nemlegesen in-
tézik el. Ifj. Lukács Gyula és ifj. Mády Lajos dr. kér-
vényére vonatkozólag, melyekben a felállított és felállí 
tandó protestáns sajtóiroda támogatását kérik, azt a 
határozatot hozta a konvent, hogy az elnökséget bízza 
meg a kérvényezőkkel való érdemleges tárgyalással. Foly-
tatólag a Kálvin-Szövetség kérvényét terjeszti elő, mely-
ben a genfi Kálvin-ünnep rendezési költségeire segélyt 
kér. A közalapi bizottság 500 koronát javasol. Bánffy, 
Antal G. és Degenfeld felhívják a figyelmet arra, hogy 
a közalapból ilyen czélra nem lehet adni. Czike Lajos 
a segélyadás mellett szólal föl. Radácsi György azt kéri, 
hogy a Kálvin-alapból vagy társadalmi közadakozásból 
adjanak segélyt. Révész Kálmán indítványozza, hogy a 
gyűjtés alatt álló Kálvin-alapból adjon a konvent ötszáz 
koronát. Révész indítványa értelmében határoznak. — 
A kérdőívek dolgában való jelentést Mády előadása 
alapján elfogadják. 



Boksa előadó jelentést tesz a konventi számvevő 
és irodatiszt kinevezése, díjnok és szolga alkalmazása s 
az ügyviteli szabályok tárgyában. Az előadottak értel-
mében határoz a konvent. 

Sass Béla referálja ifj. dr. Mády Lajos kérvényét 
hivatalos lap létesítése tárgyában és határozati javaslatot 
nyújt be, mely szerint a konvent a kérvény fölött 
napirendre tér. 

Badácsi György előterjeszti az egyetemes tanügyi 
bizottság jelentését a theol. akadémiák mnlt évi életéről. 
A tantervrevizió nem készült el. — Tisza István gróf 
felszólal a lelkipásztori gondviselésnek és az egyháztársa-
dalmi munkaügy behatóbb tárgyalása, e czélra szolgáló 
belmissziói kézikönyv készítése és a gyakorlati bevezető 
szemináriumok érdekében és ilyen irányú pótlást ad be 
az előadói javaslathoz, melyet elfogad a gyűlés. 

A délutáni ülésen az egyetemes tanügyi bizottság 
jelentései kerültek sorra. A konvent ezeket tudomásul 
vette s velük kapcsolatban több üdvös határozatot hozott. 
A nagykőrösi tanítóképzőintézet államsegély ügyét pár-
tolólag terjeszti a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
hoz. Az orsz. ref. tanáregyesület felterjesztésére megbízza 
az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy szerezze be a 
külföldön volt, ma is fennálló s a magyar ifjak segélye-
zésére szolgáló alapítványokra vonatkozó adatokat. A 
közokt. miniszter a konvent felterjesztésére kijelentette, 
hogy a felekezeti tanítók fizetését az állami tanítók 
fizetésének összegére nem egészítheti ki. Megengedi 
azonban az egyházközségeknek, hogy a tanítók fizetését 
a maguk erejéből felemelhessék, anélkül, hogy ezzel a 
meglevő államsegélytől akár részben, akár egészben, 
elesnének. A miniszteri leiratot a konvent sajnálattal 
vette tudomásul s felhívta a kerületeket, hogy a konvent 
idevonatkozó tavalyi határozatának végrehajtását fokoz-
zák. Ezután a székelyudvarhelyi, kisújszállási, marosvá-
sárhelyi, sepsiszentgyörgyi, hajdúböszörményi, budapesti 
és kolozsvári gimnázium államsegély-szerződését tárgyalta 
le és fogadta el az ülés. Az országos ref. tanáregyesület 
felterjesztést intézett a konventhez, a melyben feltárja 
azokat a sérelmeket, melyeket a közokt. kormány újab-
ban az állami pályázatoknál a prot. tanárok kizárásával 
előidézett. A konvent feliratban fogja kérni a sérelem 
orvoslását. A tanári fizetések állami kiegészítése tárgyá-
ban felmerült sérelmeket az orsz. ref. tanáregyesület 
felterjesztése szerint terjesztik a minisztériumhoz. Dr. 
Baksa Lajos, dr.Ferenczy Árpád volt sárospataki jogtanár 
három rendbeli panaszát terjesztette elő : 1. Ferenczy 
bíróküldési kérvényét a kerület elnöksége és tisztikara 
ellen, valamint Kun Bertalan püspök ellen emelt pana-
szának visszaadása iránt való kérvényét. A konvent, ille-
tékesség hiányában az illetékes hatósághoz utasította. 
2. Ferenczynek visszatartott tanári fizetése tárgyában 
felterjesztett panaszát az I. fokú egyházi közigazgatási 
bírósághoz utalta. 3. Ferenczynek a sárospataki főiskola 
vagyonának megvizsgálása tárgyában felterjesztett kér-
vényét illetőleg a konvent az iratokat a tiszáninneni 
egyházkerülethez utalta s felhívta a kerületet, hogy 
nevezett ügyben mielőbb nyilatkozatot tegyen s a szük-
séghez képest eljárjon. Tudósító. 

(Folyt, köv.) 

A Nagypénteki ref. társaság XIII. évkönyve. 
Egy már nagyon jól ismert, igazán ízlésesen, mond-

hatnám : díszesen kiállított évkönyv fekszik előttem. Czím-
lapján halhatatlan nagy művészünk : Zichy Mihály remek 

allegorikus rajza. Fenn: az elhagyott kicsinyeken könyö-
rülő szeretet nemtője; jobbjával ápolva, védve ölel ma-
gához, egy már „felvett" kis gyermeket; balján beteg, 
gondozatlan, rongyos gyermekek, a kiket bíztató tekin-
tete hívogat és a kik felé kinyújtja áldást osztó kezét. 
A középen : a mennyből alászállott dicsfényes angyal, a 
gyermekek őriző angyala terjeszti ki áldólag kezeit a 
lent játszva tanuló kicsinyek fölé ! 

Milyen szivet, lelket megható, sokatmondó kép ez. 
üe még szebb az, a mit benn a könyvben lát az olvasó ! 
Egy szép, kétemeletes épület és mellette egy helyrajzi 
kép, feltüntetve, hogy miként öltött testet a nagyszerű 
eszme ! Egy 19 ezer négyszögölnyi területen fő- és mellék-
épületek, nagyjelentőségű, áldva emlegetendő nevekről 
elnevezett szőlők, kertek, gyümölcsösök. Nem sokkal 
ezelőtt még pusztahely, és ma, a ker. szeretet szolgálatában 
álló kultura által teremtett kis gyarmat, ott, azon a szép 
helyen, a budaörsi állami kamaraerdő szomszédságában! 
Egy igazán „hegyen épített város", hirdetve messzire a 
Krisztus megváltó szeretetéből fakadt emberi hála nemes 
gyiimölcsözését! Egy igazi menhely, a honnan látható 
a nagy világváros is, a melyen belül, a nagy fény mellett, 
annyi a köny és a nyomor! 

Es ha az olvasó nem azt cselekszi ez évkönyvvel, 
mint sok egyéb nyomtatvánnyal tenni szokott: nem dobja 
félre, hanem figyelmesen végigolvassa, örömmel fogja 
látni, hogy itt, e szép helyen, a kicsinyekhez lehajoló 
szeretet által létesített gyarmaton, bár szerény, de mégis 
nagyszerű, Istennek tetsző munka folyik. Nemcsak e 
könyv, hanem többszöri, közvetlen tapasztalat alapján 
tudom, hogy ott e szép, egészséges fekvésű intézetben, 
az elhelyezett gyermekek (a mult évben 53) a szó teljes 
értelmében kedves otthonra találnak. Egy, a kölcsönös 
szeretet által minden ízében áthatott kis gyülekezet, ama 
munkás, meleg otthonnak népe. A kevéssel ezelőtt még 
ványadt arczokon most már ott vannak a testi és lelki 
helyes tápláltatás és egészség csalhatatlan jelei! Én 
azt hiszem, hogy a legjobb benyomásokkal fog távozni 
innen mindenki, a ki e kedves helyet meglátogatja. 
Mindenütt a meleg, szerető gondosságnak megragadó 
jelei! Az intézet igazgatója és igazgatónője igazi atyja 
és anyja a kicsiny seregnek, és bölcs, tapintatos kor-
mányozója az egész intézetnek! 

Minden oly egyszerű; nincs semmi, a mi csupán a 
szemnek szól. Csak egyben nagy a fényűzés, a rendben 
és tisztaságban. 

De örömmel tölthet el bennünket a könyv annál-
fogva is, mert látjuk a társaság tiszti- és választmányi 
karának, tagjainak, adakozóinak névjegyzékéből, hogy 
különösen ezen intézet szervezése alkalmával a társa-
dalom mily széles körében talált visszhangra a mentő 
szeretetre felhívó, Krisztus nevében kibocsátott szózat. 

De vannak az évkönvben szomorú hangulatot ébresztő 
képek és adatok is. Ott vannak a dr. Kiss Áron és 
Szöts Albert arczképei, abból az alkalomból, hogy a 
nagy buzgalmú ügyvivő gondnok igazi, mély fájdalommal 



tesz jelentést a társaság előző két évi nagyon szomorú 
veszteségéről. Az elsőről bizony méltán mondja, hogy: 
„létesítője, apostola, aranyszájú vezére volt társaságunk-
nak, a ki hitben, tudásban, szeretetben magasan felette 
állott mindnyájunknak!" Mindkettőre vonatkozólag pedig 
így szól: „Egymást bíztatták, segítették ők, a szeretet 
és az egyházi élet munkájában/' És mi mindnyájan 
bizonyságot teszünk, hogy ez így volt! 

De vannak az évkönyben más szomorú adatok is. 
A nagypénteki ref. társaság gondnokát bizonyára senki, 
a ki őt közelebbről ismeri, nem vádolhatja pesszimiz-
mussal. Hiszen ilyen intézetet nem is lehet vezetni 
ker. optimizmus nélkül. És mégis kénytelen ő reá mutatni 
jelentése folyamán arra az elszomorító körülményre, hogy 
a beállott súlyos közgazdasági viszonyok folytán a társaság 
már néhány év óta deficzittel küzd. áldásos intézményének, 
az Erzsébet szeretetháznak háztartásában. A ki közelebbről 
ismeri ez intézményt, bizonyságot tehet róla, hogy az 
ügyvivő gondnok a szeretetnek, buzgalomnak mily lele-
ményességével és körültekintésével igyekszik az intézet 
háztartásában az egyensúlyt fenntartani. De a változott 
és súlyosabb gazdasági viszonyok mellett van még egy-
más, elszomorítóbb körülmény is, a mely őt e nemes 
buzgalmában akadályozza. Es ez nem más, mint a 
csökkenő érdeklődés, illetve mindinkább terjedő közöny 
ezen áldásos intézménnyel szemben! Tudom, hogy sok-
felől igénybe vagyunk véve ; tudom, hogy lelkésztársaim 
és gyülekezeteink ajtaján mily gyakran kopogtatnak 
alkalmas és alkalmatlan időben. De én azt hiszem, hogy 
azon társasag, a melynek neve és tevékenységének lényege 
a legszentebb és mindnyájunknak üdvösségét biztosító 
nagy eseményre emlékeztet: különös igényt tarthat, külö-
nösen a mi kálvinista gyülekezeteink, társadalmunk 
munkás szeretetére. Én azt hiszem, hogy egyházaink 
hivatalos vezetőinek, munkás tényezőinek, nekünk mind-
nyájunknak különös gondozásunkba kellene vennünk 
ezen egyetemes református belmissziói intézményünket! 
Szomorúan konstaláltam a közölt kimutatások alapján, 
hogy sok, előbb adakozó gyülekezet az elmúlt évben 
„hátrament" és kemény beszédnek tartotta a nagypén-
teki ref. társaság felhívó szózatát. „Ecclesia semper 
reformari debet". Kálvin mondotta : tele szájjal kiáltják : 
reformáczió ! de mégis oly keveset teszünk, a mi által 
Isten neve dicsőíttetnék. A krisztusi megváltó szeretet 
nevében és jegyében létesült nagypénteki ref. társaság-
igazán megérdemli a legszélesebb körű érdeklődést és 
támogatást mindnyájunk részéről. 

A f. hó 16-án tartott közgyűlésen jelen voltak elha-
tározták, hogy a társaság nevéhez és czéljaihoz méltó eszkö-
zökkel igyekszik új tagokat gyűjteni és általában nagvobb-
fokú társadalmi érdeklődést felkelteni intézménye: a buda-
örsi szeretetház iránt. Bízunk abban, hogy igyekezete nem 
leend hiábavaló. Bízunk abban, hogy a mi kálvinista 
közönségünk nem fogja megtagadni támogatását attól 
az egyesülettől, a mely a legszentebb emléknapnak nevét, 
úgy hisszük, nem méltatlanul viseli. 

A társaság május hónapban, künn a szeretetházban 
tartandó emlékünnep keretében emlékezik meg dr. Kiss 
Áron munkájáról és különösen Istennek ama kegyelméről, 
a mely Krisztus halála által bennünket napról-napra éltet 
és kezeinket munkára erősiti! 

B. Pap István. 

M I S S Z I Ó Ü G Y . 

Mott János. 
Nevezetes vendége van e napokban hazánk főis-

kolai diákságának. Mott János, a Keresztyén Diákok 
Világszövetségének főtitkára érkezett április 22-én, mint-
egy kétheti munkára Magyarországra. 

A Keresztyén Diákok Világszövetsége az a szer-
vezet, mely egyesíti az öt földrész különböző országai-
nak különféle jellegű keresztyén diákmozgalmait és tes-
tületeit, föltéve, hogy azok a világszövetség alapelvein 
nyugosznak. Ma már több mint százharminczötezer tagja 
van e világszövetségnek, Európában, Északamerikában, 
Délafrikában, Ausztráliában s Ázsia keleti országaiban 
egyaránt. 

Magyarország még nem tartozik e Világszövetség 
kötelékébe, azon egyszerű okból, hogy nincs még olyan 
keresztyén diákmozgalma, mely tagját képezhetné annak. 
Kicsiny kezdeteit látjuk még csak egyik-másik főis-
kolánkon olyan köröknek, társaságoknak, melyekhez 
egy később kifej len dő Keresztyén Diákszövetség reménye 
fűzhető. Sok a félreértés és elfogult tudatlanság, mellyel 
e kicsiny kezdeteknek kiizdeniök kell. Kiilföldieskedéssel, 
túlzó vallási rajongással, szektáskodással vádolták és vádol-
ják őket. Azonban — még ha az ügy tökéletlen kép-
viselői adhattak is okot ily elítélő vélemények kialaku-
lására — mindig olyanok részéről hangzottak el e vádak, 
kik vagy a diákságot, vagy a keresztyénséget, vagy 
magát a keresztyén diákmozgalmat nem ismerték. Mert 
a ki ismeri a diákságot s nem siklik el vétkes — sok-
szor hajmeresztő — felületesseggel annak bajai fölött, 
hanem szembe néz annak elhanyagolt lelki életén rágódó 
száz és száz betegséggel, az nem fog killföldieskedő-
nek nevezni senkit, ha csak a legkisebb segítséggel is 
orvoslására siet a bajoknak. S a ki ismeri a megfeszített 
és feltámadott Krisztus erejét a maga életéből, az nem 
fogja túlzó rajongással vádolni azokat, kik a diákokhoz 
éppen ezt az erőt akarják közel vinni, mint minden baj 
és probléma isteni megoldását. Egyházellenes szektás-
kodással is csak tudatlanság vádolhatja a Keresztyén 
Diákmozgalmat. Semmiképen sem egyházat helyettesítő, 
pótló munkát akar végezni az. Nevetséges is volna. Csak 
egyet akar: azt a különleges társadalmi, vagy jobban 
mondva szoros életviszonyt, melybe a főiskolai élet az 
egyik diákot a másikkal juttatja, felhasználni és csator-
nájává tenni a keresztyénség egyénről-egyénre tovább-
terjedő hatásának. Hogyha e munkája közben szaporítja 
müveit társadalmunkban a számát azoknak az elégedet-



leneknek, kik úgy sejtik, hogy Jézus nemcsak azért élt, 
működött s halt meg, hogy egyházmegyei és keíületi 
adminisztrácziót teremtsen, — hát igaz, mai fogalmaink 
szerint ezt is lehet egyházellenességnek nevezni — de 
szívből kívánjuk, hogy ilyen „ellenséget" mennél többet 
szerezzen magyar protestáns egyházainknak a Keresz-
tyén Diákmozgalom, úgy theologus, mint „világi" diák-
jaink között. 

A Keresztyén Diákmozgalom már nagyobb nehéz-
ségeket is legyőzött, mint ilyen ellenvetéseket. Ha Japán, 
China, Korea és India talaja nem volt túlkemény gyöke-
reinek befogadására; vagy hogy közelebb jőjjiink, ha pl. 
Olaszországban erőteljes mozgalommá tudott válni, minden 
ellenhatás daczára is, mért ne tudná éppen hazánk diák-
sága meghallani és követni a nagy Mester szavát? 

Ily irányú reménységeinket nagyban megerősítette 
éppen Mott János látogatása. Hogyis ne, mikor ő az, kinek 
Isten után legtöbbet köszönhet a Keresztyén Diákmoz-
galom a világ minden részében. Magának a Világszövet-
ségnek is ő volt szervezője. 

Sajnos, bemutatására nem rendelkezünk pontos és 
részletes életrajzi adatokkal. Északamerikában született, 
mintegy negyven évvel ezelőtt. Tanulmányait New-York 
állam különböző egyetemein végezte. Jog és államtudo-
mányi tanulmányai mellett különös előszeretettel kutatta 
a lélektant s történelmet. Rendkívüli tehetségével feltű-
nést keltett. Nagy jövőt jósoltak neki, ha politikai pályára 
lé}). Később egy egyetemi tanszék Ígéretével európai 
tanulmányútra szóló ösztöndíjat ajánlottak fel neki. — 
De a mennyire tehetséges, annyira gőgös és büszke is 
volt. Nagyravágyása sarkalta előre a maga útján, máso-
kat mellőzve, megvetve. Az egyik egyetemet ott is hagyta, 
mert annak keresztyén szelleme semmiképen sem telelt 
meg önző büszkeségének, külünösen pedig unitárius, 
vagy inkább agnostikus meggyőződésének. 

De egyetemi pályafutása egészen máskép végződött, 
mint gondolta. Azokban az években (a mult század 80-as 
éveiben) valami csodálatos módon, Amerika, Nagybritannia, 
Skandinávia és Németország egyetemein csaknem egy-
időben, bár jobbadán függetlenül egymástól, keresztyén 
diákkörök keletkeztek és keresztyén diákmozgalmak 
indultak. Ez áramlatnak hullámai Mott Jánost is elérték 
már és éppen az irántuk való ellenszenv késztette tanul-
mányai székhelyének megváltoztatására. A másik egye-
temen azonban csakhamar egy erősebb hullámcsapás 
érte. Akkortájt a nagy evangélistának, Moodynak angol-
országi látogatása nyomán, az angol diákok keresztyén 
mozgalmai nagy lendületet vettek. Többek között a 
cambridgei egyetem nemcsak szellemileg, de az athletika 
terén is legkiválóbb diákjai közül heten elhatározták, 
hogy a külmisszió szolgálatára szentelik életüket, Egyi-
kük, Studd, ki még most is Chinában működik, eluta-
zása előtt elindult előadásokat tartani egy néhány ame-
rikai főiskola diákjainak. így került arra az egyetemre, 
hol Mott tanult. Éppen jókor jött. Nem sokkal azelőtt 
történt, hogy Mott, egy barátjának kérésére — szocziális 

érdeklődésből — reávetette magát a rabok között való 
munkára. Gondoskodott kiszabadulásuk után tisztességes 
állásról, kellő környezetről, segített nehéz ügyeiket lebo-
nyolítani stb. S e munkája közben kezdtek nyiladozni 
lelki szemei. Különösen egy dolog ejtette gondolkodásba : 
a mikor a rabokat vissza kellett eresztenie régi kísér-
téseik közé, nem tudott nékik adni semmit, a mi bizto-
sította volna őket ujabb bukás ellen. Krisztus nélküli 
hite, vagyis inkább hitetlensége cserben hagyta e nehéz 
ponton. — így találta őt Studd látogatása. Kíváncsi-
ságból elment meghallgatni az angol vendéget. Elgon-
dolható, hogy a beszéd, melynek tárgya a próféta ezen 
szava volt: „Kivánsz-é magadnak nagyokat? Ne kivánj !" 
— nagyravágyó önzését sértően érintették. Bosszankodva 
hagyta ott az egész gyülekezetet. De nyugtot nem talált. 
Felkereste személyesen Studdot s hosszas tusakodás 
után megtört büszkeséggel, megtagadott nagyravágyással 
átadta magát Istenének és Megváltójának. Azóta az ő 
szolgálatában él és munkálkodik. Az egyetemén működő 
Keresztyén Diákmozgalomban csakhamar fontos ténye-
zővé vált. Tanulmányai végeztével pedig elfogadta az 
Eszakamerikai Keresztyén Diákszövetségek titkárságára 
való meghívást és nagy tehetségét, nem kisebb munka-
birásával együtt, ennek az ügynek erősítésére és terj esz-
tésére fordította. 

Ezt a munkateret 1897-ben cserélte fel egy na-
gyobbal : az egész világgal. Ez évben alakította ugyanis 
meg a különböző országok követeiből Wadstenában 
(Svédország) összegyűlt kongresszus a Keresztyén Diá-
kok Világszövetségét. Ez óriási szervező munkából az 
oroszlánrészt Mott János vette ki. Meg is választották 
— mint Istentől egyenesen erre a munkára küldött em-
bert — a Világszövetség titkárának. Ebben a tisztében, 
már ötször körülutazta a földet, meglátogatva 40 ország-
nak már körülbelül 2000 főiskoláját. 

Különösen fontos munkát végzett a távol kelet 
ébredező nemzetei között. Hadvezéri éleslátással meg-
látta azokat a helyeket, melyek kulcsát képezik a 
helyzetnek, melyekről legjobban érvényesíthető az Evan-
gélium hatása az ébredő milliók jövendő vezetőire: a 
jelenlegi diákokra. S e helyeken minden lelki, értelmi 
és anyagi tényezőt munkába állított a Keresztyén Diák-
mozgalom érdekében. Itt kell említenem azt a müvét, 
mellyel tán a legnagyobb hatást gyakorolta, melynek 
czíme: „A világ evangelizálása ebben a nemzedékben". 
A könyv tartalma benne van e czímben, mely egyébként 
jelszava a Diákmozgalom külmissziói ágánák. Nem lehe-
tetlen s azért kötelességünk elérni azt a czélt, hogy 
még a jelen nemzedék életében a világ minden lakosá-
hoz eljusson a „boldog Isten dicsőséges Evangéliuma". 
Ez a riadó néni is hangzott el hiába. Maga az Észak-
amerikai Diákmozgalom eddig több mint 5000 munkást 
küldött — még pedig a nemzet, színéből-javából — a 
külmisszió csataterére. 

Utói is érte Mott Jánost a szemrehányás, hogy el-
vonja az otthoni egyházak leendői vezetőinek legjobb-



jait, midőn oly nagyarányú külmissziói : toborzást indít 
és vezet. Hogy e kifogásnak eleget tegyen, az utóbbi 
években rávetette magát az egyházak vezetőségének 
problémájára és széleskörű tanulmányainak eredményeit 
Amerika több városában, felolvasásokban, később könyv 
alakjában is közreadta „Az egyház jövendő vezetői" 
czíinen. Az őt jellemző gyakorlati érzékkel keresi és 
találja meg okait annak, hogy csaknem minden ország-
ban az egyházi vezetés nagy feladataival szemben szám-
ban is, de még inkább minőségben elégtelen a lelkészi 
pályára induló ifjúság. Rámutat azokra a pontokra, a hol 
a baj orvoslása megkezdendő (különösen a családi élet-
ről szóló fejtegetései kiemelkedők) és terveket, módoza-
tokat nyújt egy ily irányú kiterjedt propagandára. Bizo-
nyára e — nem régen megjelent — műve is lesz olyan 
nagy hatással, mint az előbb említett. 

Egyéniségét erre a világra szóló munkára különö-
sen nagy áttekintő képessége, szervező tehetsége, cso-
dálatos tapintata, a diákok páratlan ismerete teszik alkal-
massá. 

Áttekintő széleslátása különösen akkor érvényesül, 
ha missziói tárgyról beszél. Önkéntelenül úgy érzi a hall-
gató, mintha valami repülő szerkezeten a magasba emel-
kedve szállna országról-országra, egyik világrészből a 
másikba, miközben látja az eltünedező részletek fölött 
kiemelkedő nagy valóságokat: nemzetek nyomorát, bűnét 
s azokkal való küzdelmében a terjedő isteni kegyelmet 
és világosságot. Szervező képességét legjobban nagy al-
kotása: a Világszövetség bizonyítja; de sok érdekes jelét 
lehetne felhozni azoknak a kisebb-nagyobb nehézségek-
nek és akadályoknak a történetéből is, a melyeket gordiusi 
csomóként oldott meg és távolított el a keresztyén diák-
mozgalom útjából. Csak egy példát: a Japánban működő 
különböző amerikai protestáns egyházakat, melyek sok 
tekintetben egymásra féltékenyen, sőt versengve foly-
tatták missziói munkájukat, sikerült rábírnia — a mi a 
helyzetet ismerők szerint rendkívüli eredmény volt — 
hogy a pogány diákokkal szemben — Krisztus diadala 
érdekében — egyesült erőt képezve, közös munkát 
végezzenek. 

Tapintatát s a diákok páratlan ismerését budapesti 
munkájában közvetlen közelről láthattuk. Erről azonban 
majd a jövő számban, mikor majd a vidéki főiskolákban 
folytatott munkájával együtt tekinthetjük át. 

De nem hagyhatom említés nélkül egy feltűnő 
jellemvonását: az alázatosságot. A személyes érintkezés-
ben semmivel sem érezteti egyéniségének, munkájának 
nagyságát. S ez annál feltűnőbb, mert megtérése előtt 
egyetemének leggőgösebb diákja volt. Az isteni kegye-
lem átalakító hatásának kézzelfogható csudája ez. 

Szinte nehéz is ismertetésében a csodálatnak ós 
dicséretnek szavait használni, ha arra gondolok, hogy 
ő maga mennyire áthárít minden dicsőséget magáról a 
nagy Ország nagy királyára, kinek szolgálatában áll. 
De ha szabad gyönyörködnünk Isten természeti nagy 
alkotásaiban, a hatalmas hegyekben, a végtelen tengerben, 

miért nevezné bárki is vétkes ember-magasztaiásnak, ha 
csodálkozva állunk meg még sokkal nagyobb alkotásai-
nak : az emberi lelkeknek egy ily kimagasló alakja előtt. 
A Teremtőt csodáljuk ebben is, sőt többet: a Megváltót, 
ki egy gőgös, önző életből ily világra kiható, áldásban 
gazdag életet tudott újjászülni. Mert helyesen mondotta 
egy angol diák : Mott János nagy alkotásai, eredményei 
csak azt mutatják, „hogy mit tehet Isten egy Néki tel-
jesen átadott élettel". 

Vidor János 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztások. A babarczi ref. gyülekezet 
Szendrey Gyula érsekcsanádi segédlelkészt, — a vilonyai 
ref. gyülekezet Horváth Lajos terezováczi missziói lel-
készt választotta meg lelkipásztorává. 

Lelkószkinevezés. A nagypisaniczai ref missziói 
gyülekezet lelkipásztorává Antal Gábor dunántúli püspök 
Juhász György garamvezekényi segédlelkószt nevezte ki. 

Lelkészbeiktatás. Ébenspanger Sándor, a vas-
körtvélyesi evang. gyülekezet új lelkipásztora, április 
12-én foglalta el hivatalát, amelybe esperesi megbízásból, 
Rajtéi- János kukméri és Szabó István némethidegkuti 
lelkészek közreműködésével, Ulreich Pál nómetszent-
mihályi lelkész iktatta be. — Pálcozdon ápr. 25-én foglalta 
el új állomáshelyét .a gyülekezet lelkipásztora, Csáky 
István. Esperesi megbízásból a beiktatást Úrházy Sándor 
kápolnásnyéki ref. lelkész végezte. Az új lelkész beköszöntő 
beszédével igen jó benyomást gyakorolt gyülekezetére. 

A newyorki magyar reformátusok buzgósága. 
A newyorki magyar ref. gyülekezet tagjai a húsvéti 
ünnepek alkalmával szép jeleit mutatták hitbuzgóságuknak 
és áldozatkészségüknek. A mint egy, hozzánk érkezett 
newyorki levél tudatja, a husvétvasárnapi istentisztelet 
alkalmával 501 ember úrvacsorázott, s a gyülekezet az 
egyház czéljaira 199 dollár 50 czentet, vagyis 997 kor. 
50 fillért adakoztak. 

Egyházi kegyes hagyományok és adományok. A 
berettyóújfalui ref. gyülekezetnek Tikász András presbiter 
végrendeletileg 2000 koronát hagyományozott. A hosszabb 
ideig még tőkésítendő hagyomány kamatai a gyülekezet 
szegénysorsú árváinak támogatására lesznek fordítandók. 
Az elhunyt buzgó presbiter ezenkívül 1.00 koronát hagyott 
az egyházfentartási, 100 koronát az orgona-alapra és 
100 koronát a szegény iskolás gyermekek javára. — 
Kinter Mihály presbiter és neje Nagy Sára 300 koronát 
adtak az egyházfentartási alapra, azzal a kijelentéssel, 
hogy adományukat évről-évre gyarapítani fogják. 

Egyházmegyei gyűlések. Az alsószabolcs -hajdu-
vidéki ref. egyházmegye április 14-én tartotta tavaszi 
közgyűlését. Dr. Baltazár Dezső esperes megnyitó beszé-
dében hosszabban foglalkozott az egyházi adóreform 
sok csalódást okozott ügyével. A törvény és a valóság 
egymással szemben állanak ennél a nagyfontosságú 
dolognál, kiszámíthatatlan erkölcsi kárára az anyaszent-
egyháznak. A megbillent erkölcsi mérleget dr. Baltazár 
szerint csak a gyülekezetek erőteljes önkormányzati élete 
állíthatja helyre. S az önkormányzati élet reaktiválása 
iránti érdeklődést annyival is inkább fel kell kelteni, 
mert a konvent központosító törekvése a közbenső egy-
házkormányzati fokozatok által nyújtható védelmet, azok 
félretolásával s a közvetlen beavatkozással maholnap 
illuzóriussá teszi. — Szintén április 14-én ülésezett Rima-



szombatban a gömöri ref. egyházmegye is. Csabay Pál 
esperes jelentése elején élesen és hatásosan állította 
szembe a róm. kath. egyháztársadalmi mozgalmak egy-
öntetűségét.. erejét a protestáns hasonló mozgalmak szét-
húzásával és erőtelenségével. Nagyobb jelentőségű volt 
még jelentésének az a része, a mely a doniesztikai 
járulékok kivetése körül a „központ" sérelmes intéz-
kedéseire vonatkozott. A közgyűlés által elintézett ügyek-
ből kiemeljük, hogy megújították a számvevőszéket; 
gyámintézeti pénztárnokká újból megválasztották Seres 
Józsefet; a kerületi gyűlésre képviselőknek kiküldték 
Ruszkay Gyulát, Sághy Sándort, Réz Lászlót, Lukács 
Gézát, Molnár Józsefet és Diószeghy Mihályt Nagy öröm-
mel vette tudomásul a gyűlés, hogy néhai Szalóczy Dániel 
rimaszombati lelkész 20.000 koronát hagyományozott az 
egyházmegyének. Elhatározták, hogy egyházmegyei Kál-
vin-emlékünnepélvt rendeznek, a melynek szónoka Vattay 
László főjegyző lesz. — A tornai reform, egyházmegye 
április 14—15. napjain tartotta meg tavaszi közgyűlését 
Szádelőn. A gyűlés beerősítette tisztjeikbe dr. Varga 
Jenő tanácsbirót, Dobronkay László világi főjegyzőt ós 
dr. Izsó Bertalan ügyészt, s helybenhagyta az egyház-
megye területén megtörtént lelkészi és tanítói változásokat. 
Újra szervezték a számvevőszéket és előadó-jegyzőivé 
Szabados Lászlót és Fodor Gézát választották meg. 
Intézkedtek a közigazgatási államsegély felosztásáról, s 
elfogadták Fodor Györgynek a lelkészi nyugdíjintézeti 
tartozásoknak a kerületi szűkösi-hollandi tárból leendő 
befizetésére vonatkozó indítványát. A 15-diki ülésen 
Csengery Dezső, elhunyt tanácsbiró emlékezetét újították 
fel. Az emlékbeszédet a lelkészi főjegyző tartotta. A kerületi 
közgyűlésre Ardai J. Dánielt, Tóth Kálmánt, dr. Ovárv 
Pált és dr. Izsó Bertalant küldötték ki képviselőkül. — 
Április 15-én folyt le a debreczeni és nagyszalontai ref. 
egyházmegyék közgyűlése. A debreczeni egyházmegye 
gyűlése megerősítette a felebbezéssel megtámadott deb-
reczeni lelkészválasztást, és örömmel hagyta helyben a 
debreczeni gyülekezetnek a parókhiális körök alakítására 
és a 10%"os normális adókulcs behozatalára vonatkozó 
határozatait. — A nagyszalontai reform, egyházmegye 
gyűlésének kiemelkedő mozzanata volt Tisza Kálmán em-
lékezetének felújítása. Az ünnepi emlékbeszédet Böször-
ményi Lajos tanácsbiró tartotta. 

A jövö komor zenéje. Az egyháznak az államtól 
való teljes szétválasztása s az egyházaknak az állam-
segélytől megfosztása és teljesen a magok erejére uta-
lása fontos prograinmpontja a szocziáldemokrácziának 
világszerte. A lapunkban időnként közölt hírek szerint 
ez a szoczialista programmpont több államban már állam-
politikai programponttá is lett, s részint meg is valósít-
tatott, részint a megvalósulás útján van. Nálunk az állam 
és az egyházak viszonyában még nemcsak messze járunk 
attól, hogy a szeparáczió állampolitikai programm legyen ; 
sőt ellenkezőleg, újabb és újabb szálak fonódnak, a 
melyek az egyházakat az államhoz fűzik, a pénzbeli tá-
mogattatás tekintetéi jen. A szeparáczió és szekularizáczió 
komor zenéjének hangjai azonban már fel-felütődnek 
nálunk is. A szabadgondolkozók, a társadalmi tudomá-
nyosok már kiadták e tekintetben a jelszót, bár inkább 
csak elméletileg. Tovább szállítja s gyakorlati megvaló-
suláshoz igyekszik azt segíteni a szocziáldemokrata párt, 
a mely a mult hónapban megtartott országos kongresz-
szusán már határozati javaslatot fogadott el az állam és 
egyházak teljes szétválasztását és az egyházak kezén 
levő, állami eredetű vagyon szekularizáczióját illetőleg, s 
kimondotta, hogy e törekvés megvalósulása érdekében 
szervezett akcziót indít országszerte. Sőt azt olvassuk, 

hogy foglalkoznia kell ezzel a nagy kérdéssel Hajdú 
vármegye törvényhatósági bizottságának is, azon hatá-
rozati javaslat alapján, a melyet Lengyel Imre királyi 
ítélőtáblai bíró nyújtott be, s melyben azt indítványozza, 
hogy a megye írjon fel az országgyűléshez egy olyan 
törvény megalkotása iránt, a mely szerint közvagyon 
egyházi czélokra nem fordítható és a klérus kezén levő 
vagyon szekularizáltatik. A szekularizáczió ós a szepa-
ráczió nem lesz ugyan. ítéletünk szerint, Magyarországon 
egy-kéttőre állampolitikai programmponttá, de mégis 
rosszul tennénk, ha az e tekintetben emelkedő hango-
kat meg nem hallanánk s nem késziilgetnénk arra az 
időre, a mikor azok tényleg konkrét valóságokká lesz-
nek. Mert hogy azokká lesznek egy emberöltő alatt, azt 
feltétlen bizonyosra vesszük. A mikor tehát a jövendő 
egyházpolitikának a szálait szövögetjük, ne feledkezzünk 
meg arról, hogy oly valláserkölcsi és anyagi erőket gyűj-
tögessünk, a melyekkel akkor is megállhassunk, a mikor 
Magyarországon is bekövetkezik az állam és az egyhá-
zak teljes szétválasztása. 

Legyen már vége! Az a szeretetlen, egymást maró 
s minden szennyet a világ szeme elé teregető harcz, a 
mely az amerikai magyar ref. gyülekezetek hívei, de 
különösen papjai között, a hazai egyházhoz csatlakozás 
kérdése fölött kitört, de az utóbbi időben csillapodóban 
volt, legújabban megint szennyes hullámokat kavarva 
újult ki az amerikai magyar reformátusok sajtóorgá-
numaiban. Nem akarunk annak a kérdésnek a taglalá-
sába bocsátkozni, hogy a csatlakozás útja-módja mennyi-
ben helyes, vagy helytelen; az azonban, a hogyan a 
csatlakozott ós nem csatlakozott lelkészek és egyház-
tagok egymást marják és gyalázzák, a legmélyebb saj-
nálattal tölt el bennünket, A nem csatlakozott lelki-
pásztorokat illetőleg, a szeretetteljes kérésen kívül nincs 
más eszközünk, hogy őket jobb belátásra és a csúnya 
személyeskedés helyett az elvi vitatkozás terén maradásra 
bírjuk. A csatlakozottakat illetőleg azonban igen üdvös 
volna, ha az amerikai ügyeket intéző konventi elnökség 
komoly intelmet adna; mert az a csúnya, személyeskedő 
harcz, a melyet ők is folytatnak, nem építésére, ha-
nem csak szégyenére szolgál, mind a magyarságnak, mind 
a magyar kálvinizmusnak! 

I S K O L A . 

Ú.j ref. leányinternátus. A szatmári ref. egyház 
leányinternátust építtetett, melyet szeptember 1-én fognak 
ünnepélyesen megnyitni. Az internátus az egyház felsőbb 
leányiskolájával, egyéves női kereskedelmi tanfolyamával, 
óvónő- és polgári iskolai tanítóképző-intézetével lesz kap-
csolatos. Á társalgási nyelv német, franczia. A benlakó 
növendékek állandóan nevelői gondozás és felügyelet 
alatt lesznek. A teljes ellátási díj, mosással együtt, havonta 
hatvan korona. Lelkészek és tanítók leányai ötven koronát 
fognak fizetni. Jelentkezéseket már most elfogad és 
bárminemű felvilágosítást készséggel ad az igazgatóság. 

Megjutalmazott tanítók. A biharmegyei népneve-
lési egyesület Bíró János hosszúpályi-i ref. tanítót az 
analfabéták sikeres tanításáért 100, Forvith József hegy-
közújlaki és Szabó Gyula mezőgyáni ref. tanítókat pedig 
az analfabéta tanfolyamok vezetéséért 50—50 koronával 
jutalmazta meg. 

A horvátországi magyar iskolák. A Julián-egye-
sület mult évi működéséről a következő adatok számol-
nak be : Az egyesület az 1908 — 1909-ik iskolai évben 
huszonkét falusi és öt pusztai iskolát tartott fönn Horvát-



Szlavonországban és bár a magyar iskolák ellen nagy 
a horvát izgatás, a tanulók száma folytonosan emelkedik. 
A mult iskolai évben a huszonkét falusi iskolába járt ösz-
szesen 3255 tanuló (1760 fiú és 1495 leány); ebből 
magyar anyanyelvű volt 2756, német 407, horvát-szerb 
50 és más nemzetiségű 42. Az öt pusztai iskolába járt 
415 tanuló ; ezek közt 383 magyar, 22 német, 7 horvát 
és 3 más nemzetiségű volt. A falusi iskolákban a szaporodás 
— a mult évhez képest — 1406, a pusztaiakban pedig 
115 tanuló. Ez a szám azonban az egyesület fáradságot 
nem ismerő buzgólkodása következtében jövőre emel-
kedni fog, a mennyiben a bán az év folyamán kilencz 
újabb iskolának a szervezését engedélyezte. A Julián-
Egyesület a következő helyeken tart fönn iskolát: Babina-
gora, Benedik, Csakova, Daruvár, Erdővég, Gacziste, 
Galovacz, Hrtkovczi, Irég, Krestelovácz, Laczliáza (Vladis-
lavczi), Lipik, Maradék, Marinczi, Nagyczepidlak, Nagv-
pisanicza, Nikinezi, Ojankovácz, Platiczevó, Satrinczi, 
Szót, Terezinopolja, Brezovicza, Csemernicza, Gradina, 
Netecsa, Paliszállás (Suplyalipa). Ezeken kívül a következő 
helyeken most szervezik az iskolákat: Brinjani, Grubis-
nopolye, Jamarica, Martinéi, Nagy-Brsljanica, Pasián, 
Starin, Yrdnik ós Zriuska. 

Pályázati hirdetés. A znióváraljai állami tanító-
képző-intézet első osztályába az 1909/10 tanévre 15 
fizetéses, illetőleg künnlakó, 14 féldijat fizető, 4 ingyenes 
bennlakó növendék fog felvétetni. Az első osztályba 
folyamodhatnak azon ép testű, egészséges növendékek, 
kik a gimnázium, reáliskola és polgári iskola négy alsó 
osztályát elvégezték. A kérvények az intézet igazgató-
tanácsához czímzendők és folyó évi május hó 31-éig 
az igazgatósághoz küldendők. Az 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványhoz a következő okmányok csato-
landók: 1. Iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai évről 
ós az utolsó félévi értesítő. 2. Születési bizonyítvány. 3. 
Tiszti orvosi egészségi bizonyítvány. 4. Hiteles községi 
bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról. 5. Hiteles 
bizonyítvány a családfenntartó polgári állásáról, a család-
tagok számáról, ezek életkoráról s arról, hogy közülök 
hány van szülői gondozás alatt. 

Népiskolai feliratos táblák. Székely és Illés Ung-
váron a nagym. vallás- és közokt, miniszter úr által 
elrendelt és az iskolaépületeken alkalmazandó „Refor-
mátus elemi népiskola'' feliratú küljelvénv táblákat elké-
szítette ós raktáron tartja. Ezen küljelvénytáblák 50X65 
cm. nagyságban, erős vasbádoglemezen, a legcsinosabb 
kivitelben 8 koronáért kaphatók utánvét mellett. Ajánljuk 
megvételre mindazoknak, a kik még nem szerezték be. 

E G Y E S Ü L E T . 

Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. A MPIT. 
április 20-án Budapesten igazgató-választmányi ülést 
tartott. Az ülésen Zsilinszky Mihály ügyvivő elnök vezette 
a tanácskozást és Szőts Farkas titkár volt az előadó. A 
számvizsgáló bizottság jelentéséből tudomásul vette a 
választmány, hogy a mult évi számadások rendben van-
nak, hogy a társaság tiszta bevétele a főpénztárnál 
15,865 kor. 22 fillér, a Károli Gáspár pénztárnál 5999 
kor. 52 fillér, a kiadása a főpénztárnál 13,702 kor. 61 
fillér, a Károli-pénztárnál 4372 kor. 84 fillér volt. Ennek 
alapján a pénztárnoknak a felmentvényt megadta. De 
sajnálattal értesült a választmány arról, hogy a társulati 

tagok egy része rossz fizető, s ezért a tagdíjhátraléknak 
erélyes behajtására a pénztárnokot és a társulati ügyészt 
részletesen utasította. A társaság vagyona .129,647 kor. 
64 fillér. A választmány a vagyonkimutatásról szóló jelen-
tést megnyugvással tudomásul vette, s egyszersmind meg-
állapította az 1910. évi költségvetést. Á bevételeket a 
főpénztárnál 16,588 kor. 69 fillérre, a Károli-pénztárnál 
4350 koronára, a kiadásokat a főpénztárnál 16,588 koro-
nára, a Károli-alapnál 5560 koronára előirányozta. A tár-
sulati kiadványokat a folyó évre a szokásos öt sorozatban 
következőleg állapította meg: A Protestáns Szemle. A 
Tudományos sorozat XX-dik kötetéül Emlékezés Kálvinról 
czímű monográfiát adja ki, a melyet a Kálvin-jubileum 
alkalmából dr. Antal Géza, dr. Erdős József, Nagy Károly, 
Pap István, dr. Kun Béla és dr. Pruzsinszky Pál írtak. 
Az Egyháztörténeti Adattár-ból a VIII-ik kötet jelenik 
meg, a melynek szerkesztésére Pokoly József kolozsvári 
theol. tanárt kérte föl a választmány. A Házi Kincstár 
sorozatban Vallás és szabadság czim alatt dr. Pfennigsdorf 
népszerű hitvédelmi műve jön, Gyalog István balfi lelkész 
fordításában. A Koszorú sorozatban tíz új füzet (a 151 
160- sz.) kerül kiadásra a titkár szerkesztésében, a már 
kiírt nyilvános pályázat útján. Egyben elhatározta a 
választmány, hogy a kiadásra fölajánlott munkák meg-
buálására s általában a kiadandó munkák előkészítésére 
irodalmi bizottságot szervez, a melynek azt is feladatává 
tette, hogy a szocziális kérdések evangéliumi ker. szellem-
ben való irodalmi fejtegetését is vegye be a társaság 
munkatervébe. A Károli Gáspár-alap megerősítését, mint-
hogy a Házi kincstár és a Koszorú kiadása ennek a 
pénztárnak a feladata, újólag kötelességévé tette a választ-
mány a Társaság vezetőségének és tagjainak, s felkérte 
őket, hogy adományok, hagyományok és új segítő (3 
koronás) tagok gyűjtésével és a kiadványok szorgalmas 
ajánlásával és terjesztésével a Károli-alapot erősíteni 
szíveskedjenek. Adományokat elfogad és a Protestáns 
Szemle hasábjain nyilvánosan nyugtáz Bendl Henrik tár-
sulati pénztárnok (Budapest Deák-tér 4. sz.). Örvendetes 
tudomásul vette a választmány, hogy a református egye-
temes konvent elnöksége a romániai és amerikiai magyar 
református gyülekezet számára a Társaság népszerű 
kiadványaiból (főleg a Házi kincstár köteteiből és a 
Koszorú füzeteiből) 529 kor. értékben 23 egyházközségi 
könyvtárat szervezett; továbbá azt is, hogy a Kálvin-
Szövetség a Társaság Koszorú füzeteiből 200 koronáért 
5000 darabot vett meg és azokat 5 darabonként össze-
fűzetve a maga pártoló tagjai között terjeszti. A folyó 
évi közgyűlésre vonatkozólag elhatározta a választmány, 
hogyha vándorgyűlésre nem kap meghívást a Társaság, 
akkor szeptember vagy október havában Budapesten 
tartja évi közgyiílésót, a melynek ideje meghatározását 
és előkészítését az elnökségre bízta. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület a IX. kerület 
tüzoltó-utczai elemi iskola tornatermében (Tüzoltó-utcza 
88). f. hó 8. és 15-én szombaton este 1/48 órakor val-
lásos estélyeket rendez. Május 8-án: „Szegények nyomo-
rúsága", május 15-én : „Templomok a külvárosokban" 
czímen Böszörményi Jenő tart beszédeket. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Zalányi János, a debreczeni kollégium kiváló tehet-
ségű tanára, élete 39-dik évében, agyvérömlós követ-
keztében váratlanul elhunyt. Temetése, nagy részvét 
mellett, április hó 22-én ment végbe. 

Áldott legyen emlékezete! 



K Ü L Ö N F É L É K . 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen, hatással van. Eletet ad és életet ves'.! Külö-
nösen utóbbit bizonyítja sok embertársunk szomorú ki-
múlása, akik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert 
a tavaszi meleg nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, 
hanem ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is roha-
mosan fejlődnek és pusztítják a testet. Ez okból legin-
kább tavasz idején szorul a szervezet az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva van a test ellenálló képességét 
öregbíteni és netalán fennálló betegségeket körülhatárolni, 
visszaszorítani. Az uralkodó orvosi irányok között ezen 
hivatásnak legtökéletesebben felel meg a vérgyógyítás 
(Homeopatia), mivel ez élettani új és tökéletes vért ád 
a testnek, a vérkeringést rendbe hozza és az összes 
szervek táplálkozását emeli, ezzel egyszersmind a szervezet 
ellenálló képességét növeli. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kováts J. fővárosi orvos, kinek e czélra berendezett 
intézete van Budapest, V., Váczi-körút 18. sz. alatt. Mind-
azok, a kik köszvény-, görvélykór-, asthina-, szív-, gyomor-, 
vese-, ideg- vagy vérbajban szenvednek, teljes bizalom-
mal forduljanak ezen hírneves orvoshoz, mielőtt valami 
gyógyfürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének A kezelés 
igen egyszerű, kellemes, minden viszonyok között alkal-
mazható, hivatási zavarokat nem okoz. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárüsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Szerkesztői üzenetek. 
Agodi. Eszleleteid első részlete beérkezett. Eléggé csiklan-

dós kérdésekre vonatkoznak; de igazak, s ezért legközelebb jönni 
fognak. A folytatásokat is szívesen látom. Szíves üdvözlet! 

S. Sz. J . Debreczen. Megkaptam s a legközelebbi szám-
ban, vagy egész terjedemében vagy bő' kivonatban adni fogom. 

A. K. Buj . Bejött, de már erre a számra nem tudtam beso-
rozni. A jövő számban adni fogom. 

Religió. Budapest . Azt tetszik kérdezni, hogy józan ész-
szel miért rekriminálunk az ellen, hogy állami tisztviselő hivatalos 
helyiségében keresztet állítson íróasztalára, a mikor a kereszt mienk, 
protestánsoké is, s a mikor a mi „keresztyén" megnevezésünk és 
a, pápás „kereszténv* megnevezés között csak egy ipszilon a 
különbség, de a kereszt ott van mindkét névben. Ez a kérdés, de 
különösen annak indokolása azt mutatja, hogy a t. szerkesztőség-
ben fogalomzavar uralkodik a kereszt és a keresztyén megnevezés 
egymáshoz való viszonyát s ebből folyólag a keresztnek keresz-
tyén jelvényként alkaímazhatását illetőleg. Abban igazuk van, 
hogy mi prot. keresztyének nem vetettük el a keresztet. Úgy tekin-
tünk arra, mint a melyen az emberiség megváltatása elvégeztetett. 
De tévedni méltóztatik, ha a keresztény és a keresztyén megneve-
zésekben egyaránt megtalálni véli a keresztet, s azt hiszi, hogy 
a kettő között csupán egy ipszilon a különbség. Még ha csak ez 
volna is, legyen szabad emlékeztetnünk a homoúzion és a homoiu-
zion közötti egy jotta különbségre. Ugy-e, hogy mily fontos, lényegbe 
vágó különbség fordulhat meg egy betűn ! S körülbelül így va-
gyunk azzal a bizonyos ipszilounal is ! Önök a keresztény meg-
nevezést, lényegileg, históriáikig, etimológiáikig helytelenül, 3a 
kereszt szóból származtatják, s azt, egyházuk jellegének megfele-

lőleg látják el olyan tartalommal, a mely. mellett a kereszt, a 
crucifix teljesen felekezeti, pápista jelvénynyé válik. Mi pedig a 
keresztyén megnevezést, lényegileg, históriailag, etimológiailag helye-
sen, a görög chrifetiarios szóból, tehát magának a Krisztusnak 
nevéből származtatjuk, de azután éppen azért evangéliumi, krisz-
tusi tartalmat is adunk neki. Az a differáló ipszilon tehát lényegbe 
vágó differenciát képez közöttünk. Az önök keresztyénsége csak 
homoiuzionos, csak a valódi evangéliumi keresztyénséghez bizo-
nyfis dolgokban hasonló, a mienk pedig homouzionos, a Krisztus 
tudományával lényegileg azonos keresztyénség. S így levén a 
dolog, talán meg méltóztatik érteni, hogy báró Barkóczy úr 
cruciíixét miért minősítettük felekezeti jelvénynek s miért rekri-
mináltunk annak a kultuszminisztérium egy író asztalára állítása 
ellen ? Ha talán még így sem értené meg a dolgot a t. szerkesz-
tőség, igen sajnálnánk, de nem tehetnék ró'a! 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 

A halálozás folytán megürült somogytúri kongruás 
reform, lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Kiegészítési összeg: 685"72 kor. 
Az állás, a választás jogerőre emelkedése után, 

azonnal elfoglalandó. 
Megváltandó beruházások nincsenek. 
Pályázati kérvények, az E. T. II. törvénvczikk 16. 

§-ában megkívánt felszereléssel, f. évi május 24-ig Ság-
várra (postahely), Kálmán Gyula espereshez küldendők. 

Kunszentmiklós, 1909 április 26. 
Baksay Sándor, 

püspök. 

P á l y á z a t 
az Armós családi ösztöndíjra. 

A debreczeni ref. főiskolában az Armós családi ala-
pítvány megüresedvén, alólirott alapítványi gondnok ezen 
alapítványból járó évi 800 K ösztöndíjra pályázatot hirdet. 

Az ösztöndíjért olyan, bárhova való, Árinós nevű 
tanulók folyamodhatnak, a kik a Bagamérban lakó vala-
melyik Ármós családból származtak és a jövő iskolai év-
től kezdve a debreczeni ref. főiskolában kívánnak tanulni. 

A kik ezen alapítvány élv. zetére magukat illeté-
kesnek tartják, keresztlevéllel, csaladi leszármazási táb-
lával, iskolai bizonyítvánnyal és vagyoni állapotukra 
vonatkozó hatósági bizonyítvánnyal felszerelt és a főis-
kolai tanári karhoz intézett kérvényüket f. évi május lió 
21-ig & debreczeni ref. főgimnázium igazgatóságához, mint 
az alapítvány ez idő szerinti gondnokságához küldjék be. 

Debreczen, 1909. április 7. 
Karai Sándor, 

ref. fögimn. igazgató. 

P á l y á z a t . 

A debreczeni ref. főgimnáziumban megüresedett egy 
rendes tanári állásra pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak olyan református vallású egyének, a 
kiknek a mathematikából és fizikából középiskolai tanári 
oklevelük van. 

A tanszék évi javadalmazása 2400 korona törzs-
fizetés, 800 korona lakáspénz és öt 200 koronás kor-
pótlék. A korpótlék alapjául szolgáló időbe a másutt 
töltött rendes tanári évek beszámíttatnak. A törzsfizetés 
később 2800, 3200 és 3600 koronára emelkedhetik. A 
megválasztott tanárnak emellett, az idevonatkozó feltételek 
szerint, igénye van az állami fizetéskiegészítésre és az 
országos tanári nyugdíjintézetbe való felvételre. 



A pályázni kívánók vallásukra, végzett 'tanulmá-
nyaikra, tanári képesítésükre, eddigi szolgálatukra, egész-
ségi állapotukra és hadkötelezettségi viszonyukra vonat-
kozó okmányokkal felszerelt és a tiszántúli ref. egyház-
kerület közgyűléséhez czimzett kérvényüket. 1909. évi 
május hó 8-ig a főgimnázium igazgatóságáhaz küldjék be. 

A megválasztott tanár tanszékét, székfoglaló érte-
kezés tartásával, 1909. évi szeptember hó 1-én tartozik 
elfoglalni. 

Debreczen, 1909. április hó 22. 
Erőss Lajos, 

püspök. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

>1/ >1/ VI/ víz ^ xl/ >1/ vl̂  >1/ >J/ >1/ \|> ^ M̂ M̂ >1/ ̂  M/ ^ 

N Y 1 L T T É H 
r " "• " 1 1 i 

A kiváló bór- es lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő haiásu. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásTányrizkereskedéaekben vagy a Színre-I.ipóczi Salvator-forris-

Vállalatuál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Fizikai i - s 
Kémiai ( g 
Természetrajzi ^ 

Vet í tőgépek 
l ege lőnyösebb be-
jszerzési forrása. 

C r r l n l t f í i n C ^ n h n laboratóriumi felszere 
LlUuiy U ü U l u U u lésekéstanszerek gyára 

Budapest, VIi, Baross utcza 21. sz. 
l l rc l i i inikni gyár . l)veist'iívd-iiiííhely. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

* E rovatban fojrlaltakért nem vállal folclössé<ret a Szrrk. 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, i szapborogatások, 
: : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
üondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó .-felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

H I R D E T É S E K . 

MI a hanfifoKoző gerenda? 
A tiangfoliozó serenda??? 

Remény! Mihálynak, 
a magyar kir. Zene-Akadémia házihangszer-
készitőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb. erősebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség ! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

ményi elismert elsőrangú mű-
hegedű-készítési műterme 

Budapest, Király-u. 58. 
Telefon 87—84. 

A Hubay-quinttiszta húrok egye-
düli készítője. —. Régi és saját 
készítményt! mesterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a l egmagasabb árakig. 

Hirdetmény 
Ezennel hözhirré té te t ik; hogy miután a M a g y a r Királya 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. Osztá lysors já ték (JCXltf. s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló 
sors jegyeket felülvizsgálták, azok a, főe lárús i tóknak árús i tás végett , k iada t tak . 

Az I. osztály húzása 1909 m á j u s 19 és 21-én t a r t a t ik meg. A húzások a M a g y a r 
k i r á l y i á l l a m i e l l e n ő r i ő h a t ó s á g és királyi köz jegyző jelenlétében, nyilvánosan tör ténnek 
a luizási teremben. Sors j egyek a Magy. Kir . Szab. Osztá lysors já ték valamennyi árusí tóinál kapha tók . 

Budapest , 1908. évi április hó 25-én. 
M a g y . Kir. S z a b . 

O s z t á l y s o r s j á t é k I g a z g a t ó s á g a . 
Lukács. tLazay, 



A legjobb 

kályháka t é s k a n d a l l ó k a t 
cgáagétxl é s - k i r á l y i 

u d v a r i s z á l l í t ó 
szállít 

H B I M H . 
Budapest, Tbonet- udvar. 

Különlegességek: templomok, családi h á -
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi 
osak ezze 

a védő-
j e g y gyei . 

M E I D I N G E R - O F E N 

& H . H E I M ^ 
Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

t l u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
A d á f i a V ' í U é r i a u t o « a l O . SSB. 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utc a llíb sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. szeknek külön száza-
lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása.^ 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KAROLY 

Budapest, VII., Csömöri-úf 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek-ingyen. 

EltS magyar órapyár gőzerfl-
berendezéssel. 

C 3 H 2 3 B 3 f o r r á 8 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli tffltést ts szállít a 

Szt. Lukácsfűrdö Kútvállalat Budán, 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ö z e r í h a j t á s - és sa já t v i l l a m o s v i l á g í t á s s a l berendezve . 

OHSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1S85. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításén díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, m Ivek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok. egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több ú j orgona lett szál-

— 1 " • lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban, Hanmimumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 
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Marx é s Mérei 
Budapest, VI., Bulcsű-utcza 7. 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f iz ikai , k é m i a i , g e o -
déziai m ű s z e r e k e t . — Elemi, 
polgári és középiskolák te l j es 
b e r e n d e z é s e . — 8 0 m u n k á s , 

~ 16 lóerő. ~ 
Kitüntetve: 1906-ban ál lami ezüstérem, 

1907-ben a ranyérem. 

Káüai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitffnő csénlésért. X Ajánl ja te l jes jó tá l lás mellett 
benz inmotorai t m a l o m é s Ipar-

üzemre , valamint 

A jelenkor legegyszerűbb é s legtökéletesebb 
motorcsépiókészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekében használt gőzgépek 

cserébe vétetnek. 

cséplőkészleleii 
kettős tigztitó-szerkezettel. 

I E g y e d ü l l é t e z ő ú í d o n d s á g ! 

Önműködő , e l lenőrző És biztosító 
sze lep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: g ő z g é p e k , malmok, jár-
gányok , c sép lok , vetőgépek stb. 

Eisn inctorcsénlö-kés?letek 'leliiimulhatatlan kitűnősége íelői tudakozódni lehet: 
3áró Kemeny József úrnál Maros-Németi (E 

|,«»ir'»i/to«:ihh olcsó ii/.Mii ! Árjc 
:rdély) Kozma József úrnál Kadarkút. 

vzék kívánatra bérmentve. 

Orgonagyár 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

c s á s z . é s kir. udvar i szál l í tó , 

A bécsi é s párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb á rban és kedvező fizetési 
föl letelek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumat ika i ) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat . Rieger o rgonagyára i 36 évi f enná l l á s óta 1500 orgonát 
száll í tottak. 

Tervezetek és rajzo'c kívánatra díjmentesen. 

KÁLVIN JÁNOS MŰVEI Szerkeszti Czeglédi Sándor 
ref. lelkész, theol. magántanár. 
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A) Csoport. Kisebb értekezések . 

ELSŐ SOROZAT. 
I. A genfi egyház kátéja Ára — K 60 f. 

II. Az egyház reformálásának szükségességéről. . „ — „ 80 » 
III. Értekezés az ereklyékről „ — „ 50 „ 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál „ — „ 60 „ 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel „ — „ 50 „ 

VI. A párisi theol. fakultás hitezikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József . „ „ 50 „ 
K Itat mii, bár külön kiilön is kapható, egy díszes kötetben + K 50 I'. 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Béza Tódor : Kálvin Jáuos élete. Fordította Licz. liácz Kálmán Ara 1 K — f. 

VIII. Psvchopannychia. Fordította Rabold Gusztáv „ 1 „ 40 „ 
IX. Válasz Pighiusnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. (Sajtó alatt.) . „ 3 „ — „ 

A 25 ívnyi terjeteliníi kötet ára, díszes kötésben (» K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERVET PÖR. (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J. István . . . •• ^ <j0 05 • n v j 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította f t-eriedelmílkötet 

dr. Tari Imre ( ára díszes kötés-XII. Servet harminez levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő \ ben 8 K 
XIII. A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J. István 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és HATODIK 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 ív terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

D) Csoport. Kálvin főműve . 
Az Inslitutio Religionis Christianae 155í)-i főkiadása. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. Szent írásmagyarázat i müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. kötet. A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 



kaphatók: 
Apologétika. Ára vaszonkö-
tésben b K 

Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- nohl<0r70nh0V1 megJelentek é s 

kiadóhivatalában UcIJlCl&ClIlJUl 

E r ő s s L a j o s . 
EV A c c T o í / \c Budhista katekizmus. Német-

ül OSS i ^ d J U S . b ö l fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötésben 4 K 

T<Ticc K ' á r r k l v Estéli órák I. Ára fűzve OZ. LvlSS Ixcil U l \ . 3K. Vászonkötésben 5K. 
T c m r c n n A n r K á l v i n J á n o s é l e t e é s 

j a i l L M J O d l l L l U l . házpolitikája. Ara fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 
K u n B é l a d r . ? g y h á z a , k o m á n / ^ 
Magyar református egyházalkotmány. Ara . .. 7 K 
NTcí c r\7 Kárral \r K á l v i n theologiája. Ára vá-I N c i ^ y i x a r u i y . Szonköté»hen . . . ŐK. 
IS Iwón? P ó l Szoros kapu. Ára fíízve . 4 K. 
i \ y a i y I a i . Vászonkötésben . . . . 6 K. 
T á n n Q Í Z o l t á n P a p i d o l g° z a t o k I IL <K<>-
j d i i u o i í icti i . zönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i t r n v i r < ; 111 ^ Papidolgozatokllí.Ára I V I l l i O v H S v_iyu. ia . vászonkötésben 7 K. 

SC 7 0 U a T ' „ r Debreczeni Lelkészi Tár 
. O Z a U U J U Z b C l . (Gyakorlat) Ref. Papi 

Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 
7 c i r a \ z K ú m U r • K o n g n , a kézikönyve. Ára A s n a y j x a i o i } . F Ü Z V E I ^ O K . 

Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Á r a -—-30 K . 

Orgona-harmóniumok. 
A a\önyörfi liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a g y a i — vi l lamos erőre berendeze t t — hangszergyár . 
O T f l l A / f l O O C D I c s - é s k i r / u d v a r i h a n g s z e r g y á r o s , 
A I I l ¥ l / l l i \ A r K • I a m - k ' r z e n e - a k a d é m i a , sz in-
W I U V i n y U i . l B U l házak , művészek s t b . szá l l í t ó j a , 

Budapest, II., Lánczííid-u, 5. sz, Gyár: Öntöház-u, 2, sz, 
Továbná ajanlja sajnt gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
liúros-, vonós és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! £fy
ba

á;: 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősei >l> és lágyabb 
hangot, nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruálhatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá', 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről kiilön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban  
es kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

Pontos és 
l e g j o b b ORAK 5 évi 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
2JÜ evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
müórás és ékszerész, az ev, reí, egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-korút 29. 

r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4496U. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : 
IX . ker . , K á l v i n - t é r 7. sz . , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i rde té s i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 

L a p t u l a j d o n o s , k i a d ó é s f e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A M A R I S T V Á N . 
Főmunkatársak : 

Dr. Kováts Is tván. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor. , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Elet Könyvéből : Dél felé — éjfél felé. V. J. — Vezérczikk : Vegyesházasságok ügyéhez. II. I. — Iskolaügy : 
A felekezeti középiskolai tauárok státusrendezése. — T á r c z a : A szenvedésről. Miklós Elemér. A történelmi Jézus. 
— Be l fö ld : A genfi út. Dr. IC. I. Az egyetemes konvent ülései. Tudósító. A felsőszabolcsi református egyházmegye 
közgyűlése. Andrássy Kálmán. — Kü l fö ld : Úti emlékek Dániából. Sz. L. — Egyház. — Iskola. Egyesüle t . 
Gyászrovat. — Adakozás. — Különfélék. Pá lyázat . — Hi rde tések . 

Az Élet Könyvéből. 
Dél felé — éjfél felé. 

„Az igazak Ösvénye olyan, mint a hajnal 
világossága, mely minél tovább halad, 
annál világosabb lesz, a teljes délig. 
Az istentelenek útja pedig olvau, 
mint a homály, nem tudják, miben 
ütköznek meg. (Péld. 4.18,19.) 

Az embervilág képe a természeti világ tük-
rében. A világosság és sötétség ősi ellentéte a két 
ellentétes életirányzat feltüntetésére. Minden idő és 
nép hitében és hitregéiben visszatükröződik a vilá-
gosság és sötétség ellentétének és váltakozásának 
természeti szemlélete. A keleti képzelet a külsővel 
fejezi ki a belsőt, Hasonlattal világosítja meg a 
szellemi és erkölcsi világ jelenségeit s azok hor-
dozóját : az embert. A Példabeszédek kincsesházá-
nak királyi B< " 1 kétféle embert lát a világon. 
Bölcs és bolond, vagy igaz és gonosz, avagy isten-
félő és istentelen embert. És ez a hármas pár-
huzam alapjában véve egy erkölcsi ítélet: a jó és 
rossz ember megkülönböztetése. Vagyis a vallás 
nyelvén: istenes és istentelen, hivő és hitetlen 
ember. E kétféle ember életét a világosság és 
sötétség, a nappal és az éjszaka képében szem-
lélteti. illetőleg a két irányban haladó életutat a 
világosság és a sötétség fokozatosan haladó diadal-
útjának hasonlatával világosítja meg. Láttátok-e 
a nap útját a támadó hajnaltól a ragyogó délig? 
Láttátok-e a nyári nap kelését a hajnalfényes, 
aranyos hegyek mögiil ? Kisértétek-e vándor útján? 
A sugárzó fény egyre nő. Az életadó meleg mind 
bővebben árad szét. Az ég királya keleti éji szál-
lásáról diadalmasan halad királyi trónjához, dél 
felé. Ilyen az igazak ösvénye, a „világosság fiai-
nak" az élete. Ama „Hajnalcsillag"', a „világ Vilá-

gossága" első sugarát veti rád s te a „hajnal fia" 
leszel. Az öntudatlan ártatlanságból tudatos tör-
vényteljesítés lesz, Az aggodalmas törvény teljesí-
tésből bensőséges prófétai hűség lőn. A prófétai 
szent várakozásból a keresztelő jánosi előkészületen 
át, tanítványi hit- és szeretetközösség. A Karácsony-
ból Nagypéntek, ebből Húsvét lesz és a diadalmas 
élet mind feljebb halad a teljes délig, a mennybe-
menetel sugárözönéig. Ingatag Simonból sziklahitü 
Péter, pusztító Saulból világhódító Pál, a küzdő 
egyházból győző egyház lesz. Ez az isteni fejlődés 
fényes törvénye! 

Hát a másik utat láttátok-e? Az esthajnaliól 
a fekete éjfél felé? Egyre fogy a fény. Apad a 
meleg. Nyugati alvó kerevetébe dől a fáradt király. 
A nyugati ég visszasugárzó fénye is kihal. A csillag-
mécseket eloltja a komor felhő. A éj királynőjét, 
a holdat elragadja a romboló vihar. Minden vilá-
gosság eltűnik s átveszi birodalmát a határtalan 
homály, a fekete éjfél. Ilyen az istentelenek útja, 
a „világ fiainak" élete. A tiszta érzések és gon 
dolatok, nemes vágyak, boldogító törekvések sor-
ban elhalnak. A hit után az erkölcsiség, aztán az 
egészség s az élet is megrendül, leomlik s átveszi 
uralmát az erkölcsi és testi halál és mindent el-
borít a fekete éjfél, a nagy ítélet s a boldogtalan 
örökkévalóság. Ez a siilyedés sötét törvénye! 

Magyar keresztyén lélek! Merre haladsz ? 
Éjfél felé, vagy dél felé? A Hajnal fia vagy-e, 
vagy a sötétségé? 

Magyar keresztyén Sión! Hát a te utad merre 
visz? Éjfél felé, vagy dél felé? 

Magyar lélek! Magyar Sión! Vajha dél felé 
mennétek, az egyéni üdv s a közéleti diadal: a 
teljes dél felé ! V. J. 



V e g y e s h á z a s s á g o k ü g y é h e z . 

Tudjuk, hogy a római pápa a r. kath. házasságkötés 
dolgában kibocsátott s a vegyesházasságokra vonatkozó 
rendelkezéseiben sérelmes „Ne temere" dekrétumát a 
magyar királyságot illetőleg felfüggesztette és annak 
helyébe a Németországra nézve kibocsátott „Provida" 
konstituczió rendelkezéseit léptette. 

A róm. kath. „Egyházi Közlöny" f. évi 18-dik 
száma közli most a magyar r. kath. püspöki kar által a 
vegyesliázasságok ügyében a lelkészkedő papság számára 
kiadott instrukcziót, a melyben benne foglaltatik teljes 
szövegében a Provida konstitucziót a magyar királyságra 
is kiterjesztő pápai döntvény is. Mind ezt a döntvényt, 
mind a r. kath. püspöki kar instrukcziójának fontosabb 
s minket is érdeklő pontjait jónak látjuk megismertetni 
a következőkben. 

A döntvény magyar fordításban így hangzik : 
„A sákramentumok szent kongregácziója. Kóma, 

1909. február 27. Jegyzőkönyvi szám: 833/08. 
A vatikáni apostoli palotában. 1909. febr. 19-éu 

tartott egyetemes gyűlésben, kérdés terjesztetett elő: 
„Romana et eliarum — Dubiorum circa Decretum de 
Sponsalibus et Matrimonio", vonatkozással Magyarország 
elöljáróinak a vegyesházasságokat illető kérelmére, 

A főmagasaágú és tisztelendő atyák, arra a kér-
désre, hogy: Teendő-e intézkedés és miként ebben a 
dologban ? — ezt válaszolták : „Tekintettel az ügy köriií 
fennforgó különleges körülményekre, felkérendő ő szent-
sége, hogy méltóztassék ez időszerint a vegyesházas-
ságokat illetőleg kiterjeszteni a magyar királyságra az 
1906. január 18-án Németországra nézve kibocsátott 
Provida constitutiót, fenntartásával a conciliumok szent 
congregatiója által arra vonatkozólag 1908. febr. 1-én és 
márcz. 28-án kiadott kijelentéseknek". 

Ő szentségének 1909. febr. 23-diki kihallgatásából: 
Ő szentsége, meghallgatván a titkár előterjesztését, a 
főmagasságú atyák szavazata mellett méltóztatott mind-
ehhez kegyelmesen hozzájárulni; ezenkívül a magyar 
királyságban, a Ne temere dekrétum kihirdettetése óta 
eddig, nem a dekrétum szabványai szerint megkötött 
vegyesházasságokat, a mennyiben egyéb gátló okok nem 
forognak fenn, érvényeseknek kivánta tekinteni és ezt 
kifejezetten kijelentette és elrendelte. Ferráta bibornok, 
praefektus. s. k. Qiustini Ph. titkár, s. k. Pecsét." 

A püspöki kar instruki ziója, ismertetvén a pápai 
döntvény létrejövetelének történetét, s közölvén a Pro-
vida konstitucziónak a vegyesházasságokra vonatkozó 
2-dik pontját és az ahhoz a congregatio concilii által 
adott magyarázatokat, hét pontban adja meg a pap-
ságnak a Vegyesházasságokat illető utasításokat. 

Az 1. pont kijelenti, hogy a pápai döntvény sem-
mit sem módosít, a tiszta róm. kath. és a tiszta „akatho-
likus" házasságokra vonatkozó felfogáson. Ez utóbbiakat 
illetőleg azonban csak akkor nem, ha az „akatholikus" 
felek valamelyike nem kereszteltetett a r. kath. egyházban, 

vagy áttérés folytán nem volt annak valamikor tagja. 
A valóságos „akatholikusok" házassága tehát érvényes, 
abban az esetben is, ha nem a Ne temere rendelkezéseinek 
megfelelőleg köttetett is meg. 

A 2. pont szerint a r. katholikusok és haeretikusok 
és schizmatikusok között, nem a Ne temere rendel-
kezéseinek megfelelőleg kötött vegyesházasságok ugyan 
érvényeseknek, de tilosaknak tekintendők, ha csak a 
nem róm. kath. fél reverzálist nem ad. a r. kath. fél 
pedig a vegyesházassági akadályt illetőleg egyházi fel-
mentvényt nem szerez. 

A 3. és 4. pont az ekképen „biztosított" vegyes-
házasságok egyházi megkötési módjára nézve ad uta-
sítást. 

Az 5. pont szerint azok a róm. katholikusok, a kik 
haeretikus vagy schizmatikus egyházba tértek át, vagy 
a r. kath. egyházba tértek, de attól újból elszakadtak, 
csak a Ne temere rendelkezéseinek megfelelőleg köt-
hetnek róm. katholikus felekkel érvényes házasságot. 
Az attól eltérőleg megkötött ilyen házasság nemcsak 
tilos, hanem érvénytelen és semmis. 

Megmagyarázza továbbá ez a pont, hogy kik minő-
sítendők (róm.) „katholikus személyeknek". Ilyeneknek 
tekintendők: 1. azok, a kik róm. kath. ritus szerint 
kereszteltettek, a róm. kath. vallásban neveltettek és 
abból soha ki nem tértek; 2. a kik r. kath. ritus szerint 
kereszteltettek, bár sohasem voltak róm. katholikusok; 
3. a kik r. katholikusoknak kereszteltettek, de haere-
tikusokká vagy schizmatikusokká lettek ; 4. a kik nem 
róm. kath. ritus szerint kereszteltettek, de a r. kath. 
egyházba tértek, abból azonban ismét kitértek. „Aka-
tholikusoknak" minositendők a haeretikusok és schizma-
tikusok, a mennyiben nem róm. kath. ritus szerint keresz-
teltettek, vagy valamikor nem voltak a r. kath. egyház 
tagjai. 

A 6. pont szerint a Provida rendelkezései csupán 
a Magyarországon születettekre és itt házasságot kötőkre 
vonatkoznak. 

A 7. pont megállapítja, hogy a magyar királyság 
alatt nem csupán Magyarország ós Erdély értendő, hanem 
a szent korona alá tartozó összes területek, tehát Hor-
vát-Szlavonország és Fiume is. 

A püspöki kar instrukcziója végül buzdító szavakat 
intéz a lelkészkedő papsághoz a vegyesházasságok körül 
a róm. kath. egyház javára kifejtendő munkásságot ille-
tőleg. Kötelességükké teszi, hogy a vegyesházasságoktól 
lehetőleg tartsák vissza híveiket, felvilágosítván azokat, 
mind nyilvános, mind magános tanításaik által a vegyes-
házasságok hitbeli veszedelmei felől. Ha a vegyesházas-
ságot ki nem lehet kerülni, akkor arra igyekezzenek, 
hogy a születendő gyermekek, reverzális útján a róm. kath. 
egyház javára biztosíttassanak s ez úton a róm. kath. fél 
a vegyesházassági akadály alól despenzálható legyen. 
Ha nem sikerül reverzálist nyerni, akkor arra igyekez-
zenek, hogy a róm. kath. fél által a gyermekek mégis 
róm. katholikusoknak neveltessenek. Az a róm. kath. fél, 



a ki ezek közül egyikre sem hajlandó, mindaddig vétkét 
jóvá nem teszi, absolutióban nem részesíthető. 

Ezekben ismertettük a pápai döntvényt ós a magyar 
róm. kath. püspöki kar instrukczióját. Bírálatába ez 
alkalommal nem bocsátkozunk. Megtesszük legközelebb. 
Annyit azonban már most is kijelentünk, hogy vele egy-
általában nem lehetünk megelégedve, s a Ne temere 
aktáit még nem tekinthetjük lezártaknak. 

H. I. 

I S K O L A Ü G Y . 

A fe lekeze t i közép isko la i t a n á r o k s t á t u s -
rendezése, 

Az Orsz. Ref. Tanáregyesületnek a kultuszminiszterhez 
intézett memoranduma. 

A kultuszminiszternek 1906. évi november hó 7-én 
95,383- szám alatt kelt rendeletével kiadott szabályzat 
szerint a felekezeti és községi középiskolák igazgatóinak, 
tanárainak és tornatanítóinak fizetése, személyi pótlékkal, 
az állampénztárból az állami költségvetésben e czélra 
felvett összeg keretén belől, fokozatosan olyan összegre 
egészíttetik ki, a minőt az állami középiskolai igazgatók, 
tanárok és tornatanítók az 1893. évi IY. és az 1904. 
évi 1. t.-cz. alapján élveznek. 

Ennek daczára, a mikor a törvényhozás az 1909-
évi költségvetéssel az állami középiskolai tanárokra 
nézve a státusrendezést megkezdette; a felekezeti és 
községi középiskolák tanárainak párhuzamos fizetésren-
dezésére nézve semminemű intézkedést nem tett. 

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület választmánya tehát 
memorandumot intézett a kultuszminiszterhez s memo-
randumában azt kéri, hogy az 1910. évi költségvetésben 
vigye teljesen keresztül a nem állami középiskolai tanító-
személyzet fizetésének az állami középiskolai tanító-
személyzet fizetésével való egyenlősítését is. Vagyis gon-
doskodjék arról, hogy éppen úgy, a mint ez az állami 
középiskolai tanárokra nézve már megtörtént, a VII. 
fizetési osztály 1909. január 1-től kezdődő hatállyal, az 
állami tanárokra alkalmazott arány szerint, a nem állami 
középiskolák tanáraira nézve is megnyittassék és a három 
fizetési osztályba való egyenletes beosztás az állami 
középiskolai tanárokra alkalmazandó arányban és egyide-
jűleg a nem állami középiskolai tanárokra nézve is végre-
hajtassék. Továbbá intézkedjék az iránt, hogy az állami 
középiskolák igazgatóira nézve követett eljárás szerint 
a nem álllami középiskolák igazgatói is 1909. január 1-től 
kezdődő hatállyal a VII. fizetési osztálynak és pedig ezen 
fizetési osztály mindhárom fokozatának megfelelő igazgatói 
fizetéskiegészítést nyerjenek és az állami középiskolai 
igazgatók helyzetének további javításával az ő fizetésök 
is egyidejűleg ugyanazon arány és mérték szerint kiegé-
szíttessék. 

Egyben felhívja a memorandum a miniszter figyel-
mét azokra a hiányokra is, a melyek a fizetéskiegészítés 
körül eddig követett eljárásban az egyenlő elbánás 
szempontjából leginkább szembeötlenek. 

Ezek a hiányok a következők: 
Míg az állami középiskolai státusban és a nem 

állami középiskolai állandó igazgatójú státusokban a 
szoros értelemben vett tanárok és az igazgatók a részükre 
kijelölt fizetési osztályok között külön-külön osztatnak 

meg: addig a nem állandó igazgatójú státusokban az 
igazgatók és tanárok együtes létszámot alkotnak és 
ezen együttes létszám alapján történik a fizetési osztá-
lyok között való megosztás. 

Ebből a nem állandó igazgatójú státusokra a többi 
státusokkal szemben az a hátrány származik, hogy a 
szoros értelemben vett tanárok a nem állandó igazgatójú 
státusokban kedvezőtlenebb arányban oszlanak meg a 
fizetési osztályok közt, mint az állandó igazgatójú státu-
sokban. Mivel ugyanis az igazgatók tanári szolgálatuk 
alapján legnagyobb részben a felső fizetési osztályba 
jutnak, a szoros értelemben vett tanárok a felső fize-
tési osztályban aránylag kevesebb helyett nyernek, mint 
az állandó igazgatójú státusokba tartozó tanárok. 

Ezen hátrány megszüntetése és az egyenlő elbánás 
elvének alkalmazása végett annak elrendelésére kérik a 
minisztert, hogy a nem állandó igazgatójú státusokban 
a felső fizetési osztályba annyival több tanár soroztassék 
be, mint az alsóbb fizetési osztályokba, a hány igaz-
gató van az illető státusban. 

Továbbá a fizetéskiegészítés elveit magában foglaló 
tájékoztató 2. és 3. pontja szerint a más státusban eltöl-
tött idő, éppen a státusbeosztás alapelve és lényege 
alapján, figyelembe nem jöhet és nem vehetők figyelembe 
a nem középiskolában (polgári iskolában tanítóképző-
intózetekben) töltött évek sem. 

Az állami középiskolai tanárok rangsorából és a 
tanulmányi alapból fenntartott kir. gimnáziumok rangso-
rából azonban megállapítható, hogy ezen két státusban 
a kölcsönös áthelyezés alkalmával a másik státusban 
töltött szolgálati idő teljesen beszámíttatik. 

A státusbeosztás alapelve és lényege tehát nem 
zárja ki a más státusbeli szolgálat beszámítását. 

De ez a megszorító intézkedés különben is ellen-
tétben van azzal a tanügypolitikai irányzattal, mely az 
1883. évi középiskolai törvénnyel megindult és az 1894. 
évi nyugdíjtörvénnyel folytattatott. Ezen irányzatnak a 
nemzeti eszmétől sugalt czélja az, hogy az ország iskolái 
között az addig fennállott áthághatatlan válaszfalak a 
lehetőségig leomoljanak, hogy iskoláink között, melyek 
mindnyájan a nemzet iskolái, szabad mozgás legyen, 
hogy minden erő oda válhasson be, a hol a nemzeti 
kultura a legjobban hasznát veheti. 

Már pedig azzal, hogy a más státusbeli szolgálat 
a fizetéskiegészítés szempontjából nem számíttatik be, 
újabb válaszfal emeltetik a különböző jellegű taninté-
zetek közé, mert e korlátozás úgyszólván lehetetlenné 
teszi az egyik intézetből a másikba való átlépést. 

Kérik tehát a minisztert, hogy a más státusban és 
a középiskolával egyenlő rangú intézetekben töltött szol-
gálat beszámítása iránt is intézkedjék. 

Végül a létszámkimutatások évenkinti kiadásával 
járó hátrányokra mutat reá a memorandum. 

A Tájékoztató 12. pontja szerint a fizetéskiegészí-
tési előléptetés félévenkint, vagyis január hó 1. és július 
hó 1. hatállyal lép életbe. Az 1908. évi június hó 29-ről 
76,252. szám alatt kelt min. rendelet szerint pedig a 
minden év június és deczember havának végével lezárt 
létszámkimutatások csak évenkint egyszer, lehetőleg az 
év elején küldetnek meg az illető intézetek főhatóságai-
nak. Igaz, hogy ugyanezen rendeletben kilátásba helyezi 
a miniszter, hogy félévenkint olyan kimutatásokat, úgy-
nevezett összegező kimutatásokat fog. kibocsátani, a 
melyekben a státusbeli középiskolák részére az illető 
félévre kiutalt segélyek egy összegben vannak feltüntetve. 
De ilyen összegező kimutatás is eddig csak az 1908. 
év I. feléről adatott ki. 



Mivel a félévenkint lezárt létszámkimutatások csak 
évenkint, az év elején adatnak ki. a júniusban lezárt 
kimutatásba becsúszott hibákat vagy egyáltalában nem, 
vagy csak egy félév múlva vehetik észre az érdekelt 
tanárok és így az őket ért sérelem orvoslásáért vagy 
egyáltalában nem, vagy csak egy félév múlva folya-
modhatnak. Hibák pedig — lehet, hogy a fenntartó testüle-
tek mulasztásából is— az eddig megjelent kimutatásokba 
is csúsztak be. Egyesek, kik a státusba tartoznak, kima-
radtak a létszámkimutatásból, mások pedig, a kik a 
státusból kiléptek, benthagyattak a névsorban. Az ilyen 
hibák azonban meghiúsítják a felezés illetőleg a fize-
tési osztályba való beosztás elvének pontos végrehaj-
tását, érzékenyen érintik egyes tanárok érdekeit, alkal-
matlan és késedelmesen elintézhető felfolyamodásokra 
adnak okot. 

Ezért kérik a minisztert, hogy a státusok létszám-
kimutatásait félévenkint adassa ki. 

TARCZA. 
A szenvedésről. 

Ti, kik tavaszi napsugárban jártok, 
Körültetek pompázó, szép virágok, 
Felettetek derült ég tiszta kékje, 
A szívetekben nyugalom és béke ; 
Ti, kik felé mindig mosolyg az élet, 
Hallottátok hírét a szenvedésnek ? 

A mely körülvesz, árnya van a fénynek, 
Sok millión bajban, nyomorban élnek, 
A kiknek oly súlyos sorsuk keresztje, 
Hogy nem bírják el, sírnak földre verve, 
Míg testük, lelkük napról-napra pusztul, 
Sorvasztó kíntul, terhes fájdalomtul. 

Mosolygó ember, még nem szenvedő te, 
Ne nézz közönnyel a bús szenvedőre, 
Hisz gazdagabb ő sokban, mint te vélnéd, 
A fájdalom megnemesiti éltét 
S az a tudat enyhíti kínjait, 
Hol szenvedés van, ott Isten lakik ! 

Mi nemesebb, mint annak adni enyhet, 
Ki nagy bajában elhagyatva szenved, 
Lelkünk derűjéből juttatni néki, 
Ki kétségb'esve Golgotáját éli; 
A lélek, mely vigasztal, enyhít, ápol, 
Részt vesz magának Isten munkájából. 

Hát még ápolni hosszú éven által, 
Örökre szembe nézni a halállal; 
Szemlélni azt a szörnyű végső harczot, 
Mutatni hozzá nyájas, bízó arczot; 
Vérezni gyakran titkos belső sebtül, 
S másnak szolgálni, másnak lenni enyhül; 
Imádkozván helyette ágya mellett, 
Vezetni egy hajótört, árva lelket 
E föld porából Isten szent színéhez: 
Ily áldozatra csak nő lelke képes ! 

Dalom virágit hintem ím felétek, 
A mint adom, oly szívesen vegyétek, 
Ti hervadó, ki sem nyílott virágok, 
Kik másokért mindent feláldoznátok, 
Mi földi embert boldoggá tehet, 
Az ifjúságot, kedvet, életet; 
De ezekért örök üdvöt cseréltek 
Mert hivatástok oly kedves az égnek, 
S mi egyedül az üdvözítő itt lenn, 
Veletek van, ti bennetek az Isten ! 

Miklós Elemér. 

A t ö r t é n e l m i Jézus . 
(Folytatás.) 

A keresztyénség előállását és a Jézus személyét 
illetőleg Kalthoft' a szocziálizmus történelmi-materialista 
álláspontján áll. Szerinte a keresztyénség főeszméi tulaj-
donképen egy szocziális mozgalom vezéreszméi, melyek 
állandóan foglalkoztatták a kedélyeket abban az időben, 
a melybe az egyház alapítójának, Jézusnak állítólagos 
születését teszi, tehát a mi időszámításunk kezdetén. 
Krisztus eszméi tehát nem fűződnek egy történelmi 
személyhez és annak életéhez, munkásságához, hanem 
tömeg-eszmék, melyek egy forrongásban levő társadalom 
szocziális törekvéseiből, felfogásából és vágyaiból ala-
kultak ki. Ezért a keresztyénség nem volt egyéb, mint 
egy nagyszabású szocziális mozgalom, melynek előtör-
ténete ott van a római birodalom pauperizmusában, a 
zsidó társadalom messianizmusában s a magas fejlettségű 
görög filozófia eszmekörében. Ezeknek ós más ténye-
zőknek közös működése hozta létre a keresztyénséget, 
'sőt az egész Jézus-alakot is. Kalt.hoff egész felfogásán átvo-
nul Marx híres elmélete, a mely a történelmi materializmus 
alapeszméje s magva lett, hogy t. i. az egész társadalom 
fejlődése minden lelki-szellemi tényezők kizárásával tel-
jesen s kizárólag a gazdasági viszonyok eredménye és 
terméke. Ezért hirdeti a szocziálizmus, hogy a keresztyénség 
feltétlenül előállott volna még akkor is, ha Jézus soha-
sem élt volna, mivel a keresztyénség is, éppen úgy, mint 
a reformáczió, vagy a görög bölcsészet bármely ága, 
nem egy történelmi személy működése folytán állott elő, 
hanem a világtörténelemnek egy fejlődési foka, kultur-
,jelensége gyanánt tekintendő, s így a keresztyénség 
előállása egy személyes alapító felvétele nélkül is teljesen 
érthető. Ezért a szocziálista írók mind megegyeznek abban, 
hogy a Jézus személyének, a mennyiben esetleg mégis 
élt, a keresztyénségre nézve nincs semmi különösebb 
jelentősége. Ezért közönbös dolog, hogy élt-e valaha, 
vagy nem, s ha sokan nem is tagadják meg teljesen az 
ő történelmi létezését, de nem is mennek tovább annál 
a feltevésnél, hogy Jézus „valószínűleg" élt. Azért írja 
Kautsky1 is : „A történész számára, a ki ezt tűzi ki 
feladatául, hogy a keresztyénséget, mint világtörténelmi 
jelenséget megmagyarázza, a Jézus személye aránylag 

1 Die Entstehung des Christentums, „Neue Zeit" 1885. 543. 1. 



kisebb jelentőségű . . A keresztyénség isteni eredetébe 
vetett hitet pedig különösen azért támadják, mivel, mint 
Kautsky mondja, ez a hit később a feudalizmus és 
abszolutizmus támasza lett. 

A szoczializmus ellenszenve és gyűlölete a keresz-
tyénség ellen tehát érthető. A személyes alapítóba, akár 
mint isteni lénybe, akár mint emberbe vetett hit, homlok-
egyenest ellentmond minden történelmi materialista felfo-
gásnak. Az a tény pedig, hogy a keresztyénség csakugyan 
egy rendkívüli személyiség ereje s hatása folytán, tehát 
kizárólag lelki erők közlése és fejlesztése folytán állott 
elő, kiáltó bizonyíték a szocziálizmus elméletének minden 
száraz egyoldalúsága ellen, a mellyel minden társadalmi 
fejlődésben a lelki erők teremtő erejét megtagadja s 
mindent a gazdasági helyzetből és viszonyokból akar 
kimagyarázni. Ezért látjuk azt az iszonyú erőfeszítést, 
mellyel például Kautsky is megpróbálja úgy a keresz-
tyénség, mint a reformáczió előállását történelmi mate-
rialista alapon megmagyarázni, hogy így a világtörténelem 
két leghatalmasabb s tisztán szellemi mozgalmának végső 
indító okait mégis gazdasági alapokra sikerüljön vissza-
vezetnie. 

Természetes, hogy ez a felfogás, a melyet Kalthoff 
is vallott, nagy egyéniségeknek, hatalmas szellemeknek a 
történelmet irányító befolyásáról hallani sem akar. A 
keresztyénség előállását nem fogadja el azon az alapon, 
hogy az egy „lángeszű vallásalapító "-tói, mint történeti 
személytől veszi eredetét. Kalthoff szerint a nagy embe-
rekről. mint a világtörténelem hordozóiról szóló elmélet, 
a Carlyle hősei, a modern történettudományra nézve 
már nem bírnak jelentőséggel. A lelki tényezők, az eszmék, 
melyek irányítókul lépnek fel a tÖrténelemben; „kultur-
produktum"-ok, a melyek mint korábbi okoknak hatásai 
szükségszerűleg állanak elő. Az eszméket tehát nem az 
egyéni lélek gondolja ki fáradságosan,1 hanem a társa-
dalmak tömegereje az, a mely tömegmozgalmak folytán 
töniegeszméket teremt, De ezek nem függenek az egye-
sek akaratától, hanem szükségszerűleg alakúltak s a 
társadalmi viszonyok eredményei. A keresztyénség is 
nem csupán vallás és theologia, de egyszersmind társa-
dalmi jelenség is, s mint ilyet, az új társadalmi alakulás 
hozta létre. 

A tisztán szoeziális erők folytán s tisztán szoeziális 
eszmék alapján, kialakult keresztyénségnek tehát nincs 
szüksége Jézusra, mint vallásalapítóra. Történelmi mate-
rialista alapon tehát egy ilyen rendkívüli egyéniség 
szerepét semmi körülmények között sem lehet elfogadni. 

De hogy elméletén kívül más bizonyítékokat is 
szerezzen Kalthoff a Jézus történelmi létezésének meg-
tagadására, e czélból mindenáron azt igyekszik kimu-
tatni. hogy a Jézus életére vonatkozó összes források 
megbízhatatlanok s elfogadhatatlanok. Szerinte nincs 
egyetlen egy forrásunk sem, a mely egy történelmi 

1 Kalthoff: L)as Christusproblem. Grundlinien zu einer 
Sozialtheologie 11. 1. 

személy mellett bizonyítana. Az a Krisztus, a kiről az 
ős-keresztyén irodalom s az evangéliumok szólanak, 
egyáltalában nem ember, hanem legalább is „Übermetsch" 
vagy Istenfiú. Sehol és soha sem áll előttünk Jézus úgy, 
a hogy a kritika azt elénk szeretné állítani: mint termé-
szetes ember, történelmi reális vonásokkal biró egyén.1 

A János evangéliumát említenünk sem kell. Márk evan-
géliuma is Isten fiáról beszól. Lukács is természetfölötti 
színeket használ. Máté már a szűztől való születésnek 
leírásával bizonyítja, hogy nem földi emberről akar 
szólni. Kalthoff azonban ezekkel korántsem a Krisztus 
istenségét akarja bizonyítani, hanem azt, hogy szerinte 
az evangéliumok sehol sem állítanak a szemünk elé 
egy valóban élt történeti személyt. Pál apostolrol meg 
tulajdonképpen nem is kell szólanunk, hisz ő meg éppen 
arról a Krisztusról beszél, mint mennyei emberről s 
második Ádámról, a kit test szerint sohasem ismert. De 
talán legalább az a négy legfőbb levele, a melyek a 
kritika ostromát mindeddig diadallal kiállották, vala-
mennyire csak mégis bizonyítékok a Jézus mellett. Kalthoff 
ezek hitelességét is tagadja Bauer Brúnóval s a holland 
theologusok hasonló irányú részével együtt; Tacitus, 
Josephus Flavius s a többiek bizonyságai mind kétsé-
gesek, betoldások stb., szóval nem megbízhatók. 

De nincs is a Jézus történeti alakjára semmi szük-
ség, mondja Kalthoff'. „Ha a keresztyénség, még theo-
logiai szempontból is, csak az abban a korban uralkodó 
tényezők történelmi fejlődésének vallásos összefoglalása, 
mi szüksége van akkor a történettudománynak egy tör-
ténelmi Jézusra.2 Még akkor is, ha csakugyan lennének 
róla biztos forrásaink, s ha még oly pontosan be is 
lenne bizonyítva az ő létezése, a keresztyénség tör-
ténelmi szükségességét még sem tenné érthetővé, 
és a keresztyénség előállásában neki alapító, kezdő, 
vezető szerepet még sem lehetne tulajdonítani. Mert 
a keresztyénség nem kezdődött egy bizonyos meg-
határozott dátummal s a szocziólogus előtt az a legkép-
telenebb gondolat, hogy például egy látomás folytán meg-
tért Pál apostolnak Kis-Ázsiában s a Balkán-félszigeten 
körülbelül húsz évig terjedő prédikálása elegendő lett 
volna az azon a vidékeken teljesen ismeretlen Jézus, s 
vele együtt a keresztyén szellem elfogadására. „Ez oly 
szörnyűség" — írja Kalthoff'— „hogy ehhez képest az 
egyház minden csodája gyerekjátéknak tetszik előt-
tünk".3 A mi pedig a keresztyénség vallási és erkölcsi 
eszméit illeti, szerinte sokkal helyesebb, ha azokat mi 
egy kultura szerves fejlődésmenete gyümölcseinek tart-
juk, mint hogyha egy „lángeszű egyéniség magánötletei 
nek tekintjük. 

Kalthoff különben kijelenti azt is, hogy bár ő 
maga nem hisz történelmi Jézusban, mindazonáltal nem 
azon fordul meg a kérdés, vájjon élt-e egyáltalában 

1 Kalthoff: Die Entstehung des Christentuins 9. 1. 
s Entstehung des Chr. 25. 1. 
3 Entstehung d. Clif. 26. 1. 



Jézus nevű embQr, a ki a nagy „messiási áradatban", 
mint Krisztus pretendens fellépett; hiszen pl. Josephus 
Flavius kétezer emberről beszél, a kiket Varas egy 
zsidó forradalom alkalmával keresztre feszíttetett. A Jézus, 
Josua, Jesuá név pedig oly általános volt, hogy a 
keresztre feszítettek között bizonyára ilyenek is voltak 
Flavius és Suetonius beszélnek csalókról és szédel-
gőkről is, a kik sűrűn léptek fel Messiások gyanánt. 
A kérdés itt tulajdonképen az, hogy vájjon a keresz-
tyénség Jézusának történelmi alakját az Új-testamen-
tumban még fel lehet-e ismerni s vájjon őt vallásalapító 
gyanánt oda lehet-e állítani a keresztyénség kezdetére.1 

Kalthoff megállapítja, hogy úgy a történelmi materializmus 
elmélete, mint a források bizonytalansága alapján a 
történelmi Jézus szentélye elfogadhatatlan.'2 

(Folyt, köv.) 

B E L F Ö L D . 

A genfi út. 
A genfi utat előkészítő bizottság május hó 5-én 

tartott ülésén megállapította a genfi út végleges prog-
raminját. 

Kedvezményes jegyek a határig. 
A kereskedelemügyi minisztertől 31,419/909 sz. a. 

megkaptuk azt a kedvezményt, hogy a „Genfben ren-
dezendő ünnepségeken Magyarországból résztvevők lakó-
helyükről az ország határáig (Bruck-Királyhidáig, illetve 

1 Entstehung des Chr. 23. 1. 
s Igen érdekesek Kalthoffnak azok a megjegyzései, a me-

lyekben erös gúnnyal támadja a liberális theologiát, illetve bírálja 
annak Krisztus-képeit. A modern theologusok szerinte „az ó hitnek 
és az új tudásnak összevarrott darabjai"-ból alkotnak maguknak 
képet Jézusról, s így előáll egy „theologiai k o r c s l é n y e g y 
„Professoren-Christus" a ki az egyik egyetemen máskép néz ki, 
mint a másikon. „A Jézus neve — mondja egy helyen — a pro-
testáns theologia számára üres hordóvá lett, a melybe minden 
theologus a saját gondolattartalmát önti bele. S mindez azért van, 
— mondja K. — mert mindenáron meg akarják Jézus történeti 
jellegét őrizni. A „liberális keresztyénség ez ácsfiú"-ja nem egyéb 
náluk, mint egy „rationalisierter Jude" „a kiről a tudósok csak 
azt tudják, hogy éppen az nem volt, a minek a Biblia szerint 
lennie kellett volna". Kalthoff szoczialista fanatizmusa s gyűlölete 
azonban sok helyen Jézus személyét *em kíméli, s néha gúnnyal, 
megvetéssel beszél róla. Azonban gyermekkorának régi hitteljes, 
bibliai Krisztus-képe mégis hatással volt reá. De a tudósok felfe-
dezték, — írja ismét másutt — hogy az is csak ember volt, közön-
séges ember, egy zsidó rabbi, a kit kora egy magasabb lénynek, 
Krisztusnak tartott, de a ki manapság éppen olyan közönséges 
ember, mint a többi. S így a mi korunknak nincsen már többé 
Krisztus-alakja; ez a nagy gyengesége, erőtlensége és betegsége. 
A liberális theologia a régi fenséges költői gondolatokat kiásta, 
s eltüntette s most az ember-Jézusba kapaszkodik, mint szalma-
szálba, s a vallást torzképpé sülyesztette le. U ilyen Krisztus-
képet nem tudott elfogadni, de a Biblia Krisztusában sem tudott 
hinni. így sodródott folyton a szélsőségek felé, s az erőtelen 
ember-Jézus helyett inkább tagadásba vitt mindent, s e helyett 
a szocziális tömegöntudatot látta az evangéliumokban megsze-
mélyesítve, s így a történelmi Jézus problémája számára nemleges 
megoldást nyert. 

Marcheggig) és vissza a m. kir. államvasutak és a keze-
lésük alatt álló helyi érdekű vasutak tekintetbe jövő 
vonalain, a szomszédos forgalmi viszonylatok kizárásával 
és Budapesten át történő utazásoknál, a budapesti metsző-
pont figyelembe vételével, úgy személy-, mint gyors-
vonatokon az I. és IL-ik kocsiosztályban a használt 
vonatnemnek megfelelően váltott közvetlen alsóbb kocsi-
osztályú egész menetjegyekkel, a III. kocsiosztályban 
pedig félárú Il-od osztályú menetjegyekkel utazhassanak". 

Ezzel a kedvezményes jeggyel Budapesttől az 
ország határáig, akár Marcheggig, akár Bruck-Király-
hidáig, gyorsvonat II. osztályon (14 K helyett) 8 K 60 
f-ért, személyvonat II. oszt.-on (10 K 80 f helyett) 7 
K-ért, III. oszt.-on (7 K helyett) 5 K 40 f-ért utazhatunk. 

Az ország határától Bécsig szóló jegy megváltá-
sáért nem kell leszállanunk : a kalauztól kapjuk a jegyet 
a rendes árért. Marcheggtöl Bécsig gyorsvonat II. osz-
tályon 3 K 70 f-t, személyvonat II. oszt.-on 2 K 50 
f-t, III. oszt.-on 1 K 40 f-t fizetünk. Bruck-Királyhidától 
Bécsig gyorsvonat II. oszt.-on 4 K 90 f-t, személyvonat 
II. oszt.-on 2 IC 80 f-t, III. oszt.-on 1 K 60. f.-t fizetünk. 

Jegyek ára Bécstől Genfig és vissza. 
A Bécstől Genfig ós vissza szóló körutazási jegyek 

vagy 14, vagy 60 napig érvényesek. 
A két hétig érvényes körutazási jegy ára gyors-

vonat III. oszt.-on 77 K 70 f, II. oszt.-on 123 K 80 f. 
Az utazás többször megszakítható. 

A két hónapra szóló körntazási jegy ára gyors-
vonat III. oszt.-on. 85 K 20 f, II. oszt.-on 137 K 90 f. 
Ezzel az utazás tetszésszerint, akárhányszor megszakíthat/) 

Akár a kéthetes, akár a kéthónapos jeggyel 
több irányban utazhatunk. Mindkettő érvényes Münche-
nen keresztül is. A következő vonalakon mehetünk vagy 
jöhetünk: 1. Seltztal—Aalberg—Buchs (Rheintal) — 
Sargans—Thahwil v. Meilen. 2. Salzburg— Aalberg— 
St. Margrethen—St. Gallen v. Romanshorn—Winterthur. 
3. Salzburg v. Simbach—München—Lindau—Bodeni tavon 
—Romanshorn—Winterthur. 4. Zürichtől Genfig v. vissza 
akár Biel és Neuchátel, akár Bern felé mehetünk és 
jöhetünk. 

Svájczi vasúti bérletjegyek. 
A kik Svájcz szépségeivel közelebbről meg akarnak 

ismerkedni, azok 15, 30 vagy 45 napra szóló bérlet-
jegyeket válthatnak. Ezek egy-két kivétellel az össszes 
svájczi vasútakon és hajókon érvényesek. 

A 15 napig érvényes bérletjegy ára íí- oszt. 60 
frank (kb. 57 kor.), III. oszt, 45 ír. A 30 napos II. 
oszt. 90 fr., III. oszt. 65 fr. A 45 napos II. oszt. 115 
fr., III. oszt. 85 fr. Ezekből az árakból az illetők 5 
frankot még vissza is kapnak, ha a bérletjegyet a lejá-
ratot követő nap déli 12 órájáig valamelyik állomáson 
vagy jegyváltó irodában leadják. A bérletjegyhez vizitkép-
nagyságú, kartonlapra föl nem húzott fénykép szükséges. 
A jegy előre is megváltható. 

A kik ilyen bérletjegyet váltanak, azoknak nem 
Genfig, hanem csak a svájczi határig: Buchs-ig kell 
jegyet váltani. A Bécstől Buchsig és vissza szóló jegy 
ára 1. Innsbruckon át gyorsvonat III. oszt, 53 K 20 f , 
II. oszt. 90 K 80 f.; 2. Münchenen áí III. oszt, 53 K 60 f, U. 
oszt. 91 K 50 f. 

Társasutazás Budapesttől Genfig. 
Bizottságunk az odafelé való társasutazás szerve-

zésére vállalkozott.1 

1 A visszautazást Genf-ben beszéljük meg. 



Nehogy a hosszú út fáradalmai egyeseket nagyon 
megtörjenek, másfelől hogy az út szépségeit mindvégig 
láthassuk, csak nappal utazunk s közben Bécsben, Inns-
bruckban és Zürichben meghálunk. A társasutazásban 
résztvevők számára gondoskodunk ebben a három város-
ban szállásról, valamint odaérkezésünk után vacsoráról, 
illetve ebédről, úgyszintén elindulásunk előtt reggeliről. 
Gondoskodunk az állomásoktól a szállókig és onnan 
visszavivő társaskocsikról is. 

A bécsi, innsbrucki és zürichi szállás (jó másod-
rangú szállókban, egy vagy két személlyel egy szobá-
ban) a borrava'ók beleszámításával 23 K-ba kerül. 

A bécsi ebédért (vagy vacsoráért) és reggeliért, az 
innsbrucki vacsoráért és reggeliért, a zürichi vacsoráért 
és reggeliért 15 K fizetendő. A reggeli kávé vagy tea 
kenyérrel és vajjal. A vacsora vagy ebéd előételből, 
húsból és hozzávalóból, tésztából és gyümölcsből áll. 

Az állomásoktól szállásainkig és reggel ismét az állo-
másokig úgy Bécsben, mint Innsbruckban és Zürichben 
társaskocsik visznek bennünketkézipodgyászainkkal együtt 
személyenkint 7 K 50 f-ért. 

A vidékről Budapestre jövők június 28-án éjjelre 
a theologián (Kálvin-tér 7.) kaphatnak szállást a takarító-
nőnek fizetendő 1 K-ért. 

Indulás Budapestről: június 29-én, reggel 7 óra 
55 p.-kor a nyugoti pályaudvarról induló gyorsvonattal. 
Délben 12 óra 15 p.-kor megérkezés Bécsbe (Staats-
bahnhof). Délután a város megtekintése. Az ország nyu-
goti széléről jövők útközben csatlakozhatnak hozzánk 
vagy Bécsben. 

Indulás Bécsből: június 30-án, reggel 8 órakor a 
Westbahnhof-tól. Este 7 óra 5 p.-kor megérkezés Inns-
bruckba. 

Indulás Innsbruckból: július l én, reggel 7 óra 
20 p.-kor. Délután 2 óra 9 p.-kor megérkezés Zürichbe. 
A város megtekintése. 

Indulás Zürichből: július 2-án, reggel 7 óra 15 
p.-kor. Délben 12 óra 48 p.-kor megérkezés Genfbe.1 

Genfben. 
Genfi tartózkodásunk idejére (július 2—július .10-ig) 

eleve gondoskodunk jó és jutányos „pension "-okról, hol 
nemcsak lakást, de teljes ellátást is kapunk napi 5—8 
frankért. (Egy frank kb. 4 fillérrel kevesebb mint egy K). 
Szállókban is kapunk kb. ezért az árért szobát és teljes 
ellátást, de azzal a kikötéssel, hogy legalább 8 napig 
ott kell lennünk. A kik egész hónapot kívánnak Genf-
ben tölteni, 150—200 frankért kapnak pension-t. 

Ott tartózkodásunk idejét arra kívánjuk fölhasználni, 
hogy a lélekemelő ünnepségek sorozatát a magunk részé-
ről is gazdagítani igyekezzünk. 

Mindenekelőtt Kálvin templomában, a Szt. Péter 
katedrálisban július 4-én, vasárnap d. u. magyar isten-
tiszteletet tartunk, melyen Antal Gábor püspök prédi-
kál, B. Pap István theol. igazgató pedig imát mond. 
Az előima és a prédikáczió közt Haypál Benő buda-
pesti lelkész a „Gályarabok énekét" fogja szólóban éne-
kelni. A szólóéneket és közénekeinket Nemes Elemér újpesti 
hitoktató kíséri orgonán. 

Egyik este franczia nyelvű magyar estélyt rende-
zünk avégből, hogy egyházunk iránt érdeklődő külföldi 
hitrokonainkat egyházunk küzdelmes múltja és mai ereje 
felől tájékoztassuk. Az estélyen dr. Pruzsinszky Pál 
theol. tanár gályarabjainkról, dr. Kováts István pedig 

] A résztvevőket kérjük, hogy csak kézitáskát hozzanak 
magukkal, a nagyobb csomagokat adják föl egyenesen Genfbe. 

„A magyar kálvinista egyház múltja, jelene ós jövője" 
czímen tart előadást. A programm többi pontját régi 
magyar egyházi énekek éneklése és néhány tolmácsolás 
mellett előadott vallásos tárgyú költemény fogja képezni. 

Ott tartózkodásunk ideje alatt a genfi magyarok 
egyesülete, a '„Hungária" is rendez estélyt. Dr. Máday 
Andor, genti egyetemi m. tanár, mint az egyesület tb. 
elnöke, már előre is meghívott rá bennünket. 

Az ünnepségek közepette időt szakítunk arra is, 
hogy önmagunk közt tanácskozásra gyűljünk össze. 

* * 

Bizottságunk csak azok számára gondoskodik Genf-
ben pension-ról, kik annak költségeire (9 napra 45—72 
frank) legkésőbb június hó t-ig B. Bap István theol, igaz-
gató czímére (Budapest, IX., Kálvin-tér 7. sz.) 40 Kor.-t 
bekiíldenek. Az összeg hátralévő része Genfben fizetendő. 

A 40 kor. beküldése esetén azok számára is gon-
doskodunk pension-ról és az ország határáig {csakis Bruck-
Királyhidáig, illetve Marcheggig) szóló kedvezményes 
jegyről, kik nem a bécs-genfi körutazási jeggyel, hanem 
más irányban kívánnak utazni. 

A genf-bécsi körutazási jegy egész összege, úgy-
szintén a bécsi, innsbrucki, zürichi szállók, étkezések 
és társaskocsik díja -— a mennyiben a jelentkezők ezeket 
is igénybe kívánják venni — legkésőbb június hó 20-ig 
küldendők be (ugyancsak B. Pap István czímére). 

A 40 kor. beküldése után a jelentkezőknek rész-
letes kérdőívet küldünk. 

A genfi útra eddigelé a következők jelentkeztek: 
Budapestről: B. Pap István theol. igazgató, dr. 

Pruzsinszky Pál theol. tanár, Haypál Benő ref. lelkész, 
Lampérth Géza író, Csűrös István vall. tan., Kónya Gábor 
titkár, Bélteky Lajos ; dr. Kovács Ernő orsz. képv., dr. 
Kováts István vallástan., Veress Jenő vall. tan., Csiky 
Anna tanítónő, Somogyi József theol., Grál Lajos theol., 
Korbai Pál theol.; Enyingről: Szives Zoltán leik., Knopp 
Árpád, Kányái József egyházm. tan.-biró; Pápáról: Thury 
Etele th. tan., Kis József esp. Különböző helyekről: Farkas 
György lelkész Abaujszina ; Farkas Kálmán főgimn. tan. 
Kecskemét; Földváry László leik. és Földváry Ilona 
Váczhartván; Bélteky Lajos leik. Hajdúszoboszló ; Klirnó 
Pál leik. Gyöngyös; Antal Gábor püspök Komárom; 
Patonay Dezső leik., dr. Kökény Dezső főgondnok és 
neje Nagykőrös ; Glöckner Károly leik. Ujszivacz ; Kovács 
László leik. ós ifj. gr. Tholdalagi László Koronka; Kátai 
Endre esperes és neje Dunaszentgyörgy; Padrah Sándor 
közjegyző és neje Hajdúszoboszló; Nemes Elemér vall. 
tan. Újpest; Hubay Bertalan leik. Bodzásújlak; K. Nagy 
Béla Kraszna; Sebestyén Jenő s.-lelk. Utrecht; Mészáros 
József leik. és Zajzon János főgimn. tan. Nagyenyed ; 
Vargha István polg. isk. tan. Belényes; Somjai Sz. Vilma 
tanítónő Hajdúnánás ; Somorjai János Rimaszombat; Pap 
Árpád theol. Kolozsvár; Szolnoky Gerzson leik. Hajdú-
böszörmény ; Olajos Pál leik. Törökszentmiklós.1 

Dr. K. J. 

Az e g y e t e m e s k o n v e n t ülései. 
(Folyt, és vége.) 

23-ikán délelőtt és délután, tanácskozása harmadik 
napján befejezte üléseit a konvent. A gyűlés elején az 
adóalap végrehajtó-bizottság jelentését referál ja dr. Baksa 

1 Kérjük laptársainkat e közlemény szives átvételére. Szerk, 



Lajos konventi előadó, melynél Degenfeld gróf a hajdú-
böszörményi egyház segélye ügyében leiszólalt. Feleb-
bezés folytán adócsökkentési pótsegélyeket kapnak : 

Homokszentgyörgy 100 K, Yitonya 76 K, Kis- és 
Nagyazar 34 K. Tiszadob 598 K 40 fillér, Kovácshida 
267 K 56 fillér, Szászdányán 32 K, Nagvkolcs 379 K 
75 fillér, Makkosjánosi 131 K 21 fillér, Tapolczafő 130 K, 
Nagyharsány 283 K, Ronádfa 50 K, Drávaszerdahely 
614 K 53 fillér, Lepsény 56 K, Koronka 293 K 80 fillér, 
Füle 252 K 66 fillér, Piski 200 K, Izsnyéte 487 K 97 
fillér, Nádasladány 166 K 60 fillér, Szolád 113 K 41 fillér. 
Kopács 273 K 72 fillér, Marosugra 494 K 98 fillér, 
Tamásváralja 239 K 26 fillér, Gyurókuldó 76 K, Magyar-
mecske 82 K 86 fillér, Maroscsapó 47 K 86 fillér, Cse-
repeskenéz 50 K, Kölese 196 K 47 fillér, Rimapálfalva 
20 K 50 fillér, Jánosi 121 K 14 fillér, Bátyú 150 K, 
Nagytereim 383 K 20 fillér, Nagy-Gyimóth 21 K, Turonv 
206 K 37 fillér, Sárközujlak 310 K 60 fillér, Tiszasas 
219 K 13 fillér, Belvárd 131 K 14 fillér, Dunaföldvár 
300 K, Sárkeszi 450 K, Zalaba 192 K 16 fillér, Kálóz 
437 K 68 fillér, Nagyhódos 74 K 24 fillér, Józsefháza 
90 K, Várdarócz 192 K, Garbolcz 199 K, Ipolypásztó 
226 K 03 fillér, Görbed 201 K 08 fillér, Sáp 96 K 30 
fillér, Fokszabadi 181 K 50 fillér, Balavásár 289 K 30 
fillér, Pelbárthida 222 K 96 fillér, Aba 519 K 30 fillér, 
Yértesacsa 136 K 03 fillér, Panyola 610 K 18 fillér, 
Lúgos 348 K 05 fillér, Nagyölved 29 K 58 fillér, Alacska 
30 K 60 fillér, Szenna 88 K 35 fillér, Nyárád 12 K, 
Marócsa 25 K, Milota 306 K 17 fillér, Tápiószele 120 
K, Szatmárcseke 1250 K 41 fillér, Gelénes 334 K 49 
fillér, Barkaszó 758 K 85 fillér, Nagy- és Kisgut 432 K 
86 fillér, Beregújfalu 632 K 83 fillér, Döböz 1040 K 
86 fillér, Szentjános 106 K 40 fillér. Szamoskér 357 K 
50 fillér, Batiz 340 K 89 fillér, Bihartorda 152 K 02 
fillér, Jóka 109 K 35 fillér, Vaja 341 K 98 fillér, Meli-
telek 286 K 40 fillér, Hajdúszoboszló 1767 K 18 fillér, 
Hajdúböszörmény 1792 K 10 fillér. 

Adósegélyfelemelést kértek, de nem kaptak: Nagy-
muzsaly, Tiszacsege, Viss, Püspökladány, Gige, Bürüs-
várad, Batkarakottyás, Ároktő, Homokbödöge, Déva, 
Magyarlak, Nagykanizsa, Vámosladány, Rozsnyó, Rima-
simoni, Alsószecse, Sonkolyos, Darnya, Őr, Okorág, 
Kaposvár egyházközségek. 

A megállapított adósegélyekből levonandó Nyíregy-
házának 80 K,-Magyar újfalunak 288 K, Pankotának 17 
K és Vadnának 19 K 96 fillér. 

Aztán a missziói bizottság jelentését terjeszti elő 
Baksa előadó. A misszióügyi bizottság bemutatja a duna-
melléki, dunántúli, tiszáninneni, tiszántúli és erdélyi 
egyházkerületek által 1907. évről beadott jelentéseket s 
1908. évről szóló számadásokat. A cserepesi magánis-
kolába járó református növendékek vallásos oktatására 
a csegei egyházközség javára 250 koronát utalványoz-
nak. A radnalippai lelkész mellé egy vallástanító segéd-
lelkész alkalmazását jóváhagyják. Ungváron, Kassán, 
Egerben, Rozsnyón ós Aradon vallástanítói állások szer 
veztetnek. A tiszaeszlári egyházközség javára vallások-
tatási czélokra 200 korona utalványoztatik. Uj-Banovce 
javára 800 korona évi segély, a Zombor és vidéke kör 
javára 600 korona évi segély engedélyeztetik. A közalap 
költségvetése szerint a folyó évben missziói czélokra 
51.141 kor. 80 fillér összeg áll rendelkezésre. IJjszőny, 
Csehi javára ezúttal még a segélyt folyósítja. Felhívja 
azonban a dunántúl egyházkerületet, hogy említett egy-
házak javára az egyetemes adóalapból adandó segélyről 
gondoskodjék. Pozsonynak a Bécsben teljesítendő gon-
dozásért most és csakis egy évre 400 koronát utalvá-

nyoz. Sopron ós vidéke javára ezúttal és csakis egy 
évre 200 koronát utalványoz. Köveskálla és vidéke 
javára ezúttal és csakis egy évre 200 koronát utalvá-
nyoz. Felhívja a tiszántúli egyházkerületet, hogy a gá-
dorosi és békéssámsoni missziói körben tapasztalt mulasz-
tások megtorlásáról gondoskodjék s hogy a szegedi 
körnek adott 100 korona segélyt mint czéltalant vonja 
be. A megszüntetett Huszti-kör 100 korona segélyét 
ezúttal és csakis egy évre a „dolhni" körnek rendkívüli 
segély címén kiadja. Felterjesztést intéz a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz, hogy a rahói, bocskói, 
felsővisói és kőrösmezői állami elemi iskoláknál a refor-
mátus növendékek vallásos oktatása céljára református 
vallású tanítót is alkalmazzon. Felhívja az erdélyi egy-
házkerületet, hogy Erkőrösön, Szászsebesen és Mező-
örményesen anyaegyház alakításáról gondoskodjék. A 
Kide és Fehérnyikóvölgy javára eddig adott 200— 
200 korona segély utalványozását a missziói működés 
hiányában oly feltétel mellett rendeli el. ha annak szük-
ségét az erdélyi egyházkerület az egyetemes konvent 
elnöksége előtt igazolja. 

Az amerikai és romániai egyázmegyék állapotáról 
szóló jelentéseket Benedek Zsolt előadása alapján tudo-
másul veszi a konvent. Bede László konventi kiküldött 
jelentése szerint az amerikai reformátusok körében kezd 
helyreállni a béke. A más egyházakkal, ,,Presbyterian" 
és a „Reformed Church"-csel is jobb a viszony. Újabb 
gyülekezetek csatlakoztak és alakultak. 

Baksa a közalapi tökesegélyosztó-bizottság nevében 
jelenti, hogy tökekamatsegélyekre 194,485 K 76 fillér 
fordítható. Révész Kálmán, Degenfeld József gr., Kenessey 
Béla, Tisza István gr., Dókus Ernő és Bánffy Dezső 
elnök hozzászólása után elfogadja a konvent a jelentést 
Kenessey pótlásával. Megszavazzák a következő töke-
kamatsegély eket : 

Zombor 750 K, Nagyvátkacsót 500 K, Somogy -
endréd 400 K, Somogytur 200 K, Tahitótfalu 400 K, 
Vaál 500 K, Baracska 300 K, Léva 800 K, Vámos-
mikola 400 K, Csilizradvány 400 K, Lajoskomárom 800 
K, Szentgál 500 K, Naszály 100 K. Somogyszobb 100 
K, Beszter 150 K, Borsodgeszt 150 K, Eger 2000 K, 
Nagybarcza 200 K, Balogiványi 200 K, Aggtelek 150 
K, Nagyfalu 200 K, Csetfalva 95 K, Darócz 200 K, 
Lúgos 1000 K, Nagykikinda 500 K, Ágya 250 K, Csermő 
50 K, Értarcsa 200 K, Nyíregyháza 500 K, Bucsatelep 
300 K, Berend 200 K, Nagybocskó 400 K, Máramaros-
sziget 1000 K, Gacsály 300 K, Kispeleske 120 K, Tuson. 
Katona, Alsóboldogfalva, Ákosfalva, Nagyrápolt és Damos 
300—300 K, Hosszúaszó, Nagysomkut. Komlód, Csicsó-
mihályfalva, Szászujős 200—200 K, Árvátfalva 100 K, 
Ádámos 400 K, Vulkán 450 K, Szamosfalva 150 K, 
Felső boldogfal u 100 K. 

Az Országos Ref. Lelkészegyesület alapszabályai-
nak határozathozatal nélkül való visszaküldését kéri. 
A konvent az alapszabályokat visszaküldi. 

Az énekvezérek egyesületi alapszabályát tudomásul 
veszik. Kálosy József a jogügyi bizottság jelentését refe-
rálta különböző alapítványok tárgyában. Az ácsi és 
megyeresi ág. hitv. evangélikusok panasza tárgyaltatik, 
a kik véleményük szerint jogtalanul adóztattak meg a 
ref. egyház részéről. A jogügyi bizottság javasolja annak 
kimondását, hogy a konventnek nincs módjában meg-
változtatni a helybenhagyott megadóztatást. Tisza István 
gróf nem helyesli az ilyen ki nem elégítő és csak újabb 
pörösködésre alkalmat adó megoldást, hanem javasolja, 
hogy a konvent tegyen lépéseket a gerezsdi egyezségnek 
olyan értelmű megváltoztatására, a mely lehetővé teszi 



a vitás adóügyi kérdések felerészben református, felerész-
ben pedig ág. hitv. ev. vallású tagokból álló választott 
bíróság által való elintézését. Ez a bizottság nemcsak 
ad hoc erre az esetre alakulna, hanem minden, a két 
testvéregyház között felmerülő vitás adóügyi kérdést 
állandóan intézné. Antal Gábor kéri a konventet, hogy 
fogadja el Tisza indítványát. Hasonló értelemben szólal 
föl György Endre és Czike Lajos is. 

Az előadói zárszó és Tisza István zárószava után 
a konvent nagy többsége elfogadta Tisza István indítvá-
nyát. A maga részéről a választott bíróság tagjaiul választja 
Antal Gábort, dr. Nagy Dezső konventi ügyészt és dr. 
Baksa konventi előadót. 

A délutáni záróülésen Kolosi a jogügyi bizottság 
jelentését terjeszti elő folytatólagosan. Először is a pro-
testáns közös bizottság felterjesztését a kultuszminiszter-
hez az 1848 : XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában és ugyan-
csak annak a jegyzőkönyvét a Ne temere tárgyában. 
Az elsőben sürgeti a közös bizottság meghallgatásával 
készítendő, megígért törvényjavaslat elkészítését; a má-
sodikban kéri a dekrétumot felfüggesztő pápai levél hi-
vatalos szövegét. 

Aztán a jánosii másodtanítói állás szervezésére ós 
a szelistyei iskola ügyében kelt közokt. min. leiratok 
kapcsán a tiszáninneni, illetőleg a dunamelléki kerüle-
tek felterjesztését tárgyalta a konvent. Nem lát sérel-
met. Nem tesz sérelmi felterjesztést a minisztériumhoz. 
A baróti vallássérelem tárgyában érkezett kult. min. 
leiratot, mely a sérelem fenn nem forgását igazolja, 
tudomásul veszi. A Prot. Theologus Szövetség alapsza-
bályai helybenhagyása ügyének érdemleges elintézése 
előtt az alapszabályokat az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz véleményadás végett átteszi. 

A jegyzőkönyv hitelesítése, Baksay püspöknek az 
elnökség iránt a konvent nevében való köszönetnyilvá-
nítása s a székházat Isten oltalmába ajánló szavai után 
Antal Gábor püspök imádságával és báró Bánffy záró-
szaival a konvent háromnapos tavaszi ülése véget ért. 

Sok fontos ügyet tárgyalt ez a tavaszi konvent. 
De ha Sok mindent elintézett is, mégsem hallgathatjuk 
el, úgy vele, mint általában egyházhatósági gyűléseinkkel 
szemben, azt az óhajtásunkat, hogy szeretnénk, ha az 
új, modern tanácskozó terein zöld asztalára, a modern 
idők követelményeinek megfelelőleg, az adminisztrativ 
ügyek mellett nagyobb számban és nagyobb érdeklődés 
mellett kerülnének azok a kérdések is, a melyek az 
egyház belső életére vonatkoznak, s azok az ügyek, a 
melyeknek alapos megtárgyalását s a reájok vonatkozó 
egyetemes útmutatást legelső sorban az egyetemes kon-
venttől várnánk. Ez idő szerint még a konvent az egy-
háztársadalmi tevékenység iránt nagyon mérsékelt érdek-
lődést tanúsít. A diakonissza-ügyben való halasztó állás-
foglalása is ezt igazolja. A Kálvin-ünnep ügyében is 
nagyobb tevékenységet fejthetett volna ki. 

S végül sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a 
liturgia-ügy, az ágendás könyv pályázata nagyon szegé-
nyesen áll — gyakorlati egyházirodalmi tevékenységben 
egyébként nem szegény lelkipásztori karunk nem nagy 
dicséretére. A theol. tanterv reformja megint elodázódott, 
olyan hibák miatt, a melyeket könnyen el lehetett volna 
kerülni. Pedig égetően fontos a lelkipásztorképzés reformja. 
A székház elrejtett volta miatt való panaszunkat ós a 
Kálvineum eszméjének elejtése miatt való szomorúsá-
gunkat sem igen tudjuk elhallgatni. 

Tudósító. 
— — o —-

A felsőszabolesi r e f o r m á t u s e g y h á z m e g y e 
közgyű lése . 

Az esperesi meghívóban április hó 19., 20., 21. 
napjai voltak jelezve; azonban 21-én nem volt meg-
tartható a bírósági ülés, a mennyiben a kiküldött vizs-
gálat nem végezhette dolgát. Mert hát, t. i. hogy a 
paragrafus igazsága folytán, negyedik éve húzódik nálunk 
egy szerencsétlen lelkész-fegyelmi ügy és mehet a másik 
négy évig, vagy míg az illető lelkész bele nem bolondul, 
az illető egyház meg bele nem bomol, — de a paragrafusnak 
eleget kell tenni! Ez a világ bölcsesége, mely után 
egyházunk is igazodik. 

De illő dolog elől kezdeni. 
Szokás szerint, 19-én bizalmas előkészítő értekezlet 

készítette elő a közgyűlési dolgokat. Az értekezleten is, 
a közgyűlésen is az egyházmegye kettéválasztása volt 
a tengely. Alapos előkészület után kitudódott, hogy a 
92 egyházból álló egyházmegye egyházai, három híján, 
egyhangúan óhajtják a kettéválasztást. Képtelenség a 
mai viszonyok közt, 92 egyházat gyümölcsöző módon 
kormányozni. Ma az esperesi irodából kell kiindulni a 
legtöbb egyházépítő kezdeményezésnek, aztán ellenőrző 
munkának, irányításnak, lelkesítésnek. A ki komolyan 
veszi e dolgokat, az előtt nem szükséges indokolni, miért 
óhajtják és munkálják már több, mint félszázad ota, 
egyházmegyénk jobbjai a megosztást. Ma már megért 
gyümölcs, önként leesik fájáról. A kerületen is így gon-
dolkodnak s ez okból is van reményünk, hogy ú mező-
ben, új ugart törünk jövő gyűlésünkön. 

A kettéválasztási előmunkálatok minden tekintet-
ben megállapították a szükséges átmeneti teendőket s 
a gyűlés azokat tudomásul vette s a kerülethez, memo-
randumszerűen felterjesztetnek. Van nekünk egy leány-
internátusunk Nyíregyházán, ez közös marad. Van egy 
lelkészi gyámintézetünk, lezárva 1896 évvel. Ez is közös 
marad, míg tagjai kihalnak, azután megmaradt vagyona 
az internátusra száll. Könyvtárunk, levéltárunk megoszlik 
méltányosan és helyzetszerűen. Szóval: jóakarattal min-
dent el lehet igazítani. S mert esperesünk, csak ideig-
lenesen viszi a folyó ügyeket, a költözködés jegyében 
mozog minden dolgunk, még az is, hogy Nyíregyháza 
szék- és fővárosunkban, hol kellő hivatalos ós dísztermek 
állanak rendelkezésre, most egy népiskolai termecskébe 
szorultunk. 

Az esperesi időszaki jelentés egyszerű dolgokat 
hozott köztudomásra. Nyomban ifjú népiskolai tanerők 
eskütétele következett, szíves üdvözlettel fogadva hiva-
talosok és nem hivatalosok részéről. 

Iskoláink miatt nagyon szorongat a mai állami 
hatóság. Iskolai autonómiáról még beszólni is nevetséges, 
játszanak velünk a hatalmasok, mint macska szokott 
az egérrel. Maga a főispán gróf úr, mint egyik kis 
falusi gyülekezetünk főgondnoka, szinte keserű humorral 
adta elő a maguk iskolája dolgát, hogy mi mindent 
kíván a hatóság tőlük, méretekben, fölszerelésekben, 



díszítésekben ; de ha segélyt kérnek, törvényes alapon 
bál', akkor 

.Áll néma csend . . . 
Légy szárnya benn 
Se künn nem hallaták.. 

Hát a hol egy főispán is ilyen autonomikus erő a 
magyar kálvinista népnevelés ügyénél, ott már igazán 
felesleges az elmélkedés. 

Történnek azután fura dolgok — az államsegély 
föltétele alatt. Most már a tanítói díjleveleket névre kell 
kiállítani. Az egyházi hatóság felbélyegezve kívánja, a 
kir. tanfelügyelet azt mondja, nem kell bélyeg. Vannak 
aztán mindig és mindenütt, bizonyos átmeneti állomások. 
Megtörténik, hogy választanak egy tanítót, tehát ennek 
nevére új díjlevelet kell kiállítani. Mire ez a díjlevél 
a megerősítő hatóságokat megjárja, akkorára már az 
illető nevű tanító, egy jobb állomásról néz vissza s az 
egyház újra kezdi a díjlevél-tánczot, bélyeggel vagy 
anélkül. Eddig az egyház a tanítói állomást, illetve 
teendőit díjazta, ezután már a nevet kell díjazni. Hogy 
mire jó ez?! fejtse meg a ki csinálta. 

Ezen okok miatt, számanélküli tanítói díjlevél ada-
tott be, egyik névre kiállítva, másik név nélkül. Egyik 
bélyegezve, a másik bélyeg nélkül. Némely része alig 
egy éve lett megerősítve, egy betű változás sincs rajta, 
de hát van egy utasítás, meg annak egy paragrafusa, 
mely eszébe juttatja a nyájas olvasónak Flammarion 
„Népszerű csillagászatából" azon humoros bizonyítást, 
a földnek nap körül való forgása felett, a mely szerint 
ha a nap csavarogna földünk körül, úgy venné ki magát, 
— Flammarion szerint t. i. — mintha egy nyárson sülő 
csibe körül forogna a tűzhely házastól és egész Fáris 
városával! Ez a paragrafus egy nyárs —- csibe nélkül 
— s most megindult körülte a forgás az egész magyar-
országi ref. egyházzal! Nálunk most a feljegyzett 86 
gyűlési tárgynak 45°/<ra iskolai ügyekről szólott, külön-
féle formában. 

Aztán adásvevések, cserék s rokontermészetű helyi 
anyagi dolgok. 

Voltak vigasztalók, reményt keltők, de — lehan-
golok is. 

Sok ügynél hangsúlyozták, mint égető szükséget, 
a lelkészek nevelésének új iránya. 

A betű — akár latin, akár görög — megöl! Lélek 
kell nekünk I Alkotni képes, alkotni kész lélek. De egy 
millió is csak hat nulla, ha az az egy előtte nincs. 

Andrássy Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 

Úti emlékek Dániából. 
(Folytatás.) 

A szabadgondolkozók. 
Ujabban a műveltek között sok híve van az egy-

házellenes, úgynevezett szabadgondolkozók (fritanker) 
irányának. Az elnevezés sajátságos s mintha épen a 

szabadgondolkozás üldözése volna éz irányzat czélja, 
melynek hívei gyűlölik azt, a ki tisztelettel és kegye-
lettel mer szólni a keresztyénségről. Ennek az iránynak 
tipikus alakja a kiváló irodalomtörténész, a zsidó Brandes. 
Bámulatos ügyességgel elrejti műveiben az igazi czélzatot 
és az olvasóra bízza a hamis következtetések alapján 
természetszerűen ferdén alakuló ítélet megalkotását. 
Brandes példányképe az új-kor hipermodern nagy mű-
vészeinek, kik kitűnően értenek a féligazságok káprá-
zatos csoportosításához. Kierkegaardot magasztalja egyik 
művében1 Brandes. Természetesen Kierkegaard szellemi 
munkásságának az a része tetszik legjobban neki, a 
mikor ez a nagy szellem túlzásai által ferde helyzetbe 
jut, kérlelhetlenül támadja a dán országos egyházat 
és annak papságát. Brandes még felülmúlja Kierkegaardot. 
a midőn munkájában Renan egy idézetére támaszkodva 
azt mondja: „A mikor a római hittérítők Northumber-
landban áttérítették a szászokat a keresztyén hitre, fel-
hívták őket, hogy döntsék le a bálványokat. De egyik 
sem mert azokhoz nyúlni, mivel nagyon régóta hittek 
bennük és imádkoztak hozzájuk. Az általános húzódo-
zásban egyszerre talpra állt egy volt pogány pap és 
ostorral ütötte le a bálványokat, melyeknek semmiségét 
ő ismerte legjobban. Az a támadás, melyet egy lelkészi 
képzettségű egyén intéz az egyház ellen, mindig a hatá-
rozottság és hidegvérűség különös jellegével bír. Midőn 
ez üt, érzi az ember, liogy a kéz olyan biztos, a milyen 
biztosságra a laikus sohasem tehet szert." Minő vak-
merőség a protestantizmusl, egy sorba helyezni a bálvány-
imádással! A prot. egyház érzi hibáit. De ezeket a hibákat 
túlozta és kíméletlenül ostorozta Kierkegaard. Hogy Kier-
kegaard nagyon hibázott, azt legjobban mutatja Brandes 
tetszése és rosszakaratú megjegyzése. És sajátságosan 
találkozik Brandes Baumgarten jezsuita páterrel,' a ki 
szintén kizsákmányolja Kierkegaard tévedéseit. 

Rt'mai katholikus propaganda. 
A szabadgondolkozók legszélsőbb irányához tar-

tozott egy évtized előtt a jelen kor legjelesebb dán 
költője, Jörgensen. Ez a férfiú szakított a szabadgondol-
kozókkal és a másik végletbe esett. Ma legbuzgóbb 
harczosa a magát nagy reményekkel kecsegtető skan-
dináv róm. kath. propagandának. Egypár év előtt szintén 
pápistává lett arisztokrata nagy buzgóságot fejt ki a 
római katholiczizmus terjesztése körül mert abban látja 
a Dániában uralkodó demokratikus világnézet ellenszerét. 

Jörgensen nemcsak nagyon termékeny költő, ha-
nem fáradhatlan a prózairodalom és az újságírás terén 
is. Prózai műveiben többnyire vallási thémákat fejteget 
és hűséges alattvalója Rómának. Ha egy-egy bibliai 
helyet idéz, mindig előre teszi a rVulgata latin szövegét. 
„Omvendelse" (Megtérés) czímű munkája két kiadást 

1 Gc.org Brandes : Sörén Kierkegaard. En kritisk Fremstilling 
i Grundrids. Kjöbenkavn, 1877. 284.̂ -1. 

3 Baumgarten. Island und die Earöen. Freiburg. Herders 
Verlag. 1884. ^ . 



ért. A megtérés rom. kath. felfogásának apothézisa e 
mű. Az igazi megtérés: belépés a.zárdába. A megtérés 
példányképei az aszkéta szerzetek. De, ha aszkézis és 
szerzetesség volna a keresztyénség igazi ideálja, akkor 
nem lett volna szükség Krisztus eljövetelére, mert hiszen 
a buddhizmusban még tökéletesebb aszkezist és zárda-
életet találunk. A költő a római katholiczizmusban egy-
oldalúan a poézist látja és nem a valóságot. Nem gon-
dolja meg, hogy pápista Dánia sohasem érte volna el 
azt a magasságot, melynek első alapját Luther kis 
kátéja tette meg. A költők szeretik a végleteket s 
Jörgensen is megkapó példa erre. A protestantizmus 
sajnálhatja e kitűnő szellemi erő elvesztését. De a róm. 
katholiczizmus még ily kitűnő erők megnyerése által 
sem hódítja vissza a skandináv népeket. A protestáns 
állam túlságosan türelmes a róm. kath. propagandával 
szemben s nem követi az osztrák példát. En egyes róm. 
kath. hajlamú skandinávoknak azt a tanácsot adtam, 
hogy jöjjenek ős róm. kath. vidékre pár hónapra lakni, bizo-
nyára kigyógyulnak alaposabban, mint polemikus művek 
olvasása által. 

Szellemi harcz, erős szellemi harcz folyik minden 
téren e kis országban s az teszi vonzóvá azokra nézve, 
kik otthonukban nélkülözik az igazi szellemi harczot s 
megelégelték a szellemi tespedés szomorú állapotát. 

Sz. L. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészbeiktatások. Eröss Lajos püspök a mult 
hónap 25-én foglalta el debreczeni lelkipásztori hivatalát. 
A nap Debreczennek ünnepnapja volt, a melyen a külön-
böző felekezetek, az iskolák, a város és a megye elöljárói 
együtt örültek a reformátusokkal. A beköszönő istentisz-
teleten tartott beszédében Erőss Lajos a debreczeni egy-
ház ősi kálvinista tradiczióinak megőrzését, a gyülekezet-
nek az evangélium által való építését s a nagy múltnak 
megfelelő jövendő előkészítését hangsúlyozta. Istentisz-
telet után disz presbiteri ülés volt, az új lelkész üdvöz-
lésével és annak válaszával. Este ünnepi vacsora volt 
a város notabilitásainak részvételével. A főiskolai ifjúság 
zenés, lampiónos menetet rendezett a püspök-lelkész tisz-
teletére. —' Ifjú Bálint Dezső, a királyhelmeczi reform, 
gyülekezet új lelkipásztora április 18-án foglalta el 
hivatalát. A hivatalos beiktatást Ölbey János és Buza 
János egyházmegyei tanácsbírák végezték. 

Püspöki egyházlátogatás. Kenessey Béla erdélyi 
ref. püspök, Nagy Károly egyházkerületi főjegyző, Jancsó 
Lajos generális direktor és Pünkösti Pál számvevő kísé-
retében, f hó 8—24. napjain a gyulafehérvári egyház-
megye gyülekezeteiben püspöki látogatást végez. 

Egyházkerületi gyűlések. A tiszáninneni ref. egy-
házkerület június hó 8—9. napjain Miskolczon fogja 
megtartani tavaszi közgyűlését, — Ugyanezeken a napokon 
fog ülésezni a dunántúli ref. egyházkerület is Komárom-
ban, kapcsolatba hozva Antal Gábor püspök 40 éves 
lelkészi jubileumával. 

Megsemmisített lelkészválasztás. A megfelebbe-
zett mezőtúri lelkészválasztás ügyében a mult hónap 
22-én ítélkezett, a hevesnagykunsági egyházmegye bíró-
sága helyett, a bihari egyházmegye delegált bírósága. 

A biróság Murányi János megválasztatását megsemmisí-
tette, a mennyiben beigazoltnak találta azt a panaszt, 
hogy az Arany Gusztávot kisebbítő röpiratok kibocsátá-
sában Murányi Jánosnak része volt. 

Az állami adóreform és annak következményei. 
A ref. egyetemes adóalap végrehajtó-bizottsága április 
20-án tartott ülésén gróf lisza István elnök felhívta a 
bizottság figyelmét arra, hogy a kereseti adóknak 1908. 
évben életbe lépett leszállítása számos egyházunkban 
lényegesen csökkenti az állami adók alapján kivetett 
egyházi adókból várható bevételt. A normál adókulcs 
változatlan fentartása az illető egyházak költségvetésében 
olyan jövedelemcsökkenést jelent, a melynek fedezéséről 
okvetlenül szükséges gondoskodni. E czélból meg kellene 
állapítani azon jövedelemcsökkenés főösszegét, a mely 
az 1908. évi állami adóreform eredményeként az összes 
kérvényező egyházakra nézve jelentkezik. Miután azon-
ban a folyó évre előreláthatólag számot tevő összeg 
fog az államsegélyből rendelkezésre állani, felhatalmazható 
volna a bizottság, hogy ezen felesleg keretén belül rendkí-
vüli deiglenes segélyben részesíthesse af. évre az eziránt 
kérvényező egyházakat. Gróf Tisza István felszólalása 
alapján a bizottság határozati javaslatot is terjesztett 
az egyetemes konvent elé, s a konvent e szerint uta-
sította az adóalapvégrehajtó-bizottságot, hogy az eddig 
segélyben részesült összes egyházaktól szerezze be az 
egyház híveire 1908. évben kivetett állami egyenes adók 
s az ezek alapján reájuk eső egyházi adó egyénenkinti 
kimutatását. Ennek alapján állapítsa meg az állami 
reform eredményeként az egyházi adónál mutatkozó 
csökkenés főösszegét, s az így felmerülő szükséglet miként 
való fedezése iránt a legközelebbi konvent elé terjesszen 
javaslatot. A mennyiben pedig az így mutatkozó hiány 
fedezetre találna az államsegélynek Í908. és 1909. évek-
ben felhasználatlanul maradó feleslegében, felhatalmazta 
a végrehajtó-bizottságot, hogy az ez iránt folyamodó 
egyházaknak, kizárólag a folyó évre, rendkívüli segély 
gyanánt utalványozza ki a mutatkozó különbözetet. 

Egyházmegyei közgyűlések. Az ungi ref. egyház-
megye április 22—23. napjain gyűlésezett Ungváron. 
Az adminisztratív belügyeken kívül a gyűlés a betöl-
tendő lelkészi tanácsbirói állásra szűkebbkörű szavazást 
rendelt el Tóth Lajos és Magyar Bertalan között, és 
sajnálattal elfogadta Homoki Antalnak a világi főjegyző-
ségről és Nyomárkay Aurélnak a világi tanácsbíróságról 
történt lemondását. — Az alsózempléni ref. egyházmegye 
április 27—28. napjain Sárospatakon tartotta meg tavaszi 
közgyűlését. Az esperesi jelentés szerint az egyház-
megyében a vegyesházasságoknál 52 esetben történt 
megegyezés, még pedig 22 esetben kárunkra, 30 esetben 
javunkra. Áttért hozzánk 8, kitért tőlünk 16 egyén. 
Szegényházat tart fenn 4 gyülekezet. Egyházi énekkar 
van 14, olvasóegylet 3, nőegylet 2 helyen. A gyüleke-
zetek alapítványi és tőkepénz vagyonának összege 247,855 
kor., a mellyel szemben 215,890 kor. adósság áll. Mag-
tári vagyon 30,230 kor. A gyűlés beiktatta tisztségükbe 
dr. Mitrovics Gyula fő- és Vitányi Miklós aljegyzőt s 
Horváth János lelkészi tanácsbirót; megalakította a szám-
vevőszéket s intézkedett a közigazgatási államsegély fel-
osztását illetőleg. 

I S K O L A . 

Tanári székfoglalók. A székelyudvarhelyi reform, 
kollégium újonnan választott tanárai: Dékán Sámuel, 
Bakóczy Károly és dr. Dávid Lajos április 25-én foglalták 



el hivatalosan tanszékeiket, a kollégiumi elöljáróság és 
az ifjúság előtt megtartott értekezéseikkel. Az új taná-
rokat az elöljáróság nevében Ugrón János fogondnok, a 
tanári kar nevében Gönczi Lajos igazgató üdvözölte. 

TTj theol. magántanár. Dr. Szakács M. Albert 
sövényfalvai (Erdély) ref. lelkész a dunántúli egyház-
kerület vizsgáló-bizottsága előtt az egyházjogból és a 
gyakorlati theologiából magántanári képesítést nyert. 

Protestánsok favorizálása! Lehet beszélni még 
erről is a mai időben ? Beszélni lehet, de csak a leve-
gőbe, mint a hogy tette a nagyváradi „Tiszántúl" és 
az „Alkotmány". Azon háborodtak fel ezek a tisztelt 
újságok, hogy a kultuszminiszter arra hívta fel a nagy-
váradi állami elemi iskola gondnokságát, hogy az ott 
betöltendő tanítónői állásra ref. vallású pályázót hozzon 
javaslatba. A nagy, mű-felháborodásra azonban nem 
volt semmi ok sem, mert a kultuszminisztérium nyilat-
kozata szerint egyszerűen csak az történt, hogy miután 
az állam által átvett iskolánál eddig egyetlen református 
tanító sem volt, a viszonosság pedig azt kivánta, hogy 
legyen, most, a mikor az egyik tanítónői állás megürült, 
arra a minisztérium református tanerőt kiván kinevezni 
s ezért kivánta egy ref. pályázó jelölését, Két mozzanat 
azonban jellemző ebben a dologban. Az egyik az, hogy 
egy ilyen törvényszerű dologban is mekkora zajt csap 
a klerikális sajtó. A másik pedig az, hogy annak el-
csitítása végett siet a kultuszminisztérium hivatalos ma-
gyarázatot adni. A protestánsok jogos panaszaira azonban 
füle botját sem mozdítja a minisztériumban senki sem ! 

Klerikális krónika. Két napilap is hírül adta, hogy 
Mázy Engelbert, a kassai tankerület szerzetes főigaz-
gatója, a tankerületébe tartozó állami középiskolákhoz 
körlevelet intézett, a melyben igen nyomatékosan aján-
lotta figyelmökbe a tanári karoknak a Szent István Tár-
sulat által kiadott tankönyveket. Erre jók tehát a szer-
zetes főigazgatók, hogy az állami középiskolákban ne 
csak a kultuszminiszter által szabadalmazott Mária kon-
gregácziókat propagálják, hanem hogy a Szent István 
Társulat által kiadott, teljesen róm. kath. színezetű tan-
könyvek bevezetése útján a „keresztény" szellemet is 
inaugurálják ! Erre a hírre vonatkozólag a minisztérium 
nem adott ki sem czáfolatot, sem rektifikácziót. Miért is 
adna, hiszen nem a klerikális lapok szólaltak fel e vissza-
élés ellen! — S hogy miként vonul be a klerikálizmus 
az állami középiskolákba s ott milyen biztosnak érzi 
magát, mutatja Lechner Tibor, budapest VII. ker. áll. 
főgimnáziumi tánár magatartása. Ez a tanár úr, a ki 
csak nemrég hozatott fel a vidékről a fővárosba, a 
tanítási idő alatt is büszkén hordozta gomblyukában a 
róm. kath. népszövetség jelvényét, A szülők és a tanári 
testület körében támadt visszatetszést látva, az intézet 
igazgatója arra kérte Lechner urat, hogy iskolában, hiva-
talos időben ne viselje a jelvényt. A nagy Barkóczy e 
kis tanítványa azonban kijelentette, hogy csak azért is 
viselni fogja! Viseli is, s az Alkotmány diagnózisa szerint 
„éjszakáit jóízűen átalussza, érverése rendes, étvágya 
jó". A mi, ha megmagyarázod, annyit teszen, hogy 
Lechner úr teljesen bizonyos a felől, hogy magatartása 
miatt a mai érában a haja szála sem fog meggörbülni! 

Bethlen ünnepély. A nagyenyedi Bethlen-kollégium 
főgimnáziumi ifjúsága f. hó 8-án Maros-IIlvén Bethlen 
Gábor szülőházát emléktáblával jelölte meg s ez alka-
lommal Bethlen ünnepélyt rendezett. Az ünnepély sor-
rendje a következő volt. 1. Hymnusz. 2. Beszédet mondott 
Bodrogi János tanár. 3. Alkalmi dalt énekelt a főgimn. 
ifj. önképzőkör dalkara. 4. „Bethlen Gábor emlékezete", 
írta Berde Sándor, .szavalta Jeney Endre VIII. gimn. o. 

tanuló, 5. Az ifjúság koszorúját letette Berde Károly VIII. 
gimn. o. tanuló. 6. Az emléktábla átvétele. 7. A meg-
bízottak koszorúinak letétele. 8. Szózat. 

E G Y E S Ü L E T . 

Az Orsz. l?ef. Tanáregyesület idei közgyűlését 
június hó 1. és 2. napjain Rimaszombatban fogja meg-
tartani. A közgyűlés sorrendje: Június hó 1-én, d. e. 
8 órakor a választmány gyűlése a főgimnázium tanácster-
mében. Délelőtt 9 órakor istentisztelet a református tem-
plomban. Imádkozik Czinke István, ref. lelkész s főgimn. 
vallástanár Istentisztelet után közgyűlés a vármegye-
ház dísztermében. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
üdvözlések. 3 Kálvin oktatási elvei és tanügyi politikája. 
Felolvasás S. Szabó József debreczeni kollégiumi tanártól. 
4. A vallástörténet a tanítás különböző fokozatain. Fel-
olvasás Antal Géza dr. pápai kollégiumi tanártól. Dél-
után 6 órakor a választmányi gyűlés folytatása a főgim-
názium tanácstermében. Június hó 2-án, délelőtt 9 órakor 
atközgyűlés folytatása a vármegyeház dísztermében. Tárgy-
sorozat: 1. A főjegyző évi jelentése. 2. Jelentés a pénztár 
állapotáról. 3. Mit tanítsunk a középiskolában ? Felol-
vasás Borsos Károly mezőtúri főgimnáziumi igazgató-
tanártól. 4. A földrajz tanítása középiskoláinkban. Fel-
olvasás Sáringer János dr. kisújszállási főgimnáziumi 
tanártól. 5. A választmány jelentései. 6. Indítványok. 7. 
A közgyűlés berekesztése. Tájékoztató. 1. Érkezés, el-
szállásolás. Az egyesület tisztikara május hó 31-én este 
a 6 óra 15 perczes vonattal érkezik meg, akkor lesz a 
hivatalos fogadtatás a pályaudvaron. A vendégek elszál-
lásolásáról a helyi rendező-bizottság gondoskodik. Hogy 
ezt idejében ós rendben eszközölhesse, a közgyűlésen 
résztvevők f. évi május hó 20-ig múlhatatlanul jelent-
kezzenek az egyesület elnökségénél. A helyi rendezőség 
intézkedik, hogy a jelentkezők szállásukról idejekorán 
értesíttessenek. 2. Ismerkedési estély. Májns hó 31-én este 
8 órakor ismerkedési estély lesz a Hungária vendéglő ter-
meiben. 3. Társas ebéd. A közgyűlés első napján, június 
hó 1-én délután l f i2 órakor a vendéglátó testületek 
(ref. egyház, főgimnázium, város) a vendégek tiszteletére 
társas ebédet rendeznek. 4. A városnak és intézményeinek 
megtekintése. A közgyűlés első napján a közebéd után, 
a helyi rendező-bizottság kalauzolása mellett, a közgyűlés 
tagjai megtekintik a főgimnáziumot, annak gyűjteményeit 
s a város többi kulturális intézményeit, 5. Műestély. Június 
1-én este 8 órakor a helyi rendező-bizottság inűestélyt 
rendez a főgimnázium tornatermében, később közlendő 
programmal. 6. Kirándulás. A helyi rendező-bizottság 
alkalmat óhajt adni arra, hogy Gömörmegye világhírű 
nevezetességeit az arra vállalkozók megtekinthessék, így 
különösen: az aggteleki cseppkő-, a dobsinai jégbarlangot, 
a sztraczenai völgyet, Murány, Krasznahorka várát, az 
erdőközi hegyvidéket fogaskerekű vasutjával. Mindezekre 
nézve a helyi bizottság pontos költségvetést készít és 
idején megküldi az egyes tanárkaroknak, Ez a bizottság 
intézi általában a kirándulás ügyét s nyújt e tekintetben 
felvilágosítást. A kirándulásokra jelentkezések, a közzé-
teendő módozatok szerint, a rimaszombati egyesült prot. 
főgimn. igazgatóságánál történnek. 7. Vasúti kedvezmény. 
Vasúti kedvezményes igazolványért szíveskedjenek a 
jelentkezők a központi jegyzőhöz (Szabó Márton dr. Deb-
reczen, Főisola) fordulni, a ki a kedvezményes vasúti 
igazolványt, melyet a kassa-oderbergi vonalra is kértünk, 
egyenként 20 fillér megküldése ellenében szolgáltatja ki. 



G Y Á S Z R O V A T . 

Csiky Lajosné, szül. Erdélyi Róza asszony, élete 
45-ik évében, hosszas betegség után április hó 29-én 
elhunyt. A gyászban, a mely a boldogult elhunytával 
Csiky Lajos tanártársunkat és családját érte, a legőszin-
tébb szívvel osztozunk! 

Legyen a boldogult emlékezete áldott! 

A D A K O Z Á S . 

A Bethesda kórház megvételére a Filadelfia dia-
konissza-egyletnek adakoztak: 1909. márczius 1-től már-
czius 31-ig: Thaly István 100,;ifj. Küsz István 20, N. N. 
1, N. N. 1"40, Veres Imre 1, Patkós Ferencz 1, Kiszter 
Keresztély 5, dr. Thaly Loránd 6, Ilauszky Sámuel 2, 
Berecky Sándor 20, ifj. Szellő Ferenczné 2, Szatmári 
1 mréné T28, Bácsy Gyula 10, Ujlaky Mórné 10, Tóth 
Istvánné 6, Reichert Gyula 10, Fábián Imre 10, Rimár 
Jenő 10, Motis Ágnes 2, özv. Kiss Pálné 5, Marton 
Ilona 4, 1. 5, K. 3, Szalay Lajos 10, K. J. 50, Kőszegi 
Istvánné 10, Komáromy Lajos 5, Molnár Imréné 6, Bolté 
Tivadar 10, Nagy Juliska 10, Tóth József 10, Patonay 
Uezső 20, Vargha Erzsébet gyűjtése 100, dr. Koczogh 
András 5, Berzeviczy Kristófné 10, Benkő Viktor 50, N. 
N. 20, Webster James 20. 1908. márczius 8-án Pécsett 
tartott szeretetvendégség tiszta jövedelme 487, Bónis Ber-
talan 2, lieichert Krisztián 100, Csűrös István 30, Szent-
pétery Gyula 10, M. O. 3, Mancsu Jánosné 2, Váczi 
Sándorné 3, Gyeres Erzsébet 1, Göttingné 3, Taubingér 
Mária 1, Pásztor Gyula 1, Antal Józsefnó 1, Fiedler 
Mariska 1, Valaki 1, Mikó Margit 10, Kiss Áron 7, 
Márton Árpádné 5, Gál Lajos 8, Jókay-Ihász Miklós 4, 
gróf Festetics Gyuláné 100, Décsey Lajos 10, Fábián 
Mihály 5, Szabó Irma 10, dr. Versényi Györgyné 5, 
Szabó Richárd 2, Takaró Géza 10, Pomor Györgyné 20, 
Nemes Lukács 11, Székelykakasdi ref. egyli. 2, Kron 
Verona 6, König Friderika 4, Sárközy Margit 10, Mökös 
Vilmosné 10, K. J. 30, Hardik István 2, özv. Cseresnyés 
Károlyné 25, özv. Csécsi Miklósné 25, dr. Csécsi Miklós 
25, Claparéde Sándor és neje 20, Simonfíy Emil 15, 
Papp Ferencz 10, Pap Lajos 10, Rupcic Györgyné 10, 
K. Nagy Károly 10, Mágori Sámuelné 10, dr. Grátz 
Gusztáv 10, özv. Borotvás Dezsőné 5, Kovács Károlyné 
5, özv. Küsz Sámuelné 5, Orbán Ignácz 5, B. Szűcs 
Jánosné 5, Arad-csanádi takarókpénztár 5, Nagy Mihály 
5, Rácz Imréné 5, Baló Benedekné 5, B. Nagy Mihályné 
5, B. Nagy Ferenczné 5, Bárányi Sándorné 5, Hegedűs 
Zsigmond 5, Matolcsy Ilona 5, Kudar Lajos 5, Göllner 
Aurélné 5, dr. Bánffi József 5, Borbás József 5, Szen drey 
József 5, Cseresnyés Antal 5, Patkós Mihály 5, Kiss 
János 5, Gauchat Fanny 5, Csécsi Miklósné 5, Csécsi 
Imre 5, Csécsi József 5, Csécsi Jolán 5, d^. Csécsi Jenő 5, 
dr. Tegze Gyula 4, dr. Komjáth Pál 3, Glósz Dezső 3, 
B.-né Cs. V. 3, Urbán Gyula 3, Borotvás Dezső 2, 
Husztik Lajosné 2, özv. Páhány Jánosné 2, Joó Katalin 
2, Apjok Sámuel 2, Fazekas János 2, dr. Gerő Géza 2, 
Nagy Gv. József 2, dr. Lessner Richárd 2, dr. Vécsey 
Kálmán l,0dr. Hódy Lajos 1, dr. Dános Árpád 1, clr. 
Moldoványi István 1, dr. Bukovszky Nándor 1, Uray István 
1. dr. Lukács György 1, Hochstadter Rózsi 1, Redlich 
Gertrúd I, dr. Dedinszlcy Béla 1, Grossweiler Elise 16, 
Egy varroda persely pénze 6.64, Dömösi Mihályné 6, 
Scholtz Lajos 5, Acsay Lajos 9, Czike Sándorné 3, 
Molnár György és neje 200, Rákospalotai ref. egyház 50, 

dr. Szőcs Ferencz 50, Wiesinger Angelka 5, Wiesinger 
Frigyes 5, Ory Lajos 6, Barsy Károly 20, Nagy Sándor 
1, Kovács Elek 5, Rácz Jánosné 10, P. Horváth Zoltán 
tia meggyógyulása örömére 10, Tóth István 5, Eötvös 
Sándor 5, N. X. 50 korona. A buzgó adakozókra Isten 
áldását kéri s a további adományokat — a magasztos 
czélra — kéri Budapest, 1909. április, dr. Szabó Aladár 
lelkész, a Filadelfia-egylet elnöke. 

A Lorántffy-diakonisszák korház-alapjára újabban 
a következő adományok érkeztek : br. Prónay Gáborné 
100, Első Magyar Általános Biztosító Társaság 200, 
N. N. 50, Tornai r. egyház 27, Felsőzempléni ref. egy-
házmegye 65'16, Tószegi egyház 3, F.-Borsodi egyház-
megyéből a vadnai járás 111*09, Vámosi járás 4819, 
Szentpéteri járás 10 20, Edelényi járás 34 96, Hatvani 
egyház 2 korona. A buzgó adakozókra Isten áldását 
kéri s a további adományokat a nemes czélra tisztelettel 
kéri Budapest (Budafoki-út 5. sz.) 1909. április havában 
Szőts Farkasné a Lorántfíy Zsuzsánna-Egyesület pénz-
tárnoka. 

A Farkas József-enilékalapra újabban adakoztak: 
Miklós Géza székesfehérvári leik. 5 K, Vasváii Sándor 
csepelyi leik. 5 K, Thury Etele pápai theol. tanár 5 K; 
Báthory Dániel baracskai leik. 5 K, összesen 20 kor. 
Az előbbi számokban közölt adomány okkal együtt be-
gyűlt: 826 kor B. Pap István theol. ig. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács ,1., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógygyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követélményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Marx ós Mérei tudományos . műszerek gyárának 
most jelent meg 5-ik. számú árjegyzéke vetítőgépekről, 
kinematográfokról, fotográfiái gépekről és vetítésre szol-
gáló diapositivekről. Az árjegyzéket az érdeklődőknek 
szívesen küldi meg a gyár vezetősége. 



Erdély és Szabó laboratóriumi felszere-
lésekéstanszerekgyára 

Budapest, M , Baross-utcza 21. sz. 
Mcrhiiiiikni syár . l'v<*;:t'ii vd-míílifly. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

P Á L Y Á Z Á T O K . 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y 

A magyarországi református egyház egyetemes kon-
ventjének közvetlen főhatósága alatt álló s az Észak-
amerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai 
magyar református egyházmegyében előreláthatólag több 
egyházközség lelkészi állása fog belőhetni. Felhivatnak 

mindazon lelkészek, kik az amerikai magyar református 
egyházmegyében lelkészi állást elfoglalni hajlandók, hogy 
ezen szándékukat, személyes és családi körülményeik, 
nyelvismeretük stb. ismertetése mellett a konvent elnök-
ségéhez (Budapest, VII. Abonyi-utcza 21. sz.), okmányaik 
kíséretében jelentsék be. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy a lelkészi állások, 
szabad lakáson kívül, általában az egyházközség által 
fizetett évi 400 dollár fizetéssel s a konvent elnöksége 
által fizetett évi 500 dollár fizetéskiegészítéssel együtt 
900 dollár (4500 K) évi javadalommal vannak egybe-
kötve, s hogy a lelkészek amerikai szolgálatuk ideje 
allatt is 1800 korona, nyugdíjba beszámítható törzsfizetés 
alapján tagjai maradnak a lelkészi nyugdíj- és özvegy 
árva-gyámintézetnek. Az amerikai lelkészek egyéb viszo-
nyaira nézve az egyetemes konvent 1908. áprilisi 87 sz. 
határozata ad bővebb felvilágosítást. 

Budapest 1909. április 6. 
A magyarországi református egyház egyetemes kon-

ventjének elnöksége 
Br. Bánffy Dezső, Kun Bertalan, 

fögondnok, világi elnök. püspök, egyházi elnök, f 

Felelős szerkesztő: Hamar Is tván. 

N Y Í L T T É R I 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás ALVATOR 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél^ czukorbetegségnél 

és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható ásványvizk<!reskedésekbeu vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forráí-
Vállalutnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Fizikai J - g 
Kémiai £ 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési forrása. 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, iszapborogatások, 
: : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFÜRDŐ igazgatóságához. 

HIRDETÉSEK. 

ÜHARMONIUMOTÜ 
sehol előnyösebben nem vehet, mint 

Reménvi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

B u d a p e s t , V I I , K i r á l y - u t c z a 5 8 . 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 

L e g"d u s a b I) v á l a s z t é k iskolai- és szalon-
harmoniumokban, kisebb templomi orgonák 

legolcsóbb árakban. 

Mindenkinek 
saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legújabb ár-
jegyzékét el nem olvasta, 
mely ingyen és bérmentve 

küldetik. 

Részletfizetésre is kész-
pénz árak mellett. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártasa. 
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Orgona- és harmoniumgyár 
gőzerőhajtás- és saját villamosvílágítással berendezve. 

Q R S Z Á G K S Á N D O R É S F I A 
os. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest me l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

_ _ _ _ jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
L v a n n a j C i Eddig 700-n ál több új orgona lett szál-

ii U lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és válfozat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

KRISTÁLY forrás 
s z é n s a v v a l te l í tet t á s v á n y v i z e h a s z n o s i ta l é t v á g y -
z a v a r o k n á l é s e m é s z t é s i n e h é z s é g e k n é l . A 
l e g t i s z t á b b é s l e g e g é s z s é g e s e b b a s z t a l i ós bor-
víz. — H a t h a t ó s s z o m j c s i l l a p i t ó . — Óvszer 
f er tőző b e t e g s é g e k e l l en . — Orvosi rendelet 
s ser ín t e g y m e l e g í t e t t pohárral i g y é k é h g y o -

morra. 

KiTánatra telítésnélküll töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdíj Kútváilalat Budán, 

O r g o n a -

h a r m ó n i u i n 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 s z á l l í t 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25 /b . sz. (Tisztviselő-

telep). 

Á r j e g y z é k i n g y e n 
é s b é r m e n t v e . 

Tanerőknek s le lké-
s z e i n e k külön száza-

lékengedmény. 

R é s z l e t f i z e t é s e n g e d é l y e z v e . 

Bérmentes s z á l l i í á s az utolsó vasúti 
ál lomásig. 

Török A. és Társa Banház r.-t. 

Vásároljunk osztálysorsjegyet 
a T ö r ö k p a l o t á b a n 

Budapest, IV., Szervita-tér 3. szám. 

V., Váczi-körút 4 . 
Fiókok : 

VI., Teréz-körút 4 6 . 

7i sorsjegy 12.— K 
1/2 .<> ~ » 

Va sorsjegy 3.— K 
7s , 1.50 „ 

O r g o n a g y é r 
vil lamos gépekkel berendezve 

R i e g e r O t t ó 
Hudapest, VII., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési 
föl tételek mel le t t szál l í t k iváló t isz ta 
l égnyomású c ső rendsze rű ( p n e u m a t i k a i ) 
és v i l l amos , t a r tós , nemes h a n g ú orgo-

náka t . R iege r o r g o n a g y á r a i 36 évi f e n n á l l á s óta 1500 o rgoná t 
szá l l í to t tak . 

T e r v e z e t e k é s rajzok kívánatra díjmentesen. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Oyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kltűnS cséolésért. % Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzinlokomobil-
csépf oké szlete ti 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedfii lé tező újdondság! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetőgépek stb. 

Ezen motorcséfllö-készletek felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet: 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny- j 

nyen kezelhetők. 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e j 

é r d e k e b e n h a s z n á l t g ö z g e p e k 
c s e r é b e v é t e t n e k . 

Báró Kemény József úrná l Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrná l Kadarkút. 

L e g b i z t o s a b b o l c s ó iizr-m ! Á r j e g y z é k k í v á n a t r a b é r m e n t v e . 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

és ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, lótoilak, kccsisöltönyök, ravatalozási czik-
kek. Át ajánlatokat és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve kllld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-f, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 , a . 



Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- n o h p o r y o t l h o n megjelentek és 
kiadóhivatalában I J t l J l t l X C l I l J t l l : kaphatók: 

T h V A c c F o i r ^ c Apologétika. Ára vaszonkö-i ^ a j u s . t é g b e n 8 K 

T - ^ r A c c T o i r ^ c Budhista katekizmus. Német-
i é i U b b böl fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötésben 4 K 
C 7 X f A r r \ \ \ T E s t é l i órák I. Ára fűzve 
O Z . I X l b ^ i x a i U l ) . 3K.Vászonkötésben 5K. 
I Q n r c A Q ó n r l / ^ t - Kálvin János élete és egy-

J d J l C b O O a i l U U l . házpoli t ikája. Ara fűzve 
2 K. Vászonkötésben. . . 4 K. 

K u n B é l a d r . ? g y M z a I k o m á n / ^ 
Magyar református egyházalkotmány. Ara . .. 7 K 
l \ J a r r \ 7 Kálvin theologiája. Ára vá-
l \ a ^ y I X d i U i y . s z o n k ö t é s b e n . . . 5 K. 
lSJ \7Ór- \7 P ó l Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
i \ y a i y I c t l . Vászonkötésben . . . . 6 K. 
T á n o d Z n l H n P a p i d o l £ o z a t o k J i r- (K ö" 

j a n u o i / ^ y j í L c x i i . fönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i f r n v i r c ; Ö v i l l a p ap ido lgoza tokI I I . Ára 
l V l l l l U V l L b v j r y i l i a . vászonkötésben 7 K. 

SC 7 0 U A T A v c - ^ f Debreczeni Lelkészi Tár 
. J Z d U U J U Z b t l . (Gyakorlat) Ref. Papi 

Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 
V e i r n i T 1 ^ 0 1 - / ^ 1 x 7 Kongrua kézikönyve. Ára Z v b i i a y r v a r o i y . f ü z v e 1-50 K. 

Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Ára —'30 K. 

ír 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a -
Budapest, II., Lánczhíd u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek 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, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= g y á r . = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frt tól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 fr t tól fel jebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

M t M M M M M M m M M M m M M Í Í Í Ű t m 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 é v i 

70 

jótállás mellett! 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e k , 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é K s z e r e K , 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak gpgr r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

^ Jav í tásokra s v idék i megrendelésekre különös gondot 
fordí tok. Á r j e g y z é k 2000 rajzzal ingyen és bérmentve . 

m 
m P O L G Á R K A L M A N 

müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

z Budapest, VII., Erzsébet-Korút 29. 

Jutányos 
á rak ! 

m 
m 
m 

H o K N Y Á N S Z K V V l K T O K C S . ÍCH K I R . L ' O V A R I K Ö N Y V N Y O M D Á J A B í I f U r i í S T K N . 15041. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . Laptulajdonos, kiadó és fe le lős szerkesztő : 
Előfizetési ára : 

Laptulajdonos, kiadó és fe le lős szerkesztő : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

Szerkesztőség és k iadóhivatal : H A M A R I S T V Á N . negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

IX. ker., Kálvin-tér 7. sz., a h o v á 
a kéziratok, előf izetési és hirdetési 

Főmunkatársak: Hirdetési díjak : 
díjak stb. küldendők. Dr. K o v á t s I s t v á n . — V e r e s s J e n ő . Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 díjak stb. küldendők. K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

T A R T A L O M . Az Elet Könyvéből: Mit állotok nézve a mennybe? V. J. — V e z é r c z i k k : A róm kath. püspöki kar instrnkcziója a 
vegyesházasságok ügyében. Ford. H. I. — T á r c z a : A történelmi Jézus. Sebestyén Jenő. - B e l f ö l d : Közérdekű 
bírósági ítéletek. — M i s s z i ó ü g y : Mott János. Victor János. — K ü l f ö l d : Angol egyházi szemle. B. Pap István. — 
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 f é l é k . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 
Mit állotok nézve a mennybe? 

„Galileabeli férfiak, mit állotok nézve 
a mennybe?" (Ap Csel. 1. n . ) 

A kereszt éjszakáját a feltámadot élet fé-
nyes reggele váltotta fel. „S mind fölebb és min-
dig- fényesebben a serény nap dél felé halad." 
(Vörösmarty.) ím elérte déli trónusát. Sugárözö-
nével mindent beragyog. Itt a megdicsőülés napja. 
Megnyílik a menny. És az élet Fejedelme, a Gol-
gotán, az üres siron és az olajfák hegyén át rálép 
az örökkévalóság nagy útjára. A megnyílt örökké-
való kapukon bemegy a nagy Végtelennek, a három-
szor szentnek, a szerető Atyának szellemországába. 

A tanítványok pedig égre függesztett szemmel 
néznek az örökkévalóság fényes útjára, a tün-
döklő égre. Mintha látnák, a mint óriás léptekkel 
a levegő fényes országútján tovahalad isteni 
Barátjuk. Mintha a megnyílt ég szent titkait meg-
ittasulva szemlélnék. A távozó eltűnt. Csak a fényes 
felhőt nézik már. De nézik, mint a hogy nézzük 
a futó kocsit, mely szeretiünket viszi. A liogy 
nézzük a vízbarázdát, melyet a kedvesünket vivő 
hajó hagy maga után. A rohanó kocsit elfödi a 
távolság, a hajó eltűnik, a vízbarázda elsimul. És 
mi még mindig nézzük, mintha látnók. Nézik a 
tanítványok is nyitott szemmel és nyitott szájjal. 
Nyitott szemmel, mintha szemükkel ölelnék Őt. 
Nyitott szájjal, mintha még ott rezegne ajkukon 
az utolsó „Isten hozzád." 

De az elmerült lelkekbe angyali szó zendül, 
isteni üzenet csendül: „Galileabeli férfiak, mit 
állotok nézve a mennybe?" Azért állunk itt nézve 
a mennybe, mert Barátunk, Királyunk, Mindenünk 
ott van nekünk. A hol van a kincsünk, ott van a 
szivünk. Jól van. De azért ne álljatok itt nézve 
a mennybe. „Ez a Jézus, a ki felviteték a mennybe, 

akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a 
mennybe". „Akkor visszatérének Jeruzsálembe." 

Hát ti, keresztyén lelkek, a Galileai követői, 
Jézus Krisztus huszadik századbeli tanítványai, 
néztek-e a mennybe? Nem a gyermekkor kéklő 
egébe, nem is „álmaitok egébe". Nem a fölöttünk 
domboruló égre, melyet a tudomány páraként szét-
fájt, hanem az Atya szellemi országába. Krisztusi 
hitünk, szent eszményeink, isteni reménységeink 
örök hónába, Fejedelmünk testvéri arczára, nagy 
Istenünk atyai szivébe? 

Földre néző, földszerető, sírtól félő ember! 
Állj meg, nézz a mennybe, Atyádra, Testvéredre! 
Imádkozz erőt, hitet, szerelmet és építsd magadban 
s magad körül a földön a mennyet. 

De el ne merülj a menny szemléletébe, a mult 
egébe, álmaid, ábrándjaid, kegyes szemlélődéseid, 
tétlen imáid képzelt mennyországába. A mindig 
csak égre néző középkor ne legyen eszményed. 
Egy sóhajtás, egy imádság s a kegyelem lelkedbe 
szálló ajándékával menj Jeruzsálembe. Építsd Sión 
falát, alkosd a jobb jövendőt és éld a krisztusi 
élet munkás nappalát! 

Mennybemenetel napja van. Nem áldozó csütör-
tök, mint a római nyelv s utána sok evangéliumi 
keresztyén is hirdeti. Van-e hited a mennyben? 
Van-e a földön a menny felé mer iteled, Krisztus 
tanítványa, Krisztus szent egyhá; i ? A világ fia 
csak a földet szereti. A szent álmodozások gyer-
meke csak a mennyet. Krisztusi lélek, tied a föld 
is, tied a menny is Az által, a kinek adatott min-
den hatalom mennyen és földön. Járj a földön, nézz 
a mennybe! Szenteljétek meg a földet Nyerjétek 
meg a mennyet. „Mert minden a tietek. Akár Pál, 
akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, 
akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, 
minden a tietek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig 
Istené!" (I.Kor.3.21-23.) V. J. 



A róm. ka th . püspöki k a r ins t rukezió ja a 
vegyesházasságok ügyében . 

Mult heti számunkban már közöltük a Provida kon-
stituczió hatályát a Magyar birodalomra is kiterjesztő 
dekrétumot és ismertettük kivonatosan a magyar r. kath. 
püspöki karnak ezzel kapcsolatban a vegyesházasságok 
tárgyában kibocsátott instrukczióját. Mielőtt azonban a 
dekrétum és az instrukczió érdemleges taglalásába bele-
bocsátkoznánk, mivel a dolog lényege igen sokszor a 
kifejezések és mondatszerkezet nüánszain fordul meg — 
B mindezekben mester a r. kath. curialis stilus — jónak 
látjuk előbb a püspöki instrukcziót egész terjedelmében 
és hű fordításunkban közölni. 

A püspöki instrukczió így hangzik: 
Ismeretesek előttetek, tisztelendő Testvérek, a „Ke 

temere" kezdetű, az eljegyzések és házasság ügyében 
kiadott dekrétum 11. fej. 2. § ának akképen kifejezett 
Bzavai: „érvényesek (t. i. a rendelkezések) azokra a 
katholikusokra nézve is, a kikről fentebb szólottunk, ha 
akatholikusokkal, akár kereszteltekkel, akár nem keresz-
teltekkel, a vegyesházasság vagy a vallásbeli különbség 
akadálya alól való felmentetés megnyerése mellett, jegyet 

« váltanak vagy házasságot kötnek: hacsak a szentszék 
valamely helyre vagy országra nézve másként nem rendel-
kezett". Ugyancsak ismeretes előttetek (az eddig már 
kiadott körlevelekből), hogy a szent Congregatio Con-
oilii, 1908. febr. 1-én ama szavakat úgy értelmezte, 
hogy e kivétel csak a Németországra nézve (1906. jan. 
18.) kiadott „Provida" konstituczióra értendő, de semmi-
féle más, a klandesztinitás akadályát illető rendelkezé-
sekre nem vonatkozható. 

Eme deklaráczió értelmében az úgynevezett Lambru-
schini instrukczió (1841. ápr. 30.), a mely szerint a 
magyarországi vegyesházasságok, az érvényesség tekin-
tetében kivétettek a tridenti forma megtartása alól: 
érvényét vesztette és azok a vegyesházasságok, a melyek 
a tridenti forma, vagy pedig a „Ne temere" dekrétum 
által előírt forma megtartása nélkül köttetnek, egyál-
talában érvénytelekneknek voltak tekintendők. 

Hogy azok a nem kicsinylendő nehézségek, a 
melyek ebből támadtak s főként az ilyen házasságok 
érvényesítésének útjában állottak, elháríttassanak, a magyar 
püspöki kar azzal az alázatos kéréssel fordult az apos-
toli szentszékhez, hogy tekintettel a mi, Németországéhoz 
igen hasonló viszonyainkra, méltóztassék, a nem a tri-
denti, illetve Pius-féle forma szerint kötött vegyeshá-
zasságok törvényességét illetőleg, Magyarországra is 
kiterjeszteni a „Provida" konstituczió hatályát. 

A szentszék, figyelembe véve Magyarország külön-
leges viszonyait, az előterjesztett kérelmet kegyelmesen 
méltóztatott meghallgatni és a „Ne temere" dekrétumban 
(XI. fej. 2. §.) kifejezett elv fentartásával, Magyar-
országot és kapcsolt részeit illetőleg kivételes intézkedést 
tett. Ugyanis a szent Congregatio de Sacramentiis 
útján folyó évi február 27-én kiadott dekrétum által 

Magyarországra is kiterjesztette a Németországra nézve 
1906. január 18-án kibocsátott „Provida" konstituczió 
érvényét, fenntartásával az arra vonatkozólag a szent 
Congregatio Concilii által 1908. február 1-én és niárcz. 
28-án kiadott magyarázatoknak. 

(Itt következik a dekrétum, a melyet lapunk mult 
heti számában már szószerinti fordításban közöltünk.) 

Mivel az említett és ez alkalommal közölt dekré-
tum hivatkozik a „Provida" konstituczióra és az arra 
vonatkozó deklarácziókra, szükségesnek látjuk figyel-
metekbe ajánlani az említett konstituczió szavait és a 
dekrétumban hivatolt deklarácziók rendelkezéseit. 

A) A „Provida" konstituczió 2 fejezete: 
„Katholikusoknak haeretikusokkal vagy schizma-

tikusokkkal való házasságkötése szigorúan tilos most is, 
ezentúl is, ha csak, jogos és komoly kánoni okok esetén, 
a katholikus fél őszinte, érvényes, törvényszerű bizto-
sítékok mellett, a vegyesházassági akadály alól szabály-
szerű felmentvényt nem szerzett. Az ilyen házasságok, 
a megnyert felmentvény mellett, kizárólag az egyház 
színe, a parókhus és két vagy három tanú előtt köten-
dők meg, úgy annyira, hogy súlyosan vétkeznek azok, 
a kik akatholikus lelkész, vagy kizárólag a polgári ható-
ság, vagy bármely más, klandesztin módon kötnek házas-
ságot. Sőt azok a katholikusok is, a kik az ilyen vegyes-
házasságoknál az akatholikus lelkész közreműködését 
kérik vagy megengedik, kihágást követnek el és kánoni 
eljárás alá esnek. 

Mindazáltal azokat a vegyesházasságokat, a melyek 
a Német birodalom tartományaiban és községeiben, 
még azokban is, a melyek a római kongregácziók hatá-
rozatai értelmében eddigelé a „Tametsi" szabályozó ere-
jének ténylegesen alá voltak vetve, a tridenti forma 
megtartása nélkül köttettek, vagy (a mitől Isten őrizzen) 
ezentúl köttetnek, feltéve, hogy más kánoni akadály 
nem forog fenn, sem pedig azokra nézve a folyó évi 
húsvét ünnepe előtt, a klandesztinitas akadálya követ-
keztében törvényes megsemmisítő határozat nem hozatott, 
a mennyiben a házasfelek egyező akarata a nevezett 
napig fennállt: általában véve érvényeseknek kívánjuk 
tekinteni s ezt kifejezetten is kijelentjük, megállapítjuk 
és határozzuk". 

B) Határozatok a következő, előterjesztett kérdé-
sekre nézve: 

IV. Vájjon a XI. fej. 2. §-ában kivételt jelentő 
eme szavak: „ha csak a szentszék valamely helyre vagy 
országra nézve másként nem rendelkezett", csupán X. 
Pius Pápa „Provida,, konstitucziójára értendők-e, vagy 
pedig érthetők a Benedek-féle konstituczióra és álta-
lában a klandesztinitás akadályára vonatkozó, ilyen ter-
mészetű kedvezményekre. 

V. Vájjon a Német birodalomban azok a katho-
likusok, a kik haeretikus vagy schizmatikus felekezetbe 
léptek át, vagy a kik a kath. hitre tértek, de attól, 
akár gyermek, akár ifjú korukban ismét elszakadtak, 
katholikus személlyel kötendő házasságuk érvényessé 



tevése végett kell-e, hogy megtartsák a „Ne temere" 
dekrétumban előirt formát, oly értelemben, hogy a 
parókhus és legalább két tanú előtt kössék meg házas-
ságukat ? És a mennyiben ez megkívántatik : 

VI. Vájjon, tekintettel a Német birodalom külön-
leges viszonyaira, szükséges-e megfelelő módon felment-
vényről gondoskodni ? 

E kérdésekre a főmagasságú atyák, 1908. febr. 
1-én tartott ülésükben a következőleg feleltek: 

Ad IV. Csupán a „Provida" konstituczióra, nem 
pedig bármely más rendelkezésekre értendők. Facto 
verbo cum Ssmo; et ad mentem. 

Ad V. Igen. 
Ad VI. Nem ; tehát a „Ne temere" az irányadó. 
Továbbá a következő kérdésekre : 
II. Ugyanazon (Ne temere) dekrétum XI. fej. 2. 

§-ában az „akatholikusok" megnevezés alatt értendők-e 
a görög szertartású schizmatikusok és haeretikusok is? 

III. Vájjon a Németországra nézve kiadott Provida 
konstituczió kivétele csupán helyi vagy egyszersmind 
személyi értelemben magyarázandó-e ? 

A főmagasságú atyák (1908. márcz. 28-án) felelték: 
Ad II. Igen. 
Ad III. A kivétel csak a Németországon születettekre 

és ugyanott házasságot kötőkre vonatkozik. Facto verbo 
cum SSmo. 

Ezen előrebocsátott okmányokban lefektettettek a 
gyakorlatra vonatkozó utasitás alapjai és elvei, Ugyanis 
a katholikusoknak egymás közt, a tételes törvény szerint, 
az egyház által előbb a „Tametsi" dekrétumban (Conc. 
Trid. Sess. XXIV. c. 1. de ref. matrimonii, „forma 
tridentina"), azután pedig 1908-tól kezdve a „Ne 
temere" dekrétumban megállapított formák között kije-
lentett kölcsönös elhatározás mellett kötött házassá-
gai érvényesek. A vegyesházasságok pedig (a melyek 
a fentebb említett kivétel mellett köttetnek) csupán a 
természetes formák közt kijelentett kölcsönös elhatározás 
mellett válnak érvényesekké, a nélkül, hogy az egyház 
e kölcsönös akaratnyilvánítás formáját előírná vagy 
meghatározná. 

Ezen alapelvhez tartván magunkat és emlékeztetvén 
benneteket az e tárgyban, 1895. aug 31-én a magyar 
püspöki kar által kibocsátott közös körlevélben (külö-
nösen pedig annak 11. pontjában) elmondottakra és elő-
írtakra, a gyakorlati eljárást illetőleg a következő s álta-
latok követendő intézkedéseket tesszük : 

I. A szent kongregáczió új határozata semmit sem 
változtat a katholikusoknak egymás közt kötött házasságai 
tekintetében. Ugyancsak semmit sem változtat az akatho-
likusoknak egymás közt kötött házasságai tekintetében 
sem, feltéve, hogy házasságuk megkötésekor az akatho-
likus házasfelek mindegyike valóban akatholikus volt a 
„Ne temere" dekrétum értelmében, azaz: ha nem a 
katholikus egyházban kereszteltetett, vagy valamikor 
a haererisből á kath. egyházba nem tért (XI. fej. 1. §.). 
A későbben kifejtendő értelemben vett akatholikusok 

házasságai tehát, a mint mondottuk is, érvényesek, még 
abban az esetben is, ha parókhus és két tanú jelenléte 
nélkül, sőt bármely klandesztin módon köttettek is meg. 

II. A vegyesházasságok, vagyis azok a házasságok, 
a melyek katholikusok és haeretikusok vagy schizma-
tikusok (még ha görög szertartásúak is) között Magyar-
országon bárhol köttetnek, ha nem a tridenti forma 
vagy a „Ne temere" által előírt forma szerint jöttek is 
létre: érvényeseknek tekintendők; azonban a legszigo-
rúbban tilosak, úgy annyira, hogy ilyen házasságra lépni 
nem szabad, ha csak jogos és komoly kánoni okok nem 
forganak fenn és mindkét fél őszinte, érvényes és tör-
vényes biztosítékot, az az reverzálist nem ad és ezen-
kívül a katholikus fél a vegyesházasság gátló akadálya 
alól felmentvényt nem szerez. 

III. Azok a házasulandók, a kik a biztosíték 
megadása mellett a vegyesházasság gátló akadálya alól 
felmentvényt nyertek, házasságuknak minden esetre az 
Egyház színe előtt, a parókhus és két vagy három tanú 
jelenlétében való megkötésére lelkiismeretileg kötelez-
tetnek, úgy annyira, hogy súlyos vétket követnek el 
azok, a kik akatholikus lelkész, vagy csak a polgári 
hatóság előtt, vagy bármely más klandesztin módon 
kötnek házasságot. 

Hogy valaki a vegyesházasság gátló akadálya alól 
felmentvényt nyerhessen, annak az a feltétele, hogy a 
házasság az Egyház által előirt .formák között és az 
irott jog vagy a szokás alapján megtartandó ünnepé-
lyességgel (azonban az alább említendő megszorítással) 
köttessék meg. 

Ha később kiderülne, hogy valamely házasság akként 
jött létre, hogy a házasságot megkötő pap (parókhus) 
nélkülözte az érvényes házasságkötéshez megkiyántatódó 
illetékességet, vagy a házasulandók elhatározására vonat-
kozó kérdés fel nem tétetett, vagy azok egyező nyilat-
kozata teljesen elmaradt, vagy a pap (parókhus) a kon-
pulácziót hívás és felszólítás nélkül végezte, vagy az 
egyik, sőt mindkét tanú hiányzott, tehát ha a „Ne 
temere" dekrétumban előírt forma meg nem tartatott: 
a Németországban, s hasonlóképen Magyarországban, az 
itt született hívek között létrejött ilyen házasság semmi-
képen sem tekintendő a klandesztinitás okából érvény-
telennek, mivel Németországon, s hasonlóképen Mag}Tar-
országon minden vegyesházasság kivétetett az érvényes-
ség tekintetében a Provida konstituczió által a trid entinum 
és következőleg a „Ne temere" dekrétum által előirt 
forma szabványai alól. 

IV. A parókhus, valahányszor közreműködik az 
olyan házasulandók házasságkötésénél, a kik a biztosí-
tékokat megadták és a felmentvényt megnyerték, kérdés 
útján mindenkor kérje ki és vegye ki a beleegyező 
nyilatkozatot, áldja meg a gyűrűket, áldja meg a jegye-
seket és végre vegye ki tőlük az esküt, az egyházmegye 
rituáléjában előírt formában; szem előtt tartandók a 
törvényes szokások, de mindenkor mellőzendő a házasság-
kötési mise, valamint a házasságkötési misével kapcso-



latos ünnepélyes megáldás is. (Jegyzet. Az Inkviziczió 
szent kongregácziója által 1872. jan. 17-én és 1877. 
jan. 17-én kiadott magyarázat értelmében tiltva van a 
házasságkötés ünnepélyességével kapcsolatban a „Missa 
de die" is, ha az ilyen mise házasságkötési misének 
volna tekinthető.) 

V. Azok a katholikusok, a kik haeretikusokká, 
vagy schizmatikusokká lettek, vagy a hitre térve, attól 
később, akár ifjú, akár gyermekkorukban elhajoltak, 
hogy katholikus féllel érvényes házasságot köthessenek, 
körelesek megtartani a „Ne temere" dekrétumban előírt 
formát, úgy annyira, hogy az ilyeneknek más módon 
megkötött házassága nem csak tilos, hanem egyenesen 
érvénytelen és semmis. (S. Congr. Conc. 1908 február 
1. ad 5.) 

Jól megjegyzendő tehát, hogy: a „Ne temere" 
dekrétum (XI. fej. 1. §.) és a „Provida" konstituczió 
(1908. ápr. 19-től fogva) értelmében, „katholikus személy" 
alatt értendő: 1. az, a ki kath. rítus szerint kereszteltetett, 
a kith. hitben neveltetett és abból soha ki nem tért; 
2. a ki kath. ritus szerint kereszteltetelt, bár soha sem 
követte a kath. hitet; 3. a ki katholikus ritus szerint 
kereszteltetett, de később haeretikussá vagy scliizmati-
kussá lett; 4. az az akath. személy, a ki akath. módon 
kereszteltetett ugyan, de megtérés folytán az Egyház 
kebelébe visszatért, azonban attól később ismét elszakadt. 
Az ilyen jegyesek „vegyesházassága" tehát mindenkor 
az 1—4. pontok alatt kifejtett elvek szerint bírálandó el. 

Az „akatholikusok" megnevezés alatt értendők a 
görög szertartasú schizmatikusok és haeretikusok is (S. 
Congr. Conc. 1908. márcz. 2., ad 2.), feltéve, hogy nem 
kath. ritus szerint kereszteltettek, sem pedig a kath. 
Egyházzal valaha ki nem békültek (X. fej. 1. §.). 

VI. A „Provida" konstituczió csupán a Magyarorszá-
gon születettekre és itt házasságot kötőkre vonatkozik. A 
kedvezmény tehát személyi és helyi s e kettőnek együtt 
kell járnia. 

VII. A „Magyar királyság" megnevezés alatt nem 
csupán a tulajdonképeni Magyarország és Erdély érten-
dők. hanem annak kapcsolt részei is, vagyis a szent 
István koronájához tartozó összes területek, tehát Hor-
vátország, Szlavónia és Fiume városa is; egyszóval 
mindama területek, a melyek ma az apostoli király kor-
mányzata alatt állanak (a Congr. de Sacramentisnek 
márcz 5-én adott válasza éri elmében). 

A midőn tehát a dekrétummal kapcsolatban, a mely-
nek értelmében a Provida konstituczió a magyar király-
ságra kiterjesztetik, az eljárás szempontjából ezeket 
veletek, tisztelendő testvérek, közlendőknek szükséges-
nek ítéltük : teljes bizalommal vagyunk az iránt, hogy 
ti minden erőtökkel és buzgóságotokkal arra fogtok 
törekedni, hogy a hívek alkalmas módon úgy hangol-
tassanak, hogy, a mint illik, gyermeki engedelmességgel 
és tanulékonysággal elfogadják mindazt, a mit az apos-
toli szék a házassági ügyek terén való törvényadás egy-
ségének megőrzése végett megállapítani szükségesnek 

ítélt. Egyszersmind nem tudunk benneteket, tisztelendő 
testvérek, eléggé arra buzdítani, hogy a mindkét nemű 
katholikus hívőket, a mennyire csak lehet, rettentsétek 
vissza a vegyesházasságoktól és az ily házasságkötéseket 
eszélyes gondossággal megelőzni és minden alkalmas 
módon megakadályozni igyekezzetek. A házasság funda-
mentuma ugyanis a szeretet. „Miként találkozhatik össze 
a szeretet ott, a hol a hit különbözik", mondja szent 
Ambrózius (De Abraham. II. cap. 9.) Valóban, a lel-
keknek ama benső egyesülése, a mely által a házastár-
saknak egy testté, egy szívvé és szinte egy lélekké 
kell válniok, nem remélhető, ha a legfontontosabb és 
legszentebb dologban széthúzás van. úgy hogy a mit az 
egyik fél a legnagyobb tiszteletben tart és gyakorol, az 
a másik fél előtt megvetendőnek látszik. 

Valóban, az ily házasságoknál nem csupán a szeretet 
épül ingadozó alapokon, hanem a katholikus fél hite is 
a legnagyobb veszedelemnek van kitéve. Fájdalom, a 
mindennapi tapasztalat fölös bőséggel bizonyítja, hogy a 
vallásos közönyt a vegyesházasságok terjesztik és növelik 
észrevétlenül. Tehát az anyaszentegyház méltán kárhoz-
tatta és tiltotta kezdettől fogva az ilyen házasságokat, 
mint a melyek a természeti jog szerint is, a mely tiltja 
a saját és maradékai hitének és üdvösségének veszé-
lyeztetését, általában szigorúan tilosak és ezenkívül, úgy 
a régi (Deut. 7 : 3), mint az új pozitív isteni törvények 
által, habár közvetve is, helyteleníttettek 

Ennélfogva, tisztelendő testvérek, mind nyilvános, 
mind magános tanításaitokkal, de mindenkor mérsék-
lettel, szeretettel és szelídséggel, alkalmas módon mutas-
sátok fel az egyháznak a vegyesházasságra vonatkozó 
felfogását, hogy valamiképen a ti hanyagságotok foly-
tán a hívek azokat veszélyteleneknek ne ítéljék és 
azoknak, fájdalom, veszedelmesen növekvő száma még 
nagyobbra ne szaporodjék. 

A kik felől megtudjátok, hogy ilyen házasságot 
szándékoznak kötni, azokat intsétek és minden igyeke-
zettel arra bírjátok, hogy szándékukat végre ne hajtsák. 

Távol legyen, hogy a hitben tőlünk különbözőket 
a szeretetben ne követnénk; de megértetendő a hívekkel, 
hogy magának a szeretetnek is, a mely önmagában 
egyetemes, Isten határokat szabott, a melyeket áthágniok 
nem szabad, nehogy a szeretet vétekké váljék. 

Ha azonban a hívők közül valaki az ilyen házas-
ságra lépéstől elállani egyáltalán nem akarna, akkor 
minden erővel azon legyetek, hogy a katholikus fél az 
előírt biztosítékokról, főképen pedig a mindkét nemű 
gyermekeknek a katholikus vallásban leendő neveltetésnek 
törvényes biztosításáról aképen gondoskodjék, hogy a 
vegyesházasság gátló akadálya törvényszerű felmentvény 
által elhárítattathassék és az ilyen házasság az Egyház 
által megengedettnek nyilváníttathassék. 

A mi pedig azokat illeti, a kik a megkívánt biz-
tosítékok megadása ós az Egyház engedélyének kiesz-
közlése nélkül kötnek vegyesházasságot-: különös gond-
jaitokba ajánljuk őket. Semmi fáradságot nem sajnálva, 



arra törekedjetek, hogy buzgólkodásotokkal, eszélyessé-
getekkel és leleményességetekkel az ily eltévedt juhokat 
jobb meggyőződésre vezessétek és az anyaszentegyházzal 
kibékítsétek. Az ilyenek bűnbánata felől nem kell két-
ségbe esni, főként mikor az ilyen, ámbár tilosán kötött 
házasság érvényességének elismerése a megtérésnek 
nem csekély akadályát hárí.tja el. Azokat a katholiku-
sokat, a kik tiltott módon és meggondolatlanul ilyen 
házasságra lépnek, alkalmas időben intsétek az Isten 
szeretetében és a Krisztus kegyelmében, hogy bűnbánatra 
indíttatva, a magukra és származandó gyermekeikre vont 
lelki veszedelmet elhárítani törekedjenek és kötelezett-
ségeiknek eleget tegyenek, főként pedig annak, a mellyel 
gyermekeik iránt mindenkor tartoznak, tudniillik, hogy 
azoknak kath. neveltetéséről lehetőleg gondoskodjanak. 
Mert bár a polgári törvények ós főként az iskolai sza-
bályzatok az ilyen gyermekek kath. neveltetését nehézzé 
teszik is, de hogy nem teszik lehetetlenné: a minden-
napi tapasztalat eléggé bizonyítja. Ebben a dologban 
mindenesetre a kath. fél jóakarata és buzgósága segít-
het a legtöbbet. A mennyiben pedig az ilyen katholi-
kusok bűnüket meg nem bánnák és azokat, a melyeket 
az Egyház, a mikor a vegyesházasságokat megengedi, 
el nem mulaszt megkívánni, teljesíteni nem volnának 
hajlandók: az ilyenek kétségtelenül teljességgel méltat-
lanokká teszik magokat a feloldoztatásra. Ha azonban 
valamikor lelkökbe szállnak s az önvád által való őszinte 
kárhoztatás mellett, a mennyiben módjukban van, az 
általuk okozott rosszat jóvátenni hajlandók : a feloldozás 
nem tagadandó meg tőlük. Mert az anyaszentegyház 
soha sem vonja meg bocsánatát az igaz bűnbánóktól; 
mivel Annak szolgáló leánya, a ki jött, hogy megkeresse 
és megtartsa azt, a mi elveszendő volt. A vegyesházas-
ságok körül kifejtendő védő gondoskodásotok ne fogyat-
kozzék meg azokkal szemben sem, a kik már házasu-
landó sorban vannak. Teliát a fiúkat és lányokat, kicsiny 
koruktól kezdve, az Isten félelmében, a szilárd hitben, 
az igaz Egyház iránt való szeretetben, a kegyelemben 
létei megbecsülésében és a sakramentumok gyakori 
igénybevétele által neveljétek, hogy így a vegyesházas-
ságok veszedelmét gyökerében megfojthassátok. Végre, 
tisztelendő testvérek, buzgó imádságokban kérjétek az 
Istent, hogy híveitek lelkében a hitet erősíteni és őket 
mindennemű hitbeli hajótöréstől kegyelmesen megoltal-
mazni méltóztassék. Ezenfelül — hogy az 1858-ban tar-
tott esztergomi provincziális zsinat szavaival éljünk (III. 
fej. 8. pont, a vegyesházasságokról) — életetekkel, er-
kölcsötökkel tegyétek kedvessé a Jézus Krisztus egyházát, 
önmagatokat pedig tiszteletreméltókká, hogy szavaitok 
és intéseitek hiábavalókká ne legyenek. 

Budapesten, 1909 márczius 16-án tartott értekez-
letünkből. 

Vaszary Kolos, 
F o r d I f í bibornok, Magyarország herczegprimása, 

esztergomi érsek. 

Dr. Fischer-Colbrie Ágost. 
kassai püspök, püspöki értekezleti jegyző. 

T Á R C Z A . 

A tör téne lmi Jézus. 
(Folytatás.) 

Mielőtt tovább mennénk, néhány szóval meg kell 
felelnünk Kalthoffnak Jézus történelmi létezését megta-
gadó hipothózisére. Természetesen nincs terünk arra, 
hogy a szocziálizmusnak a keresztyénség előállására 
vonatkozó elméleteit sorba szedjük és czáfolgassuk. 
Annyi kitérést azonban kell tennünk, a mennyi czélunk 
elérésére szükséges. A legelterjedtebb elmélet, a mely 
szerint a keresztyénség a római birodalom tömegnyomo-
rának, pauperizmusának a terméke, szintén foglalkozik 
a Jézus személyével. Kalthoff is a római birodalomban 
keresi a keresztyénség előtörténetét. Kautsky szerint a 
czézárizmus alatt beállott óriási nyomorúság hatása alatt 
ezrével támadtak a római birodalom népeinek legalsó 
rétegeiben „sanguinicus enthusiasták" a kik a csodákban 
hittek; rajongók, a kik az óriási szegénység s a vele 
járó nyomor hatása alatt már nem a földről várták a 
megváltást, hanem valami mennyei király eljövetelét 
remélték, a ki minden szenvedést megszűntet. Ezt a 
fantasztikus mennyei megváltót, mint felkentet, jjpwuóc-t 
várták. Ezt a szót a görögöktől vették át, a kik annak 
tartalmát viszont a zsidóktól kölcsönözték. így alakult 
ki a proletárok millióinak képzeletében a ^piatóc-vára-
dalom s ezzel együtt egy „proletár tömegvallás" (prole-
tarische Massenreligion), és előállott a Krisztusnak a 
képe is, a ki majd eljön s megalapítja az ezeréves 
boldog birodalmat. Ez volt a chiliasmus néven ismert 
mozgalom." 

Ezzel szemben méltán felvethetjük azt a kérdést: 
vájjon ama bizonyos -/ptatóc csakugyan csak fantasztikus 
ábrándképe lett volna a rajongó lelkeknek? Ha keletről 
jött a név, vájjon nem sokkal valószinűbb-e, hogy épen 
azért lett oly általánosan ismert, mert a történelmi 
személy élete fűződött hozzá? A keresztyénséget s a 
Jézus-alakot nem lehet a római pauperizmusból kima-
gyarázni. Hiszen az első keresztyén gyülekezetek közül 
nem egy oly városban keletkezett, a hol mindenről lehet 
beszélni, csak tömegnyomorról nem.1 Antiokhia gazdasági 
tekintetben fényesen állott. Alexandriában sem lehet 
proletarizmusról beszélni. Korinthusban, Thesszalonikában, 
Efézusban még kevésbbé. Igaz, hogy a jeruzsálemi gyüle-
kezet szegény volt s még alamizsna-gyűjtésre is szorúlt, 
de igazi proletarizmus ott sem volt. Különben is, a prole-
tarizmusból mindent ki lehet magyarázni, csak a keresz-
tyénség előállását s a Jézus felséges erkölcsi elveit nem. 
A proletarizmus minden tekintetben földiekért küzd. 
Azokért a magasztos vallás-erkölcsi eszmékért, a melyekkel 
Jézus ajándékozta meg a világot, még ma sem lelkesedik, 
pedig teljes kifejlettségükben ismerhetné azokat. Hogy 
gondolhatjuk el tehát azt, hogy egyszer ő lett volna 

1 Köhler II. „Socialistische Irrlehren von cler Entstehung 
des Christentums und ilire Wiederlegung". 75. 1. 



azoknak a megteremtője ? Proletártömeg a keresztyénség 
magasan álló szellemi s lelki erőit nem teremthette meg. 
A proletárizmus psychologiája kizárja ezt. 

Ugyanezt mondhatjuk arra a feltevésre is, a mely 
a keresztyénség eredetét valami pogány filozófiában 
keresi. A görög bölcsészet, különösen pedig a stoiczizmus 
a maga erkölcsi elveivel tagadhatatlanul magas fokon 
állott. A monotheizmus s a halhatatlanság hite mellett 
különösen az ethikai eszmékben találunk sok rokonságot 
a keresztyénség eszméivel. A stoiczizmus kozmopolitiz-
musa az általános testvériség alapján állott. Seneca 
azt mondja: „Szent legyen egyik ember a másik előtt!" 
De általában véve az egész görög bölcsészeinek volt 
valami erőtelensége, gyengesége, s még legmagasztosabb 
erkölcsi elvei sem tudtak soha az életben meggyöke-
rezni. Igazán nem volt senki, a ki teljes életével átélje 
azokat. A tanok és az élet, azok hirdetője és élete 
között nagy volt a különbség. Az egészből hiányzott 
a hatalmas reformátor szelleme, a ki életet öntsön a holt 
tanokba s átélje azokat a maga teljes lelki erejével. Ez 
azonban tulajdonképen csak vallásos erő alapján lehet-
séges. Az Istentől való föltétlen függés s a vele való 
teljes és folytonos közösségnek a tudatával. Erre azonban 
mint minden filozófia, úgy mindenféle görög bölcselkedés 
is képtelen volt. Avagy nem ilyen nagy vallásos egyéni-
ségért sóhajt-e Seneca, a ki kora legtökéletesebb böl-
csészeti rendszerének főképviselője volt, midőn így szól: 
„Hol fogják azt megtalálni, a kit mi már annyi századok 
óta kérésünk''?47' 

Yégíil mit szóljunk a zsidó társadalom helyzetéről, 
messianizmusáról ? Ott keressük a keresztyénség eredetét 
tömegeszmék alapján? Próbáljuk kimagyarázni a nép 
nyomorúságából, a mely csakugyan telve volt váradal-
makkal, a messianizmus eszméivel ? 

Harnack1 szépen bizonyítja, a zsidó nép helyzetének 
rövid, de erőteljes rajza után, hogy Zsidóország akkori 
politikai-társadalmi helyzetéből nem lehet megmagyarázni, 
még Keresztelő János prédikáíását sem. Hogyan lehetne 
akkor a Jézus Krisztus által teremtett vallásos mozgal-
mat elfogadhatóan megmagyarázni? Mikor álmessiások 
lépnek fel minduntalan ós mégis egyetlen egynek sincs 
olyan ereje, hogy oly hatalmas mozgalmat indítson, mint 
Keresztelő János vagy Jézus. És ha, a mint mondják 
sokan, Keresztelő János történelmi személy, de Jézus 
csak fantasztikus költött alak, hogyan van mégis, hogy 
az előbbi történelmi személy nevéhez összehasonlítha-
tatlanul kisebb mozgalom emléke fűződik, mint a Jézus 
„költött" alakjához? 

Még a törvény népe sem tudott odáig jutni, hogy 
önmaga emelje fel önmagát a magasabb fokra. Ahhoz 
csakugyan a testben megjelent élő és igazi Messiás 
eljövetele volt szükséges. 

Sebestyén Jenő. 
(Folyt, köv.) 

1 A keresztyénség lényege. Ford. Rácz Lajos. 15—16. 1. 

B E L F Ö L D . 

Közérdekű bírósági Ítéletek. 

A m. kir. közigazgatási bíróságnak 1909. 7.17. P. 
sz. alatt kelt, a Lorántfty Zsuzsánna-egyesiilet házadó-
mentességi ügyében kelt ítélete: 

A Loránt.ffy Zsuzsánna-egyesületnek házadómen-
tességi ügyét, melyben a X. kerületi kir. adófelügyelő 
helyettes 1908. évi január hó 31. napján 339. sz. a. s 
a székesfővárosi közigazgatási bizottság 1908 évi szep-
tember hó 14. napján 5894. sz. a. határozott, a nevezett 
fél által beadott panasz folytán 1909. évi február hó 
10 napján tartott nyilvános ülésben tárgyalás alá vévén, 
következőleg 

ítélt: 
A m. kir. közigazgatási bíróság a panasznak helyet 

ád s az állandó házadómentességet a panaszos tulajdonát 
képező Család-utcza 8. és 10. sz. házaknak az igazgatónő 
által lakott szobájára s a házmesteri lakásra is kiter-
jeszti. 

Indokok: 
Már a X. kerületi kir. adófelügyelő-helyettes meg-

állapította, hogy a szóbanforgó egyesített két ház szegény-
sorsú tanulók és szegények ellátására szolgáló épület s 
erre az 1868. évi XXII. t.-cz. I) pontja alapján az állandó 
háziadómentességet megadta, mégis kivéve az igazgatónő 
által lakott egy szobát és a házmesterlakást, mely után 
házbéradó követeltetik. 

A közigazgatási bizottság ezt a határozatot hely-
benhagyta. 

Az adómentesség megtagadásának azonban tör-
vényes alapja nincs, mert az 1868. évi XII. t.-cz. 2. 
§-ának l) pontja értelmében az állandó házadómentesség 
a • szegénysorsú tanulók és szegények ellátására szánt 
épületre egészen kiterjed s a mentesség csupán ahhoz az 
egy feltételhez van kötve, hogy az épület kibérelve vagy 
bérbeadva ne legyen, a mely megszorítás esete jelenleg 
nem íorog fenn, mert az igazgatónő maga is szegény-
sorsú nő, továbbá a házmester a lakást bérfizetés nélkül 
használja s mindkettő az intézmény alkalmazottja. 

Mely indokokból az ítélet rendelkező része értel-
mében kellett határozatot hozni. 

A bíróság e határozat két példányát a székesfő-
városi közigazgatási bizottságnak 1908. évi november hó 
30. napján 8410. sz. a. kelt jelentése mellékleteivel 
együtt, foganatosítás végett, azzal a meghagyással adja 
ki, hogy az egyik példányt panaszlónak kézbesíttesse. 

M I S S Z I Ó Ü G Y . 

Mott János. 
A Ker. Diákok Világszövetsége titkárának látoga-

tásához s közöttünk kifejtendő munkájához nagy remény-
ségeket fűztünk. S most, hogy magyarországi tartózkodá-



sának ideje elmúlt, visszatekintve Isten iránt való hálával, 
azt kell mondanunk, hogy várakozásaink nagyobbak is 
lehettek volna, még sem csaltak volna meg. Mott János 
budapesti és vidéki munkájának maradandó eredményeit 
számon venni, azokról még csak jövendölgetni is, nagyon 
korai volna. De annyi bizonyos, hogy a magyar diák-
sághoz oly széles körben, oly életerővel és oly meggyőző, 
megnyerő hatalommal nem intéztetett még Krisztusnak 
hívása, mint ez elmúlt napokban. 

Tekintsünk végig kétheti munkájának időrendi 
lefolyásán. 

Csütörtökön, április 22-én érkezett Budapestre Halié-
ból, a hol részt vett a német ker. diákmozgalom kíil-
missziói kongresszusán. Még az nap d. u. bemutatkozott 
s bemutatta azt a világügyet, melyet képvisel, Webster 
James skót lelkész által meghívott szükkörű társaságban, 
Budapest lelkészeinek, tanárainak s más egyházi vezér-
férfiainak. Másnap d. e. meglátogatta a budapesti ref. 
theologiát s megtartotta ott a magyar diákokhoz intézett 
első beszédét. 

Este pedig megkezdette főmunkáját, az egyetemi 
és egyéb főiskolai diákság között. Erre a czélra több-
irányú kísérletezés után az új városházának nagy dísz-
termét sikerült megszerezni. Az utolsó perczekig aggasztó 
bizonytalanság uralkodott a gyűlések rendezői között, 
vájjon megtelik-e majd e nagy helyiség. Már néhány 
nap óta működtek ugyan a főváros különböző helyein 
elhelyezett nagy plakátok, valamint a főiskolák előtt 
ezrével osztogatott meghívók, de mégis szorongva szám-
láltuk a lassan szállingózó diákokat a tágas lépcsőcsar-
nokban. Hiszen olyan szokatlan volt a budapesti diákság 
előtt egy ilyen alkalom, s a mi még rosszabb, előkészí-
tetlen is volt, abban az értelemben, hogy alig egynehány 
emberből álló kis diákcsoport képviselte, az is habozva, 
vonakodva, azokat az eszméket, melyeknek embere Mott 
János. De minden aggasztó körülmény ellenére a terem 
megtelt. Legmérsékeltebb számítás szerint, több mint 
400 főnyi hallgatóság előtt tartotta Mott János első elő-
adását. A mit a plakátok hirdettek, az fölkeltette a 
kíváncsiságot, megnyerő megjelenése és lebilincselő 
beszédmodora biztosította a rokonszenvet. De a mit 
mondott, az megragadta és megnyitotta az egész hall-
gatóság szivét. A diák erkölcsi életének élet-halál kér-
déseit tárgyalta s azok egyedüli megoldójaként reámuta-
tott Jézus Krisztusra. Akármily véleménnyel távozott is 
el a — meg kell jegyeznem — vallásfelekezet tekinteté-
ben nagyon tarka képet nyújtó diákhallgatóság, egyet 
nem tagadhatott meg egy sem a 400 közül, azt t. i., 
hogy „ez az ember a legjavunkat akarja". Félni lehetett, 
hogy a következő estéken fogyni fog a hallgatóság, de 
a kétségek megint megszégyenültek, szombatra és még 
inkább vasárnapra a meggyaraporodott hallgatóság még 
jobban megtöltötte a nagy terem minden üres terét. 
A szombat esti előadás lélekbe markoló erő tekintetében 
némileg mögötte állott az előbbinek, de nagyon alkal-
mas volt arra, hogy a már megragadott diákok figyelmét 

a lelki élet kevésbbé feltűnő, sokszor észre sem vett, 
de ép oly halálos veszedelmeire figyelmessé tegye és 
ismét ugyanazon egyetlen segítőt állítsa eléjük. A har-
madik — vasárnapi — előadás más irányú, inkább 
apologetikus volt: azokat a tényeket sorolta elő Mott 
János, a világ minden részében szerzett tapasztalatai 
alapján, a melyek a diákokat élő és észszerű keresztyén 
hitre vezették. 

Ez a három főelőadás azonban nem elégítette ki 
sem a szóló munkakedvét, sem a hallgatóság kívánko-
zását. Minden előadása alkalmával felhívta Mott azokat, 
kik el nem fogadhatják azt, a mit hirdet vagy bővebben 
óhajtanak vele arról beszélni — hogy keressék fel a 
délutáni órákban szállásán. Felhívásának lett is ered-
ménye. Délutáni idejének jórészét elfoglalták azok a 
diákok, kik lelki küzdelmeikre, bajaikra az ő tanácsait 
keresték. E beszélgetések közben merültek fel olyan 
kérdések, melyeknek bővebb megbeszélésére a nagy 
előadások utáni időt használta fel Mott. Néhány percznyi 
szünet után, csak alig megfogyott hallgatóság előtt egy-
egy második előadást tartott. Sokunknak eddig soha 
nem sejtett, valósággal meglepetésszerű látvány volt az 
a kitartás, valósággal szomjúság, mellyel több órán át 
— a tolmácsolás fárasztó proczesszusa mellett is — leste 
a fővárosi diákság a lelki életébe belevágó emez elő-
adásokat a kísértésekről, kételyekről stb. De a vasárnap 
esti események különösen mély betekintést engedtek 
főiskolai ifjúságunk lelkébe, annak úgy sötét oldalát — 
elhanyagoltságát, — mint bíztató jeleit az igazságra 
való vágyakozását illetőleg. 1/%12-re járt már az idő, 
mikor a fáradhatatlan szónok elvált hallgatóitól, kik — 
természetesen folyton fogyó számban — de a többszöri 
helyiségváltozás daczára is (melyeket az idő előrehala-
dott volta tett szükségessé s melyek között egy 20 percz-
nyi gyaloglást igénylő is volt), mindent meg akartak tőle 
hallani, a mi mondanivalója volt hozzájuk. Ez utolsó 
összejövetelen mintegy 40-en fejezték ki abbeli elhatá-
rozásukat, hogy bibliatanulmányozó körökbe állva, ala-
posabban utánajárnak annak, milyen segítséget nyújt 
erkölcsi és lelki bajaikban Krisztus. Ezek számára hét-
főn még egy külön előadást is tartott Mott János, sok 
értékes útmutatást adva a bibliával való foglalkozásra. 

Ezzel budapesti működését befejezte és elindult 
egynehány vidéki diákközpont meglátogatására. Vidéki 
munkájáról rövidebben szólhatok. Az egyes kerületi lapok 
beszámoltak már arról részletesebben. Sopronban a hová 
a pápai diákság is elküldötte képviselőit, Sárospatakon, 
Debreczenben és Kolozsvárt tartott előadásokat. Sopron-
ban a város összes nagyobb diákjai — mintegy 300-an — 
hallgatták. Sárospataki működését az időnek csaknem 
„non plus ultra" kihasználása jellemezte : 6 nyilvános és 
két szűkebbkörű beszédet tartott mintegy 24 órai ott-
léte alatt. Debreczenben — sajnos — előkészületbeli 
tévedések s az idő rövidebb volta miatt nem követhette 
ugyanezt a módszert. A rendelkezésére álló kora dél-
utáni órákban mégis három beszédet intézett a Kollégium 



Oratóriumát megtöltő diáksághoz. Kolozsvár, mint egye-
temi székhely, kiváltképen fontos munkatérnek kínál-
kozott. Miután délelőtt a theologus diákokhoz szólott 
külön, a délutáni és esti órákban a theologiai fakultás 
nagy termében a mintegy 8—400 főnyi különböző szakú 
diákság négy hatalmas beszédét hallgatta meg itt, oly 
lelkesedéssel és mély figyelemmel, mely méltó befejezése 
volt annak a meleg fogadtatásnak, mely nagy vendégünket 
vidéki körútjának minden állomásán körülvette, úgy az 
ifjúság, mint annak, tanárai részéről. 

Máj. 3-án hétfőn érkezett vissza a fővárosba. 4. 
és 5-én szűkebbkörű gyűléseket tartott az ország külön-
böző főiskoláiból összehívott .olyan diákkokkal, kik vagy 
eddig is valamilyen összeköttetésben állottak a keresz-
tyén Diákmozgalommal, vagy remélhetőleg ezután lesznek 
annak munkásaivá társaik között. 8 helyről, 16 intézetnek 
mintegy 40 diákja volt együtt e konferencziákon. Ezek 
gazdag tartalmáról, Mott János beszédeiről s a tanács-
kozásokról lehetetlen itt beszámolni. Csak annak jellem-
zéséül, hogy mennyire lelkiismeretbe]! kötelességükként 
ismerték fel e konferenczia hatása alatt annak résztvevői 
a Keresztyén Diákmozgalom magukéváléteiét, hadd említ-
sem azt a hazánkban eddig párját ritkító eseményt — 
hogy e 40 egyszerű, jórészt szegény diák a Diákmoz-
galom jövendőbeli költségeire a saját pénzéből 800 koro-
nát ajánlott fel — eltekintve azon összegtől, melynek 
mások között való összegyűjtésére vállalkoztak. Ez az 
összeg különösen egy jövőre munkába állítandó utazó 
titkár , költségeinek egy részét fedezi. 

Miután sok gondolattal, újonnan felébredt szükség-
éé kötelességérzettel megtelten a konferenczia tagjai 
szerte-szét oszlottak, másnap 6-án Mott János is elhagyta 
Magyarországot, magával víve, de még inkább maga 
után hagyva kétheti munkásságának felejthetetlen em-
lékeit. 

Felejthetetlenek lesznek ez emlékek, mert ha — 
mint mondottuk — most még lehetetlen munkájának 
eredményeit mérlegelni, annyit elmondhatunk, hogy oly 
lehetőségeit tárta szemünk elé főiskolai ifjúságunk s 
általa az egész nemzet lelki élete jövendőjének, 
melyekről olykor sóvárogva ábrándoztunk talán, de re-
ményleni boldog biztossággal, azoknak csaknem kézzel 
elérhetően közeli megvalósulását — nem igen mertük. 
Mott János munkája valami megragadó optimismust ter-
jeszt maga körül. Akadályok, nehézségek, erkölcsi aláha-
nyatlottság, közöny, s a csüggesztő tények egész serege 
mind csak arra való az Isten e nagy emberének útjá-
ban, hogy nekikfeszítve óriás erejét, elmozdítsa onnan 
azokat s diadallal hódítsa a lelkeket a nagy király szol-
gálatába. Optimizmusát csakis az a nagy erő magya-
rázza, mellyel rendelkezik. Szavaiból ép úgy árad ez, 
mint egyéniségéből. S nem lehet megmondani beszédei-
nek hatásában, melyiknek van nagyobb része a kettő 
közül. S vájjon miben rejlik erejének, hatásának titka? 

Nagy erővel hat bizonyára a beszédeinek külső 
formája is, azok a világos, tömör mondatok, melyek 

szinte eltörölhetetlen nyomot hagynak a hallgató emlé-
kében. Annyira kijegeczesedett formában adja elő azt, 
a mit egyik-másik égető kérdésről mondani akar, hogy 
lehetetlen csaknem szórói-szóra megismételnie szavait, 
ha különböző helyeken ugyanazt tárgyalja. 

Nagy erővel hat tudományos készültsége s külö-
nösen a modern pszichológia fegyvereit forgatja elősze-
retettel a diákok lelki életének jelenségeiről szólva. 

Nagy erővel hat a mögötte levő rengeteg tapasz-
talat. 20 évi, a diákok közt folytatott munkája ellenáll-
hatatlan tekintéllyel ruházza fel kijelentéseit. Ismeri tető-
től talpig a diákságot. S a hallgató diák — sokszor 
kényelmetlenül — de kiérzi ezt szavaiból. Mint egyik vidéki 
tudósító találóan mondja: „. . . annyira ismeri a diákok 
életét, erkölcsi állapotát és szükségleteit, mint például a 
leghíresebb speczialista-orvos a maga külön szakmá-
jának birodalmát." Nagy segítségére vannak azok az 
esetek, illusztrácziók, melyeket egy-egy állításának meg-
világítására tapasztalatainak kincstárából előhoz; sajnos, 
a helyszűke nem engedi egyik-másiknak közlését. 

Nagy erővel hat gyakorlatiassága, a mi az előbbiből 
folyik. Nem theoretizál, mert tudja, hogy hallgatóinak 
életében élet-halál harczok folynak sokszor s ide való-
ságos segítség kell. „Nem adhatok követ, mikor éhes 
embereknek kenyeret kell nyújtanom", mondotta, a mint 
ismételten öntudatosan hangoztatta, hogy nem elmélet, 
nem dogma, hanem realitás az. a mit hirdetni jött. S 
ez adja magyarázatát annak, hogy a tudományok em-
bereit, a diákokat úgy érdekli. Azért hirdeti Krisztust, 
mert az egész világ diáksága közölt tett tudományos, 
tényeket konstatáló, azokból törvényt levonó kutatásai 
alapján tudja, hogy a bűn felett, győzedelmes, boldog, 
„mélységes, magas, tágas, tartalmas, valóságos örök 
élet" csak O általa nyerhető. „Uraim — mondá például 
egyízben — ha kiterjedt utazásaimban úgy találtam 
volna, hogy a világon két út van a diákok számára, 
melyen sikerült legyőzni a kísértéseket, van bennem annyi 
szeretet a küzdő ifjúság iránt, hogy reámutatnék a győ-
zelem másik útjára is. De én csak egy Szabadítót hir-
dethetek." 

Még sok mindent lehetne felsorolni annak a nagy 
erőnek magyarázatára, mely egyéniségéből kiárad. De 
mikor alkalmam volt figyelemmel kisérni munkája hatását, 
sokszor a hallgatók szemeiből s arczárói leolvasni azt 
a küzdelmet, erkölcsi krízist, melyet bennök felidézett, 
úgy láttam, hogy mindez, a mit elősoroltam, s a mivel 
még meg lehetne toldani, együttvéve is nem „causa 
sufficiens". Erejének elégséges magyarázata csak az 
isteni Lélek hatalma, mely birtokában tartja egyéniségét 
és működik általa. Erre a természetfölötti hatalomra 
támaszkodik munkájában, ez teszi oly alázatossá s ez 
tölti meg életét azzal a tartalommal, mely beszédeiben 
is nyilvánul. 

Most, hogy távozott körünkből, szinte fájó lélekkel 
nézünk utána, s az ő nagy erejének híjában féjve fogunk 
annak a munkának folytatásához, melynek oly nagy 



lendületet adott ittlétével. De tudjuk, hogy a munka, 
az ügy nem emberi s azért az emberfeletti erőforrások 
nyitva vannak számunkra is, kiket a felelősségnek nagy 
súlya alatt itthagyott. Kivánjuk, kisérje minden ország-
ban, közelebbről mostani nehéz munkaterén: Spanyol-
országban és Portugáliában is oly áldás, mint a milyennel 
közöttünk jár t ! 

Vidor János 

K Ü L F Ö L D . 

Angol egyházi szemle. 
Az angol nonkonformisták egyháztársadalmi egye-

sülete : a Free Church Council márczius hó folyamán 
tartotta évi rendes közgyűlését a walesi herczegségnek 
egy jelentékenyebb városában : Swanseaban. A gyűlésen 
az angol és walesi helyi szövetkezeteknek — local coun-
cil — mintegy 2000 küldötte vett részt. 

Az angol szabadegyházak ezen „parlamentje" ép 
oly fontos hivatást tölt be, mint az anglikánok egyházi 
kongresszusa — Church Congress. Mindkettő vándor-
gyűléseket tart és a hivatalos orgánumok mellett a nem-
zeti, politikai és társadalmi élettel való szorosabb össze-
kapcsolódásnak hathatós munkálója. A Free Church 
Council szervezete nagyjában megegyezik az egyes sza-
bad egyházak szervezetével. Az egyesületnek élén egy 
intéző-bizottság áll, állandó központi titkárral; az elnököt 
a közgyűlés választja, ép úgy, mint az egyházi egyete-
mes gyűlések moderátorát vagy presindentjét, egy évre 
szóló megbízással. A F. C. C. elnöke, ép úgy, mint a 
baptista unióé, lehet világi is. Az elnöktől elvárják, hogy 
egy évi szolgálati ideje alatt meglátogassa a helyi és 
kerületi egyesületeket, hogy ezeket erősítse és általában, 
hogy az egyesület eszméit propagálja. 

Most másodízben tartotta az egyesület közgyűlését 
Walesben és elsőízben választott egy kiváló walesi lel-
készt elnökévé. A walesi herczegségben a nonkonfor-
misták többségben vannak az államegyház hívei: az 
anglikánok felett. A puritánizmus és a Wesley és White-
field működése folytán megindult nagy vallási ébredés 
nagyon termékeny talajra talált e nagyrészben sziklás 
és terméketlen föld lakosainak lelkében. Ha olvasunk 
az Elliot György „Bede Adóin"-jában a kiváló metho-
dista nő : Morris Din ah önfeláldozó szolgálatáról, önkén-
telenül is odaképzeljük magunkat a sziklás Wales sze-
gényes kunyhói közé, a melynek bányász és más nehéz 
munkát végző lakossága körében oly mohó fogadtatásra 
talált a „szigorú" kálvinista evangéliumi vallás. Wales-
nek egyik legjelentékenyebb egyháza ma is a „kálvi-
nista methodista egyház". Még a legújabb időben is 
hallottunk a walesi revivalról, Evans Róbert csodálatos 
működéséről. 

A nonkonformizmus általános és gyors terjedését 
Walesben részben az is előmozdította, hogy a walesi nép 
.körében sohasem aludt ki teljesen a nemzetiségi külön-

állás érzete, a hódító angol szászokkal szemben. Politikai 
és egyházi tekintetben szoros kapcsolatban van Wales 
a tulajdonképeni Angliával. Nincsenek oly jelentékeny 
autonóm jogai, mint Skócziának vagy Írországnak, de 
a teljes nemzeti összeforradás, nyelvben és szokásokban, 
még most sem történt meg teljesen az angolok és walesi 
kelták között. Walesnek megvan ma is nyelve, megvan-
nak tradicziói; a bárdok szelleme még most is él a nép 
körében. 

Könnyen érthető hát, hogy a XVII. században a 
puritanizmus és a mult században a methodizmus Wales-
ben egyszersmind nemzeti mozgalom hordozójává és 
ápolójává lőn és az angol államegyháztól való elszakadást 
az angol intézményektől való idegenkedés is nagyban elő-
mozdította. A walesi szabad egyházak szorosan összeforrtak 
a nép e nemzeties érzületével. A walesi kelta anyanyelv, 
az istentisztelet, irodalom, költészet körében azóta érvé-
nyesült és részesül ma is gondos ápolásban, mióta az 
államegyháztól való nagy szakadás megtörtént. Az angli-
kán egyház, mint államegyház bizony nagyon mozdulatlan 
egyház volt, különösen a XVIII. század folyamán. Az 
angol deizmus „fox hunting" — róka vadászó — papo-
kat nevelt, a kik a néppel nem sokat törődtek. Tudjuk, 
hogy a vallási újraébredés, a melyet az államegyház 
kezdetben a hatalom, gúny és lekicsinylés eszközeivel 
igyekezett elnyomni, illetve magától eltávolítani, milyen 
nagyszerű visszahatást gyakorolt ő reá is, úgy hogy ma 
már az anglikán egyház Walesben is igyekszik a mult 
tévedéseit és mulasztásait helyrepótolni; de azért a már 
egyszer elvesztett területeket újból visszaszereznie mind-
eddig nem sikerült. 

Tudjuk, hogy Angliában az állam nem gondosko-
dik a vallási statisztikai adatok beszerzéséről. Híveiket, 
a kommunikálókat maguk az egyházak veszik számba. 
Ezen egymással nem mindenben egyező statisztikák sze-
rint, Walesben mintegy öt és félszázezer nonkonformista 
és kétszázezer úrvacsorával élő anglikán van, négy diö-
cezisben, 1083 parochiában. Vasárnapi iskolába já r : 
178,000 anglikán és 590.000 nonkonformista gyermek. 
A nonkonformisták részéről begyült a mult évben 818;000, 
az anglikánok részéről 300,000 font önkéntes adomány! 
Mindezekből látható tehát a walesi szabadegyházak szám-
beli nagy túlsúlya az anglikán államegyház felett. A 
walesi nép politikai és vallási érzületére nézve egy más 
jellemző adat, hogy az^angol parlamentbe a legutóbbi 
választás alkalmával egytől-egytől — 34 — liberális és 
legnagyobb részben nonkonformista képviselőt választott, 
a kiknek vezére a jnostani ^ngol pénzügyminiszter : Lloyd 
Georges. JN 

A walesi szabié ivű képviselőknek és a túlsúlyban 
lévő szabadegyházaknak régi óhajuk már az anglikán 
egyház államegyházi jellegének megszüntetése, az úgy-
nevezett disestablishment. Már 1892-ben terjesztett be 
erre nézve az akkori liberális kormány törvényjavas-
latot ; de a felsőház ezt visszautasította. A mostani 
liberális kormány több ízben tett erre nézve Ígéretét; 



legutóbb a trónbeszéd útján is. Előzőleg már nevezett 
ki egy bizottságot — Wales church commission — oly 
czélból, hogy ez részletes jelentést tegyen az ottani egy-
házak helyzetéről. De ezen bizottság hosszadalmas mun-
káit be sem várva, Asquith miniszterelnök a mult hó 
végén beterjesztette a szeparaczióra vonatkozó új tör-
vényjavaslatát. E szerint a walesi négy anglikán püspök 
1911-től kezdve megszűnik a felsőház tagja lenni, tehát 
ez időtől kezdve csak 22 anglikán lord püspök maradna 
a felsőházban. A walesi anglikán egyház továbbra is 
birtokában maradna az összes templomoknak, papházak-
nak, ezeknek felszereléseivel együtt és minden, részére 
az 1662. évből tett hagyománynak, alapítványnak. De 
elveszítené a most birtokában levő 32 ezer hold földet, 
a melynek mostani évi bérlete: 43,000 font sterling, 
valamint az egyházi tized haszonélvezetét. Ezek vagyona 
— mintegy 300,000 font — a jövőben köznevelési, mű-
velődési és jótékonysági intézetek felállítására és fenn-
tartására fordíttatnék. 

Ezen törvényjavaslat ellen a konzervativek, mind-
járt benyújtása alkalmával, vehemens támadást intéztek, 
rámutatván különösen arra, hogy a walesi államegyház 
híven teljesíti feladatait és e jelentékeny vagyontól való 
megfosztás jó időre megbénítaná működését. 

Azt hiszem, hogy mint a múltban, úgy ez alka-
lommal is nagy ellenzésre fog találni ez a törvényjavaslat 
a felsőházban is. Az angol közvéleményben az utóbbi 
időben különben is, különösen a pótválasztásokból ítélve, 
olyan változás észlelhető, a mely a liberális kormányra 
és pártra nézve egyáltalán nem kedvező. 

(Folyt, köv.) 
B. Pap István. 

E G Y H Á Z , 
Lelkészválasztások. A felcsúthi ref. gyülekezet Gaál 

Lajos bodméri lelkészt, — a bodméri ref. egyház Bazsó 
Lajos s.-lelkészt, — az iváncsai ref. gyülekezet Vargha 
Sándor s.-lelkészt, — a libetbányai ev. egyház meghívás 
útján Licskó Sámuel h. lelkészt, — a magyar-ósdi ev. gyü-
lekezet ugyancsak meghívás útján Rónai Gyula s.-lel-
készt választotta lelkészévé. 

Új missziói lelkész. Kenessey Béla püspök Tőkés 
Ernő, székely-keresztúri s.-lelkészt brassói missziói lel-
késszé nevezte ki. 

Lelkészbeiktatások. A nagysallói ref. gyülekezet 
újonnan választóit lelkipásztorát, Ceglédi Sándort, a Kál-
vin-kiadók vezérét, az ó-szövetségi theol. tudománycso-
port magántanárát, f. hó 9-én iktatta be hivatalába. A 
beiktatást, mint esperesi megbízott, Sándor Benő bajkai 
lelkész végezte. Az új lelkipásztor I. Kor. 9.16—18. alap-
ján tartotta meg, erős hittel, meleg szeretettel és nemes 
tervekkel ékes beszédét. Az egész gyülekezet együtt 
ünnepelt a II. József-korabeli templomban és azon kívül 
is. Lapunk főmunkatársai is az ünneplők között voltak. 
Áldásos alkotó lelkipásztori működést kívánunk az új 
pásztornak és haladó virágzó életet a nagy gyüleke-
zetnek, — Maliarik Pál alsó-sztregovai ev- lelkészt és 
Kurek Pál kiéte-eszterézs-babaréti ev. lelkészt április 
25-én iktatták be új hivatalukba. 

Felügyelőválasztás a dunántúli kerületben. A du-
nántúli ág. h. ev. egyházkerület felügyelői állására be-
adott szavazatokat május 6-án bontották fel Pápán. 
Általános többséget a 11 jelölt közül senki se nyert, így a 
két legtöbb szavazatot nyert Véssey Sándor (158) és dr. 
Berzsenyi Jenő (86) közt pótválasztás lesz. 

Nyugdíjba vonuló lelkész. Wágner Samu, ki 1866, 
tehát több mint 40 év óta lelkésze a tolnavármegyei 
varsádi ev. gyülekezetnek, nyugdíjba vonul. 

A ref. egyház hivatalos kiküldöttei a genfi ünnep-
ségekre. A Kálvin születésének négyszázados évfordulója 
alkalmával Genfben, július hó első napjaiban tartandó 
ünnepségeken a magyarországi ref. egyházat hivatalosan 
Antal Gábor püspök, gr. Degenfeld József főgondnok, Péter 
Károly, György Endre és dr. Nagy Dezső fogja képviselni. 

Az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsa 
április 29-én, Kolozsvárott ülést tartott. Antal Gábor 
püspök 40 éves tanári és lelkészi jubileuma ünnepélyére 
képviselőkül Kenessey Béla püspököt és gr. Bethlen Pál 
igazgató-tanácsost kérték föl. Az igazgató-tanács fölhívta 
a gyülekezeteket, hogy július 11-én, Kálvin születésének 
négyszázados évfordulója alkalmával alkalmi istentisz-
teleteket tartsanak. Jóváhagyták a szászvárosi Kun-kollé-
gium elöljáróságának azt a határozatát, hogy abban az 
esetben, ha a gör.-keleti és gör.-kath. lelkészek továbbra 
is megtagadnák a vallásoktatásnak magyar nyelven való 
végzését, gör. keleti és gör. kath. tanulókat nem vesznek 
föl a jövő iskolai évtől kezdve. 

Az egyesült-államokbeli ref. egyház magyar egy-
házmegyéje április 19. és 20-án tartotta rendes évi 
közgyűlését Homestead-011. A gyűlésen öt lelkészi és három 
világi képviselő vett részt. Ebben, a nem csatlakozott 
gyülekezetekből álló egyházmegyébe hat gyülekezet tar-
tozik, ugyanannyi lelkésszel. A hat egyházban 1050 tag 
és 530 gyermek van. Kereszteltek 283 gyermeket, konfir-
máltak 69-et. Jótékonyáéira 193 dollárt adakoztak az 
egyházak, gyülekezeti czélokra pedig 10,221 dollárt for-
dítottak. Az egyházmegye tisztviselői karát a következő-
képen alakították meg : elnök : Virág István, alelnök : 
Tomcsányi József, jegyző: Kovács Endre, pénztáros: 
Radácsi Sándor, tanácsbiró; Harsányi Sándor. 

Az abaúji egyházmegye tavaszi közgyűlése. Az 
abaúji ref. egyházmegye április hó 27. és 28-án tartotta 
Révész Kálmán és Meczner József elnökletével tavaszi 
közgyűlését Kassán, a vármegyeház székházában. A lel-
készi aljegyzői hivatalra Szilva István választatott meg. 
Az esperesi jelentés szép szavakkal áldozott Kálvin János 
emlékezetének, születésének 400-ik évfordulója alkalmá-
val. Nagy örömmel vették tudomásul, hogy Bárczay 
Sándor orsz. képv. a bárczai kis gyülekezet paplakát 
és templomát nemes áldozatkészségével újjáalakíttatta. 
A'"megüresedett ügyészi állásra — a teendők sokaságára 
való tekintettel — két ügyészt választottak, dr. Bassó 
Imre és dr. Halmy Károly kassai ügyvédek személyében. 

Egyházi értekezletek. A debreczeni ref. egyház-
megye májug 12. és 13-án tartotta egyházi értekezletét 
Biharbajomban, Dávidházy János esperes elnöklésével, 
Az értekezleten dr. Körösy Kálmán egyházmegyei tanács-
biró szabad előadást tartott a kálvinizmusról. — A szilágy-
szolnoki ref. egyházmegye június hó 5-én tartja egyházi 
értekezletét Szilágysomlyón, mely alkalommal Kálvin 
János emlékezetének kívánnak áldozni. Az ünnepi köz-
gyűlésen többek, között Kovács Albert, nagyfalusi lelkész 
„Kálvin reformácziójának hatása a magyar nemzetre" 
czímen tart fölolvasást. 

Kérelem. A budapesti ref. theol. akadémia igaz-
gatósága arra kéri a dunamelléki kerületnek legátust 



fogadni szokott lelkészeit, hogy a mennyiben a ptinkösti 
ünnepeken nem volna, vagy rendkívülileg szükségük volna 
legátusra, erre vonatkozó értesítéseiket szíveskedjenek 
hozzá, f. hó 19-ig beküldeni. • '; 

A lelkész urak figyelmébe. Több esperesi és lel-
készi hivataltól a konventi központi irodába oly csomagok 
érkezvén, a melyek a konvent által kibocsátod hivatalos 
rovatos nyomtatványokba takartattak, a központi iroda 
arra kéri a lelkész urakat, hogy miután e rovatos ívek 
nem a csomagoláshoz való felhasználás végett küldettek 
s azoknak előállítása az egyetemes egyháznak tetemes 
költségébe kerül, szíveskedjenek azokat rendeltetésű 
czéljukra megtartani s csomagoláshoz fel nem használni. 

Antal Gábor lelkészi jubileuma. A komáromi gyüle-
kezet és a (dunántúli egyházkerület vezetőiből alakított 
rendező-bizottság megállapította Antal Gábor püspök 
június 7—8-án megtartandó 40 éves lelkészi jubileumi 
ünnepélyének programmját. E szerint június 7-én d. u. 
4 órakor a főgondnok és az érkező vendégek ünnepélyes 
fogadtatása a vasútnál. Bevonulás díszbandériummal. 
Este fél 9 órakor szerenád a püspök tiszteletére ; 9 óra-, 
kor szerenád a főgondnok tiszteletére; fél 10 órakor 
ismerkedési estély. Június 8. Reggel fél 9 órakor gyüle-
kezés a kollégium nagytermében, 9 órakor a kerületi 
gyűlés megnyitása ugyanott, utána átvonulás a templomba, 
az ünnepélyes istentiszteletre. Ezután a kerületi gyűlés 
folytatólagos megnyitása, a kerületi gyűlés és az üdvözlő 
testületek stb. tisztelgése. D. u. fél 2 órakor díszebéd, 
5 órakor a komáromi ref. ifjúsági egylet zászlóavatása, 
este fél 9 órakor nüívészestély. Június 9-én seggel 9 
órakor a kerületi gyűlés folytatása. 

A naptáregyesítés meghiúsult. Megemlékeztünk 
már arról, hogy a magyarországi latin és görög szer-
tartású róm. kath. egyházban sikert igérő akczió indult 
meg az iránt, hogy a görög szertartású róm. katholikusok 
is elfogadják a Gergely-féle naptárt. Most azonban úgy 
hírlik, hogy az akczió hajótörést szenvédett. Nem- ugyan 
a miatt, mivel talán gróf Apponyi Albert nem lett volna 
hajlandó honorálni Firczák püspök ama különös kikötését, 
hogy az állam váltsa meg a gör. kath. papság pár-
bérét , hanem a miatt, mert a gör. kath. román fő- és 
alpapság attól fél, hogy a naptáregyesítés a gör. katho-
likusoknak minden tekintetben való beolvadását vonná 
maga után. Hir szerint a gör. kath. román püspökök, 
daczára annak, hogy a közös püspöki konferenczián már 
megtörtént a megállapodás, utólag bejelentették a herczeg-
primásnak, hogy a naptáregyesítés tervét el kell ejteniök, 
mivel a dolog még nem ért meg s évek kellenek ahhoz, 
hogy annak az alsó papságot és a népet megnyerhessék. 
A mi fejünk e miatt nem igen fáj. Sőt bizonyos mérték-
ben megnyugvással vesszük tudomásul az ügy elodá-
zását; mert ha a mostani érában történt volna meg 
naptáregyesítés, bizonyára az államkassza bánta volna meg. 

Az adócsökkentési segélyek kérvényezési határ-
ideje. A ref. egyetemes konvent határozata értelmében 
az 1910. január 1-től kezdődő adócsökkentési segély 
iránti kérvények 1909. szeptember 31-éig adandók be. 

Dunántúli Református Takarékpénztár. rA Dunán-
túli Prot. Lap híradása szerint, Dunántúli Ref.rTakarék-
pénztár, mint szövetkezet czím alatt pénzintézet alakult 
Komáromban s működését már meg is kezdette, Czélja, 
hogy a református egyházaknak olcsó hitelt nyújtson, 
ref. vagyont az eladósodástól megmentse, ref. kezekben 
megtartsa, alkalmat és módot nyújtson új vagyon szer-
zésére. Havonkint 1 K fizetendő egy üzletrész után. 
1914-ben a szövetkezet, ha legalább 500.000,. K alap-
tőkével rendelkezik, részvénytársasággá alakul s annyi 

100 K értékű részvényt kap mindenki, a hány üzlet-
részt most jegyez. Mindennemű felvilágosítással kész-
séggel szolgál Vargha Sándor reform, hitoktató-lelkész 
Komáromban. — Az eszmét helyesnek, életrevalónak 
tartjuk. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

I S K O L A . 

Tanképesíto vizsgák. A nagykőrösi ref. tanítókép-
zőben a tanképesítő írásbeli vizsgák jún. 1., 2. és 3-án 
lesznek, a szóbeli és gyakorlati vizsgák pedig június 
hó 26-tól 30-ikáig bezárólag, az állami szabályzatokkal 
teljesen összhangzólag. A képesítő vizsgálatra boesátta-
tásért az egyházkerület tanképesítő bizottságához kell fo-
lyamodni (Nagykőrösre, 1 K-ás bélyeggel.) Melléklendők: 
a keresztlevél, az összes tanulmányi-, működési-, erkölesi-
és orvosi bizonyítványok. 

A skót misszió új iskolája. A Skót Egyesült 
Szabad Egyház, mely Budapesten már 68 év óta nagy 
áldozatok árán missziói Mézeteket tart fönn, Budapesten 
új iskolát fog építeni, mert a jelenlegi épület nem felel 
meg többé rendeltetésének. Az új épület a Vörösmarty-
u. 49—51. sz. alatti telken fog épülni. Teljes 4 osztályú 
elemi és 4 osztályú polgári leányiskola, leányinternátus 
és egy olyan terem lesz az új épületben, mely alkalmas 
istentiszteletek és vallásos összejövetelek tartására. Az 
épület költségeinek fedezésére eddigelé csak a jelenlegi 
hold-utczai telek kilátásba helyezett eladási ára szolgál. 
A többi gyűjtésből fedezendő itt és Skócziában A 
Skót Egyesült Szabad Egyház jelenleg milliókra menő 
anyagi nehézségekkel küzd. E nagy vállalkozásba azzal 
a reménységgel fogott, hogy magyar közönség nem fog 
elzárkózni a nemes czél Önzetlen támogatásától. A buda-
pesti református egyháztanács kérvényt intézett a székes-
fővároshoz építési segélyért. A kérvény sikere azonban 
nem fogja a hiányt teljesen födözni. A skót misszió 
fölhívést intéz tehát azokhoz, kik a skót iskolának 
növendékei voltak; azokhoz kik tudják, hogy a Skót 
Misszió volt kezdeményezője hazánkban sok keresztyén 
tevékenységnek; azokhoz, kik a Skót Misszió vasárnapi 
iskolájában, ifjúsági és általános evangelizáló munkájában 
részt vettek; azokhoz, kik belátják annak fontosságát, 
hogy fővárosunkban egy olyan elemi és polgári leányis-
kola s leányinternátus legyen, melyet a Szentírás, az 
Isten igéjének lelke hasson á t ; azokhoz, kik szükségét 
érzik annak, hogy legyen egy nagy teremmel több, hol 
százan és százan hallgathatják az evangélium hirdetését, 
hogy adakozzanak a Skót Misszió új épületére. Az ado-
mányok Webster J. T. lelkész czímére (Budapest, V., 
Hold-u. 17.) küldendők. 

Szünidei tanfolyam. A vallás- és közoktatási minisz-
térium rendelete értelmében a gyengetehetségű tanulók 
kisegítő iskoláiban működni óhajtó tanítók és tanítónők 
részére a f. évi nyári szünidő alatt a gyengetehetségűek 
oktatásában képző tanfolyam tartatik. A tanfolyam június 
hó 28-ától számított 5 héten át tart. E tantolyamra 20 
okleveles népiskolai tanító és tanítónő vétetik fel és 
pedig első sorban azok, a kik oly városokban működnek, 
a melyekben kisegítő-iskola felállítása már előkészülőben 
van, avagy a lakosság száma, illetve a gyengetehetségűek 
számaránya folytán ilyen iskolák fölállítása indokolt. A 
tanfolyamra fölvett hallgatók lakásban és teljes ellátásban 
részesülnek a budapesti állami gyógypedagógiai nevelő-
intézetben. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium-
hoz czímzett, egykoronás bélyeggel ellátott kérvények a 
tanítói oklevél csatolásával legkésőbb 1909. május hó 



20-ig Berkes János igazgató, szakt. alőadóhoz (I., Alkotás-
u. 53.) küldendők. 

Zoványi Jenő ügye. A dunamelléki egyházkerü-
letnek Zoványi Jenő ügye megvizsgálására kiküldött tanács-
birái: Benedek Sándor közigazgatási biró és Szöts Farkas 
theologiai tanár f. hó 7-től i l - ig Sárospatakra utaztak 
és ott elvégezték a szükséges kihallgatásokat. A folyta-
tólagos tanúkihallgatások Budapesten tartatnak meg, f. 
hó 17-én. 

Az orsz. középiskolai torna verseny elmaradása. 
Az idénre, Budapestre kitűzött középiskolai tornaver-
senyre már nagyban készülődtek az egyes intézetek. A 
kultuszminiszter legutóbb kiadott rendelkezése szerint 
azonban a tornaverseny elmarad. Hogy miért marad el ? 
arra a kérdésre több felelet van forgalomban. Az egyik 
az, hogy a jelenlegi, politikailag válságos idő nem alkal-
mas a verseny megtartására. A másik az, hogy a rende-
zéssel nem tudtak idejére elkészülni. A harmadik az, 
hogy a költségek erősen túlhaladták volna az előirány-
zatot. S last but not least — az, hogy báró Barkóczy a 
versenyeket az összes résztvevők részére tartandó misé-
vel akarta megkezdetni, a minek azonban Tóth János 
államtitkár ellene mondván, inkább lefújták az egész 
dolgot, mintsem hogy mise nélkül kelljen annak lefoly-
nia. A három első magyarázat semmiesetre sem kielé-
gítő. A legutolsót illetőleg nem tudjuk, hogy mennyire 
alapos,, mennyire nem; de: si non e verő, e ben trovato ! 

Állami középiskoláink kiérikalizálódása. A buda-
pesti VIII. kerületi államgimnázium f. hó 10-én avatta 
fel zászlaját, a melynek egyik felét az ország czímere, 
a másik felét a Patrona Hungáriáé képe ékesít. Ezt a 
Mária zászlót a józsefvárosi plébánia-templomban misével, 
szentbeszéddel és stílszerű r. kath. egyházi szertartással 
szentelték fel. Hát tisztelettel kérdezzük: r. kath. fele-
kezeti gimnázium a VIII. kerületi államgimnázium? Csak 
római kath. növendékek járnak abba? Csak r. kath. 
növendékek fognak az után a zászló után indulni, hogy 
Mária képével kellett azt ékesíteni és kizárólag r. kath. 
szertartással felavatni ? ! íme, így vesztik el a mai érában 
állami intézeteink felekezerlen jellegeket, s így vonul be 
azokba a r. kath. felekezeti szellem ! 

Felvétel tanítóképző intézetbe. A pápai állami 
tanítóképző-intézet I. osztályába a jövő 1909/10. tanévre 
30 növendék vétetik fel. Felsőbb osztályba, más inté-
zetből, csak kifogástalan' magaviseletű és szorgalmú 
növendékek és csak oly esetben vétetnek át, a midőn 
az átlépésre alapos indokok vannak. A folyamodványok 
beküldésének határideje május 31. napja. Az I-ső osz-
tályba felvétetnek oly éptestű és egészséges növendékek, 
a kik életük 14 évét már betöltötték, de 18 évesnél 
nem idősebbek s a polgári vagy a középiskola IV-ik 
osztályát sikeresen bevégezték. Az 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodvány a vallás- és közokt. m. kir. miniszter-
hez czímzendő, de a tanítóképző-intézeti igazgatósághoz 
küldendő. A folyamodvány mellékletei: a) születési bizo-
nyítvány ; b) iskolai bizonyítvány; c) tiszti orvosi bizo-
nyítvány ; d) hiteles községi bizonyítvány; e) a mennyiben 
a folyamodó most nem jár iskolába: erkölcsi bizonyítvány ; 
f ) ha a folyamodó még nem tanuló, akkor utolsó évi 
bizonyítványát legkésőbb július l-ig tartozik pótlólag 
beküldeni. E bizonyítvány nélkül a folyamodás figye-
lembe nem vehető. Szegény, szorgalmas és kiváló elő-
menetelű tanulók részére állami jótétemények vannak, 
az első osztályban: 9 teljesen ingyenes, 8 féldíjat fizető 
bentlakó és 3 ösztöndíjas hely. Ezenkívül a dunántúli 
református egyházkerület az e. kerületből való érdemes 
református tanulókat külön is segélyezi. 

E G Y E S Ü L E T . 

A protestáns Országos Arvaegylet félszázados 
fennállása alkalmából folyó évi május 29-én tartja meg 
ünnepélyes közgyűlését. Az ünnepélyes istentisztelet a 
deáktéri ev. templomban lesz d. e. 10 órakor. Imádkozik: 
Kaczián János, budapesti ev. esperes; alkalmi beszédet 
tart: Petri Elek, budapesti ref. lelkész. Az ünnepélyes 
közgyűlés a deáktéri ev. iskolaépület dísztermében (be-
járat : IV. Sütő-u 5. sz.) d. e. 7a 12 órakor fog megtar-
tatni a következő tárgysorozattal: 1. Megnyitó beszédet 
mond dr. Kovácsit/ Sándor a bpesti ref. egyház főgond-
noka, az egyesület elnöke. 2. Üdvözlések. 3. Az egylet 
50 év alatti fejlődését röviden ismerteti Pálóczi Horváth 
Zoltán dr. az egyesület titkára. — Délután 5 órakor 
ünnepély lesz a „Protestáns Árvaházban". (VII., Szegény-
ház-tér 1.) A háziünnepélyt az árvanövendékek megven-
dégelése és az árvaház megtekintése fejezi be. Vendé-
geket szívesen látnak. Jegyzet: Az ünnepélyes közgyűlés 
befejezte után az évi rendes közgyűlés fog megtartatni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiáb;in mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az fordul jon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Szinyei Endre, a sárospataki ref. főiskola főgim-
náziumának 35 éven át rendes tanára, 9 éven át igaz-
gatója s e minőségében a főiskolai igazgató-tanácsnak 
is tagja, életének 72-ik, nyugalmazott tanárságának 6-ik 
évében folyó évi május hó 9-én elhunyt. 

Maller Mihály, majosházai ref. lelkész folyó hó 
13-án, 78 éves korában elhunyt. 



Módra Imre kőröshegyi ref. lelkész, élete 48-ik évé-
ben, f. hó 10-én elhunyt. A boldogult, ki egykor a gyönki 
gimnáziumnak is tanára volt, egyike volt az újabb papi 
generáczió legszorgalmasabb és legrokonszenvesebb alak-
jainak. Lapunk is, a melynek külső munkatársa volt s 
mely hasábjain többszö? adott helyet tudósításainak és 
értékes czikkeinek: a legőszintébb reszvéttel osztozik 
abban a gyászban, a mely gyülekezetét és árván maradt 
szép családját sújtotta! 

Legyen áldott közöttünk emlékezetük ! 

P Á L Y A Z A T 0 K. 

NY1LTTÉR. 

P á l y a z a t . 
A halálozás folytán megüresedett alsónémedii ref. 

lelkészi állásra pályázat hirdettetik 
Fizetés az 1896-dik évi okt. egyházkerületi jegyző-

könyv 126. sz. a. hozott határozatával megállapított 
osztályozás szerint évi 2600 korona. 

A lelkészi állás 1910. április 24-én foglalandó el. 
Megváltandó beruházások nincsenek. 
Pályázati kérvények az e. t. II t.-cz. 16. §-ában 

megkívánt felszereléssel folyó évi június 7-éig Újpestre, 
Mády Lajos espereshez küldendők. 

Kunszentmiklós, 1909 május 12. 
Baksay Sándor. 

20 püspök. 

Pályázati hirdetmény. 
Az egyházi II. t.-cz. 60. §-a és cs. és a kir. közös 

hadügyminiszter úrnak 1909. április hó 5-én 2888. sz. a. 
kelt megkeresése alapján ezennel pályázatot hirdetek 
egy, a katonai lelkészet tényleges állományához tartozó 
református tábori lelkészi állásra. 

A megkövetelt feltételek: 
a) jó eredménnyel végzett theologiai tanulmányok 

igazolása; 
b) még be nem töltött 40 életév; 
c) kifogástalan előélet; 
d) magyar vagy osztrák állampolgárság igazolása; 
e) egészséges testalkat; 
f ) legalább három évi rendes lelkészi működés 

igazolása; 
g) a magyar és német nyelv (és lehetőleg ínég 

valamelyik szláv nyelv) ismerete; 
h) a lelkészi szolgálat önálló végzésére való 

képesítés; 
i) nyilatkozat az előirt szolgálati eskü letevésére 

való hajlandóságról. 
A betöltendő állással a IX. rangosztályú katonai 

havidíjasok részére megállapított illetmények vannak 
egybekötve. 

A cs. és kir. hadügyminiszter úrhoz intézendő és 
kellően felszerelt kérvények 1909. május hó 31-ig az 
egyetemes konvent elnökségénél (Budapest, VII., Abonyi-
utcza 21 sz. a.) adandók be. 

Miskolcz, 1909 május hó 1. napján. 

20/21 
Kun Bertalan 

püspök, az egyet, konvent egyházi elnöke. 

A kiváló bór- és iithiumos vasmentes gyógyforrás LVATOR 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 

és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben vagv a Szinye-Lipóczi Salvator-forrís-
Vállalatuál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8  

•!!•• . '•' • • « 

Erdély és Szabó 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési forrása. 

laboratóriumi felszere 
lésekéstanszerek gyára 

Budapest, Vlíi., Baross-utcza 21. sz. 
m e c h a n i k a i g y á r . i j v e í í f u v t í - i m í h e l y . 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

M> >1/ xl̂  vl̂  >1/ M/ vl̂  

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szálloda földszintjén, i szapborogatások, 
: : kő- és kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 
iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 



B u d a p e s t , V I . , B u l c s ű - u t c z a 7 

Tudományos műszerek gyára. 

M ^ S S I S ^ S S Telefon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f i z i ka i , kém ia i , g e o -
déz ia i m ű s z e r e k e t . — E lem i , 
p o l g á r i és közép i sko lák te l jes 
berendezése . — 8 0 m u n k á s , 

y? lóe rő . 

Kitüntetve: 1906 ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 

A l e g j o b b 

ká lyháka t és J l kanda l l óka t 
a s = s szállít W ^ y g m f csásscéii-i é s lac l jpá ly i 

H l v I M H . ^ g g g advarl szállító 
B u d a p e s t , T l i o n e t - u c 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 , c s a l á d i h á -
ziak, i s k o l á k , i r o d á k s tb . r é s z é r e . T ö b b 
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h e ® z n á l a t b a n 

Valódi 
csak ezze 

a vódő-
j e g y g y e l . 

M E I D I N G E R - O F E N 

H. H E I M ^ 
Prospektusokésköltségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n Thor t e t - u d w a r b a n . 
M a r i a V a l é r i a u t o a t a 1 Q . <sag> 

10 forint 
havi rész-
letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
Budapest, Király-utcza 58. sz. 
Telefon 8 7 - 8 4 . Telefon 8 7 - 8 4 . 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön-külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be -
cseréltetik vagy készpénzér t megvétetik. 

Eltfl magyar óragyár gőzerfl-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

l y g Ü L L E R J Á N O S 

utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII,, Csömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Kállai Lajos motorgyára 
B u d a p e s t , VI . , G y á r - u t c z a 28. 

Teljes jótállás kitCn5 c s é r e s é r t . \ 

A jeibiikor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gozgepek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -
cséplőkészleteit 

kettős tl»ztitó-8zerkezettel. 

!Egyedül létező úldondság! 
Önműködő, ellenőrző i s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetögépek stb. 

Ezen motHTcséslő-készletek felülmúlhatat lan kitűnősége felöl tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál Kadarkút. 
Lpirln/tosahh olcsó ÍÍZMH ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

j E g y l e t e k , in tézetek és tá rsu la tok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 

és ehhez tartozó l i t a k a r ó k , lószerszámok, letol lak. kc;s isöl tönyök, ravata lozási czlk-
kek. Á ajánlatokat és költségvetést k ívánatra ingyen és bérmentve küld a 

Budapesti paszomány-, gyászkccsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 46/a. 4*. 



Orgona- és harmoniumgyár 
gőzerőhajtás- és sajátvillamosvílágítással berendezve^ 

ORSZÁGK S Á N D O R É 5 F IA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évbsn. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első aíj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson . aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő liangu és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, m> lyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-S 
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóníumok 

minden nagyságban. Hármon, umok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Török A. és Társa Banházr.-t. 

Vásároljunk osztálysorsjegyet 
a T ö r ö k p a l o t á b a n 

Budapest, IV., Szervita-tér 3. szám. 
Fiókok: 

VI., Teréz-körút 46. V., Váczi-körút 4. 

7i sorsjegy 12.— K lU sorsjegy 3.— K 
7* „ 6 . - „ Vs . ' 1-50 , 

akad. szobrász 
Első orsz. szabadalmazott 

síremlékmű-g y á r o s o k 
B U D A P E S T E N • VII., Rákóczi-út 90. 

í j Modern sírkövek, 

\
4 keresztelő meden- át 

czék, úrasztalok! 

TJFFCLÍHMU 

forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
uierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést i s szállít A 

Szt. Lukácsfürdő Kűtvállalat Budán, 

harmóniumokat 
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szef.nek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Orgonagyár 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Bndapest, T ű . , Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító. 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

LegoJesóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású csőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 év i fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 



Hegedűs és Sándor 
prot. írod. könyv- flglflgftenbeil 1 " ™ e l e n t e k 

kiadóhivatalában kaphatók: 

1h m c c T n i n c Apologétika. Ára vaszonkö-
l ^ I U b b i ^ c l J U b . tésben b K 
C " T " c Budhista katekizmus. Német-
I ^ l O S S l ^ a j ü b . b ö l fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötésben 4 K 

T<Ticc VómUr Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . tVlSS ixaroiy. 3K. Vászonkötésben 5K. 
L n r c A Q ó n r l n r Kálvin János élete és egy-

J d l l L ^ U J d L l U U l . házpolit ikája. Ara fűzve 
2 K. Vászonkötésben 4 K. 

Kun Béla dr. .egyházalkomá?y^ 
Magyar református egyházalkotmány. Ára . . . 7 K 
l N J a m / K á m U r Kálvin theologiája. Ára vá-l N a g y i v a r o i y . S 2 0 nkö té sben . . . 5 K. 

p ' 1 Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
L d l . Vászonkötésben . . . . 6 K. 
/ d o l g o z a t o k (Kö 

Nyáry 
J á l l O S l A O l t c i n . fönséges egyházi beszé 
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. 
M i t r r w i r Q r ^ v r i l n P a p i d o l g o z a t o k l l í . Á r a 

. i V l l l I O V Í C S o y u i a . vászonkötésben 7 K. 
C Q ^ o l ^ A Í A ' z c ^ f Debreczeni Lelkészi Tár 
O . ozauu J O Z b C l . (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 

Zsiray Károly. S r u a kézikön!T5oÁKa 

Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Ára — K . 

Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű Iiang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 32'J forinttól feljebb. 

Első magyar — villamos erőre be:endezetl — hangszergyár. 
cs. éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szin-

I házak, művészek stb. szállítója. 

Hangfokozó gerenda! S f V Í 
mely hegedíí, gordonka, beillesztése 
után soi, kai jobb, erősebb és lágyabb 
bangót nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját ta'álmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruá Itatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá', 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban ======== 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 é v i 

m 
lm 
tv 

j ó t á l l á s m e l l e t t ! m 

Egyházi szentedények, ? 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, ^ 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre isi ̂ — 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
müorás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

tan 
HOBNYANSZKY VlKTOB C8. ÉS KIB. ÜDVA8I KÖNYVNYOMDÁJA BÜDAPESTBN. 45115. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 
IX. ker., Kálvin-tér 7. sz. . a h o v á 
a kéziratok, e lőf izetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 

H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 

Dr . K o v á t s I s t v á n . — V e r e s s J e n ő . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

T A R T A L O M . Az Élet Könyvéből : Isten hallgatása. K. I. — V e z é r c z i k k : A Provida és a róm. kath. püspöki kar instrukcziója. 
Dr. K. I. — T á r c z a : A történelmi Jézus. Sebestyén Jenő. — B e l f ö l d : Széljegyzetek. Ágodi — K ü l f ö l d : Angoi 
egyházi szemle. B. Pap István. — I r o d a l o m . - E g y h á z . — I sko 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 -
f é l é k . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 
Isten hallgatása. 

Abban az időben igen ritkán 
volt az Úrnak kijelentése, nem vala 
nyilvánvaló látomás. (I. Sáni. l.j) 

Vannak idők, mikor az Isten kijelentései 
szinte egymást érik. Szüntelenül hallani véljük 
hangját. Ihletett hangú próféták támadnak. A hit 
egén csillagok gyúlnak ki egymásután. 

Vannak ismét korszakok, mikor az Isten 
mintegy hallgatni látszik. A próféták hangja el-
némul. Nincs Sámuel, nincs Illés, ki lelkiismere-
tünket fölrázná. Csudákat hiába vár a jeleket kí-
vánó tömeg. A csillagok egymás után alusznak ki. 
Reánk borul a kétség félelmetes, sötét éjszakája. 
A zsoltáríróval együtt mondjuk: „Jeleinket nem 
látjuk, próféta nincs több és nincs közöttünk, aki 
tudná, meddig tart ez." (Zsolt. 74.9.) 

Az Ég szinte elzártnak látszik előttünk. E 
helyett a gúnyolódó hitetlenek hangját halljuk: 
„Hol van a te Istened?" (Zs. 42.3). A legerősebb 
lélek is megtörni látszik. Akaratlanul is ajkára 
tóiul a fájdalmas panasz: „Miért feledkeztél el 
rólam, én kőszálam? (10. v.) Kishitüségünkben 
elfeledjük Jézus szavait: „Az én Atyám szüntele-
nül munkálkodik, én is munkálkodom" (Ján. 5.17). 
Elfeledjük, hogy a megpróbáltatások eme nehéz 
idején is beszél Isten, ha gyöngébben hallatszik 
is hangja. 

Ilyen nehéz időszak volt a tanítványok éle-
tében a Jézus mennybemenetelét követő tíz nap. 
Milyen árvának érezhették magukat! Milyen szo-
rongó szívvel térhettek az Olajfákhegyéről a szent 
városba ! Három éven át nap-nap után hallották isteni 

, Mesterük szavát, látták betegeket gyógyító, halotta-

kat föltámasztó hatalmát. Mikor a vihar tombolt s 
Jézus a hullámok hátán hánykódó hajóban aludt, 
szorongásuk csak rövid ideig tartott. Nagypéntek 
elsötétedő napja után is hamar fölvirradt a Húsvét 
dicsőséges reggele! Most, ímé, elmúlik a harmadik, 
az ötödik, a hetedik nap is: Isten szavát mégse 
hallják . . . 

A tanítványok mégse csüggednek. Fülükbe 
cseng a Távozó ígérete: „Vesztek erőt, minek-
utána a Szent Lélek eljő reátok és lesztek nékem 
tanúim." (Csel. l.s) Azt olvassuk, hogy megtérének 
Jeruzsálembe s „mindnyájan egy szívvel-lélekkel 
foglalatosak valának az imádkozásban és a kö-
nyörgésben." (14. v.) 

A mi életünkben is vannak ilyen időszakok, 
amikor Isten hallgatni látszik. Kegyelmét, hatal-
mát, úgy véljük, nem érezteti velünk, nem dicsőíti 
meg rajtunk. Ijesztően távol érezzük magunktól. 
Máskor úgy érezzük, mi is a hánykódó hajón va-
gyunk s a Mester aluszik. A hullámok elnyeléssel 
fenyegetnek. Tudjuk, hogy egyedül 0 csendesítheti 
le azokat. S hiába ostromoljuk kérésünkkel: feleletet 
nem hallunk, jelet nem látunk! Istennek ez a 
hallgatása annyira próbára teszi hitünket, hogy 
szinte megrendül belé! 

Magyar Sionunk életében is voltak olyan kor-
szakok, mikor Isten hallgatni látszott. Tűrte, hogy 
máglyák gyúljanak ki, vérpadokat állítsanak, őr-
állóinkkal töltsék meg a börtönöket, gályákra hur-
czolják őket. Tűrte, hogy templomainkból kiűzze-
nek, hajléktalanokká tegyenek bennünket. Tűrte, 
hogy az éjszaka leple alatt kelljen, lopva messze 
vidékekre mennünk az 0 tiszteletére s olyanok le-
gyünk, mint a föld alatt bujkáló patak vize. 

Mostani háttérbe szoríttatásunkat, az igazság, 
a szabadság napjának aláhanyatlását, a sötétség 



éjszakájának reánkszakadását látva, kétség, kis-
hitűség1 fog el sokunkat gyakorta. De ne feledjük, 
hogy az övéiről megfeledkezni látszó Mester egyet-
len szavára elült a szélvihar s lecsendesedtek a 
hullámok! Ne feledjük, hogy keresztre- feszítették 
az Igazságot, de harmadnap föltámadt! Magyar 
Sionunk három százados elnyomatása, üldöztetése 
s föltámadása nem kiáltó bizonysága ennek ?! 

Ezekben a nehéz időkben, a tanítványok 
módjára, legyünk mi is foglalatosak az imádko-
zásban, a könyörgésben : egyházunk belső építé-
sében. A szélnek zúgását halljuk ; már erről is, 
arról is. A tüzes nyelvek se késhetnek. A Lélek 
ereje mi reánk is kitöltetik! Mi is hirdethetjük 
nemsokára a megfeszített, de 'diadalmasan föltá-
madó igazságot ! K. I . 

A Provida és a róm. k a t h . püspöki k a r 
i n s t rukez ió j a . 

I. 

Őszinte örömmel töltött el mindenkit az a hír, 
hogy az oly nagy vihart támasztó „Ne temerét Rómában 
visszavonták". 

Örömünk azonban nagy mértékben túlzottnak bizo-
nyult. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy a Ne temerének 
csupán a vegyesházasságokra vonatkozó, fölöttébb sérel-
mes §-át vonták vissza. Másodsorban tudnunk^kell, hogy 
a vegyesházasságok terén sem a Ne temere előtti álla-
potot állították vissza, hanem a — Lambruschini instruk. 
czióban foglaltaknál jóval kevesebb engedményt adó 
1906-iki németországi Provida konstitucziót terjesztették 
ki hazánkra. Sőt á'Providái is csak a Congregatio Con-
cilii részéről 1908 február 1-én és márczius 28-án kiadott 
megszorításokkal. 

A nehézkes szövegezésű és hivatkozásokkal teli 
szövegből még egy egyházjogásznak se igen könnyű a 
a mostani állapot tiszta képét megalkotni. Ezt a magyar-
országi róm. kath. püspöki kar is belátta, azért világos 
nyelven írt instrukczió keretében tudatták papjaikkal a 
mostani helyzetet és azzal szemben teendőiket. 1A püs-
pöki kar instrukeziója is tartalmaz olyan irányú utasí-
tásokat és buzdításokat, melyek tételes törvényeinkbe 
ütköznek,' .egyenesen törvényszegésre csábítják a róm. 
kath. papságot s, a melyeket éppen ezért nem hagyha-
tunk szó nélkül. i • 

Lássuk, mennyiben sérelmes az új állapot is reánk 
nézve és mik a teendőink azzal szemben ? 

XVI. Gergely pápának 1841. április 30-án kelt 
Quos veslro brévéje hazánkra is kiterjesztette a XI V. 
Benedek-féle konstituczióbam foglalt engedményt. E sze-
rint a vegyesházasságoknál a tridenti forma megtartása 
nem kötelező. A bróve és Lambruschini bibornoknak 
ahhoz adott instrukeziója értelmében a róm. kath. pap 
akkor is köteles volt arra törekedni, hogy a vegyesval-

lású házasulandók születendő gyermekeiknek róm. kath. 
vallásban való nevelésére vonatkozólag reverzálist adja-
nak. Ha adtak, a püspök a róm. kath. felet fölmentette 
a vegyesházasság akadálya alul. A pap, a házasságot 
ilyenkor szabályszerűen kihirdette és megáldotta. Ha a 
felek nem adtak reverzálist, a pap a felekezeti különbség 
elhallgatásával, szintén kihirdette őket, de házasság-
kötésüknél csak hallgatólagosan (passive) szerepelt. A 
sekrestyében vagy a plébánián mindennapi ruhájában, 
tanúk jelenlétében meghallgatta a felek házasságkötési 
nyilatkozatát és az adatokat az anyakönyvbe bevezette. 
A felek azután, akár rövidesen, akár csak ilyen „passiva 
assistentia" mellett ment végbe a házasságkötésük, a 
nem róm. kath. fél lelkészéhez is elmehettek áldásért. Ha 
a házasulandók nemcsak reverzálist nem adtak, de házas-
ságukat sem róm kath. lelkész előtt kívánták megkötni, 
a papnak abban az esetben is ki kellett őket hirdetnie 
s a háromszori hirdetésről, úgyszintén a házassági aka-
dályok fönn nem forgásáról bizonyítványt kellett adnia. 

A polgári házasság behozatala után, Rampolla 
bibornoknak 1903-ban kiadott instrukeziója a tridenti 
forma alul való mentességet — leginkább a róm. kath. 
egyház érdekében — az egvházilag meg nem áldott 
akár tiszta, akár vegyesházasságokra is kiterjesztette. 

Ilyen volt a helyzet, a mikor az 1907 aug. 2-án 
az eljegyzések ós házasságkötések ügyében kiadott 
„Ne temere11 kezdetű dekrétum megjelent. XI. pontjának 
2. §-a értelmében a benne foglalt rendelkezések a vegyes-
házasságra lépő róm. katholikusokra is kötelezők, „ha-
csak a szentszék valamely helyre vagy országra nézve 
másként nem rendelkezett". Az utóbbi szavak értelme-
zése körül kétségek merültek föl, a magyarországi róm. 
kath. püspöki kar részéről is. Megkérdezték tehát a 
Congregatio Concilii-t, vájjon ezek a szavak „csupán X. 
Pius pápa Provida konstitucziőjára értendők-e, vagy pedig 
érthetők a Benedek-féle konstituczióra és általában a 
klandesztinitás akadályára1 vonatkozó, ilyen természetű 
kedvezményekre?" A kongregáczió 1908 február 1-én 
azt felelte: „csupán a Provida konstituczióra, nem pedig, 
bármely más rendelkezésekre értendők." 

Ez a pápára való egyenes hivatkozással: n,Facto 
verbo cum Ssmo" adott deklaráczió ilyenképen az 
1841-iki Lambruschini-féle instrukeziót, úgyszintén az 
1903-iki Rampolla-fólét is érvénytelennek nyilvánította. 
Ennek alapján a Ne- temere életbeléptétől (1908 húsvét-
jától) kezdődőleg hazánkban is mindazok a vegyesházas-
ságok, hol az egyik fél róm. kath., a mennyiben nem 
róm. kath., hanem más vallású lelkész avagy csak pol-
gári hatóság előtt köttetnek, a római egyház részéről 
egyszerű ágyásságoknak s a belőlük származó gyermekek 
törvényteleneknek tekintettek volna. 

Az ebből a róm. kath. egyházra háramló veszte-
séget észrevéve s némiképen a nyomában országszerte 

1 Minden, nem róm. katli, pap előtt kötött házasságot tit. 
kosán, clandestine létrejöttnek tekintenek. 



támadt fölháborodástól is szoríttatva, a magyarországi 
püspöki kar közbelépett Rómában. A megoldás ideje 
alatt két ízben is kitolták a Ne temere életbeléptetésének 
határidejét. Az újabb elhalasztás ideje is lejárt, úgy 
hogy ez óv elején csakugyan életbelépett hazánkban is 
a Ne temere. Végre február 28-án megtörtént a döntés. 

A magyarországi vegyesházasságoknak aránytalanul 
nagy számára való tekintettel, belátták Rómában is, hogy 
egyfelől igen sok vegyesházasságra lépő hívüket elide-
genítenének egyházuktól, ha házasságukat egyszerű ágyas-
ságnak minősítenék, másfelől igen sok gyermeket el-
veszítenének. Ugyanis, ha a férfi róm. kath , a nő pedig 
más vallású s a nő lelkésze előtt kötött házasságot 
ágyasságnak minősítik, úgy a fiúgyermekek is, mint 
törvénytelen szülöttek, a Ne temere szerint a nem róm. 
kath. anya vallását követőknek tekintetnek. Viszont a 
többi egyházak az olyan vegyesházasságokat is, a hol 
a nő róm. kath., törvényesnek tekintik. A fiúgyermekek 
törvény szerint is az övéik, az anya pedig inkább 
áttér vagy férje vallására igéri leánygyermekeit is, 
semhogy tűrje, miszerint törvényes házasságát ágyas-
ságnak, gyermekeit törvényteleneknek nyilvánítsa a saját 
egyháza ! Tehát nem annyira a Ne temere nyomán ország-
szerte támadt felháborodás, mint inkább a római egyház 
érdeke sarkalta úgy a magyarországi róm. kath. püs-
pököket, mint Rómát a XI. pont 2. §-ának visszavonására. 

A Congregatio de Sacramentis útján február 27-én 
kiadott dekrétum szerint, a Vatikánban február 19-én 
tartott egyetemes gyűlés ajánlatára a pápa a február 
23-iki kihallgatás alkalmával hozzájárult a „főmagasságú 
atyák" ama határozatához, hogy a vegyesházasságokra 
vonatkozólag 1906. január 18-án Németországra nézve 
kibocsájtott Provida kezdetű konstituczió Magyarországra 
is kiterjesztessék „ a Congregatio Concilii által arra vonat-
kozólag 1908 február 1-én és márczius 28-án kiadott 
kijelentések fönntartásával'1. Egyszermind a magyar király-
ságban (a társországokban is) a Ne temere kihirdetése 
óta nem annak rendelkezései szerint megkötött vegyes-
házasságokat is érvényeseknek nyilvánította. 

A Provida konstituczió 2. pontja szerint „katholiku-
soknak haeretikusokkal 1 vagy schizmatikusokkal2 való 
házasságkötése szigorúan tilos most is, ezentúl is, ha 
csak . . . a kath. fél őszinte, érvényes, törvényszerű biz-
tosítékok mellett a vegyesházassági akadály alul tör-
vényszerű fölmentvényt nem szerzett. Az ilyen házassá-
gok . . . kizárólag az egyház színe és két vagy három 
tanú előtt kötendők meg, úgy annyira, hogy súlyosan 
vétkeznek azok, kik nemkatholikus lelkész vagy kizárólag 
a polgári hatóság előtt vagy bármely más, klandesztin 
módon kötnek házasságot . . . Mindazáltal azokat a ve-
gyesházasságokat, a melyek a Németbirodalom egyes tar-
tományaiban és községeiben a tridenti forma megtartása 

1 Protestánsokkal és más eretnekekkel. 
2 Görög-keletiekkel. 
8 Nevén nevezve: reverzális. 

nélkül köttettek, vagy (amitől Isten őrizzen) ezután köt-
tetnek . . . , általában véve érvényeseknek kívánjuk te-
kinteni." 

A Provida a vegyesházasságot gátló akadálynak 
minősíti tehát, a mely alul csak igen drágán : reverzális 
árán ad dispenzácziót. Mivel a vegyesházasság nem 
bontó, hanem csak gátló, tiltó akadály, a róm. kath. 
személynek más vallásúval való házassága dispenzáczió 
nélkül „szigorúan tilos" ugyan, de nem érvénytelen! 

Ennyiben haladás a Provida a Ne temereyel szem-
ben ; de viszont a Lambruschini instrukczióval szemben 
határozott visszaesést mutat. így a több mint hat évtizedes 
múlttal szemben Magyarországra nézve határozott jog-
kisebbítést jelent. Míg a Lambruschini instrukczió szerint 
a róm. kath. pap reverzális hiányában is közreműköd-
hetett — passive — a vegyesházasságok megkötésénél, 
addig a Provida szerint csak reverzális árán szerzett dis-
penzáczió mellett fungálhat. Míg a Lambruschini instrukczió 
szerint a róm. kath. papnak reverzális nélkül és abban az 
esetben is ki kellett hirdetnie a házasulandókat és erről 
bizonyítványt adnia, ha nem r. kath. lelkész előtt kívántak 
is esküdni, a Provida szerint a vegyesházasságok fölment-
vény mellett ós kizárólag a r. kath. egyház színe előtt köten-
dők, úgy hogy a nem róm. kath. pap vagy kizárólag 
polgári hatóság előtt házasságot kötő róm. kath. fél 
„súlyosan vétkezik". A Lambruschini instrukczió meg-
engedte, hogy a róm. kath. paptól a másik fél lelké-
széhez is elmenjenek áldásért: a Provida szerint „kihá-
gást követnek el és kánoni eljárás alá esnek" azok a 
róm. kath.-ok is, kik az ilyen vegyesházasságoknál a nem 
r. kath. lelkész közreműködését kérik vagy megengedik. 

Visszaesés a régi, több évtizedes állapottal szem-
ben az is, hogy a Provida Németországban is csak 
személyi és helyi értelemben vétetik.1 így nálunk is 
csak azokra vonatkozik, kik itt születnek és itt kötnek 
házasságot. Ha pl. egy protestáns vallású magyar állam-
polgárnak külföldön születik gyermeke, ha mindjárt 
néhány hetes korában hazahozzák is Magyarországra, ha 
róm. kath. nőt akar elvenni, csak róm. kath. pap előtt 
teheti, különben a Ne temerének rá nézve is érvényes 
XI. pont 2. §-a értelmében ágyasság a házassága. 

A Provida a Ne temerének csupán egyetlenegy §-át, 
a vegyesházasságokról szóló XI. pont 2. §-át szűntette 
meg, de érvényben maradi a többi! Így érvényben maradt 
a XI. pont 1. §-a is, mely 1908 április 19-ikétöl, hús-
véttól kezdve olyanokat is róm. katholikusoknak minősít, 
kiknek állami törvényeink szerint semmi köze sincs a római 
egyházhoz! Ez ellen, a többi felekezetek jogfosztásával 
járó s az állampolgárok lelkiismereti szabadságát sértő, 
határozott visszaesés ellen már a Ne temere bírálata 
alkalmával fölemeltük szavunkat. Most, a mikor a Provida 
a vegyesházasságokat kivonta a Ne temere hatálya alul, 
még inkább tiltakoznunk kell ellene. 

A Ne temere XI. pontjának 1. §-a, úgyszintén a 

1 L. a Congr. Conc. feleletét a III. kérdésre. 



Congrégatiö Conciíiinek az eléje terjesztett V. pontra 
adott felelete szerint nemcsak azok róm. katholikusok, 
kik annak születtek és abban mindvégig megmaradtak, 
hanem azok is róm. katholikusoknak tekintetnek, kik később 
„haeretiJcus vagy schizmatikus felekezetbe léptek át vagy 
a kik a róm. kath, hitre tértek, de attól akár gyermek (/), 
akár i f j ú korukban ismét elszakadtak" ! Ezek. ha róm. 
katholikusokkal lépnek házasságra, tiszta róm. kath. 
házasulandó pároknak tekintelnek s mint ilyenekre, ezután 
is kötelező a Ne temere ! Tehát ha egy protestáns, ki 
a római egyházhoz tartozott valaha, róm. kath. nőt vesz 
el s nem a róm. kath. pap előtt esküsznek, az ilyen 
házasság „nemcsak tilos, hanem egyenesen érvénytelen, 
semmis".1 Sőt még abban az esetben is ágyasoknak 
tekinti Őket az egyház, gyermekeiket pedig törvényte-
leneknek, ha ügy a férfi, mint a nő róm. kath. volt 
valamikor, most pedig mindketten — mondjuk — protes-
tánsok és a törvények értelmében is mint tiszta protes-
táns pár, saját egyházuk lelkésze előtt mernek meg-
esküdni 1 

A Congr. Conc. döntésének ama szavai, hogy 
„akár gyermek, akár ifjú korukban ismét elszakadtak", 
figyelmessé tesz bennünket arra is, liogy azt is róm. kath.-
nak tekintik, kinek apja, illetve anyja az ő születése 
után róm. kath. lett, de azután, még mielőtt a gyermek 
hét éves elmúlt volna, régi vallására visszatért vagy 
egy másikra tért. A gyermekek hét éves koruk előtt 
a törvény szerint követik áttérő szüleik vallását, 
minden két hétben cserélik is. A római egyház hűsé-
gesen kebelére fogadja a hozzátérő szülők gyermekeit, 
de hiába térnek azok vissza — akár mindjárt két hót 
múlva — a gyermekeket hét éves koruk előtt se enge-
dik szüleik után. Ha fölnövekednek s róm. kath. házas-
társat választanak — ágyasság terhe alatt — nyakukba 
akasztja a Ne temerét. A Congr. Conc. V. döntvénye 
szerint ilyenkor fölment vény se kell, mert tiszta róm. 
kath. házasoknak tekintetnek s így egyedül a Ne temere 
irányadó rájuk nézve. Nem lelketlenség így büntetni a 
gyermekeket a szülők megbánt és később jóvá tett lépé-
séért? ! Dr. K. I. 

TÁRCZA. 

A történelmi Jézus. 
(Folytatás.) 

Kalthoffnak egy másik érve az, hogy az evangéliu-
mokból nem lehet egy reális, történelmi, valóban e föl-
dön élt személyiség képét kialakítanunk. Ez a legnagyobb 
mértékben merész és képtelen feltevés. A János evan-
géliumán kívül mind a három evangélium nagyon is 
világos realitással beszél. Sőt a János evangéliuma is 
súlyt helyez a históriai realitásra azáltal, hogy a törté-

netek idejét és helyét pontosan feljegyzi. Csak az elfo-
gultság nem látja be, hogy a benne levő csodás elbeszé-
lések daczára is, az eseményekben és azok mögött 
nem fantasztikus, hanem valóban történelmi egyéniség 
él és cselekszik. Kalthoff érvei elfogultak és keresetek 
a források, mint történelmi adatok ellen. Azt a benyo-
mást keltik, hogy ő ezekkel a „kutatás"-okkal inkább 
csak történelmi-materialista felfogását akarta mindenáron 
igazolni és megerősíteni, mert annak gyengeségét bizo-
nyára ő maga is erősen érezte. Kalthoff a Jézus alakját 
nem tudta, vagy inkább mint szoczialista, nem akarta 
megérteni. 

A mi pedig azt a felfogását illeti, hogy nagy szel-
lemek és nagy egyéniségek a társadalmat döntőleg nem 
irányíthatják és nem befolyásolhatják, mivel minden 
tömegmozgalomnak, tömeggondolkodásnak az eredmé-
nye s így Jézusnak, mint vallásalapítónak, tehát 
mint tisztán szellemi eszközökkel dolgozó, hatalmas 
valláserkölcsi újjászülő erőnek a szerepe elfogadhatatlan : 
arra is megfelelhetünk néhány szóval. Fentebb már rámu-
tattunk arra. hogy elnyomott tömegektől, a melyek földi 
nyomorúságot éreznek, tehát első sorban az abból való 
megszabadulásra függesztik szemeiket, vallás-erkölcsi esz-
mék megteremtését nem várhatjuk. Annál szembetűnőbb 
tehát, hogy az elnyomott tömeg nem hatalom és gaz-
dagság után törekszik és e mozgalom folytán nem új 
társadalmi osztály áll elő, hanem egyház, mélységes, 
vallásos tartalommal és fenséges erkölcsi erőkkel, a mely 
minden földi és anyagi érdeknek messze fölötte áll, sőt 
azoknak haszontalanságát hirdeti.1 

Tömegmozgalmak folytán is alakulnak különböző 
eszmék és áramlatok, az kétségtelen. A történelmi 
materializmussal szemben nekünk sem szabad abba az 
ellenkező végletbe esni, hogy a gazdasági viszonyoknak 
a társadalom vagy az egyén életére semmiféle befolyást 
ne tulajdonítsunk. Bizonyos, hogy mind a római, mind 
a zsidó nép körében a nagy tömegek lelkében különféle 
váradalmak, eszmék és gondolatok éltek. De az is bizo-
nyos, hogy ezeknél a tömegeknél mindig hiányzik az 
erő arra, hogy a saját erejükből eljussanak a fejlődés 
magasabb fokára. 

Ehhez mindig nagy szellemek hatalmas közbelé-
pése szükséges, a kik megmozdítják az áradatot, lelket 
adnak neki, s mint hatalmas teremtő erők, összeszedik 
a szétszórt csontokat és testet adnak nekik. Ezért mondjuk, 
hogy a tömeg mindig csak eszköz. Az egyesek, a nagyok 
vezetnek, s ők kezdenek új világot alkotni. Sőt mi több, 
arra is van példa a világtörténelemben, hogy nemcsak hogy 
a gazdasági viszonyok nem teremtik meg a nagy esz-
méket, hanem épen a nagy szellemek nagy eszméi 
teremtenek egészen új gazdasági viszonyokat. Barth 
említi például Rousseau-t, a kinek az egyenlőségről s a 
népfenségről szóló elméletét a konvent átvette, s ezáltal 
a filozófia nemcsak a politikát, hanem közvetve a gazda-

1 L. a püspöki kar instrukozióját V. pont első bekezdés. 1 Dr. Titius A. „Der Bremer Radikalismus". 112. 1. 



sági viszonyokat is befolyásolta.2 Vagy nézzük csak Marx 
személyiségét. Ki tagadja, hogy előtte nem volt szocia-
lizmus ? De az igazi tudományos szoczializmus tulajdon-
képen mégis vele kezdődik, mert ő fedezte fel a társa-
dalmi fejlődés törvényeit. Ezáltal útat mutatott és olyan 
eszméket adott, a melyek folytán új gondolkozású embe-
rek állottak elő. Ma ezek új társadalmat alkotnak s ezzel 
együtt új gazdasági viszonyokat is hoznak létre. Kell 
tehát mindig nagy egyéniségeknek lenni, a kik alkotnak és 
irányítólag hatnak a tömegekre, a társadalomra. S valóban 
nagyon furcsa lenne, ha például ezer év múlva valaki 
Marx létezését tagadná, azon az alapon, hogy az ő 
nevéhez fűződő eszméket nem ő, hanem az akkori for-
rongó társadalom hozta létre. Pedig bizonyára kemény 
lelki és szellemi munkájába került, a míg rendszerét 
megalkotta. 

íme, ha valaki Jézus munkáját egyszerűen csak 
társadalmi s gazdasági reformáczió gyanánt fogja is fel, 
maga a fejlődés menete megköveteli egy alapító, teremtő 
történelmi személy felvételét. A mit pedig a szoczializ-
mus s általában a Jézus megtagadói annyiszor hánytor-
gatnák, hogy Jézusról a korabeli római ós görög írók 
feltűnő módon hallgainak, úgyhogy alig néhány író 
emlékezik meg róla: az is röviden és egészen könnyen 
megérthető, ha meghallgatjuk Kohlért, a ki már idézett 
munkájában e feltűnő hallgatásról így ír: „Az első s 
részben még a második század pogány és zsidó történet-
írói is azért mellőzik a keresztyének mozgalmát olyan 
gondtalanul, mert azoknak látszólag nem volt semmi 
politikai jelentősége. Figyelemre sem volt érdemes egy 
lázítónak vélt valaki, a nagy világbirodalom egyik kicsiny 
tartományában, a kit saját népe szolgáltatott ki a római 
hatóságnak. Bizonyára Tacitus sem említette volna, ha 
a Nero alatt Rómában történt tűzvészről és az állítólagos 
gyújtogatok üldözéséről szóló híradás a keresztyének 
szektájának és alapítójának felemlítését meg nem köve-
telte volna".3 Még azon sem kellene egyáltalában csodál-
koznunk, ha semmiféle hír és forrás nem maradt volna 
fenn Jézusról. Még akkor is, magából abból a tényből 
kifolyólag, hogy a keresztyénség mint élő erő átalakította 
és alakítja folyton a világot, feltétlenül egy valóban élt 
páratlan történelmi személyben keresnők azt, a ki mind-
ezt először hirdette az emberiségnek. Mert a vallásos 
áramlatokat mindig személyes alapítóra vezethetjük visz-
sza. Az összes vallások ezt teszik. A legtöbbször fan-
tasztikus, mondaszerű és csodás, természetfölötti elbe-
szélésekkel kiszínezett történetekben a vallásos tömegek 
ösztönszerű működését látjuk, a melyek szükségét érzik 
annak, hogy eszméiket, tanaikat egy személyes alapítótól, 
mint amaz eszméket legtökéletesebben átélt és megvaló-
sított történelmi személytől származtassák. Szépen ír erről 
Boussel egyik kis munkája végén, a hol azt mondja: A vallá-
sos élettelis úgy álla dolog, mint a művészettel. Mindkettő 

* 

2 Id. Köhler: Sozialistische Irrlebren. 151. I. 
3 Sozialistische Irrlehren. 20. 1, 

nem áll szabadon, önerejére támaszkodva, mint a tudomány 
különféle ágai, melyek önmagukból tovább fejlődnek. A 
vallás és művészet, különösen azonban a vallás, igazán nagy, 
erőteljes egyéniségek, vallásalapítók, próféták, reformá-
torok személyében él és fejlődik tovább. Ezéít van, hogy 
azok a vallások állanak a fejlődés magas pontján, .vagy 
a csúcsponton, a melyek mögött-, kezdetén vagy. a közepén 
tetterős nagy egyéniségek állanak. És h a — a mi mégis 
lehetetlenség — mindazokat a, nagy alakokat a vallás-
történelemben csak a mithikus képzelődés alakjainak 
is akarjuk magyarázni, a vallások legfejlettebb fokán is 
jelentkező eme személyesítő ösztön, a mely folyton min-
den fokon megjelenik, mégis azt bizonyítja, hogy az 
egyéniség a vallásban rendkívül nagy szerepet játszik. 
Minden vallásos életnek e nagy egyéniségekhez való kötött-
sége mindig világosabban és világosabban tárul elő a 
történelem folyamán. S mindazok a rendkívüli egyéni-
ségek, a kik a keresztyén életfelfogás ós vallás legki-
válóbb példái, megtestesítői voltak, szilárdan s törhetet-
len hittel meg voltak győződve a felől, hogy ők életüket 
a názáreti Jézus életéből vették. Á mi lelkünk kicsiny 
s erőtelen tüzét is mindig e nagyok segítségével kell 
lángra gyújtanunk, akik lelkében azonban mindenkor Jézus 
személye volt a középpont s „miuíden mindenekben".1 

(Folyt, köv.; 
Sebestyén Jenő. 

BELFÖLD. 

'Széljegyzetek. 

Az alább olvasható széljegyzeteket a következő 
sorok kíséretében vettük : 

„Tisztelt Szerkesztő Url Engedje meg, hogy vezető-
Qzikk helyett, melyet elég gyakran küldözgettem egyik-
másik laphoz, de a melyek megírása már, öregedő kézzel, 
több időt venne igényije, hogy sem .mindenkor az aktua-
litás színvonalán maradhatna : inkább csak apró széljegy-
zetekben közölhessem észrevételeimet, melyek egyházi 
és felekezetközi életünk gondos figyelemmel kisérése 
közben támadnak, s melyekben az egyházi életet év-
tizedeken át figyelemmel kisért egyén egyházi és vallási 
szeretettől vezérelt gondolatai nyernek kifejezést. Szél-
jegyzeteimet a történt események s az azokban rejlő 
tanúságok sugallják, s czéljuk az, hogy a közfigyelmet, 
a mennyire lehet, rájuk irányítsam s ha az remélhető 
lenne, vele forrón szeretett egyházunk ügyének használjak 
is valamit". 

A sorok írója, ki álnév alatt kívánja közölni szél-
jegyzeteit, de azokért vállalja a felelősséget, a dunamelléki 
ref. egyh. kerület egyik érdemes papja Széljegyzeteinek 
készséggel adunk helyet, nemesek az író személyére való 
tekintetből, hanem azért is, mert igen szívesen látjuk, 
ha olvasóink egyházi, iskolai, egyháztársadalmi és egy-

1 „Wass wissen wir von Jesus ?" 71—72. 1. 



házpolitikai életünk egyes mozzanatai, vagy egész folyása 
által támasztott gondolataikat közlik velünk. A széljegy-
zetekben az író teljesen a maga egyéni véleményét és 
ítéleteit közölvén, azok a szerkesztőség álláspontjától és 
ítéletétől el is térhetnek. Azért kérjük is olvasóinkat, 
hogy a széljegyzetek véleményét és ítéleteit csak az író 
egyéni véleményei és Ítéletei gyanánt tekintsék. Mi helyet 
adunk nekik, hogy a szabad véleménynek útat nyissunk ; de 
velők magunkat nem azonosítjuk feltétlenül s épen azért, 
a hol szükségesnek Ítéljük, megtesszük reájuk szerkesz-
tőségi megjegyzéseinket. 

* * * 

A Zoványi-ügy. 
Talán kelleténél nagyobb port is vert föl. Azt 

azonban megállapíthatjuk, hogy ugyan rosszkor került 
a közvélemény asztalára, a Kálvin-jubileum évében. 
Nem azért, mert Zoványi úgy irt Kálvinról, a mint írt. 
Történetírótól elvitatni azt a jogot, hogy történeti tények-
ről s személyekről úgy írjon, a hogy azt tudása ós meg-
győződése sugallja, annyi lenne, mint békót vetnij a 
gondolat, a véleménynyilvánítás szabadságára, s társul 
szegődni az inkvizitorokhoz s autodafékban gyönyörködni. 
Azt hiszem, hogy nem is vert volna fel ilyen nagy port, 
ha Z. a maga véleményét önálló műben adja ki. Hiszen, 
ha Jézusról lehet olyanokat írni, a milyeneket a hyper-
modernek írnak, ha kétségbe lehet vonni azt is, hogy 
valaha élt volna: Z. sem vitték volna máglyára, ha Kál-
vinnak mint embernek, emberi gyengeségeket tulajdonít. 
Mi itt a bökkenő ? Az, hogy ő Warga egyháztörténetének 
kiadásával bízatván meg, a maga különleges véleményét 
itt adta elő. Ez kétségtelenül hiba. De talán van itt más 
hiba is !? Hát nem volt-e a tiszáninneni kerület részéről 
kiküldve egy bizottság ? Nem lett volna-e annak köte-
lessége a kéziratot átnézni ? Hogy teljesítette ez a bizott-
ság a feladatát, ha az inkriminált közlemény nyomda 
alá mehetett? Hát egyedül csak Zoványit üssük '? Miért 
ne azokat is, a kikre a felelőség teljes mértékben hárul 
— a tisztelt bizottságot is? A megbízatás nemcsak meg-
tiszteltetés, hanem egyszersmind : kötelesség is. Legalább 
így kellene lenni.1 Én ugyan, részemről, az egészből 
nem is csináltam volna olyan nagy dolgot. Nem tépettem 
volna szét a kész kötetet. Nem hagytam volna a paro-
khiális könyvtárt egy évre illetmény nélkül. Egyszerűen 
reá nyomattam volna, hogy Z. függeléke önkényes tol-
dalék s olyan véleménye a szerzőnek, melyet tudomá-
nyosan igazolni nem tudott, sőt amelynek a történelmi 
források ellentmondanak. Ha elolvasta volna is valaki, 
lelkészekről lévén szó, nem tételezhető fel, hogy vakon 
hitt volna neki, mint a hogy nem lesz mindenki radi-
kális, a ki a modernek közhittel ellenkező műveit olvassa, 
így elértünk annyit, hogy a nagy zajjal a külföld figyel-
mét — aligha előnyünkre — magunkra fordítottuk. Ennél 
okosabbat is tehettünk volna a Kálvin-jubileum évében. 

1 A kézirat átnézésére vonatkozólag azt jegyezzük meg, 
hogy azt teljesíteni is akarta a bizottság, azonban Z. tiltakozott 
ellene. Szerk. 

Kálvin-emlék. 
Például melegebben karolhattuk volna fel a Kálvin-

emlék ügyét. Én sem vagyok barátja a személyi kultusz-
nak. Az ellenségeim sem vádolhatnak ezzel. De, ha már 
egyszer a világ kálvinistasága jubileumi emlék felállítá-
sát határozta el, ismerjük meg, hogy ez messze túllép 
a személy- kultusz határán s lényegében a református 
— vagy mondjuk — kálvini hit lételét, életét s evan-
géliumi erejét nyilvánító svmbolum akar lenni. Mintegy 
élő tiltakozás ama mind sűrűbb állítás ellen, hogy a 
protestantizmus lejárta magát s csak idő kérdése a régi 
akolba való visszatérés. Az ilyen gyanúsítást a keletkezés 
pillanatában és erőteljesen kell visszaverni s erre nem 
utolsó eszköz a kálvinista öntudatot személyesítő az az 
emlékmű, melynek létesítésénél a világ összes kálvinistái 
találkoznak s hitük erejének, öntudatos létezésüknek 
megfelelő impozáns kifejezést adnak. S miután a világon 
élő, kifejezetten kálvinisták egyik legnagyobb részét 
képezi a magyar kálvinista egyház: nem csoda, ha a 
gyűjtés eredményét nagyra számítottuk. De szégyen, hogy 
a várakozáson annyira alól maradtunk. Mi, dunamellékiek, 
ugyan nem érezhetünk önvádat, sőt ha minden kerület 
hasonló eredményt mutatott volna fel, talán önérzet is 
dagaszthatná kebleinket. De hát más kerületekből inkább 
panaszt, mint dicsekedést hallunk. Mi lehet az oka'? 
Vájjon mi lehet ? Akármi legyen azonban, úgy tetszik, 
mintha egy folt volna arczunkon . . . pirulás. 

Állami felügyelet. 
Hírlik is, czáfolják is, hogy a sárospataki iskola 

vagyoni ügyeinek megvizsgálására a kormány, főfel-
ügyeleti jogánál fogva, vizsgálatot szándékozik indítani. 
Megteszi-e vagy nem, az rám nézve közönyös, bár az 
autonómiára nem! Más nézőpontból vizsgálom a dolgot. 
Abból a beismert szempontból, hogy kegyes alapítványok, 
a nemes hagyományozok akarata ellenére kezeltettek s 
ez által szép intencziójukat meghiúsították. Még gyer-
mekkoromból emlékszem a legendára a sárospataki isko-
lának az angol bankban fekvő s nemsokára felszabaduló 
millió forintjáról. Később ez odamódosult, hogy a Vayak 
tettek — s ez igaz —- egy millióra felnövekedhető ala-
pítványt. Volt — nincs! Pedig szépen felszaporodott. 
Volt már 700 ezer korona. Ez 20 év alatt maga két-
szeresre nő. További 9 év alatt megvan az egy millió 
forint. Milyen erős bástya lett volna ebből! Hogy lehetett 
volna ebből 29 év múlva tanárokat dotálni, anyagiakat 
virágoztatni — a jövőben. Oh! de hát a kik most cinek, 
azok akkor már nem élvezhetik. Holott itt a szép összeg 
s annyi a kielégítendő méltányos — mondjuk — tör-
vényes igény, követelmény! Diktum-faktum, a szent 
hagyományhoz hozzányúltak, be is vallották, új Vay-
Mocsáry-alapot gyűjtöttek. Félek azonban, még se lesz 
abból millió forint, de talán korona sem. 

Mit szóljunk erre? A végrendelet eleitől szent volt 
a társadalomban. A hagyományt joga van a hagyom á-
nyozottnak elfogadni, vagy ha a feltételek neki nem 



tetszenek, visszautasítani. Ha elfogadta, ha tiszteletben 
tartotta egy századig, mivel lehet menteni, ha ekkor 
megszegte? Semmivel, épen semmivel. És épen egy 
erkölcsi testület! Ki tegyen akkor alapítványt, ha tudja, 
hogy feltételeit az utódok meg nem tartják ?! Kiben 
bízzunk, ha egy erkölcsi testületben is csalatkozunk ? 
Hát autonómia ide, autonómia oda, de ha a felügyelő 
egyházi testület megnyugtató, világosságot nem tud derí-
teni : nem irtózom tőle, ha az állam legfőbb felügyelő 
jogánál fogva számon kéri az alapítók feltételeinek épség-
ben tartását s azt legalább jövőre biztosítja. Ez többet 
ér a közönség megnyugtatására, mint a leleplező tanárok 
száműzetése.* Agodi. 

K Ü L F Ö L D . 

Angol egyházi szemle. 
(Folyt, és vége.) 

Visszatérve most már a Free Church Councilra, 
egyes, előre kijelölt előadók dolgozatai és előterjesztései 
alapján tárgyalta a gyűlés azokat az elveket, a melyeket 
az egyházaknak a theologiai mozgalmakkal, valamint a 
felszínen levő politikai és szoeziális kérdésekkel szemben 
való magatartásukra nézve alkalmazniok kell. 

Selbie, az independens oxfordi Mansfield College 
igazgatója, a nagyhírű Fairbairn utóda, „A theologiai 
nyugtalanság — tlieological vurest — a szervezett egy-
házak körében" czímű felolvasásában mutatott reá arra, 
hogy az egyháznak nem új, hanem élő theologiára van 
szüksége, vagyis olyanra, a mely a mai keresztyénség 
gondolatának és tapasztalatának kifejezője. Nem lehet 
csodálkozni azon, hogy a „világ" oly ellenséges maga-
tartást tanúsít az egyházzal szemben, midőn ez is annyira 
szét van szaggatva és mikor az egyes felekezetek egy-
más ellen is sokszor oly méltatlan fegyverekkel küzdenek. 
Az egyházaknak, krisztusi lélekben egyesülve, együttesen 
kellene küzdeniük a nagy közös ellenség: a mérték-
telenség és a bűn erősségei ellen; az egyházaknak a 
gyakorlati életben kellene megvalósitaniok a lélek amaz 
e g y s é g é t , m e l y é r t oly sokszor imádkoznak! 

* A nélkül, hogy a sárospataki főiskola vagyonkezelése 
kérdésében pro vagy kontra állást kívánnánk foglalni, a széljegy-
zetek írójának meglehetősen erős bírálatára csak azt jegyezzük 
meg, hogy mi nem látjuk olyan sötét színben a dolgot. Meg-
engedjük, hogy a főiskola autonómiájának teljesen csorbítatlanul 
fentarthatása végett bizonyos alapítványok élőbb megnyittattak és 
használatba vétettek, mint a hogy az alapítványtevők akarták; 
de azért azt hisszük, hogy mind maga a főiskola, mind a kerület 
gondoskodni fog, állami beavatkozás nélkül is arról, hogy az 
alapítók intencziói teljes mértékben megvalósuljanak. Azt azonban 
teljesen aláírjuk mi is, hogy az alapítványok kezelésében és fel-
használásában a legtisztább, az alapítvány-tevők intenczióinak meg-
felelő eljárásra van szükség mert e nélkül teljesen kiapadhat az 
egyház és az iskola iránt való áldozatkészségnek már ma is gyengén 
csörgedező forrása ! Szerk. 

Peake tanár ily czímű felolvasást tartott: „Az evan-
gélium helye a mai préclikáczióban", a melyben felhozta, 
hogy nincs igazi evangéliumi tartalom az olyan prédi-
káczióban, a melyben a ker. hitigazságok csak mint 
száraz kategóriák jelennek meg és a melyből a lélek 
benső átéléséből fakadó titokzatos lelki tartalom hiány-
zik. Az evangélium által ihletett lelki élet gazdagságának 
kell megnyilatkoznia az evangéliumi prédikációban, 
mert e nélkül a gyülekezetben sem ébreszthetünk mélyebb 
lelki életet és erkölcsi felelősségérzetet. A beszédnek 
mélyebben a bibliában és a gyülekezet életében kell 
gyökereznie. Ajánlja a fiatal lelkipásztoroknak, hogy 
azokat a régibb beszédeiket, a melyek már őket magukat 
is hidegen hagyják, feltétlenül égessék el, valamint azt 
is, hogy beszédeik alapja mindig korrekt evangéliumi 
tan legyen. 

Mayer és Horné lelkészek ama vád ellen véde-
keztek, a mely szerint a szabad egyházak és különösen 
a free church council, jogosulatlan térre lépnek, midőn 
politikai kérdések megvitatását is felveszik tárgysoro-
zatukba. Az utóbbi mondta, hogy Kálvin elve is az volt: 
hogy a legjobbak kormányozzák a világot, A mit Kálvin 
Genfért, Savanarola Florenczért, Cromwell Angliáért, 
Brewster Új-Angliáért tett, azt kell cselekedniük a kál-
vinisla szabad egyházaknak Angliáért. Az egyházaknak 
fel kell emelniök szavukat ott, a hol jog, a méltányosság, 
a nemzeti igazságosság kérdéseiről van szó. 

Garvie tanár és Lidgett lelkész az egyházaknak a 
szoeziális mozgalmakkal szemben való magatartásáról 
szóltak. Az egyháznak kötelessége, hogy az emberek lelki 
jólétét munkálják; az államé pedig az, hogy a társadalmi és 
anyagi jólétet biztosító intézmények megalkotásáról gon-
doskodjék. De van a kettő között összeköttetés. Az egy-
ház által hirdetett elveknek a szoeziális cselekvések, 
törvényalkotások terén kell megvalósulniok, mert viszont 
a szocziálpolitikai törekvések és intézmények jósága az 
egyház által hirdetett és vallott szellemi ideálok érvénye-
sülésétől függ. Az egyházak akként működnek a szocziál-
politikai téren, hogy keresztyén irányzatot adnak az egész 
közéletnek; ébren tartják az emberek lelkében a keresz-
tvén ideálokat; hangsúlyozzák azt, hogy minden emberi 
lélek értékes a Teremtő előtt, és hirdetik, hogy minden 
szolgálat értékére nézve egyenlő a mi Urunk Ítélete 
szerint. Az egyháznak czélja tehát az, hogy krisztianizálja 
a szoeziális politikát és ébren tartsa a keresztyén szoezi-
ális lelkiismeretet. 

Bátran elmondhatjuk, hogy az angol egyházak, 
kivétel nélkül, minden rendelkezésükre álló eszközt meg-
ragadnak, hogy a belmisszió különböző munkáinak gya-
korlása által egyeseket éf-a nagy tömegeket megnyerjék 
és megtartsák a nagy ellentétes és előre törő áramlatok 
közepette a keresztyénségnek Az úgynevezett „insti-
tutional church£'-ök czélja az, hogy a gyülekezetek 
körében a nyilvános istentisztelet czéljára szentelt helyi-
séggel kapcsolatban olyan más helyiségek, intézmé-
nyek és körök is álljanak rendelkezésre, a melyek 



nemcsak a gyülekezethez tartozó hívek, hanem a kívül-
álló, névleges keresztyének összetartására, lelki neve-
lésére, illetőleg megnyerésére szolgálnak. Különösen a 
methodista, e par excellence missziói egyház fejt ki 
dicséretes nagyszerű munkát e téren. A nagy világváros 
minden részén vannak hatalmas termei és ezekkel kap-
csolatos olyan helyiségei, a melyek a keresztyén egyház-
társadalmi munkák végzését is lehetővé teszik. 

Már évek óta nagy izgalomban tartják a kedélyeket 
Angliában az iskolai törvény reformálására irányuló törek-
vések. Az uralmon levő szabadelvű párt, illetve az ebből 
kialakult minisztérium már három ízben tett kísérletet 
az 1902-iki Balfóur-féle iskolai törvény megváltoztatására. 
A szabad egyházak, Cliiford vezérlete alatt, a felekezeti 
vallásoktatásnak az összes közadókból segélyezett isko-
lákból való kirekesztését sürgetik és csak az egyszerű 
bibliai oktatást hajlandók ezekben megtűrni. Az angli-
kánok és a róm. katholikusok a segélyezett iskolákban 
fenn akarják tartani a jelenlegi helyzetet, a mely szerint 
a felekezeti vallásoktatás a segélyezett iskolákban is 
megengedtetik ós ez a tanító által is teljesíthető; de 
ezen résztvenni az ú. n. „lelkiismereti záradék" — con-
science clouse — értelmében a másvallású gyermek nem 
kényszeríthető és a mellett minden felekezetnek jogában 
van ott, a hol 30 gyermek van, külön iskolát állítani 
és erre a közadóból — school rate — segítségét igénybe 
venni. Legutóbb hosszas tárgyalások folytak a közok-
tatási államtitkár, a canterburyi érsek és a szabadegy-
házak Vezérférfiai között, az éles ellentétek kiegyenlí-
tése czóljából, de ezek eredménytelenek voltak és most 
az egész kérdés holt pontra jutott. 

A free őhurch councilban az ifjabb lelkészek most 
ama radikális megoldás mellett kardoskodtak, hogy a 
vallásoktatás az összes segélyezett nyilvános iskolákból 
mindenestől fogva kiküszöböltessék és az teljesen az 
egyházak hatáskörébe utaltassék. De a többség mégis 
az egyszerű bibliai oktatás megtartása mellett nyilatko-
zott, kijelentvén, hogy többé semmiféle alkudozásba az 
ellenpárttal nem bocsátkozik. De igen helyesen mutattak 
reá a higgadtabbak, hogy az egyszerű bibliai oktatás, 
minden felekezeti vonatkozás nélkül, csak nehezen való-
sítható meg és szinte alig képzelhető. Most már többen 
hangoztatják a bonyolult csomónak akként való meg-
oldását, mint az már a britt gyarmatok egy részében, 
p. o. Ausztráliában megtörtént, hogy t. i. a vallásoktatást 
nem teljesítik a tanítók, hanem minden felekezetnek 
megvan a rendes iskolai oktatás idején való „belépési 
joga" — right of entry — a vallásoktatás ezéljából, a 
költségeket az illető felekezetek viselik. Ez olyanforma 
állapot, mint a minő nálunk is van az állami iskolákban. 

Hogy mily fontosnak tartja a közoktatási kormány 
az angol szabad egyházak eme szövetségét és mily nagy 
súlyt helyez annak véleménynyilvánítására, kitűnik onnan 
is, hogy az államtitkár: Runciman, megígérte agyülésen 
való részvételét és akadályozva lévén a megjelenésben, 
a minisztérium második tisztviselőjét, Trevelyant küldötte 

el a gyűlésre, a ki helyeselte is az itt elfogadott hatá-
rozati javaslatot. 

Ezzel kapcsolatban megemlékezem arról a nagy 
mozgalomról, a mely a német és különösen a szász 
tanítók körében megnyilvánult a vallásoktatás mai mód-
szere ellen. A szász tanítók u. i. egy, e tárgyban tartott 
kongresszusukon azt határozták, hogy a vallásoktatás 
terén nem ismerik el az egyházi hatóságok felügyeleti 
jogát, sem az "elvégzendő tananyag, sem a vallás tanítá-
sára szánt órák mennyiségének és beosztásának meg-
határozására nézve. Ez utóbbira nézve azt hangoztatták, 
hogy a tanító csak akkor taníthat eredményesen hittant, 
ha arra nézve épen a kellő hangulatban van, már pedig 
azt előre megállapítani, hogy ő mikor és hányszor nyer 
ihletést a hit és erkölcsi igazságok életteljes magyará-
zására, előre megállapítani nem lehet, e nélkül pedig a 
vallásoktatás nem ér semmit. 

Hogy Angliában és másutt miként nyer megoldást e 
nehéz probléma, valóban nem tudjuk, de én azt hiszem, 
hogy a jövő fejlődés oda vezet, hogy a tanítás szolgá-
latának terén mind nagyobb és nagyobb teher hárul 
majd az egyházra, ennek pásztoraira és a hivő gyüle-
kezeti tagokra. 

Angliában némileg elszomorító jelenség az, hogy 
a protestáns egyházakat nem annyira a hitre, mint 
inkább a szervezetre vonatkozó kérdések oly annyira 
elkülönítik egymástól. Sokan ápolják ugyan a jó egyet-
értést és közeledést az anglikán és nonkonformista egy-
házak között, de azért untalan felcsendülnek a disszo-
nánczia hangjai is. így nem rég történt, hogy egy angli-
kán westminsteri kanonok, Henson, egy, a birminghami 
püspök dr. Grore diöcezisében fekvő independens tem-
plomban akart fungálni. Az illető anglikán lelkész fel-
jelentésére a püspök a kanonokot eltiltotta a szolgálat-
tól de ez nem tágított és előzetes ígéretéhez képest 
teljesítette azt, sőt az egész ügyre vonatkozó levelezést 
a Times-ban közzétette. így azután ez a dolog sok 
keserűségnek és ízetlenségnek lőn forrásává. Az angol 
magas egyházi párt türelmetlen papjai a nonkonformisták-
tól, ott, a hol ezeknek lelkészeik nincsenek, megtagadják 
az úrvacsorát, azon a czímen. hogy nem részesültek 
püspöki kontirmáczióban. Most a legutóbbi szabad egy-
házi tanácsgyűlésen is sok szó esett eme súrlódásokról. 
De ezenkívül a gyűlés egy tagja: Rocking, vehemens 
támadást intézett a róm. klerikálizmus túlkapásai és előre-
nyomulása ellen is. Kimutatta beszédében, hogy a róm. 
kath. egyháznak 1851-ben 958, 1908-ban 4193 papja 
volt. A róm. kath. férfi és női zárdák száma pedig azon 
időtől kezdve 70-ről 1131-re emelkedett. Elpanaszolta, 
hogy az angol állam nem gyakorolja ezekre, a minden 
más intézménnyel szemben fennálló legfőbb felügyeleti 
jogát és így nem vesz tudomást arról, hogy mi történik 
eme zárdák falain belül; sőt midőn nemrég egy angol 
képviselő oly törvényjavaslatot nyújtott be, a mely ezen 
jognak érvényesítését czélozta, még a nonkonformista 180 
képviselő közül is csak 80 szavazott a javaslat mellett. 



Mindezek az adatok és az utóbb emiitett dolog 
nagy konsternácziót és felháborodást szültek a gyűlésen, 
és az ügynek bizonyára lesz még folytatása, sajtóban 
és gyűléseken egyaránt. Hogy az angol róm. katholi-
kusok az újabb időben tényleg milyen provokáló maga-
tartást tanúsítanak, erre nézve legyen szabad itt újból 
utalnom a nyáron lefolyt eucharisztikus kongresszusra is. 

A free church council swansee-i gyűlését egyéb-
ként még az tette mindezeknél épületesebbé, hogy ezen 
az angol szabadegyházak jelenlegi két legkiválóbb 
szónoka a birminghami Jowett ós a londoni Campbell 
Morgan mondották az egyházi beszédeket. Valamint az is, 
hogy elhatározták e gyűlésen, miszerint a német prot. 
lelkészeknek mult évi látogatását az evang. összetartás 
és a két nagy rokon nemzet közötti béke és jó egyet-
értés ápolása czéljából viszonozzák. 

Egy érdekes ünnepély folyt le nemrég Londonban. 
Az iidv hadserege tábornokának : Boothnak 80-ik szüle-
tésnapját ünnepelték, hadserege és nagyszámú tisztelői. 
A tábornok, magas életkora daczára még mindig bámu-
latos nagy missziói munkát teljesít. 0 és hadserege a 
„darkest Londonban" : e nagy világvárosnak legsöté-
tebb részében végeznek áldásos munkát. Az üdv had-
serege Angliában, Ausztráliában, Canadában nagyter-
jedelmű földbirtokokat vásárolt a kezeihez juttatott pénzen, 
a hol ezer és ezer olyan ember talált menedéket és 
kezdhetett új életet, a kiket a „katonák" igazán a leg-
kétségbeejtőbb testi és lelki nyomorúságból szabadítottak 
meg. Most már nem gúnyolják ós nem kicsinylik le Booth 
tábornok nagyszerű működését. Még a konzervatív „Allge-
meine luthérische Kirchenzeitung" is hosszabb tanulmányt 
közöl Booth tábornok és az üdv hadseregének áldásos 
munkájáról. Ezt az egykor üldözött, kigúnyolt embert, 
ma királyok és királynők fogadják kihallgatáson és az 
egyházak is féltékenység nélkül tekintenek munkájára, 
a mely különleges külső megjelenése ós eszközei daczára 
is tiszteletet és elismerést szerzett az öreg tábornoknak 
és elszánt, Krisztussal vitézkedő hadseregének. 

A skót szabadegyháznak nagy halottja van. Az 
edinburghi alma mater: a Free Church College nagynevű 
igazgatója — principal — dr. Dods Márk hunyt el 
hosszas betegség után 75 éves korában. Nagy férfiúnak, 
Skóczia egyik legnagyobb fiának, az egyesült szabad 
egyház megalkotójának és vezérének: Rainy-nek volt 
utódja azon a széken, a melybe bejutni ott minden 
lelkészre nézve a legmagasabb jutalom és kitüntetés. 
En nem ismertem őt közelebbről. A nyolczvanas évek 
derekán még glasgowi lelkipásztor volt és kevéssel el-
jövetem után választotta meg az Assembly az edinburghi 
kollégium újszövetségi tanszékére. Csak kétszer hallottam 
őt prédikálni az edinburghi szent György templomban. 
A magyar fordításban is megjelent „János ev. magya-
rázata", a Genezis és I. Kor. levél magyarázatai, a 
Parabolákról irt kétkötetes munkája tulajdonképen szó-
széki beszédek. Mindezen munkái tanúskodnak arról, 
hogy mennyire behatolt a boldogult az Írás mélységeibe 

ós mily nagyszerűen tudta alkalmazni ennek örök igaz-
ságait a modern élet minden viszonyaira. 

A skót államegyházat is nagy veszteség érte az 
aberdeeni egyetem principaljának: dr. Láng Marschalt-
nak elhunytával. Érdekes az, hogy a kiváló férfiúnak 
fiát: Lang Cosmot nevezte ki a király a Maciegon le-
mondása után yorki érsekké s így most is két skót szár-
mazású érseke van az anglikán egyháznak. 

1109 április 29-én halt meg x\nselm, canterburyi 
érsek, és ezt az emléknapot úgy az anglikán, mint a 
római egyház megünnepelteti. A pápa is külön enczy-
klikában dicsőítette a nagy tudóst és az egyház szabad-
ságának bátor védőjét. A canterbury-i székesegyházban 
Davidson prímás mondott szép emlékbeszédet, (Zsid. 
13 :7 alapján.) 

B. Pap István. 

IRODALOM. 

Gyakorlati kézikönyv lelkészek és tanítók részére. 
A Kálvin-Szövetség rég érzett hiányt fog a legközelebbi 
jövőben pótolni. A lelkészek és tanítók részére gyakor-
lati kézikönyvet ad ki. A könyvben megtalálják majd 
lelkészeink és tanítóink a működésük körében fölmerülő 
— úgyszólván — minden kérdésben a szakértők tollából 
kikerült útmutatást. Erről tanúskodik a P. Horváth Zoltán 
dr. szerkesztésében megjelenő könyv tervezete is, melyet 
az alábbiakban közlünk : I. rész. Egyházi szervezet. Egy-
házi szervezet. Egyházi hatóságok. Hivatalos egyházi 
intézmények. Nyugdíj-ügy. Lelkészek és tanítók özve-
gyeinek, árváinak ellátása. II. rész. Iskolák. Főiskolák. 
Tanítóképzők. Tanítónő- és óvónőképző intézetek. Gimná-
ziumok. Internátusok. Eötvös-Kollégium. Alapítványok. 
Ösztöndíjak. Diákotthon. (Bethlen Gábor-Kör.) III. rész. 
Egyháztársadalmi alakulások. Egyletek, körök czélja, 
szervezete. Belmissziói egylet, Lorántffy Zsuzsanna-egylet, 
Bethánia-egylet, Nagypénteki ref. Társaság, a miskolczi 
fillér-egylet. Árvaegyletek, Szeretetházak, Jótékony inté-
zetek. Ezeknek czélja, működési tere. Fölvételi föltételek 
és segélyezés. Vasárnapi iskolák. Vasárnapi iskolai 
szövetség. Ifjúsági egyletek. Keresztyén Diákszövetség. 
Diakonissza-ügy, (Filadelfia diakonissza-egylet, Lorántffy 
Zsuzsánna-egylet.) Külföldi egyháztársadalmi intézmények. 
Melyek volnának meghonosítandók? IV. rész. Állami 
intézmények és társadalmi alakulások. Vakok-, siketnémák-, 
hibásbeszódűek-, bénák intézetei. Állami jótékonyczélú 
intézetek. Elmegyógyintézetek. Fölvételi föltételek. Hazai 
más felekezetű társadalmi jótékony egyesületek. Külföldi 
intézetek. Melyek volnának meghonosítandók ? V. rész. 
Szocziális intézmények. Állami gyermekvédelem. Gyermek-
védő liga. Kivándorlás kérdése. Kivándorlás elleni véde-
kezés. Utlevél-ügy. Törvények. Hajóstársaságok. Leány-
kereskedés. Ez elleni védekezés. Cselédleányok védelme. 
Cselédnevelés. Cselédbiztosítás. Cselédotthonok. Vasúti 
fogadás. Egykerendszer. Védekezés. Sztrájk. Vasárnapi 
munkaszünet. Alkoholizmus. Szegény-ügy. A prostituczió 
kérdése. VI. rész. Egészségügyi intézmények. Klinikák. 
Gyógyintézetek. Kórházak. Szanatóriumok. Fölvételi fölté-
telek. Pasteur intézet. Munkás Szanatóriumok. Ragályos 
betegségek elleni védekezés. Közegészségügyi szabályok. 
Orvosi díjszabás. Gyógyszertárak. VII. rész. Gazdasági 
intézmények. Munkásbiztosító hivatal. Gazdasági cselédek 
segélypénztára. Gazdasági iskolák. Gazdasági szervezet. 



Gazdaszövetség. Gazdakör. Kisbirtokosok szövetsége. 
Kertészeti-, gviimölcsészeti iskolák. Yinczellérképző isko-
lák. Kertészet, gyümölcstermelés. Szőlő és bortermelés. 
Tejtermelés. Állattenyésztés. Méhészet. Selyemgubóte-
nyésztés. Idevágó törvények. VIII. rész. Szövetkezetek. A 
Szövetkezetek czélja. Hitelszövetkezetek. Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet. Fogyasztási szövetkezetek. Hangya. 
Gabonaraktár-szövetkezetek. Nyersanyag beszi rző-, ter-
melési- és értékesítési szövetkezetek (tej, bor, gyümölcs 
stb.) Föld- és legelőbérlő szövetkezet Gépbeszerző szövei-
kezet. Munkavállaló szövetkezetek Ipari szövetkezetek. 
Biztosító szövetkezetek Betegsegélyző és temetkezési 
egyletek. Pénzintézetek. Olcsó kölcsönök. Földhitelintézet. 
Kisbirtokosok intézete. IX. rész. Ipari törvények. Tanoncz, 
segéd viszonya. Tanoncz-otthonok, kereskedelmi és ipari 
alkalmazottak védelme. Háziipar. Kosár-gyékényfonás. 
Csipkeverés. Szövőipar. Agyagipar. Iparvédő-egyesületek. 
Háziipari szövetség. Értékesítés. Gyárak. Gyárimunkás 
védelem. Balesetből származó károk. Vasúti baleset után 
kárkövetelés. Ipari iskolák. Technológiai intézet Gépész 
ipariskolák. Elektrotechnikai iskolák. Kereskedelmi isko-
lák. X rész. Jogi útmutató, a) Adás-vétel, bérlet szabá-
lyai. Polgári ügyekben eljárás. Hatóságok. Ügynökök. 
Utazók. Részlet ügylet. Közjegyző előtt kötendő ügyletek. 
Házassági és szerződési jog. Jogvédő egyesület. Nép-
hivatal. Szerződési és kérvényminták. Jogsegély. Ügy-
védek. Telekkönyvi ügyek. Váltóügyek, b) Büntető tör-
vények. Fontosabb szabályok, c) Közigazgatási ügyek, 
hatóságok. Kérvényminták. Községi jegyzők. XI. rész. 
Sajtó ügy. Protestáns lapok. Protestáns Irodalmi Tár-
saság. Protestáns szellemű kiadványok. Kiadók. Árusítók. 
Bibliatársulatok. Londoni vallásos iratokat terjesztő tár-
sulat. Egyletek kiadványai. XII. rész. Művelődési intéz-
mények. Olvasókörök. Könyvtárak. Szabad Lyczeum. 
Népakadémia. Továbbképző tanfolyamok. Szocziális kur-
zusok. Szocziális oktatás. Népművelés. Magyar Társa-
dalomtudományi-Egyesület. Uránia-egylet. Közművelődési 
egyletek. Hazatías-egyletek. Iskola-egyesület, Függelék. 
A modern lelkipásztor teendői. A templomban, a csa-
ládban, az iskolában, a társadalomban, az egyházköz-
ségben, a köztevékenységben. A szocziálizmus lényege. 
Nemzetközi és nemzeti szocziálizmus. Ker. szocziálizmus. 

Az újszövetség bibliai szótára. Készítette Har-
sán yi Pál gyomai lelkész. Első füzet, 1—48. lap. Papi-
rosa igen jó, kiállítása ízléses. Idézetei pontosak s könnyen 
áttekinthetők. Nem válik azonban előnyére, hogy czím-
szavait a revideálatlan fordítás alapján állította össze s 
ugyanabból veszi a szöveg-idézeteket is. Ennek, a mint 
a tett próbákból meggyőződtünk, igen sok esetben az 
a következménye, hogy a czímszó vagy módosulva található 
fel a revideált szöveg idézett lókusaiban, vagy pedig egy-
általán hiányzik belőlük. Tudjuk, hogy a szorgalmas 
szerkesztőnek igen sok munkát adna a czímszavaknak 
a revideált szöveghez alkalmazása és az idézeteknek a 
revideált szövegből vétele; de mégis jó volna ezt a 
következő füzetekben megtennie, mert így műve már a 
megjelenéskor jórészben elavultnak lesz tekinthető. Ez 
pedig nem volna kedves jutalom sok esztendők fárad-
ságos munkájáért. 

Vizsgái jutulomkönyvek kaphatók Kókai Lajos 
könyvkereskedésében, Budapest, IV., Károly-uteza 1. 
Részletes jegyzéket alkalmas könyvekről ingyen és bér-
mentve küld. Az összes megjelent vallásos irányú iratokról 
külön jegyzék kapható. Tessék levelező-lapon kérni! 

E G Y H Á Z . 
Lelkészbeiktatások. Gzecz András, a legyesbényei 

ref. gyülekezet új lelkipásztora f. hó 2-án foglalta el 
ünnepélyesen hivatalát. A beiktatást, dr. Kovács Gábor 
tanácsbiró kíséretében, Orás Kálmán ondi lelkész végezte. 
Jól esik feljegyezni, hogy a gyülekezet örömében a köz-
ség más felekezetű tagjai is részt vettek. — Szintén f. 
hó 2-án történt meg Kárászi Benőnek a kiskövesdi ref. 
gyülekezet lelkipásztori hivatalába beiktatása. A beik-
tatást Olbei János tanácsbiró végezte. 

Ötvenéves lelkészi jubileum. Belohorszky Gábor, 
újvidéki lelkész, a bácsi evang. egyházmegye esperese, 
az idén tölti be lelkészi szolgálata ötvenedik esztendejét. 
Gyülekezete és egyházmegyéje ünneplésben kívánja része-
síteni ebből az alkalomból az érdemes férfiút. A jubi-
leumi ünnepélyt, tekintettel Belohorszky családi gyászára, 
az ősz folyamán fogják csak megtartani. 

A kongruanyugta bélyegzése tárgyában a vallás-
és közoktatásügyi miniszter 42718. sz. a. valamennyi fele-
kezet egyházi főhatóságához intézvényt küldött, a melyben 
azt írja, hogy a főhatóságok által felküldött, a lelkészek 
részére kiszolgáltatott állami tizetéskiegészítési összegek-
ről szóló számadások vizsgálatánál több ízben tapasz-
talta, hogy a lelkészek a kongruajárandóságok átvételéről 
kiállított nyomtatványokat nem látják el a kellő okmány-
bélyegekkel. Felkéri tehát a főhatóságokat, hogy a száma-
dások összeállítása alkalmával a lelkészek nyugtáinak 
felülbélyegzését ellenőriztessék, a lelkészeket pedig figyel-
meztessék, hogy a jövőben nyugtatványaikat a II. fokozat 
szerint előírt teljes bélyegilletékekkel annál is inkább 
lássák el, mert ellenkező esetben a pénzügyi jogszabályok 
értelmében azok leletezés alá kerülnek. 

Lelkészi értekezlet. A siklósvidéki ref. lelkészi 
értekezlet f. hó 10-én ülésezett Siklóson. Iványos Soma 
elnök, hajlott korára és elfoglaltatására való tekintetből 
kijelentette tisztéről való lemondását; a lelkésztársak 
tüntetőleg megnyilatkozott bizalmának és kérésének en-
gedve azonban mégis megmaradt az elnöki széken. Az 
értekezlet tárgyai közül a következő, közérdekűbb ügye-
ket emeljük ki. Borsos István drávaszerdahelyi lelkész 
felhívta az értekezlet figyelmét arra a nagy változásra, 
a melyet az egyenes adók megalkotott reformja az egy-
házi adózás körében is létre fog hozni. Indítványozta 
tehát, hogy a fokozatos egyházi hatóságok útján tegyenek 
felterjesztést a konventre, hogy az egyházi adóügyet, 
tekintettel az űj adóreformra, tegye tanulmány tárgyává 
és tegye meg a szükséges intézkedéseket arra nézve, 
hogy az egyházat fenyegető veszélyek elháríttassanak. 
Örömmel vette tudomásul az értekezlet, hogy az egyház-
megye a 300 kötetből álló Ballagi-könyvtárt a lelkészi 
értekezletnek adományozta. Elhatározták, hogy mint tes-
tület belépnek a Kálvin-Szövetségbe és a Vallásegyenlő-
ségi Szövetségbe. 

Egyházmegyei gyűlések. A felsöborsodi ref. egy-
házmegye f. hó 4—5. napjain ülésezett Sajószentpéteren. 
Vadászy Pál esperes beszámoló jelentésében komolyan 
felhívta a figyelmet a klerikálizmus terjeszkedésére és 
az az ellen való védekezés szükségességére. Szükséges-
nek jelezte, hogy a kerület jöjjön segítségükre a lelké-
szeknek a nyugdíjintézeti befizetéseknél. Sajnálattal em-
lékezett meg az adócsökkentési ügy hatásairól, valamint 
a konventnek a domesztikai tartozások kivetése körül 
gyakorolt eljárásáról. Jótékony adományok czímén 7664 
K 25 f folyt be; építkezésekre pedig 19,049 K 08 f-t 
fordítottak a gyülekezetek. A gyűlés feleskette Barna 



Gyula új lelkészi tanácsbirót; helybenhagyta a meg-
történt lelkész- és tanítóválasztásokat; elfogadta a lel-
készi értekezletnek a nyugdíjintézeti segélyezés, a lel-
készképzés reformja és a Vallásegyenlőségi Szövetségbe 
belépésre vonatkozó javaslatait, s elintézte az egyház-
megye belkörű ügyeit, a melyek között a legtöbb időt 
vettek igénybe a gyámtári választmány, a számvevőszék 
és a segélyosztó bizottság jelentései. — A hevesnagy-
kunsági ref. egyházmegye május 5-én, Tiszafüreden tar-
totta meg tavaszi közgyűlését, Györy Lajos esperes és 
Székely Péter helyettes gondnok elnöklete alatt. A gyűlés 
színe előtt letette az esküt Horthy Szabolcs, új világi 
tanácsbiró. A gyűlés visszautasította a karczagi lelkész-
választásra és a lelkészi díjlevél módosítására vonatkozó-
lag beadott felebbezéseket, s hosszabban tárgyalta a 
a törökszentmiklósi lelkész és gondnok közt fenforgó 
vitás ügyeket. Esperes megbízatott, hogy az egyház-
látogatás alkalmával igyekezzék ez ügyeket békességesen 
elintézni. Helybenhagyták a mezőtúri belvárosi lelkész 
díjlevelének olyan módosítását, hogy addig, míg a papi 
lakás felepül, az egyház 800 korona lakáspénzt fizessen 
a lelkésznek. 

A genli magyar ünnepségek. A genfi konzisztórium 
folyó hó 11-én tartott ülésén — ottani jóakarónknak, 
Claparéde Sándor űrnak szives közbenjárására — bele-
egyezését adta abba, hogy a július 4-iki magyar istentisz-
teletünket Kálvin templomában, a Szt. Péter liatedrális-
ban tartsuk, d. u. 41/., órakor. Franczia nyelvű magyar 
estélyiink — ugyancsak Claparéde úr szíves közreműkö-
dése folytán — július 5-én; szintén históriai fontosságú 
helyen, az ú. n. Auditoire-ban lesz, abban a teremben, 
a hol Kálvin theologiai előadásait tartotta. Magyar össze-
jövetelünket valószínűleg a konzisztórium üléstermében, 
tehát valóban méltó és stílszerű helyen tarthatjuk. 

A szekularizáczió. Már említettük, hogy Lengyel 
Imre, nyug. kir. táblai biró indítványt terjesztett be a 
r. kath. egyházi javak szekularizálása iránt Hajdú vár-
megye közgyűléséhez. Az indítvánnyal május 13-án fog-
lalkozott a közgyűlés. Az állandó választmány az indít-
vány felett való napirendre térést javasolta ; az indít-
ványozó és másik pártoló felszólalása után azonban a 
közgyűlés, 110 szavazattal 19 ellenében, elfogadta az 
indítványt, a mely így hangzik: „Minthogy a koalicziós 
kormányzat uralomra jutása óta a reakczió behatolt a 
politikai, gazdasági és társadalmi élet minden terére, 
úgy, hogy teljesen veszélyeztetve van Magyarország 
kulturális fejlődése; minthogy a reakcziós irányzatok 
között a klerikálizmus erősödött meg szerfelett, s majd a 
hazafiság, majd a szoczializmus jelszavának kölcsönvéte-
lével, hol mint néppárti, hol mint keresztény szoczializ-
mus vagy pedig mint katholikus népszövetség szerepel 
a közéletben, a klerikálizmus pedig a kulturális haladást 
minden eszközzel gátolja; minthogy továbbá várme-
gyénknek, Bocskay vármegyéjének legelső sorban köte-
lessége a klerikális törekvések ellen a harczot. az egész 
vonalon felvenni, határozza el Hajdúvármegye, hogy 
felír az országgyűlés képviselőházához, hogy 1. Haladék-
talanul utasítsa a kormányt oly törvényjavaslat benyújtá-
sára, a melyben kimondassék, hogy közvagyon egyházi 
czélokra addig ne fordíttassék, míg a szekularizáczió el 
nem következik. 2. Az állam tegye jóvá eddigi hibáját, 
s a mit Németország a XYI. és XVII. században, Franczia-
ország a nagy forradalom előtt, Olaszország a XVIII. 
században megcselekedett: konfiskálja, szekularizálja a 
klérus birtokait, mert másképen nem segíthetne az 
ország bajain, ezzel pedig a kivándorlást is megaka-
dályozzuk, a parasztosztályt megerősítjük és útját álljuk 

az állami háztartást veszélyeztető kríziseknek is. 3. Hasonló 
felirat felterjesztése iránt keresse meg Hajdú vármegye 
az összes vármegyei és városi törvényhatóságokat". — 
Kíváncsiak vagyunk reá, hogy a többi megyékben vissz-
hangra talál-e Hajdú vármegye határozata ? Alig hisszük, 
hiszen a „Ne temere"-t is agyonszépítgették a legtöbb 
helyen. A nélkül, hogy a szekularizáczió kérdését trak-
tálni óhajtanok, a határozat első pontjával szemben az 
az alapos kifogásunk, hogy az, a szekularizáczió el kö-
vetkezéséig is el akarna vonni minden segélyt az egy-
házaktól. Furcsán néznének ki a protestáns egyházak, 
ha ez így valósulna meg! Megvalósulásától egyelőre 
alig kell félnünk ! Egyet azonban igen becsülünk a hatá-
rozatban, s ez az, hogy méltóképen kiállította a koali-
cziós kormányzat „hittani" bizonyítványát! 

Aranykönyv. Özv. Farkas Sándorné, szül. Mészáros 
Mária, győri lakos, Farkas Sándor-alap czímen 2000 
koronás alapítványt tett a győri ref. egyház javára, azzal 
a rendeltetéssel, hogy annak kamatai a harangok véte-
lénél és a templomépítósnél fenmaradt adósságok tör-
lesztésére fordíttassanak; ha pedig az adósságok ki-
fizettetnek, a kamatok az egyház közszükségeire lesznek 
fordítandók. 

A protestáns egyházak uniója. A budapesti evang. 
egyházmegye f. hó 17-én tartott rendkívüli közgyűlése 
elé dr. Sztehló Kornél egyetemes ügyész nagyfontosságú 
indítványt terjesztett elő, a mely a hazai protestáns egy-
házaknak egymással való szorosabb kapcsolatát czélozza. 
Dr. Sztehlo indítványozta, hogy mondja ki az egyház-
megyei közgyűlés, hogy tekintettel azokra a veszélyekre, 
a melyek a hazai protestáns egyházakat a mindinkább 
terjedő klerikálizmus föllépése folytán fenyegetik, kívá-
natosnak tartja, hogy az ág. hitv. és az evang. refor-
mátus egyházak közös védelemre tömörüljenek. E közös 
védelemnek az eszménye a két testvér-egyház uniójában 
valósulna meg, akképen, hogy az országban lakó négy 
millió protestáns egységes egészet képezne a támadó 
klerikalizmussal szemben. Miután azonban ez az eszme, 
a melynek szálai a magyar protestantizmus múltjában 
gyökereznek, az egyházmegyei gyűlés meggyőződése 
szerint egyszerre nem valósítható meg. hanem csak foko-
zatos fejlődés útján, az egyházmegyei közgyűlés egyelőre 
azt az óhajtását fejezi ki, hogy 1. a már évek óta a 
mindkét evangéliumi egyházat közösen érdeklő ügyekben, 
az egyházi főhatóságok részéről kiküldött bizottság hatás-
köre olyképen bővíttessék, hogy ezen bizottság önálló 
határozati joggal ruháztassék föl, a mindkét egyház 
konventje által hozzá utalt ügyekben. Továbbá, hogy ez 
a közös bizottság, mint a két evangéliumi egyház közös 
szerve, képviselje a protestantizmust kifelé az állammal 
és más felekezetekkei szemben. 2. Mindkét evangélikus 
egyház zsinata foglalkozzék azzal a kérdéssel, mely 
ügyeket lehetne az egyházpolitikai ügyeken kívül, mint 
közös ügyeket ezen közös képviselőtestület hatáskörébe 
utalni? 3. Kívánatosnak tartja az egyházmegyei köz-
gyűlés, hogy ezen képviselőtestület ülései nyilvánosak 
legyenek és hogy a tagok száma megfelelőleg szaporít-
tassék. 4. Mindkét evang. egyház zsinata mondaná ki, 
hogy oly helyeken, a hol az egyik felekezetnek temp-
loma és iskolája van, a másiknak pedig nincs, a másik 
felekezethez tartozó hívek, áttérés nélkül, a templommal 
és iskolával biró egyház tagjai közé felvehetők. 5. A 
hadseregben, az állami intézetekben, fegyházakban, 
kórházakban, stb. való lelkészkedés és a szórványokban 
való misszió közös ügynek nyilváníttassék. 6. A zsinatok 
vegyék fontolóra, nem volna-e czélszerű oly helyeken, 
a hol inind a két felekezetnek középiskolája van, ezen 



iskolák egyesülése, hogy az anyagi és szellemi erők 
egyesítése által a protestáns középiskola jó hírneve 
továbbra is föntartható legyen? — Az egyházmegyei 
közgyűlés az egyetemes ügyész indítványát helyesléssel 
fogadta és azt az egyházkerülethez, valamint az összes 
ág. hitv. ev. egyházmegyéhez való terjesztése előtt az 
egyházmegye egyházközségeihez tárgyalás czéljából lekül-
deni határozta. — E nevezetes indítványra, illetve hatá-
rozatra még visszatérünk. 

A sepsi ref. egyházmegye egyházi értekezlete 
Bikfalván tartja meg gyűlését, f. hó 25-én. Az előző 
istentiszteleten Bene István aldobolyi lelkész imádkozik 
s Kiss Endre komollói lelkész prédikál. Az értekezlet 
tárgyai lesznek: A lelkészelnöki állás betöltése. Emlék-
beszéd Puskás Lajos fölött. Tart ja: Péter Gerő kereszt-
vári lelkész. A szekularizáczió. Ismerteti: Kóréh Endre 
sepsiszentgyörgyi lelkész. A jövő évi gyűlés helyének, 
idejének és tárgysorozatának megállapítása. Előterjesz-
tések és indítványok. 

Szaporodnak a boldogok és szentek. Innen is, 
onnan is sztrájkok híre száll felénk. Csak Róma felől 
nem. A Vatikán lázasan dolgozik. Egymásután avatja fel 
a boldogokat és a szenteket. Csak április derekán foly-
tak le d'Arc Johanna ünnepségei. Egy hétre rá máris 
egy másik franczia származású „testvért" : Endes Já-
nost, avatták boldoggá Szt. Péter templomában. A „bol-
dog" testvér hozta be ós terjesztette először a „Jézus 
szent szíve" imádásának kultuszát. Úgy látszik azonban, 
hogy a rómaiak is beleuntak már a sok czeremóniába. 
Szomorúan említi a krónika, hogy ez a boldoggáavatás 
is ő szentsége jelenlétében és d'Arc Johannáéhoz ha-
sonló fénnyel, de „kevesebb látogatottság mellett" ment 
végbe. De ha a rómaiak unják is, a Vatikán korántse ! 
A következő vasárnap ismét nem kevesebb, mint 34 
anarni ós kínai vértanút soroztak a boldogok közé. Május 
20-án pedig a „boldog" Hofbauer lépett elő szentté. A szent 
kongregáció, úgy látszik, könnyebben talál boldog em-
bereket, mint az egyszeri franczia király, kinek egy bol-
dog ember ingét kellett volna magára venni. A szolgái 
hosszas keresés után akadtak csak egy emberre, egy 
útszéli koldusra, ki boldognak érezte magát. Azonban 
annak se volt inge. így boldogtalan maradt. Miért is 
nem fordult a szent kongregáczióhoz ?! 

Protestáns estély. A pesti evang. egyház a Deák-
téri iskola dísztermében f. hó 15-én sikerült protestáns 
estélyt rendezett. Férfi négyes után Sztehló Kornél tar-
tott felolvasást a jövő vallásáról; May-Münster Kornélia, 
Schader Vilma zongorakisérete mellett a Lakmé opera 
csengetyűáriáját énekelte. Az estélyt a férfikar éneke 
rekesztette be. 

I S K O L A . 

Ötven éves tanítói jubileum. A polgárdi reform, 
gyülekezet érdemes tanítója : Rózsa Péter már ötven 
esztendő óta teljesíti nenizetnevelő és egyházépítő hiva-
tását. A hálás gyülekezet ebből az alkalomból szép 
ünneplésben részesítette a jubiláns tanítót. Az ünnepélyen 
megjelentek Antal Gábor püspök, gr. Batthyányi Lajos, 
a kerület orsz.-gyűlési képviselője, Kálmán Vincze járási 
szolgabíró, valamint a jubiláns kartársai is számosan. 
Az ünnepélyes istentiszteleten Antal Gábor püspök imád-
kozott, Medgyasszay Vincze esperes pedig prédikált. Isten-
tisztelet után díszközgyűlés volt. a melyen meleg sza-
vakban méltatták a jubiláns érdemeit és számos emlék-
tárgyat nyújtottak át neki. 

Vallásos estély. Az aszódi, ág. h. ev. egyház és 
az aszódi bányakerületi leánynevelő-intézet f. hó 20-án, 
leánynevelő-intézet dísztermében, a bányakerületi leány-
nevelő-intézeti „Scholtz Gusztáv alapítvány" gyarapítására 
vallásos estélyt rendezett a következő tárgysorozattal: 
1. Ima. Hayden-től. Énekelték a leánynevelő-intézet 
növendékei. 2. Ima és Szentírás-olvasás. 8. An den Früh-
ling. Grieg-től. Előadta Krausz Emma intézeti tanítónő, 
dr. Osváth Gedeon gimn. tanár hegedűkisérete mellett 
4. A nő feladata a magyar protestantizmus küzdelmében. 
Irta és felolvasta Sztehló Kornél, egyet, egyházi ügyész. 
5. Erős vár a mi Istenünk. Énekelte a férfikar. 6 Nincs 
csalódás. Irta Petry Gyuláné; felolvasta Kézmárszky 
Hermin intézeti tanítónő. 7. Nocturne. Field-tŐl. Előadta 
Frantsek Irén, az intézeti gazdasági tanfolyam növendéke. 
8. Gondviselés. Csengey Gusztávtól. Előadta Molnár 
Lajos javítóintézeti családfő. 9. Con tenerezza. Jensentől. 
Előadta Stiegelmár Aranka, az intézi gazdasági tanfolyam 
növendéke. 10. Esti ének. Énekelte a gimn. ifjúság. 

A budapesti evangélikus főiskolai internátus 
bizottsága az intézet igazgatójává Góbi Imrét, a buda-
pesti evang. főgimnázium igazgatóját választotta meg. 
Az internátus október elején nyílik meg az egyetemes 
egyház üllői-úti épületének I. és II. emeletén s 50—55 
egyetemi hallgatónak fog otthont adni. A református 
egyház mikor fog eljutni egy ilyen internátus felállítására ? 

Emléktábla Bethlen Gábor szülőházán. A nagy-
enyedi Bethlen-kollegium ifjúsága nagyszabású ünnepély 
keretében leplezte le folyó hó 8-án Marosillyén a Bethlen 
Gábor szülőházára illesztett emléktáblát. A leleplező ünne-
pen igen nagy közönség vett részt. Ott voltak a többi 
közt az erdélyrészi tudományos és irodalmi társulatok, 
az alsófehérmegyei és hunyadmegyeí régészeti társulat, 
az Erdélyi Múzeum és az Erdélyi Irodalmi Társaság kép-
viselői, a szomszédos vármegyék küldöttei, a szászvárosi 
református Kuun-kollégium több tanára, hatvan diákja 
Simon Ferencz igazgató vezetésével, a dévai állami fő-
reáliskolai több tanára és számos növendéke Göllner 
Károly igazgatóval, Nagyenyed és Gyulafehérvár város 
képviselői, a hunyadi református egyházmegye, a buda-
pesti és a kolozsvári Bethlen Gábor-Kör küldöttei és 
még igen sokan. A Bethlen-kollégium tizenegy tanárával, 
hetven diákjával, a tanítóképző Elekes Viktor tanárral 
képviseltette magát. A leleplező ünnepen Bodrogi János 
tanár mondott nagyhatású ünnepi beszédet. Jeney Endre, 
a gimnázium nyolczadik osztályának tanulója néhai Berde 
Sándor theologiai tanár alkalmi ódáját szavalta el; majd 
pedig Berde Károly főgimnáziumi tanuló, az önképzőkör 
elnöke tette le hazafias beszéddel az ifjúság koszorúját. 
Végül Csat-hó Pál főerdész vette át gondozásába az emlék-
táblát, a melyre számosan tettek koszorút, a többi között 
a Bornemissza báró-család, a Bethlen-kollégium elüljáró-
sága és tanítóképzője, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság, Hunyad vármegye, Gyula-
fehérvár és Nagyenyed városok küldöttei, a szászvárosi 
Kuun-kollégium ifjúsága, a dévai főreáliskola ifjúsága, 
a budapesti Bethlen Gábor-Kör, a kolozsvári református 
theologiai ifjúság, az alsófehérmegyei és a hunyadmegyeí 
történelmi és régészeti társulat, a hunyadi református 
egyházmegye, Marosillye község közönsége, a maros-
ilyei református egyház és még többen. A leleplező ünnep 
után Jósika Sámuel báró látta vendégül lakomára az 
uradalom vendéglőjében a Bethlen-kollégium tanárait és 
ifjúságát, valamint a küldötteket. Este hangverseny volt, 
a melyen nagy sikert arattak a gimnázium önképzőkörének 
dalosai és a zenekar, a melyet Szilágyi Gyula növendék 
vezetett; nagyon tetszett a dévai reáliskola zenekarának 



szép játéka is. Az ünnepet tán cz mulatság fejezte be. Az 
emléktábla fekete gránitból készült, kilenczven czenti-
méter széles és százharmincz czentiméter hosszú. Fölírása 
ez: „Ebben a házban született 1580-ban Bethlen Gábor, 
Erdély dicső fejedelme s a gyulafehérvári-nagyenyedi 
Bethlen-kollégium alapítója. Ezt az emléktáblát örök 
hálája jeléül állította a Bethlen-koll. főgimn. ifjúsága 
1909 május 8". 

Ösztöndíj kiosztás. A magyarországi ág hitv. ev. 
egyetemes egyház pénzügyi bizottsága f. hó 13-án báró 
Prónay Dezső egyetemes felügyelő és dr. Baltik Frigyes 
püspök elnöklésével ülést tartott, a melyen kiosztották 
a néhai Róth-Teleki grófnő által főiskolai hallgatók és 
középiskolai tanulók részére alapított ösztöndíjakat. 

Tanítóegyesületi gyűlés. A tiszavidéki ev. tanító-
egyesület f. hó 4 én Nyíregyházán tartotta meg közgyű-
lését, Bortnyik György alesperes elnöklete alatt. A gyű-
lésen Neumann Jenő nyíregyházai tanító gyakorlati taní-
tást mutatott be; Nandrásy Aurél a slöjcl tanításról, 
Kubacska István pedig az iskoli fegyelemről tartott föl-
olvasást. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Luther Társaság, az egyetemes gyámintézet 

ülésezésével kapcsolatban, szeptember végén Kassán 
tartja meg vándorgyűlését. 

A Budapesti Iparos képző Prot. Egylet június 
29-én ünnepli meg fennállásának ötvenedik évfordulóját. 
Kovács Zsigmond, az egylet buzgó elnöke ebből az alka-
lomból kétezer koronás alapítványt tett, melynek kama-
taiból oly szorgalmas egyleti ifjúsági tag segélyeztet.ik, 
a. ki szakmájában való előhaladása czéljából esetleg 
külföldre akar kimenni. Az egylet eddig már több, mint 
háromezer iparos ifjúnak nyújtott bő alkalmat a társas-
körben való önképzésre. Volt tagjai közül már sokan, 
mint önálló iparosok nemcsak a fővárosban, hanem a 
vidéken, sőt a külföldön is tekintélyes állást foglalnak 
el a társadalomban. Az egylet felkéri volt tagjait, hogy 
a jubiláris közgyűlésen vegyenek részt és e czélból lakó-
helyüket, valamint foglalkozásukat, legkésőbb május 
végéig Falvay Antal ügyvezető titkárral (Bpest, VIII., 
Alföldi-u. 13. „Egyleti Otthon") közölni szíveskedjenek. 

A Magyar Evangéliumi keresztyén Missziói-Szö-
vetség május 19-én este 7 órakor a Kálvin-téri ref. 
templomban missziói istentiszteletet tartott igen nagy 
közönség részvételével, a következő programmal: 1. 
CXXXV zsoltár 1. v. 2. Rendes ének. 74. dicséret 1. 2. 
vers. Haydn : Tied az ügy. Harsona-négyes. 4. Ima 
és a szentírás olvasása. Lic. theol. Kováts Lajos tanár. 
5. Handel: Ária. Énekli Krausz Gusztávné úrnő, kisérte 
Krausz Gusztáv zenetanár. 6. Predikáczió. Tartotta Har-
sányi Pál, gyomai ref. lelkész. 6. Végének : LXII. zsolt. 
1. vers. 7. Eljő az Ur. Syájczi ének. Harsona-négyes. 
8. Hymnus. Á közönség éneke. —- Másnap, május 20-án 
délután 5 órakor a Szövetség közgyűlése folyt le a 
Kálvin-tér 7. sz. a. Baldácsy-teremben dr. Lászlófalvi 
Eördeögh Árpád, kir. ügyész elnöklésével. Május 20-án 
este szeretetvendégséget tartottak a ref. gimnázium disz-
termében. 

A Tabita Prot. Nőegylet folyó hó 12-én tartotta 
meg közgyűlését Haberern Jonátánné elnöklésével a 
Deák-téri evangélikus iskola dísztermében. Az elnök 
megnyitó beszédében örömmel konstatálta, hogy az egye-
sület a mult évben anyagilag erősödött. Ezután Jurenák 
Janka titkár olvasta föl az évi jelentést. Az egyesület 
10,993 kg. kenyeret osztott szét a mult évben. 130 család 

minden héten megkapta a kenyérszükségletét. Ezenkívül 
az egyesület 1790 darab ruhát és 614 pár czipőt osztott 
szét. Kesztler Árpád pénztáros jelentette, hogy az egye-
sület a mult esztendőben 13,347 koronát vett be és 
10,966 koronát adott ki; az egyesület összes vagyona 
100,489 korona 67 fillér. A jelentések tudomásulvétele 
után a közgyűlés köszönetet mondott az elnökségnek 
fáradságos munkájáért. Végül Raffay Sándor lelkész az 
egyház nevében köszönte meg az egyesület jótéteményeit. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Z atkalik Lajos súri evang. lelkész, 62 éves korá-
ban, f. hó 3-án elhunyt. 

Kállay Dubovay Béla, a miskolczi evang. gyüle-
kezet nyugalomba vonult lelkésze, 60 éves korában, f. 
hó 10-én jobblétre szenderült. 

Legyen áldott emlékezetük ! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-

ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi. 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógygyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható ós nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár ós elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégyezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Az Első Leány ki házasító Egylet mint szövetkezet-
nél (gyermek- és életbiztosító intézet, Budapest, VI., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863.), folyó évi április 
havában 1.631,800 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott 
be és 1.401,800 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosítási összegek fejében 96,843 K 44 fill. fizet-
tetett ki. 1909. jan. 1-től ápr, 3Ó-ig bezárólag 7.112,500 
K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 6.1.67,600 
K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 399,132 K 68 fill. és az 
intézet fennállása óta 14.262,088 K 27 fill. fizettetett ki. 
Ezen intézet a gyermek és életbiztosítás mindennemével 
foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb fel-
tételek mellett. 



Pályázati hirdetmény. 
Az egyházi II. t.-cz. 60. §-a és cs. és a kir. közös 

hadügyminiszter úrnak 1909. április hó 5-én 2888. sz. a. 
kelt megkeresése alapján ezennel pályázatot hirdetek 
egy, a katonai lelkészet tényleges állományához tartozó 
református tábori lelkészi állásra. 

A megkövetelt feltételek: 
a) jó eredménnyel végzett theologiai tanulmányok 

igazolása; 
b) még be nem töltött 40 életév; 
c) kifogástalan előélet; 
d) magyar vagy osztrák állampolgárság igazolása; 
e) egészséges testalkat; 
f ) legalább három évi rendes lelkészi működés 

igazolása; 
g) a magyar és német nyelv (és lehetőleg még 

valamelyik szláv nyelv) ismerete; 
h) a lelkészi szolgálat önálló végzésére való 

képesítés 
i) nyilatkozat az előirt szolgálati eskü letevésére 

való hajlandóságról. 
A betöltendő állással a IX. rangosztályú katonai 

havidijasok részére megállapított illetmények vannak 
egybekötve. 

A cs. és kir. hadügyminiszter úrhoz intézendő és 
kellően felszerelt kérvények 1909. május hó 31-ig az 
egyetemes konvent elnökségénél (Budapest, VII., Abonyi-
utcza 21 sz. a.) adandók be. 

Miskolcz, 1909 május hó 1. napján. 
Kun Bertalan 

20/21 püspök, az egyet, konvent egyházi elnöke. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

N Y I L T T É R * 

A kiváló bór- és íithiurnos v a s m e n t e s gyógyforrás 

v e s e - és hó lyagbajoknál , köszvénynél , c zukorbe tegségné l 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

T e r m é s z e t e s vasmentes savanyúvíz . 
Kapható ásványvizkereskedésekben vagv a Szinye-Ijipóezi Salvator-forris-

Vállalatná) Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi] 

Vetítőgépek 
l e g e l ő n y ö s e b b be-

szerzési fo r rása . 

C r r l n l u f in OTOIIÍÍ laboratóriumi felszere-
L l U u l j f UU U L U u U lésekéstanszerekgyára 

Budapest, VI I I , Baross-utcza 2!. sz. 
M e c h a n i k a i j f .yár . t v e « f n v ó - n i ű l » e l . v . 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

Természetes forró-meleg kénes forrástó 
a Thermál-szál loda földszintjén, i s z a p b o r o g a t á s o k , 
: : kő- é s kádfürdők a nagyszálloda földszintjén. : : 
Gondos pensió. Gondos pensió. 
A téli fürdőévadra vonatkozó felvilágosítás végett for-
duljon a budai 

SZENT-LUKÁCSFURDŐ igazgatóságához. 

xi* vV vV vl' xl̂  ^ vl̂  vÊ  ví̂  ví' ^ M̂ >1/ >1/ \f> xl̂  xj/ ^ 

H I R D E T E S E K . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Ni a hansfokoző gerenda? 
A hangfobozó gerenda??? 

Reményi Mihálynak, 
a magyar kir. Zene-Akadémia házihangszer-
készítőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

ményi elismert elsőrangú mű-
hegedű-készítési műterme 

Budapest , K i r á l y - u . 5 8 . 
T e l e f o n 87—84. 

A Hubay-quinttiszta húrok egye-
düli készítője. — Régi és saját 
készítményű mesterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a legmagasabb árakig. 

iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 



akad. szobrász 
Első orsz. szabadalmazott 

síremlékmü-gyárosok 
BUDAPESTEN I VII., Rákóczí-út 90. 

Modern sírkövek, 

V keresztelő meden- /jr 
czék, úrasztalok! y V 

FENN Ali I 

h a r a i ó n i y i n 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 s z á l l í t 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25 /b . sz. (Tisztviselő 

telep). 

Tanerőknek s leiké-Á r j e g y z é k i n g y e n 

é s b é r m e n t v e . 
s z e m e k külön száza-

lékengedmény. 

R é s z l e t f i z e t é s e n g e d é l y e z v e . 

Bérmentes szál l í tás az utolsó vasúti 
állomásig. 

níg a készlet tart, jó lelkiismerettel a j á n -
lom badacsonyvidéki , saját ter-

mésű, k i tűnő minőségű , 1908. évi fehér 
boraimat. Hektoliterje, kölcsönhordókban 
34 korona. Óborokkal és vörösborral 
is szolgálhatok. 

R a k s á n y i K á r o l y , 
ref. lelkész. 

Balatonhenye . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s i ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . íj 

A jelenkor legegyszarübb ós legtökéletesebb 
motorcsópiökószlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e 

é r d e k é b e n h a s z n á l t g ö z g e p e k 
c s e r é b e v é t e t n e k . 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n t o k o m p b í i -
c s é p ! ő k é s z i e t e i t 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! E g y e d ü l l é t e z ő ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző i s biztosító 
; szelep. Külön mezőgazdasági gép-
1 osztály: gőzgépek, malmok, jár-

gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

í m r n o t o r c s é n l ő - k é s z l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e f e l ő l tudakozódni l e h e t : 
Báró Kemény lózsef úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Orgona- és harmoniumgyár 

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítesnélküll töltést is szállít a 

Szf. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán, 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r,-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 

Tervezetek és ra jzok k ívánat ra díjmentesen. 

g ő z e r S h a j i á s - és sa já t v í l l a m o s v í l á g í l á s s a l berendezve , 

OFtSZÁGK SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson .aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-

_ * • Iitva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
mmaen nagysagban. Harmumumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek., Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

forrás 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

i s ehhez t a r t o z ó l ó t a k a r ó k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o i l a k , kccs is iSHönyök, r a v a t a l o z á s i c z í k -
k e k . Á , a j á n l a t o s a i és k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a ingyen és b é r m e n t v e kü ld a 

O e o g o n a g y á i * 
villamos gépekkel berendezve 

R i e g e r O t t ó 
Budapest, YII., fiaray-ntcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

L e g o l c s ó b b á r b a n és k e d v e z ő fizetési 
f ö l t é t e l e k m e l l e t t s zá l l í t k i v á l ó t i s z t a 
l é g n y o m á s ú e s ő r e n d s z e r ű ( p n e u m a t i k a i ) 
é s v i l l a m o s , 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 . R i e g e r o r g o n a g y á r a i 2 6 évi f e n n á l l á s ó t a 1 5 0 0 o r g o n á t 
s z á l l í t o t t a k . 



Hegedűs és Sándor 
prot . írod. k ö n y v -
k i a d ó h i v a t a l á b a n Debreczenben m e g j e l e n t e k 

: k a p h a t ó k : 

TH . - A O O Í M I A C Apologétika. Ára vaszonkö-
H I O S S I ^ a j O S . tégben 8 K 

tV A c c T o i ' a c Budhista katekizmus. Német-
ül O S S l ^ d J O b . böl fordítva. Ára fűzve 

J 

e 2 K. 
Vászonkötésben . 4 K 
Q 7 K i Q ü K á m U r Estéli órák I. Ara fűzve 
O Z . I X I S S R V C I I U I Y . A K. V á s z o n k ö t é s b e n 5 K . 

q n r c A C ó n r1 c\r K á l v i n J á n o s é l e t e é s e8T" d l l L b O O a i l U U l . házpoli t ikája. Ara fíízve 
2 Iv. Vászonkötésben 4 K. 

K u n B é i a d r . ! 8 ' y M z a l k o m á 7 ^ 
Magyar református egyliázalkotmány. Ára . .. 7 K 
N T o r v i r L T - W ^ U i Kálvin tlieologiája. Ára vá-1 N a g y K a r o l y . S Z O N K Ö T É S B E N ; . . Ő K . 

1 \ J I t \ r P - á l Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
I M y a r ) I a l . Vászonkötésben . . . . 6 K. 
Tárrnc i Z o l t á n P a p i d o lg° z a t o k I IL (Kö" 

L ^ y j n e m . zönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 ,K . 
M i t r n v í r Q C v u l a Papi dolgozatok III. Ára 
I V l l i r O V l C S V j y u i a . vászonkötésben 7 K. 
^ Í A v c ^ f Debreczeni Lelkészi Tár 
O . O Z d U U J U Z b C L (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 
7 c i i - i w I f r i m U r Kongnia kézikönyve. Ára / . s í i a y r v a i u i y . f ü z v e . . : . . I-so K. 

Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Ára —'30 K. 

ír-
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. ucflv, hangszergyácos, 
a m. kii. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja sa já t gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereit. 

Speceialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a m e l y 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = = = = g y á r . = 
Saját találmányú ( R Á K Ó C Z I ) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frt tól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 fr t tól fel jebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

^ g H t f t i t f t f t i ^ 

Pontos és 
l e g j o b b ORAK 5 év i 

jótállás mellett! 
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Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
%M evő-eszközök,china^ezüstdísztárgyak részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KALMAN 
müórás és ékszerész, az ev, reí. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : H A M A R I S T V Á N . negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

IX. ker., Kálvin-tér 7. sz. . a h o v á Főmunkatársak: Hirdetési díjak : a kéziratok, előfizetési és hirdetési Hirdetési díjak : 
díjak stb. küldendők. Dr. K o v á t s I s t v á n . — V e r e s s J e n ő . Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 

K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

T A R T A L O M . Az Elet Könyvéből : A fiúság lelke. V. J. — V e z é r c z i k k : A Provida és a róm. kath. püspöki kar instrukcziója. 
Dr. K. I. — T á r e z a : A történelmi Jézus. Sebestyén Jenő. —- K ö n y v i s m e r t e t é s : Dogmatikus és dogmanélküli 
keresztyénség. Veress Jenő. — B e l f ö l d : Ágodi széljegyzeteihez. Glossator. Nyilatkozat. Zoványi Jenő. — K ü l f ö l d : 
Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — 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 -
f é l é k . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Elet Könyvébői. 
A fiúság Lelke. 

„. . . A kiket Isten Lelke ve-
zérel, azok Isten f i a i . . . Nem kap-
tátok a szolgaság lelkét ismét a 
félelemre, hanem a fiúság Lelkét 
kaptátok, a ki által kiáltjuk : 
Abbá, Atyám ! Ez a Lélek' bi-
zonyságot tesz a mi lelkünkkel 
együtt, hogy Isten gyermekei va-
gyunk." (Róm. 3.14—16.) 

Alkotta Krisztus-szülő felséges éjszaka. Drága 
emlékű a gyermekkor aranyos reggele s az ifjú-
kor nagyság-növelő magánya. Vonzó és megragadó 
a beszédben és cselekedetben hatalmas élet. Meg-
rázó az áldozatos halál. Diadalmi örömmel teljes 
a feltámadott élet ünnepe. A megdicsőült élet ra-
gyog le a mennybemenetel déli sugárözönéből. — 
De mindez csupán a názáreti Jézus krisztusi éle-
tének isteni teljessége, örök tökélye. A tanítványok 
élete még nagyon tökéletlen: gyenge tanítványi 
élet. A Jézus Krisztus üdvözítői személyiségének, 
megdicsőült istenfiúságának szemlélete, a Hozzá 
való ragaszkodás, a nyomában való járás nemes 
elhatározása és egyenetlen megnyilvánulásai: túl-
nyomólag a látható világban való testi érintkezés 
eredményei és a tanítványi előkészület kezdőlépései. 

Nekik pedig önálló istenfiakká, a megváltott 
emberiség tanítómestereivé kell lenniök! Nem elég, 
ha a mennyboltozatról ragyog rájuk a mennyei 
élet, az istenfiúság napja. Benső világuk egén kell 
ragyognia a Krisztus üdvözítő Istenfiúságában való 
istenfiúi hit éltető napjának. A boldog istenfiúság 
világgyőző erejének onnan kell kisugároznia a 
külső világba és a boldogtalan emberiségre! 

Ezért a szent igéret: „. . . felruháztattok meny-
nyei erővel" (Luk. 24.49), „ . . . vesztek erőt,miután 
a. Szent Lélek el jő reátok és lesztek nékem tanúim 
úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és 
Sam áriában és mind a föld végső határáig" (Ap. 

Csel. l.s). „Mert a kiket Isten Lelke vezérel, 
azok Isten fiai." S az Úr kegyelmének válasz-
tott napján megtelik a nagy Isten atyai Lelkével 
és örök Fia fiúi Lelkével a tanítványi kör, az 
imádság közt várakozó hívő gyülekezet s a Lélek 
vihara által megtérített népes sereg. Megszületik 
az önálló istenfiúi személyiség és megszületik a 
rajta épülő anyaszentegyház. 

És mindezt cselekedte, nem a félelem (II. 
Tim. 1.7) és a szolgaság lelke (Róm. 8.ir>), hanem 
az erőnek, a szeretetnek és józanságnak (II. Tim. 
1,7), a fiúságnak (Róni. 8.15), az Isten Fiának 
(Gal. 4.0), az Istennek Lelke (Róm. 8.11). 

Szabadság, erő, szeretet, józanság s mind-
ezek összege: fiúság. Ennek társadalmi vetülete, 
a testvériség szellemi családja, isteni országa: az 
anyaszentegyház. Ez az első Pünköst mennyei 
ajándéka, szellemi teremtése. S ez a mindenkori 
Pünköst öröksége, feladata és czélja! 

Atyám gyermekei, einbertestvéreim és szolga-
társaim ! Mit tudtok őszintén felelni az örök nagy 
kérdésre: „Vájjon vettetek-e Szent Lelket, miután 
hívőkké lettetek ?" (Ap. Csel. 19.2.). Jaj volna nektek, 
ha csak azt felelhetnétek, a mit az efézusi tanítványok 
feleltek Pálnak: „Sőtinkább azt sem hallottuk, hogy 
van-e Szent Lélek" (Ap. Csel. 19,2.) Még nagyobb 
„jaj" volna, ha Jézusnak az a dorgálása sújtana le 
rátok, a mely Jakab és János lelkébe zúgott: 
„Nem tudjátok, milyen lélek van ti bennetek" 
(Luk. 9.55.). De a legnagyobb „jaj" az volna, ha 
a félelem és szolgaság lelke, a bűn ereje és a 
gonoszságfejedelménekszerelme lakoznék bennetek! 

Jusson eszetekbe a Pál apostol ajakáról 
hangzó isteni kijelentés és személyes üdvtapasz-
talat: „Nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a 
félelemre, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, a ki 
által kiáltjuk: Abbá, Atyám!" Imádkozzatok, ha 
kell, könyhullatás között a fiúság Lelkéért, mely 



krisztusi életű istenfiakká, boldog- isteni emberekké 
szentel s örök életre vezérel benneteket S aztán 
hitetek tusá jában, áldozatos szerelmetek munkájá-
ban, világgyőző éltetek forgatagában hordozzátok 
az üdvötökről való isteni pecsétet és személyes 
bizonyosságot: „Ez a Lélek bizonyságot tesz a 
mi lelkünkkel egyiitt, hogy Isten gyermekei 
v a g y u n k " ! 

Evangéliumi anyaszentegyházunkban, magyar 
Sionunkban mintha a Lélek apályának ideje volna. 
Mert a Léleknek is van apálya és dagálya. De 
mindenek felett van állandó jelenléte és munkás-
sága az első Punkösttől az utolsóig, Jeruzsálemtől 
mind a föld végső ha tá rá ig ! H a a félelem, szol-
gaság , erőtlenség, szeretetlenség és mértéktelen-
ség lelke nagyon eláradott is : Gedeon háromszáz 
vitéze, llyés hétezere, Krisztus kicsiny tanítványi 
serege, te csak imádkozzál és dolgozzál! T e pedig 
Lélek, a négy szelek felől jö j j elő (Ezék. ;í7.9.)! 
Zúg j , mint a szélvész! Gyúj ts , mint az ég villám-
tüze ! Temess, mint az özönvíz! Támassz , mint a 
Kr i sz tus ! Teremts , mint az I s ten! S legyen lelki 
ember! Legyen lelki vi lág! Töltse be a földet, 
hassa át a mennyet az isteni élet nagy Ilalle-
hí j á h j a !! V. J. 

A P r o v i d a és a r ó m . k a t h . p ü s p ö k i k a r 
i n s t r u k e z i ó j a . 

II. 

A magyarországi róm. kath. püspöki kar insiruk-
cziója — a Ne temerére és a Providára hivatkozva — 
a róm. katholikusoknak még egy különös csoportját említi 
meg. Az 5. pont második bekezdése szerint „katholikus 
személy" alatt értendő 2. „a ki kath. ritus szerint keresz-
teltetett, bár sohasem követte a kath. hitet." A róm. 
katholikusok ilyen értelmezése mellett nemcsak azok 
maradnának róm. katholikusok, kiknek szülei akár egy 
napos gyermekük megkeresztelése után nyomban otthagy-
ják is az „egyedül üdvözítő egyházat", hanem az el-
keresztelt gyermekek nagy tömege is! A szegényebb 
sorsú szülők hány protestáns gyermeket kereszteltettek 
a plébánossal, ha nem volt a közelben prot. templom ! 
Vigyáznunk és ébren kell őrködnünk, mert ezentúl nem 
kisebb stólát követelnek érte, minthogy a gyermeket is 
magukénak tekintik ! 

Szeretnők hinni, hogy ez nem így van, mert a 
mindenkit üdvözíteni akarásnak s a lélekszám gyarapí-
tásának ezt a módját „lelki uzsorának" kellene bélyegez-
nünk. A büntető törvény ugyanis azt. állapítja meg az 
uzsora egyik ismertető jele gyanánt, hogy valaki másnak 
a szorult helyzetét kizsákmányolja. Itt pedig ugyanaz 
az eset, csak más vonatkozásban! Vájjon az így el-
kereszteltekre is kötelező a Ne temere ? ! 

A Provida ennélfogva csak azokat a Magyarorszá-
gon kötött vegyesházasságokat vonta ki a Ne temere 

hatálya alól, a hol a Magyarországon született haeretikus 
vagy schizmatikus, vagyis nem róm. kath. házasfelet a 
római egyház se követelheti — különböző czimeken — 
a magáénak. így ha akár szükségből, akár véletlenség-
ből1 nem keresztelték róm. kath. ritus szerint; ha nem 
volt valamikor róm. kath. ; ha akár szülei, akár a saját 
áttérése folytán nem lett valamikor, akár csak néhány 
hétre is, a róm. kath. egyház tagjává; végül — a mi 
a róm. kath. egyház rendelkezésére álló nagyfokú lelki 
terrorizmus mellett nem kicsinylendő — ha a róm. kath. 
házasfél nem fél a „súlyosan vétkezéstől", se hozzátar-
tozói az ellenük kilátásba helyezett „kánoni eljárástól" 
és nem ragaszkodnak ahhoz, hogy a plébános előtt 
esküdjenek. 

A róm. kath. püspöki kar instrukeziója — érthető 
okokból — erősen lelkére köti a papoknak, hogy híveiket a 
vegyesházasságoktól óvják: „nem tudunk benneteket eléggé 
buzdítani, hogy a mindkét nemű kath. hívőket a mennyire 
csak lehet, rettentsétek vissza, a vegyesházasságoktól", 
vagy mint később nevezik: „hitbéli hajótöréstől!" Kissé 
különösen hangzanak az instrukezió ama szavai, hogy 
megértetendő a hívekkel, hogy magának a szeretetnek is . . . 
Isten határokat szabott (?), a melyeket áthágniok nem 
szabad, nehogy a szeretet vétekké váljék! Kemény sza-
vak! Nem tudjuk de azt hisszük, hogy minket, „protes-
táns eretnekeketa is azok közé sorolnak, kiket „vétek" 
szeretni! íme, hogy sülyed vissza az „első és legfel-
ségesebb parancs" az ó-szövetség partikulárizmusába ! 

De jól tudják a róm. kath. főpapok, hogy a 
vegyesházasságok erős áradatát sohase tudják föltar-
tóztatni. Ezzel azután bele is zökkentünk a reverzálisok 
kierőszakolásának többszázados kerékvágásába! 

A mióta a vegyesházasságok szokásba jöttek, a 
róm. kath. egyház minden törvényes, sőt törvénytelen 
eszközt is megragadott arra, hogy a születendő gyer-
mekeket a maga számára biztosítsa. A tridenti zsinat 
után nyomban a vegyesházasságok alól nyerendő pápai 
fölmentvény megadását egyfelől az „eretnekségről" való 
ünnepélyes lemondáshoz, másfelől a reverzális-adáshoz 
fűzik. Az előbbiről is csakhamar lemondanak, de annál 
nagyobb erővel vetik magukat a másodikra: a rever-
zálisokra. A későbbi fejlődós folyamán már se pápai, 
se püspöki fölmentvényre nincs szükség, ha a felek 
a római egyháznak ígérik születendő gyermekeiket. 

Bár nálunk a tridenti zsinat határozatainak köte-
lezőleg előírt — s azok életbelépéséhez elengedhetetlenül 
szükséges —• kihirdetése mindössze Nagyszombatban 
történt meg s így annak határozatai az ország túlnyomó 
részén nem is léphettek életbe, mégis hazánkban is csak 
úgy engedték meg a vegyesházasságokat, ha a felek 
születendő gyermekeiket a római egyháznak Ígérték oda. 
A túlzó róm. kath. érzelmű uralkodók, így Mária Terézia2 

1 Mint Budapesten is megtörtént a mult évben a szülészeti 
klinika egyik újszülöttjével. 

2 L. 1749., 175C. és 1708-iki rendeleit. 



II. Lipót és; I. Ferencz még segítségükre is vannak 
ebbéli törvénytelen törekvéseikben. A gyermekek vallá-
sát kötelezőleg előíró 1790/1. évi 26: t.-cz. 15. §-a 
megszünteti ugyan a reverzálisokat. De a római egy-
háznak sikerül kivinnie, hogy I. Lipót még ugyanabban 
az esztendőben, 1791-ben rendeletet ad ki, melyben 
kijelenti, hogy az önként adott reverzálisok jogosak. 
Ezt a rendeletet 1807-ben /. Ferencz is megújítja. 
Elképzelhetjük, milyen szigorúan „őrködött" a róm. kath. 
egyház a fölött, hogy a reverzálisok csakis „önként" 
adassanak! Mutatja ezt az is, hogy az 1832/6. évi 
országgyűlés szabadabb szellemű határozataira több 
püspök azzal felel, hogy egyházmegyéje papjainak meg-
tiltja reverzális nélkül a vegyesházasok esketését.1 

Csak a „törvényesen bevett keresztyén vallásfele-
kezetek viszonosságáról szóló" 1868. évi 53. t.-cz. tudott 
a reverzálisok kierőszakolásának gátat vetni. Ennek 12. 
§-a szerint a gyermekek kötelezőleg követik nemük 
szerint szüleik vallását. Azután hozzáteszi: „A törvénnyel 
ellenkező bármely szerződós, téritvény vagy rendelkezés 
ezentúl is érvénytelen és semmi esetben se bírhat jog-
erővel". Ezt a §-t azonban a születendő gyermekek 
vallásáról való megegyezést újólag megengedő 1894:32. 
t.-cz. — nagy sajnálatunkra — hatályon kívül helyezte. 

Azóta folyik újra a reverzális hajhászás, a lélek-
halászás, sokszor a legkíméletlenebb módon s a leg-
kevósbbé megengedhető fegyverekkel is. Elénk világot 
vet erre a róm. kath. püspöki kar eme körlevele is. 
Azt írja elő a papoknak: „Ha azonban a hivők2, közül 
valaki az ilyen házasságra lépéstől elállani egyáltalán 
nem akarna, akkor minden erővel azon legyetek, hogy 
a kath. fél az előírt biztosítékokról, főképen pedig a 
mindkét 'hemü gyermekeknek a kath. vallásban leendő 
neveltetésének törvényes biztosításáról... gondoskodjék !" 
Szomorú tapasztalataink alapján tudjuk, hogy a róm. 
kath. egyház szótárában mit jelentenek ezek a szavak: 
„minden erővel!" 

A reverzális nélkül vegyesházasságot kötőket a 
papság „különös gondjaiba" ajánlják: „Semmi fáradságot 
nem sajnálva, arra törekedjetek, hogy buzgólkodásotokkal, 
eszélyességetekkel és leleményességetekkel az ilyen el-
tévedt juhokat jobb meggyőződésre vezessétek." Ezt az 
eszélyességet, főleg pedig a leleményességet egyházunk 
történetének szomorú lapjairól eléggé ismerjük ! íme a 
pásztorlevél következő része is példa rá : „Azokat a 
katholikusokat, a kik tiltott módon és meggondolatlanul 
ilyen házasságra lépnek,3 alkalmas időben intsétek, 

1 Az 1844:8. t.-cz.-ig pedig v'egyesházasságok csak róm. 
kath. pap előtt voltak köthetők! 

2 Tudniillik csak ők a hivők, csak az ő vallásuk a „hit" : 
a 150 milliónyi protestáns pl. mind hitetlen! De nem viaskodunk 
velük ! Az, „aki a sziveket és veséket vizsgálja", ennek eldöntését 
önmagának tartotta fönn. Ezt a hatalmát gyarló földi halandók 
sohse gyakorolhatják, csak — bitorolhatják! 

3 Reverzális nélkül és a nem róm. kath. fél papja előtt 
kötnek házasságot. 

hogy a magukra és származandó gyermekeikre vont 
lelki veszedelmet (!) elhárítani törekedjenek és kötele-
zettségeiknek eleget tegyenek, főként pedig annak, a 
mellyel gyermekeik iránt mindenkor tartoznak, tudniillik, 
hogy azoknak kath. neveltetéséről lehetőleg gondoskod-
janak. Mert bár a polgári törvények és főként az iskolai 
szabályzatok az ilyen gyermekek kath. neveltetését nehézzé 
teszik is, de hogy nem teszik lehetetlenné, a mindennapi 
tapasztalat eléggé bizonyítja". * • 

Ezekhez a szavakhoz alig kell magyarázat! Nem 
olyan gyermekekről van itt szó, kiket róm. kath. apjuk 
vagy anyjuk a másik nem róm. kath. vallású házasfél 
egyházának igért, hanem olyanokról, kik mindennémű 
megegyezés hijján a törvény értelmében követik nem 
róm. kath vallású apjuk vagy anyjuk vallását. Tehát a 
törvény határozott megszegésére buzdítja a püspöki kör-
levél a papságot és az ő révükön a szülőket! 

Ilyen fegyverekkel mi, „hitetlen" protestánsok nem 
küzdünk! Mi nem minősítjük „tilosnak" a vegyes-
házasságokat. Mi is fájlaljuk, de nem tartjuk „kihágás-
nak", „súlyos vétségnek", ha az egyházunkhoz tartozó 
más felekezet lelkésze előtt köt házasságot. Nem hir-
detjük, hogy „lelki veszedelem" fenyegeti azt a gyer-
meket, ki más vallású apjának vagy anyjának a vallását 
követi — a törvény értelmében. Legfőbbképen pedig nem 
buzdítjuk se a szülőket, se lelkészeinket, hogy a tör-
vény szerint más felekezeteket megillető gyermekeket 
reverzális nélkül s így törvénytelenül a mi hitünkre 
neveljék el. 

A világosság fiainak mindig kevesebb fegyvere 
volt, mint a homály, a. sötétség fegyverekben nem válo-
gató fiainak! Itt tehát egyenlő fegyverekkel megvívott 
küzdelemről szó se lehet! Épen ezért ki kell venni 
a magyarországi egyházak kezéből azt a fegyvert, a 
mely imé a számra nézve legerősebb róm. kath. egyházat 
arra bátorítja, hogy belopódzzék a családok szentélyébe 
és elragadja onnan a törvény szerint néki nem járó 
gyermekeket is! 

Az ilyen törvénytelen s mint „a mindennapi tapaszt-
a la t eléggé bizonyítja", eredményes lélelchalászatot egy-
szersmindenkorra lehetetlenné kell tenni! Ennek pedig 
csak egy módja van: az, a mit a Ne temeréről írt 
bírálatunk végén is hangoztattunk. Vissza kell állítanunk 
az 1868. évi 54. t.-cz. 12. §-át, mely szerint a gyerme-
keknek a reverzálisok kizárásával követniök kell nemük 
szerint szüleik vallását. A míg ez meg nem történik, a 
míg az 1894:32. előtti állapotot vissza nem állítjuk, a 
lélekhalászatnak nem lesz vége. A míg pedig ez meg 
nem történik, addig — nagy sajnálatunkra — felekezeti 
békesség se lesz hazánkban! 

Követeljük ezt törvényhatósági gyűléseinken. Köve-
teljük ezt azoktól is, kiket a nemzeti képviselet házába 
küldünk. Majd elválik, nyom-e valamit a nemzeti akarat 
mérlegén négy millió protestáns szava ? ! 

Dr. É. I. 



T Á R C Z A . 

A történelmi Jézus. 
(Folytatás.) 

A Jézus történelmi létezését tagadó irány igen erős 
Hollandiában is. A „Hollándische Schule", a hogy ezt 
az irányt Németországban nevezik, már jóval Kalthoff 
előtt próbálkozik és kisérletezik. Különösen Loman A. 
D. amsterdami evang. lelkész tett szert nagy hírnévre 
már a 80-as évek elején azzal a feltevésével, hogy a 
keresztyénség a zsidók között támadt messiási mozgalom 
eredménye, a Jézus-alak pedig egy sereg eszmének ós 
gondolatnak jelképes megszemélyesítése. A Bauer Bruno 
által felállított hipothézisek követőkre találtak Hollan-
diában is s azóta mindig vannak theologusok, a kik e 
szélsőséges módon keresik a megoldást. 

Bauer Bruno neve, mint valami modern Celsusé, 
ismeretes a theologiában. Negyven éven keresztül minden 
tudományos és történeti igazság ellenére, példátlan ma-
kacssággal tanította, hogy az új-testamentum legnagyobb 
alakjait, Jézust és Pál apostolt írói képzelődések gyanánt 
kell tekintenünk, a keresztyénség pedig nem egyéb, mint 
a Philo hellenizmusának és Seneca stoiczizmusának 
megtisztított formája.1 A „Christus und die Caesaren" 
cz. műve Kautsky evangéliuma lett. Általában a szoczi-
álisták között ő a legnépszerűbb theologus. Szocziálista 
irók munkái tele vannak a tőle vett idézetekkel. Ter-
mészetesen azért, mert állításaival az ő feltevéseiknek 
kedvez. Ugyanis ő nemcsak hogy megtagadja az összes 
evangéliumok hitelességét s velük együtt a Jézus tör-
ténelmi létezését is,» de elveti az addig szilárdan állt 
négy fő páli levél hitelességét is és így megtisztítja az 
útat azok számára, a kik a Jézus teljes megtagadásához 
vezető úton addig Pál apostol személyében feltevésük 
teljes keresztülvitelének elháríthatatlan akadályát látták. 

Ennek az iránynak jelenlegi legtekintélyesebb kép-
viselője Hollandiában Bolland G. J., a leydeni egyetem 
nagyhírű filozófia-tanára s az őskeresztyén irodalom 
és zsidó-görög bölcsészet rendkívüli ismerője és kutatója. 
A Jézus történelmi létezésére s a keresztyénség előállá-
sára vonatkozó hipothézisei teljesen az utóbbi két-liárom 
év eredményei. Kisebb-nagyobb munkái közül, melyek 
e feltevéseket igyekeznek támogatni,2 különösen „Az evan-
géliumi Josua" czímű az, a melyben Jézus személyéről 
szóló véleményét kifejti és bizonyítja. Szerinte a keresz-
tyénség Alexandriában keletkezett s onnan indult ki. 
Az evangéliumok Jézus-alakja is föltétlenül Alexandriából 
származott. Az új-szövetség kanonikus iratait is csak 
Alexandrián keresztül érthetjük meg, mert mindez az 
alexandriai zsidó-görög bölcselkedés allegorizálásának 
az eredménye. Teliát miként fejlődött ki mindez Ale-
xandriában? Erre felel meg Bolland a következőkben. 

1 Jülicher A. : Einleitung in das Neue Testament. 17. 1. 
2 Ilyenek: „Het lyden en sterven van Jézus Christus"; 

„Het eerste evangelie in het licht van onde gegevens"; „Gnosis 
en Evangelie" stb. 

Időszámításunk kezdetén rendkívül nagy, hatalmas 
kereskedelmi és különösen tudományos középpont volt 
Alexandria. Mint valami ókori London három világrész 
középpontjául szolgált. Nagy tömegben élt ott a zsidóság 
is, közöttük Philó, a kiváló bölcsész. Ez a zsidóság 
görögül beszélt s így az ó-testamentumot is csak görög 
fordításban, a LXX-ban ismerte. Philó maga nem tudott 
sem zsidóul, sem arabul. Minden magas műveltsége s 
különösen a görög filozófiában való otthonossága mellett 
is, hű tagja akart maradni a zsinagógának, sőt a mint 
tudjuk, egész életét arra áldozta, hogy a zsidó és görög 
szellemet eggyé olvassza, illetve az ó-testamentum tekin-
télyét és egyedülállóságát minden görög filozófiával szem-
ben megvédje. Egész bölcsószetének az volt a czélja, 
hogy a zsidó nép vallását világvallássá tegye s a Jehova 
nemzeti kinyilatkoztatását az egész világra szóló kinyi-
latkoztatássá terjessze ki. 

Az a zsidó nép, melynek körében ilyen gondolkozók 
éltek, a vallásos életnek rendkívül magas fokán állott 
és a mozaismus, a mózesi hit kezdte lelkét ki nem 
elégíteni. A bosszúálló Jehova helyett mind nagyobb 
bennük a vágy egy szerető Atya után, oly valaki után, 
a ki őket az Istennek mint szerető édes Atyának isme-
retére elvezérli. Az akkori római és görög világ pedig 
telve volt váradalmakkal. Héroszokat kerestek, nem a 
szó mai egyszerű értelmében vett, kiválóbb embereket, 
hanem felsőbb lényeket, a kiket az isteni lélek teljesen 
áthatott, emberfelettiekké, héroszokká tett. 

Az alexandriai zsidóság is várt ilyen magasabb-
rendű lényt, a ki a mozaizmusból kivezeti őket. De ki 
legyen az ? Ki az, a ki el fog jönni Mózes után ? Nem más 
mint — Jézus. Az a Jézus, a kinek előképei már ott 
vannak az ószövetségben. A IV. Móz. 13. 17.-ben, mikor 
Mózes Hóseát, a Nun fiát, Jósué-nak nevezi, ezt a nevet 
Jósue, illetve Jehosua, a LXX. így fordítja: Mirjaoöc. S 
valahányszor ez a név vagy ennek változata az ószövet-
ségben előjön, a LXX. fordítása mindig ugyanaz, t. i. 
'bjaoöc. Az alexandriai zsidók pedig a Septuagintát olvas-
ták s így ő előttük a Jézus név nem volt ismeretlen-

Ez a Jósue-Jézus volt tehát az, a ki hajdan eljött 
Mózes után, mint erősebb, nagyobb vezér. De ez a 
körülmény nem bántotta Mózest, „nem volt leverve — 
írja Philo — sőt örült a felett, hogy a nép olyan ember 
kormányzása alatt állott, a ki minden tekintetben ki-
váló volt". 

A Zakariás 3. 1—6.-ban is a főpap, a ki a meg-
aláztatás és felmagasztaltatás kettős állapotában szerepel, 
Jézus névvel neveztetik. Ez a Jézus épen úgy, mint 
Ilósea, a Nun fia a III. Móz. 4. 3. 5. 16. v. xpioro?-a. 
főpapja stb. mind az új-szövetségi Jézus előképei, a mint 
azt Tertulliánus, Alex. Kelemen, Justin Martyr is ma-
gyarázzák. 

Ennek a Mózes után eljött Josue-Jézusnak nevéhez 
fűzték tehát az alexandriai zsidók váradalmaikat. E 
közben lelkükben a Jehova helyett az Atya képe kezdett 
lassanként kialakulni. Bolland szerint az alexandriai 



zsidóság volt mely a zsidók szószerint vett isten-
szolgálatát v. tiszteletét vallássá fejlesztette ki, a melyben 
a szerető és megbocsátó Atya felülemelkedik a zsidó 
nemzeti partikularizmus korlátain s atyja lesz a föld 
minden népének. 

A Josué Jézns lesz az az allegorizálás folytán kifej-
lődött s kialakult lény, a kit mi az evangéliumok Jézusa 
gyanánt ismerünk. Ez Bolland hipothézisének lényege. 
Azt, hogy a Jézns szó épen úgy, mint a Josue, meg-
váltót, megmentőt, az „Úr szabadítását" jelenti, mint Philo 
is mondja, azt tudtuk eddig is. „De a mit az egész 
theologiai világ nem tudott Bollandig — mondja Leendertz 
B. egyik bírálója1 — az, hogy a keresztyénség Jézus 
Krisztusa előtt és korában volt egy vallásos irány Palesz-
tinán kívül, nevezetesen azok között, kik Egyptom fő-
városában, Alexandriában laktak, a mely a messiás-
váradaloinban az eljövendő Messiást Jézus néven nevezte. 

Bolland fejtegetései során eljut addig a pontig, 
hogy az alexandriai zsidóság messiásváradalma teljesen 
önállóan, Palesztinától függetlenül fejlődött s fűződött 
a Jézus névhez. 

(Folyt, köv.) 
Sebestyén Jenő. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

D o g m a t i k u s é s d o g m a n é l k ü l i k e r e s z t y é n s é g . Irta Veress 
István bihardiószegi ref. lelkész. Nyomta Kner Izidor. Gyoma, 1909. 
Kapható szerzőnél és Csáthy Ferencz könyvkereskedésében Debre-

czenben. 8° 60 1. Ára 50 fillér. 

A czímben kifejezett kérdés fontossága minden 
kétségen felül áll, de a világkeresztyénség életében nem 
időszerű kérdés. A világ „legtheologusabb" népe, a német 
theologiai tudományos világ ezelőtt két évtizeddel eldön-
tötte a szóban levő kérdést, illetőleg annak legújabb 
hullámvetését. Utalunk ebben a tekintetben a Dreyer 
Ottó (Undogmatisches Christentum 1888.; Brauchen wir 
ein neues Dogma? 1890.; Zurundogmatischen Glaubens-
lehre. 1891.), Kaftán Gyula (Glaube und Dogma, 1889. 
Brauchen wir ein nenes Dogma? 1890.) és Seeberg Raj-
náid (Branchen wir ein neues Dogma? 1892.) irodalmi 
harczára, a melyről szerző — úgy látszik — mitsem tud. 

Nálunk, a „legkevésbbé theologus" magyar keresz-
tyének s közelebbről protestánsok között nem vetett 
hullámot ez a kérdés. Legfeljebb a Veress István könyve 
képez egy í agyon kicsiny hullámot. Azonban ezt is 
szívesen elengedtük volna, illetőleg jobban szerettük volna, 
ha a kérdés fontosságához mért színvonalú, alapos és 
részletes mű fejtette volna ki s oldotta volna meg a 
dogmatikus és dogma nélkül való keresztyénség s külö-
nösen a modern po/.itiv theologia általunk is fontosnak 
tartott kérdését. 

A munka czélja az, hogy a dogmatikus és dogma 
nélkül való keresztyenséget szembeállítsa, felvesse azt a 

' De naam rJézus" . „Gelvof en Vryheid* 1908. 368, 1, 

kérdést, hogy „lehet-e s állhat-e fenn igazi, bibliai 
keresztyénség a szentírás megfelelő helyeire épített dog-
mák nélkül?" (3-1.), „abiblián alapuló dogmatikus keresz-
tyenséget" megvédelmezze és a modern-pozitiv theologiát 
hozzánk is bevezesse. Szerző ugyanis a biblián alapuló, 
„a Jézus istenségét valló" keresztyenséget nevezi dog-
matikusnak, az ú. n. modern theologiát pedig, mert a 
Jézus istenségét tagadja, dogma nélkül való keresz-
tyénségnek. 

Az ellentétnek ezt a felállítását felületesnek tartjuk. 
A dogmatikus és dogma nélkül való keresztyénség ellen-
tétét tulajdonképen a merev vatikánizmus és a szélső-
séges szubjektivizmus képezik. A protestantizmusban 
pedig a merev hitvallásos orthodoxia és a dogmaelle-
nes, szabados szubjektivizmus. Mert az ú. n. modern, 
liberális vagy történet-kritikai iránynak is van dogmája 
és dogmatikája, illetőleg hite és hittana. Ezt a való-
sághoz híven el kell ismernünk. Az alapvető szembe-
állítás hibás volta miatt szerző ós műve a czímben fog-
lalt kérdést helyesen megoldani képtelen. A pozitív és a 
modern keresztyénség szembeállítása, főleg a krisztolo-
giában és a kettő kibékítésére való szándék a modern-
pozitív theologiában: ez a mű tartalma 

A másik dolog, a mit kifogásolnunk kell, a munka 
beosztása, a mű rendszere. A munka Előszóból (3—7. 1.) 
és a következő négy fejezetből áll: 1. A dogmák viszo-
nya a szentíráshoz és az egyházhoz (8—21 1.); 2. A 
modern theologia (22—31. 1.}; 3. A krisztologia a pozitív 
és a modern theologiában (32—57. 1.) két részben : a) 
A pozitív krisztologia (32—41. 1.), b) A modern krisz-
tologia (41—57. 1.); 4. Kiegyenlítés. Modern-pozitiv theo-
logia (57—60. 1. illetőleg az 59. lap aljától befejezés). 
Az aránytalanság szembetűnő. Nem épen a kétféle 
krisztologia részletes tárgyalásában, habár ebben is 
helyesebbb mértéket kellett volna tartania. Azonban a 
pozitív és modern theologia ennek az ütközőpontjá-
nak részletes tárgyalására találunk mentséget a kérdés 
középponti jelentőségében De az előszó hosszúságát, a 
munka tárgyából való előlegezését hibásnak kell minő-
sítenünk. Az előszó kevés helyen elfért volna. Nagy 
része a mű rendszeres bevezetése tárgyát képezi s ott 
volna a helye. Ezt a bevezetést azonban nem találjuk 
meg, mert elnyelte a falánk előszó. A 4. fejezet rövid-
sége feltűnően aránytalan és a modern pozitív theologia 
feltüntetésében nagyon felületes. Pedig ez lett volna — 
ha jó lett volna — a mű legértékesebb, mert megoldást 
és új irányt tartalmazó és jelölő része. 

A mú módszerét, illetőleg annak némely külön-
leges fogyatkozásait sem hagyhatjuk említés nélkül. A 
szerző modern-pozitiv theologusnak vallja magát s még-
sem ennek az iránynak a „hivatalos" hitvallását vagy 
alapvető művét használja főforrássa gyanánt, még az 
alapvető elvi kérdések tisztázásánál sem. Az első feje-
zetben foglalt elvi kérdések megállapításához modern-
pozitiv forrás helyett a Eiíschl Albert irányát részben 
továbbvivő, német Kaftán Gyula cs a közvetítő irányú, 



dán Martensen dogmatikáit használja. Az orthodox és 
pozitív, meg a modern theologia tárgyalásában is egy-
oldalú. A pozitív irányt sem főképviselői műveiből, ille-
tőleg az egyházi hitvallásból írja le, hanem főleg Kaftán 
Gyula után. A Jézus istensége bizonyításánál meg a mű 
terjedelméhez mérten aránytalan részletezéssel, elvi kér-
dések helyett, aprólékos bibliai hely-felsorolásba merül. 
A modern krisztologiát sem teljes forrásismerettel kezeli. 
Az idézés körül sem a legkifogástalanabb módon jár el. 
Az idézések jelzése sok helyen teljesen elmaradt. Más 
helyütt csak a szerző nevére szorítkozik, de a művet 
közelebbről nem jelöli meg. Pár helyen csak a szóban 
levő irány kiváló képviselőjét általában emlegeti köze-
lebbi megnevezés nélkül. Aztán meg a szerzőnek az a 
különös szokása, hogy únos-untalan a Debreczeni Pro-
testáns Lapban, meg a theologiai ifjúság Közlőidében 
megjelent czikkeire utal. Tudományos műben apró czik-
kekre így hivatkozni, módszeihiba. A lényeget röviden 
össze kell foglalnia s a mű szervezetébe illesztenie a 
rendszeresen alkotónak, hogy egészet kapjunk. Örökös 
elhallgatásokkal és apróságokra való utalással nem 
szabad zavarnia a teljességet kereső olvasót. Irodalmi 
szemfényvesztés, tudományos önfitogtatás, sőt tudományos 
módszersértés hibájába esik, a ki rendszeresen ilyet 
művel. 

A mi a mű tartalmát illeti, arra vonatkozólag 
előre is meg kell jegyeznünk, hogy nem kevés számú 
tévedései mindenikének feltüntetésére és javítására nem 
terjeszkedhetünk ki. Általában megállapítható, hogy ere-
detisége meglehetősen kevés. Az orthodox, bibliai pozitív, 
közvetítő, Rithschl-irányú, modern és modern-pozitív s 
ebben is a különféle árnyalatú theologiai műveket alap-
íellemök és sajátságaik szerint nem tudja megkülönböz-
tetni és minden aggodalom nélkül fűz össze eltérő 
irányú felfogásokat, némi áthidalásokkal. Úgy látszik, 
hogy olvasmányai uralkodnak felette és nem a szerző 
uralkodik tárgyán. Az előszónak ezt a kijelentését: 
„minden elmélet fokmérőjét a népiéleknek iránta tanú-
sított fogékonyságában találjuk meg" (4. 1.), fentartás 
nélkül nem írhatjuk alá. A Jézus életéről szóló müvek 
közül csak a régebbieket említi. Az újabbakról és leg-
újabbakról: Schmidt Vilmos, Stalker James, Holtzmann 
Oszkár, Frenssen Gusztáv, Neumann Arno, Daab Frigyes 
és mások Jézus-életrajzairól említést sem tesz. Itt is csak 
azt vesszük tudomásul, a mi már történetileg elkönyvel-
tetett és az eleven életet nem ? 

Hogy „minden tudományban a ekklekticzizmus nyújt 
legtöbb hasznot ós előnyt a gyakorlati életre nézve", 
vallhatja a szerző Martensennel és másokkal, de szerin-
tünk az érett, egységes rendszerességet nem szerető 
lelkek kedvelt és kényelmes bitvallása az. Mint a 
merev, kizáró rendszerbálványozás visszahatását viszony-
lagosan jogosultnak, de tárgyilag képtelenségnek, a 
pogány Pantheon modern kiadásának tartjuk. 

A könyv első fejezetében a dogmák keletkezését, 
azok modern felfogását, a Szentíráshoz, az egyházhoz 

való viszonyát, fejlődési fokozatait, a hitvallásokhoz való 
viszonyát s az orthodoxia és heterodoxia fogalmát tár-
gyalja, Kaftán és Martensen vezérlete mellett. A máso-
dik fejezetben a modern theologiát ismerteti: a modern 
fogalma és bírálata, a modern ember viszonya a keresz-
tyénséghez, a modern theologia előállása, a kultúra 
befolyása a vallás formáira és a modern theologia kép-
viselői alczímek alatt A német források hatása itt is, 
mint az egész művön, a többek között azon is meglátszik, 
hogy Lutherre többször hivatkozik, de más reformátorra, 
pl. Kálvinra sehol sem. Az irány képviselőinek a jegy-
zéke nem pontos és nem telies. A harmadik fejezet 
külön-külön ismerteti a pozitív és a modern theologia 
krisztológiáját a következő alczímek alatt: Ütköző pont 
a pozitív és a modern theologia között, Jézus önvallo-
másai istenségéről, Pál, János és az egyház krisztologiája; 
a modern krisztologiáról szóló szakaszban pedig (Jézus 
a történelmi kritika fényénél): Reimarus, Paulus, Lessing, 
Strauss Dávid, Bauer Brúnó ; (Jézus a liberális theolo-
giában): Renan, Tsehirn, Egidy-féle mozgalom, Kirch-
bach; (Jézus szocziális világításban): Wagnér, Losinsky, 
Woltmann, Naumann, Peabody, Söderblom, Bonhoff 
felfogását futólag érinti. Aztán a modern krisztologia 
alapelveit adja elő Sulze Emil és Harnack után egy pár 
más rövid idézettel megtoldva. A Jézus-kérdés történeti 
ismertetése nagyon vázlatos és Weinel nyomán járó. Ha 
a szerző ismerné Schweitzer: Von Reimarus zu Wrede 
(1906.), Riehl: Jesus im Wahdel der Zeiten (1908.), 
Pfanmüller: Jesus im Urteil der Jahrliunderte (1908.) 
cz. műveit, talán arányosabban és gondosabban végez-
hette volna a történeti bevezetést. A negyedik fejezet 
szerfölött elnagyolt. A modern-pozitiv theologia legfőbb 
alapelveiről sem kapunk kielégítő tájékozást, ínég a mű 
felett dr. Lencz Géza és szerző közt megindult vita 
folyamán támadt toldásban sem. Csupán Griitzmacher: 
„Modern-pozitive Vortrage" cz. művét említi. A vita 
folyamán tett kijelentése szerint, a szerző nem a német 
modern-pozitiv theol. művekből, hanem a gyakorlati élet-
ből merítette modern-pozitiv elveit. Akkor miért nevezi 
meg könyve 7. lapján a theol. iskolát, a melyhez tar-
tozik? Miért nem ad önálló programmot? Az új iskola 
híveinek a 7. lapon közölt névsora téves és hiányos. 
Kaftan Gyula, Stöcker, Naumann, Bonhoff, Orelli nem 
tartoznak oda. Ellenben Seeberg az alapító, Betli, Feine, 
Girqensohn, Simon, Hunzinger, Kaftan Tódor és mások 
hol maradnak ? Seeberg alapvető müvét (Die Kirche 
Deutschlands im 19. Jahrhundert) saját bevallása szerint 
nem ismeri. Az elhalt h'öberte, Griitzmacher, Hunzinger, 
Walther, Frey és Sachsse „Die Tlieologie der Gegen-
wart" cz. folyóiratát nem ismeri. A Kaftan Tódor „Mo-
derne Tlieologie des altén Glaubens" cz, művét (I. kiadás 
1905. II.: 1900. 122. 1.) szintén nem. Pedig ismertette 
a Protestáns Szemle is (1906 4. f. 279—282. 1.), sőt a 
Griitzmacher „Studién zur system. Theol." cz. művének 
a modern-pozitiv theol. követelményeiről — Die Forde-
rung einer mod-pos. Theol. — szóló szakaszát és Schmidt 



Vilmos „Moderne Theol. des altén Glaubens" és „Die 
Forderung einer mod. pos. Th " cz. műveit is (1907. 3. 
f. 198—200- 1.). Továbbá aligha ismeri az Alig. Ev. 
Luth. Kirchenzeitung 1905. évfolyamában Kaftan Tódor 
és Grützmacher vitáját, Betli Károly bécsi professzor 
„Die Moderne und die Principien der Theologie" cz. 
müvét, és Seebergnek az Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung 
1907. 22., 23. számaiban adott helyeslő vála-zát. Aligha 
látta Bethnek a „Glauben und Wissen" cz. eddig Dennert, 
a folyó év elejétől Dennert és Grützmacher szerkesz-
tésében megjelenő jeles apologetikai folyóirat 1908. 1. 
és 2. füzetében megjelent értekezését (Moderne-positive 
Theologie 1:5—17. és 11:44—56. 1). Sőt talán még 
abban is kételkednünk kell, hogy szerző dr. Schwarz 
Károly, —- Kovács Albert „Adalékok a legújabb theologia 
történetéhez", Szlávik Mátyás dr. „A legújabb theol. 
történetéből" (1887.) és Balogh Ferencz: Dogmatörté-
nelmi mozzanatok a 18. és 19. században (2. kiadás 
1906.) stb. magyar műveit ismerné, mert ezek ismerete 
is nagyobb óvatosságra, kritikára és alaposságra ösztö-
nözte és segítette volna. Meg aztán akármelyik ujabb 
német dogmatörténet (Harnack, Seeberg, Loofs) jó útmu-
tató lett volna. így pedig az elhamarkodottság, egyenet-
lenség és felületesség jellemzik hirtelen készült művét. 
Még a sok helyen helytálló fejtegetéseket is elhomályo-
sítja az egésznek ez a nagy árnyéka. 

Nyelvezete nehézkes, idegenszerű, körmondatokkal 
zsúfolt. Jóformán csak egy helyen könnyű és eleven, a 
modern fogalmának a fejtegetésénél (22—25. 1.), ott is 
részben a tudományos színvonal rovására. 

Még a mi nem magas színvonalú theologiai iro-
dalmunkban sem számíthat e kis mövecske elismerésre. 
Az igazi tudományos theologiai kritika ítélőszéke előtt 
pedig aligha tudna megállani. 

Veress Jenö. 

BEI ,FÖLD. 

A gödi széljegyzeteihez. 

Érdeklődéssel olvastam e lap 21-ik számában A gödi 
széljegyzeteit. A Zoványi-ügv re vonatkozó megjegyzéseire 
egy pár megjegyzést is szerelnék tenni. Nem kijavítani 
akarom egyik-másik állítását. Én folytatni óhajtom a 
dolgot ott, a hol Agodi abbahagyta. 

A véleményszabadság joga, élőszóban és írásban, 
elvitathatatlanul megilleti Zoványit épen úgy, mint 
mindenkit, mint közelebbről minden protestáns tanárt. 
Azonban vannak erkölcsi határai a véleményszabadságnak 
is. És én azt hiszem, hogy ezt a határt a Kálvin-ügy-
ben is, de meg azután is átlépte Zoványi Jenő. 

A mult év deczemberében egyik ismerősöm figyel-
meztetett a napilapoknak arra a híradására, hogy Zová-
nyi az unitáriusok ..Dávid Ferencz-Egylet"-ében 12-én 
felolvasást tart „A reformáczió egyháza" czímen. Külö-
nösnek tűnt fel előttem, hogy mikor a Zoványi negatív 

irányú Kálvin-kritikája nyomán az egész magyar ref. 
egyház, a protestantizmus, s részben napi és időszaki 
sajtónk ós közéletünk is bizonyos nyugtalanságban volt, 
akkor az unitárius körbe megy egy ref. theol tanár. Ha 
rendes kürülmények között teszi, kevésbbé tűnt volna 
föl. Mint a hogy azelőtt több evangélikus és református 
tanár és pap tartott felolvasást a Dávid Ferencz-Egy-
letben. Ehhez is szó férne ugyan, de most hagyjuk ! 
Elég az hozzá, hogy a viták és harezok szeles idejében, 
az ügy elintézetlen állapotában ment el Zoványi abba 
az unitárius egyesületbe, a mely Kanyaró Ferenczhez 
hasonló módon gondolkodik Kálvin Jánosról. 

Elmentem a felolvasásra. A. féligazságoknak és 
nyilvánvaló tévedéseknek az a vegyüléke, mely a felol-
vasás nagy részét alkotta, bántólag hatott reám. A tár-
sadalmilag és jogilag szervezett látható egyházzal szem-
ben a láthatatlan egyházat minősítette a reformáczio 
egyházának, a melybe számította — stílszerűen — magát 
és a melyből — stílszerűen — kiközösítette Kálvint. 
Ennek az elmondása végett kellett hát az unitárius egy-
letbe menni, hogy Kálvint s a szervezett ref. egyházat 
üthesse? Rossz szolgálatot tett a ref. egyháznak és a 
tudományos igazságnak egyaránt. Jó szolgálatot leg-
fennebb az unitárizmusnak tett, a mennyiben reklámot 
csinált annak. Vagy talán épen erre kérték föl ? 

De elmúlt ez is. El is hallgattuk. De Zoványi és 
az övéi nem hallgattak el. Ezelőtt egy hónappal olvastam, 
hogy ugyancsak az unitárius Dávicl Ferencz-Egyletben 
felolvasást tartott április 24-én egy másik sárospataki 
ref. theol. tanár „Theologia és szocziologia" czímen. 
Nem tudom, hogy mi volt a felolvasása tartalma, de a hely, 
az irányzat sejtetik, hogy csak az unitáriusok szája ize 
szerint való lehetett. Református egyházunknak s az evan-
géliumi keresztyénségnek aligha voltak javára. Minden-
esetre szeretném s azt hiszem, velem együtt mások is 
szeretnék, ha mind Zoványi, mind a másik tanár úr a 
nyilvánosság bírálata alá bocsátanák ezeket a dolgozatokat. 
Akkor tudományos kritikát is mondhatnának róla pro-
testáns lapjaink is. így csak a dolog erkölcsi oldalához 
szólhatunk hozzá. 

Nem gondolja a Nt. Szerkesztő úr, hogy mégis 
különös, hogy épen a Kálvin-jubileum évében, a Kálvin-
kritika körül támadt nyugtalanság idején, unitárius 
egyesületben tart felolvasást két sárospataki kálvinista 
theol. tanár ?! Hát a sárospataki tanárok csak a Dávid 
Ferencz-Egyletben mondhatják el fontos mondanivalóikat ? 
Hát a Sárospatakon tartott ismeretterjesztő előadások 
sorozatában, vagy másutt nem találtak alkalmat annak 
az elmondására, a mi szivükön feküdt? Én azt hiszem, 
hogy mégis akadt volna hely a magyar református egy-
házban is, a hol lelkűkből kikívánkozó meggyőződésüket 
elmondhatták volna. Csak nem jutottunk még odáig, 
hogy a mi embereink csak idegenben, az unitárius vallás-
bölcseleti társaságban mondhassák el komoly vélemé-
nyüket ?! 

Én lehetségesnek tartom azt, hogy az unitáriusokkal 



bizonyos általános protestáns és keresztyén szövetség-
ben egyetértsünk. A Vallásegyenlőségi Szövetségben is 
együtt volnánk. De erkölcsileg összeférhetetlennek íté-
lem a ref. s általában ev. prot. theol. professzoroknak 
unitárius egyesületben való rendszeres vendégszereplését. 

Az ilyen vendégszereplések nem hiszem, hogy azt 
a benyomást keltenék, mintha theol. professzoraink azért 
mennének az unitárius Dávid Ferencz-Egyesületbe, hogy 
akár az evangélikus, akár a református egyháznak a 
Krisztusról és a ker Hitigazságokról való felfogását 
terjesszék, hanem inkább azt, hogy az ő hittudatuk 
hajlik az unitárizmus felé. Ennek demontstrálása pedig 
talán mégsem válik épülésére, sem az evangéliumi lel-
készképzésnek, sem a két evangéliumi egyháznak ! Azt 
hiszem, hogy sokan gondolkozunk így. Jó volna tehát, 
ha theologiai professzoraink és papjaink itt is figye-
lembe vennék, hogyha mindenek szabadok is nekünk, 
de nem mindenek építenek ! 

Glossator. 

Nyilatkozat. 
Nagy tiszteletű Szerkesztő úr 1 

Tisztelettel kérem, hogy legyen szíves helyet adni 
becses lapjában a következő helyreigazításnak. 

Szerkesztő úrnak Agodi úr megjegyzéséhez fűzött 
az az állítása, hogy „a kézirat átnézését teljesíteni akarta 
a bizottság, azonban Zoványi tiltakozott ellene", egyál-
talában nem felel meg a valóságnak, a mint ezt meg-
írtam már egyszer a Debreczeni Protestáns Lap 1908. 
évi 37. számában. Ugylátszik azonban, hogy elkerülte 
figyelmét a szerkesztő úrnak. 

Agodi úrnak arra az értesülésére vonatkozólag, 
hogy a Kálvinnal is foglalkozó Függelék „önkényes 
toldalék", közlöm a tiszáninneni kerülettel kötött szerző-
désem 1. c) pontjának következő szavait: „A teljesen 
új pótlékokért, ide értve az egyháztörténelmi tudománynak 
a Warga-féle mü megírása óta történt haladását feltün-
tető „Függelék"-részt... fizet stb." A Függelék tehát, 
melynek megírása szerződésszerű kötelezettségemből folyt, 
a mai tudományos álláspont érdekében szerves része az 
elavult műnek, nem pedig „önkényes toldalék". 

Azt is tagadom, hogy a benne Kálvinról és egye-
bekről előadott véleményem olyan volna, „melyet tudo-
mányosan igazolni nem tudtam, sőt a melynek a törté-
nelmi források ellentmondanak". Ezt bizonyára onnan 
veszi Agodi úr, a kinek jóhiszeműsége minden kétségen 
felül áll előttem, hogy még eddig nem válaszoltam a 
mindenünnen ellenem zúduló tudományos és tudomány-
talan fejtegetésekre. Erre nézve ki kell jelentenem, hogy 
a jubileumi évben nem is szándékozom válaszolni, a 
jövő év folyamán azonban részletesen ki fogom fejteni 
véleményemet, tudományosan igazolva, vagyis a törté-
nelmi források alapján, minden ellenkező híresztelés 
daczára azt is kimutatva, hogy a Möller-Kawerau-féle 

egyháztörténet ugyanazt az álláspontot foglalja el Kál-
vinra nézve, mint a melyet elfoglalok én. 

Sárospatak, 1909 május 24. 
Zoványi Jenő. 

* * 
* 

E nyilatkozatnak a szerkesztői megjegyzést illető 
részére csak azt tartom szükségesnek megjegyezni, hogy 
a tiszáninneni kerületi és a parókhiális könyvtár-bizott-
ságot védő megjegyzést nem hivatalos tudomás, hanem 
megbízhatónak tartott privát értesülés alapján tettem. 
Ha értesülésem nem helyes, — akkor érvényesüljön 
Ágodi ítélete teljes mértékben, mert megérdemli mind 
a tiszáninneni kerületi, mind a parókhiális könyvtár-
bizottság, a mely elmulasztotta a hivatalos egyházi kiad-
ványokkal szemben elengedhetetlen előzetes bírálatot. 

Szerk. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi szemle. 
Bibliai társulat. A szászországi ev. tart.ományegy-

házi bibliai társulat az elmúlt 1908. évben a biblia ter-
jesztése terén következő áldásos munkásságot fejtett ki: 
eladott 27,262 teljes bibliát, 14,634 példány új testa-
mentumot és 150 zsoltárost, vagyis mindössze 42,046 
szent könyvet. 833 bibliai képestáblát is eladott, karols-
feldi Schnorr nagyhírű illusztráczióival. 2758-al tehát több 
újszövetséget és 418 kópestáblával többet adott el, 
mint az 1907. évben, de 3093 példány bibliával keve-
sebbet, a mi a legtöbb iskolában bevezetett bibliai olvasó-
könyv gyors elterjedésének tulajdonítandó. 2000 márka 
hagyományban is volt része. 94 évi fennállásának évi 
jelentésével a szászországi bibliai társukat eddigi buzgó 
titkára, Wuttig O. lelkész megvált állásától, hogy közel 
nyolcz évi áldásos munkássága után átadja e tisztséget 
Zweynert lipcsei lelkésznek. 

* * * N 

Apologétikai társulat. Az elmúlt télen Lipcsében a 
ev. lelkészi karból egy apologétikai társulat alakult, mely 
a keresztyénségnek a modern eszmeáramlatok ferdesé-
geivel és félszegségeivel szemben való vallásos és tudo-
mányos védelmezését tűzte ki feladatául. Egyelőre öt 
előadással kezdte meg áldásos, korszerű működését. Az 
előadások „Küzdelem a világnézetért" közös czím alá 
foglalva a következők : A keresztyénség és Nietzsche — 
Hilberttöl, A keresztyénség és a szocziálizmus — Nau-
mantól, A keresztyénség és a buddhizmus — Jeremiás-
tól, — A keresztyénség és a monizmus — Dietrichtöl, 
s A keresztyénség és a személyiség — Scherffig lelkésztől. 
Előadásaikban a következő vezéreszméket követték: Az 
előadóknak lelkészeknek kell lenniök, hogy állást fog-
lalhassanak egyházi szempontból is korunk mozgató esz-
méivel szemben. A keresztyénség vallásos erkölcsi világ-
nézetének megvédelmezése korunk eszmeáramlataivá, 



szemben volt a főfeladat, mi mellett azok maradandó 
alapgondalatai, mint kortörténetileg feltételezettek, na-
gyon szépen megférnek a keresztyénség lényegével. 
Minden koreszmének van egy-egy magvas, maradandó gon-
dolata, mint p. o. a szoczializmnsnak. Az előadásokat, 
főleg a műveltebbek köréből, számosan látogatták. Ne-
künk Magyarországon is erősebben kellene védekeznünk 
az úgynevezett vörös és fekete veszedelem evangélium-
ellenesmozgalmával szemben. 

* * * 

Apologétikai szeminárium. Hogy milyen élénk az 
apologétikai érdeklődés Németország egyházi és tudo-
mányos köreiben, az a körülmény is igazolja, hogy Wer-
nigerodéban a jelenkori tudományos apologétikai kiképzés 
ezéljából külön szeminárium is létesült, a melyben ez év 
őszén okt. 4 - 15-ik napján következő tárgyú apologéti-
kai előadásokat fognak tartani: A jelenkori apologétika 
feladatáról és módszeréről, 7 órában, Hunzinger lipcsei 
tanártól; a keresztyénségről és az exakt természettudo-
mányról, 8 órában, Koppé hamburgi tanártól; a keresz-
tyén vallás-erkölcsi világnézet alapvonalairól, 7 órában, 
Blau wernigerodei főegyházi tanácsostól s a monizmus 
különböző nemeiről kritikailag méltatva, 3 órában, Pfen-
nigsdorf dessaui lelkésztől. Az összes előadások látoga-
tásának tandíja személyenkint 8 n\árka. A szemináriuma 
lelkészek, papjelöltek, felsőbb és alsóbb iskolai tanárok 
tanítók s a műveltebb laikus közönség köréből várja 
és reméli hallgatóit. Az ilyen póttanfolyamokra lelkészek, 
tanárok és tanítók részére nálunk is szükség volna. 

(Folyt. köv.N. 

Dr. Szlávit Mátyás. 

I R O D A L O M . 

„Pálmaágak Kálvin emlékére." Nádasdi József 
ezen a czímen a magyar protestáns költészetnek Kálvinra 
vonatkozó termékeit össze kívánja gyűjteni és most, a 
nagy reformátor születésének 400-ik évfordulója alkal-
mából kiadni. A kb. 5—6 ívre terjedő gyűjteménnyel, 
úgy az alkalmi beszédek tekintetében, mint a különféle 
ünnepélyek rendezésénél, segítségére kiván lenni lelké-
szeinknek és egyesületeink vezetőinek. Ezen az úton is 
kéri azokat, kik hajlandók a közreműködésre : szíves-
kedjenek a gyűjteményben való közlés végett egyrészt 
saját szerzeményeiket hozzájuttatni, másrészt az előttünk 
ismeretes ilynemű költemények czírnét, megjelenési helyét, 
a szerző nevét közölni vele (Szatmár, Teleki-utcza 9.). 
A munka tiszta jövedelmét a „Kálvin-Szövetségnek" 
ajánlóita tol. 

Az Új testamentum Tcét új kiadását vették tervbe 
a Biblia Társulatok. Az egyik, melyet az új revidiált 
szöveg szerint vékony papíron nyomnak, a Brit és Kül-
földi Biblia Társulatnál jelenik meg. A másikat a Skót 
Nemzeti Biblia Társulat adja ki. 32 képpel, vászonkötés-
ben. így a magyaroknak is lesz olyan olcsó, illusztrált 
Testamentomuk, mint a milyen a cseheknek, angoloknak, 
németeknek, olaszoknak és más nemzeteknek yan már. 

• E G Y H Á Z . 
Lel kész választás. A siómarosi reform, gyülekezet 

Somogyi Zoltán, tiszakálmánfalvai missziói lelkészt, a 
budapesti theol. akadémia egykori kiváló növendékét és 
ifjúsági seniorát választotta meg lelkipásztorává. Az új 
lelkészt szivesen üdvözöljük. 

Tiszteletbeli theologiai doktorok. Örömmel érte-
sülünk Gentből, hogy az ottani egyetem, a theologiai 
fakultás indítványára elhatározta, hogy 350 éves jubi-
leuma alkalmából öt püspökünket és Balogh Ferencz 
theol. tanárt tiszteletbeli theologiai doktorokká (Doeteur 
en théologie honoris causa) avarja. 

Templomszentelés. Az ó-kéeskei ref. gyülekezet 
f. hó 23-án szentelte fel új templomát. A felszentelő 
istentiszteleten, a melyen a kecskeméti és a szomszédos 
egyházmegyék lelkészi kara nagy számmal volt képviselve, 
s a melyen megjelent Erőss Lajos tiszántúli püspök is, 
a felszentelő imádságot Baksay Sándor püspök mondotta. 
Alkalmi egyházi beszédet tartott Simon Ferencz jász-
berényi lelkész; Ádám Kálmán esperes, egyházkerületi 
főjegyző pedig a záróimádságot mondotta. 

Antal Gábor jubileumához. Antal Gábor dunántúli 
ref. püspöknek június 8-án megtartandó 40 éves lelkészi 
jubileumán a dunamelléki ref. egyházkerület Baksay 
Sándor püspökkel, dr. Darányi Ignácz főgondnokkal, 
Szilasssy Aladár, Puky Gyula és Szőts Farkas tanács-
bírákkal fogja magát képviseltetni. 

Kerületi tanácsbiróválasztás. A tiszántúli reform, 
egyházkerület az üresedésben volt lelkészi tanácsbirói 
tisztre Kiss Ferencz püspökladányi lelkészt választotta 
meg. Gratulálunk a kerületnek is, a megválasztottnak is! 

Anglia és — Magyarország. Az angol róm. katlio-
likusok nagy örömben vannak. A törvényhozás alsó háza 
legközelebb egy törvényjavaslatot fogadott el, a mely 
megszüntet Angliában minden törvényelőtti különbséget 
a protestánsok és róm. katkolikusok között, Róm. kath. 
híradás szerint a teljes egyenlőségre vonatkozó eme 
törvényjavaslat következtében ki fog hagyatni a koro-
názási eskünek a róm. katholiczizmust babonaságnak és 
bálványimádásnak minősítő passzusa; meg fog szűnni 
az a törvényes korlátozás, a mely szerint lorcl kan-
czellárok vagy lord helytartók csak róm. katholikusok 
lehetnek, s tilos a róni. kath szerzetesrendeknek, főként 
a jezsuitáknak az országba betelepedése. Nem tudjuk, 
hogy az elfogadott törvényjavaslat mindezeket magával 
fogja-e hozni, vagy nem; de olvasván a híradásokat, 
önkéntelenül tolul fel előttünk a kérdés: hát Magyar-
országon mikor fogjuk megérni a már hatván évvel ez-
előtt törvénybe iktatott vallási egyenlőség és viszonosság-
valóra válását. ígéreteket hallottunk erre nézve már 
bőven, különösen az utóbbi időkben, a valóságban azon-
ban nemcsak hogy előrehaladás nincs, hanem inkább 
hátrafelé, a Regnum Marianum felé haladgatunk ! 

Káplán kerestetik! Rimaszombatba káplánt keresek, 
a kinek szeptembertől kezdve az elemi iskolában vallást 
is kell tanítania, heti 12 órán. Fizetése 1400 korona 
és bútorozott lakás, fűtéssel. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Czinke István, ref. lelkész. 

Aranykönyv. Dr. M.oody András, az E»yeslüt Skót 
Szabad egyház budapesti zsidó-missziójának nyugalomba 
vonult és jelenleg Edinburgban lakó lelkésze, a budapest-
svábhegyi ref. templomtelek megvásárlására s a felépí-
tendő templomra 1000 korona adományt küldött. Dr. 
Moody András, budapesti missziói lelkészkedése idejében 
már a legeiismerésre méltóbb módon buzgólkodott a sváb; 
hegyi református hívek lelki gondozása érdekében. O 



volt az, a ki svábhegyi nyaralásai alkalmával megkez-
dette a ref. istentiszteletek tartását ós igen szép ered-
ményű gyűjtést indított a svábhegyi ref. templom javára. 
Most pedig, a mikor a budapesii ref. egyház, az e czélra 
gyűjtögetett összegen telket vásárolt a templom számára, 
íme messze földről is szép adománnyal siet dr. Moody 
András úr a szent czél támogatására. Dr. Moody András 
urat budapesti szolgálata idejében úgy ismertük, mint a 
ki szintén megszeretett és támogatott bennünket, magyar 
kálvinistákat. Messze földről küldött szép adománya pedig 
örvendetesen bizonyítja, hogy bár visszaköltözött is hazá-
jába, hogy élvezze jól kiérdemelt nyugodalmát, de érdek-
lődése, szeretete nem szűnt meg irántunk még most sem. 
Óhajtjuk, hogy ne is szűnjék meg. Az Istent pedig arra 
kérjük, hogy áldja meg kegyelmédől bőségesen a mi 
szerető, jó barátunkat! 

A metzi biróság a lourdes-i csodáról. Immár a 
biróságok is foglalkoznak a lourtles-i csodákkal, — az 
abból élők nagy fájdalmára. Egy metzi orvos, dr. Ernst, 
bizonyítványt állított ki egyik páczienséről. Föltűnő gyó-
gyulást észlelt rajta Lourrlesból való visszatérése után. 
A metzi orvostestület nyilatkozatot adott ki, melyben 
rosszhiszeműséggel, magyarán szólva, csalással vádolták 
kartársukat. A megvádolt orvos bepanaszolta az orvos-
testiiletet. A tárgyaláson beigazolódott, hogy nemcsak 
csodáról, de javulásról se lehet szó s így a biróság a 
vádlottakat fölmentette, dr. Ernst urat pedig a költsé-
gekben elmarasztalta. így a „hiteles" orvosi bizonyítvány 
„tiszteletdija" nem melegedhetett meg a zsebében. Azért 
ne higyjük, hogy a lourdesiak nem állíttatnak ki több 
bizonyítványt. Hogyne — csak nem dr. Ernsttel! 

Katholikus ház. A közel jövőben hatalmas négy-
emeletes palota fog emelkedni Budán a Margit-híd és 
Lánczhíd közötti útvonalon. Katholikus ház néven. A 
Budai 11. Katholikus Kör ugyanis már hosszabb idő óta 
dolgozik egy oly nagy központi ház létesítésén, a mely 
helyet tudna adni nemcsak a kibővítendő Budai Katho-
likus Körnek, hanem az összes budai róm. katholikus 
szervezeteknek is. mint a Legényegyesületnek, keresz-
tény szoczialistáknak. Népszövetségnek, kongregácziók-
nak. Hát nekünk váj jon mikor lesz egy ilyen „házunk" ?! 

Orgonamegrendelés. A battyándi ev. egyház temp-
loma részére Országh Sándor és fia rákospalotai (Buda-
pest mellett) orgona- és harmoniumgyáros czégnél új 
orgonát rendelt. A mű tölgyfából, magyar stílben, a leg-
újabb csőrendszer szerint készül és kétmanuálos, 12 szóló 
és 14 mellékváltozatú lesz. Crescendo, decrescendó hen-
ger és a második manuál részére visszhangműszerkezet-
tel lesz ellátva. 

I S K O L A . 

A budapesti ref. főgimnázium jubileuma. A buda-
pesti ref. főgimnázium, a nagy Török Pál alapításainak 
egyik virágzó emléke, a folyó év őszén éri meg fenn-
állásának ötvenedik évfordulóját. Ennek megünneplése 
ügyével foglalkozott már a tanári kar. az igazgató tanács 
ós legközelebb az egyház presbitériuma is. A presbi-
térium kimondotta, hogy az őszszel megtartja a jubileumi 
ünnepélyt, s erre az alkalomra megíratja az intézet tör-
ténetét. A jubileumi ünnepély előkészítésére, felerészben 
az egyháztanácsból, felerészben a tanári karból bizott-
ságot küldött ki. — Török Pál másik nagy alkotása, a 
budapesti theologiai akadémia is megérte már 1905-ben 
alapíttatása, a folyó évben pedig teljessé lételének ötven 
esztendejét. Szó is volt jubileuma megtartásáról, egy 

Török Pál alapítvány létesitésérő]; sőt ebben a tekin-
tetben kerületi határozat is hozatott. A jubileum ügye 
azonban, a politikai és gazdasági válságokra hivatko-
zással, annak idejében megakadt. Most, a mikor a ref. 
főgimnázium, a tervezett pesti prot. főiskola egyik ága 
megüli 50 éves fennállása jubileumát, fel kellene eleve-
níteni a theologia jubileumának ügyét is, annyival is inkább, 
mivel erre nézve kötelező kerületi határozat van érvényben. 

Magyar tanítók sorsa Szlavóniában. Az a fana-
tikus gyűlölet, a mely Horvát Szlavonországban a magyar-
ság ellen lépten-nyomon megnyilatkozik, legközelebb, 
úgy látszik, a Julián-egyesület magyar iskoláiban működő 
tanítókon kezdi meg a magyarságnak szószoros értelem-
ben való kiirtását. Pár hét előtt egy horvát tanító lőtt 
le egy magyar tanítót, s a gyilkos még mindig szabadon 
jár, legutóbb pedig a nikinczii tanító ellen követtek el 
éjszakai merényletet. S mindez a nagy nemzeti kormány 
idejében történik! Vájjon hova jutunk még, ha így 
haladunk! 

A tornaversenyek elmaradásának okai. Végre, 
hetek múlva, ezeket is megtudjuk egy félhivatalos nyilat-
kozatból. Az első ok e szerint az, hogy a tornaversenyre 
feljött vidéki diákok, a kellő ellenőrzés hiánya miatt, 
nagy lumpolásokat rendeztek a fővárosban. A versenyek 
tehát nem voltak megtarthatók erkölcsi okokból. A 
másik ok az, hogy miután rendesen a hanyagabb tanulók 
a jubb tornászok, a versenyek sikere érdekében a taná-
rok elnézőbbek a jó tornász, de hanyagabb tanulókkal 
szemben. Tehát a versenyek lefuvandók voltak pedagógiai 
okokból is. Olvasván e félhivatalos, valójában pedig 
hivatalos magyarázgatásokat s látván azokban a fél- es 
egészhivatalos ész nevetséges vergődését,' — hajlandók 
vagyunk hinni, hogy az országos ifjúsági tornaverseny 

-digye csakugyan báró Barkóczy miséién szenvedett hajó-
törés t . Mert vájjon képzelhető-e, hogy a félhivatalos 

magyarázatban feltüntetett két veszedelem, ha valóban 
fennforgott volna — a mit mi nem hiszünk — nem lett 
volna elhárítható a kultuszminisztérium megfelelő intéz-
kedései által ? ! A versenyek lefúvását odajegyezhetjük, 
gróf Apponyi kultuszminisztersége többi emlékei közé ! 

György Endre alapítványa. A máramarosszigeti 
ref. liczeUm igazgató-tanácsának f. hó 21-én tartott 
gyűlésében nagy örömet és lelkesedést támasztott az 
elnökség egy bejelentése, a mely tudtul adta, hogy 
György Endre, mint a szigeti főiskola gondnoka, az 
újonnan építendő internátus czéljaira, a melyre minisz-
teri engedély alapján most folyik az országos gyűjtés, 
10,000 koronás alapítványt tett s az alapítólevelet is 
megküldötte az intézet számára. György Endre hosszú 
éveken keresztül munkálja már a ref. egyházak és iskolák 
szellemi és anyagi előhaladását. Ez utóbbi ténye pedig 
fényes tanújele az ő áldozatkészségének is, a mely 
bizonyára hasonló jótéteményre fog másokat is ser-
kenteni. 

Aranykönyv. Peregi Mihály, volt győri lakos, vég-
rendeletileg 1000 koronát hagyományozott a kőszegi 
evang. felsőbb leánynevelő-intézet javára. 

E G Y E S Ü L E T . 

Az Országos Vallásegyenlőségi Szövetség alap-
szabályai megjárták már odisszeájuk első s talán nehezebb 
részét. A még a mult évi nov. 5-én a belügyminiszterhez 
felterjesztett alapszabályok, véleményezés végett meg-



járták á kultuszminisztérium római katholikus ügyosz-
tályát, azután az 'evangélikus egyház főfelügyelői s a 
református konventi elnökség irodáit, majd visszatérve, 
jó pihenőt tartottak a kultuszminiszteri politikai állam-
titkár hivatalában, míg végre újra visszakerültek a bel-
ügyminisztériumba. Innen f. évi április 5-én kiszabadulva, 
kézbesítés végett Debreczen város elöljáróságához utasít-
tattak, s végre annak május 10-diki határozatával vissza-
érkeztek gr. Degenfeld József elnök kezébe. Az odisszeá-
nak azonban még ezzel nincs végé. Az alabszabályokra 
nézve ugyanis némely „észrevételek merültek fel", a 
melyek szerint bizonyos dolgok még pótlándók lesznek. 
Ezek a pótlándók azonban nem lényegesek s így talán 
lehet reménylenünk, hogy azoknak megtétele után az 
alapszabályok rövid idő alatt meg fogják nyerni a bel-
ügyminiszteri láttamoztatást. Az alapszabályokba beillesz-
tendő pótlások előkészítése végett a Szövetség választ-
mánya június 7-én ülést tart Budapesten, s még a nyári 
nagy szünet előtt összehívatik a rendkívüli közgyűlés 
is, hogy az alapszabályok, a kivánt pótlásokkal együtt 
újra felterjeszthetők legyenek s azoknak láttamozása s az 
legkésőbb a nyári szünet végéig keresztülhajtható legyen 
őszszel hivatalosan is megkezdhesse működését a Szövetség. 

A Bethesda kórház ügyében megtörténtek a jogi 
megállapodások a Filadelfia-egylet és a budapesti ref. 
egyház között is, s ezeknek alapján most már véglegesen 
megkötötte az egyesület a német ref. leányegyházzal a 
kórház átvételére vonatkozó szerződést. A megállapodások 
értelmében a Filadelfia-diakonissza-egylet kötelezte magát, 
hogy az átvett vagyont mindig diakonissza kórház 
czélokra fordítja s egy erre vonatkozó rendelkezést alap-
szabályaiba is felvesz, a mely alapszabályrész a buda-
pesti református egyház beleegyezése nélkül nem módo-
sítható s meg nem szüntethető. A Filaclelüa-egylet bele-
egyezett abba, hogy a dunamelléki ref. egyházkerület a 
pesti egyházmegye, illetve a budapesti ref. egyház útján 
őrködjék affelett, hogy a Bethesda diakonissza-kórházi 
jellege meglegyen s az alapok a kitűzött czélokra használ-
tassanak fel. Hogy a kerület ez őrködést végezhesse, 
a Filedelfia-egylet kölelezte magát, hogy évi jelentését 
s számadását minden évben bemulatja a budapesti ref. 
egyháznak, s a mennyiben az egyház presbitériuma köve-
tciné, lehetővé teszi, hogy a presbitérium kiküldötte a 
számadást megvizsgálhassa. A Filadeltia-egylet intéz-
kedési joga, tekintettel arra, hogy a felelősséget az egylet 
viseli, teljes mértékben fenntartatott. A kórházi lel-
készi állást az egylet továbbra is köteles fenntartani s 
azt mindig ref. lelkészi képesítettségű egyénnel betöl-
teni. A lelkész az általa végzett temetések adatait továbbra 
is a Kálvin-téri ref. lelkészi hivatal anyakönyveibe köteles 
bejegyezni, s a stólát is ide befizetni, tehát az illető 
lelkész parochiális jogokat nem igényelhet. A mennyiben 
az egylet valaha nem lenne képes fenntartani a Bethesdát, 
köteles azt első sorban a "budapesti ref. egyháznak fel-
ajánlani. — A Bethesda-kórház ós annak diakonissza-
képzőintézetbe tehát ezek szerint egészen magyar ref. 
egyháztársadalmi intézménnyé lett és az egyházi hatóságok 
ellenőrzése alá helyeztetett. Az ellenőrzés mellett azonban 
ott kellene lennie, mind az egyháztársadalom, mind az 
egyházi hatóságok támogatásának is. Ezért ismételten is 
felhívjuk a prot. közönség szíves figyelmét a Bethesda 
kórházra és a legmelegebben ajánljuk azt áldozatkész 
jóindulatába. 

Zászlóavatás. A komáromi ref. ifjúsági egyesület 
június hó 8-án, Antal Gábor püspöknek, az egyesület 
díszelnökének jubileuma alkalmával avatja fel zászlóját, 
a melynek védnökségét Antal Gáborné vállalta el. A 

zászlóavatás a ref. kollégium nagytermében lesz, d. u. 
5 órakor, a következő tárgysorozattal: a) Karének, elő-
adja az egyesület énekkara; b) elnöki megnyitó. Tartja 
Konkoly Thege Béla e. elnök, c) Ünnepi beszéd. Eoross 
Kálmán kamocsai református lelkész, cl) A zászló ki-
bontása és szegbeverés, e) Zárószó. Mondja Vargha 
Sándor e. másodelnök, f ) Karének. Előadja az egyesület 
énekkara. A zászló elhelyezése az egyesület helyiségében 
Este 9 órakor művészestély. 

Az Országos Református Tanáregyesület május 
9-én Debreczenben ülést tartott, a melyen Dóczi Imre 
elnök beszámolt annak a küldöttségnek a politikai vál-
sággal kapcsolatos elmaradási okairól, a melynek az 
egyesület feliratát kellett volna a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek átadni. A kihallgatás többszöri elhalasz-
tása után a központi igazgatóság. Molnár Viktor állam-
titkár tanácsára, a feliratot postán köldötte el, annak a 
fen tartásával, hogy a viszonyok változtával a szükséges 
felvilágosítást küldöttség útján fogja majd megadni. A 
feliratot különben a ref. egyetemes konvent letárgyalta 
és pártolólag terjesztette fel a minisztériumhoz. Fontosabb 
tárgy volt ezután a testvér ág. hitv tanáregyesület átirata, 
a melyben szorosabb együttműködésre és lehetőleg egybe-
olvadásra hívja fel az egyesületet. Az igazgatóság örömmel 
látta az ev. testvér egyesület közeledését s a részletes 
módozatok kidolgozására bizottságot küldött ki. A terv 
annál is inkább sikerrel kecsegtet, mert a ref. tanár-
egyesület megalakulásakor már tervbe vette az az evang. 
tanárok bevonását is, úgy hogy tulajdonképpen prot. tanár-
szövetségnek indult. Végül kisebb folyóügyeket intéztek el. 

Siketnémák felvétele. A siketnémák budapesti állami 
országos intézetének I. osztályaiban a jövő tanévre 30 
új növendék számára van hely. Fölvételt nyernek első 
sorban a székesfővárosban és a szomszéd falvakban élő, 
teljesen siketnéma, részleges ^állással és némi beszélő-
képességgel bíró, előrehaladottabb korban megsiketült 
gyermekek. A szegénysorsúak a képzés idejére eltartási- és 
úti segélyt kaphatnak az intézettől. Másodsorban az ország-
távolabbi részeiből is felvétetnek olyan, hasonló fogyatékos 
érzékű gyermekek, a kiknek eltartási díját egészben, vagy 
részben hozzátartozóik biztosítják, vagy a kik segély-
díjra érdemesek. Felsőbb osztályokba való fölvételért is 
lehet folyamodni. Érdeklődőknek díjtalanul küld fölvételi 
nyomtatványokat az intézetnek VIII. ker , Mosonyi-u. 8 
sz. alatt működő igazgatósága. 

A brit és kiilfökli bibliatársulat legközelebb adta 
ki 1907 évi jelentését. A világraszóló társulat bevétele 
5.270,000 K (emelkedés 143,000 K). Ebből csak 2.061,994 
K folyt be az eladott bibliákból, a többi 3.208,006 K 
önkéntes adomány. A társulat kiadása 4,982,846 K, 
a minek fele a bibliák előállítására, fele a forgalomba 
hozatalra esik. Eladtak 5.688,381 bibliát, 272 ezerrel 
többet, mint az előző évben. A bibliákat 900 kolportör 
árúsította. A mult évben ismét több fordítás revideálását 
fejezte be a társulat, többek között a mi magyar Károli-
bibliánkót is, miáltal régi hő vágya teljesült a magyar 
protestánsoknak. A teljes bibliát a mult évben két új 
nyelven (Uganda és Ujhebridák nyelvén) adta ki, az új-
szövetséget három új nyelven, ú. m. egy indián, egy 
néger és egy hindú nyelven. Most már Összesen 412 
nyelvre van lefordítva a Szentírás. A társulat kolportőrjei 
hazánkban 91;872 bibliát adtak el; de a Skót Nemzeti 
Bibliatársulat is sok bibliát és vallásos könyvet hozott 
forgalomba. Egészben véve a biblia forgalma hazánk-
ban is évről-évre örvendetesan növekszik. A társulat 
bibliaraktára Budapesten a Deák-tér 4. sz. házában, a 
lutheránus templom épületében van. (E. E:) 



GYÁSZROVAT. 
Szalay János, tési evang. lelkész, 40 éves korá-

ban, f. hó 20-án elhunyt. 
Seregély Dezső, somogyhatvani ref. lelkész, élete 

47-dik, lelkipásztorkodása 23-dik éveben, f. hó 21-én, 
szívszélhűdés következtében elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-

ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiábiin mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógygyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak : az aszthma-, .szív-, ..gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az fordul jon Polgár Kálmán órásmester és egyh:vzi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-kőrút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Palyázat tanári állásokra. 
A máramarosszigeti reform, főgimnáziumi igazgató-

tanácsa a főgimnáziumnál megüresedett magyar-latin és 
latin-német tanszékekre ezennel pályázatot hirdet. 

A magyar-latin tanszék, alkalmas pályázó esetén 
rendes, ilyennek hiányában helyettes tanárral,—a latin-
német tanszék ellenben az államszerződésben biztosított 
jogunknál fogva, helyettes tanárral lesz betöltve. 

A rendes tanár javadalma 2400 kor. törzsíizetés, 
400 kor. lakáspénz, továbbá öt ízben 200—200 kor. ötöd-
éves korpótlók, a fennálló szabályzat értelmében előlép-
tetés a 2600, 2800 és 3200 koronás fizetési fokozatokba, 
melyek közül a két utóbbiban a lakáspénz 500—500 kor. 
s végül az állami íizetéskiegészítésben való részesedés 
igénye. Az ötödéves korpótlék megállapításánál a hazai 
más ref. középiskolánál rendes tanári minőségben eltöltött 
szolgálati idő, 10 esztendő keretén belül, beszámíttatik. 

A helyettes tanár összes javadalmazása évi 2000 
korona. 

A rendes tanár végleges minőségben, a helyettes 
csak az 1909/10 tanév tartamára választatik. 

A tanszék betöltésének joga a főgimnázium igaz-
gatótanácsát illeti. A hirdetett állásokra csak ref. vallású 
egyének választhatók meg. 

A megválasztandó tanárok kötelesek szaktárgyaikat, 
esetleg azon kívül más rokon tárgyakat is heti 20 órán 
belül tanítani, s állásaikat 1909 évi szeptember hó 1-én 
elfoglalni. 

A megválasztandó rendes tanár az orsz. tanári 
nyugdíjintézet jogosított és kötelezett tagja. 

Pályázók életkorukat, vallásukat, végzett tanulmá-
nyaikat, tanári képesítésüket, eddigi szolgálatukat, egész-
ségi állapotukat, katonakötelezettségi viszonyukat és 
eddigi irodalmi működésüket igazoló okmányaikkal fel-
szerelt és az igazgatótanácshoz czímzett folyamodványai-
kat 1909 évi június hó 2ő-ig a főgimnázium igazgató-
ságához küldjék be. 

Máramarossziget, 1909 évi május hó 23. 
Hóder János, 

liez. h. gondnok, ig. tan. elnök. 

Felelős szerkesztő: Hamar István. 

NYILTTÉR. 
f ' 11,1 1 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forris-

Vállalatnál Budsipest, V. Rudolf-rakpart 8 

SZT. 
GYÓGYFÜRDŐ, BUDA 

Tél i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gjógjvíznszodák. Olcsó és gondos penzió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felöl kimerítő 

prospektust küld ingyen a 
Szt. Lukácsfiirdö igazgatósága, Buda. 

Erdély és Szabó 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési for rása. 

laboratóriumi felszere-
lésekéstanszerekgyára 

Budapest, VIII., Baross-utcza 21. sz. 
!H<'Clianiltsii gyár. U ve K1 u vd-ntfihely. 

R é s z l e t e s k é p e s ár j egyzékek ingyen é s bémentve. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk, 



rtfiiwa>mini-inriníirtfr,j mnawn 
A l e g í o t o t o 

k á l y h á k a t é s 
= szállít 
H E I M I I . 

k a n d a l l ó k a t 
császári és kilx-ályl 

a d v a r l szállító 
l i t i d a p e s t , T l i o n e t - u d v a r . 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle h ®zna!a ban 

Valód i 
csak ezze 

a védő-
jegygye!. 

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 utossa lO. sas. 

MEID NGEK-OFEN 

t H. H E M 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Oyár-utcza 28. 

Télies jótállás kitűnő csénl̂ sért. \ 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsép:ökósziete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekeben hasznait irözgépek 

cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorai t malom é s ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benziníokomobil-
csédőkészieteii 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! E g y e d f i i l é t e z ő ú i d o n d s á g ! 

Önműködő , e l lenőrző és biztosító 
sze lep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: g ő z g é p e k , malmok, jár-
gányok , c sép lők , vetógépek stb. 

Báró Kemény Józsof úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 

TiPglnztosahh olcsó iizf-rn ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

cs. és kir. udvari szállítók 

R Á K O S P A L O T A ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi o r s z á g o s kiál l í táson „nagy 
díszoklevé l le l" (e l ső díj) é s „Ferencz József 
lovagrenddel", az 100 l. évi v e s z p r é m i kiállí-
táson . aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassa i kiál l í tásén díszoklevél lel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívü l számta lan kitüntetés é s 
e l i smerés . Ajánlják ki tűnő h a n g ú és erőteljes 
szerkezetű , f ő l e g a l egújabb l égnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , m< lyek rendkívül 
könnyű játékmód é s a vá l tozatok e g y s z e r ű 
keze lése mellett , az időjárás minden v i szon-
t a g s á g á n a k el lenál lnak. Szol id munka é s 
ju tányos árak. Kisebb orgonák kész le tben 
vannak. EddigTOO nál több új orgona lett szá l -

** . 1 • litva. Raktáron kitűnő h a n g ú harinóniumok 
minden n a g y s á g b a n . H a r m o m u m o k te tszés szerinti rajz- és vá l tozat -összeá l l í 
t á s sa l megrende lésre készü lnek . Tervezeteket é s rajzoltat kívánatra kü ldünk. 

ÜHARMONIUMOTU 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

B ¥ 1 Ü L L E R J Á N O S 

utóda M A J E R K A R O L Y I 

Budapest, VII,, Csömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Marx és Mérei 
B u d a p e s t , VI. , B u l c s ű - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 2 1 - 0 6 . 

G y á r t a n a k : f i z i k a i , k é m i a i , g e o -
d é z i a i m ű s z e r e k e t . — E l e m i , 
p o l g á r i é s k ö z é p i s k o l á k t e l j e s 
b e r e n d e z é s e . — 8 0 m u n k á s , 

~ 16 l ó e r ő . ~ 

Kitüntetve: 1906-ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 

sehol előnyösebben nem vehet, mint 

Reményi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

B u d a p e s t , V I I . , K i r á l y - u t c z a 5 8 . 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k iskolai- ésszalon-
harmoniumokban, kisebb templomi orgonák 

— = legolcsóbb á r a k b a n . — — = 

Mindenkinek 
s a j á t érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legújabb ár-
jegyzékét el nem olvasta, 
mely ingyen és bérmentve 

küldetik. 

Részlet f izetésre is kész-
pénz á r a k me l l e t t . 

El*5 magyar óragyár gfizerö-
berendezéssel. 

Orgona- és harmon iumgyár 
g ő z e r ő h a j t á s - és s a j á t v i l l a r r o s v í l á g l t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGK SÁNDOR ÉS FIA 



níg a kész le t tar t , jó l e lk i i smere t te l a j á n -
lom b a d a c s o n y v i d é k i , s a j á t t e r -

m é s ű , k i t ű n ő m i n ő s é g ű , 1908. évi f e h é r 
b o r a i m a t . H e k t o l i t e r j e , k ö l c s ö n h o r d ó k b a n 
3 4 k o r o n a . Ó b o r o k k a l és v ö r ö s b o r r a l 
is s z o l g á l h a t o k . 

Raksányi Károly, 
ref. lelkész. 

B a l a t o n h e n y e . 

E g y l e t e k , i n t é z e t e k és t á r s u l a t o k r é s z é r e 

GYÁSZKOCSI K 

IXJPAR-UTCZA 4-SZ 

és ehhez tar tozó ló takarók , lószerszámok, ló to l lak , kccsis'óltönyök, rava ta lozás i czik-
kek . Á, a ján la tokat és köl tségvetést k ivánat ra ingyen és bérmentve küld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 , a . 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 
Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 
—ff- vetítő készülékek z=z 

a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n és 
l e g k i t ű n ő b b k i v i t e l b e n k a p h a t ó k szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy -

zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
viz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sserint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 
i i ;11 »• 

Kívánatra telítésnélkiüi töltést Is szállít a 

O r g o n a -
h a p i n ó n i u m o k a t 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

P A J K R R E Z S Ő É S T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza 25 /b . sz. (Tisztviselő-

telep). 

Tanerőknek s lelké-
s z t * nek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szál l í tás az utolsó vasúti 
állomásig. 

r jegyzek ingyen 
és bérmentve. mü- és tanszerraktárában 

B u d a p e s t , I V . , K i s h í d - u t c z a 8 
ji 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű liang, melyet a világhírű cs elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszerűek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s harmóniumok 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a g y a i — vi l lamos erőre berendeze t t — hangszergyár . 
O T f l l A / A O O C n I cs-éskir-udvari hangszergyáros, 
\ I l i y i l l l X X ^ K I a m. kir zene-akadémia, szin-
V I U l v r i y U L 9 9 U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5. sz, Gyár: Öntöház-u, 2, sz, 
Továb .á ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vunós- és íúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak melleit. 

Hangíokozó gerenda! s f u í 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár é9 raktár. 
Saját találmányú (Rákóc/.i) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
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= és kicsinyben. 
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jótállás mellett! 
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űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak ^gf részletfizetésre isi 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. Pontos 

kiszolgálás! 

POLGÁR KALMAN 
míiórás és ékszerész, az ev, ref, egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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5 K. 
4 K. 
6 K . 

Konfirmáczióra való Káté. Kész í t e t t e Sz. Papp István. 
K ö z r e b o c s á t o t t a Révész Bálint. Á t d o l g o z t a Szabó 
József. Á r a —'S0 K. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 0 korona, 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : H A M A R I S T V Á N . negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

IX. ker., Kálvin-tér 7. sz. . a h o v á 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

Főmunkatársak : Hirdetési díjak : 
díjak stb. küldendők. Dr . K o v á t s I s t v á n . — V e r e s s J e n ő . Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 

K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 Ii, 

T A R T A L O M . Az Élet Könyvéből : A puszta virágzásnak indul. K. I. — V e z é r c z i k k : A két evangéliumi egyház uniója kérdéséhez, 
H. I. — T á r e z a : A történelmi Jézus. Sebestyén Jenő. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Vigasztaló igazságok. — Igaz 
vigasztalások. B. Pap István. — B e l f ö l d : A protestáns országos árvaházi nevelés félszázados eredménye. Brocskó 
Lajos — M i s s z i ó ü g y : Ilirek a Skót misszióból. St. — K ü l f ö l d : Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — 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 . — A d a k o z á s . — 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 . 
— H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 
A puszta virágzásnak indul. 

Örvend a puszta és a kietlen 
hely, örül a pusztaság ,és virul 
mint őszike. (Ézs. 35.j) 

„Régen történt — írja egyik korunkbeli író 
— a forró égöv országainak világos és kék éjje-
lén. A Dél Keresztjének tizenhét csillaga tündök-
lött az ausztráliai látóhatár felöl. Egyszerre valami 
észrevehetetlen s a sivatagon végigvonuló zaj ütötte 
meg-fülem. Több volt, nint sóhaj, kevesebb, mint 
zokogás. Vájjon nem a szél mormolt, a homokot 
horzsolva? Nubiai vezetőm azt mondta: „Hallgasd 
csak a sivatagot. Hallod, mint sír? Szomjas; si-
ránkozik, mert mező szeretne lenni!"-—A magá-
nyosság és terméketlenség eme panasza igen gyak-
ran fölújul emlékezetemben. Valóban mindannyian 
hordunk magunkban egy sivatagot, mely mező 
szeretne lenni." ] 

Ezt a fájó sóhajt, ezt az égő vágyat halljuk 
mi is mindenfelől. 

Még a legkönnyelmübb lélekből is előtör néha-
néha, hacsak egy pillanatra is, a virágozni akaró 
sivatag bús panasza. Jobb óráiban az is érzi, hogy 
sivatagot hord bensejében. Érzi, hogy terméketlen 
pusztaságok foglalják el lelke jobbik felét. Erzi, 
hogy nem nyugodhatik bele ebbe a meddőségbe, ter-
méketlenségbe. Olyan sivárnak, olyan hiábavaló-
nak tűnik föl előtte ilyenkor egész eddigi élete. Úgy 
vágyakozik abból egy szebb: egy viruló világba! 

Nincs lélek, még ha ínég oly közel érzi is 
magát Istenhez, kiből elő ne tört volna valaha 
ez a panasz. Nincs senki, a kinek lábát nem égette 
volna a bűn sivatagjának homokja, homlokát nem 
tüzelte volna annak napja, ajkát nem epesztette 
volna annak tikkasztó szárazsága! 

1 1(1. Couve: Courtes Méditations 103. 1. 

Boldogok, a kik elé a világ gyönyörűségeiből 
és élvezeteiből készített mesterséges paradicsom 
közepette egyszerre csak a sivatag homoktengere, 
perzselő napsugara tárul. Boldogok, a kik az ör-
vendezés hangjai közepette a virágozni kívánó 
mérhetetlen pusztaság fájó sóhaját meghallják! 
Boldogok, a kiknek lelke az élet tikkasztó szá-
razsága közepette a hit oázisa után vágyakozik, 
a hol ihatnak az örökélet vizéből. 

Keressük mi is ezt a vizet, melyből ha va-
laki iszik, „soha többé meg nem szomjúhozik." 
Igyunk belőle! Ez fogja a bensőnkben lévő siva-
tagot virágzásnak indítani! 

Nemzetünk életében is voltak olyan korsza-
kok, mikor sivatagnak éreztük magunkat. A több-
százados pusztaság csudálatosképen virágzásnak 
indult. Úgy érezzük, a mostani kor is ilyen siva-
tagszerü. S nem is indul addig virágzásnak, míg 
újra „buzgó imádság nem epedez százezrek ajakán" ! 

Egyházunk életében is voltak sivatagszerű 
korszakok. A kétség számuma süvített. A hitet-
lenség szárazsága tikkasztotta ajkukat. A for-
maságok süppedékes homokjában jártunk. Fű, fa, 
virág: élet, szeretet semerre se látszott. Ezekben 
a nehéz időkben föltárultak a jobb lelkek előtt 
az Isten országának fényességei. Törhetetlen aka-
rattal elindultak a felé. Mind több és több lélekből 
tört elő a virágzás után áhítozó sivatag égő vágya. 
S a pusztákat virágzásnak indító Isten meghallgatta. 
Mintha a mi korunk is ilyen volna . . . 

S mintha szerte az egész világból a virágozni 
akaró puszta fájó sóhaja szállna felénk, mindjobban 
erősödő hangon. Elégedetlenség, új élet után való 
vágy jellemzi az egész világot. Az erő és anyag 
imádóinak szava mintha elhalna. Nyomukban w.Jesi 
tüzek gyúlnak ki. Minden láng Ézsaiás prófécziá-
jának teljesülését hirdeti: a puszta virágzásnak 
indul! K. I . 



A két evangéliumi egyház uniója kérdéséhez. 
Ebben az évben, lapunk 4-dik számában már 

szólottunk egyszer erről a kérdésről. Szólanunk 
kell azonban róla ismét, mivel dr. Sztehlo Kornél, 
az evangelikus egyház egyetemes ügyésze, nem-
csak újra felvetette azt, hanem hivatalos helyen, 
a budapesti evang. egyházmegye május 17-diki 
ülésében vetette fel, formulázta annak pontozatait, 
s határozati javaslatához az egyházmegyei gyűlés 
hozzájárulván, tárgyalás végett letette azt az egyház-
megye egyes gyülekezeteihez. 

Dr. Sztehlo Kornélnak immár hivatalos útra 
terelődött határozati javaslata végczélul a két 
evangéliumi egyház unióját tűzi ki. Miután azonban 
ez csak fokozatosan valósulhat meg, addig is, a 
míg valóra válhatnék, hat pontban jelöli meg 
azokat az intézkedéseket, a melyek megteendők 
volnának a két egyház szorosabb kapcsolatának 
megteremtése végett. E hat pont közül a három 
első a protestáns közös bizottság tagszámának és 
jogkörének kiterjesztését, a másik három a gyüle-
kezeti élet, a lelkigondozás és az iskolák fentar-
tása terén való együttműködés megvalósulását 
czélozza. 

Dogmatikai unióról — legalább egyelőre — 
nem szól dr. Sztehlo javaslata. A kérdés ez olda-
lának fejtegetésére tehát nem is térek ki, annál 
kevésbbé, mivel arra nézve már elmondottam véle-
ményemet e lap f. évi 4-dik számában. A javaslat 
végczélját, a valóságos uniót tehát most mellőzve, 
csupán annak hat pontjához és az azokban foglalt 
két fő gondolathoz akarok hozzászólni. 

Az egyik főgondolat az uniónak egyházszer-
vezeti, a másik annak egyházi- és iskolai életi 
úton való munkálása. Az első főgondolat körébe 
tartoznak: 1. aprót, közös bizottság tagszámának 
megfelelő kibővítése, üléseinek nyilvánossá tétele, 
jogkörének olyan kiszélesítése, hogy a két egyház 
konventje által hozzá utalt ügyekben önálló hatá-
rozati joggal ruháztatnék fel és megadatnék neki 
a képviseleti jog az állammal és más felekezetekkel 
szemben; 2. annak zsinati kimondása, hogy a 
hol a két evangéliumi egyház közül csak az 
egyiknek van temploma, ott a másik felekezet 
tagjai, áttérés nélkül felvétethessenek a gyüle-
kezetbe. A második főgondolat körébe tartoznak: 
1. a hadseregben, állami intézetekben, fegyhá-
zakban, kórházakban stb. való lelkészkedésnek és 
a szórványokban való missziónak közös üggyé 
nyilvánítása; 3. a középiskoláknak közös föntartása. 

Lehet-e reménység ezek megvalósítására ? S 
ha lehet, javára szolgálnának-e a két testvér egy-
háznak ? Mind a reménység, mind a czélszerűség 
tekintetében kifejeztem már véleményemet, fentebb 
említett czikkemben, s arra az álláspontra helyez-

kedtem, hogy a hittani és az egyházszervezeti 
unió helyett törekedjünk inkább a közös egyházi, 
egyháztársadalmi és állami czélok egyetértő szol-
gálatára irányuló lelki unióra. Ezen álláspontomból 
kifolyólag, bár a súrlódásokat és a rekriminácziókat 
nem hiszem, hogy kikerülhetnénk, a magam részé-
ről nem perhorreskálnám a templom és iskola 
nélküli kisebb felekezetnek, a hittani különbségek 
érintetlenül hagyása mellett, a népesebb feleke-
zettel való együttélését, a mi különben már most 
is megvan és lehető a nagygeresdi egyesség alapján. 
Ugyancsak nem perhorreskálnám azt sem, hogy a 
hadseregben, állami intézetekben, fegyházakban, 
kórházakban, másfelekezetű tanintézetékben és a 
szórványokban való lelkigondozás körében szerve-
zettebbé és egyöntetűbbé tétessék a munkálkodás, 
mint a hogy most van, s hogy valamely testület 
megbízatnék ez ügyek testvéries megbeszélésével, 
illetve az illetékes egyházhatóságok által megkötött 
egyesség szellemében való intézésével. Azt pedig, 
hogy a középiskolák, tanítóképzők, jogakadémiák, 
felsőbb leányiskolák fenntartása terén megvalósuljon 
a testvéri közösség, egyenesen üdvösnek ítélem. 
Ha ez megvalósulhatna, kétségtelenül terheinken 
könnyítene, elősegíthetné ez intézetek virágzóvá 
tételét s megakadályozná az itt-ott fenforgó riva-
litást. 

Más azonban a véleményem Sztehlo indítvá-
nyának első főgondolatáról, a mely az egyház 
szervezeti unióra s abban főként a prot. közös 
bizottság jogkörének kiterjesztésére vonatkozik. 

Dr. Sztehlo indítványa a protestáns közös 
bizottságot, megszaporítandó tagszámával, jogkö-
rének kibővítésével, egy közös egyházi főkonzisz-
tóriummá kívánná tenni, a mely a hozzá utalt 
ügyekben önállóan határozna s a mely a két egy-
házat az állammal és más felekezetekkel szemben 
képviselné. 

Ehhez már én nem tudnék hozzájárulni semmi-
képen sem. Nem tudnék hozzájárulni pedig azért, 
mert ez a közös főkonzisztórium természetesen 
vonná maga után az alsóbbfokú egyházszerve-
zeti hatóságok jog- és hatáskörének, ha nem is 
hivatalos megnyirbálását, de tényleges megürese-
dését és iíluzóriussá válását. Ez pedig ismét ter-
mészetesen vonná maga után az egyházi élet 
iránt való érdeklődés megfogyatkozását. Tehát 
végeredményében ép' az ellenkezőjét hozná létre 
annak, a mire a két evangéliumi egyháznak ége-
tően szüksége van. 

Ám tekintse csak végig bárki is azt a fej-
lődést, a mely úgy az evangélikus, mint a refor-
mátus egyházban a kerületek uniója s amott az 
egyetemes gyűlés, emitt az egyetemes konvent 
szervezése óta végbement, s lehetetlen lesz azt nem 
konstatálnia, hogy ezek a legfelsőbb egyházi ható-



ságok mind több-több jogot vontak magukhoz, 
viszont az alsóbb egyházi hatóságok autonómiája 
mind szűkebbre szorult s tekintélyük, jelentőségük 
alászállott. Nem egyszer volt már rá eset, hogy 
egyetemes gyűlés és konvent, hogy a törvénynek 
eleget tegyen, nagyfontosságú kérdésekben meg-
hallgatta ugyan a kerületek véleményét, de hatá-
rozott azok figyélembe vétele nélkül! 

Az egyetemes gyűléshez és konventhez járult 
újabban a protestáns közös bizottság. Alakíttatása 
kezdetén ez a bizottság csak tanácskozó, előké-
szítő, javaslattevő testület volt. Rövid idő alatt 
azonban valóságos hatósággá nőtte ki magát, s a 
nélkül, hogy törvényi konstituczióval bírna, pusztán 
az egyetemes gyűléstől és a konventtől nyert fel-
hatalmazás alapján, jogkörébe vonta a legfőbb 
adminisztratív hatóságok egyik legfontosabb jogát 
és feladatát: a két egyháznak az állam irányában 
való képviseletét. Működéséről csak néha-néha 
hallunk jelentést egyetemes gyűlésen és konventen; 
akkor is csík annyiban, hogy megtette ezt is, azt 
is, — az alsóbb egyházi hatóságok megkérdezése 
nélkül! Legutóbb felhatalmazást nyert arra is, 
hogy oldja meg az állammal a 48 : XX. végre-
hajtása kérdését is. De arról, hogy ezt miként 
gondolja megoldhatónak, — nemcsak a prot. közön-
ség, de még az egyházi hatóságok sincsenek tájé-
kozva, nemhogy arra nézve meg is kérdeztetnének! 

Ilyen szerepét látva a protestáns közös bizott-
ságnak, én épen nem vagyok híve annak, hogy 
e bizottság törvényileg konstituáltassék, önálló 
határozati és képviseleti joggal felruháztassék. Sőt 
ellenkezőleg, azt tartanám szükségesnek, hogy e 
bizottság mandátuma olyképen szoríttatnék meg, 
hogy se az egyetemes gyűlésnek, se a konventnek, 
se az alsóbbfokú egyházhatóságoknak a jogai 
meg ne csorbíttassanak. Feltétlenül szükségesnek 
tartanám ezt különösen az állam irányában való 
képviselet tekintetében, annyival is inkább, mivel 
ref. egyházi törvényeink értelmében ez a jog az 
egyetemes konventet illeti s törvényeink semmit 
sem szólnak arról, hogy ez a jog egy bizottságra 
átruházható volna. 

Maradjon tehát a prot. közös bizottság csak 
tanácskozó, javaslattevő bizottság, de ne tegyük 
konstituált, önálló határozati és képviseleti joggal 
felruházott hatósággá, mert olyan mindenható hata-
lommá válik, a mely mellett alsóbb egyházi ható-
ságainak csak pictus masculusok lesznek ! S álta-
lában nagyon vigyázzunk, hogy bármilyen közös-
ügyes bizottságokat szervezünk, azok hatásköre 
pontosan megállapíttassék s reájok semmiféle olyan 
jog át ne rnháztassék, a mely törvény szerint a 
konstituált egyházi hatóságokat illeti meg. 

Ez az én véleményem dr. Sztelilo indítvá-
nyáról Szeretném azonban, ha nemcsak én nyilvá-

nítanám véleményemet, hanem hozzászoknának 
ahhoz mások is. A tárgyilagos hozzászólások aka-
dálytalanul helyet nyernének e lap hasábjain. 

H. I. 

T Á R C Z A . 

A tör téne lmi Jézus. 
(Folytatás.) 

Valóban, ha elgondoljuk, hogy az egész akkori 
ókori világ telve volt egy istenember, herósz vagy közép-
lény váradalmaival. Azzal a reménységgel, hogy az el 
fog jönni e földre, ezzel csak azt fejezzük ki, a mit 
a keresztyénség az idők teljessége néven nevez. Ily vára-
dalmak éltek az alexandriai zsidóság körében is. De ne 
feledjük el, hogy ezek mind csak váradalmak voltak. 
Es íme száz évvel később már telve van a világ az 
örömhírrel, a bizonyossággal, hogy a váradalmak betel-
tek, valósággá lettek, az ige testté lett! 

Hogy történt ez a csodálatos átváltozás ? Hogyan 
alakultak át a váradalmak szilárd lényekké, a betelje-
sülés valódi tényeivé ? Bolland szerint a váradalmak be-
teljesülésének híre és ténye sem volt egyéb, mint az ale-
xandriai allegorizálás eredménye s a zsidó-görög gnózis 
történelem-csináló képzelődése. 

De hogy mégis miért ós mikor lett ez a szerinte 
Palesztinától teljesen függetlenül fejlődött Jézus-várada-
lom valóban meggyőződéssé, ténnyé, mikor lépett át a 
váradalom állapotából a történeti tény valóságába, erre 
Bolland maga sem tud elfogadható magyarázatot adni. 
Azt mondja ugyanis: „Az alexandriai gondolatvilágba 
adott pillanatban hirtelen belécsapott a szikra, hogy 
Zsidóországban Isten jósága valóban megjelent, mint 
názáreti Josua . . . vagy más szóval az alexandriai gon-
dolatvilág hirtelen a körül a ténnyé emelt lehetőség (el-
gondolhatóság) körül kristályosodott ki, hogy zsidóor-
szágban „az isteni jóság — hogy úgy mondjuk — testben 
járt körül . . Z'1 Azonban ebből a kifejezésből, hogy 
„adott pillanatban hirtelen egy ténnyé emelt lehetőség 
körül kristályosodott ki az alexandriai gondolatvilág..." 
igazán nem tudjuk kimagyarázni, hogy miként ? Pedig 
épen ez a leglényegesebb kérdés, hogy az a bizonyos 
„szikra" miként s miért csapott le hirtelen az alexan-
driai gondolatvilágba? Miként lett ténnyé a lehetőség? 
Csakis úgy, hogy — ha Alexandriában csakugyan fejlő-
dött ki és volt erős mozgalom — ez csakis a Paleszti-
nából jövő pozitiv hírek alapján történt, s maga a nagy 
pillanat és átváltozás, mely minden váradalmat ténnyé 
s történeti valósággá tett, a Jézus valóságos megjelené-
sének hatása alatt történt. Mert semmiképen sem va-
gyunk hajlandók hozzájárulni ahhoz a feltevéshez, hogy 
a messiás-váradalom annyira külön fejlődött s oly külö-
nös módon élt volna Alexandriában. Az sem igaz, hogy 

1 „Het lyden en sterven van Jézus Clir." 23. 1. 



Philo ne értette volna a héber nyelvet. Azután meg- járt 
is Palesztinában, tehát ekkor — ha előbb nem is — 
okvetlenül megismerkedett a palesztinai zsidóság vára-
dalmaival is. 

De ni ár korábban is kellett azt ismernie, mert hi-
szen nagy ós erős volt az összeköttetés az alexandriai 
és palesztinai zsidóság között. Nemcsak a diaspórák 
zsidósága, de Palesztina zsidósága is erős hellén befo-
lyás alatt állott és a hellén kultura minden ellenállás 
daczára egész Palesztinát átjárta. Azonkívül nem szabad 
elfelednünk azt az élénk összeköttetést sem, a mely 
Jeruzsálem és a diaspórák zsidósága között volt. Számukra 
Jeruzsálem maradt a „szent város". Evenkint látogatták 
a templomot zsidók és prozeliták Egyptomból és Kis-
Azsiából, mindnyájan olyanok, a kiknek érintkezési nyel-
vük a görög volt . . . Jeruzsálemben ott találjuk az ale-
xandriaiak zsinagógáját is . . . (Ap. Csel. 6.9)1 

És mégis Bolland mindezekkel szemben ajz alexan-
driai Jézus-váradalomnak, a jezuanizmusnak oly önálló-
ságot akar tulajdonítani, hogy a jezuanizmusnak külön 
fejlődését vitatja és a keresztyénséget is egész irodal-
mával együtt abból származtatja. Szerinte nemcsak a 
héber levél és János evangéliuma íróját kell az alexandriai 
szellemmel ismerősnek tartanunk, de ezekkel együtt az 
összes evangéliumok is onnan származnak s mind alle-
gorizálás eredményei. Az evangéliumi irodalom s külö-
nösen az ősevangélium nem egyéb, mint zsidó messzia-
nizmusnak vagy inkább jezuanizmusnak alexandriai theo-
zotiával s egyyíowi gn'ozissal való összeolvadása, s ez 
szolgált a synoptikusok alapjául. Evangélistáink is egy-
mástól többé-kevésbbé eltérő módon, de mindnyájan 
gnosztikusok voltak, s a mit előadtak, azt jelképesen adták 
elő. Az evangélium mint az az örömhír, hogy a valódi 
Josue-Józus megjelent, alexandriai írásmagyarázat ered-
ménye, az evangéliumi Jézus hasonlóképen alexandriai 
találmány, a ki sohasem létezett nagyobb történeti reali-
tással, mint például a stoa csoccia-ja. 

Ezeknek a feltevéseknek a legnagyobb része, bár 
Bollandnak az őskeresztyén s pogány irodalomban való 
óriási jártassága folytán az idézetek ezreivel tagadha-
tatlanul művészi módon körül vannak bástyázva, mégis 
teljes mértékben nélkülözik még a valószínűséget is. 
Hogy az alexandriai zsidóság mennyiben s csakugyan 
nem volt-e megelégedve a mózesi vallással, azt most 
nem fejtegetjük itt, de Philóról — pedig Ő volt annak 
a kornak legelső zsidó bölcsésze — mindent állíthatunk, 
csak azt nem, hogy a mózesi vallás tekintélye az ő sze-
mében megingott volna. Hiszen buzgó zsidósága egész 
életén keresztül Mózeshez lánczolta őt. Az volt előtte 
minden böleseség forrása. Ezért akarta kibékíteni min-
denáron, míg a legképtelenebb allegorizálások árán is, 
a mózesi vallást a görög bölcsészettel „A zsidókat görö-
gökké s a görögöket zsidókká akarta tenni, tudniillik a 
zsidóknak a görögök bölcsészeti belátását ajándékozni, 

1 Dr. van Leeniven .J : „Literatuur en Schriftuur". 8. 1. 

a görögöknek pedig a zsidók vallásos szilárdságát akarta 
juttatni."1 

0 épen teljes erővel csüngött Mózesen. Szerinte 
mindaz, a mit a görögök tudnak, Mózesnél feltalálható. 
Ez az emberiség igazi tanítója „a kiből a görög bölcsek 
bölcseségiiket merítették." Az a zsidóság, melynek leg-
műveltebbjei is ily erős lélekkel ragaszkodtak Mózeshez, 
nem távolodhatott el attól annyira, hogy a régi mózesi 
vallás helyett egészen új irányt fejlesszen ki magában. 
Hogy az alexandriai bölcsészet logosfogalma isteni közép-
lényt jelentett, a kinek megtestesülését várták, ez igaz, 
de az is bizonyos, hogy a bölcsészet e logosa szilárd, 
határozottan kivonalazott alakká nem fejlődött ki soha 
annyira, hogy valami erőteljes allegorizálás azt oly élő 
és történelmi alakká fejleszthette volna, mint a hogy 
Jézus áll előttünk. S épen ez a nagy különbség a János 
és Philo logos-a között, hogy a János evangéliuma logos-a 
valóban testté lett és közöttünk lakozott, de a Philo lo-
gos-a sohasem tudott annyira fejlődni. S miért ? Mert 
ezt az utolsó, de legfőbb lépést semmiféle allegorizálás 
sem tudta megtenni. Nem tudta az eszmét valóban le-
hozni a földre s annak megjelenését valóban történeti 
ténnyé emelni. Ehhez valódi történeti megjelenés, his-
tóriai realitás kellett, a melynek allegorizálásra nincs 
szüksége. Az alexandriai irány eszméi puszta eszmék 
voltak, azok is maradtak, de a keresztyénségnek birto-
kában volt a teljes bizonyosság, a megdönthetetlen 
valóság.2 

(Folyt, köv.) 
Sebestyén Jenő. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Haypál Benő : V i g a s z t a l ó i gazságok . — I g a z v í g a s z t a l á s o k . 
Temetési beszédek. Ára fűzve 3, kötve 5 korona. 

A lelkipásztori szolgálatnak bizonyára egyik leg-
nehezebb része a temetés. Ha egészen lelkiismeretesen 
fogjuk fel szolgálatunknak ezt a részét, bizony sokszor 
kell ég felé tekintő, kérdező lélekkel mondanunk: „mit 
szóljak, mit kiáltsak?" Sokan mondták már, hogy jobb 
lenne, ha nekünk is lenne egységes temetési agen-
dánk, a mely szerint temethetnénk azután gazdagot, 
szegényt, jót s rosszat egyformán. A dolog bizonyára 
úgy áll, hogy sok ízléstelenségnek, a keresztyénséget 
és egyházat lealacsonyító sok helytelenségnek és tévely-
gésnek vetne véget a temetési liturgia megkötése. 
Attól az időtől kezelve, hogy a halotti „dicsbeszédek", 
orácziók, búcsúztatók divatba jöttek, bizony sok szegény 
gyötrődő szivet vontak már kínpadra, koporsók, sírok 
mellett és a templomban a különböző czímet és jelleget 
viselő temetési beszédek. De ha történt is visszaélés ezen 
a téren, azért még sem szeretnők, ha valami kötött 

1 B. de Ligt.: Enkele opmerkingen naar aanleiding van Prof. 
Bolland's „De evangelische Jozua" 27. 1. 

2 Keim T. „Der geschichtliche Jesus" 140. 1. 



temetési liturgiát adnának kezünkbe. Hiszen ha valahol, 
úgy bizonyára a koporsó és sír mellett találunk olyanokra, 
a kiket máshol meg sem közelíthetünk. Néha a kemény 
szivek is meglágyulnak nagy csapások behatása alatt. 
A pásztori gondozásra kiváló tér és alkalom gyanánt 
szolgál az, ha a „földi élet határánál": koporsónál, 
illetve sírnál állunk. De ha valahol, úgy ezen a helyen 
kell megszívlelnünk az apostol intését: „Igyekezzél, 
hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, 
a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igaz-
ság beszédét". (II. Tim. 2. 15.) Nagy pásztori bölcses-
ségre, tapintatosságra, ember- és helyzetismeretre van 
szükségünk ilyen alkalommal. De mindenek felett arra, 
hogy ne emberi, alulról jövő, hanem Istentől, az ő 
evangéliumából vett bölcseséggel és vigasztalással álljunk 
oda a gyászolók közé. Hosszadalmas, száraz, tapintatlan, 
ömlengő gyászbeszédekre méltán el lehet mondani, hogy : 
medicina peior morbo ! 

De mint arany alma ezüst tányéron, olyan a helyén 
mondott ige! Ha valaki figyelmetesen átolvassa Haypál 
Benő temetési beszédeit, bizonyára azzal a benyomással 
teszi le a könyvet, hogy benne „helyén mondott igék" 
vannak. Kevés lelkésznek adatik alkalom olyan gyász-
beszédek mondására, mint a minő szerzőnek oly gyakran 
jutott osztályrészül. Hogy csak a főbbeket említsem : 
Kozma Sándor, Horváth Gyula, Arany László, gr. Kuun 
Géza, Lotz Károly, György Aladár, Kiss Áron koporsóit, 
ha nem is az egész nemzet, de a nemzet kulturális élete 
számottevő tényezőinek egyike vagy másika állta körül. 
Nagy figyelemmel, várakozással, s mondjuk, sokszor nem 
annyira a kegyeletes ós figyelmetes várással, mint inkább 
kritikára hajló mohósággal fordulnak az emberek a 
lelkipásztor felé ilyen alkalmakkor. Itt van egy kitűnő 
férfiú a magyar jogászi kar, dísze egy modern igaz-
ságszolgáltatási organizmus megalkotója ! Mit mond 
erről a református lelkész, miután összekulcsolt kezét 
ég felé emelte ? Kérdezték bizonyára sokan a Kozma 
Sándor ravatalánál. És a ki ott állott annál a ravatalnál, 
nem vallott szégyent, mert igazán remekül jellemezte a 
jog emberének ideálját és hasznos munkásságát. Vagy 
olvassuk csak a Csernátony Lajos, Arany László és a 
többiek jellemzését, megállapíthatjuk, hogy Haypál Benő-
nek minden alkalommal van mondanivalója. Találóan 
jellemzi mindezeknél a koporsóknál, az ülető elköltözöttek 
jellemének, munkásságának, küzdelmeinek, jelentőségé-
nek lényeges részét; mindenik beszédnek van „magja". 
Találó szavakban vetíti oda az elköltözött kiváló férfiak 
jellegzetes vonásait a gyászolók szeme elé. És midőn 
ezt teszi — mindig diszkréczióval — nem feledi soha, 
hogy őt nem azért hívták oda, hogy „emlékbeszédet" 
tartson elhunyt nagyságok fölött, hanem, hogy gyászo-
lóknak nyújtson vigasztalást és enyhülést, az emberi 
nagyság, kiválóság végességét bizonyító koporsó mellett. 
Bármely munkakörben működött halottnál beszél is, 
beszédének diszpozicziója az, hogy feltünteti az illető 
foglalkozás jelentőségét, annak fontosságát, ideális ma-

gaslatát és aztán szól, hogy az illetők véges erőkkel 
miként igyekeztek hivatásukat betölteni, és Isten elé 
borul hálaadással mindazért, a mi őket alkalmatossá 
tette a szolgálatra. Ezért sehol nem válik ízléstelenné, 
tapintatlanná és a legkényesebb helyeken is megtalálja 
a helyén való igét. 

Állott Haypál Hegyi Arankának koporsójánál, „a 
vidámság hajlékának előcsarnokában", a hol üdülést é? 
szórakozást kereső emberek mosolygó arczczal, derűs 
szemekkel, vidám szavakkal szokták egymást köszönteni. 
S mily szépen és találóan mondá e helyen: „én akkor 
tudtam őt erősnek, mikor lelépett az aranyhidról, mikor 
elhagyta a hír, elkerülte a hízelgés, s mikor elhagyatott-
ságban, a szenvedések között reáköszöntött a pillanat, 
elkövetkeztek azok a napok, a melyeken ideje lett a 
magábaszállásra. Akkor lett erőssé, a mikor az élet 
lakomáinak, az öröm habzó serlegének hiábavalóságát 
látva, más eledel és ital után vágyódott, a mikor járl 
azon az ösvényen, a mely a hívő lelkek útja; a mikor 
hajdan dalos, vidám beszédű ajka a megvilágosodott 
léleknek édes, boldog komolyságával suttogta : a Krisz-
tussal lenni mindennél jobb." 

De még szebbek és sikerültebbek a rendkívüli 
alkalmakkor mondott beszédeinél a szerzőnek azok a 
beszédei, a melyeket olyan halottak felett, mondott, a kiket 
közelebbről ismert, a kiket hozzá rokoni, vagy egyéb 
szorosabb kötelékek fűzték. Ilyenkor érezzük az ő 
gyászoló szivének teljes melegségét, zokogását. Minden 
szavából kiérzik ilyenkor az, hogy mennyire együtt érez 
a környezőkkel és mint igyekszik magával ragadni a 
a bánattól lesujtottakat a kegyelem és vigasztalás forrá-
sához. Csánky Lujza, Molnár Lajosné, Neuschloss Ger-
hard és dr. Kiss Áron felett mondott beszédei bizonyára 
a kötet legsikerültebb darabjai, mutatva azt, hogy a 
lelkipásztori szolgálat a koporsónál olyan gyászháznál 
végezhető a legszebben, a melyet mi magunk jól 
ismerünk, és a hol mi a gyászolókkal igazán együtt 
érezhetünk. 

Vannak Haypál beszédeinek hibái is? A szerző 
teljes felszereltségével és a legnemesebb vággyal és 
czélzattal írta meg ós mondotta el e beszédeit, az 
ezeknek minden sorából kiérzik. Ezt látván, kinek volna 
kedve és lelke ahhoz, hogy még egyes szembetűnőbb 
hibákat is részletesen felsoroljon ? Szereti szeráŐ a 
hosszú körmondatokat. Itt-ott ugyanazon beszédben talá-
lunk ismétléseket, bizonyos „körbenforgást" egyésugyan-
nazon eszme és gondolat körül, a mi könnyen elkerülhető 
lett volna, csaknem az összes beszédek megrövidítésével. 
Akár künn a szabadban állunk, akár benn egy sokszor 
túlzsúfolt teremben állunk koporsók mellett, igyekeznünk 
kell arra, hogy lehető röviden mondjuk el mondandóinkat, 
mert hiszen a legszebb beszéd is lehet, különösen egyes 
esetekben, fárasztó, lankasztó az ott jelen levőkre nézve, 
ha nem számolunk a fizikai és lelki helyzetekkel! 

A könyv czímlapja: egy a fellegek felett repülő, 
napba tekintő, annak sugaraiban fürdő sas. Találó 



szimbolikus képe mindannak, a mi ebben a szép könyv-
ben foglaltatik 1 A földön küzködőket, a gyász fellegei 
alatt ülőket ezek fölé, örök, vigasztaló igazságok felé 
emelni és vezérelni: ez volt minden egyes esetben a 
szerző jól felismerhető czélja, a mi különösen abban 
jnt kifejezésre, hogy a jelenlévőket mindenütt, minden 
beszédnek végén, találó átmenettel és szavakkal igyek-
szik magával odavonni az imádság zsámolyához, keresve 
odafenn vigasztaló, örök igazságokat. 

B. Pap István. 

B E L F Ö L D . 

A protestáns országos árvaházi nevelés 
félszázados eredménye. 

Ha a népek művelődéstörténetét kutatjnk, arra a 
következtetésre jutunk, hogy az emberbaráti tevékenység 
a társadalom magasabb fokú fejlettségére vall. Ezért 
bátran állíthatjuk, hogy valamely nemzet erkölcsi vilá-
gának megítélésére biztos fokmérőül szolgál a felebaráti 
szeretet munkásságának aránya. Tagadhatatlan, a tudo-
mány hatalmas tényezője a nemzet szellemi nagyságának, 
anyagi jólétének, de jövője csak annak a nemzetnek 
van, a melynek társadalmát valláserkölcsi eszmék vezetik, 
mozgatják, erejét az egyetértésben és együttérzésben 
keresi s a szeretet hatalmával visszaszorítja az önzést. 

A magyar társadalom a kiegyezés után indult len-
dületes fejlődésnek, de máig sem domborodott ki jelleme 
annyira, hogy határozott irányt kövessen akaratában, 
törekvésében. A valláserkölcsi czélt gyakran szem elől 
téveszti. Keveset törődik a dolgok belső értékével: nagy 
súlyt helyez a külső hatásra, többre becsüli a nagyhan-
gúságot, üres szóbeszédet a zajtalan komoly munkánál, 
a férfias kötelességtudásnál. Kevés érzéket tanúsít az 
áldozatkészségre, többet vár, mint a mennyit másoknak 
juttat. Végzetessé válható hibája pedig az, hogy poli-
tikai pártérdekeket szolgál. Ez az áldatlan körülmény 
meggátolja egységes munkálkodását és ennek következ-
tében sok szép és nemes törekvés nem képes érvénye-
sülni. Humanisztikus intézményeink az állani gyámkodása 
nélkül tengő életet élnek. Csak a felekezeti hitbuzgóság 
összetartó ereje tud alkotni és gyarapítani az állam vagy 
község segítsége nélkül. Ha tehát nálunk egy egészen 
önerejére utalt emberbaráti intézmény megéri fennállá-
sának 50-ik évfordulóját, teljes erőben, virágzó állapotban, 
a továbbélés föltételeivel ellátva, az nem is olyan jelen-
téktelen dolog! 

A társadalom egyik legszebb, hatásában legföl-
emelőbb, eredményében leghálásabb feladata: a szegény 
árvák felkarolása, feledtetni velük egy kis szócskát, 
mely magában foglalja mindazt a fájó keservet, a mit emberi 
kebel ismer. Ez a szócska: árva. Képzelhető-e lelket-
emelőbb dolog, mint egy szegény, magával tehetetlen 
gyermeket, ki nem érzi az édesanyai szeretet melegét, 
a mi nélkül hasonló az éltető napfénytől megfosztott és 

a miatt hervadó virághoz, a ki nélkülözi édesatyja gond-
viselését és vezetését, mint a háborgó hullámoknak mar-
talékul esett sajka a kormányos erős karját, képzelhető-e 
nemesebb dolog, mint ilyen gyermeket a bűn örvényébe 
eséstől megmenteni, szivét nemesíteni, lelkét képezni és 
hasznos emberré nevelni? A szeretet az árvák iránt: 
élő nemzetszeretet; a rideg közöny pedig: a nemzet 
törzsfájának megsebzése. 

A magyar protestánsok élő nemzetszeretelének és 
hitbuzgóságának egyik legrégibb, legvirágzóbb, legáldá-
sosabban munkálkodó alkotása: a protestáns országos 
árvaház, mely most ünnepelte fönnállásának 50-ik évfor-
dulóját. 

Az isteni gondviselés végtelen jóságát dicsőítő, az 
emberi lélek fenkölt gondolkozását, a szív nemességét, a 
magyar protestánsok haza-és vallásszeretetét hirdető nagy 
örömnapja volt ez az országos protestáns árvaháznak. Mit 
ós hogyan éreztünk az Isten lelkétől megszentelt iinnepies 
órákban, ki tudná azt gyenge szavakkal tolmácsolni? 

Árvaházunk félszázados múltjában 639 (394 fiú, 
245 leány) növendéket bocsátott ki az élet küzdő terére, 
a kik közül mindazok; a kiket meghívhattunk, eljöttek 
az ünnepre, hogy az árvaház iránt való tiszteletüknek 
és szeretetüknek tanújelét adják, hogy viszontláthassák 
azt a kedves otthont, a hol gyermekkoruk néhány évét 
töltötték. Eljöttek, hogy a szeretet oltárára rakják leg-
értékesebb áldozati ajándékukat: a hálát. Ott állottak 
a szeretet oltára körül deres fejjel az intézet legrégibb, 
50—60 éves, egykori növendékei a múltra szegeződött 
tekintettel, visszaidézve gyermekkori emlékeiket. Azt írja 
egyikük: „Elmegyek a szép ünnepre, hogy fölvéve a 
kék kötényt és kék sapkát, még egyszer boldog árvafiú 
lehessek". Ott állottak továbbá a jelent képviselő közép-
kornak, kik meghatva merítettek erőt a mult lelkesítő 
forrásából életük további küzdelmeihez. Legtöbben jelen-
tek meg az ifjak, a jövő reményei, örömtől duzzadó 
szívvel és kipirult arcczal. Hálatelten vettek részt mos-
tani növendékeink is, számszerint 102-en. Mind némán, 
szótlanul állottak a szeretet oltára előtt, csak szemük 
beszélt. Az azokban csillámló könyek értékesebbek a 
legdrágább gyöngyszemeknél, mert nemcsak ragyognak, 
hanem beszélnek is. Mit mondanak ezek a könyek? 
Arról tesz tanúságot az a sok levél, a mely a jubileum 
alkalmából hozzánk érkezett. íme néhány szemelvény. 
Azt írja az egyik: „Szeretnék arany tollal írni. Nevelő-
otthonunkat illető érzéseim ma is azok és olyanok, a 
melyek és milyenek voltak attól az időtől kezdve, hogy 
a gyermekgondolkozásból az élet mivoltára és lényegére 
eszmélve, belső valósággá, meggyőződéssé érlelődött ben-
nem az a tudat, hogy nekem is sokat, talán mindent, a 
mi életemben becses, árvaházunknak kell köszönnöm. 
Hálával és kötelességgel teszek majd arról tanúbizony-
ságot a magyar protestantizmusnak szűkebb családi ünne-
pén, hogy a magyar protestáns szellem és okszerű neve-
lési elvek alapján vezetett árvaházunk milyen hasznos 
munkát teljesített és teljesít hazai nevelésügyünk terén. 



A mikor őszülő fejjel árvaházunknak erre az époly 
nemes, mint nagy horderejű tevékenységére gondolok, 
lelkemben Istenhez emelő érzés támad. Azt hiszem, ennek 
a jóleső érzésnek itt a magyar földön sok száz, meg 
száz ember lelkében kell naponként frissen fakadnia, a 
kiket gyermekéveik emlékezete odavezet a Nagymező-, 
a Kismező-utezákba és a Szegényház-térre. Az én filo-
zófiám azt mondja, hogy az árvaház nemcsak a fizi-
kai világnak nevel embereket, hanem a szellemi, erkölcsi 
valóságokat fentartó szeretet eszméjének is. Minden 
emberré lett árvagyermek egy-egy örök görgője annak 
az isteni eredetű erénynek. Azt nem tudom, hogy ennek 
a száguldva tülekedő mai kornak felfogása szerint bol-
dog emberek lettek-e az intézet egykori növendékei, 
árvatestvéreim, az a hitem azonban, hogy a ki abból a 
meleg fészekből indult az élet útjára, az az életküzdelmek 
legnehezebb óráiban is találhat egy olyan kis óázt, a 
hová visszavonulva, annak üde gyermekkori emlékezet-
forrásából megújító ós megedző erőkincset meríthet. 
Nekem mindig ilyen boldogító, erőt adó gondolatszige-
tem volt s hiszem, hogy az is marad az árvaházunkban 
eltöltött négy esztendő emlékezete. Áldott legyen min-
denkinek az emléke, a ki nekem az élet küzdelméhez 
ezt az örömforrást megszerezte és táplálta. Az intéz-
ménynek jelenlegi és mindenkori vezérkarát pedig sze-
resse és áldja a jóságos Isten úgy, miként ez az isteni 
szeretet és áldás az árvaságból kiemeltek imádsága 
nyomán fakadhat". 

Egy másik írja : „Várva várom, hogy néhány órára 
ismét nemes jótevőim, szeretett nevelőim és kedves tár-
saim körében lehessek. Kertész felesége vagyok 18 év 
óta, a gondviselés megáldott jó férjjel és 3 jó gyermekkel, 
a kiket az árvaházban szerzett tapasztalatok nyomán 
nevelek." 

Egy harmadik ír ja: „Hivatalomnál fogva az ünne-
pélyre való menetelem sok nehézségbe ütközik, de az 
intézet iránti mély hála és szeretet, a gyermekkori vissza-
emlékezés boldogsága annyira eltöltik szivemet, hogy 
az akadály elhárítására mindent megteszek". 

Egy negyedik ír ja: „Mindnyájan, kik élveztük az 
árvaház jótéteményét, rendezzünk gyűjtést saját erőnkből 
és törekedjünk oda, hogy a gyűjtött pénzen lehetővé 
tegyük egy árva gyermek eltartását." 

Egy ötödik írja : „Örvendező szívvel tudatom, hogy 
a minisztérium igazgatónak léptetett elő. Ezt a kitüntetést 
első sorban az árvaháznak köszönhetem, a mely köte-
lességtudásra nevelt." 

Nem folytatom, a többi sok-sok köny is mind a 
hálának és szeretetnek visszasugárzója. 

Emberé a munka, Istené az áldás. Isten- és hazaszere-
tettől vezérelve, odaadó szeretettel, lelkes kötelességtudás-
sal és fáradságot nem ismerő buzgalommal szolgáltuk a va-
gyontalan magyar árvák szent ügyét az elmúlt félszázadban, 
azzal a czéltudatos törekvéssel, hogy a ránk bízott gyer-
mekeket a társadalomnak hasznos polgáraivá neveljük és 
Isten országának buzgó tagjaivá. Jól tudjuk, hogy a 

legjövedelmezőbb tőke, a mit árváinknak juttathatunk a 
végett, hogy majdan az életben úgy erkölcsi, mint anyagi 
tekintetben boldogulhassanak, érvényesülhessenek, nem 
lehet más: mint a jó nevelés. Ebből a szempontból leg-
fontosabb feladatunknak tartottuk és tartjuk: a vallás-
erkölcsi és testi erők képzését, fejlesztését. Ez a leg-
nehezebb, de egyszersmind a legmagasztosabb ós leg-
értékesebb része munkálkodásunknak. Vallás, erkölcs és 
egészség, ebbe a három szóba foglalandó össze nevelés-
rendszerünk veleje. 

Isten ós az erkölcs törvényeinek szem előtt tartá-
sával. hazafias szellemben tanítva nevelünk ós nevelve 
tanítunk; nem sok szóval, hanem mindenekelőtt jó pél-
dával. A gyermek lelkéhez, szivéhez a szónál hatható-
sabban szóló cselekedettel' hatunk, építünk és gyara-
pítunk. Azzal vezetjük növendékeinket arra, hogy necsak 
tudják, vallják a jót, hanem cselekedettel teljesítsék az 
Úr akaratát és tegyenek eleget, tőlük telhetően, a szép, 
nemes és jó kivánalmainak. Ebben rejlik intézeti neve-
lésünk főerőssége. 

Gondoztuk és gondozzuk növendékeink lelki, testi 
érdekeit nemcsak az iskolában, hanem azonkívül is, a 
mikor dolgoznak, tanulnak és szórakoznak, hogy az 
erkölcsi jónak felszínen tartásával az alsóbbrendű érzéki 
érzeteknek, a rossznak fölülkerekedését megakadá-
lyozzuk. Kerülve a puhító kényelmet, üres külsőségeket, 
megelőzve a minden rosszra csábító tétlenséget, tartal-
masságra, bensőségre ós egyszerűségre neveljük őket. 
Foglalkoztatjuk őket folytonosan munkával, tanulással, 
önképzéssel vagy játékkal, más egyéb szívképző vagy 
testedző szórakozással: csak henyélniök nem szabad. 

Munkával munkára neveljük árváinkat, a miért 
minden előforduló munkát, a mi erejüket föliil nem 
múlja, nekik kell elvégezniük. így például: a nagyobb 
lányok maguk szabják ki és varrják meg saját ruháikat, 
meg a kisebbekéit is. A rend, tisztaság és pontosság 
intézetünk életelemei. Szeretettel bánunk növendékeinkkel, 
de azért szigorú következetességgel megköveteljük, hogy 
engedelmeskedjenek és kötelességüket pontosan és ren-
desen megtegyék. Ennek köszönhetjük, hogy egykori 
növendékeink majd mindegyikét a kötelességtudás jel-
lemzi. 

Nagy gondot fordítunk egészségi érdekeik előmoz-
dítására, miért is vízzel, levegővel és világossággal nem 
fukarkodunk. 

Gyümölcséről ismeritek meg a fát. Vájjon milyen 
gyümölcsöt termett árvaházunk félszázados fá ja? Beszél-
jenek a számok. A 394 kibocsátott fiúnövendék állásuk, 
illetve foglalkozásuk szerint a következőképpen oszlanak 
meg : iparos lett 118, hivatalnok 57, még iparostanuló 
41, kereskedő 26, ismeretlen 23, tanító lett 22, üzlet-
tulajdonos 20, még gimnáziumi tanuló 13, lelkész 7, 
szobrász 7, tanár 7, hozzátartozójához került 5, jegyző 
5, tanítóképzőintézeti növendék 5, intézeti, középiskolai 
és elemi iskolai igazgató 5, bölcsész 3, gazdatiszt 3, 
katonatiszt 3, hadapród 3, jogász 2, erdész 2, mérnök 



2, építőmester 2, színész 2, országos képviselő 2, orvos 
1, ügyvéd 2. 

Mi lett a 245 kibocsájtott leánynövendékből? 46 
férjhez ment, 43 szolgálatba állott, 37 óvónő lett, 25 
tanítónő, 23 tisztviselőnő, 18 hozzátartozóihoz került, 12 
háztartással foglalkozik, 10 örökbefogadott leány, 10 
ismeretlen. 8 üzletben van, 5 varrónő, 3 üzlettulajdonos, 
3 tanárnő, 3 még polgári iskolai tanuló, 1 színésznő. 

Milyen a 639 kibocsátott növendék erkölcsi maga-
tartása a közéletben ? 

A 394 fiúnövendék közül mindössze 9 nem sikerült, 
A külföldi hasonló intézeteknél az erkölcsi szempontból 
nem sikerült fiúk az élet terére kibocsátott növendékek 
számának általában 4'5%-át teszik, tehát a mi nevelésünk 
a fiúkat illetőleg, 2'5%-al jobb eredményt tud felmutatni 
a külföldinél. 

A 245 kibocsátott leány közül csak 2 nem sikerült, 
azaz 0'8%- A külföldi hasonló intézeteknél az erkölcsi 
szempontból nem sikerült leányok az élet terére kibocsátott 
növendékek számának általában 3°/o"át teszik, tehát a 
mi nevelésünk volt leánynövendékeiftk erkölcsi maga-
viteletét illetőleg 2'2-al jobb eredményt tud felmutatni 
a külföldinél. 

Ezek az elősorolt adatok fényesen igazolják intézeti 
nevelésrendszerünk helyességét, az elősorolt számok két-
ségbevonhatatlanul bizonyságot tesznek arról, liogy fél-
százados intézményünk nagyjelentőségű hasznot, szolgá-
latot tett a hazának, a társadalomnak és egyháznak. 
Lelki megnyugvással tekinthetünk vissza nevelési mun-
kálkodásunk félszázadra terjedő eredményére, mert annak 
köszönhetjük árvaházunk országos jó hírnevét, azzal 
nyertük meg szent ügyünk javára sok nagylelkű jótevőnek 
áldozatkészségben is megnyilvánult rokonszenvét. 

Az örvendeztetően szép eredmény nem a mi érde-
münk, mert mi csak köteleségünket teljesítettük azzal, 
hogy a földet műveltük, jó maggal behintettük, de nagyon 
jól tudjuk, hogy veszendőbe ment volna minden fárad-
ságunk éltető napfény ós termékenyítő eső nélkül, azért 
az érdem, a hála és dicsőség Istené, a ki megáldotta 
munkálkodásunkat. 

(Folyt, köv.) 
Brocskó Lajos. 

MISSZIÓÜGY. 

Hírek a Skót Misszióból. 

Az új épület. 
A budapesti Skót Misszió története fordulóponthoz 

jutott. Elkezdették építeni az új missziói házat. Május 
27-én délután az ú i telken, Vörösmarty-utcza 49. szám 
alatt, nagyszámú közönség gyűlt össze, nem az alapkő 
letevésére, hanem, mint a meghívó mondotta, „az Úr 
nevének segítségül hívására". Jelen voltak: a budapesti 
egyháztanács több tagja, a skót misszió lelkészei, mun-
kásai és barátai, az építész és a vállalkozók. A szerény 

ünnepélyt a „Jövel szent Lélek Úristen" éneklésével 
kezdették, azután Forgács Gyula lelkész felolvasta a 
szent írásból az 1. Kir. VIII: 22—30. és az I. Kor. 
III: 10—23. verseket. Ezután Webster James skót lelkész 
beszéde következett. Nagy történeti áttekintéssel rajzolta 
a szónok a magyarok és skótok között fennálló összeköt-
tetést, melynek szálai visszavezethetők a XI. század kö-
zepéig, a mikor egyik magyar herczegno, Margit skót 
királyné lett s ott a keresztyénség erős támaszává vált. Ez 
összeköttetésben különösen a szabadságszeretet képezi a 
legfőbb kapcsot. Ama küzdelemben, melyet a magyar 
vívott politikai ós lelkiismereti szabadságáért, szerepe 
jutott skót testvéreinknek is. Hogy más példát ne említ-
sünk, 1851-ben azért tiltották ki hazánkból a Budapesten 
működő skót misszionáriusokat, mert munkájuk szította 
a magyar nemzeti törekvéseket. A történeti áttekintés 
után Webster úr köszönetet mondott a budapesti ref. 
egyháztanács jelenlevő tagjainak és bennük az egész 
egyháztanácsnak azon jóindulatú, nemes pártfogásért, 
a melyben a skót misszió munkáját és különösen a leg-
utóbbi nagyszabású vállalkozását részesítette. Isten áldá-
sát kívánta az épület tervező ós építő mérnökére, Krticka 
úrra, ki a skót missziói iskolának egykori növendéke, 
továbbá a vállalkozókra és munkásokra. Beszéde után 
dr. Szabó Aladár lelkész kérte buzgó imádságban Isten-
nek áldását az új épületre és a munkára, melyet benne 
Isten nevében végezni fognak. A lelkes összejövetelt 
szép énekkel fejezték be. 

Az új épület közel 500 • -ölnyi területen épül. 
Az utczáról három bejárata lesz Egy a nagyterembe, 
mely az udvar végén épül, a másik az iskolákba, a 
harmadik a leányinternátusba fog vezetni. Az elemi 
iskolát négy osztályteremmel, a polgári iskolát ugyan-
annyi előadóteremmel, továbbá torna- és fizikai teremmel, 
mintegy 400 leánynövendék befogadására tervezik. A 
leányinternátusban mintegy 50 bennlakó számára lesz 
hely. A háromemeletes épület többi részét hivatalos 
helyiségek és a missziói személyzet magánlakásai fogják 
igénybe venni. A jövő év őszén remélhetőleg készen 
lesz az új missziói ház. A skót misszió iskolai ós evan-
gelizáló munkája új és nagy kereteket fog nyerni. Kíván-
juk, hogy Isten áldja meg ezt az intézetet és tegye áldássá 
a mi városunkra és evangéliumi életünkre. 

Az iskolai vizsgálatok. 
A budapesti ref. egyház skót elemi és polgári 

leányiskolájában az évvégi osztályvizsgák június 23-án 
és 24-én lesznek. 23-án délelőtt 8—12-ig az elemi osz-
tályok, 24-én délelőtt 8 órakor a polgári osztályok vizs-
gája fog megtartatni. A záró-ünnepély is 24-én lesz, 
délután 5 órakor; mely alkalommal a Baár-féle ösztön-
díjak fognak kiosztatni azon növendékek között, kik a 
magyar nyelvben jó előmenetelt tanúsítottak. A vizsgák 
alatt az egyik osztályteremben megtekinthető a növen-
dékek kézimunka kiállítása, mely évről-évre nagyobb 
és nagyobb elismerést vívott ki a szülők részéről. 



A jövő tanév. 
A jövő tanévben a polgári leányiskola harmadik 

osztálya is meg nyílik. E körülmény folytán egy új 
tanerőt fognak alkalmazni. A beiratkozások úgy az elemi, 
mint a polgári iskolába szeptember hó 1—4. napjain 
8—12-ig eszközölhetők, a Hold-utcza 17. sz. földszinti 
helyiségeiben. Az elemi iskolában tandíj sincs, csak 
50 fillér beiratási díj fizetendő. A polgári leányiskolában 
a tandíj 60, a beiratkozási díj 8 korona. 

Az „Elet és munka" czíinű missziói lapnak második 
száma is megjelent a skót misszió vezető lelkészének, 
Webster Jamesnek szerkesztésében. Figyelemre méltó 
e számban Hall János edinburghi lelkész czikke, mely-
ben a „láthatatlan terhekről" szól. Van benne két misz-
sziói czikk, az egyik két zsidó könyvet ismertet, a másik 
a pogányok között való munkáról szól, továbbá érde-
kes híreket olvashatunk. Közli azok névsorát, kik a skót 
misszió új házára adakoztak. A lap előfizetési ára 
1 korona. 

Webster lelkész június 2-án Skócziába távozott, 
a skót egyház évi nagygyűlésére. A nőszövetség mult 
hóban tartott szeretetvendégségén a misszió barátai lel-
kesen ünnepelték és útjára kívánták Isten áldását. Remél-
jük, hogy hazájában sokak érdeklődését fel fogja ébresz-
teni a misszió budapesti munkája iránt és az új épületre, 
melynek költségeihez még százezrek hiányzanak és sokakat 
adakozásra fog bírni. Szép volna, ha a magyar prot. 
közönség is nagy áldozatkészséget tanúsítana akkor, 
midőn a Skót Egyesült Szabad Egyház jelen nehéz 
helyzetében ily nagy áldozatokat hoz a mi javunkra. 

St. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
(Folytatás.) 

Baptisták. Az egész földkerekségen a baptisták, az 
1901). évre szóló „Baptist Handbook" statisztikai kimu-
tatása szerint következő számarányokban vannak ineg-
oszolva: Európában van 4241 egyházközségük, 3037 
papjuk vagy misszionáriusok s 566,880 egyháztagjuk; 
Ázsiában 1629 egyházközségük, 1204 papjuk s 161,832 
egyháztagjuk; Afrikában 105 egyházközségük, 146 pap-
juk s 15,617 egyháztagjuk; Amerikában 55,408 egy 
házközségük, 41,584 papjuk s 5.425,701 egyháztag-
juk, s Ausztráliában 298 egyházközségük, 235 papjuk 
s 25,787 egyháztagjuk. Az összesítés a következő szá-
mokat adja: 1907-ben volt a baptistáknak mindössze 
61,681 egyházközségük, 46,206 papjuk vagy misszioná-
riusuk s 6.195,815 egyháztagjuk; 1901-ben: 60,347 
egyházközségük, 41,306 papjuk s 5.761,945 egyháztag-
juk, s végül 1901-ben: 59,029 egyházközségük, 41,870 
papjuk s 5.454,699 önálló egyháztagjuk. E számokban, 
forrásunk szerint, a „Disciples of Christ" vagyis Krisztus 

tanítványai nincsenek benfoglalva. E „tanítványok" nagy 
része azt vallja, hogy az alámerítés szükséges az üdvre, 
míg az amerikai baptisták e nézetet elvetik. A távolabbi 
értelemben vett baptisták lélekszáma a következő szám-
adatokkal fejezhető ki: a Krisztus tanítványainak van 
11,307 egyházközségük, 6.673 papjuk s 1.285,123 egy-
háztagjuk ; az úgynevezett primitív baptistáknak van 
3530 egyházközségük, 2130 papjuk s 126,000 egyház-
tagjuk ; a német baptistáknak van 1159 egyházközségük, 
3337 papjuk s 121,705 egyháztagjuk; a hetedik nap 
baptistáinak vau 84 egyházközségük, 98 papjuk s 8509 
egyháztagjuk, s végül a más testületi baptistáknak van 
1204 egyházközségük, 717 papjuk és 62,151 egyház-
tagjuk. Tehát mindössze van: 17,284 egyházközségük, 
12,955 papjuk és 1.603,488 egyháztagjuk. E számokat 
olvasva, elmondhatjuk: facta loquuntur! 

Los von Rom. Az osztrák evang. reformmozgalom 
11-ik évében nagyobb számú áttérésekkel gazdagította 
mind a két prot. egyházat, mint az előző évben. A hivata-
losan, egyházközségenként beterjesztett adatok szerint 
az 1907. évben 4197, a mult évben 4700 volt az áttéré-
sek száma. A mozgalom megindítása, vagyis 1898 óta 
51,000 osztrák r. kath. ember tért át az ev. egyházba. Négy 
új egyházközség létesült és öt alakulóban van. Ezenkívül 
13 új lelkészi állomás, két filiális egyházközség és 14 
iskola létesült. Nyolcz helyen első ízben tartottak ev. 
istentiszteletet. 11 templomot avattak és 10 imaházat 
létesítettek. Öt istentiszteleti helynek alapkövét rakták 
le, három egyházközség új paplakot kapott, négy új egy-
házi épületet, két új iskolát és három új iskola építése 
tervben van. De a szeretetmunkásság terén is igen tevé-
kenyek az osztrák protestánsok. Igazolják ezt a klagen-
furti leányotthon, a humpoletzi árvaház, a halli és szta-
niszlói gyermekmenhelyek, a gastein-fiirdői diakonisszaház, 
a prágai diakonisszaház szanatóriuma, a trieszti keresztyén 
vendégfogadó, a goiserni szegények és betegek háza, a 
brünni ev. nőegylet nővérháza, a gallneukircheni diako-
nisszaintézet újonnan épült kórháza stb., mély keresztyén 
szeretetintézmények mind az elmúlt évben avattattak föl 
s adattak át áldásos rendeltetésüknek. De áldozatkész-
ségükről is fényes bizonyságot tettek az elmúlt évben 
az osztrák protestánsok. így Boszna-Bródban 24 vasútas 
egy imaház épílésére, egy társas esti összejövetel alkal-
mából kisebb havi részletekben levonandó 2000 koronát 
adott össze. Továbbá a gallneukircheni diakonisszaház 
diakonisszái javára 8042 korona folyt be, s 3000 koronás 
kamatnélküli kölcsönt s egy 20,000 koronás alapítványt 
kapott az intézet. Bielitz városában az ev. egyház pres-
bitériuma 10,000 koronás jubileumi alapítványt tett sze-
gény ev. vallású népiskolai tanulók s az ev. nőegylet 
2000 koronát beteg ev. árvagyermekek részére. Asch 
városában végül Kirchhoff Albert nagygyáros 25,000 
korona alapítványt tett az ev. papi özvegyek és árváik 
javára, 20,000 korona ösztöndíjalapot létesített szegény. 



és jeles előmeneteld gimnáziumi tanulók fölsegélyezésére, 
2500 koronát adományozott a bécsi ev. theol. otthonnak 
s ugyanannyit a bielitzi ev. kandidátusok házának, házát 
pedig az egyházközségnek adományozta. Ezek az adatok 
szép jelei az osztrák protestánsok ev. hithűségének és 
buzgó áldozatkészségének. Lehetetlen itt Krisztus evan-
géliumának nyomaira nem akadni. Mi magyar protes-
tánsok tanulhatnánk tőlük! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 

A Protestáns Szemle májusi (5.) száma a követ-
kező tartalommal jelent meg: I. Értekezések és tanulmá-
nyok. 1 Kálvin és az alsóbb iskolák. S. Szabó József. 
2. Egységes világkép. Dr. Kristóf György. 3. Emlé-
keimből. (III. közi.) Ozv. Czékus Istvánné, Bauhofer 
Vilma. II. Tárcza. Tudomány és hit. Részlet Pfennigsdorf 
„Fromm und frei" cz. a M. P. I. T. Házi Könyvtárában 
„Hit és szabadság" cz. a. megjelenő művéből. Gyalog 
István. III. Külföldi egyházi szemle. 1. Külföldi egyházi 
élet. p.—f. — l\ r. Irodalmi szemle, a) Hazai irodalom: 
Dr. Szelényi Ödön: írói arezképek Sz. M. 2. Szombathy 
László : Gömör-Kishont vármegye népoktatásügyének 
története. Sz. M. 3. Dr. Weszely Ödön: A modern peda-
gógia útjain. Dr. Kristóf György. 4. Haypál Benő. Vigasz-
taló igazságok, igaz vigasztalások. — s - s . b) Külföldi 
irodalom. 1. Kirn. 0 . : Aus der dogmatischen Arbeit der 
Gegenwart. Sz. M. 

A Theologiai Szaklap f. évi 1. száma a követ-
kező tartalommal jelent meg: 1. A szarvazott Mózes. 
Erdős József dr.-tól. Kitűnő nyelvészeti okfejtéssel kimu-
tatja Michel Angelónak azt a tévedését, hogy a Vulgata 
téves fordítása alapján szarvval mintázta híres márvány-
szobrán Mózest, holott az eredeti szövegben csak fényes 
arczárói van szó. — 2. A rómaiakhoz írt levél. Mayer End-
rétől. Folytatja a mult évi 1—2. és 3. számban megkezdett 
tanulmányát. — 3. A megváltottság és az egyéni fele-
lősség tudatának viszonya ez újabb theologusoknál. Licz. 
Dr. Daxer Györgytől. Az isteni kegyelem és az emberi 
szabadság, a megváltottság és az egyéni felelősség 
viszonyát ismerteti — bevezetés után — az újabb theo-
logusoknál, nevezetesen az 1. fejezetben Schleiermacher, 
a II. fejezetben a közvetítő theologusok : Müller Gyula, 
Martensen H. L., Dorner I. A. és Köstlin Gyula felfo-
gását. (Folyt, köv.) — A revideált Biblia. A revideált 
biblia, illetőleg csak az Új-szövetség szemelvényes kriti-
káját adja JRaf fay Sándor, a szaklap kiváló szerkesztője. 
— Lapszemlében a Neue Kirchliche Zeitschriftet ismer-
teti Daxer György. A könyvismertetés rovatban a Deb-
reczeni Lelkészi Tár VI. kötetét ismerteti Debreczeni. 
Aztán Schürer: Geschichte des jtidischen Volkes im 
zeitalter Jesu Christi IV. kiad. II. kötetét, Kleinert: 
Homiletik-ját, Leipoldt: Geschichte des neutest. Kanons 
cz. művének a közép- és új korról szóló II. részét és 
Risch: Die deutsche Bíbel in ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung, Proksch : Johannes der Tánfer és Hoennicke'. 
Die neutest. Weissagung vom Ende cz. műveit ismerteti 
Daxer György dr. Végül Nagy Béla: „Canterbury-i 
Anselmus Satisfactio"-elmélete „Cur Deus Homo" cz. műve 
alapján" cz. dogmatörténeti tanulmányát bírálja Verus. 
Tanári és lelkipásztori karunknak s theologus ifjúsá-
gunknak kiváló figyelmébe ajánljuk ezt a jeles és egyetlen 
theol. szaklapunkat. 

Magyar Református Sión. ilyen czím alatt írta 
meg S. Szabó József a magyar kálvinista egyház mulfját 
és jelen állapotát. Illusztrácziókkal, mintegy 125 képpel 
jelenik meg díszes vászonkötésben és Kálvin János 
aranyozott arczképével Két korona árban rendelhető 
meg a dunántúli ref. püspöki hivatalnál Komáromban. 
Az előfizetési pénzek a dunántúli ref. egyházkerület 
pénztári hivatalához Pápára küldendő. Az Egyetemes 
Ref. Tanügyi Bizottság melegen ajánlja ezt a művet. 
Mi is felhívjuk mindenek figyelmét erre a könyvre. 
Ugyancsak a szerző tollából való füzet „Kálvin János 
élete és reformácziója" (20 f.) és Kálvin János fali arcz-
képe (40 f.) a fent jelezett helyen kapható. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztások. A kői (Baranyam.) ref. egyház 
Ador Sándor szanki helyettes lelkészt, — a sárszent-
miklósi ev. egyházközség Haniffel Sándor paksi segéd-
lelkészt választotta meg lelkipásztorául. 

Lelkészbeiktatások. Avörösmartirei. egyház újonnan 
választott lelkipásztorát, Fábián Zoltánt, Fábián Mihály 
felsőiregi lelkész, Szendrey Gyulát, a babarczi ref. egy-
ház új lelkipásztorát, Ádám Imre kölkedi lelkész iktatta 
be hivatalába, -— A málnási ref. egyházközségben máj. 
23-án iktatta hivatalába Tőkés József lelkészt Kiss Lajos 
étfalvi lelkész. 

Püspöki látogatások. Eröss Lajos tiszántúli ref. 
püspök április végén és május elején a Bánátban levő 
ref. egyházközségeket bítogatta meg. — Kenessey Béla 
erdélyi ref. püspök május 8—23-ig Alsófehérmegye ref. 
egyházaiban végzett látogatást. A ref. keresztyén vallás-
erkölcsi életnek és a magyar nemzeti eszmének tettek 
értékes és áldásos szolgálatot. 

Egyházmegyei gyűlések. A beregi ref. egyház-
megye Sütő Kálmán esperes és Várady Gyula gondnok 
elnöklete alatt tartotta meg köz- és bírósági ülését ápr. 
15-én Beregszászban. Az esperes időszaki jelentést ter-
jesztett elő. [Világi tanácsbirákul Balajthy Mór és 
Bárczay Sándor, ügyésznek Széles Károly választattak 
meg. A folyó egyházi, iskolai és bírósági ügyek intéz-
tettek el a gyűlés folyamán. — A mát amaros-ugocsai 
ref. egyházmegye május 4-én Huszton tartotta meg köz-
gyűlését Szikszay Zoltán esperes ós György Endre gond-
nok elnöklete alatt. Az esperes imája után, a gondnok 
hosszabb beszéddel nyitotta meg a gyűlést, a metyben 
az új egyházak alakulásáról, a máramarosszigeti főiskola 
jövőjének a biztosításáról, a Ne temere visszavonásáról 
(!'?) is megemlékezett. Lelkészi tanácsbirónak Nagy 
Endre, világi tanácsbirónak Szöllösi Antal máramaros-
szigoti polgármester, főiskolai igazgató-tanácsosnak Szabó 
Sándor máramarosi alispán választattak meg. A folyó 
ügyek tárgyalása töltötte ki a gyűlést. — A veszprémi 
ág. h. ev. egyházmegye évi közgyűlését június 10-én 
tartja Bakonytamásiban. Előző este vallásos estélyt 
tartanak. 

Egyházmegyei egyházi és lelkészi értekezletek. 
A debreczeni ref. egyházmegye egyházi értekezletét máj. 
13-án tartotta meg Biharnagybajomban Kálvin emlékére, 
Dávidházy esperes elnöklésével. Résztvett az értekezleten 
Eröss Lajos püspök is. Az értekezletet megelőző isten-
tiszteleten Csighy Andor hosszúpályi lelkész prédikált. 
Az értekezleten az elnöki megnyitó után Körössy Kálmán 
dr. debreczeni ügyvéd, egyházmegyei tanácsbiró tartott 
értékes ünnepi beszédet a kálvinizmusról, Varga Lajos 
nagyrábéi lelkész pedig Kálvin irott költeményét adta 



elő. — A nágyhonti ág. h. ev. egyházmegye lelkészi 
értekezletét május 13-án tartotta Felsőterényben Handel 
Vilmos főesperes elnöklésével. Az értekezlet előtt való 
úrvacsoraosztást Bobál Samu egyházmaróthi lelkész vé-
gezte. Foglalkoztak az 1848: XX. végrehajtásának, a 
lelkészi fizetések rendezésének, a budapesti egyetemen 
állítandó prot. theol. fakultásnak és a prot. sajtónak az ügyé-
vel. Bobál Samu „A lelkipásztorkodás gyakorlása a mai 
szocziális mozgalmakkal szemben" czím alatt, hajdú 
Lajos báti lelkész pedig a parókhiális könyvtárakról 
olvasott fel. — Az alsóborsodi ref. egyházmegyei lel-
készi értekezlet május 25-én tartotta gyűlését Miskolczon. 
Elnökké Nagy István esperest, alelnökké Tüdős István 
dr.-t választották. A kerületi közgyűlés több tárgyával, 
egyházi belső ügyekkel és a baptisták ki- ós áttérésének 
ügyével foglalkoztak és ez utóbbira vonatkozólag Tüdős 
István Indítványát elfogadták. 

Templomszentelés. A döghei reform, gyülekezet 
újonnan épült, templomát május 27-én szentelte fel 
Erőss Lajos tiszántúli püspök. A pár évvel ezelőtt tem-
plomát veszített gyülekezet nagy ünnepe volt új tem-
ploma fölépülése és fölszentelése. (P. S. 1.) 

Lelkipásztori és írói jubileum. Könyves Tóth 
Kálmán huszonöt év óta lelkipásztorkodik Debreczenben 
és ötven éve munkálkodik az irodalom terén. A debre-
czeni presbitérium május 26 án tartott gyűlésén ünnepelte 
az ősz lelkipásztort. Somogyi Pál jelentette, hogy néhai 
Kiss Albert és K. Tóth Kálmán 25 évi lelkipásztorko-
dásának emlékére 2648'67 koronát gyűjtöttek közada-
kozásból, a melyből a nevükre alapítványt tesznek. Az 
alapítvány kamatait a felső leányiskola, vagy a tanítónő-
képző-intézet növendékei kapják. Aztán Dicsöfi József 

' lelkészelnök üdvözölte K. Tóth Kálmánt s méltatta az 
ő és Kiss Albert érdemeit. Az ősz költő pap meghatva 
köszönte meg az ünneplést. K. Tóth Kálmán azonban 
nemcsak lelkipásztor és kiváló egyházi író, hanem költő 
és elbeszélő és fordító is, kinek általános irodalmi 
munkássága is igen becses. írói munkálkodásának 50-ik 
évfordulója alkalmából is ünneplés tárgyát képezi. A 
Pesti Hírlap mint régebbi munkatársát jubileumi üdvöz-
lettel köszönti. Közegyházunk, egyházi ós nemzeti iro-
dalmunk ünnepi köszöntéséhez csatoljuk mi is a magunkét 
és áldást kívánunk az ünnepelt nevére és életére. 

Egyházi aranykönyv. Parragh Albert és neje 
Ferenczy Eszter, a dunaszentgyörgyi ref. egyház érdemes 
tagjai, a május 9-én tartott egyháztanácsi közgyűlés 
alkalmával 2000 koronás alapítványt tettek a szerve-
zendő legáczió-alapra. A Ferenczy-család korábbi 2000 
(ma kamatokkal 2500) koronás alapítványát ugyanerre 
a czélra engedte át. Dömötör Sándor gondnok a maga 
és neje László Eszter részéről ugyanerre az alapra 200 
koronás alapítványt tett. így létesült a 4700 koronás 
legácziós-alapítvány, melynek kamataiból — az egyház-
község által a szükséghez képest kiegészítve — 80 
koronát kap a mindenkori legátus Az alap működését 
már a pünkösd ünnep alkalmával megkezdte. Az ala-
pítvány alkotásában kiváló része van B. Pap István 
budapesti theol. igazgatónak és Kátai Endre helybeli 
esperes-lelkipásztornak. — Nagy Gyula munkácsi kir. 
közjegyző 200 koronát adományozott a szolyvai missziói 
templom czéljára. — Bárczay Sándor beregi egyház-
megyei tanácsbíró 200 koronát adományozott az egyház-
megyei lelkészi özvegy-árva-gyámintézetnek. — Vetéssi 
Béla debreczeni rendőrfogalmazó 200 koronát adott az 
ispotályi ref. templomba beszerzendő harmóniumra. — 
Bay Lajos, a nagybányai egyházmegye tanácsbirája, a 
surányi ref. egyháznak egy belső telket ajándékozott. 

A nemes lelkű és jókedvű adakozókon legyen Isten 
áldása és mindnyájunk tisztelete. 

A naptáregyesítés ós a párbérmegváltás. Emlí-
tettük már, hogy a magyarországi latin és görög szer-
tartású katholikusok naptáregyesítése kérdését a gör. 
kath. püspöki kar arra akarta felhasználni, hogy a papság 
párbérét az állam által váltassa meg. Erre az újabb, 
bár egyelőre zátonyra került klerikális tervre is már 
elmondtuk véleményünket. Most azt olvassuk, hogy a 
szabolcsi és a szatmári érdekelt papság mult hó 18-án 
Debreczenben tárgyalván a naptáregyesítés kérdését, ki-
mondta, hogy az egyesítést kívánja ugyan, de attól el 
kívánja különíteni a párbérmegváltás ügyét, mert ez a 
kettő egymással junktimba nem hozható. Akadnak tehát 
a túlsó oldalon is olyanok, a kik nem tartják méltónak, 
hogy főpapjaik bármily ürügy mellett is az állam pénz-
tárában kotorásszanak! 

I S K O L A . 

Egyházkerületi népiskolai tanügyi bizottsági 
gyűlés. A tiszántúli ref. egyházkerület népiskolai tan-
ügyi bizottság május 18-án tartotta gyűlését Erőss Lajos 
püspök elnöklete alatt, melyen tankönyvek és az új 
népiskolai szervezet kérdését tárgyalták, ez utóbbit 
Barcsa János dr előadói munkálata alapján. 

Új tanítóegyleti elnök. A heves-nagykunsági tanító-
egylet Kecskeméthy László mezőtúri igazgató-tanítót válasz-
totta elnökéül. 

Egyházmegyei tanítóegyesületi gyűlés. A vas-
megyei tanítóegyesület IV. köre május 26-án tartotta 
tavaszi gyűlését Némethidegkúton Kurcz János gyakor-
lati tanítást, Hamvai János szabad előadást tartott. A 
lemondott Hamvai helyébe Lasshober János újlaki tanítót 
választották elnöknek. 

A Ref. Tanáregyesület gyűlése. A Ref. Tanár-
egyesület f. hó 2-án tartotta évi közgyűlését Rimaszom-
baton. Lapunk szerkesztője is részt vett benne. Rész-
letes tudósítást jövő számunkban közlünk. 

Új tanszék a debreczeni bölcsészeti karon. Deb-
reczen város közgyűlése a debreczeni bölcsészeti karon 
állitandó német nyelvi tanszék czéljára 5600 korona évi 
fizetést szavazott meg. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Protestáns Arvaegyesiilet jubileuma. A főváros 
legrégibb árvaházának alapítója és föntartója, a Prot. 
Orsz. Árvaegyesület, május 29-ón ülte meg fönnállásának 
félszázados jubileumát. Áz ünnepséget a Deák-téri ev. 
templomban istentisztelet nyitotta meg, a melyen a 
főváros protestánsainak színe-java részt vett. Az ének 
és ima után Petri Elek budapesti reform, lelkész szép 
alkalmi beszédet mondott, a melyben hálásan emlékezett 
meg az egyesület alapítóiról s buzdította a hallgatóságot, 
hogy kövessék példájukat a felebaráti szeretet gyakor-
lásában. Az istentisztelet a Himnusz eléneklésével ért 
véget. Az ünnepség második része a közgyűlés volt a 
Deák-téri iskola dísztermében. A termet a megjelent előkelő 
közönség egészen megtöltötte. Otc volt többek ' között: 
Zsilinszky Mihály, Fabiny Gyula miniszteri tanácsos, 
Wágner Géza, Hegedűs István, a belügyminisztérium 
képviseletében Ruffy Pál miniszteri tanácsos; az orszá-
gos nőegyesiilet képviseletében Teleki Sándornó grófné, 



Rudnay Józsefné, Csiky Kálmánné és Bernáth Gézáné; 
a magyarországi tanítók árvaháza nevében Tóth József 
nyugalmazott tanfelügyelő; a miskolczi ref. árvaház 
képviseletében báji Patay Gyuláné ; a Thabita-nőegyesület 
nevében özv. Haberern Pálné; a bölcsőde-egyesület kép-
viseletében Bálint Sándorné, Vigh Albertnó és Nádassy 
Gusztáv. Távollétüket levélben kimentették: Darányi 
Ignácz foldinívelési miniszter, Fi Hepp Kálmán főpolgár-
mester és Edelsheim Gyuíay gróf, a gyermekvédő-liga 
elnöke. Dr. Kovácsy Sándor, az egyesület elnöke szép 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. Kiemelte mindkét 
protestáns egyház támogatását és rendkívül elismeréssel 
szólt az árvaház vezetőiről, a kik mindenkor megfeleltek 
fontos és nemes hivatásuknak. Végül köszönetet mon-
dott Teleki Gézáné grófnénak, a női választmánynak és 
elnökének, Haberern Jonáthánnénak, Brocskó igazga-
tónak, Mácsik Józsefnénak, az árvák anyjának, valamint 
az egyesület összes tagjainak és támogatóinak. A beszéd 
után Ruffij Pál miniszteri tanácsos a belügyminiszter 
megbízásából üdvözölte a közgyűlést s visszapillantást 
vetve az ötven év előtti időkre, azt a kívánságot hangoz-
tatta, hogy az egyesület működése Összhangba jusson 
az állami gyermekvédelemmel. Haypál Benő, a buda-
pesti protestáns egyházak üdvözletét tolmácsolta, majd 
a többi küldöttségek fejezték ki jókívánságaikat. Végül 
pálóczi Horváth Zoltánnak, az egyesület titkárának, az 
egyesület ötvenéves történetéről írt munkálatát olvasta 
föl Tóth Dezső dr. A közgyűlés a mult évi számadások 
fölmentvényét megadta és a választmányba beválasztották 
Raff'ay Sándor budapesti lelkészt. Az ünnepség harmadik 
része délután öt órakor folyt le az egyesület szegényház-
téri árvaházában. Ott a növendékek éneke és Szöts Farkas 
theologiai tanár emelkedett imája és megnyitó beszéde 
után Brocskó Lajos, az árvaház igazgatója ismertette 
az árvaház történetét és működését. Az intézetben nevelt 
812 növendék köziil 700 az ő keze alól került ki s ezek 
között vannak orsz. képviselők, orvosok, tanárok, ügy-
védek, tanítónők, tisztviselők stb. Előadását zajos tet-
széssel fogadták. Majd Soós Károly bucsi ref. lelkész 
Árvaházi emlékek czímen kedves epizódokat adott elő 
a zebegényi nyaralásból. Végül Mi a haza? czimű melo-
drámát adták elő igen nagy hatással az árvaház volt 
növendékei és Jakab Gizella tanítónő. A sikerült ünnepet 
a Himnusszal fejezték be. 

A D A K O Z Á S . 

A Bethesda-kórház megvételére a Filadelfia diako-
nissza-egyletnek adakoztak (1909 április 1-től 30-ig): 
Szendrői Géza 2, S. K. 10, Császár Eszter 10, Hódul 
Tamás 20, T-nó 10, Sz. E. 5, Szalókné 5, Rákosligeti 
és rákoskeresztúri ref. társegyház 5, Béres István 2, ifj. 
Darányi Kálmán és Gyula 20, dr. Ilosvay Lajos 10, dr. 
D. Gyula 50, Szőts Farkas 10, Szalay Lajos 10, Bogdány 
nővérek 10, F. J. 50, Illés Katalin 3, Radnótfáy Gyuláné 
10, Radnótfáy György, Sándor 2, Jósika Samuné 20, b. 
Bánffy Ernő 20, Jerin Amália 1, dr. Purjesz Zsigmond 
10, Magy. lesz. és pénzváltóbank 10, Erdélyi bank r.-t. 
10, A bibliaórák látogatói Nyíregyháza 25, özv. Barna 
Danóné 30, Kovács Irén 5, Kármán Achilné 50, Villamos-
jegy megtakarításból 30, Lichtenberger J. 20, dr Sch. 
G. 20, Bokányi Eszter 1, Csáky Irén 2, Straub Józsefné 
20, özv. Bruszt Ignáczné 10, Horvát Zsófia 1, Báthory 
Dániel 5, Bezdédi Kiss J. 10, Soosék 10, Bácsy Gyula 
10, Pónya István 2, Sz. J. 1, Bende Balázs 5, gróf 

Lázár Imréné 1000, N. N. 10, Gárdos Andrásné 10, 
Szabadiék 10, Földváryné 2. B. S. —'80, V. Zs. —"80. 
N. G. —"90, S. L. 2, X. Y. 2, H. G. 10, dr. Pruzsinszky 
Pál 15, Burján Illésnó 5, X. Y. 1, Csizmadia Lajos 5, 
Hollósy István 10, Steidlné 30, özv. Obornyák Gézáné 
19'70, Teszár F. 10, Máday I-nó 20, Ternyei Elek 5, 
Thuróczy Éva 4, Barsó Károlyné 2,r Puskás Jánosné 2, 
Molnár Károly 50, Balog Gyula 10, Újszászi László 2'30 
korona. 

Farkas József ösztöndíj alapra újabban adakoztak : 

Varga Sándor iváncsai leik. 5, Varga Sándor ercsii leik. 
5, Arany Gusztáv pacséri leik. 5, Benedek Antal gombai 
leik. 10 korona., összesen : 25 korona Az előbbi számokban 
kimutatottt adományokkal együtt eddig befolyt 851 K. 
B Pap István theol. igazgató. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Kubinyi Albert, udv. tanácsos, az eperjesi evang. 
egyház örökös tiszteletbeli felügyelője, május 19-én el-
halt ós 21-én eltemettetett. 

Áldott legyen a kiváló férfiú emlékezete ! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-

ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból- kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók ós csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
album árjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve kiild. 

Szerkesztői üzenetek. 
/ . J . Sárospatak. A nyilatkozatot elküldtük Glossatornak 

s a jövő számban az ö feleletével együtt közöljük. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 



NYILTTÉR. 
r ^ 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedéaekben yagy a Szinye-Lipdczi Salvator-forrás-

Vállalatnál Budapest , V. Rudolf-rakpart 8 

S Z T . LUKÁGS-FÜRDÖ 
GYÓGYFÜRDŐ, BUDA. 

T é l i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos penzió. — Csúz- , 
köszvény- , ideg- , bőrba jok , lakás, ellátás felől kimerít^, 

prospektust küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Buda. 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési forrása. 

C r r l n l u n f t 0 * 7 o h n | a l ) o r a t o r i u m i felszere-
L l U ü i y u u U L u U U lésekéstanszerekgyára 

Budapest, Vlil., Baross-utcza 21. sz. 
Mcciia.iiUai gyár. ÜveKfnvd.műliely. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

10 forint 
havi rész-
letfizetésre 

10 év i k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
m e g v e h e t i , k i z á r ó l a g c s a k i s a 
m . k i r . z e n e a k a d é m i a szá l l í tó ja , 

Reményi Mihálynál 
Budapest, Király-utcza 58. sz. 
Telefon 8 7 - 8 4 . Telefon 8 7 - 8 4 . 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes játállás kitűnő cséplésgrt. \ 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! E g y e d ü l l é t e z ő ú j d o n d s á g ! 

Önműködő , e l lenőrző í s biztos í tó 
sze l ep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály : g ő z g é p e k , malmok, jár-
gányok , c sép lők , vetőgépek stb. 

Ezen [iiPtorcsérjlo-iíésiletek feiülmuHiatatlan kitűnősége (elöl tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

A jelenkor legegyszerűbb é s legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekében használt gőzgépek 

cserébe vétetnek. 

Ajánl ja te l jes jó tá l lás mellett 
benzinmotorai t m a l o m é s ipar-

üzemre , va lamint 

Villamos benzínlokomobil-

Orgona-
h a r m ó n i u m o k a t 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ É S T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcia 25/b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szednek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 



O r g o n a g f á r 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

c s á s z . é s kir. udvar i szá l l í tó 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 

Egyletek, intézetek és társulatok részérc 

GYÁSZKOCSI K 

f s ehhez t a r t ó z j l - t a k a r ö k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o l l a k , k c c s i s ü l t i S n y ü k , r a v a t a l o z á s i c z i k -
k e k . Á a j á n l a t ó - a t és k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a ingyen és b é r m e n t v e k l l ' d a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 46/a. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ö z e r ö h a j í á s - és s a j á l v i l l a i r o s v í l á g í l á s s a l b e r e n d e z v e . 

Q R S Z Á G H S Á N D O R É 5 F I A 
cs . és kir. udvari szállllók 

RÁKOSPALOTA Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi o r s z á g o s kiá l l í táson „nagy 
d íszoklevé l le l" (e l ső díj) é s „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. év i v e s z p r é m i kiállí-
táson . .aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
k a s s a i kiál l í táson „díszoklevéllel" (e l só díj) ki-
tüntetve, a z o n k í v ü l számtalan k i tüntetés é s 
e l i smerés . Ajánlják ki tűnő h a n g ú és erőtel jes 
szerkeze tű , f ő l e g a l egújabb l égnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
könnyű já tékmód é s a vál tozatok e g y s z e r ű 
k e z e l é s e mellett , az időjárás minden v i szon-
t a g s á g á n a k el lenál lnak. Szol id munka é s 

j-y^ f , , , m .... j u t á n y o s árak. Kisebb orgonák kész le tben 
I vannak . Eddig700-náí több új orgona lett szál -

J l ítva. Raktáron kitűnő h a n g ú harmóniumok 
minden n a g y s á g b a n . Harmoniumok t e t szé s szerinti rajz- é s vá l tozat -összeá l l í 
t á s s a l megrende lé sre készü lnek . Tervezeteket é s rajzokat kívánatra kü ldünk. 

forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
werint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkül! töltést 1B szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútváiiaiat Budán. 

KÁLVIN JÁNOS MŰVEI Szerkesz t i C z e g l é d i S á n d o r 
ref. lelkész, theol. magán taná r . 
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A) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

I. A genfi egyház kátéja, r Ára — K 60 f. 
II. Az egyház reformálásának szükségességéről . • • ,, — „ £0 „ 

ül . Értekezés az ereklyékről . • » » 50 „ 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál „ — „ 60 „ 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel „ — „ 50 „ 

VI. A párisi theol. fakultás hitezikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József . „ — » 50 „ 
E hat mű, bár külön-külön is kapható, egy díszes kötetben í K 50 f. 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Béza Tódor: Kálvin János élete. Fordította Licz. Rácz Kálmán Ára 1 K - f . 

VIII. Psychopannychia. Fordította Rábold Gusztáv „ 1 „ 40 „ 
IX. Válasz Pighiusnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. ^Sajtó alatt.) . „ 3 „ — „ 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, díszes kötésben (> K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERVET-PÖR. (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J. István . . . \ ^ ^ 35 ívnyi 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította i terjedelmű kötet 

dr. Tari Imre > ára díszes kötés-
XII. Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő I ^en g g 

XIII. A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J. István ) 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és HATODIK 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 iv terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

B) Csoport. Kályin főműve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i fökiadása. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. Szentírásmagyaráziiti müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. kötet: A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangsz?rgyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb . s z á l l í t ó j a -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 
Ajánl ja saját g y á r á b a n készül t , e l i smert l e g k i v á l ó b b minő-

s é g ű hú: os, vonós, fuvó- és ütő hangszereit 

Speczialist.a: vonós- és fuvóhangszereU készítésében és 
javításában. 

, ,Hangfokozó qe re t tda" , m e l y 
által bármely h e g e d ű , gordonka, m e l y b e 
az i l l esztet ik , s o k k a l jobb , e r ö s e b b é s 
l á g y a i b h a n g o t nyer. ( B i z t o s siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
^ g y á r . = = 
Saját ta lá lmányit (RÁKÓCZI) tárogató 
ál ta lánosan e l i smert l e g j o b b , m e l y töké-
l e t e s s o l o h a n g s z e r r é általam konstruál 
tátott , i sko láva l e g y ü t t 35 frttól f e l j ebb . 
Orgona-harmoniumok 70 frttól f e l j e b b 
minden árban kapható . Ár jegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
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mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
®i 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
m. 

Pontos és 
l e g j o b b ORAl í 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereK, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiórás és ékszeresz, az ev. reí. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

m fim 
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fim 
fim fim fim fim fim fim 
fim fim 
fim fim 
fim fim fim 
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Z* 

Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- nohl<Or70nh0!1 me&Jelentek é s 

kiadóhivatalában UtUl t l L U I JJUI : kaphatók: 

E r ő s s L a j o s , í & é t , k a ' A r a v a s z o " k ö
K 

I-T 1-Ace T oír̂ c Budh is ta ka tek izmus. Német-
I L I U b S l ^ d J U b . b ö l f o r d í t v a . Á r a fűzve 2 K . 
Vászonkötésben 4 K 

T<TÍcq T ^ n r n l v Es té l i ó rák I . Á r a fűzve 
O Z . L V l b b JXclIUiy. 3 K . Vászonkötésben 5 K . 
T a n < ~ c A Q n n J n r K á l v i n János élete és egy-

J d l l L h U O d l l U U I . házpo l i t i ká ja . A r a fűzve 
2 K . Vászonkötésben 4 K. 

K u n B é l a d r . 
Magyar re fo rmátus egyháza lko tmány . Á r a . 7 K 

N T a m / \ Z á r r ^ \ \ T K á l v i n theo log iá ja . Á r a vá-
i \ a g y r v c t i o i y . s z o n k ö t é s b e n . . . 5 K. 
1\T\7Ói-\7 " P o l Szoros kapu. Á r a fűzve . 4 K . 
i \ \ d i y I d l . V á s z o n k ö t é s b e n . . . . 6 K . 
T á n o d Z n l H r i Pap i do lgoza tok I I I . (Kő-

j c i i i w o i t / o i i a n . zönseges egyház i besze-
dek.) Á r a vászonkötésben 6 K . 

lVTi t rnv i rQ H v n l a Pap i d o l g o z a t o k l l l . Á r a 
1V11L1 O V 1 C S K j ) I l i d , . vászonkötésben 7 K . 
C C 7 Q U A Í A v c ^ f Debreczeni Le lkész i T á r 
O . O Z c l U O J U Z S C 1 . (Gyakor la t ) Ref. Pap i 
Lex ikon) V I . Á r a vászonkötésben . . . . 10 K . 

7 c i r a \ r T e á r ó l \ / K o n g r u a kéz ikönyve . Á r a z ^ s i r a y i v a r o i y . f ü z v e 1 5 0 K. 
K o n f i r m á c z i ó r a va ló K á t é . Kész í te t te Sz . Papp I s tván . 
Közrebocsá to t ta Révész Bál in t . Á t d o l g o z t a S. S z a b ó 
Józ se f . Á r a — ' 8 0 K . 
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Az Élet Könyvéből. 
Az apostolok. 

, . . . Némelyeket rendelt az 
Isten az anyaszentegyházban elő-
ször apostolokul..." (I. Kor. 12.28.) 

Az isten-emberi élet a földön először egy 
személyben lakozott: a Jézus Krisztus istenfiúi 
személyiségében. Őt adta az Atya „az egész nép" 
örömére, isteni életére. S a nagy Életmentő és 
Üdvözítő tanítványokat, ember-halászokat (Mt. 4 . 1 9 . ) 

választott magának. Mikor az isteni életerők Belőle 
kiáradtak a tanítványokba és a tanítványok a 
tanításra is alkalmasak lettek, követeivé: apos-
tolokká tette őket. (Mt. lO.i, 2.) Elküldte őket 
„Izrael házának eltévelyedett juhaihoz" (Mt. lO.o.), 
az isteni élet országának terjesztésére. Mikor ha-
talmas életével, áldozatos halálával és halálon dia-
dalmas életével meggyőzte és megváltotta a világot, 
„minden népek" tanítványi életre való vezérlő-
mestereiül kiildé őket (Mt. 28.19.) a „széles világra" 
(Mk. 16.15.). Mikor pedig a megdicsőült Fejedelem 
Lelke az apostoli élet mennyei erőibe öltöztette a 
Mátyással teljessé lett tanítványi kört, akkor szü-
letett meg teljesen az önálló istenfiúi személyiség, 
az egyházalapító, építő és vezérlő apostoli egyéni-
ség : Péter a hit, Jakab a reménység, János a 
szeretet apostola s a többi mind. Az az újjászülő 
Lélek tette Sault, az egyházüldöző írástudót, apos-
tollá, a hit, reménység és szeretet apostolává, a 
többieknél többet dolgozó, világhódító Pállá. „Néme-
lyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban 
először apostolokul." 

És azután is sokszor, állandóan rendelt apos-

tolokat. Az apostoli egyház vénei, az apostoli kor 
atyái, a Krisztus egyházának ó- és középkori, krisz-
tusi szellemű atyái, a reformátori atyák, a hit-
vallók és vértanúk, az újkori egyháztársadalmi 
élet és világhódító hittérítés krisztusi munkásai: 
mind apostolok és pedig nem csupán emberi intéz-
kedésből, hanem isteni rendelésből. 

Az Isten „Életkönyvébe" (Lk, IO.20., Jel. 
22.19.) beírt apostoli személyiségeken keresztül 
árad a világra az isteni Lélek, a krisztusi élet. 
A Krisztus személye az Isten országának alap-
és szegletköve. Az apostoli személyiségek „az Isten 
templomának oszlopai" (Jel. 3.12.), az Isten orszá-
gának pillérei. 

Emlékezzünk az ezeréves magyar keresztyén-
ség s közelebbről a négyszázéves magyar protes-
tantizmus nagy apostolaira. Azokra az egyház-
tisztító lelkipásztorokra és tanítómesterekre, a kik-
nek életében az apostoli kor támadt fel a maga 
krisztusi szellemével. Azokra az egyház védő hősökre, 
hitvallókra és vértanúkra, a kiknek élete erő és 
áldás volt és az ma is. Tekintsünk szegény jelenünk 
kevés apostoli alakjára. Az erős hit, áldozatos sze-
retet és alkotó munka embereire. Krisztus emez örö-
kös társainak (Róm. 8.17.), és Isten eme munkatársai-
nak (I. Kor. 3.9.) legyünk követői, a mint ők is 
követői a Krisztusnak ! (I. Kor. lL i . ) Vajha Krisz-
tus magyarhoni egyházának minden pásztora és 
tanítója apostollá lenne! Vajha minden névleges 
keresztyén Isten munkatársává szentelődnék! S 
vajha felépítené bennünk és általunk az apostol-
teremtő Isten, az egyházvezérlő Krisztus az apos-
toli élet Sionát és a magyan Sión omladozó kő-
falait!! V. J. 
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1869—1909. 
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volt egyházunknak. Hitben erős, munkásságban 
fáradhatatlan, egyházunk szeretetében, igazaink vé-
delmezésében föliilmúlhatatlan püspökünket, Antal 
Gábort ünnepeltük. Negyven éves lelkészi jubileu-
mát az északi szélektől a déli végekig egyaránt 
ünnepelte mindenki; mert Antal Gábor nem egye-
dül a komáromi egyházé, nem is a dunántúli egy-
házkerületé, hanem egész református anyaszent-
egyházunké ! 

Mint egyháza küldöttségének mondotta, ő is 
olvasta egy franczia írótól, hogy nincs nagyobb 
boldogság, mint egy kis gyülekezet lelkipásztorá-
nak lenni: résztvenni mindenkinek az örömében, 
bánatában; vigasztalni a szomorú szívűeket, kötöz-
getni a sebeket, bíztatni a csiiggedőket, fölemelni 
az elesőket, elsiratni a nagy harczban kid ülőket. 
De érezte, hogy őt, a szentkirályszabadjai ősi 
köznemesi község egyszerű családjának gyerme-
két az Isten nagyobb dolgokra szánta. 

A saját erejéből tanuló és már iskolás évei-
ben kiváló ifjút hamarosan ott látjuk a pápai fő-
iskola bölcsészeti kathedráján. A főiskola tudós 
professzora, a későbbi pénzügyminiszter helyébe 
a monoszlói segédlelkészt ülteti az egyházkerület 
bizalma. Tizehnyolcz év alatt egész lelkészi nem-
zedéket nevel. Százak és százak előtt tárja föl 
szívének-lelkének kincseit. Száz és száz ifjú Timo-
theus már ekkor látja benne egyházunk jövő nagy 
vezérferfiát. 

Érzi, hogy az elméletek világából a gyakor-
lati egyházi élet terére kell lépnie. A tanári szé-
ket az ácsi nagy gyülekezet lelkészi állásával cseréli 
föl. Nagy lépésekkel halad a vezéri állás felé. 
Hamarosan az egyházkerület aljegyzője, tanács-
bírája, majd a millenium esztendejében püspöke lesz. 

Kiváló volt mint tanár, szeretett mint lelkész, 
páratlan mint püspök. Ha hatalmas termetét, jó-
ságtól, de hajlíthatatlan erőtől is sugárzó arczát lá-
tom, a XVI. század nagy magyar reformátorainak 
képe elevenedik meg előttem. Mintha egy Dévai 
Biró Mátyást, egy Szegedi Kiss Istvánt látnék. 
A régiek törhetetlen hite, a halálnál is erősebb 
egyházszeretete valami csodás harmóniába olvad 
benne az újkor nagy eszméi iránt való kiváló 
érzékkel. ' . . . 

Nagy a harczban, még nagyobb az egyház-
építésben, legnagyobb a szeretetben, utolérhetetlen 
a munkabírásban. Tegnap még Pápán járt, ma 

már a főrendiházban száll síkra egyházunk veszé-
lyeztetett jogaiért, holnap már valamelyik szlavó-
niai iskola megnyitásánál látjuk, holnapután meg 
talán Genfben halljuk Kálvin nagy templomában. 
Tengernyi hivatalos és egyháztársadalmi munkája 
közepette is mindenki számára jut ideje. Nincs 
gyülekezet, nincs lelkipásztor, nincs tanító, ki bi-
zalommal ne fordulhatna hozzá, kit meg ne hall-
gatna, kin ügyes-bajos dolgában segíteni ne igye-
keznék. 

Egyházunk igazáért, százados küzdelmek árán 
szerzett jogainkért küzdő szívének nagy szerete-
téből mindenkinek juttat. De szeretetét mégis 
mintha leginkább a déli végekre árasztaná. Szereti 
szűkebb családi körét. Szereti nagyobb családját: 
egyházkerületét, annak sok szegény gyülekezetét. 
De talán legjobban szereti — bár nem is tartoz-
nak mindannyian az ő nagy családjához — a 
Dráván túl élő tízezer árva református testvérün-
ket! Azokra az elhagyatottan álló bátor őrsze-
mekre : horvát-szlavónországi lelkésztársainkra, 
azokra az Ezékiel prófécziájának beteljesülését 
hirdető s Isten lelkének csodás erejével megele-
venedő csontokra: drávántúli hitrokonaink ezreire 
gondol ő a legféltőbb szeretettel. 

Szlavónia lelkészei, tanítói ott álltak előtte 
úgyszólván mind. Tolmácsolták egykori hazá-
jukban idegenné lett honfitársaink gyermekei há-
láját. Ott volt szülőföldjének küldöttsége, ott volt 
a város, a vármegye, ott voltak egyházkerületeink 
küldöttei. Mindezek üdvözletét meghallgatta, ama-
zokét — megkönnyezte . . . 

Az őt nékünk adó isteni kegyelem tartsa és 
őrizze meg nehéz és küzdelmes korszakot élő egy-
házunk javára még hosszú időkig! Törhetetlen 
hitével, lángoló haza- és egyházszeretetével vilá-
goljon előttünk, míg egyházunk düledező falait 
megerősítjük, megrongált erősségeinket fölépítjük 
s a fenyegető sötétséget újra a világosság reggele 
váltja föl! ' Dr. K. I. 

ISKOLAÜGY. 
Elnöki megnyitó beszéd. 

Elmondatott az „Orsz. Ref. Tanáregyesület" rimaszombati 
közgyűlésén. 

Tisztelt közgyűlés. 

Az egyesületi szellem ismét összehozta hazai 
református tanügyünk munkásait, hogy a testületi össze-
tartozás kötelékeit erősitgetve, az egymással való érint-
kezés melegéből kitartást merítsünk a ránk váró nemzeti 
feladat betöltésére, tanácskozásainkkal pedig ref. tan-
ügyünk fejlesztésén munkálva, általa emelni igyekezzünk 
magyar nemzeti közműveltségünket. S midőn a kartársi 
szeretet bensőségével üdvözlöm a közgyűlésen megjelent 
t. tagtársainkat, fogadják egyszersmind legszívesebb 



köszöntésemet e város kulturális életének vezető körei, 
melyek az egyesületünkhöz intézett szíves meghívásukkal 
alkalmat nyújtottak arra, hogy nemzeti közoktatásügyünk-
nek egyik munkás csapata itt, a természeti szépségek-
ben gazdag Gömör-vármegye kies vidékén, e nagy 
történeti-nniltú város falai között, egy Tompa Mihály, 
Ferenczy István és a 18. század egyik legnagyobb hirű 
református tanárának, a „magyar Faust"-nak szülő-
földjén egy virágzó protestáns főgimnázium körében 
adjon találkozót egymásnak. 

Jelen közgyűlésünknek ünnepi jelleget ad az a 
körülmény, hogy nagy reformátorunk, Kálvin János 
születésének négyszázados évfordulójába esvén, felolva-
sásaink során mi is áldó kegyelettel elevenítjük fel a 
reformáczió eme vezéralakjának, a hatalmas egyház- és 
iskolaszervező szellemnek emlékezetét s ezáltal közgyű-
lésünket azon ünnepélyek keretébe illesztjük be, melyekkel 
a magyar ref. egyház, a világ összes református egy-
házaival összhangzásban, a Kálvin születésének négy-
százados emlékünnepét üli meg. 

Kálvin szigorú erkölcsi világnézetéből és puritán 
egyszerűségéből a magyar ref. iskola egészen a legújabb 
időkig igen sokat őrzött meg. Az a szigorú fegyelem, 
mely iskoláinkban csaknem a XIX. század közepéig 
uralkodott s mely a zenét, tánczot vagy világias öltözet 
viseletét is bűnül rótta fel az ifjúságnak, mind a Kálvin 
szellemi hagyatéka volt, mellyel ő az erkölcstelenségbe 
sülyedt Genfet az erkölcsi újjászületés ösvényére vezette. 
E nevelési szellemet, mint nyerseséget nem egyszer 
szemére is vetették a magyar kálvinista iskolának, de 
a falai közt edződött izmos jellemek annál többször 
váltak javára nemzeti közéletünknek. Ma pedig, mikor 
az erkölcsi nevelés hangsúlyozása — mint utóbb érin-
teni kivánom — mindinkább előtérbe lép, alig állíthatunk 
tanuló ifjúságunk elé magasztosabb erkölcsi mintaképet, 
mint a Kálvin törhetetlen jellemét, mellyel üldöztetésben 
és számkivetésben is rendületlenül megállott hitbeli meg-
győződése mellett, hajthatatlan akaraterejét, mellyel 
Genf reformáczióját világtörténeti fontosságra emelte; 
heroikus bátorságát, mellyel a rázúdúló szenvedélyeknek 
ellenállott és nagyszerű önmegtagadását, mellyel magán-
érdekeit a közügynek, egészen a nélkülözésig alárendelte. 

Kálvin Genf egyházi reformáczióját a nemzeti 
élettel a legszorosabb kapcsolatba hozta s az általa szer-
vezett egyházalkotmány e „keresztyén köztársaság"-nak 
egyúttal politikai szervezete is volt. Az egyházi és nem-
zeti életnek ez az összeforrott benső egysége a magyar 
ref. egyháznak — a hitágazatok mellett — a genfi 
apostoltól nyert, legszentebb öröksége. Ez a szellem 
emelte a kálvini hitújítást hazánkban a nép ajkán magyar 
vallássá, ez forrasztotta össze a vallásszabadságért 
vívott küzdelmeket nemzeti szabadságharczainkkal s ez 
tette ref. iskoláinkat a nemzeti szellem védváraivá, 
melyekben a magyar géniusz nemzetünk legnehezebb 
korszakaiban is otthonára talált. Es a ref. iskola Kálvin 
emlékét ma sem ünnepelheti méltóbban, mint azáltal, ha 
múltjához híven minél teljesebb mértékben igyekszik 
szolgálni és előbbre vinni nemzeti közműveltségünket. 

De Kálvin nemcsak Genf reformátora volt. Széles-
körű összeköttetéseivel, buzdításaival és irányító hatá-
sával — mint egykor Pál apostol hittérítő útjaival — 
csakhamar lelki rokonságba hozta a legkülönbözőbb 
népeket s a szellemi életnek olyan közösségét teremtette 
meg a művelt nemzetek között, mely az emberi műveltség 
egyetemességét is mélyítette. A magyar ref. iskola e 
törekvésekben is híven követte mesterét s azok az össze-
köttetések, melyeket Németország, Svájcz, Hollandia 

és Skóczia ref. egyetemeivel századokon át fentartott, 
nem egyszer termékenyítették meg hazai közoktatásunkat 
és vitték előbbre nemzeti közműveltségünket. A nyugot-
európai kultura körében fölmerült szellemi mozgalmak, 
pedagógiai törekvések és tanügyi reformok sokszor 
épen a protestáns iskolák külföldi kapcsolatai révén 
vertek gyökeret hazai talajunkban és sarjaztak fel nem-
zeti kultúránkban. Ezt a szellemi kapcsolatot fentartani 
ma is a legbölcsebb tanügyi politika s közoktatási kor-
mányzatunk elsőrangú feladatai közé tartozik. 

Az eszmék világát nem lehet a nemzeti határok 
közé szorítani s a lelki műveltséget és erkölcsi világ-
nézetet egyetemes érdekeinél fogva az emberi művelt-
ség egyetemes alapjaira kell építeni. A magyar közok-
tatásügyi politika nem is zárkózott el a múltban az 
európai kultura szellemi közösségétől, a 18. századi 
ratio educationistól kezdve (mert hiszen azelőtt állami 
tanügyi politikáról szó sem lehet) egészen 1883-iki 
középiskolai törvényünkig a külföldi tanügyi viszonyok 
fejlődésével harmonikus törekvés nyilatkozik meg közok-
tatási szervezetünkben. Csak újabb időben ejtette meg 
kulturpolitikusainkat a nemzeti iskola eszméje, melynek 
örve alatt, figyelmen kívül hagyva a kulturállamok tan-
ügyi berendezését s megszorítva filologiai oktatásunk körét, 
meglazították hazai közoktatásunknak a nyugateurópai 
tanrendszerrel való kapcsolatát s ezáltal akaratuk ellenére 
is nemzeti tudományosságunk elszegényítésén dolgoztak. 

Pedig a nemzeti iskola minden egyéni vonása 
mellett sem nélkülözheti az egyetemes műveltség alap-
jait. A német, franczia és angol iskola mind magán 
viseli az illető nemzetek típusát, de mindenik ugyanazon 
a tanulmányokon képezi ki a nemzet vezető intelligen-
cziáját. Ám törekedjünk közoktatásunkat nemzeti tarta-
lommal megtölteni, igyekezzünk a magyar faj sajátságainak 
kifejlesztése és érvényesítése útján iskoláinkat a nemzeti 
társadalom szükségleteivel összhangzásba hozni; de ezt 
ne az általános műveltség rovására tegyük — mintha 
a magyar ifjúságnak kevesebb tudományra volna szük-
sége mint a németnek vagy, francziának — különben a 
középeurópai népáradatban elszigetelten álló magyar 
fajunkat még e népek szellemi közösségéből is kizárjuk. 
Sőt a kulturális kapcsolatoknak s a műveltség egye-
temes érdekeinek épen arra kell sarkalniok a kultur-
politikusokat, hogy azokat a nagy tanügyi kérdéseket, 
melyek az európai közvéleményt évtizedek óta foglal-
koztatják, mint a középiskola általános reformja, tananya-
gának kiválasztása, abban az irodalmi és természettudo-
mányi tanulmányok aránya, a klasszikus nyelvek szerepe 
s a különböző középiskolai típusoknak a felsőbb tanul-
mányokra való jogosítása, — igyekezzenek nemzetközileg, 
a tanügyi kormányok közös egyetértésével megoldani. 

Dpczi Imre. 
(Vége köv.) 

BELFÖLD. 
Antal Gábor jubileuma. 

A negyven éves lelkészi jubileumát megült püspök 
érdemeiről lapunk vezető helyén már megemlékeztünk. 
Itt csak a f. hó 8-án megtartott jubileumi ünnepély 
lefolyásáról kívánunk beszámolni. 

Ezt a beszámolót nem szoríthatjuk egy rövidebb 
tudósítás keretébe és pedig nemcsak a jubiláns kiváló 
érdemeire való tekintetből; hanem azért sem, mert Antal 



Gábor jubileuma oly széles körben keltett érdeklődést 
és lefolyása oly impozáns méreteket öltött, hogy az nem 
csupán a komáromi gyülekezetnek s a dunántúli egyház-
kerületnek, hanem szinte az egész magyar protestan-
tizmusnak az örömünnepévé nőtte ki magát. 

Az ünnepélyre sietők, testvérkerületek és egyházak, 
egyházi és világi hatóságok képviselői már jún. 7-én 
délután összesereglettek Komáromba, élükön gróf Tisza 
István egyházkerületi főgondnokkal. Az érkezőket nagy 
ünnepélyességgel, díszbandériummal s üdvözlő beszé-
dekkel fogadták a komáromi gyülekezet, Komárom város 
és Komárom megye képviselői, akiknek nevében Kálmán 
Rudolf főispán üdvözölte a vendégeket. Az üdvözlő 
szavakra gróf Tisza István főgondnok adta meg a választ, 
örömét fejezve ki a felett, hogy Antal Gábor ünneplé-
sében összetalálkozik, felekezeti különbség nélkül min-
denki, a ki őt és nemes munkálkodását ismeri. Hosszú 
kocsisorban vonult ezután be a vendégsereg a zászlókkal, 
virágokkal felékesített városba, a melynek ez ünnepi 
képe is már a mellett tett bizonyságot, hogy Komárom 
város lakóinak szíve valóban összedobbant, hogy együtt, 
egy érzelemmel ünnepelje Antal Gábort. 

Este a jótékony nőegylet rendezett szeretet-estélyt; 
ennek végeztével pedig szerenáddal tisztelték meg a 
jubilánst és gróf Tisza Istvánt, a kiket Kacz Lajos, 
illetve dr. Kiss Gyula presbiterek üdvözöltek. 

Június 8-án még inkább ünnepi képet öltött a város. 
Palástos papok, díszmagyaros notabilitások csoportjai, 
az ünnepre siető közönség seregei hullámzottak az utczákon, 
s az arczok vidám, örvendező ragyogása mutatta, hogy 
nem sablonszerű, hanem szívbeli, igaz ünnepe ez a nap, 
mind magának Komáromnak, mind az abba összesereglett 
vendégeknek. 

Az ünneplés a délelőtt 9 órakor, a volt ref. kollé-
gium épületében megnyitott egyházkerületi közgyűlésen 
vette kezdetét. A közgyűlésbe küldöttség hívta meg a 
püspököt s vele együtt vonultak át a közgyűlés tagjai 
és a testvérkerületek hivatalos képviselői a templomba, 
az ünnepélyes istentiszteletre. 

A 37. dics. 1. és a 80. dics. 1. verseinek eléneklése 
után Tóth Kálmán esperes ment a szószékre s tartott 
alkalmi egyházi beszédet Luk. 12: 42—44 alapján a hű 
sáfárról és annak jutalmáról. A papi szolgálat után, id. 
Sulacsik Lajos karnagy vezetésével alkalmi vegyeskar 
énekelt; végezetül pedig a XC. Zsoltár 9-dik versét 
énekelte a közönség. 

Nyomban az istentisztelet végeztével újból meg-
nyitotta a templomban gr. Tisza István főgondnok az 
egyházkerület díszközgyűlését s emelkedett szólásra, 
hogy üdvözölje a jubilánst. Mély benyomást gyakorolt 
és közhelyesléssel kisért beszédében úgy mutatta fel gr. 
Tisza Antal Gábort, mint az igaz magyar ember és az 
igaz lelkipásztor fénylő példáját. Az igaz kálvinista magyar 
emberét, ki egyesíti magában az erős kálvinista és tőről 
metszett magyar ember jó tulajdonságait; a ki egyesíti 
lelkében Isten és haza fogalmát; a kiben hazaszeretet 

és vallása iránti hű ragaszkodás oly egységes harmóniá-
ban olvad Össze, hogy soha, semmi törekvésénél e két 
ügyet egymással ellentétbe kerülni, egyháza ügyét a 
magyar nemzet, a magyar szabadság, a magyar fölvilá-
gosodás és haladás nagy nemzeti kérdéseitől elszakítani 
nem engedi. És az igaz lelkipásztorét, a kiben nemcsak 
az az erős hithűség, az az igaz hitben rejlő lelkierő van 
meg, a mely annyi veszedelem között annyi hőst szült, 
de a kiben megvannak azok a hasznos, azok a becses 
tulajdonok is, a melyek a mai kor változott viszonyai, 
változott föladatai és kötelességei között igaz lelkipász-
torrá avatják az Isten szolgáját. Mert változtak az idők, 
változtak a viszonyok; új föladatok elé állítanak bennün-
ket, és azok a tulajdonságok, a melyek őseinket, azon 
kor nagy lelkipásztorait diadalra vezették, ma már nem 
elegendők. Nem külső ellenség fenyegeti ugyan ma egy-
házunkat s az azzal egybeforrott szabadságot, felvilá-
gosodást, a magyar nemzet lelki épségét és biztosságát, 
de vannak azért mindezeknek kemény és veszedelmes 
ellenségei ma is. Egyfelől a felforgató törekvések, a 
melyek az emberi indulatok fölizgatása által a materia-
lizmus örvénye felé ragadják az emberiséget; másfelől 
a lelki sötétség liarczosai, a kik a sötétségre alapított lelki 
uralmuk lánczaival akarják lenyűgözni az embert. Lelki 
fegyverekkel küzd mind a kettő. Lelki fegyverekre van tehát 
szükségünk nekünk is, és építő munkára, hogy híveinket, 
egyházunkat ne csak megtarthassuk, hanem a bennök 
levő szellemi és erkölcsi erőket a fejlődés legmagasabb 
fokára emeljük. S ha ennek a lelki fegyverrel vívott 
küzdelemnek s ennek az építő munkának igazi harczosát, 
munkását keresi, annak példányképéül csak Antal Gábor 
alakját állíthatja; mert ő dolgozik, erővel, tudománnyal, 
bölcseséggel, szeretettel, gyönyörűséggel, s azzal a 
reménnyel és bizalommal, a mely betölti minden férfiú 
lelkét, a ki meg van győződve ügyének igaz, szent, lé-
gy őzhetei len voltáról és a ki bízik Istenben, hogy meg 
tudja vívni a küzdelmet. Mint ilyen embert, lelkipásztort 
és püspököt a legszívesebb szeretettel üdvözli. Mi nem 
adhatunk a mi nagy embereinknek más jutalmat, mint 
csak a nagyrabecsülést, a ragaszkodást, a bizalmat és a 
szeretetet. Ezek jeléül fogadja el a kerülete által össze-
állított emlékalbumot s a jegyzői kar plakett jét. Az isteni 
gondviselés pedig hallgassa meg a hozzá szálló kérést 
és tartsa meg erőben, egészségben, benső megelégedés-
ben és boldogságban, hazánk és egyházunk javára, 
hívei, barátai, szerettei s viruló családja boldogságára ! 

A jubiláns meghatott hangon kezdte meg válaszoló 
beszédét. Teljes életében — mondá — gyermeki aláza-
tossággal viseltetett Isten iránt. De annyira hálára köte-
lezettnek nem érezte magát sohasem, mint most, a mikor 
40 éves lelkészi szolgálata alkalmából ilyen ünneplés-
ben részesítik. Mily könnyű, mily természetesnek látszó 
volna, hogy ezt az ünnepeltetést, mint személyét illetőt 
elfogadja. De ő ezt kénytelen elhárítani magától, a nél-
kül, hogy képmutatóskodni akarna. Mint Pál apostol, 
úgy ő is teljes meggyőződéssel azt vallja, hogy a mi 



vagyok, Isten által vagyok. Isten vezérelte őt kora gyer-
mekségétől fogva olyan úton, hogy tiszta, nemes elveket 
szerezhessen s azokat olyan mélyen véshesse szívébe, 
hogy ragaszkodni tudjon hozzájuk az élet minden körül-
ményei között. Igaz hittel, gyermeki alázatossággal, de 
a lelkében megismert igazhoz és jóhoz szilárdan ragasz-
kodva működött mint tanár, mint lelkipásztor s mint 
püspök, s ha működése nem volt sikertelen, azt Isten 
kegyelmének s Isten után azoknak a buzgó segítőtársak-
nak köszöni, a kik oldala mellett állottak ós állanak. 
A megtiszteltetést tehát, a melyben ma oly sokan része-
sítik, hálás köszönettel fogadja ugyan, de a dicséret és 
dicsőség csak az örökkévaló Istené legyen, a ki az erő-
telenekben, a kicsinyekben is meg tudja dicsőíteni hatal-
mát és jóságát! 

Majd sorra jöttek a többi üdvözlők, szinte a vég-
telenségig. Legelső sorban a kormány üdvözletét tolmá-
csolta Kálmán Rudolf főispán s egyszersmind átnyújtotta 
a kultuszminiszternek a jubiláns királyi kitüntetéséről 
szóló értesítését, a mely szerint a király Antal Gábor-
nak a Ferencz József-rend nagykeresztjét adományozta. 
Az egyetemes konvent és a testvérkerületek képviselői: 
Baksay Sándor, dr. Darányi Ignácz, Szilassy Aladár, 
Puky Gyula, Petri Elek, Szőts Farkas, Erőss Lajos. György 
Endre, Nagy Károly, gr. Bethlen Pál nevében gr. Degen-
feld József; az evang. egyház nevében Zsilinszky Mihály 
ker. felügyelő; az unitárius egyház nevében Józan Mik-
lós esperes tolmácsolták megbízóik nagyrabecsülését és 
jókívánatait. 

Az üdvözlő küldöttségek száma körülbelöl negy-
venre rúgván, mindnyája felsorolására nem vállalkoz-
hatunk. Kiemeljük azonban közülök mégis a dunántúli 
egyh. ker. esperesi karáét, a pápai ós a csurgói isko-
lákét, a Magyar Prot, Irodalmi és a Luther Társaságét, 
az Orsz. Ref. Lelkószegyesületét, a horvát szlavónországi 
missziói egyházak lelkészének és tanítóinak nagy küldött-
ségét, Komárom vármegyéét és Komárom városáét. 

Az üdvözlők hosszú sora csak délután 3 óra felé 
ért véget, a mikor is közebédre gyűlt össze az ünneplők 
óriási serege, a mely testileg a gazdag ebéd, szellemileg 
a hivatalos és nem hivatalos felköszöntők által megelé-
gíttetve csak akkor oszlott szét, a mikor a délutánra 
kitűzött ünnepélyekre : a ref. ifjúsági egyesület zászló-
avatására s az azután tartott estélyre kellett indulnia. 

Szép, lélekemelő volt a komáromi jubiláris ünne-
pély. S jól esett látnunk, hogy egyező érzelemmel vettek 
abban részt a különböző felekezetek, a polgári és kato-
nai hatóságok is. A kit ünnepeltünk, az valóban meg 
is érdemelte azt, hogy jubileuma ily nagy keretű s ily 
harmonikus legyen ! Antal Gábor, mint ember, mint 
lelkipásztor s mind püspök olyan férfiú, a kinek mind-
nyájan, egyező érzelemmel csak azt kívánhatjuk, hogy 
a kegyelemnek Istene tartsa meg hazánk, egyházunk 
javára sokáig-sokáig! Tudósító. 

Az orsz. ref. tanáregyesület közgyűlése. 
A ref. egyház és a város szíves meghívására, a kies 

Gömör vármegye székvárosában, Rimaszombatban tartotta 
meg az orsz. ref. tanáregyesület idei, 8-dik évi közgyű-
lését, folyó hó 1. és 2. napjain. Rimaszombat, virágzó 
egyesült protestáns főgimnáziumával egyetlen helye az 
országnak, a hol egy kulturális intézmény fentartásában 
tényleg megvalósult a mult század első felének a két 
evangéliumi egyház uniójára irányult törekvése. S nem 
hiába, hogy az uniónuk e klasszikus földjén volt a tanár-
egyesület közgyűlése, de azt mondhatjuk, hogy szinte 
az unió jegyében is folyt le. Az evangelikus tanáregye-
sületnek a szorosabb együttműködés tárgyában a ref. 
tanáregyesülethez intézett felhívása, Gömori János evang. 
tanáregyesületi képviselőnek, Szentiványi Árpád tiszai 
kerületi felügyelőnek hivatalos üdvözlő szavai, az ünnepi 
ebéden elhangzott felköszöntők, s végül a közgyűlésnek 
az evang. tanáregyesület felhívására adott hivatalos vá-
lasza, mind többé-kevésbbé az unió eszméje körül for-
gottak. S az a lelkesedés, a mely az erre vonatkozólag 
elhangzott szavakat és határozati javaslatokat kisérte, 
azt a benyomást keltette, hogy sokak lelkében él az 
óhajtás még a két evangéliumi egyház valóságos uniója 
iránt is; olyan pedig alig akadt a jelenvoltak között 
egy is, a ki a két egyház egyháztársadalmi és kulturális 
téren való szorosabb együttműködését s közelebbről a 
két tanáregyesület unióját ne óhajtotta volna. Ha mind-
ezek nem vezetnének is többre, mint annak belátására, 
hogy a testvéreknek nélkülözhetetlen szükségük van, 
még akkor is örülhetünk az érzelmek és gondolatok 
olyan megnyilvánulásának, mint a milyen Rimaszombat-
ban történt. A hol az érzelmek és a gondolatok úgy 
összecsengenek, ott a testvéri jobbok is könnyen meg-
találják egymást, az erők harmonikus összetétele csak 
jó eredőt hozhat ki az egyháztársadalmi és kulturális 
élet virágzóbbá tételére 1 

A közgyűlésre az egyesület tagjai közül mintegy 
150-en seregeltek össze, s alig maradt egy néhány intézet 
képviseletlenül, úgy hogy a rimaszombati gyűlést népes-
ség tekintetében a sikerültebbek közé számíthatjuk. Az 
érkező vendégek zömét s az azzal együtt érkezett elnök-
séget május 31-én délután hivatalosan fogadta a város, 
a melynek nevében dr. Kovács László polgármester kö-
szöntötte szives szavakkal a vedégeket, s viszont ezek 
nevében Dóczi Imre elnök mondott a meghívásért és a 
szives vendéglátásért köszönetet. 

Ezt a köszönetet előre is megérdemelte s utólag is 
megérdemli a derék város elöljárósága, intelligencziája, 
ref. egyháza és főgimnáziumának tanári kara, mert való-
ban szives, magyaros szeretettel igyekezett megfelelni 
mindegyik házigazdai szerepének, mind a szállásadásban, 
mind a vendégelésben, mind a szórakoztatásban, úgy 
hogy azt hiszem, hogy e tekintetben csak a legkelle-
mesebb emlékeket hozhattuk haza magunkkal! 

Az elszállásolás s a kedves házigazdákkal való 
megismerkedés után, este a Hungária szállóba seregeltek 
össze az egyesületi tagok és a város intelligens körei, 
hogy az egymást nem ismerők ismerkedjenek, az isme-
rősök pedig szívesen köszöntést váltsanak. Vidám, eleven 
társaság verődött így össze, a mely talán sokáig együtt is 
maradt volna, ha az úti fáradalmak és a másnapi hiva-
talos teendők nyugalomra nem ösztönözték volna. 

Másnap, június 1-én reggel már a választmány 
ülésezett, hogy a gyűlés elé terjesztendő ügyeket meg-
beszélje. De már ugyanakkor megindult a tagok gyüle-
kezése is az egyesült prot. főgimnáziumnak öt év előtt 



épült, díszes és modern berendezésű épületébe, hogy 
innen 9 órára istentiszteletre vonuljanak fel a református 
templomba. A míg felvonultunk, elhaladtuk a szép nagy 
téren emelt törvényszéki palota, a megyeháza és a tér 
közepén emelkedő Tompa szobor mellett, s befelé haladva 
láthattuk a sok szép tíj házat, az eleven életet, a mely 
azt mutatta, hogy Rimaszombat nemcsak a múltban volt 
fontos pontja a magyar nyelvhatár e részén a magyar-
ságnak, a kulturának és az indusztriának, de az ma is, 
s hogy annak elöljárósága és színmagyar polgársága 
igyekszik lépést tartani a haladó idővel. Beérve a város 
főterére, először szomorúan esett tekintetünk a római 
kath. templomra, a melyet Mária Terézia vakbuzgósága 
ragadott el a reformátusoktól; de aztán még is megvigasz-
talódtunk, a mikor bevonultunk a nagy térre néző, impo-
záns ref. templomba, a melynek nagy aranybetűs fel-
iratos táblája hirdeti, hogy annak helyébe, a mit az 
anya elragadott, a fiúnak II. Józsefnek kegyelme mellett 
rövid idő alatt új hajlékot emelt a tiszta evangéliumnak 
a rimaszombati reformátusok áldozatkész buzgósága. 

Az istentiszteleten, köz- és vegyeskari ének után, 
Czinke István helybeli ref. lelkész imádkozott. Czinke 
Istvánnak nem hiába van jó neve az imaírás terén. 
Szépen elmondott imádsága, mind alkalomhoz méltó tar-
talmával, mind gondolatai gazdagságával és stílusbeli 
szépségével lekötötte és felemelte a lelkünket. Egy kar-
ének, a Himnusz és egy közének eléneklése után ki-
vonultunk a rimaszombati intelligens protestáns közönség 
által egészen betöltött templomból s indultunk a vár-
megyeháza dísztermében megtartandó közgyűlésre. 

Az egészen új, modern berendezésű megyeházának 
díszes nagytermében Dóczi Imre elnök nyitotta meg 
a közgyűlést. Megnyitó beszéde, mint mindig, úgy most 
is felölelte hazai iskolaügyünk legfontosabb kérdéseit, s 
ezek mellett büszkén mutatóit reá Kálvin esztendejében 
azokra a nagy szolgálatokra, a melyeket a magyar kál-
vinista iskolák teljesítettek és teljesítenek nemzeti köz-
oktatásunk terén, úgy a magyarság, mint az evangéliumon 
alapuló valláserkölcsi kultura megóvása és fejlesztése 
tekintetében. Megnyitóbeszédét lapunk más helyén egész 
terjedelmében közöljük. 

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után az elnök 
a hivatalos hatóságok és testületek megjelent képviselőit 
üdvözölte rövid, de meleg és a helyzethez illő szavakkal. 
Hivatalosan képviseltették magukat: a rimaszombati ref. 
és evang. egyházak, az egyesült prot. főgimnázium igaz-
gató-tanácsa és tanárkara, a tiszáninneni ref. egyház-
kerület, a gömöri ref. egyházmegye, a tiszai evang. egy-
kázkerület, Gömör vármegye, Rimaszombat városa, az 
orsz. középiskolai és az evang. tanáregyesületek és a 
beszterczebányai tankerületi főigazgatóság. 

Az elnöki üdvözlésre a hivatalos képviselők rendre 
válaszoltak s tolmácsolták megbízóik tiszteletét, szere-
tetét, jókivánatait, a melyeket a gyűlés köszönettel örö-
kített meg jegyzőkönyvében. Különösen kiemelkedtek ez 
üdvözlő válaszok közül: Czinke Istváné, a ki méltán 
hivatkozhatott arra a nagy kulturális szolgálatra, a melyet 
a rimaszombati egyesült prot főgimnázium teljesített és 
teljesít a magyar nyelvhatáron, s arra a nagy áldozat-
készségre, a mellyel a város református lakossága védte, 
óvta, fejlesztette iskoláját, úgy hogy, mint az édesanya, 
sokszor a maga szájától vonta el a falatot és inkább szű-
kölködött, csakhogy szeretett gyermeke fogyatkozást ne 
szenvedjen ; továbbá Szentiványi Árpád tiszakerületi fel-
ügyelőé és Gömöri János evang. tanáregyesületi kép-
viselőé, a kik a két evangéliumi egyház, illetve tanár-

egyesületek szolidaritását és a szolidaritás még bensőbbé 
tételének szükséges voltát hangsúlyozták. 

E bevezető dolgok után S. Szabó József debreczeni 
kollégiumi tanár, az egyesület főjegyzője tartott, széles-
körű tanulmányon épült, mélyen járó s Kálvin nagy em-
lékéhez méltó felolvasást „Kálvin oktatási elvei és tan-
ügyi politikája" czím alatt. Tanulmánya szépen, nyorn-
ról-nyomra haladva mutatta fel a nagy ember oktatási 
elveinek fejlődését, teljes kialakulását, s azt a hatást, 
a melyet Kálvin genfi iskolájának rendszere ós szelleme 
gyakorolt hazai kálvinista iskoláztatásunkra. Láthattuk 
e tannulmányból, hogy Kálvin megérdemli a nagy refor-
mátor nevet még az oktatásügy terén is, a kinek szel-
leme, elvei felismerhetők még ma is kálvinista iskoláink 
életében. 

Dr. Antal Géza pápai theol. tanár „A vallástör-
ténet a tanítás különböző fokozatain" cz. alatt értekezett, 
s meggyőzően mutatta ki, hogy a vallástörténeti isme-
retek közlésének nagy jelentősége van a tanítás minden 
fokozatán, úgy az általános műveltség, mint különösen 
a vallásos képzés, legkülönösebben pedig a lelkésznevelés 
tekintetéből. A mi a középiskolát illeti, külön tantárggyá 
nem kivánja ugyan tétetni a vallástörténetet, de óhaj-
tandónak tartja, hogy mind a vallástanítás, mind a klasszi-
kus nyelvek, a földrajz és a történelem tanítása körében 
súly helyeztessék a szükséges vallástörténeti ismeretek 
közlésére is. 

Déli 1 órakor berekesztetvén az első napi közgyűlés, 
az egyesület tagjai Rimaszombat nagy fiának, a magyar 
kálvinista egyház egyik büszkeségének: Tompa Mihály-
nak a megyeház előtti téren álló szobrához vonultak le, 
hogy azt megkoszorúzzák. A Himnusz eléneklése után 
Sinka Sándor egyesületi alelnök tette le a szoborra szép 
beszéd kíséretében az egyesület nemzeti szalagos babér-
koszorúját. A kegyeletes aktust a Szózat eléneklése 
rekesztette be. 

Délben fél 2 órakor, a főgimn. díszes tornatermé-
ben a ref. egyház, a főgimnázium és a város látta ven-
dégeiül az egyesület tagjait. A közebéden szintén meg-
jelentek az egyházak, a megye, a város hivatalos kép-
viselői s Rimaszombat intelligens körei. Hogy a vendéglátás 
bőséges volt s nem hiányoztak a felköszöntők, talán 
felesleges is említenünk. 

Ebéd után a főgimnázium udvarán lefényképezték 
a társaságot, azután pedig a város látnivalóinak meg-
tekintése következett, a helyi rendező-bizottság tagjainak 
szives kalauzolása mellett. Este az egyesület tiszteletére 
műestély volt, a melyen a rimaszombati intelligenczia női 
és férfi tagjai gyönyörködtették, karénekekkel, szava-
latokkal, zeneszámokkal a megjelenteket. A műestélyt 
táncz követte. 

A második napon folytatódott a közgyűlés, a melyen 
S. Szabó József főjegyző az egyesület életéről, Gulyás 
István pénztárnok a vagyoni ügyekről tettek jelentést, s 
a választmány által előterjesztett ügyek intéztettek el. 
A gyűlés tiszteletbeli taggá választotta meg a magyar 
kálvinista tanárság nesztorát: Baksay István, volt rima-
szombati tanárt s e határozatát küldöttségileg hozta az 
agg s testi gyengesége miatt a gyűlésen meg nem jelen-
hetett nesztor tudomására, a ki a megtiszteltetést azzal 
viszonozta, hogy 200 koronával alapító tagjává lett az 
egyesületnek. 

A jövő együttműködés tekintetéből fontos volt a 
gyűlésnek az evang. tanáregyesület átiratára adott válasza. 
A ref. tanáregyesület a legszívesebben munkál közre, 
hogy a két testvéregyesület viszonya minél bensőbb, 
közvetlenebb és szervezettebb legyen, s hogy ez a szoros 



együttműködés elvégre a két egyesület uniójára ve-
zessen. 

Volt a második napon két felolvasás is. Borsos 
Károly mezőtúri igazgató azt fejtegette, hogy mit tanít-
sunk a középiskolákban ? Értekezésében gyökeresen 
reformálandónak minősítette a jelenlegi középiskolai tan-
tervet, mind a tantárgyak, mind a felölelendő tananyag, 
mind az órabeosztás tekintetében. Dr. Sáringer János 
kisújszállási tanár a földrajz tanílásáról értekezett s 
azokat a módokat mutatta fel, a melyek mellett ezt a 
tantárgyat kedvessé és praktikusan is hasznossá lehet 
tenni a középiskolai oktatásban. 

A felolvasásokat tetszéssel fogadta a gyűlés. Az 
idő előrehaladottsága miatt azonban azok megvitatásába 
már nem mehetett bele, hanem majd az egyesület évköny-
vében fogja őket közölni. Szívesen fogadta a gyűlés a 
szatmári ref. egyház és főgimnázium meghívását s ennek 
alapján elhatározta, hogy jövő évi közgyűlését, a főgim-
názium jubileumával kapcsolatban, Szatmáron fogja meg-
tartani. 

A tárgysorozat elintézése után az elnök mondott 
még egyszer szives köszönetet a házigazdáknak s a 
megyének és berekesztette a gyűlést. 

Délután kirándulásokra indultak az arra vállalkozók. 
A kirándulások programja gazdag és kecsegtető volt, 
mert a kies Gömör legszebb látnivalói megtekintésére 
hívogatott. S daczára ennek, mégis csak kevesen akadtak 
a vállalkozók, a minek egyik oka a gyűlésnek nagyon 
is az iskolai év végére esése, másik oka pedig azok a 
nehézségek és kényelmetlenségek voltak,, a melyekkel a 
látnivalókat meglehetett közelíteni. Ennek azonban már 
nem okai a rimaszombati buzgó rendezők, a kik szívesen 
ajánlták fel magukat minden szolgálatra, hanem oka a 
magyar állami, városi és társadalmi indolenczia, a mely 
nem gondoskodik arról, hogy csak valamelyes kénye-
lemmel is elérhetők volnának Gömör ama páratlan ter-
mészeti alakulatai és szépségei, a melyekből, ha kül-
földön volnának, a külföldi figyelmesség ós élelmesség 
valóságos kincsesbányákat teremtene. 

Referádánkat lehetetlen berekesztenünk a nélkül, 
hogy ismételten is köszönetet ne mondjunk mindazoknak, 
a kik az egyesületet Rimaszombatba vendégül hívták és 
látták is szives szeretettel. Különösen hálás köszönetet 
kell mondanunk a tanári karnak, az igazgató-tanácsnak 
s a ref. egyház elöljáróságának, a kik oly elismerésre 
méltóan buzgólkodtak azon, hogy vendégeik jól érezzék 
magokat. Egyénileg a magam részéről hálás köszönettel 
tartozom szives háziasszonyomnak, özv. Bánhidyné úrnő 
őnagyságának, Czinke István ref. lelkésznek s kedves 
családjának, és Somorjai János egyházi főgondnok úrnak 
és nemes lelkű, evangéliumi buzgóságú nejének, a kiknek 
kedves körében oly kellemes órákat tölthettem el, a 
melyeknek emlékezete nem fog elmosódni lelkemben 
sohasem 1 

Hamar István. 

A protestáns országos árvaházi nevelés 
félszázados eredménye. 

(Folytatás és vége.) 

Visszapillantva árvaházunk nevelés-, tanítás- és 
egészségügyének félszázados múltjára, a fokozatos fej-
lődés, a folytonos haladás és terjeszkedés képe tárul 
elénk. Jellemzi néhány nagyszabású, árváink életérdekeit 
hathatósan előmozdító reformalkotás, melyek alapvetői 
lettek egy új és kedvezőbb időszaknak. Ezek közé a 

reformalkotások közé tartozik mindenekelőtt, hogy növen-
dékeink az intézetből való kibocsáttatásuk után is nem-
csak erkölcsi, hanem anyagi támogatásban is részesülnek, 
minélfogva azt az életpályát választhatják, a mely haj-
lamuknak, tehetségüknek megfelel, fiúk és lányok egy-
aránt, sőt a leányok, a kik kiváló tehetséggel vannak 
megáldva, az intézetben maradhatnak pályájuk elvégzé-
séig. Valóban nagyjelentőségű, árváink egész életére 
jótékonyan kiható intézmények ezek, mert jövőjük biz-
tosítására irányulnak. Annakelőtte a mikor elkövetkezett 
a kibocsátás ideje,. megdöbbenve kérdezték: mi lesz 
már most velünk? Elhagyottan gondterhelten néztek a 
bizonytalan jövőbe. Csak Istenben bíztak, hogy megsegíti 
őket. Akarva, nem akarva, elfogadták az első kínálkozó 
alkalmat, a mely kenyérkeresetre tette őket képessé. 
Csak kivételesen találkozott egy-egy jószívű rokon vagy 
emberbarát, ki továbbképzésük elősegítésére vállalkozott. 
És ma ? Az inasnak úri módja van a régiek sorsához képest, 
kiknek a szenvedések iskoláján kellett átvergődniük, míg 
szabad szárnyra kelhettek. Mennyivel kedvezőbb a tanulók 
sorsa, a mióta az egyesület anyagilag támogatja őket, fogal-
muk sincs arról, mennyit kellett nélkülözniök, éhezniök, 
keserves mellékkeresettel foglalkozniok a régi diákoknak ! 
Kétszeresen hálát adhatnak az Istennek leánynövendé-
keink is sorsuk jobbrafordultáért, mert az újítással ők 
nyertek a legtöbbet. Ezt az áldásthozó fordulatot vájjon 
minek köszönhette árvaházunk ? Egy Isten sugalta szives 
köszöntésnek. 

1887-ben történt. Az árvák a városligeti fenyvesben 
sétáltak, a mikor szembe jött velünk egy nyájas arczú 
öreg úr. Az igazgató halkan figyelmeztette növendékeit, 
köszöntsék az öreg urat. Kalaplevéve tisztelettel köszön-
tötték, a mi láthatóan kellemesen lepte meg az öreg urat. 
Ettől a percztol kezdve érdeklődni kezdett árváink iránt. 
A mikor a fenyvesben tartózkodtak, arra irányítá lépteit, 
figyelemmel kísérte magaviseletüket, nézte játékukat, jó-
ízűen nevetetett bohóságaikon, többször beszédbe is eredt 
velük. 1887-ben, okt. 7-én hintó állott meg az árvaház 
előtt és abból kiszállt egy öreg úr. A mint meglátták az 
árvák, örvendezve kiáltották : a városligeti öreg úr ! Úgy 
volt. Hosszan elbeszélgetett az igazgatóval, behatóan 
kérdezősködött az intézet erkölcsi és anyagi ügyeit illető 
dolgokról, aztán gondolatokba merülve, mint a ki nagy 
dologra határozza el magát, elbúcsúzott. 1889. január 
2-án meghalt Budapesten dr. Wágner János hírneves 
egyetemi orvostanár, ki 300,000 koronánál többet tevő 
vagyonát a protestáns árvaházra hagyta. A nagylelkű 
emberbarát: a városligeti nyájas arczú öreg úr volt, ki 
családot nem alapított, talán azért, hogy annál többet 
juttasson embertársainak szorgalma gyümölcséből A feje-
delmi adomány kétszeres örömöt gerjeszt bennünk, mert 
nemcsak humánus czélnak szolgál, hanem elismeréssel 
adózott nevelési munkálkodásunknak. Dr. Wágner János, 
a nagy emberbarát emlékezete örökre élni fog árváink 
szívében-lelkében, nemzedékről nemzedékre és önzetlen 
emberszeretetét hirdető alkotásaiban. 



A nagy tőke azóta árváink javára gyümölcsözik, 
kamataiból bőven jutott az intézet egykori tanuló növen-
dékeinek is, a mi egyesületi vezetőségünk bölcseségét, 
fenkölt gondolkozását és nemesen érző szívét dicséri. 
Elsősorban Kovácsy Sándor elnököt, dr. Wagner Géza 
alelnököt és Szöts Farkas választmányi tagot illeti az 
elismerés pálmaága, kik lelkes buzgalommal küzdöttek 
árváink jó voltáért. 

Egy másik üdvös reformalkotása a múltnak: a 
nyaralás. Ennek az áldásos intézménynek eredménye 
meglepően mutatkozott az egészségi állapot feltűnő javu-
lásában. Azóta az alkati bajok száma nagyon megcsökkent. 
Az árvák a július és augusztus hónapokat Zebegényben 
töltik, a hol tele tüdővel szívhatják a balzsamos erdei 
levegőt, fürödhetnek a Dunában, részesedhetnek egész 
napra terjedő kirándulásokban. Van is jó eredménye 
ott tartózkodásuknak, mert testben meggyaporodva, lélek-
ben felfrissülten szoktak onnan visszatérni. 

Félszázad alatt 818 árvát vettünk fel az árvaházba 
és azok közül 45 halt meg az intézetben. Az egészségügyi 
állapotok vázolásánál kegyelettel kell megemlékeznünk 
dr. Jelenik Zsigmond főorvosról, ki 30 éven át teljes oda-
adással, díjtalanul vezette az intézet egészségi ügyeit. 
Méltó utódja lett dr. Szontagh Félix egyetemi m.-tanár, ki 
20 év óta működik intézetünkben lelkes ügyszeretettel. 

Említésre érdemesek még a következő reformok: 
az árvaházi két osztályú népiskolának hat osztályúvá 
való kibővítése, a tanerők számának kettőről ötre emelése, 
a slöjdtanfolyam szervezése a fiúk számára. Hazánkban 
ez volt az első, a népiskolai tanítás keretében vezetett 
slöjdiskola. Varrási és szabászati tanfolyam szervezése a 
leányok számára. A magyar nemzeti szellemnek meg-
honosítása. Kezdetben, majd másfél évtizedig erős német 
szellem honolt intézetünkben, az árvák németül társa-
logtak egymással, németül imádkoztak, énekeltek, német 
volt az iskolai tanítás nyelve. Voltak árvaatyák, kik egy 
szót se tudtak magyarul. Sok magyar gyermek elfelej-
tette édes anyanyelvét. 1874 óta intézetünk egészen 
magyarrá lett. 

Az elősorolt műveknek megépítéséhez, megterem-
téséhez az évek hosszú sora kellett. Mennyi munka, 
fáradság, gond és aggodalom, önmegtagadás, önfeláldozás 
bú ós bánat fűződik hozzájuk, de sok öröm, boldogság, 
lelki gyönyörűség is járt nyomukban. Hogy komolyan, 
lelkiismeretesen, lelkes ügyszeretettel, önfeláldozó oda-
adással munkálkodtunk, annak élő tanúbizonysága intéz-
ményünk erkölcsi és anyagi jóléte. 

Az 1859-ben Bauhofer György budai ev. lelkész és 
Székács József pesti ev. lelkész által elültetett parányi kis 
mustármag ma már terebélyes fává növekedett és gazdagon 
gyümölcsözik. A nemes alapítók teste már rég porladozik 
az anyaföldben, de lelkük most is itt van közöttünk. Ők 
adtak, adnak ós fognak adni az idők végéig lelket lel-
kűkből, hitet hitükből, erőt erejükből, bölcseséget böl-
cseségükből, haza- ós munkaszeretetet erényeik kimerít-
hetetlen tárházából. Legyen áldott emlékezetük. 

A nagylelkű alapítókat a kezdet nehézségeinek le-
küzdésében híven támogatta az első nőválasztmány, külö-
nösen annak megboldogult elnöke : Liedemann Frigyesné, 
ki édesanyaként szerette az ő árváit. Általaban a 
nőválasztmány mindenkoron hű munkatársa volt a férfi 
választmánynak és az árvaház felvirágoztatása érdekében 
kifejtett kitartó munkálkodásával nagy érdemeket szerzett. 
A noválasztmánynak mostani elnöke: a jótékonyságáról 
közismert Haberern Jonathanné, ki 1896 óta tölti be 
elnöki tisztét szeretettel és lelkesedéssel. Elődje a hitben 
erős és szeretettel megáldott Székács Józsefné volt. 

Árvaegyletünk felvirágoztató ja, újjászervezője báró 
Kochmeister Frigyes volt, ki a szent ügy érdekében ki-
fejtett páratlan buzgalmú és ritka nagy eredményű pénz-
gyűjtésével egyesületünk anyagi jólétének megteremtője 
lett. 18 évig elnökösködött és az alatt az idő alatt az 
egyesület alaptőkéje 557,524 koronával gyaporodott, a 
mi lehetővé tette az árvák számának 58-ról 100-ra való 
fokozatos fölemelését. 0 gyűjtötte össze az árvák mostani 
díszes lakóházának fölépítéséhez szükséges építési költ-
séget rövid 3 év alatt és azzal állandó és a czélnak 
megfelelő hajlékot teremtett az árváknak. Minek köszön-
hette az egyesület a nemes áldozatkészségnek oly nagy 
mértékű megnyilatkozását? Annak a szellemnek, mely 
hű visszatükrözője volt Kochmeister egyéniségének: a 
felkarolt ügy iránt érzett szeretetnek, a tervezésben való » 
megfontolásnak és körültekintésnek, a kivitelben való 
kitartó erélynek, a fillért is megbecsülő lelkiismeretes 
vagyonkezelésnek, a józan takarékosságnak és egyszerű-
ségnek, a fáradságot nem ismerő kötelességtudásnak. 
Ez a szellem vezeti utódját: Kovácsy Sándort is. Ennek 
a szellemnek tudandó be, hogy a mostani elnök vezetése 
alatt az egyesület vagyona félmillió koronával gyarapodott 
és annak alaptőkéje most: 1.155,000 korona. 

A nagyobb alapítványt tevők közt elsőnek említjük 
Peja Ödön egyszerű malommunkást, ki egy házból és 
kertből álló 3600 korona értékű vagyonát 1868-ban az 
árvaházra hagyta. Dr. Wágner János 309,206, Blahunka 
Ferencz 160,000, Zámory Kálmán 100,000, a Hutter 
József család 50,000, Báró Kochmeister Frigyes és neje 
40,000, Zsivora György 27,000, Jószív-egylet 24,981 
Paphegyiné, Schubert Katalin 21,979, Schneider József 
és neje 20,000, Szloboda Amália 16,788, Szloboda Anna 
14,376, Küttel Jozefa 14,000, Bleuyer József 12,000, 
Báró Bésán József 10,000, Bujanovich Jánosné 10,000, 
Báró Hirsch Mórné 10,000, Stephany Lajos 10,000, 
Pique Dame 8000 koronával léptek az alapítók kö/.é. 

Ha végig tekintünk egyesületünk 50 évi küzdelmes, 
de sok lelki örömmel megáldott munkálkodásán, nagy 
és lélekemelő változás van a mult és jelen között. A 
múltban a rideg közöny felhőin révedezve tört át a 
részvét egy-egy sugára, ma ezrek rokonszenve ragyogja 
be fényes napként. Akkor kevesen ügyeltek a szerény-
egyesület csendes működésére, ma a felmutatható jelentős 
eredmények hirdetik, hogy a haza, az egyház és a tár-
sadalom benne oly intézménnyel bír, a mely az erkölcsi 



és anyagi közjólétnek egyik hathatósan előmozdító ténye-
zője és neve áldásként hangzik országszerte. Akkor 
szerény kis bolti lakásra szorítkozott az ápolásra bízott 
10 árvának menedékhelye, ma saját nagyterjedelmű, 
korszerűen épített és berendezett épülete hirdeti a magyar 
protestáns közönség áldozatkészségét. Kezdetben 10, ma 
180 árva testi, lelki érdekeit gondozza és 56 künnlakó 
árvát pénzzel segit, tehát 186 árva élvezi jótékonyságát. 

A szép jubiláris ünnep megható egyszerűsége és 
magasztossága lelkesült érzéssel töltötte el százak és 
százak szívét, egy szívvé, egy lélekké varázsolta ennek 
az intézetnek minden volt és jelenlegi növendékét, minden 
jólelkű pártfogóját és barátját; templommá alakította 
intézetünket, melyben minden ajakról egyazon ima szállt 
az Egek Urához: Isten áldd meg a protestáns árvaházat. 

Hálatelten borultunk le az árvák sorsát intéző min-
denható Isten szent zsámolyánál. Köszönetet mondtunk 
különös kegyelméért és jóságáért, a melyben félszázadon 
át részesítette intézetünket, mely a sok megpróbáltatás 
daczára, teljes életerővel megáldottan virradt egy új fél-
századnak hajnalára. 

Brocskó Lajos. 

Nyilatkozat. 
Glossator úrnak (f. évi 22. sz.) joga van tetszése 

szerint vélekedni akár rólam, akár Kálvinról, akár álta-
lában bármiről, még olyanról is, a mihez semmi köze 
sincs. Sőt neki szabadságában is áll, nem úgy, mint 
nekem, a kitől még ő is meg akarja vonni azokat a jogo-
kat, a miket mástól sohasem jutott eszébe elvitatni, csak 
most tőlem és egy másik pataki kollégámtól. Joga van 
arra is, hogy féligazságoknak vagy egyebeknek tartson 
történetileg megállapított, de persze nem mindenkitől 
tudott vagy neki nem tetsző tényeket. Azonban még neki 
sincs joga valótlanságot állítani. Már pedig az valótlan-
ság, hogy én magamat akár besoroztam, akár be nem 
soroztam volna a láthatatlan egyházba. Affelől pedig 
legyen csendes szívvel Glossator úr, hogy nem -ugyan 
reáhallgatva, hanem mindenesetre saját tetszésem szerint, 
ki is fogom adni felolvasásomat. 

Zoványi Jenő. 

Felelet a „ N y i l a t k o z a t i r a . 
A vélemény jogát és szabadságát sem én, sem 

más nem vette el, sem el nem vitatta Zoványi profesz-
szortól. Csak állításai tudományos bizonyítását követeltük ; 
mert vélekedni jogos és szabad, de bizonyítani — köte-
lesség. Az unitáriusoknál való vendégszereplés szintén 
jogában és szabadságában áll Zoványi professzornak és 
kollegájának is. De nem erről van szó, hanem arról, 
hogy szükséges, hasznos és ildomos volt-e ez a ven-
dégszereplés ?! Én a következetességet itt is köteles-
ségnek tartom. A történetileg megállapított, de nem 
mindenkitől tudott, vagy nem mindenkinek tetsző 
tényekről szóló hangos kijelentésben a véleményszabad-
ság bő kihasználása tükröződik. Nem lesz nehéz kimu-
tatni azokról a tényekről, hogy féligazságok, vagy 
egészen a szabad vélekedés tényei, — ha nyilvánosságra 
jönnek. 

A valótlanság állításának vádját elhárítom magam-

ról s egész határozottsággal állítom, hogy Zoványi tanár 
említett felolvasásában — nevek említése nélkül — a 
láthatatlan egyházba sorozta saját martíri személyét s 
kiközösítette abból egyházunk nagy reformátori atyját, 
Kálvint. De ezt a kérdést nyilatkozattal eldönteni nem 
lehet. Itt csak a felolvasott értekezés döntheti el a nyi-
latkozatok sorsát. Épen azért, hogy a kritika valótlan-
ságát bebizonyítsa, adja ki felolvasását, de változatlanul, 
eredeti valóságában! Éz nem a tetszés, hanem az erkölcsi 
kötelesség kérdése. 

Glossator. 

IRODALOM. 
Emlékfüzetet adnak ki a Kálvin-jubileum alkal-

mából a komáromi ref. egyházmegye tanítói, mely a ref. 
népiskolákban tartandó ünnepély teljes sorrendjét tar-
talmazza, alkalmi imákkal, megnyitó és záró beszédekkel, 
alkalmi költeményekkel és a gyermekek által mondandó 
Kálvin-életrajzzal. Az egyházmegye által elfogadott füzet 
ára 20 fillér. Megrendelhető Kovács Lajosnál Negyeden 
(Nyitram.). Lelkipásztoraink és tanítóink figyelmébe ajánl-
juk a kis alkalmi füzetet! 

Yallás ós művészet czímen mintegy 12 ívnyi 
(200 1.) könyvet ad ki Réz László rozsnyói (Gömörm.) 
ref. lelkész. Előfizetési ár 4 korona. Előfizetési idő június 
végéig. A mű augusztusban jelenik meg. A kiválóan 
érdekesnek Ígérkező, aktuális művet ev. és ref. lelki-
pásztoraink, tanáraink, tanítóink, énekvezéreink és híveink 
figyelmébe ajánljuk. 

EGYHÁZ. 
Lelkószválasztás. A szarvasi evang. gyülekezet 

Kellő Antal, antalfalvi lelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Lelkészbeiktatás. Tőkés József, a málnási ref. 
gyülekezet új lelkipásztora május 25-én foglalta el hiva-
talát, a melybe Kiss Lajos étfalvai lelkész iktatta be. 

Antal Gábor püspök kitüntetése. A dunántúli ref. 
egyházkerület kiváló püspökét, Antal Gábort, 40 éves lel-
készijubileuma alkalmából ő fensége a Ferencz József-rend 
nagykeresztjével tűntette ki. Az erről szóló királyi intéz-
kedés így hangzik : „Személyem körüli magyar minisz-
terem előterjesztésére Antal Gábornak, a dunántúli refor-
mátus egyházkerület püspökének s az országgyűlés 
főrendiháza tagjának, egyháza és a közügyek terén 
hosszú, buzgó és eredményekben gazdag működésével 
szerzett érdemei elismeréséül, Ferenc József-rendem nagy-
keresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi június 
3-án Ferencz Jószef s. k., Zichy Aladár gróf s. k." 

Egyházmegyei egyházi értekezlet. A sepsii ref. 
egyházmegye egyházi értekezlete május 25-én tartotta 
meg közgyűlését Bikfalván. A megelőző istentiszteleten 
Bene István aldobolyi lelkész imádkozott, az alkalmi 
egyházi beszédet pedig Kiss Endre komlói lelkész tar-
totta. A közgyűlés a lemondás folytán megüresedett lel-
kész-elnökségre Kiss Lajos étfalvai lelkészt, alelnökké 
Bene Istvánt, titkárrá Kiss Albertet, jegyzővé Péter Gerőt, 
választotta meg. A tárgysorozat rendjén Péter Gerő 
keresztvári lelkész emlékbeszédet olvasott fel néhai 
Puskás Lajosról; Kóréh Endrének a szekularizációról 
szóló dolgozatát pedig Bene István titkár olvasta fel. A 
jövő évi közgyűlés helyéül Málnást jelölték ki. 



A barsi ref. egyházmegye f. hó 28 án Léván fogja 
megtartani közgyűlését. 

Gróf Tisza István a róm. kath. püspöki kar 
instrukcziójáról. A dunántúli ref. egyházkerületnek 
folytatólag jiín. 9-én tartott közgyűlésén, a püspöki jelen 
téssel kapcsolatban, gr. Tisza István főgondnok hosszabb, 
komoly beszédben hívta fel a gyűlés figyelmét a Ne 
temere dekrétum helyébe a Provida konstitucziót életbe 
léptető róm. kath. püspöki instrukczióra, annak vesze-
delmeire és törvénybe ütköző intézkedéseire. Beszédét, 
mely országszerte nagy feltűnést keltett, az idő rövid-
sége miatt csak jövő heti számunkban közölhetjük. Már 
most is jóleső érzéssel állapithatjuk azonban meg azt, 
hogy a püspöki kar instrukcziójának lefordításával és 
annak érdemleges kommentálásával lapunk hívta fel a 
közfigyelmet arra, hogy a Ne temere által támasztott 
bonyodalmak és veszedelmek nemcsak hogy nincsenek 
megszüntetve a Provida konstitucziónak a Magyarbiro-
dalomra is kiterjesztésével, hanem hogy a püspöki kar 
instrukeziója bizonyos mértékben még inkább rontotta a 
helyzetet. Gróf Tisza István is űgy ítél az instrukezió sérel-
mei felől, mint ítéltünk mi, s ennek talánfmeg lesz az az 
eredménye, a mi a mi szavunknak nem igen lett, t. i. 
hogy a politika és a klerikális mesterkedés által félre-
terelt közfigyelem újból reá fog irányulni erre a nagy-
fontosságú és nagyon veszedelmes ügyre. 

A budapesti ref. egyház új szervezete. A buda-
pesti ref. egyház, a felsőbb egyházi hatóságok által 
jóváhagyott szabályzatnak megfelelőleg, végrehajtotta új, 
parókhiális körönként való szervezkedését; megválasz-
totta presbitereit, egyházi képviselőit, parókhiális taná-
csosait és parókhiális gondnokait. A Kálvintéri körnek 
van 28. a józsefvárosi körnek 20, az Erzsébet-teréz-
városi körnek 24, a budai körnek 16, a kőbányai és 
zuglói körnek 6—6 presbitere. Parókhiális gondnokok 
lettek: a Kálvintéri körben dr. Ballagi Aladár, a józsef-
városiban dr. Ilosvay Lajos, az erzsébet-terézvárosiban 
Lánczy Leó, a budaiban dr. Némethy Károly, a kő-
bányaiban Vajna Károly, a zuglóiban Hamar István. Az 
új egyháztanács folyó hó 5-én tartotta meg, Petri Elek 
lelkész és dr. Kovácsy Sándor főgondnok elnöklete alatt 
alakuló ülését. Dr. Kovácsy Sándor megnyitó beszédé-
ben reámutatott a budapesti egyház bámulatos fejlődé-
sére, az ebből a fejlődésből az egyház intézőire váró 
nagy feladatokra, s meleg szavakkal hívta fel az egy-
háztanács tagjait az ezen feladatok megoldásában való 
buzgó közreműködésre. Az új presbiterek letették hivatali 
esklijöket, a mely után a presbitérium tagjai beosztattak 
az egyes bizottságokba. Helyeslőleg vette tudomásul a 
presbitérium, hogy az elnökség lefoglalózott egy alkal-
mas telket a svábhegyi templom részére. Örömmel je-
gyezte fel jegyzőkönyvében, hogy dr. Moody András, volt 
budapesti skót missziói lelkész, a svábhegyi templom-
építésre Elek Pál pedig egyházi jótékony czélokra 1000— 
1000 koronát adományoztak. Molnár Sándor főgimn. 
igazgató előterjesztése mellett helybenhagyta az igazgató-
tanácsnak a főgimn. vizsgálati rendjére és az ösztöndijak 
kiosztására vonatkozó javaslatait. Dr. Szabó Aladár be-
jelentéséből örömmel értesültek a felől, hogy az erdőtelki 
hívek egy ezüst úrvacsorai kelyhet ajándékoztak az ima-
ház részére. Végül elhatározták, hogy a még szükséges 
választások megejtése és némely anyagi ügyek elinté-
zése végett folyó hó 13-ára egyházi képviselői gyűlés 
hivassék össze. 

A dunántúli egyházkerület f. hó 9-én folytatta s 
be is fejezte komáromi közgyűlését. A napirend előtt 
Antal Gábor püspök meghatottan mondott köszönetet 

előző napi ünnepeltetéséért; viszont a kerület újból biz-
tosította kiváló püspökét szeretetéről és hozzá való tör-
hetetlen ragaszkodásáról. A püspöki jelentés beszámolt 
a kerület ügyeiről és több javaslatot terjesztett elő, a 
melyeket a gyűlés el is fogadott. Kimondta a gyűlés a 
pápai főgimnáziumnál a párhuzamos IV. osztály felállí-
tását s az ennek folytán szükségessé vált új tanári állás 
szervezését. Tudomásul vették a kultuszminiszter vála-
szat, <x mely szerint a theol. tanároknak az orsz. tanári 
nyugdíjintézetbe felvétetése ügyét az 1894 : XXVII t.-cz. 
revíziójával kapcsolatban fogja fontolóra venni. A Kál-
vin-jubileum tárgyában úgy intézkedett a gyűlés, hogy 
a gyülekezetek júl. 11-én tartsák meg az alkalmi isten-
tiszteletet, az iskolák pedig vagy a folyó iskolai év vé-
gével, vagy a jövő tanév elején, legkésőbb azonban okt. 
31ián tartsanak emlékünnepélyeket. 

A budapesti evang. egyház köréből. A budapesti 
evang. egyház közös képviselőtestülete f. hó 8-án ülé-
sezett, dr. Zsigmondy Jenő felügyelő és Kaczián János 
esperes elnöklete alatt. A gyűlés egyik legfontosabb tár-
gya volt az egyház elemi iskolája jövendő fenntartásá-
nak kérdése. Az új népiskolai törvény ugyanis eltörölvén 
a tandíjakat, az egyház csak abban az esetben tarthatja 
fenn elemi iskoláját, ha vagy az államtól nyer megfelelő 
kárpótlást vagy pedig a várostól megfelelő segélyt. El-
határozta a gyűlés, hogy eziránt sürgősen meg fogja 
keresni, mind a kultuszminisztert, mind a városi taná-
csot, s csak eljárása eredményéhez képest fog határozni 
az iskola sorsa felől — A fasori főgimnáziumnál vég-
legesítették tanári állásában dr. Hazai Olivért; a Góbi 
Imre lemondásával megüresedett igazgatóság ellátásával 
pedig ideiglenesen Rácz László tanárt bízták meg. 

A genfi Kálvin-ünnepélyeken való részvételre 
újabban jelentkeztek: Pap János leik. Bulcsu, Tóth 
Ferencz leik. Berzék, Kájel Endre leik. B.-Endréd, Erőss 
Károly leik. T.-Vajkócz, Szűcs József leik. Alsóőrs, dr. 
P. Horváth Zoltán Budapest, dr. Szelecsényi Zsigmond 
orvos Tass, Petőcz János jegyző és neje Ocsa, Zajzon 
Ferencz tanár és neje Szentgyörgy, Lakatos Károly 
tanító Komárom, Fülöp Zsigmond Komárom, Báthory 
Andor Késmárk, dr. Kun Béla jogakad. tanár Debreczen, 
Vargha Károly leik. K.-Helmecz, Végh Dezső Bpest, 
Korocz József leik. T.-Berczel, dr. Gulyás József ügyv. 
H.-Szoboszló, Pataky Sándor leik. Erkörtvélyes, Andrássy 
Kálmán leik. Buj, Czinke István leik. R.-Szombat, Gaál 
Ferencz leik. Poroszló, Nagy Mózes leik. O-Torda, 
Mórocz Sándor polg. isk. tanár Újpest, Pál Gyula leik. 
Nyir-Karász, Vadon Béla leik. Biharderecske, Péter 
Károly hív. képv. Kolozsvár, dr. Székely József leik. és 
Kenessey Miklós Szentmártonkáta, Cseresznyés Jenő 
műszaki tanácsos Temesvár, Darányi Gyula orv.-növ. 
Budapest, Szabó Lajos leik. és neje Nyírbátor, Tatos 
Lajos kzs. jegyző és neje Nyirlugos, Kádár Lajos leik. 
N.-Kanizsa, Korsó Jolán tanítónő B.-Bőcs, Vass Mihály 
leik. Gégény, Berey József esperes Nagyecsed, Takács 
Gyula jegyző Diósszentgyörgy, Bor János ig. tanító 
H.-Szoboszló, Szakács Imre leik. Mórágy, Tomory Dezső 
leik. Szabolcs, Harsányi István vallástanár Sárospatak, 
Tóthfalussy József leik. és neje M.-Vásárhely. Kádár 
Imre leik. Kraszna, Fábián János leik. Vácz, Muzsnai Pál 
leik. és Orbán Miklós földbirt. Mezősámsond, Nagy Béla 
theol. tanár Sárospatak, Molnár B. Albert leik. Menyő, 
Sörös Béla leik. Losoncz, Szeőke József leik. N.-Gécz. 
Balogh Albin egyh. tan. Bpest, Antal Géza theol. tanár 
Pápa, Olajos Pál lelkész és családja (öten) Törökszent-
miklós, Ováry Imréné Onód. 

Reformácziói emlékmúzeumok. A Kálvin Szövetség 



legutóbbi értekezlete a genfi út előkészítésére kiküldött 
bizottságot megbízta azzal is, hogy egyházunk irodalmi, 
történetmi és kulturális emlékeit igyekezzék összegyűjteni 
a genfi reformácziói múzeum számára. Ezzel kapcsolatban 
elhatározta, hogy Budapesten is állít, bár szűkebb keretek-
ben, magyar reformácziói emlékmúzeumot. Ezúton for-
dulunk újólag gyülekezeteink egyháztanácsaihoz, iskoláink 
vezetőihez, irodalmi és egyéb társaságainkhoz : küldjék 
el a (budapesti ref. theologia igazgatójának czimére: IX. 
Kálvin-tér 7.) a tulajdonukban levő és Kálvinnal, avagy 
a reformáczióval összefüggésben levő irodalmi műveket, 
történelmi emléktárgyakat, festményeket, templomaik, isko-
láik, könyvtáraik, paplakjaik képeit, lehetőleg két pél-
dányban. A genfi múzeum számára s/.ánt tárgyakat kérjük 
legkésőbb június hó 30-ig elküldeni. 

A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése f. hó 
2—5. napjain folyt le Debreczenben, Erőss Lajos püspök 
és gróf Degenfeld József elnöklete alatt. Megnyitó 
beszédében gróf Degenfeld reámutatott a politikai viszo-
nyoknak a prot. egyházra nézve kedvezőtlen voltára, a mely 
miatt a debreceni egyetem ügyének megoldását is kedve-
zőbb időkre kellett halasztani. Azután elismerőleg emlé-
kezett meg Erőss Lajos püspöknek a Bánátban végzett 
egyházlátogatásáról, mint az egyházkerület reform akció-
jának megindításáról. Az első napi gyűléssel kapcsolat-
ban történt meg a kerület 98, még fel nem szentelt 
lelkészének felszentelése is. A közgyűlés végzett dol-
gaiból kiemeljük a következőket. Miután a kormány 
által kiutalt 300.000 korona még nem elégséges a deb-
receni új gimnázium felépítésére, felkérik a debreceni 
egyházat, hogy ő is járuljon ahhoz 150 ezer koronával. 
A theol. akadémia dogmatikai tanszékére megválasztot-
ták dr. Lencz Géza mezőtúri lelkészt; a debreczeni ref. 
főgimn. fizika-mathematikai tanszékére Csűrös Bélát, 
rajztanári tanszékére Jakucs Istvánt. Szerveztek a jogaka-
démián egy és a bölcsészeti szakon két új tanszéket, az 
előbbit a jogbölcsészet és szocziológia, az utóbbiakat a 
rendszeres bölcsészet és a német nyelv számára. Újból ren-
dezték a debreczeni főiskola akadémiai tandíjait. A 
főiskolai takarékpénztár tervének tanulmányozására bizott-
ságot küldöttek ki. Helybenhagyták a debreczeni egyház 
újabb szervezetét. Intézkedtek a Kálvin-jubileum megtar-
tása és a jubileumi alap gyarapítása iránt. A debreczeni 
Kálvin-emlékmű bizottság kérelmére felhívták az egyház-
megyéket az adakozásra. Az egyházkerületi nyomda 
ügyében kiküldött bizottságot kiegészítették. Jóváhagyták 
a hajdúböszörményi és kisújszálási főgimnáziumok állam-
segély szerződését. A közgyűlés alkalmából a második 
napon Erőss Lajos püspök, a harmadik napon gr. Degen-
feld József főgondnok adott díszebédet. 

I S K O L A . 

Üj theol. tanár. A tiszántúli ref. egyházkerület 
közgyűlése a debreczeni főiskola theologiai szakjának 
dogmatikai tanszékére dr Lencz Gézát, a mezőtúri ref. 
gyülekezet egyik lelkipásztorát választotta meg. Az új 
tanárt szívesen üdvözöljük ! 

Kálvin-emlékünnepély. A dunántúli ref. egyház-
kerület pápai főiskolája, az iskolai év bezárásával kap-
csolatban, f, hó 13-án fogja megtartani a Kálvin emlék-
ünnepélyt. A programm szerint, a főiskolai karének 
után Csizmadia Lajos theol. tanár tart emlékbeszédet; 
két theologus dr. Kecskeméthy István: Kálvin és Farel 
cz. dialógusát adja elő; dr. Antal Géza Kálvinnak, mint 

paedagogusnak és iskolaalapítónak az érdemeit méltatja, 
s egy theologus Györék József: Kálvin János emléke-
zete cz. költeményét szavalja. Az ünnepélyt a főiskolai 
kar éneke zárja be. 

A budapesti ref. főgimnáziumon az évzáró osztály-
vizsgálatok f. hó 10-től 16-ig tartatnak meg. Jún. 17-én 
lesz a tornavizsgálat és verseny, és utánna az évzáró 
ünnepély. Az érettségi szóbeli vizsgálatok jún. 18—23. 
napjain fognak lefolyni. 

Protestáns középiskoláink érettségi kormány-
képviselői. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a prot. 
középiskoláink idei rendes érettségi vizsgálataira a követ-
kező kormányképviselőket küldötte ki: 1. A dunamelléki 
ref. egyházkerületben: A budapesti főgimnáziumhoz dr. 
Hegedűs István egyetemi tanárt, a halasi főgimnáziumhoz 
Imre Sándor egyetemi magán- és polgáriiskolai tanító-
képzőintézeti tanárt, a kecskeméti főgimnáziumhoz dr. 
Kacsóh Pongrácz állami főreáliskolai h. igazgatót, a nagy-
körösi főgimnáziumhoz Kérészy Zoltán dr. jogakadémiai 
igazgatót. 2 A dunántúli ref. egyházkerületben : a pápai 
főgimnáziumhoz Bakó József országgyűlési képviselőt, a 
csurgói főgimnáziumhoz dr. Szász Károly min. osztály-
tanácsost. 3. A tiszáninneni ref. egyházkerületben: A 
miskolczi ref. főgimnáziumhoz dr. Szádeczky Gyula egye-
temi tanárt, a sárospataki főgimnáziumhoz dr. Major 
Károly állami főgimnáziumi igazgatót, a rimaszombati 
egyesült prot, főgimnáziumhoz dr. Haendel Vilmos jog-
akadémiai tanárt. 4. A tiszántúli ref. egyházkerületben: 
A békési főgimnáziumhoz dr. Bartha Béla jogtanárt, a 
debreczeni főgimnáziumhoz Balogh Károly főgimnáziumi 
igazgatót, a hajdúböszörményi főgimnáziumhoz dr. Öreg 
János főiskolai tanárt, a hódmezővásárhelyi főgimná-
ziumhoz Szöts Farkas theol. tanárt, a kisújszállási főgimná-
ziumhoz Kincs Gyula főgimnáziumi igazgatót, a mára-
marosszigeti főgimnáziumhoz Kende Ferencz állami fő-
gimnáziumi 'tanárt, a mezőtúri főgimnáziumhoz Jakab 
Ödön állami főreáliskolai tanárt, a szatmárnémeti főgim-
náziumhoz dr. Szádeczky Lajos egyetemi tanárt, a karczagi 
főgimnáziumhoz dr. Antal Géza theol. tanárt és a hajdú-
nánási főgimnáziumhoz Hamar István theol. tanárt. 5. 
Az erdélyi ref. egyházkerületben: A kolozsvári főgim-
náziumhoz dr. Pap Tibor ref. jogakadémiai igazgatót, a 
marosvásárhelyi főgimnáziumhoz dr. Ferenczy Árpád egye-
temi magántanárt, a nagyenyedi főgimnáziumhoz dr. 
Szádeczky Bélát^ a kolozsvári Erdélyi Múzeum könyvtár-
nokát, a sepsiszentgyörgyi főgimnáziumhoz Juhász László 
hamvai ref. lelkészt, a szászvárosi főgimnáziumhoz dr. 
Erdélyi Lajos egyetemi magán- és polgáriiskolai tanító-
képzőintézeti tanárt, a székelyudvarhelyi főgimnáziumhoz 
Csiky Lajós theol. tanárt és a zilahi főgimnáziumhoz dr. 
Pruzsinszky Pál theol. tanárt. 6. A bányai ág. h. evang. 
egyházkerületben : A bpesti. főgimnáziumhoz dr. Schneller 
István egyetemi tanárt, a békéscsabai főgimnáziumhoz 
Raffay Sándor budapesti evang. lelkészt és a szarvasi 
főgimnáziumhoz dr. Moravcsik Géza középiskolai tanárt. 
7. A tiszai ág. h. evang. egyházkerületben: Az eperjesi 
főgimnáziumhoz dr. Masznyik Endre theol. igazgatót, a 
nyiregyházai főgimnáziumhoz dr. Pruzsinszky János buda-
pesti gyakorló főgimnáziumi tanárt, a késmárki főgim-
náziumhoz dr. Reichenhaller Kálmán áll. főreáliskolai 
tanárt, a rozsnyói főgimnáziumhoz Nagy Olivér kir. jog-
akadámiai tanárt és az iglói főgimnáziumhoz dr. Szlávik 
Mátyás theol. igazgatót. 8. A dunáninneni ág. h. evang. 
egyházkerületben: A pozsonyi főgimnáziumhoz Fischer 
Miklós ev. főgimnáziumi igazgatót és a selmeczbányai 
főgimnáziumhoz Kovács Sándor theol. tanárt. 9. A dunán-
túli ág. h. evang. egyházkerületben: A soproni főgim 



náziumhoz dr. Obetkó Dezső jogakadémiai tanárt és a 
felsőlövői főgimnáziumhoz dr. Serédy Lajos ev. főgimná-
ziumi tanárt. 10. Az erdélyrészi ág. h. evang. egyház-
kerületben : A brassói főgimnáziumhoz dr. Jakobi Károly 
budapesti középiskolai cz. igazgatót, a nagyszebeni fő-
gimnáziumhoz és ugyanott az ev. főreáliskolához Schuber 
Mátyás áll. főreáliskolai tanárt, a medgyesi főgimnázium-
hoz dr. Mikler Károly jogakadémiai tanárt, a segesvári 
főgimnáziumhoz Mágócsi-Dietz Sándor dr. egyetemi tanárt 
és a beszterczei főgimnáziumhoz Theisz Gyula dr. áll. fő-
reáliskolai tanárt. 

G Y A S Z R O V A T . 

Solyinossy Endre országgyűlési képviselő, a székely-
udvarhelyi ref. kollégium volt tanára, máj. 27-én elhunyt. 

Breznyik János, a selmeczbányai evang. liczeum 
fiatal tanára, élete 33-dik évében, május hó 30-dikán, 
hosszas szenvedés után elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

P á l y á z a c . 
A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziu-

mánál az 1909—1910. tanévre betöltendő lesz egy rendes 
tanári állás magyar-latin szakcsoporttal és egy helyettes 
tanári állás német-latin, illetőleg magyar-német szak-
csoporttal. 

A rendes tanári állást a főiskolai igazgató-tanács 
javaslata alapján a nagymélt. m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr tölti be. Javadalma: a) törzs-
fizetés 2400 K, b) lakáspénz 600 K, c) 200 K ötödéves 
korpótlék ötször. A kinevezett tanár igényt tarthat törzs-
fizetésének állami kiegészítésére; az orsz. tanári nyug-
díjintézetnek pedig jogos és kötelezett tagja lesz. Az 
évi 5%- os nyugdíj intézeti járulékból 2%- o t ő fizet. 

A más intézetnél rendes tanári minőségben eltöltött 
szolgálati évek korpótlék tekintetében felerészben jönnek 
számításba. 

A h. tanár javadalmazása 1600 K. 
Mindkét tanár heti 20 óra tartására kötelezhető. 
Azon ref. vallású tanárok, kik ezen állást el akarják 

nyerni, kellően (születési, érettségi, 'hadkötelezettségi, 
orvosi bizonyítvánnyal, tanári oklevéllel, illetőleg szak-
vizsgái értesítővel) fölszerelt, s a rendes tanári állásnál 
a nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz, a helyettes tanári állásnál pedig a nagytiszt, és 
tekintetes főiskolai igazgató-tanácshoz intézett folyamo-
dásukat 1909 június 25-ig küldjék be a pápai reform, 
főgimn. igazgatóságához. 

Az állásokat 1909 augusztus 28-án kell elfoglalni. 
Megjegyzendő, hogy rövid idő alatt a helyettes 

tanári állás is rendes állássá lesz. 
Komárom, 1909 június 9. 

Gr, Tisza István, Antal Gábor, 
egyházkerületi főgondnok. püspök. 

K Ü L Ő I N i - É i É K . 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 

alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyitás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg éleiével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Yáczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek ós mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

N Y I L T T É K . 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás ALVATOK 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 

és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható ásvány vízkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóezi Salvator-forria-
Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Fizikai ) - s 
Kémiai | 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési for rása. 

C r r l f t l u l i f t C " T o h f t laboratóriumi felszere-
LiUöIjf UU ÖLuUU lések és tanszerek gyára 

Budapest, VIII., Baross utcza 21. sz. 
Mt-ehn.iikHi s j íir. ÜTesfnvd- i i inhel ) ' . 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



SZT. 
GYÓGYFÜRDŐ, BUDA. 

Téli é s nyári gyógyhe ly . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos penzió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - ^ i d e g - , b ő r b a j o l e , l akás , e l lá tás felől k imer í tő 

p r o s p e k t u s t kü ld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Buda. 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER K A R O L Y 

Budapest, VII., Csömörl-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Elsff magyar őragyár gőzerő-
berendezéssel. 

a magyar kir. Zene-Akadémia házihangszer-
készítőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
K e z e s s é g ! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

jijL ményi elismert elsőrangú mű-
hegedű-készítési műterme 

Telefon 87—84. 

A Hnbay-quinttiszta húrok egye-
diili készítője. — Régi és sajál 
készítményű mesterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi h e g e d ű k , cel lók meg-
vétetnek v a g y becseréltet-
nek a l e g m a g a s a b b árakig, 

ix„ipar-utcza4sz 

Iskolapad, i rodabútor, tornaszerek gyár tása 
Kállai Lajos motorgyára 

B u d a p e s t , VI., G y á r - u t c z a 28. 
T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é n l g s é r t . % Ajánl ja te l jes jó tá l lás mellett 

4 benzinmotorai t ma lom é s ipar-
üzemre , valamint 

- P t e ^ - — - V i l l a m o s benzinlokomobil- n i indké t rendsze r szerint a legolcsóbban száll í t 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest , X. , D e l e j - u t c z a 2 5 / b . sz. ( T i s z t v i s e l ő 

te lep) . 

T a n e r ő k n e k s l e lké -
s z i n e k külön száza -

lékengedmény. 

Rész le t f ize tés engedé lyezve . 

B é r m e p t e s s z á l l í t á s az utolsó v a s ú t i 
á l l o m á s i g . 

kettős tisztító-szerkezettel. A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gcpész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen l e g ú j a b b moto rok t e r j e s z t é s e 

! Egyedfii létező újdondság! 

Önműködő , e l lenőrző és biztosító 
sze lep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: g ő z g é p e k , malmok, jár-
gányok , c sép lók , ve tőgépek stb. 

Á r j e g y z é k ingyen 
és bérmentve . é r d e k é b e n haszná l t y ö z g e p e k 

cserébe vétetnek. 

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem 1 Árjegyzék kívánatra bérmentve. 



O r g o n a g y á r 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., (íaray-ntcza 48. 

csász. és kir. udvar i száll í tó 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban es kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek és ra jzok k ívánat ra díjmentesen. 

i » ! • > : i >»i«v i > r a » ; i 

inn m 
Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n és 
l e g k i t ű n ő b b k i v i t e l b e n k a p h a t ó k 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ő z e r ő h a j t á s - és sa já t v i l l a m o s v i l á g l t á s s a l be rendezve . 

O R S Z Á G K S Á N D O R ÉS F I A 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi o r szágos kiállí táson „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel" , az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson .a ranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassa i kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan ki tüntetés és 
el ismerés. Ajánl ják ki tűnő hangú és erőtel jes 
szerkezetű , főleg a l egú jabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
könnyű já tékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
t agságának ellenállnak. Szolid munka és 
ju tányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak . Eddig 700-nál több ú j orgona lett szál-

i 1 - lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban . Harmoniumok tetszés szerinti r a jz - és változat-összeáll í-
t á s s a l megrendelésre készülnek. Tervezeteket ós ra jzoka t k ívánat ra kü ldünk . 

l l l l i l l i H l l l l H i H 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Bulcsű-utcza 7. 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f i z ika i , kémia i , geo -
dézia i m ű s z e r e k e t . — E lemi , 
po lgá r i és közép isko lák te l jes 
berendezése. — 8 0 m u n k á s , 

~ 16 lóerő . ~ 

Kitüntetve: 1906 ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 
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E g y l e t e k , i n t é z e t e k é s t á r s u l a t o k r é s z é r e 

G Y Á S Z K O C S I K 

és ehhez tar tozó ló takarók , lószerszámok, ló fo i lak , kccsisöl tönyök, r a v a t a l o z á s ! cz ik -
kek . L a ján la tokat És költségvetést k ivánat ra ingyen és bérmentve killd a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 

KRISTÁLY forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kivánatra telítésnélküli töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfűrdő Kútvállalat Budán. 



Kálvin irodalom. 
Kálvin élete és a Kálvinizmus. Irta: Révész Imre, har-

madik kiadás. Ára kötve 5.— K. 

Kálvin élete és reformácziója. Irta: Jancsó Sándor. Ára 
fűzve 2.— K, kötve 4.— K. 

Kálvin egyházalkotmánya Irta: Dr. Kun Béla. Ára 
fűzve 2.— K. 

K. Kálvin theologiája. Irta : Nagy Károly. Ara kötve 5. 

: Hegedűs és Sándor íf,Vu"uí: 
D e b r e c z e n b e n . 

M e g rende l -
: h e t ő k 

Kálvin János élete és reformácziója. Irta: S. Szabó 
József. Ára fűzve — .20 K. 

Magyar Református Sión. Irta: S. Szabó József. Emlék 
könyv a ref. egyház megalapítójának, Kálvin Jánosnak 
400 éves születési évfordulójára, i34 képpel. Ára díszes 
vászonkötésben 2.— K. 

Kálvin János fali arczképe. Ára - . 4 0 K. 

Kálvin János fali arczképe egy és fél cm. széles fekete 
arany csíkos keretben, bekeretezve, üveggel ellátva 
Ára „ . 2.80 K 

Megrendelhetők: 

A Dunántúli Ref. Püspöki Hivatalnál 
Komáromban. 

Első magyai — villamos erőre 

STOWASSER J, 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és el ismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek e lmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmóniumok 
mindkét rendszer szerint é s minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 foriuttól feljebb. 

berendeze t t — hangszergyár . 
cs.éskir/udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, I!., Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár: Öntöház-u, 2. sz. 
Továbuá ajanlja saját gyárában készült , elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- é s fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beil lesztése 
után sokkal jobb erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél . 

Legnagyobb gyár é s raktár. 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; á l ta lánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása k ü -
lönleges, szakszerű pontossággal , 
jutányos á r b a n ; kezesség minden 
egyes hangszernél . Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldet ik 

Kivilel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 év i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

J a v í t á s o k r a s v i d é k i m e g r e n d e l é s e k r e különös gondot 

ford í tok . Á r j e g y z é k 2 0 0 0 ra jzza l ingyen és b é r m e n t v e . 

POLGÁR KÁLMÁN 
müórás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Jutányos 
árak! 
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MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK NYÁRI MENETRENDJE. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
I X . ker . , K á l v i n - t é r 7. s z . , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts Is tván. — Veress Jenő . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Ezüst és arany. Naumann Frigyes — V. J. — Tisza István beszéde. Dr. K. I. — I sko laügy : 

Elnöki megnyitó beszéd. Dóezi Imre. — T á r c z a : A történelmi Jézus. Sebestyén Jenő. — K ö n y v i s m e r t e t é s : 
S. Szabó József. Magyar Református Sión. — B e l f ö l d : Tisza István a magyar r. kath. püspöki kar instrukcziójárók 
— A tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlése. Szuhay Benedek. — Széljegyzetek. Agodi. — K ü l f ö l d : Holland 
egyházi szemle. Sebestyén Jenő. — I roda lom. — Egyház . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Különfé lék . — H i r d e t é s e k . 

ártatlanság. Ott virul leginkább, a hol küzdeni és 
harczolni kell, és egészséges a kemény kenyéren 
is. Egyáltalában nem jó ránézve, ha bársonyban 
és selyemben él. Szüksége van az egyszerűség 
fegyelmére, a mely ezekben a szavakban áll: 
Ezüstöm és aranyom nincsen nékem! 

Ha Jézus első tanítványainak annyi ezüstje és 
aranya lett volna, mint később . Péter utódai "-nak, 
ma nem volnának a föld győzedelmes vallásának 
apostolai. Szűkölködésiik: erejük forrása volt, mert 
az indította őket, hogy bizalmukat egészen Istenbe 
vessék és munkájuk sikerét Tőle várják. Isten 
megadta nekik, a mire szükségük volt; mert mint 
a Péter szava, épen olyan igaz az Aggeus pró-
féta által adott régi kijelentés : „Enyém az ezüst 
és enyém az arany, azt mondja az Úr" (Agg. 2.s). 
A hol Isten rendben találja a lelket, ott meg is 
adja mindig a szükséges vagyont. De csakis a 
szükségeset. Az igazi haladást sohasen a pénz-
hiány tartóztatta fel. 

Péter vagyona: életerő volt. Talpra állította 
a templom Ékes-kapujánál kolduló szegény embert. 
Miként történt a csoda? Hogy keli magyarázni? 
Nem tudjuk. Az a lényeges, hogy az az ember 
megújhodott. Köszvénye és sántasága kötelékei 
lehullottak: „járkált és szökdelt." Most volt elő-
ször egész ember! Most járhatta saját maga az 
élet útját. Egészséges testében lelke is egészséges 
lehetett. A koldus-érzületet levetkezte és megjött 
a munkakedve. Abbahagyta a panaszkodást és el-
kezdte dicsérni az Istent. Róla valóban el lehetett 
mondani: Újjászületett. Ezt kapta ajándékul. S 
ez az ajándék ezekkel a szavakkal kezdődött: 
„Ezüstöm és aranyom nincsen nékem!" A ki élet-
erős és életet tud támasztani, a ki az embereket 
meg tudja újítani s a koldust a munkás emberek 

Az Élet Könyvéből. 
Ezüst és arany. 

„Péter pedig monda : Ezüstöm 
és aranyam nincsen nékem; hanem 
a mim van, azt adom néked: a 
názáreti Jézus Krisztus nevében 
kelj fel és jár j !" (Ap. Csel. S.6)[ 

Ezüstje és aranya nem volt! Ezért a „jó 
társaság"-ból csaknem ki volt zárva. Hogy is tu-
dott abban meglenni ezüst és arany nélkül ?! A 
kinek nincs ezüstje és aranya, az földhöz ragadt, 
éhező koldus, proletár, a háztetőről leeső veréb, 
a nyüzsgő tömegben elvesző féreg, a szélben ingó 
nádszál; az: semmi. A jó társaságban nincs vég-
zetesebb szó, mintha valaki nyíltan azt mondja : 
Nincs vagyonom! A kinek nincs pénze, annak 
nincs hatalma; az nem talál barátot és nem tud 
keresztülvinni semmit. Pénzzel csinálják a világ-
történelmet; pénzzel fizetik a hadseregeket; pénz-
zel szerzik meg a fejedelmek kegyét. Ezzel irányít-
ják a közvéleményt; ezzel rombolnak le minden 
nagyságot; ezzel teremtenek új korszakot. Pénzzel 
vásárolnak nemesi rangot; pénzzel takarják el a 
bűnt s a szégyent. Pénzzel szerzi meg az ember 
az áldozópap barátságát, és pénzzel vásárol dí-
szes sírhelyet. Pénz, pénz, —• ez a titka min-
dennek ! 

Pénz nélkül! Úgy hangzik, mint egy halálos 
ítélet. S valóban gyakorta volt is ez halálos ítélet 
az emberek között. De az emberiség legnagyobb 
szellemei mégis a Péter szavával éltek: Ezüstöm 
és aranyom nincsen nékem! Ok tudták, hogy né-
mely dolgokat nem lehet vásárolni, de azért mégis 
értékesebbek minden vásárolt dolognál. Ilyenek: 
a hit, az odaadás, a meggyőződés! A hit: szegény 
szolgáló, egyszerű gyermek, ékszer nélkül való 



közé állítani: annak olyan vagyona van, a mi-
lyenre az emberiségnek sokkal nagyobb szüksége 
van, mint a pénzre. Az ő vagyonuk: az Isten 
ereje. 

Péter azt a szegény embert nem gyógyíthatta 
volna meg, ha benső összeköttetésben nem lett 
volna a Jézus Krisztus tiszta, erős Lelkével. 0 
hitt a Feltámadottban, s ez a hit volt ereje. 
Erezte, hogy őt az Úr fogja és viszi, a ki hatal-
masabb volt a halálnál. Jézussal való összekötte-
tése megkétszerezte erejét, megsokszorozta szere-
tetét és megnövelte munkája arányait. Az 0 nevében 
odalépett a nyomorhoz és azt parancsolta annak: 
Távozz innen! Ebben a névben még ma is kime-
ríthetetlen erőforrás rejlik. Több élet van benne, 
mint a Föld minden Mammonában! 

Naumann Frigyes. Ford. V. J. 

Tisza István beszéde. 
Tisza István grófnak a dunántúli egyház-

kerület június 9-iki ülésén tartott beszéde az egész 
magyar közvéleményt forrongásba hozta. Ha a 
politika nagy, időszerű kérdései nem kötnék le 
annyira az ország figyelmét, bizonyára még erő-
sebb visszhangot keltett volna országszerte. Hisz-
szük így is, bogy egyházmegyéink, egyházkerü-
leteink, lelkészi értekezleteink is foglalkoznak 
majd vele. 

A napilapok úgyszólván egész terjedelmében 
közölték a beszédet. A „Budapesti Hírlap" kivé-
telével mindegyiknek volt valami hozzáfűzni valója. 
Több lap vezérczikket írt róla. Mind elismerte a 
benne foglalt érvek tárgyilagos és súlyos voltát. 
Csak az Alkotmány „rugódozott az igazság ellen." 

Beszéde bizonyos megnyugvással töltött el 
bennünket. A mi lapunk hívta föl legelőször a 
figyelmet a Provida konstituczióban és a r. kath. 
püspöki karnak ahhoz fűzött instrukcziójában fog-
lalt sérelmekre. Nagy sajnálatunkra, czikkeinknek 
nem támadt visszhangja többi egyházi lapjaink-
ban. Czéljukat, íme, mégis elérték: ráterelték Tisza 
István gr. figyelmét erre a nagy kérdésre. Az ő 
szavát azután az egész ország meghallotta. 

Tisza István nyugodt, tárgyilagos hangját mi 
is helyeseljük. Mi is valljuk, hogy az ilyen kényes 
kérdéseket nem lehet az izzó szenvedély hangján 
elintézni. Örömmel vesszük mi is észre, hogy nem-
csak a bölcs mérséklet, hanem az elhatározó lé-
pésre való készség is kicsendül szavaiból. De 
nagyfokú optimizmusát nem oszthatjuk. 

Beszéde elején meghajtja az elismerés zász-
laját Róma előtt, a miért a Provida konstituczió 
hatályát Magyarországra is kiterjesztette. Elisme-
réssel szeretne szólni az ebben közreniunkálkodó 

magyar róm. kath. püspöki karról is, de fájó 
szívvel kell látnia, hogy annak az alsó papsághoz 
intézett instrukcziója miként mérgesíti el az elin-
tézés felé közeledő ügyet. 

Nagy sajnálatunkra, beszédének csak eme 
második részével érthetünk egyet. Sajnos, nagy-
részt igazat kell adnunk az Alkotmány jún. 10-iki 
czikkének, mely szerint a püspöki instrukczió egész 
szellemében benne van magában a pápai konstitu-
czióban is. Ez azután nagyon sokat levon a Ró-
mának adresszált elismerésből! 

Lapunk 21. számában részletesen rámutattunk 
arra, bogy Rómát és a magyar püspöki kart nem 
annyira a békességszeretete, avagy az ország köz-
véleményének erőteljes fölháborodása indította a 
Ne temere legsérelmesebb §-ának visszavonására, 
mint inkább saját jól fölfogott érdeke. Részletesen 
rámutattunk arra is, hogy a Provida konstitúció 
a több mint hat évtizedes múlttal bíró Lambrus-
chini-féle instrukczióval szemben minő visszaesést 
jelent. Ezért nem oszthatjuk Tisza István ama 
kijelentését, hogy „ha nem felel is meg minden-
ben a Provida konstituczió a Lambruschini-féle 
instrukcziónak, . . . a szentszék megtette azt, a 
mit adott viszonyok közt megtehetettSzerintünk, 
s több elfogulatlan r. kath. egyházjogász szerint 
is, csak egy megoldás lett volna kielégítő: a Lamb-
ruschini instrukczió teremtette régi, több mint 
félszázados jogállapot fönntartása. 

Rámutattunk arra is, hogy a Provida a Ne 
temerének csak egyetlenegy §-át szűntette meg és 
változatlanul fönntartotta többek között azt a §-át 
is, mely olyanokat is r. kath.-oknak minősít, kik-
nek állami törvényeink szerint semmi köze sincs 
a római egyházhoz. Tisza István erre a súlyos 
sérelemre nem terjeszkedett ki. Nem említette föl 
a Congregatio Concilii-nek a Ne temerére és a 
Providára vonatkozólag mult év elején kiadott ki-
jelentéseit sem, melyek szintén többrendbeli sérel-
mes megszorítást tartalmaznak. Nem emelte ki a 
püspöki kar instrukeziójának ama fölöttébb sérel-
mes részét se, mely az elkeresztelt gyermekek 
nagy tömegét szintén r. kath.-oknak minősíti. 

Mindössze két dolog ellen kelt ki. Az ellen, 
hogy a r. kath. püspöki kar a reverzálisok kierő-
szakolására irányuló régi törekvését „minden eddi-
ginél élesebb és agresszívebb formában hozza köz-
tudomásra" s erre épen a jelen pillanatot: „az erős 
izgalmak lecsöndesítésére hivatott bölcs pápai dön-
tés kibocsátásának pillanatát; választotta". Hangja 
csak a másik kérdésben válik erőteljesebbé, mond-
hatnók hatalmassá, mikor a magyar törvény sért-
hetetlenségét, a családi béke szentségét védi a r. 
kath. püspöki kar tervbevett aknamunkája: a más 
vallású gyermekek elnevelésére buzdítása ellenében. 

De újból fölülkerekedik optimizmusa. Kérve-



kéri a magyar r. katholiczizmus illetékes tényezőit, 
hogy „ne rombolják le önmaguk legszebb alko-
t á suka t " . A ki ismeri a római egyháznak szolgálat 
helyett uralkodásra vágyó, szinte hatalmi mámor-
tól izzó légkörét, az tudja , hogy a római egyház 
az ilyen kéréseket egyszerűen megmosolyogja. A 
mostanira is azt jegyzik m e g : „ így volt ez eddig 
i s ! " A római egyház a kérő szóra semmit se ad ; 
csak akkor enged, ha föltétlenül engednie kell! 
Előtte csak az a jog , a törvényből csak azt veszi 
észre, a mi érdekeinek kedvez. A többiről azt 
hirdeti, hogy a lélek törvényei előbbvalók. „A 
magyar törvényekre való hivatkozás — mondja 
az Alkotmány — lelkiismereti dolgokban minden-
kép indokolatlan . . . Az állam összes hatalma vég-
ződik a formai jogná l . " Az ilyen fölfogást vallókkal 
szemben ki hiheti, hogy szép szóval is lehet 
boldogulni ? ! 

Rómával szemben csak egy hang felel meg : 
Tisza utolsó szavai. „Mindenkinek, a ki a magyar 
törvény tekintélyét kigúnyoltatni , lábbal tiportatni 
nem engedi, fegyvert kell ragadnia s azt nem 
szabad letennie mindaddig, míg nem biztosítja a 
magyar törvény ál láspontjának diadalát ." Ámde 
a magyar törvény eme részét csak a tisztesség 
és becsület védi — büntető szankcziő nem! 

Másnak ez elég — Rómának semmi! Az ural-
kodni és mindeneket leigázni vágyó Rómával szem-
ben épen ezért csak egy út vezethet czélra. Rámu-
tat tunk már ismételten e r re : meg kell szüntetnünk 
a reverzálisok adását engedélyező törvényt. A békét-
lenség, a harcz örökké bugyogó forrását be kell 
tömni! Akkor azután küldözgetheti egymásután a 
„római szent fogoly" a dekrétumokat , vonogathat ja 
vissza „csalódhatat lan" elődeinek több évtizedes in-
tézkedéseit, a „szent" congregatio is gyár tha t j a egy-
másután a „ki je lentéseket" , a püspöki ka r is 
onthat j a az ins t rukcziókat : a gyermekek kötele-
zőleg követik nemük szerint szüleik vallását. Most 
is azt valljuk, hogy addig, a míg a régi állapotot 
ezen a téren is vissza nem állí t juk, csak harcz és 
harcz lesz, — békesség soha! Dr. K. I. 

ISKOLAÜGY. 
Elnöki megnyitó beszéd. 

(Elmondatott az „Orsz. Ref. Tanáregyesület" rimaszombati 
közgyűlésén.) 

(Folytatás és vége.) 

Ma már nemcsak politikai vonatkozású kérdésekben 
létesülnek nemzetközi egyezmények, nemcsak a munkás-
ügyet és szoeziális kérdéseket irányítják nemzetközi szer-
vezetek,'de alig van olyan szaktudomány is, melyben 
nemzetközi kongresszus útján ne igyekeznének az ismere-
teket egyetemesíteni. S míg egyes államok tanügyi kor-
mányai szakosztályt rendeznek be a külföldi tanügyi 

mozgalmak figyelemmel tartása s ezekről terjedelmes 
jelentéseket bocsátanak közre, azalatt a szakemberek 
a közoktatás terén felmerült újabb paedagogia törek-
véseket és didaktikai módszereket is nemzetközi szövet-
kezés útján igyekeznek érvényre juttatni. íme alig tartatott 
meg a mult évben a mathematikai nemzetközi kongresszus 
Rómában, szervezett bizottságai már is erélyesen dol-
goznak minden művelt államban a mathematikai tanítás 
reformján. Alig ült össze e tavaszon a modern philologiai 
nemzetközi kongresszus Párisban, azonnal propagandát 
indított világszerte az élőnyelv tanítási módszerének 
javítására. 

De az iskola szempontjából tán még legtöbb figyelmet 
követel a mult évi londoni moralpaedagogiai kongresszus, 
melynek jelentőségét az egyes államok tanügyi kormány-
zatának hivalalos képviselete is emelte. Már maga az a 
körülmény, hogy a közélet viszonyai az egész művelt 
világon éreztetik az erkölcsi felfogás emelésének szük-
ségét, irányt jelöl az iskola nevelő munkásságának. A 
kongresszuson elhangzott nyilatkozatok és felolvasások 
pedig szinte meggyőzően hirdetve, hogy kornnk erkölcsi 
fejlettsége nincs arányban szellemi előhaladottságával; 
egyenesen az iskolai nevelésben, a lelki és erkölcsi erők 
harmonikus kiképzésében keresik a közélet erkölcsi 
korrektívumát. Az iskola nemes hivatásában kétségtelenül 
a legeszményibb feladatok közé tartozik az erkölcsi jellem 
kiképzése, Sokat is tehet az erkölcsi világrend megszilár-
dítására ; de míg a szellemi műveltség terén a legtöbb 
tanulmány körében az élet is ezerfélekép támogatja az 
iskola munkáját az ismeret gazdagságával: az erkölcsi 
műveltség dolgában éppen a közélet gyakorol romboló 
ellenhatást az iskola építő munkájára. Sokszor ellene 
dolgozik már az erkölcsi tisztaságát vesztett családi kör 
is : a társadalom pedig, szennyes érdekharczával és bűnös 
szenvedélyeivel elhomályosítja az ifjú lélekbe plántált 
erkölcsi eszményeket; sőt az irodalom, e különben leg-
nemesebb nevelő is az irodalmi ízlés elfajulásával s a 
reális irány czégére alatt felburjánzott irodalmi perver-
zitásokkal lerontja az iskola által épített erkölcsi világ-
nézetet. Úgy, hogy az iskola erkölcsi nevelő hatását 
fokozni lehet ugyan s fokoznunk is kell: de a közélet 
sekélyes erkölcsi színvonaláért felelőssé tenni nem lehet. 

íme ilyen viszonyok között, midőn az egész müveit 
világ igyekszik összehordani tapasztalatait a közoktatás-
és nevelésügyi reformkérdések nemzetközi egyetértéssel 
való megoldásához, csak elismeréssel emelhetjük ki k z-
oktatási kormányunknak azt a többször kifejezett törek-
vését, hogy középiskolai oktatásuknak függőben levő 
s a társadalomtól régóta sürgetett szervezeti kérdései, 
nemzetközi egyezmény útján, a nyugateurópai nemzetekkel 
összhangzóan oldassanak meg. Csak legyen elég tekin-
télye hozzá, hogy e nagy gondolatnak a kulturában 
vezető államok tanügyi kormányát is megnyerhesse ! A 
középiskola szervezeti bajait mindenütt egyformán érzik. 
Poroszország ugyan néhány évvel ezelőtt az egyenlő 
jogosítás elvét, minden szervezeti reform nélkül, kiter-
jesztvén valamennyi középiskolai tipusra, némileg meg-
nyugtatta a társadalmat. Francziaország pedig a furka-
czionális rendszer sokféle ágazatával igyekezett kielé-
gíteni a műveltség szétágazó szükségleteit. De mindenik 
reform annyira magán viseli a kísérletezés jellegét, hogy 
egy állam sem követte példájokat, s a közmegnyugvással 
járó középiskolai reform még mindenütt a jövő méhében 
rejlik, a mely felé mindenütt közóhajtással tekintenek. 

Sajnos, a magyar középiskolának sok olyan baja 
is van. melyeket a kultura magasabb fokán álló külföldi 
nemzetek vagy egyáltalán nem, vagy legalább nem olyan 



mértékben éreznek s így orvoslásuk külső hatásuk nélkül 
is saját nemzeti feladatunk körébe tartozik. Gimnáziumaink 
zsúfoltsága, mely a valódi nevelést szinte lehetetlenné 
teszi; minősítési törvényünknek s az egyéves önkéntesi 
katonai szolgálatnak a középiskolához kötött jogosít-
ványai, melyek számos, tudományos életpályára nem 
hivatott egyént terelvén a középiskola falai közé, szinte 
megbénítják iskoláinkat feladatuk teljesítésében: mind 
olyan bajai a magyar középiskolának, melyeket tanári 
gyűlések, szakértekezletek, hivatalos felterjesztések immár 
sokszor megállapítottak ugyan, de tanügyi kormányaink 
szinte leltárszerűen veszik és adják át egymásnak s 
megszüntetésökre nem történik semmi sem. Pedig e 
bajok oly mélyen érintik közoktatásunkat, hogy ha 
orvoslásukról nem gondoskodunk, meghiúsítják a legüd-
vösebb szervezeti reformot s megbénítják a jövő közép-
iskoláját is. Hozzájuk járul aztán a tanárság helyzete, 
melyet a munkába vett fizetésrendezés is oly lassú lépé-
sekben kiván emelni, liogy mire a mai tanári nemzedék 
aspirácziói megvalósulnak, a haladó életviszonyok már 
új szükségletet fognak teremteni s a magyar tanárság 
az örökös elégületlenség diszkreditáló hírébe jut a tár-
sadalom előtt. Pedig mikor látjuk, hogy az állami élet 
másrendű funkczionáriusainak jogosult igényei az állam-
háztartásban teljes kielégítésre találnak s csak a tanárság-
érdekei szenvednek hátratételt, az elégülellenség oka talán 
nem is pusztán a tanárságban keresendő. Valóban arra, 
hogy hazai viszonyaink között nemzeti közoktatásunk 
ügyét igaz lelkesedéssel szolgáljuk, a hivatás mélységes 
szeretet-e s a tanári pálya nagy ideálizmusa szükséges. 
Én bízom tanárságunk ideálizmusában, s e bizodalommal 
t. tagtársainkat ismételten üdvözölve, tanáregyesületünk 
nyolczadik közgyűlését ezennel megnyitom. 

Dóczi Imre. 

TÁRCZA. 
A történelmi Jézus. 

(Folytatás.) 

Visszatérve még egyszer az alexandriai zsidóság 
messiás-váradalmaira, azoknak valószínűségét mi is egé-
szen nyugodtan elfogadhatjuk, — de nem Bolland hipo-
thézisének a formájában. Sőt az alexandriai és palesz-
tinai zsidóság között levő élénk összeköttetésből egészen 
bizonyosra vehetjük azt is, liogy ők a megszületett, illetve 
működő és csodatevő Messiásról hallottak nagyon sokat, 
s ha annak munkáját nem is látták olyan jelentőség-
teljesnek s nagynak, mint mi látjuk, de feltétlenül 
tudtak róla. Hogy Philo oly mélyen hallgat Jézusról, ez 
még nem feltétlen bizonyítéka annak, hogy nem tudott 
róla semmit. Igen valószínű az, hogy Jézus egész mun-
káját nem tartotta jelentőségteljesnek; sőt lehet, hogy 
az a körülmény, hogy Jézus oly erővel lépett fel a 
mózesi vallás kivatalos képviselői, a papság ellen, Philo 
ellenszenvével is találkozott. Általában bizonyos az, hogy 
a Jézus működése kortársai előtt egyáltalában nemcsak 
hogy nem volt világtörténeti esemény, de legnagyobb 
részben ellenszenves is volt. Nem várhatjuk tehát tőlük, 
hogy Jézus munkáját a mi szemünkkel nézzék és mér-
legel jéls. 

Csak sejtelem volt tehát az, a mi ott Alexandriában 

is a hívők s bölcselők lelkében égett; csak vágy s 
valami előérzet, mely sejttette, hogy történni fog valami 
rendkívüli az „idők teljességében". S ezt nem hogy 
letagadnék, de ellenkezőleg magunk is valljuk, és nem 
szeretnők az isten-ember varasának fenséges előérzetét, 
a Messiás eljövetelének sejtelmét kizárólag csak a zsidó 
nép kiváltságának tekinteni. Erre figyelmeztet bennünket 
Zívingli is, mikor arra int, hogy ne gondoljuk, mintha 
a Szentlélek csak Palesztinára lett volna korlátozva. 
Szépen fejezi ki ezt a gondolatot Pfleiclerer Ottó is, 
mikor Pál apostol szavára utalva, rámutat arra, hogy 
igen kicsinyes dolog és szűk látkörűség az isteni kinyi-
latkoztatást korlátok közé vetni s azt egyedül csak a 
zsidó nép partikuláris körére szorítani. 

A leghatározottabban tagadjuk tehát Bolland felte-
véseinek valószínűségét. Azonban nincs okunk azt tagadni, 
hogy az alexatidrinizmus szelleme az egész keresztyénség 
fejlődésére is hatással volt. Azt azonban semmi körül-
mények között sem fogadjuk el, a mit Leendertz, Bolland 
egyik bírálója nagy engedékenységében állít,1 hogy 
miután szerinte Jézus nem folytatta atyja mesterségét, 
s miután róla harmincz éves koráig tulajdonképen sem-
mit sem tudunk, nem lehetetlen, hogy Jézus néhány 
évet Alexandriában töltött, vagy legalább is összeköt-
tetésben állt néhány kiválóbb alexandriai tudóssal, s e 
bölcsészet eszméire aztán rányomta zseniális egyénisé-
gének bélyegét. 

Bolland hipothézise tehát épen úgy, mint Kaltlioffé, 
híjjá val van az erős bizonyítékoknak. S különösen így, 
egyszerűen, ruhátlanul elénk állítva, vesszük észre ezt ; 
mert olvasva munkáit, melyek valódi polyhistori tudással 
vannak megtömve az idézetek s „bizonyíték"~ok töme-
gével, ezek a feltevések sokkal erősebbeknek, alapo-
sabbaknak látszanak. A valóság azonban e látszatnak 
ellentmond, s kihámozva a lényeget, annak erőtelensége 
azonnal szembetűnik. 

Csak mintegy jegyzetképen említem fel azt a 
kérdést, hogy miután Jézus történelmi létezését így meg-
tagadta, miként magyarázza Bolland a Jézus életéhez 
fűződő üdvtényeket? Erről szól egy kisebb munkája, 
melynek czíme : „Jézus szenvedése és halála" (Het 
lyden en sterven van Jézus Christus). Ez néhány hónappal 
korábban jelent meg, mint a fentebb tárgyalt „Evan-
géliumi Josua" czímű műve. Ebben a munkájában Bolland 
Jézus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról stb. teljesen 
a szimbolizmus felfogása szerint nyilatkozik. Hogy ezt az 
álláspontját annál jobban érthessük, szükséges ismét 
utalnunk arra a körülményre, hogy az ez idő szerint 
Hollandiában oly nagy erővel feltámadt hegeüanus filo-
zófiának ő a legerősebb exponense, feje, életre keltője 
Mint igazi hegeliamis, teljesen magáévá tette annak üres 
formalizmusát, a mellyel a krisztologiai kérdéseket fel-
fogja. Nála Jézus Krisztus csak mint Eszme szenved, 
mint Eszme feszíttet keresztre, s mint Eszme megy 

1 i. m. 370. 1. 



fel a mennybe stb. Minden csak fogalom, eszme, gon-
dolat. Az iidvtényekre, mint valóságos tényekre nincs 
szükség, s épen ezért közönbös dolog az is. liogy vájjon 
az Istennek emberré levési eszméje valaha valóban tör-
téneti ténnyé vált-e vagy sem ? Sőt hegeli felfogás szerint 
el sem képzelhető az, hogy ez az eszme egy történeti 
személyben jutott egykor teljes kifejeződésre; hiszen ez 
örökké tartó folyamat, melynek tárgya s kifejező alanya 
az egész emberiség. Erre mint Egyetlen, egyszer meg-
történt valóságos tényre csak a tömegnek van szüksége. 
A filozófusnak azonban, a ki a vallást már bölcsészetté 
emelte, tehát eljutott a legfelsőbb fokra, s így a tiszta 
értelem légkörében él, már nincs szüksége többé törté-
neti tényekre. 

Látjuk tehát, hogy itt tulajdonképen igen régi 
nyomokon járunk — írja De Sopper („Hegel en oure 
tijd". 73. 1.) — Csak a gnoszticzizmus és doketizmus 
nevét kell említenünk, hogy megérthessük, hogy itt tulaj-
donképen csak a régi törekvések állanak előttünk modern 
formában, hogy a keresztyénség örök igazsgágainak 
értelmi belátása által a keresztyén üdvtörténetet másod-
rangú kérdéssé tegyük. Az egész krisztologia így nem 
egyéb, mint a fogalmak játéka, a mely tüstént bekö-
vetkezik, mihelyt a vallást filozófiává akarjuk fejleszteni 
és emelni, a hogy azt Hegel akarta. Mihelyt a rciauc-t 
száműzzük s egyedül a -fvwaic-t tartjuk meg számunkra. 
Épen abban különbözik a keresztyénség, mint pozitív 
vallás, minden filozófiából, hogy nem szemléleteket, nem 
fogalmakat hoz, hanem „örömhír"-t, az Örökkévalónak 
az „idők teljességéi-ben a földre való valóságos leszál-
lását a Jézus Krisztus történeti személyében, s nem az 
elvont eszme alakjában, mert eszmék nem adnak életet 
és erőt. Bolland azonban megelégszik azokkal is. Az a 
formalizmus, mely az ő hegeli filozófiáját a Krisztust 
illetőleg jellemzi, nem szorult a Jézus történelmi alak-
jára Neki csak eszme kell. Ennek szerepeltetését alle-
gorizálás és szimbolizmus útján elvégzi ő maga a filozó-
fiának azon a magaslatán, a melyen szerinte már nem 
szükséges a hit, mert ott már az abszolút szellem, a 
tiszta értelem uralkodik. 

(Folyt, köv.) 
Sebestyén Jenő. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Magyar R e f o r m á t u s Sión. Irta S. Szabó József, a debreczeni 
református kollégium tanára. Emlékkönyv a református egyház 
megalapítójának, Kálvin Jánosnak 400 éves születési évfordulójára. 
134 képpel. Debreczen 1909. 200 1. 8-r. Ára diszkötésben 2 korona, 

E könyv alkalomszerűleg jelent ugyan meg, de 
tartalmánál fogva nemcsak alkalomszerű, hanem minden 
időre szóló. Előadja a Kálvin szerinti reformáczió alap-
ján létrejött magyar református egyház megalakulását, föl-
eleveníteni küzdelmes múltját, számos képben mutatja be a 
magyar református egyház kimagasló alakjait, kiváló intéz-
ményeit ; végül feltünteti az egyház mostani állapotát. 

A könyv tartalmáról tájékoztatást nyújt a követ-
kező, röyid összefoglalás. A református egyház múltjáról 
5 időszakban szól a könyv. Az első időszak (1545— 
1606.) a református egyház megalakulását és szervez-
kedését tárgyalja ; a második (1606—1660.) annak vi-
rágzó korszakát; a harmadik (1660—1780) elnyomatá-
sát; a negyedik (1780—1848.) felszabadulását; az ötödik 
(1848—1909.) újabb korbeli állapotát. A magyar refor-
mátus egyház jelenkori állapotát írván le, szól az egyház 
alkotmányáról és kormányzatáról, a zsinatról, a konventről, 
egyházkerületekről, ezeknek statisztikájáról, aztán az egy-
házirodalmi és egyháztársadalmi tevékenységről. Függe-
lékül megjegyzéseket közöl Kálvin és Méliusz arczképeihez. 

í^bben a keretben tömör rövidséggel, jórészt mindazt 
befoglalta a szerző, a minek tudása és ismerete minden igaz 
magyar református emberre nézve szükséges. Szerettük 
volna azonban, ha az egyház jelenét tárgyaló fejezet 
bővebb tárgyalásban részesítette volna a benne felölei-
teket. Úgy is azonban, a mint van, méltó arra, hogy 
minden magyar kálvinista család megszerezze. 

Az illusztrácziók sorozatát a könyv első lapján 
Kálvin arczképe nyitja meg. A szövegben sorra jönnek 
azután Zwingli, Kálvin és a kálvini irányú külföldi 
reformátorok arczképei. A magyaroké Szegedi Kis Ist-
vánnal és Méliusszal kezdődik és dr. Baltazár Dezső 
arczképével végződik. A református egyház legkiválóbb 
személyei közül úgyszólván csaknem valamennyit színről-
színre képekben szemlélhetjük e könyvben. A jelenleg 
szereplő nagy református egyéneket, arczképeik mellett, 
tömör jellemzésben mutatja be ez a könyv, így külö-
nösen a most élő püspököket és főgondnokokat, Mind 
az öt egyházkerület története bőséges illusztrácziókban 
szemlélhető a könyvben, de a legbővebben van feltün-
tetve mégis a tiszántúli egyházkerület s ebben is főleg 
Debreczen, a magyar kálvinizmus ősi fészke. Nagy kár 
azonban, hogy illusztrácziói között sok homályos és el-
avult. S. Szabó könyve megérdemelte volna a teljesen 
új illusztrácziókat. 

A könyv megjelenését mégis a legnagyobb örömmel 
üdvözöljük s ajánljuk az egész magyar kálvinista közönség 
figyelmébe. Most, a Kálvin-ünnepélyek előtt, hassanak 
oda a lelkészek, hogy híveik ezt a könyvet emlékül 
megszerezzék. A tanárok, tanítók, tanügybarátok pedig 
okosabbat nem tehetnek, mintha e könyvet vizsgálati 
jutalom könyvekül adják a tanulóknak. 

Megrendelhető a dunántúli ref. püspöki hivatalnál. 

BELFÖLD. 
Tisza István a m a g y a r r. kath. püspöki ka r 

instrukeziójáról. 

Mult heti számunkban már említettük, hogy a dunán-
túli ref. egyházkerület legutóbb tartott közgyűlésén gr. Tisza 
István komoly szavakkal hívta fel a közgyűlés, sőt az egész 
ország figyelmét a magyar r.kath. püspöki karnak, a Provida 



konstituczió életbeléptetésével kapcsolatban a lelkészkedő 
papságnak adott instrukcziójára. A nyilt és titkos kleri-
kális körökben nagy konsternácziót, a liberális körökben 
pedig élénk tetszést keltett beszéd így hangzott: 

Fötiszteletű közgyűlés! Egy tárgya van a püspöki 
jelentésnek, a melyhez szives engedélyük mellett hozzá 
kell fűznöm megjegyzéseimet. A Ne temere dekrétum 
hatályának megszüntetésére vonatkozó pápai konstitucziót 
ertem. 

A midőn utóbbi közgyűlésünket tartottuk, az egész 
magyar közvéleményt a Ne temere dekrétum izgatta. Azok 
közé tartoztam én is, a kik teljesen át voltak hatva a 
(1 krétum aggályos és veszélyes voltának tudatától; de 
egyúttal éppen a mi közgyűlésünkön használtam fel az 
alkalmat annak kijelentésére, hogy e kérdésben várakozó 
álláspontot kell elfoglalnunk, mert a felekezeti béke 
szempontjából teljes megnyugvást hozó igazi megoldás 
csak a dekrétum visszavonása lehet, ezt pedig csak 
maga a római szentszék teheti meg. A helyzet kulcsa 
Kómában volt tehát, s én kifejeztem azon reményemet, 
hogy mint a múltban voltak, lesznek a jelenben is haza-
fias és bölcs mérséklettel áthatott tagjai a r. hath. klérus-
nak, a kik ezen megoldás érdekében vetendik latba egész 
befolyásukat. Meggyőződésem az volt, hogy ezek feladatát 
nem szabad nehezítenünk ; hogy tartózkodnunk kell min-
den harczias lépéstől mindaddig, míg ezen reményünk 
meghiúsulásáról meg nem győződünk ; s hogy csak abban 
a nem remélt esetben kell, de akkor aztán határozottabban 
és erélyesebben felvennünk a küzdelmet, ha — a mitől 
Isten óvjon — a Ne temere visszavonására vonatkozó 
reményünk illúziónak bizonyulna. 

Ez volt álláspontom a mult év őszének izgalmas 
légkörében Ez álláspontomat tette magáévá az egyház-
kerület is, és ma benső örömmel és megelégedéssel kon-
statálhatjuk, hogy az események ennek az előtudatában 
higgadt álláspontnak adtak igazat. 

Ha nem felel is meg mindenben a „Provicla kon-
stituczió" a Lambruschini-féle instrukeziónak, az eltérések 
életbevágó fontossággal nem bírnak. A szentszék meg-
tette azt, a mit az adott viszonyok között megtehetett, 
és ezzel mindazok elismerését érdemelte ki, a kik ebben 
a szegény, annyifelé tépett országban a felekezeti küz-
delmet felidézni nem kívánják. 

Megilleti ez az elismerésa magyar r. katholikus klérus 
ezirányu fáradozását is. Jól esnék ezt kimondanom, ha 
a szentszék intézkedésére irányuló sikeres közbenjárásuk 
fölött érzett örömömet meg nem zavarná annak az instruk-
eziónak hangja és tartalma, a mellyel a r. kath. püspöki 
kar a szentszék ez intézkedését kisérte. 

Eléggé ismeretes vagyok mindazok előtt, a kik 
az egyházi élet terén való működésemet figyelmükre 
méltatták, arról, hogy vészharangot meghúzni, harczi 
riadót megfújni nem szokásom. De éppen azért kétszeres 
kötelességemnek tartom, hogy ezen instrukezió sérelmes 
kijelentéseire aggódó lélekkel rámutassak. 

Ez utasítás arra hívja fel a r. kath. lelkészeket, 

hogy híveiket, a mennyire csak lehet, visszarettentsék 
a vegyesházasságoktól s az ilyen házasságokat minden 
alkalmas eszközzel megakadályozni igyekezzenek. Ha a 
hívők közül valaki az ilyen házasságra lépéstől elállani 
egyáltalán nem akarna, akkor minden erővel azon legye-
nek, hogy a r. kath. fél mindkétnemű gyermekeinek a r. 
kath. vallásban való neveltetésről gondoskodjék. 

Fötiszteletű közgyűlés! Abban a mit eddig megis-
mertettem, nem tartalmaz semmi újat az utasítás. Tudjuk, 
hogy a r. kath. egyház a vegyesházasságokat nem pár-
tolja s azoknak egyházi megáldásban való részesítését 
reánézve kedvező reverzális adásától teszi függővé. Ez 
tény, a melynek megváltoztatását nem remélhetjük, a 
mely ellen védekeznünk kell a magunk részéről, a jogosult 
védelem megfelelő eszközeivel, s a melyre vonatkozólag 
legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy éppen a jelen pillanatot, 
éppen az erős izgalmak lecsendesitésére hivatott bölcs 
pápai döntés kibocsátásának pillanatát tartotta a r. kath. 
klérus alkalmasnak arra, hogy ezt minden eddiginél élesebb 
és aggresszivebb formában hozza köztudomásra. 

De novumot tartalmaz az utasítás abban, a mi ezután 
következik. Engedjék meg, hogy szószerint idézzem: 

„A mi pedig azokat illeti, a kik a megkívánt 
biztosítékok megadása és az egyház engedélyének 
kieszközlése nélkül kötnek vegyesházasságot, különös 
gondjaitokba ajánljuk őket. Semmi fáradságot nem 
sajnálva, arra törekedjetek, hogy buzgólkodástokkal, 
eszélyességetekkel és leleményességetekkel az ily elté-
vedt juhokat jobb meggyőződésre vezessétek. Azokat a 
katholikusokat, a kik tiltott módon és meggondolat-
lanul ilyen házasságra lépnek, alkalmas időben intsétek, 
hogy bűnbánatra indíttatva, a magukra és származandó 
gyermekeikre vont lelki veszedelmet elhárítani töreked-
jenek, főként pedig, hogy gyermekeiknek kath. nevel-
tetéséről lehetőleg gondoskodjanak Mert bár a polgári 
törvények és főként az iskolai szabályzatok az ilyen 
gyermekek kath. neveltetését nehézzé teszik is, de 
hogy nem teszik lehetetlenné, a mindennapi tapasz-
talat eléggé bizonyítja. A mennyiben pedig az ilyen 
katholikusok bűnüket meg nem bánnák és azokat, a 
miket az egyház, a mikor a vegyesházasságokat meg-
engedi, el nem mulaszt megkívánni, teljesíteni nem 
volnának hajlandók, az ilyenek kétségtelenül teljes-
séggel méltatlanokká teszik magukat a feloldozásra." 

Mit mond a magyar törvény, fötiszteletű közgyűlés ? 
A magyar törvény megengedi reverzálisok kötését a 
házasság pillanatáig; de azt a jogállapotot, a melyet a 
kiadott reverzális, vagy reverzális nem létében a törvény 
a házasság pillanatáig megalkotott, többé megváltoztatni 
nem engedi. Teszi ezt a családok békéjének jól felfogott 
nagy érdekében, mert útját akarja vágni annak, hogy a 
különböző vallásfelekezetű házasfelek papjai a születendő 
vagy már született gyermek vallása feletti torzsalkodással 
feldúlják a házasfelek lelki békéjét, megmetélyezzék 
azok családi életét. Es az a körülmény, hogy e rendel-
kezést büntető szankczióval nem köti a törvény össze 



annál becsiiletbelibb kötelességévé teszi a törvény meg-
tartását minden hű állampolgárra nézve ; mert becsület-
beli kötelesség első sorban is éppen olyan jogi és erkölcsi 
szabályok megtartása, a melyekre az állam büntető 
hatalma nem, hanem csakis saját törvénytiszteletünk, 
saját becsületérzésünk kényszerít. 

És mit mond ezzel szemben a püspöki utasítás ? 
A legnyomatékosabban hívja fel arra a lelkészeket, 
hogy éppen ezeknek a házasfeleknek egy pillanatig se 
hagyjanak békét a házasság megkötése után. Különös 
figyelmébe ajánlja nekik e szerencsétleneket. Kijelenti, 
hogy az ilyen gyermekek r. kath. neveltetését nehézzé 
tevő polgári törvény rendelkezéseit, mint a mindennapi 
tapasztalat eléggé bizonyítja, ki lehet játszani; és uta-
sítja a lelkészeket, hogy a feloldoztatás megtagadásával 
kényszerítsék vegyesházasságban élő hitsorsosaikat a 
törvény megszegésére. 

Valóban, főtiszteletű közgyűlés, ezzel az utasítással 
szemben nehéz hidegvérünket megtartani. És kétszerte 
fáj a különböző vallásfelekezetek közötti nagy szolidaritás 
tudatától s a felekezeti béke szentségétől áthatott, hazasze-
rető magyar embernek, hogy ez a szerencsétlen instrukczió 
elkeseríti, megmérgezi a Ne temere orvoslása révén kelet-
kezett békés, testvéries, emelkedett hangulatot. Én nem 
tudom, minők lesznek ez instrukczió gyakorlati követ-
kezményei. De kötelességemnek tartottam már most reá 
mutatni erre a veszedelemre ; kérve kérni a magyar 1*. 
katoliczizmus illetékes tényezőit, hogy ne rombolják le 
önmaguk legszebb alkotásukat: de egyúttal figyelmeztetni 
is őket arra, hogy a mennyiben — a mitől Isten óvjon 
— ténnyé válnék a fenyegetés és megindulna a hajsza 
a magyar társadalom vegyesházasságban élő széles rétegei-
ben, akkor azután nemcsak annak, a ki szívén viseli a 
lelki szabadság és lelki béke nagy érdekeit, de minden-
kinek, a ki a magyar törvény tekintélyét kigúnyoltatni, 
lábbal tiportatni nem engedi, fegyvert kell ragadnia s 
azt nem szabad letennie mindaddig, míg nem biztosítja 
a magyar törvény álláspontjának diadalát. 

Ma nem kivánok e kérő és figyelmeztető szónál 
tovább menni, és csak azt kérem, hogy a midőn meg-
elégedéssel vesz egyházkerületünk tudomást a „Provida 
konstituczió" hatályát a magyar birodalomra is kiterjesztő 
pápai dekrétumról, egyúttal sajnálkozását fejezze ki az 
ezen dekrétumot ismertető püspöki instrukcziónak súlyos 
aggályokat keltő hangja és tartalma felett. 

A tiszáninneni református egyházkerület 
közgyűlése. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület Miskolczon, június 
8—9. napjain tartotta meg tavaszi közgyűlését Kun 
Bertalan püspök és Meczner József főgondnok-helyettes 
kettős elnöklete alatt. 

A püspöki ima elhangzása után, a beteg B. Yay 
Béla főgondnok helyetteséül a jelen levő legidősebb 
egyházmegyei gondnok: Meczner József kéretett fel. 

A nagyterjedelmű püspöki évi jelentést Radácsi 
György főjegyző olvasta fel. E jelentés sok örvendetes 
és kedvezőtlen dologról emlékezett meg. Az egyházak 
és iskolák élnek, fejlődnek, sok helyen virágzanak. Az 
Isten dicsőségére tett ajándékozások, az új építkezések 
jóleső érzéssel tölthetik el szíveinket. De ennek ellené-
ben bajok is vannak bő számmal. Sok helyen üresen 
állanak a parókhiák, apad a vallásos hitbuzgóság, mert 
a hívek, a vállaikra rakott teher alatt roskadoznak. Az 
adócsökkentési segély lassú mederben folydogál; a gyü-
lekezetek kevés kivétellel panaszkodnak, hogy nem kap-
ják meg az őket joggal megillető segítséget, s e miatt 
sok helyen nő a zavar, panaszszavakban tör ki az elégü-
letlenség ! 

A püspöki jelentés jegyzőkönyvbe vétele után Dókus 
Ernő felsőzempléni gondnok azt kérte, hogy a tárgy-
sorozat megváltoztatásával legelső sorban a gyűlés leg-
fontosabb tárgya, a lelkészi nyugdíjintézeti segély ügye 
vétessék elő. Ehhez a gyűlés hozzájárulván, Vatlay László 
egyházkerületi aljegyző ismertette, úgy az egyházmegyék, 
mint a pénzügyi választmány idevonatkozó javaslatait. 
Ismertette Dókus Ernő véleményét, mely a pénzügyi 
választmány javaslatától eltérő volt és 105,000 korona 
segélyt akart nyújtani a lelkészeknek, 5 évi részletben, 
de visszafizetési kötelezettséggel. Majd ismertette a maga 
határozati javaslatát, mely megelégszik azzal is, ha 
évente 40—40 koronát kapnak a kebelbeli lelkészek 
segély gyanánt. Ezt már nem kellene visszafizetni, de a 
Hollandi-tár tőkéjéből kellene erre 47,000 koronát föl-
használni. 

Az előadói jelentés után megindult vitában a leg-
kiválóbb erők mérkőztek meg egymással. Dókus Ernő 
érdemeit kiemelve, Szuhay Benedek új határozati javaslatot 
nyújtott be, a mely szerint a lelkészek, belépési járulék 
és 5 évi tagsági díjaiknak 40°/<ra fejében 137"431 K 
94 fillért nyerjenek segélyül, visszafizetési kötelezettség 
nélkül, s ezt az összeget 32 esztendei törlesztéses kamat-
fizetéssel a Szűkösi-Hollandi-tár jövedelme fedezze. 

Fejes Istvánnak az előadói javaslatot pártoló fel-
szólalása után, Dókus Ernő azt a véleményét fejezte ki, 
hogy a kerület, mihelyt akarja, a Hollandi-tár kamatait 
e czélra joggal felhasználhatja. 

Fodor Györgynek Szuhay javaslatát pártoló s Nagy 
Ignácz alsóborsódi esperesnek várakozó álláspontot elfog-
laló beszéde után, dr. Kovács Gábor alsózempléni küldött 
Dókus Ernő indítványát ajánlotta elfogadásra, de azon 
módosítással, hogy törlesztéses kölcsönt vegyen fel a kerület 
6090 korona erejéig s oszsza fel azt segély gyanánt, 
visszafizetési kötelezetség nélkül, a kebelbeli lelkészek 
között. 

Bizony Ákos egyházkerületi ügyész megkérdeztetvén 
az iránt, hogy mit tart a Hollandi-tár felől, — kijelentette, 
hogy miután az 1864-iki egyházkerületi közgyűlés jegy-
zőkönyvi határozattal rendelte el azt, hogy a 6469 frt 
79 krt kitévő tőke örök emlékül Hollandi-tár néven 
kezeltessék: a tőkéből egy fillér sem költhető el, de 



kamatait a kerület szegény lelkészek, egyházak, tanítók 
felsegítésére, mint eddig, úgy ezentúl is joggal felhasz-
nálhatja. 

Péter Mihálynak dr. Kovács közvetítő indítványát 
pártoló felszólalása után az elnökség a vitát bezárván, 
Vattay László élt a zárszó jogával, fentartva előadói 

javaslatát; Szuhay Benedek pedig, hogy a szeretet és 
egyetértés lelke érvényesüljön, elfogadta Dókus indít-
ványát, az ő kivánt módosításaival. 

A szavazás megtörténvén, a pénzügyi választmány 
javaslatával ellentétben, az egyházkerületi közgyűlés 
egyhangúlag a következő határozati javaslatot fogadta el: 

Az egyházkerületi pénzügyi választmány utasítandó, 
hogy a Szűkösi-Hollandi-tárra 6090 korona kamatnak 
megfelelő 105,000 korona összeg erejéig szerezzen 32 
év alatti törlesztéses kölcsönt, oly formán, hogy ezt öt 
év alatt öt egyenlő részletben befizethesse a magyar 
földhitel intézethez a kölcsön veendő összegből; azon 
egyházmegyéknél pedig, melyek a belépési járulékot 
részben vagy egészben már befizették, a rájok eső, 
illetőleg a befizetett résznek megfelelő összeget az illető 
egyházmegyéknek megtéríthesse. 

2. A kölcsön vett összeg kamatait a Szűkösi-
Hollandi-tár felszabadult és 6090 koronát kitevő évi 
kamataiból fedezze mindaddig, míg a felveendő kölcsön 
teljesen törlesztve nem lesz. 

3. Senki nem kötelezhető, hogy helyette teendő 
befizetést elfogadjon. 

4. Végül vagy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz intézendő kérvény útján nyerendő államsegélyből, 
vagy a közös prot. bizottság által beadott memorandum-
ban hasonló ezélokra kórt és kilátásba helyezett ösz-
szegből, vagy más forrás felhasználásával, feloldandó lesz 
a miskolczi leánytanodára évenkint fizetni kötelezett 
3000 korona is, miután ez a legcsekélyebb összeköttetés-
ben sem áll azon czélokkal, melyekre a Szűkösi-Hollandi-
tár alapítva lett." 

Miután Antal Gábor dunántúli püspököt sürgönyileg 
üdvözölték, délután áttért a közgyűlés a dr. Ferenczy 
Árpád és a Zoványi Jenő ügyére s ezzel kapcsolatban 
tárgyalta dr. Finkey Ferencznek a főiskolát ért támadá-
sok ügyében tett felterjesztését is. 

A kerület, Fejes István, Nóvák Lajos, Szuhay 
Benedek felszólalása után, dr. Ferenczy Árpád jogtanári 
állása ügyében úgy határozott, hogy mivel a kerület 
saját hatáskörében jóhiszemüleg és törvényesen járt el, 
a mikor Ferenczyt állásáról lemondottnak tekintette, erről 
a vallás- ós közoktatásügyi minisztériumot, beható fel-
terjesztéssel föl fogja világosítani. Ugyancsak a Ferenczy 
beadványa ügyében, melyet a konventi elnökséghez a 
sárospataki főiskola vagyonkezelésének megvizsgáltatása 
iránt beterjesztett, akként határozott a kerület, hogy a 
vagyonkezelésre vonatkozólag részletes nyilatkozatot ad 
a konventi elnökségnek és egyúttal önmaga kéri, hogy' 
a főiskola számadásainak felülvizsgálására szakértők kül-
dessenek ki. 

A konventnek a Kálvin-emlékünnepély megtartása 
iránt tett intézkedését a kerület tudomásul vette s annak 
értelmében intézkedett úgy a templomi, mint az iskolai 
ünnepélyek megtartásáról. Egyben utasította az egyház-
megyéket, hogy úgy a Kálvin-füzetek, mint az arczkép 
minél tömegesebb megvétele érdekében szólítsák fel a 
gyülekezeteket és azok vezetőit. 

Miután tudomásul vette a kerület, úgy az egyház-
kerület, mint a sárospataki főiskola évi költségvetését, 
Dókus Ernő felszólalása nyomán azt is kimondotta, hogy 
minden fontosabb ügy előzetes tárgyalásához nemcsak 
az esperesek, de az egyházmegyei gondnokok is hi-
vassanak meg. 

A kerület eddigi konventi képviselői újból egyhan-
gúlag megválasztattak. 

A miskolczi ref. főgimnázium elöljáróságának arra 
vonatkozó fölterjesztését, hogy a jövő iskolai évtől kezdve 
az egyhuzamban való tanítás lépjen életbe, a gyűlés 
jóváhagyólag tudomásul vette; valamint megerősítette a 
rimaszombati főgimnázium revideált államsegélyszerző-
dését, mely szerint az eddig adott 32,000 kor. 50,000 
koronára emeltetett föl. 

A konventi és miniszteri leiratok tudomásulvétele 
után kebelbeli választások vétettek tudomásul és letár-
gyaltattak a megerősítés végett felterjesztett adás-vételi 
jogügyletek és a káplántartási segélykérvények. 

Szuhay Benedek. 

Széljegyzetek. 
A Vallásegyenlöségi Szövetség. 

Ügye nehezen halad előre. Alapszabályai még min-
dig nincsenek helybenhagyva. Csodálatos időket élünk, 
igazán. Az egymást követő századokkal talán előre kel-
lene haladnunk ; a repülőgépek haladásra ós pedig gyors 
előhaladásra, a maholnap általánossá váló villamfény a 
felvilágosodásra ösztökélhetnének bennünket. És mégis, 
úgy látszik, hogy hazánk reakcziós útakra tévedt, s hogy 
szemeit a villamfény előtt behunyva, a középkor sötét-
ségét áhítja! A gondolat, a vallásszabadság az újabbkor 
legszebb, legmagasztosabb eszméje, mely a műveltebb, 
nemesebb lelkeket a pápás egyház köréből is bátor 
harczosai közé sorolhatta. Egy Beöthy, Eötvös, egy Deák 
Ferencz s annyi nagy és dicső, önérzetesen, sőt büszkén 
hordozták zászlóját. És ma? . . . Visszafelé haladni lát-
szunk. S e visszafelé haladásnak elég jellemzője az az 
odisszea, a melyet a Vallásegyenlöségi Szövetség alap-
szabályainak meg kell járniok, a míg elvégre megnyer-
hetik a miniszteri láttamoztatást. Érdemes ezen elgon-
dolkodni, kivált, ha tudjuk, hogy a r. kath. népszövetség 
alapszabályai jóformán meg se pihentek a miniszteri 
bureauban, holott az a felekezeti türelmetlenséget ápolja, 
míg az OVESZ azt tűzte zászlójára, hogy kölcsönösen 
tisztelve egymás vallásos meggyőződését, minden nem-
zetiségi és felekezeti különbségre való tekintet nélkül, 
az általános emberszeretet — e valódi Jézusi elv — az 



ebből folyó hamisítatlan szabadelvűség és a műveltség-
ben való előhaladás magasztos útain hozza össze egy 
közös oltárhoz, a magyar nemzeti eszme oltárához, e 
soknyelvű és sokfelekezetü ország fiait. Mi van ebben 
olyan, a mi a „nemzeti nagy kormány" idejében szük-
ségessé tette azt, hogy az alapszabályok láttamozását, 
sok mindenféle vélemény kikérésével, 3/4 esztendő-
nél hosszabb ideig halogassa? Bajos volna ezt mással 
magyarázni, mint azzal, hogy a klerikális reakczió be-
hatolt már a kormánykörökbe is, s nem igen kedvesek 
ott sem az olyan liberális törekvések, a melyek a kleri-
kális reakczió munkáját paralizálhatnák. A tények leg-
alább azt mutatják, négyszázados küzdelmünknek nem 
valami nagy dicsőségére! 

Az ORLE alapszabályai. 
Az ORLE. alapszabályainak odisszeájáról is szól-

hatunk ezzel kapcsolatban. Szólhatunk ugyanabból a 
nézőszempontból. Egy konyhán sült-főtt mind a kettő. A 
belügyminiszter ezt is áttette a YKO. minisztériumhoz, s 
talán nem tévedünk, állítva, hogy nem sugalmazás nél-
kül. Már aztán jött légyen ez Barkóczyéktól vagy a 
mozgalommal nem rokonszenvező konventtől: minden-
esetre nagy hiba, akár az általános társulási jog, akár 
az egyházi autonómia szempontjából nézzük. Első eset-
ben, nem levén benne semmi állam-, vallás- vagy erkölcs-
ellenes, s megfelelvén minden, a társuláshoz kötött s tör-
vényben megállapított feltételeknek : feltétlenül el kellett 
volna látni a jóváhagyó záradékkal, mint a hogy ellátták 
az „Orsz. Ref. Tanítóegyesület", az „Orsz. Ref. Tanári" 
s az „Orsz. Ref. Kántori" egyesületek (melyek törvé-
nyeink szerint: mindenestől az anyaszentegyház testéhez 
tartoznak, akárcsak a lelkészek) alapszabályait. Máso-
dik esetben — ha a konventtől eredt volna a sugal-
mazás — nem értjük a konvent czélzatát. Nem volt egy 
szava a Ref. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületé-
nek megalakulása ellen. Mi kifogása lehet az ellen, ha 
mi, lelkészek alkotunk egyesületet'? Túlbecsülésünk vagy 
lebecsülésünk akar ez lenni? Nem vagyunk-e az anya-
szentegyház testének szintúgy tagjai? Oly magas-e hely-
zetünk, olyan túlnyomó-e az egyház alkotmányos szerve-
zetében elfoglalt állásunk, hogy a szakszerű egyleti 
szervezkedés levonna állásunk tekintélyéből valamit ? 
Vagy olyan kicsinyek vagyunk, hogy az elszámlált test-
vértagokat s újabban az énekvezéreket megilletett jog 
tőlünk megvonandó ? Értenők, ha az ORLE hatalmi 
czélokat tűzött volna maga elé; ha államot akarván al-
kotni az államban, alkotmányos szervezetünk világi ele-
mét is tagjai közé vonva, magának — többségénél 
fogva — alkotmányos életünk minden fokozatain elha-
tározó befolyást akart volna biztosítani. De éppen az, 
hogy lelkészjellegűn kívül más egyént nem vesz fel 
keblébe, maga mutatja, hogy szakegyesület akar maradni, 
hogy testületi, társadalmi, lelkészi érdekeit védelmezze, 
a lelkészi állás színvonalát, — a tudományos képzés, 
erkölcsi öntudat emelése, valamint a belső hivatás érzé-
sének felkeltése, erősítése és a megszaporodott s napról-

napra szaporodó (a lelki gondozás terén annyira kívá-
natos) kötelességek szíves és kész teljesítése által emelje 
napról-napra, az Isten dicsőségére. 

Akkor érhette volna vád a lelkészeket, ha hidegen 
nézik: mennyi jót, üdvöset létesített a reform, tanárok, 
tanítók orsz. egyesülete, a nélkül, hogy ők megmozdultak 
volna. Alkotmányos testületeink buzdíthatták volna a 
hasonló testületi működésre. S hogy e helyett akadályoz-
zák : nem igen lehet érteni, S azt még kevésbbé, hogy 
ügyében határozni senki nem akar. Circulus vitiosus szár-
mazott. A belügyminiszter nem határoz, átteszi a kultusz-
miniszterhez. Ez leküldi határozat végett a konventnek. 
Ez visszaadja az ORLE.-nek. Úgy tűnik fel, mintha a 
mozgalmat le szeretnék szerelni; de azt érzik, tudják 
mindenütt, hogy az egyszerű betiltás, a megerősítés 
megtagadása nemcsak igazságtalan, de törvénytelen is 
lenne. Csak futólag említsük, hogy emberi jogok ellen 
küzdeni a nálunk uralkodó miliőbe beleillik ugyan, 
de a református alapelvekkel alig egyeztethető meg. 

A parókhiális könyvtár. 
Különös felhívást vettünk Debreczenből. Azt, hogy 

a „Debreczeni Lelkészi Tárt" rendeltessük meg a paró-
khiális könyvtár számára. Mellőzve most azt, hogy tud-
tunkkal egy bizottság hivatása megállapítani, hogy mely 
művek vétessenek fel a parókhiális könyvtárba, s csak 
érintve, hogy én — a magam részéről — az egész intéz-
ményt helytelenítem, mely száz év alatt kiszorítja 
könyvtékáival a falusi papot a tanuló szobájából, ezt 
a felhívást egyenesen különösnek ítélem. A baranyai 
polgár bizonyosan azt mondaná a papja ez irányú fel-
hívására : Tisztelendő Uram! ha kigyelmed kaszást, 
kapást hivat, úgy-e nem ad a napszámosnak kapát, 
kaszát, hanem megkívánja, hogy az hozzon és pedig 
jó szerszámot hozzon magával? Hogy kívánhatja hát, 
hogy mi vegyünk kigyelmednek predikácziós könyvet? 

De, komolyan, hova vezetne az, ha predikácziós 
könyvekkel töltenők meg a parókhiális könyvtárakat ? 
Egyszerűen oda, hogy — postillaként — nemzedékek 
hallanák reczitálni ugyanazon — talán már halálra unt 
— beszédeket. Hanyadik pap szerezne új művet? Ki 
költene rá a magáéból? Mert hát — a papok is csak 
emberek. 

A kereszt a hivatalban. 
Barkóczyról írják, hogy a hivatala asztalára állította 

a feszületet. Én ezen nem csodálkozom. Ez annál, a ki 
a pápista valláson kívül minden más vallást „tételes 
torz-vallásnak" tart, egészen természetes. Lám kitűzik 
az egyetemen, azután a kir. középiskolákban, majd az 
állami elemi iskolákban is; a törekvés legalább meg van 
reá. Mit csodálkozzunk ezen, mikor nyilvános iskolába 
a ref. vallástanítót be nem engedik. Tanítsa torz-vallását 
szabad ég alatt. Mit akkor, midőn a zsidó vasúti 
vagy postatiszt minden piros betűs kalendáriumi ünnepet 
megülni tartozik (jó, hogy Nagypénteket feketével nyom-
ják). Hiszen haladás a XX. század uralkodó eszméje és 
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mi — haladunk elég gyors tempóban a Regnum Marianum 
felé! Barkóczy urat mégis illő volna odakiildeni, a 
hová hajlamai nyilván vonzzák: valami faczipős barát-
klastromba. Mert oda való s ott helyén lenne. 

Ágodi, 

KÜLFÖLD. 

Holland egyházi szemle. 

Jelen szemlében kizárólag a júliusi Kálvin-ünne-
pélyek előkészületeiről óhajtok beszámolni. A ki a mi 
hazai készülődéseinket, a konvent nagyszabású és impo-
záns programmját s a genfi útra gyülekezők szép számát 
figyelembe veszi, bizonyára fokozott várakozással tekint 
Hollandia felé. Azzal a reménységgel, hogy ez az igazi 
kálvinista ország fog csak valóban fölemelő és ünne-
pélyes módon áldozni Kálvin emlékezetének. 

A tények azonban hamarosan kiábrándítanak ben-
nünket. Mert a tény az, hogy a legnagyobb holland ref. 
egyház, a „Hervormde Kerk", nem fog ünnepelni. Zsinata, 
a mely minden évben július végén ül össze, a tavalyi 
ülések folyamán egy lépést sem tett az idei Kálvin-
jubileum érdekében s így a lelkészek szabad tetszésére 
van bízva, hogy megemlékeznek-e Kálvinról, vagy sem. 
Tény továbbá az is, hogy egy szerény kis bizottság 
alakult ugyan a jubileum előkészítése czéljából, de az 
minden eredmény nélkül működik, úgy hogy működésé-
ről, de általában az ünnepre való előkészületekről egy-
általában semmiféle közlemény nem jelenik meg az egy-
házi lapokban. A nép pedig, mely máskülönben örökké 
dogmatizál s az egyházzal és a papokkal foglalkozik, 
soha egy szóval sem emlékezik a jubileum közeledtéről. 
Hogy mily nagy a közöny a genfi ünnepélyek iránt, az 
a körülmény is bizonyítja, hogy az egyik utrechti lelkész 
lelkes hangú felhívást bocsátott ki a genfi emlékműre 
való adakozás érdekében ós Utrechtből, melynek 70,000 
ref. lakosa máskülönben gazdag és bőkezű adakozó, 
másfél hónap alatt egy azaz egy forint adomány érkezett 
be a lelkész kezéhez. Igaz, hogy itt inkább a szobor-
állítás iránt való ellenszenv nyilatkozott meg a holland 
népben. Bár másrészről azt is tudják, hogy reformáczói 
emlékművet és nem Kálvin-szobrot állítanak Genfben. 

Mindazonáltal, a mint értesültem, a holland refor-
mátusok is képviseltetik magukat a genfi ünnepen: a 
holland tudományos akadémia, valamint a theol. fakultások 
stb. De a készülődések lanyhaságát eléggé jellemzi az 
a körülmény, hogy a különben is jelentéktelen egyé-
nekből összeállított ünneprendező bizottság e sorok meg-
írásáig még egyáltalában nem határozott az ünneplés 
módozatai felől. 

Ezek után azonban méltán előtérbe kerül az a kérdés, 
hogy mi lehet az oka a hollaud előkészületek e min-
den érdeklődést nélkülöző erőtelenségének? Mert elvégre 
lehetetlenség, hogy Hollandia megfeledkezzék egész 

múltjáról, fénykoráról, melyet sohasem ért volna el Kálvin 
szelleme nélkül. Hogyan lehetséges az, hogy Ruyter 
Mihály emlékét néhány évvel ezelőtt oly fényesen 
ünnepelték, s Hollandia nagyságának megteremtőjét, 
Kálvint látszólag oly kevés figyelemben részesítik 9 

Az ok legnagyobb részt dr. Kuyper Ábrahámnak, 
a holland kálvinisták vezéralakjának állásfoglalásában 
rejlik. Tudjuk ugyanis, hogyanagy „Hervormde Kerk"-en 
kívül van a többi között egy kisebb ref. egyyáz is, az 
ú. n. „Gereformeerde Kerk". Ezt dr. Kuyper Ábrahám 
alapította, tiszta kálvinista alapon, függetlenül az államtól, 
melytől egy fillér segítséget sem fogad el; igazi ref. 
egyházszervezettel s tiszta kálvinista dogmák alapján, 
melyeket dr. Kuyper öntött modern formába és páratlan 
zseniálítással s óriási munkával, alapítója, újjászervezője, 
megteremtője lett több kiváló theologussal és állam-
férfiúval együtt a Neo-kálvinizmusnak, mely nagy erővel 
halad előre politikai téren is, mert látja, hogy Hollandiát, 
annak nemzeti jellemét, erejét csak a kálvinizmus segít-
ségével lehet megőrizni s virágzásra juttatni. Kuyper 
ez idő szerint a legnagyobb élő kálvinista theologus, a ki a 
politikában és a társadalomban is egyaránt szigorú követ-
kezetességgel igyekszik Kálvin eszméit érvényre juttatni. 
Óriási tudása, vas energiája s valóságos polihisztori 
zseniálitása méltán juttatták el őt, az egyszerű falusi 
kálvinista lelkészt odáig, hogy már két ízben miniszter-
elnöke volt Hollandiának s a 71 éves, erőteljes ember 
az lesz valószínűleg harmadszor is, ha a mostani júniusi 
választások megszerzik számára a kilátásban levő parla-
menti többséget. 

Kuyper egyházának, a Gereformeerde Kerk-nek 
van tagadhatatlanul az Összes hollandiai ref. egyházak 
között a legtisztább kálvinista jellege, tanban és egyház-
szervezetben egyaránt. Innen van aztán, hogy emez egyház 
tagjai, talán némi egyoldalúsággal is, kizárólag a maguk 
számára foglalták le — ós talán nem is egészen jog-
talanul — a „kálvinista" jelzőt; „monopolizálják ezt az 
elnevezést", a mint nekünk nemrégiben a Hervormde 
Kerk egyik lelkésze mondotta. Ez által az a sajátságos 
helyzet állott elő, hogy a Hervormde Kerk tagjai közül, 
a kuyperiánusokra való tekintetből mind többen és többen 
elhárítják maguktól a „kálvinista" jelzőt s ha azt mondjuk 
nekik, hogy Magyarországon több mint két és fél millió 
kálvinista ól, mindjárt a legszigorúbb Kuyper-féle irányra 
gondolnak. Ily körülmények között Kálvin alakjával is 
kevesebbet foglalkoznak ; viszont minden, a kálvinizmust 
és Kálvint illető kérdésben Kuypert és iskoláját hall-
gatják meg, illetve nekik engedik át a vezető szerepet. 

így történt a Kálvin-jubileum kérdésénél is. Kuyper 
kimondotta, hogy a Gereformeerde Kerk tagjai és vezetői 
nem fognak Genfben ünnepelni s az emlékmű költségei-
hez nem fognak hozzájárulni, hanem itthon maradva 
fognak hálát adni ama nagy napon Istennek, a ki Kálvin-
ban, az emberiség egyik legnagyobb alakjában s az Ő 
szelleme által oly sok áldást árasztott Hollandiára. Ily 
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között aztán, miután a legkálvinistább ele-
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mek teljesen elzárkóztak a genfi ünnepségek elől, nem 
csoda, ha egy olyan általános felfogás alakult ki Hollan-
diában, a mely egyáltalában nem fog odahatni, hogy a 
hollandok fényes kálvinista múltjukhoz méltóképen igye-
kezzenek kifejezésre juttatni a nemzetük kálvinista 
karakterét. Sebestyén Jenő. 

(Vége. köv.) 

IRODALOM. 
Kálvin élete ós a kálvinizmus. A nagy Révész 

Imrének, Kálvin halálának háromszázados évfordulójára 
írt s 1864-ben két kiadást ért klasszikus munkáját, 
Kálvin arczképével ellátva, harmadik kiadásban adta a 
magyar kálvinista nagyközönség kezébe, a „Révész Imre 
emlékalap" költségén a tiszántúli ref. egyházkerület, 
mint Révész Imre kiadandó műveinek első kötetét. Révész 
Imre e munkáját nem szükséges részletesen ismertet-
nünk, sem pedig az elavultság esetleges vádjával szem-
ben védelmeznünk. Bár a mű első és második megje-
lenése óta igen sokan foglalkoztak Kálvinnal, életével, 
halálával és a kálvinizmussal, s bár akadtak olyanok, 
a kik Kálvin koszorúját megtépni igyekeztek és igye-
keznek, a mint a mű tudós sajtó alá rendezője, Balogh 
Ferencz méltán mondja: „a mai józan közvélemény szépen 
igazolja Révész Imre felfogását; az ő „Kálvin élete" 
nem évült el s méltán jelenik meg harmadik kiadásban". 
A Kálvin-jubileum esztendejében e klasszikus mű újra 
megjelentetését a legnagyobb örömmel fogadhatja a 
.magyar kálvinista nagyközönség. A legmelegebben is 
ajánljuk figyelmébe. A mű ára 5 kor. Megrendelhető 
Hegedűs és Sándor könyvkiadó hivatalában, Debreczenben. 
A mű vászonkötését, szép, a régi magyar könyvkötészet 
nemes, magyaros stílusában Dávidházy Kálmán és társa, 
Debreczeni könyvkötők állították ki, oly ízlésesen, hogy 
a kötet bármely könyvtárnak díszére válik. 

Templomi emlékbeszéd imádságokkal a Kálvin-
jubileumra. E czím alatt szándékozik kiadni Fülöp 
József körmendi lelkész a Kálvin-jubileum alkalmából 
tartandó istentiszteletre megírt beszédét, megfelelő imád-
ságokkal. Az alkalmi füzetet, melynek ára 70 fillér lesz, 
portómentesen küldi meg e hó végén a megrendelőknek. 

Sztehlo Kornél felolvasásai. Ily czím alatt adta 
ki szerző két felolvasását, a melyek közül az első a 
„Modernizmus és protestantizmus", a második „A jövő 
vallása" czímet viseli. Dr. Sztehlo Kornél nemcsak az 
evang. egyetemes egyház ügyészi állását tölti be hűsé-
ges buzgósággal, de egyike azoknak az evangélikus 
világiaknak, a kik a vallás, annak története, lényege 
és filozófiája iránt komolyan érdeklődnek s nem sajnálják 
a fáradságot, hogy az idevágó tudományos irodalmi 
műveket elolvassák, s azoknak elolvasása után megha-
tározni igyekeznek azt az álláspontott, a melyet a mai 
kor evoluczionista felfogásai és törekvései között az evan-
géliumi protestantizmusnak el kell foglalnia, ha egyhá-
zait és az azoknak fundamentumát képező örök evan-
géliumot félretolatni engedni nem akarja. Ebben az eszme-
körben mozog a 44 oldalas füzet két felolvasása is. 
Ezeknek átolvasása a felől győzött meg bennünket, hogy 
szerző témáit illetőleg igen sokat összeolvasott; olvas-
mányai felett elég éles kritikával is ítélt, de — minden 
rosszindulat nélkül legyen mondva — nem theologiailag 
képzett, hanem csak laikus ítélettel. Ennek a következ-
ménye az, hogy míg, mint egyházát, vallását szerető 
világi ember a legtöbb esetben jól felismeri az evohi-

czionalizmus kardinális tévedéseit, addig másfelől sokszor 
tévedésbe esik a konfesszionális keresztyénség megíté-
lésében. Mi ugyan magunk is, mint protestánsok, csak 
annyiban tekintjük megtaitandóknak a hitvallásokat, a 
mennyiben azok a szentírás igazságait foglalják maguk-
ban; — de a konfesszió, a dogmanélküli keresztyénsógnek, 
mint vallás-psichologiai lehetetlenségnek mégsem lehe-
tünk hívei. Erre a térre tehát dr. Sztehlo Kornélt mái-
nem követjük. De hisszük, hogy ő maga sem fog erre 
tévedni, ha a vallás-psichologiájába mélyebben be fog 
hatolni. A füzet Toldi Lajos bizományában (Budapest, 
II., Fő-utcza 2. szám alatt) kapható. 

A keskeny, rögös úton czím alatt vallásos költe-
mény-kötetére hirdet előfizetést Jámbor Lajos és neje 
Székely Lilla. Ez a tiszteletreméltó házaspár jó nevet 
szerzett magának a magyar kálvinista vallásos építő 
irodalom terén. Ez évi október hó 7-én huszonöt éve 
lesz annak, hogy Isten házastársakul vezérelte össze 
őket. Mások az ily jubileumot világi mulatsággal, nyil-
vános ünnepéllyel szokták magukra és személyes isme-
rőseikre nézve emlékezetessé tenni; ők pedig Isten 
dicsőségére akarják e nevezetes évfordulót szentelni, 
midőn elhatározták, hogy külön kötetben s részint még 
sehol meg nem jelent vallásos verseikből egy, 12—14 
ívre terjedő füzetet adnak ki, 3 korona előfizetési ár 
mellett. A kiadandó kötetet bizalommal és szeretettel 
ajánljuk olvasóink szíves jóindulatába. 

EGYHÁZ. 
Lelkész választás. A fehérvár csurgói ref. gyülekezet 

Kovács Lajos seregélyesi segódlelkészt, — a karczagi 
ref. gyülekezet Török Yincze tiszaeszlári lelkészt válasz-
totta meg lelkipásztorává. 

A dunántúli ev. egyházkerület új felügyelője. 
A dunántúli ev. egyházkerületben f. hó 10-én történt meg 
az újabb szavazatbontás a megüresedett egyházkerületi 
felügyelői tisztség betöltésére. A kerület 231 sz ivazattal 
véssei Véssey Sándor szocsényi, somogymegyei nagy-
birtokost választotta meg, dr. Berzsényi Jenő 103 szava-
zata ellenében. Az új felügyelő ősrégi magyar nemesi 
családból származik, a mely már sok oszlopos tagot 
adott az ev. egyháznak. Az idős, de szellemi ós testi erejének 
teljes birtokában levő egyházkerületi felügyelő a bécsi, 
majd budapesti egyetemen végezte tanulmányait. Később 
Somogy vármegye főbírája, mpjd főjegyzője, a somogyi 
ev. egyházmegye felügyelője volt. Mint fiatal ember 
a pátens idejében bátran küzdött az egyház autonóm 
jogainak megőrzéséért. 

Templomszentelés. A bodonkúti ref. gyülekezet 
f. hó 20 án szenteli fel templomát. A felszentelő isten-
tiszteleten, Sebestyén Kálmán helybeli lelkész előimája 
után, Kenessey Béla püspök mond alkalmi egyházi beszé-
det és felszentelő imádságot. Keresztel Bácsi Gyula 
válaszúti lelkész; úrvacsorai ágendát mond Herepey 
Gergely esperes. 

Á Kálvin-jubileum az erdélyi ref. egyházkerület-
ben. Az igazgató tanács határozata alapján Kenessey 
Béla püspök ós Péter Károly titkár körlevélben hívta 
fel a kerület lelkipásztorait, hogy július 11-én, a dél-
előtti istentisztelet keretében emlékezzenek meg Kálvin-
ról, munkásságáról ós örök időkre kiható jelentőségéről. 
Felhívja a körlevél a lelkészeket a jubileumi Kálvin 
alapra megkezdett gyűjtés folytatására is. Egyet szeret-
tünk volna azonban, ha még benne lett volna a kör-
levélben, t. i. a Kálvin-emlékfüzetek ós arczképek aján-



lása. Ez azonban hiányzik belőle; pedig az emlékfüze-
teknek s az arczképeknek el kellene jutniok ez esztendőben 
minden kálvinista ember hajlékába! 

Új ev. egyházközség Budapesten. A budapesti 
ág. ev. hitvallású egyházközségek nemrég elhatározták, 
hogy az óbudai leányegyház önállósítását megengedik 
ós azt támogatni fogják. A III. kerületi egyházközség 
már meg is alakult és a presbitérium, dr. Szalay Sándor 
egyházközségi felügyelő elnöklésével ülést tartott, a 
melyen elhatározták, hogy az új egyházközség lelkészi 
állását nyilvános pályázat útján töltik be. Evégből az 
egyházközség tanácsa megkeresi az esperest, liogy a 
pályázatot mielőbb írja ki és ennek eredményéhez képest 
a presbitérium fog dönteni az új lelkészi állás betöl-
tése dolgában. 

Gróf Tisza diktál. Ez alatt a czím alatt hosszú 
czikket írt az Alkotmány folyó hó 13-diki számába dr. 
Hanuy Ferencz, a budapesti egyetem róm. kath. theol. 
fakultásának tanára. Csak természetes, hogy gr. Tiszának 
a róm. kath. püspöki kar instrukcziójára vonatkozó fel-
szólalását helyteleníti s teljesen tárgyialannak minősiti. 
A gróf Tisza és az általunk inkriminált passzusok való-
ságát nem tagadja ugyan, mert nem tagadhatja, de 
igyekszik azokat pápás logikával úgy magyarázgatni, 
mintha bennök semmi sem volna olyan, a mi az állam 
tételes törvényével és a családok belső békességének 
érdekével ellenkeznék. Ránk bizonyítja (?!) XVII. század-
beli protestáns egyházjogászok írásai és XVII—XVIII. 
századbeli prot. állami intézkedések alapján, hogy a 
reverzálisok feltalálói tulajdonképen mi, protestánsok 
voltunk és hogy a róm. kath. egyház csak tőlünk tanulta 
el ennek a lélekhalászó eszköznek a használatát. Majd 
azzal vigasztalgat bennünket, hogy inkább örüljünk azon, 
ha a róm. kath. papság igyekszik elrettenteni híveit a 
vegyesházasságtól, mert ha ennek foganatja lesz, akkor 
mi protestánsok fogunk csak kevesebbet veszíteni. Abban, 
hogy a róm. kath. papság arra utasíttatott, hogy még 
reverzális nem adatása esetén is igyekezzék rábírni a 
róm. kath. felet összes gyermekei róm. kath. nevelésére, 
nem lát semmi különöst, mert hiszen mindenütt, a hova 
az állam keze elér, csak a törvénynek megfelelőleg fogja 
a gyermekek vallási liovatartozandóságát megállapítani; 
azt pedig semmiféle törvény sem tilthatja, hogy a rom. 
kath. papok a róm. kath. anyát arra ne buzdítsák, hogy 
vegyesházasság esetében is, összes gyermekeit róm. kath. 
imákra tanítsa és a maga módja szerinti jámborságra 
vezesse. S így megy a> magyarázgatás tovább-tovább 
— színpápás észjárással. A valóság azonban mégis csak 
az, hogy a püspöki instrukczió törvényellenes cseleke-
detre utasítja a papságot, s ha ez a papság az utasítást 
követi, sok százezer magyar család házi tűzhelyének 
szentélyébe fogja az izgatás mérgezett nyilait belébocsá-
tani. Ennek pedig útját kell vágni. S hisszük is, hogy 
útja fog vágatni! 

Az „egyke" rendszer ellen. Baranya megyében, 
Benyovszky Móricz főispán elnöklete alatt legközelebb 
értekezletet tartottak, a melyen elhatározták, hogy a 
dunántúli általános mozgalom mellett Baranyában önállóan 
is felveszik a küzdelmet a nemzetpusztító „egyke" rend-
szer ellen. Hogy ez a küzdelem államilag is támogat-
tassék, szükségesnek mondták ki az örökösödési, a 
véderő és a büntető törvénykönyv reformálását, a gyer-
mektelen szülők külön megadóztatását, az egygyermekes 
szülőknek e czímen eddig adott kedvezményektől meg-
fosztását, s viszont a sok gyermekes családoknak bizo-
nyos előnyökben részesítését. — A baranyai mozgalom-
nak őszintén örvendünk, mert hiszen ott református 

gyülekezeteinket is sorvasztja az „egyke" rendszer. 
Hisszük is, várjuk is, hogy a baranyai ref. lelkészek 
és tanítók egy szívvel-lélekkel támogatni fogják az 
„egyke" ellen küzdő társadalmi és hivatalos akcziót! 

Egyházmegyei lelkészértekezlet. A soproni alsó 
ág. liitv. evang. egyházmegye lelkészértekezlete tavaszi 
gyűlését június 2-án tartotta meg Felsőszakonyban, Hajas 
Endre szentandrási lelkész elnöklete alatt. Az értekezlet 
főképen időszerű kérdésekkel foglalkozott. Kívánatosnak 
tartja az adóteher csökkentésére fordítandó összegnek, 
vagy legalább egy részének oly módon való felhasználását, 
hogy a gyülekezetekre nagy súllyal nehezedő iskolai 
kivetés kevesbíttetnék. Az evangéliumi egyesület meg-
alakítását, melyben a világiak részére szép munkamező 
nyílnék meg, üdvösnek tartaná, de a lelkészi egyesületek 
fentartását szükségesnek ítéli, mint olyat, mely a lel-
készek közvetlen, meleg érintkezését ápolja. A püspök 
által leküldött magas intencziójú tervezetet, mely a kő-
szegi felsőbb leányiskolának a gyakorlati élet követel-
ményeit szolgáló szakokkal való kibővítését ajánlja, 
magáévá teszi, a mennyiben a kerület pénzügyi álla-
pota ezt megengedi. 

Hazatért lelkész. Bereczhy László, a kit az ame-
rikai magyar ref. egyházmegye phönixvillei gyülekeze-
téből választott meg lelkipásztorává a makói ref. gyüle-
kezet, a mult héten köszöntött be új otthonába. Az új 
lelkészt egyházközsége nagy ünnepélyességgel fogadta 
s tiszteletére közebédet rendezett, a melyen Makó város 
polgárai, felekezet különbség nélkül résztvettek. 

A magyar pápizmus ós az olasz királyság 
ötven éves jubileuma. Ötven évvel ezelőtt veszítette el 
az egyházi államot a pápai szék. Ötven évvel ezelőtt 
alakult meg az egységes Olaszország. Most a mi róm. 
kath. atyánkfiai mentegetőznek, pl. az Egyházi Közlöny 
máj. 28. száma „Unita Italia" cz. vezérczikke, hogy miért 
nem vesznek részt az olaszok nemzeti ünnepében. Azért, 
mert az Unita Italia miatt jutott „rabigába a római pápa-
ság". Az „Unita Italia" fájó emléke minden meggyőződéses 
r. kath. embert visszatart attól, hogy az olaszok egységes 
államalkotó szabadságnapja emlékének megíilésén részt 
kérjen magának. Még jámborul azt is magyarázgatja, 
liogy nekünk magyaroknak mily könnyen meg lehet 
értenünk „a pápa rabságának lélektani okait", Kossuth 
Lajos száműzöttségben telt élete példájából. Szép, hogy 
eretnekhez merte hasonlítani a szentséges római hely-
tartót. De épen nem szép, hogy politikai, t. i. pápai 
világpolitikai érdekből vonakodik az E. K. és a magyar 
pápizmus a nemzeti szabadság ünneplésétől. Hjah! Amicus 
Kossuth, amica Italia, sed maxima amica Roma et 
maximus dominus Romanus vicedeus! 

Orgonamegrendelés. Ratkószabadi község (Gömör-
megye) temploma részére szükséges új orgona készíté-
sével Órszágh Sándor és fia rákospalotai (Budapest mellett) 
orgona- és harmóniumgyáros czéget; bízta meg. A mű 
a legújabb csőrendszer szertnt készül és augusztus hóban 
adandó át a használatnak. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Nagy Lajos belsősomogyi 
ref. esperes 1000, Máté Lajos visontai ref. lelkész 100 
koronát ajánlott fel a pápai kerületi leánynevelő intézet 
továbbfejlesztésére. — Bihary Kálmán pozbai ref. lelkész, 
elhunyt fia emlékére 1000 koronás alapítványt tett a 
pápai ref. főgimnáziumon. Az alapítvány kamatait éven-
ként egy érdemes tanuló fogja kapni. 



Magyar kulturkép. A kultuszminiszter nemrég 
közölte a nagyszebeni görög-keleti érsekséggel, hogy a 
magyar tanítás-nyelvű iskolákban megkívánja, hogy leg-
alább a felső osztályokban a hittan alapigazságait és 
az imádságokat magyar nyelven is tanítsák, mert külön-
ben a hitoktatásért fizetett tiszteletdíjakat megszűnteti. 
A nagyszebeni érsek erre körrendeletben intézkedett és 
elrendelte, hogy a hitoktatók közül senki se merészelje 
respektálni a miniszter rendeletét. Az érsekségnél azonnal 
kiszámították, hogy az erdélyrészi egyházmegyében 211 
görög-keleti hitoktató 17,950 korona évi tiszteletdíjban 
részesül. Kárpótlásul a nagyszebeni, fogarasi, kolozsvári 
és beszterczei hitoktatók részére kiutalt az érsekség a 
Rudolfin alapból évi 3400 koronát, a többi 207 hitokta-
tóról pedig a szentszék fog gondoskodni. A körrendelet 
szerint megbotránkozással vette hírét az érsek, hogy 
egyes kapzsi hitoktatók a tiszteletdíj kedvéért a miniszter 
rendeletére a hittant magyar nyelven és idegen tankönyv 
alapján tanították. Ezek ellen a hitoktatók ellen, mondja 
a körrendelet, a szentszék megindította a fegyelmi eljá-
rást. — Ilyenek esnek meg Magyarországon még a XX. 
században is, és mégis azzal kiabálják tele nemzetisé-
geink a világot, hogy ők el vannak nyomva ebben a 
hazában! Kíváncsiak vagyunk, hogy az érsek e rende-
lete folytán csakugyan megvonatnak-e a hitoktatói díjak, 
s hogy a törvény ellen való szegülés miatt meg fog-e 
görbülni csak egy hajaszála is az érsek úrnak?! 

A skót misszió leányotthona. Az öt év óta fenn-
álló leányotthon leányoknak 6—18 éves korukig ad 
nevelést. Az iskolai tanításon kívül a nyelvi, művészeti 
és társadalmi nevelésre is gondot fordít; le,gfőképen 
pedig keresztyén jellemképzéíben részesíti növendékeit. 
Felhívjuk erre a derék intézetre az illetékesek figyelmét. 
Bővebb felvilágosítással, a felvétel föltételeivel az inté-
zeti prospektus szolgál, melyet Burgess E. K. intézeti 
vezetőnő (V., Hold-u. 17.) kívánatra elküld. 

A nyári tanulmányutak. Az utóbbi években divatba 
jött, hogy egyes tanulók gyalogszerrel külföldi tanulmány-
utakra indultak. Ez a világ-láíni akarás jó is volna, ha 
a vállalkozó tanulók annyi pénzecskével is rendelkez-
nének, hogy útközben ne lennének rászorulva a segély-
kérésre. A pénzmag azonban igen sokszor kipusztul az 
ilyen vállalkozó szellemű tanulók zsebéből, s ilyenkor 
vagy magánosoktól, vagy a nagyobb városok osztrák-
magyar konzulátusaitól kérnek segítséget. Mivel az ilyen 
módon való vándorlás és kéregetés az illető iskolára 
és a magyar tanuló ifjúságra nem kedvező fényt vetnek, 
a kultuszminiszter most arra hívta fel az illetékes tan-
ügyi hatóságokat, hogy a tanulókat a pénz nélkül való 
utazásoktól és kéregetésektől tiltsák el és csak olyan 
tanulóknak adjanak intézeti ajánló leveleket, a kik kellő 
anyagi erővel és komolysággal i ; dúlnak tanulmány utakra 
és a kikben meglehet bízni a tekintetben, hogy sem 
magaviseletükkel, sem kéregetésükkel nem fognak az 
illető intézetre és a magyar tanuló ifjúságra szégyent 
hozni. 

A sárospataki főiskola ügyeihez. A mult héten 
az a hír jelent meg a budapesti napilapokban, hogy dr. 
Ferenczy Árpád panaszára a konventi elnökség fegyelmi 
vizsgálatot rendelt el a sárospataki főiskola igazgató-
tanácsa ellen és ennek lefolytatására a dunamelléki egy-
házkerület bíróságát delegálta. Utánajárván a dolognak, 
ezt a tendencziózus hírt akképen igazíthatjuk helyre, 
hogy a konventi elnökség nem rendelte el az igazgató-
tanács ellen a fegyelmi vizsgálatot, hanem dr. Ferenczy 
panaszának megvizsgálásával bízta csak meg a duna-

melléki kerület bíróságát, miután a tiszáninneni kerület 
bíróságának tagjai legnagyobb részben a főiskolai igaz-
gató-tanácsnak is tagjai és az érdekeltség miatt a kerü-
leti bíróság alig lett volna határozatképes számban össze-
állítható. 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 16—17. 
napjain tartattak meg az évzáró osztályvizsgálatok, s az 
utóbbi napon történt meg az iskolai év ünnepélyes be-
zárása és az ösztöndíjak kiosztása. A növendékek közül 
a következők nyertek ösztöndíjat: a Csontos-alapból 200— 
200 koronát kaptak Szabó Dezső IV. éves, \ictor János 
III. éves, Kovács Kálmán II. éves. Szabó Aladár I. éves. 
— a Ballagi- alapból 90 kor. Somogyi József 10. a 
Farkas József-alapból 82 K 50 fill. Pápay István III. 
a Szász Károly örökösei alapból 80 K, Losonczy Géza 
II., a Gerendav Antal alapból 80 K, Csira Lajos IV., a 
Hubay-alapból 50 K, BenJcő István II., a Gerenday József-
alapból 50 K, Patay Pál II., a Polgár Mihály-alapból 
50 K. Gaál Lajos III., a Várady-alapból 48 K, Buday 
Gergely IV., a monori egyh. Szász Károly-alapjából 20 
K, Bugyik János I., a pesti egyh. m. Szász Károly egy-
házlátogatási alapjából 23 K. Losonczy Gyula — III. 
éves növendék. Könyvjutalmat kaptak: Illés Géza, Kövi 
Árpád, Turóczi Péter, Marjai Károly, Munkácsy Lajos, 
Horváth Lajos, Vargha Tamás, Nagy Sándor, Korbai Pál, 
Koroknay István. Az intézet igazgatójául a tanári kar 
újabb három évre ismét B. Pap Istvánt, ifjúsági szeniorrá 
pedig Szabó Dezső, végzett theologust választotta meg. 

EGYESÜLET. 
A torzsai Ev. Konflrmandus-Otthon. Az Otthon 

kiadott jelentéséből örömmel értesülünk erről a derék 
intézményről, mely a mult év tavaszán házat vásárolt 
15 ezer koronáért és a Gusztáv Adolf-tjgyesülettől kapott 
1000 márka és a bányakerülettől nyert 4000 korona 
adományból ós a többi adományokból még jobban meg-
erősödve, még áldásosabb munkát fejthetne ki, mint 
eddig. A környékbeli távollakó gyermekek összeszedé-
sével, Torzsára vitelével, iskolázásával és nevelésével 
nemes munkát végzett eddig ís. Most árvaházat is akar-
nak állítani. Mindenek áldozatkész szeretetébe ajánljuk 
ezt a nemes czélú intézményt. Az egyház lelkipásztora 
Famler G. A., felügyelője Schmidt Samu és pénztárosa 
Hüttenberger Károly munkálkodnak az intézmény fej-
lesztésén. 

A Budapesti Iparoskópző Protestáns Egylet 
megalapításának félszázados évforduló napján, f. hó 27-én, 
az egyleti otthon nagytermében (VIII. ker., Alföldi-
utcza 13. sz.) ünnepélyt tart. Az ünnepély sorrendje: 
D. e. 9 órakor: Nagy János, rajztanár, műipari tervező 
vezetése alatt az egyleti rajztanfolyamban résztvett 
egyleti ifjúsági tagok munkáiból rendezett rajzkiállítás 
megnyitása. D. e. 10 órakor: Istentisztelet. Tartja Majba 
Vilmos, lelkész, igazgató, az egylet kebelében létesített 
„tanoncz-otthon" elnöke. D. e. 11 órakor: Díszközgyűlés. 
Ennek tárgyai lesznek : 1. „Himnusz". Énekli az egyleti 
dalkar. 2. Elnöki megnyitó. 3. Az egylet történetének 
vázlata 4. Üdvözlések. 5. Díjak kiosztása. 6. „Szózat". 
Énekli az egyleti dalkar. Délután 3—8-ig: Kerti ünne-
pély. — Este 8 órakor: Társasvacsora. 

o 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Az Első Leánykiházasító Egylet mint szövetkezet-
nél (gyermek- és életbiztoító-intézet, Budapest, VI., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863.) folyó évi május 
havában 1.864,900 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott 
be és 1.714,800 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosítási összegek fejében 1.17,429 K 27 fill. fizet-
tetett ki. 1909. jan. 1-től máj. 31-ig bezárólag 8.977,400 
K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 7.882,400 
K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 516,561 K 95 fill. és az 
intézet fennállása óta 14.379,517 K 54 fill. fizettetett ki. 
Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével 
foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb 
feltételek mellett. 

Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-
ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek. A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógygyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VIL, Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő: Hamar István. 

NYILTTÉR. 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipőczi Salvator-forrás-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Erdély és Szabó 

Természetrajzi] 
Vetítőgépek 

l ege lőnyösebb be-
szerzési for rása. 

laboratóriumi felszere-

lésekéstanszerekgyára 

Budapest, VIII,, Baross-utcza 21. sz. 
Mechanikai gyár. Üvegfuvö-iiiííliely. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

S Z T . LUKÁCS-FÜRDŐ 
GYÓGYFÜRDŐ, BUDA. 

T é l i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos penzió. — Csúz - , 
köszvény-^ ideg- , bőrba jok , lakás, ellátás felöl kimerítő 

prospektust küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdő igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

' E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Ü H A R M O N I U M O T Ü 
sehol előnyösebben nem vehet, mint 

Reményi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

Budapest, Vll., Király-utcza 58. 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k iskolai- ésszalon-
harmoniumokban, kisebb templomi orgonák 

— : legolcsóbb árakban. — : 

Mindenkinek 
saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legúj abb ár-
jegyzékét el nem olvasta, 
mely ingyen és bérmentve 

küldetik. 

Részletfizetésre is kész-
pénz á r a k mellett . 



akad. szobrász 
Első orsz. s zabada lmazot t 

síremlékmü-g y á r o s o k 
BUDAPESTEN • V I I . , R á k ó c z i - ú t 9 0 . 

Modern sírkövek, 
keresztelő meden- / f 
czók, úrasztalok! / f 

Mfu&ÁU! 

Toka; hegyaljai borok. 
Kétszer fejtve* L i t e r e n k é n t 6 0 f i l l é r . 
Hordóval (130—140 liter) 12 K-val drágább. 

Kapha tók ; 
Horváth János reform, lelkésznél Tokaj. 

Qrgona-
harmóniumokat 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest , X . , D e l e j - u t c z a 2 5 / b . sz. (T isz tv ise lő -

te lep ) , 

T a n e r ő k n e k s l e iké -Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

s z ö k n e k külön s z á z a -
lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
B é r m e n t e s s z á l l í t á s az utolsó v a s ú t i 

á l l o m á s i g . 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ö z e r ő h a j t á s - és s a j á t v i t l a m o s v í l á g r t á s s a t b e r e n d e z v e . 

QRSZÁGK SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

R Á K O S P A L O T A ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. év i o r s z á g o s kiál l í táson „nagy 
d í szoklevé l l e l" (e l ső díj) é s „Ferencz Józse f 
lovagrenddel" , az 1904. év i v e s z p r é m i kiállí-
t á s o n aranyéremmel" (e l ső díj), a 1906. évi 
k a s s a i k iá l l í táson „díszoklevél lel" (e l ső díj) ki-
tüntetve , a z o n k í v ü l s z á m t a l a n k i tüntetés é s 
e l i smerés . Ajánl ják ki tűnő h a n g ú és erőte l jes 
s zerkeze tű , f ő l e g a l e g ú j a b b l é g n y o m a t ú 
(pneumatikai) orgonáikat , me lyek rendkívül 
k ö n n y ű j á t é k m ó d é s a vá l tozatok e g y s z e r ű 
k e z e l é s e mellett , az időjárás minden v i s z o n -
t a g s á g á n a k e l lenál lnak. Szo l id m u n k a é s 
j u t á n y o s árak. K i s e b b orgonák k é s z l e t b e n 
vannak. Edd ig 700-nál több új orgona lett szá l -
lítva. Raktáron k i tűnő h a n g ú h a r m ó n i u m o k 

minden n a g y s á g b a n . H a r m o n i u m o k t e t s z é s szer int i rajz- é s vá l toza t -ös szeá l l í -
t a s s a l megrende lé sre k é s z ü l n e k . Tervezeteket é s ra jzokat k ívánatra k ü l d ü n k . 

Orgonagyár 
v i l l a m o s g é p e k k e l b e r e n d e z v e 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

c s á s z . é s kir. udvar i szá l l í tó . 

T e r v e z e t e k és r a j z o k k í v á n a t r a d í j m e n t e s e n . 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
B u d a p e s t , V I . , N a g y m e z ö - u t c z a 4 6 / a . 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

E g y l e t e k , in téze tek és t á r s u l a t o k részére 

GYÁSZ KOCSIK 

és e h h e z t a r t o z ó l ö t a k a r ó k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o l l a k , k c c s i s ü l t ö n y ü k , r a v a t a l o z á s i c z l k -
k e k . Á i a j á n l a t o k a t és k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a ingyen és b é r m e n t v e k l l ld a 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
uerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkttll töltést la szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 



Kálvin irodalom. 
Kálvin élete és a Kálvinizmus. Irta: Révész Imre, har-

madik kiadás. Ára kötve 5.— K. 

Kálvin élete és egyházpolitikája. Irta: Jancsó Sándor. 
Ára fűzve 2.— K, kötve 4.— K. 

Kálvin egyházalkotmánya Irta. Dr. Kun Béla. Ára 
fűzve 2.— K. 

K. Kálvin theologiája. Irta: Nagy Károly. Ára kötve 5. 

; Hegedűs és Sándor 
Debreczenben. 

Megrendel-
: h e t ő k 

Kálvin János élete és reformácziója. Irta: S. Szabó 
József. Ára fűzve — .20 K. 

Magyar Református Sión. Irta: 5. Szabó József. Emlék 
könyv a ref. egyház megalapítójának, Kálvin Jánosnak 
400 éves születési évfordulójára, i34 képpel. Ára díszes 
vászonkötésben 2.— K. 

Kálvin János fali arczképe. Ára - . 4 0 K. 

Kálvin János fali arczképe egy és fél cm. széles fekete 
arany csíkos keretben, bekeretezve, üveggel ellátva 
Ára 2.80 K 

Megrendelhetők: 

A Dunántúli Ref. Püspöki Hivatalnál 
Komáromban. 

f r 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a in. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek 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. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b raktár é s 
• g y á r . = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóiuumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
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Pontos és ORAR 5 évi 
jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Jutányos 
árak! 

mííorás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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Az Élet Könyvéből. 
A teremtett világ- vár. 

„. . . A teremtett világ sóvá-
rogva várja az Isten fiainak meg-
jelenését." (Róm. 8.]b.) 

Ezt a verset úgy tekinthetjük, mint Pálnak 
a fejlődés tanára vonatkozó kijelentését. Termé-
szetesen nem kívánhatjuk tőle a modern fejlődési 
tan tiszta felfogását és előadását. A mi világké-
pünk nagyon eltér a Pálétól. Ezenkívül meg Pál 
ebben a versben különösen az ő kicsiny római 
gyülekezetére gondol. Ezt figyelmezteti kötelessé-
gére, a mit úgy nevez: a lélek törvénye a Jézus 
Krisztusban. De mégis egy nagy bölcselő vagy 
még inkább egy próféta lelkével magasan fölemel-
kedik az egyestől az egyetemes elvig és míg 
római atyjafiainak tanácsokat ad, látj a a világ 
folyását is. Azt mondja: „Az egész teremtett világ 
egyetemben fohászkodik és nyög, mind idáig''. 
(22. v.). A jövendő élet terhét hordozza. Várakozó 
teremtettséL • rofetikus világ. Az Isten által ki-
tűzött czél í tö> jkszik. Egész haladásában egy 
nagy tervet jelent ki. Spencer Herbert helyett ír-
hatta volna Pá l : „A felfedezett erő fejlődésével a 
természetben kijelentett czélra törekszik". Pál 
Tennyson helyett énekelhette volna: „Messze tá-
vol az isteni czéltól, mely felé az egész világ 
halad". 

De hát micsoda czélra tekint reménykedve 
a teremtett világ? Az egész teremtett világ várja 
az Isten fiainak megjelenését, mondj a az apostol. 
És hol vannak az Isten fiai? Egy másik versben 
azt mondja nekünk: „Á kiket Isten Lelke vezé-
rel, azok Isten fiai" (14. v.). Tehát Isten gyer-
mekei egyszerűen azok az emberek, a kiket Isten 

Lelke vezérel. Ezeket várja az egész teremtett 
világ. Ezek nélkül az egyetemes fejlődés folya-
mata megakad. Ez a fejlődés természeti törvények 
szerint indul meg, de tervei bizonyos ponton sze-
mélyesekké, emberiekké és szellemiekké válnak. 
Ezeknek a további lépéseknek a megtevéséhez szük-
séges az emberi segítség. Isten maga nem fej-
lesztheti ki az ember lényében levő lehetőségeket, 
ha maga az ember nem segít Neki abban. Végső 
czélját nem törvényeivel, hanem gyermekeivel éri 
el. Azaz a teremtett világ olyan embert vár, a ki 
értékét tökéletesíti. Az Isten műve az 0 gyerme-
kei kezébe van letéve. Ez a felvett szöveg tanítása. 

A tengeren van egy hajó, a mely szeretne 
czélhoz érni, révbe jutni. Kedvező szél fúj, útra 
hívogat. És mégis Isten legkedvezőbb szele sem 
tudja a hajót mozgásba hozni, ha az ember nem 
teszi meg kötelességét. A hajó várja a kapitányt 
és várja, míg a vitorlákat kibontják. S csak ha 
Isten és az ember együttmunkálkodnak, akkor jön 
eleven mozgásba s csak akkor tudja megtenni 
útját a bárka, a mely azelőtt magányosan és 
élettelenül hevert a tengeren. És így van ez Isten 
teremtett világának minden magasabb czéljával is, 
azt mondj a az apostol. Isten tervét az ember 
munkája valósítja meg. Isten a legjobban igaz-
gathat mindent és mégis nyög, mégis vívódik úgy-
szólván az egész világ, mint a hajó, mely a ten-
geren vesztegel mindaddig, a míg valaki a vitor-
lákat kibontja és kifeszíti a szél felfogására. A 
hajó türelmesen vár addig, míg a kapitány parancsol, 

Ebből a nagy tételből azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy szükség van az emberre Isten 
müve végrehajtása czéljából. Igazán csak ez a 
felfogás teszi az életet jelentőssé és érdekessé. 
Ha az ember úgy tekinti életét, a mint van, be 



kell vallania, hogy az nagyon jelentéktelen és ér-
dektelen. Mily czéltalannak, hasznavehetetlennek 
és értéktelennek látszik saját tapasztalatunk! Né-
mely ember azt mondja: Az én életein egyáltalá-
ban nem fontos. Nem gyakorol befolyást senkire 
és senki sem törődik vele. Micsoda jelentősége 
van a világra nézve annak, lia hajlamaim és tet-
szésem ellen küzdök ? Miért nem engedem át ma-
gamat egyszerűen az örvénynek és miért nem 
vetem magamat heves szenvedélyeim sodró árjába? 
Ez némelyik elpusztult élet öntudatlan védekezése. 

Minden olyan emberre, a ki azért vétkezik, 
inert nagyon sokat gondol magára, tíz olyan esik, 
á kik azért vétkeznek, mert a szó igaz értelmé-
ben nagyon keveset gondolnak magukra. Az ilyen 
emberek annak az önbecsülésnek a hiánya miatt 
vétkeznek, a mely az isteni világrendben való he-
lyünk tudatából támad. 

Ez ellen a restség, gyengeszívüség és álsze-
mérem ellen fordul az apostol s azt mondja a ti 
lelketeknek: Ha életedet magában véve nézed, elég 
jelentéktelen. De az a tény, hogy ebbe az Isten 
által teremtett világegyetembe vagy állítva, jelen-
téktelen életednek végtelen fontosságot ad, mert 
Isten iiem ellened, hanem általad akarja megvaló-
sítani tervét és mikor vétkezel, akkor megszakad 
a mü. A mindenható Istennek szüksége van rátok. 
Minő átalakulást idéz elő ez a parancs a ti érté-
kelésetekben és kötelességetekben! Nektek ugyan 
lényegtelennek tetszik, hogy vájjon a ti tétlen 
éltetek magában véve kárt vagy szégyent hoz-e? 
De veszélyben forogni, a mindenható Isten tervei-
nek útjába állani, a teremtettség nagy gépezetébe 
gátolólag belenyúlni: leírhatatlanul komoly gon-
dolat. Olyan, mintha egy nagy műhelyben, a hol 
a szövőszékek futó hajócskáikkal millió meg millió 
méter vásznat szőnek, — egy kis fonál elszakadna 
és az egész nagy gépezet rögtön megállana, ne-
hogy az az egy szakadás az egész munkát tönkre 
tegye. 

Az a nemes életfelfogás hassa át a legjelen-
téktelenebb ember lelkét is, hogy kimegy a rá 
várakozó világba. S ezért nem arról van szó, hogy 
ti magatok vagy magatokra nézve nagyok és jelen-
tősek lesztek, hanem arról, hogy önmagában ugyan 
végtelen kicsiny, de általában véve lényeges fel-
adatot végeztek a világrendben. Isten tervei olyan 
szolgálatra várakoznak, a melyet Isten minden 
gyermeke elvégezhet. Talán egyszer vidám társa-
ságban a tengerparton mentetek, hogy megnézzétek 
a világítótornyot az öbölben. Es a vén toronyőr 
kopasz, terméketlen szikláról köszöntött titeket. 
Miért ül itt ő a hosszú, fárasztó éjszakákon, hogy 
kicsiny mécsét élesztgesse? Miért nem alszik el 
észrevétlenül és miért nem hagyja kialudni a ki-
csiny mécset? Mert az nem az ő világossága. Ez 

ad neki jelentőséget. Ő annak nem tulajdonosa, 
hanem őrizője. Ez a neve: világítótorony-őr. 
Igazgatósága, a melynek szolgálatában áll, kezére 
bízta a világosságot s ha a maguktól való vilá-
gosságok kialusznak is, a hajókat biztosan vezérli 
útjokon ez az ismeretlen toronyőr, a kire minden 
tengerész feltétlenül rábízhatja magát. 

Ez a története némely magános, figyelemre 
sem méltatott, névtelen életnek. Miért nem hagy-
játok világosságtokaü kialudni s miért nem ma-
radtok sötétben ? Mert a világosság nem a tietek. 
Ti csak őrei vagytok. Megvan a helyetek abban a 
nagy világrendben, a mely a világ életét biztosítja. 
Minden éjszaka, míg ti nyugosztok, sok háborgó 
élet aggodalmasan várja a ti világosságtokból 
való barátságos sugár megjelenését. Sok élet, a 
mely mellettetek sötétben látatlanul elhalad, talán 
éjről éjre utánatok tekint. Isten gyermekei, Lelke 
fényének őrizői! Nyújtsatok világosságot az Isten 
gyermekeinek megjelenésére váró világnak! 

Peabody után V. J. 

A genfi út. 
A július 2—10-ig tartandó genfi ünnepségekre a 

Kálvin-Szövetség társas utazást szervezett. Mondanom 
sem kell, hogy ezen társas utazás előkészítése a rendező-
bizottságnak sok munkájába, utánjárásába került. De 
örömmel tette ezt s még nagyobb lőn öröme, a midőn 
napról-napra látta, hogy a genfi zarándoklásra való fel-
hívás mennyi áldozatra és fáradságra kész testvérünknél 
talált visszhangra. Mintegy százan veszünk részt ezen 
utazásban: lelkészek, tanárok, tanítók, világiak, férfiak 
és nők. Jönnek az ország minden részéből. Idézhetnék 
igazán megható leveleket, sorolhatnók fel szinte mélyen 
megindító eseteket. Hány tisztes családfő, lelkésztársunk 
egész öttagú családjával, jönnek távol vidékekről szerény 
fizetésű lelkészek, tanítók, tanítónők. Jönnek i f jak: a 
budapesti theologiának öt növendéke, jog- és orvostan-
hallgatók stb. A nagy reformátor emlékezete, a vágy : 
színről-színre látni a várost, a templomot, a vidéket s 
mindent, a mi reá emlékeztet, sokaknak lelkében le-
győzte hát a hosszú út fáradalmaitól való természetes 
idegenkedést. Megyünk hát! Sokan megyünk. Tudtommal 
soha még ennyi kálvinista lelkész egy csoportban, egy 
czél felé törekedve, együttesen külföldre nem utazott. 
Oh volt idő: egyszer nagyon régen, sötét időkben, siral-
mas körülmények között, súlyos bilincseket hordva, sokan 
mentek nagyon szomorú menetben arra dél felé. Mentek, 
mint a mi nagy hitvalló hőseink, erős hitnek vérző 
martirjai. „Kőrútjuk" hosszantartó s nehéz volt: súlyos 
szenvedéseken, gályákon át vezérelte őket oda is, a liova 
most mi megyünk, a nagy emlékek által megszentelt 
helyre, a mely nékik oltalmat, menedéket nyújtott. A 
magyar református egyház, a kontinens e legnagyobb kál-
vinista egyháza úgy hivatalos kiküldöttei által, mint az 



önként vállalkozó zarándokok számánál fogva, méltóan 
lesz képviselve a nevezetes évforduló alkalmával abban 
a városban, a mely Kálvin működése által ló'n történelmi 
és világra szóló jelentőségűvé. S lelkünket már most 
előzetesen is bizonyos kimagyarázliatlan elfogultság üli 
meg arra a gondolatra, hogy ott abban a templomban, 
a melynek szószékéről Kálvin Isten előtti mély alázattal, 
de emberek orczáját nem félve, követelt a Felséges 
számára feltétlen imádatot és engedelmességet, nyílhatnak 
imára a mi ajkaink és a mi édes magyar nyelvünkön 
dicsérhetjük Istent nagy hálaadással. Július 4-én délben 
12 órakor lesz ott a mi istentiszteletünk. Bizonyára 
sokan lesznek kedveseink, véreink közül, a kik ekkor 
reánk gondolnak s lélekben leborulva, együtt imádkoznak 
velünk nagy és dicső dolgokért, emberi nyelv által 
méltóan ki sem fejezhetőkórt. Mert nem embert imádni 
megyünk oda; hiszen ha valaki, úgy Kálvin hangsúlyozta 
szüntelen az emberimádásnak téves és vészes voltát. 
Nem hirdette senki mélyebb meggyőződéssel mint ő, 
hogy Istennel szemben, nekünk „a föld hitvány férgei-
nek" semmi követelésünk nem lehet. Ha valahol, úgy 
ott kell megtanulnunk : mindent Isten kegyelméből 
vettünk és mindenünkkel Néki tartozunk, övé minden 
dicsőség, a mienk csak a hála. Önmagának csak 
egy jeltelen sírt kért, de Istene számára annál többet, 
— mindent követelt. Azért megyünk, hogy ott a hely-
színén hálát adjunk Istennek ezért az ő prófétájáért, 
a ki által hozzánk is sok eljutott az 0 dicsőséges aján-
dékaiból. Azért hogy gondolva mindazokra, a melyeket 
Kálvin hirdetett és követelt, magunkat mélyen megalázzuk 
Isten színe előtt ós kérjük, hogy adjon nékünk nagyobb 
mértékkel az Ö szent lelkéből; hogy hazatérve, közöl-
hessünk másokkal is valamint azokból, a melyek Kálvin 
lelkét a Krisztus ügyéért, az egyház valódi reformálását 
égő lángra lobbantották. 

Nagyjelentőségűnek tartom, hogy a magyar ref. 
egyház oly nagy számmal lesz képviselve ezen az ünne-
pélyen abból a szempontból is, hogy ez sokaknak lelkét 
odairányítja oly természetű, külföldi összeköttetések óhaj-
tása felé, a melyből mi magyar protestánsok a múltban 
is oly sok anyagi és szellemi támogatást nyertünk. Hogy 
mi magyar protestánsok, a kik évszázadokon át oly sok-
szor voltunk kitéve kül- és belső ellenségek részéről 
szinte a megsemmisülés veszedelmének, mily sokat köszön-
hetünk külföldi prot és közöttük svájczi testvéreinknek 
is, ezt legújabban dr. Antal Géza írta meg szép mun-
kájában, a melynek tartalmát, intelmeit nagyon meg 
kellene szívlelnünk. Száz magyar kálvinista megy Genfbe, 
hogy bizonyságot tegyen ott arról, hogy a mindenünnen 
feltoluló eszmeáramlatok közepette ami egyházunk szilár-
dan meg akar maradui „a prófétáknak és apostoloknak 
alapkövén" és hogy nem idegenkedik oly intézményektől, 
a melyeket szerencsésebb helyzetű nyugoti testvéreink 
az egyház új, modernreformálása s az ev. és a mi nagy 
Kálvinunk szellemében való megerősítése czéljából már 
megvalósítottak és ma már nélkülözhetetlennek tartanak. 

Vándorbotjukat kezükbe véve mentek a mi atyáink 
nagy számmal külföldi egyetemekre. így történt, hogy 
a mi nemzetünk és különösen prot. egyházunk elszige-
teltsége mellett és a lehető legkedvezőtlenebb körülmények 
között sem volt elzárva azon eszmeáramlatok elöl, a 
melyek nálunk a nemzeti és vallásos élet számára minden 
időben a legértékesebb tartalmat és megújhodást biz-
tosították. Direkt összeköttetéseket ápolnia a svájczi ref. 
testvérekkel, közelebbről a genfiekkel, a kik most nagy 
változások után bölcseségüknek, áldozatkészségüknek 
oly fényes tanújelét szolgáltatták és velünk, magyarokkal 
szemben érdeklődésüknek, rokonszenvüknek oly szép 
bizonyságát adták, bizonyára érdemes és a mi elszigetelt 
reformátusságunkra nézve fáradságot érdemlő dolog. Akik 
ott Genfben együtt leszünk, érezni fogjuk és ezt itthon 
is hírül adjuk, hogy nem állunk oly egyedül, hogy vannak 
testvéreink, a kik mint a múltban, úgy ma is a szent 
czélok érdekében önzetlenül velünk vannak, velünk imád-
koznak és éreznek. 

Júliús 4-én száz magyarnak ajkáról száll ég felé a 
genfi szent Péter templomban a Himnusz. Testvéreink, 
szálljanak ég felé e napon a ti imáitok is. Kérjetek 
áldást a mi magyar hazánkra, ebben a magyar prot. 
egyházra, hogy ez, a mi nagy reformátorunk által félelem, 
habozás, ingadozás nélkül hirdetett krisztusi tudomány, 
és az ennek szellemében gyakorolt építő munka által 
legyen ezen a földön is: „az evangéliumi igazságnak 
oszlopa és erőssége!" 

B. Pap István. 

ISKOLAÜGY. 
A felekezeti tanítóképzők államsegélye tár-
gyában kiadott Szabályzat az egyházi tö r -

vény világításában. 
A felsőbb hatóságok figyelmébe ajánlva. Felolvastatott a kecske-

méti ref. egyházmegye lelkészi értekezletén. 

A felekezeti középiskolák államsegélyét tárgyazó 
1883. évi XXX-dik s a népiskolai tanítók fizetését ren-
dező 1907. évi XXVII-dik törvényczikk után, 1909. évi 
márczius 26-án megjelent a felekezeti tanítóképzők 
igazgatóinak, tanárainak engedélyezendő fizetéskiegészí-
tési államsegélyről szóló miniszteri szabályzat, melyet 
a miniszter 46,447. sz. rendeletével léptetett életbe. 

A rendeletet kisérő szabályzat méltán kelt aggo-
dalmat úgy a tanári körökben, mint a kópezőket fenn-
tartó református egyház kebelében. Míg ugyanis a képezdei 
tanárokat egyrészről a fizetési osztályokba sorozás mos-
toha rendszere aggasztja, mely szerint magasabb fizetési 
fokozatba csak akkor léphetnek, „ha megfelelő létszám-
ban távozás, nyugdíjazás vagy elhalálozás által üres 
hely támad", a mely rendszer a fiatalabb tanárok előtt 
az előbbre haladás útját vágja be mindaddig, míg idő-
sebb társa neki helyet nem enged s így a gyűlölségnek 



magvát hinti el, addig másrészről a szabályzat azon 
intézkedése is jogos ellenérzést támaszt, hogy „csakis 
az egyfolytában és csakis képzőintézeti szolgálatban 
eltöltött szolgálati idő száraitható be" az államsegély 
mérve megállapításához, a középiskolai vagy polgári-
iskolai szolgálat pedig nem. 

Nem óhajtom ugyan képzőintézeti tanárainknak, mint 
ref. egyházi és vallási életünk hű munkásainak érdekét, 
egyházunk s közelebbről a fentartók érdekétől elválasz-
tani, de rá kell mutatnom az ő jogos kifogásaik mellett 
azokra a fontos szempontokra is, melyek egyházunk, 
mint fentartó részéről a szabályzattal szemben figyelmen 
kívül szintén nem hagyhatók. 

Én tehát mellőzve most egyebeket, azoknak az 
elveknek alapján kivánok a szabályzathoz néhány meg-
jegyzést fűzni, melyeket az Egyházi törvény a tanító-
képző fenntartói részére kijelöl. 

E szempontból vizsgálva a dolgot, szinte megdöb-
bentő az az ellentét, mely a tanítóképzőkre vonatkozó 
Egyházi törvény s az ugyancsak e tárgyban kiadott 
miniszteri Szabályzat között van. 

Ha az államsegélyezés bevallott czélja az, „hogy 
a felekezeti tanítóképezdei tanári állás lehetőleg kívá-
natossá tétessék a magasabb fokú szakképzéssel bíró 
tanárok előtt is", úgy református egyházunk e czélt 
meg is valósítja, a midőn törvényileg kimondja, hogy: 
rendes tanárok csak olyan ref. vallású magyar állam-
polgárok lehetnek, a kik az illető tanszakban középiskolai 
tanári vagy megfelelő, államilag érvényes okievet nyertek 
(VI. t.-cz. 58. §). Egyházunk mindenkor gonddal őrkö-
dött azon, hogy a középiskolai tanárok sorából lehetőleg 
kiváló egyéneket alkalmazzon tanítóképzőiben. 

Egészen érthető, szinte természetes ez e református 
egyházban, mely a reformácziótól kezdve főfontosságúnak 
tartotta a nép nevelését, mely Magyarországon már akkor 
tartott fenn külön népoktatásra képező tanintézeteket 
(a nagykőrösi 1835. óta áll fenn), a mikor az állam a 
tanítóképzést még feladatai közé sem sorozta, sőt a mi 
dunamelléki egyházkerületünk a theologia ós jogaka-
démiával együtt a tanítóképzőt „három egy főiskola" 
czime alatt szinte akadémiai rangra emelte. 

Midőn egyházunk a tanítóképzést szellemileg ily 
magasan értékelte, csak következetesen járt el, midőn 
az abban működő tanárok javadalmazását is lehetőleg 
a középiskolai tanárok fizetése arányában szabta meg, 
sőt legújabban törvénybe is igtatta, hogy „a tanítóképző-
intézeti tanárok és igazgató fizetése és igazgatói díja 
nem lehet kevesebb, mint az ugyanazon egyházkerületi 
gimnáziumokban működő tanároké és igazgatóké" (59-ik. §.) 

így az egyház ! Mit mond ezzel szemben a minisz-
teri rendelet és szabályzat? „Csakis a fizetések egészít-
hetők ki, igazgatónál 1600, rendes tanárnál 1400 K-tól 
kezdve; magasabb államsegély igénybevétele czéljából 
az addigi fizetés le nem szállítható ; a kiegészítés nem 
terjed ki a lakpénzekre és ötödéves, vagy egyéb pót-
lékokra". 

Oly kirívó itt az ellentét a két hatóság rendel-
kezése között, annyira eltérő felfogásból indulnak ki, 
hogy az ellentétet a fenntartónak áthidalni alig lehetséges. 
Még kirívóbbá lesz az ellentét, ha meggondoljuk, hogy 
középiskoláink állemsegély ügye az 1883. XXX. t.-czikk 
segélyével akként rendeztetett, hogy az államsegélyezés 
a középiskolának nemcsak tanárai fizetésére, lakbérére 
és korpótlékára, de az intézet egyéb fen tartási költségeire 
is kiterjed s a segélyezés a két fél, az állam és a fenn-
tartó között kötött szerződésben nyer biztosítást, addig 
a tanítóképzői tanárok államsegélye tárgyában most 
kibocsájtott miniszteri szabályzat a törzs fizetés kiegészí-
tésén kívül semmi más államsegélyt nem ismer. 

Nem tételezhetjük fel, hogy egyházi törvényeink 
bölcs alkotói, midőn törvénybe iktatták, hogy a tanító-
képzői tanárok fizetése kevesebb nem lehet, mint a 
gimnáziumi tanároké, tudatával nem bírtak volna annak, 
hogy a gimnáziumi tanárok mai fizetése mérvét csakis-
az államszerződésekben foglalt segély folytán sikerült 
elérni, a tanítóképzők tanárai fizetésének hasonló mérvű 
rendezését pedig teljesen a fenntartókra kívánták volna 
hárítani. 

Ne ni, az egyházi törvényalkotás e tekintetben is 
bölcsen és következetesen járt el, kimondván, hogy „ha 
a fenntartó testület nem képes a tanítóképzöintézetet a 
törvényes színvonalon fentartani, államsegélyt vehet igénybe, 
a melyre nézve az államkormánnyal kötendő szerződést 
a közvetlen felettes egyházi hatóság köti meg, az egye-
temes konvent jóváhagyása mellett". (60. §.) 

(Folyt, köv.) 
Patonay Dezső. 

TÁRCZA. 
A történelmi Jézus. 

(Folytatás.) 

III. rész. 

Utoljára hagytam a legmerészebb, legfantasztikusabb 
hipothézisek köziil egyet, az. amerikai Smith Vilmos 
Benjámin elméletét. Valóban, ha Bollandot művésznek 
nevezhetjük az anyag és a bizonyítékok elrendezésében 
és csoportosításában, akkor Smithet joggal bűvésznek 
nevezhetnők, az exegezis bűvészének, a ki a legkisebb 
látszólagos „adatokkal", a legmerészebb mutatványokra, 
kombinácziókra, felvételekre képes. O az amerikai hyper-
inodern Jézus-tagadó, a ki nem lebecsülendő tudással és 
olvasottsággal rendelkezik és rendkívül termékeny író. 
Mint az Amerikában abban az irányban működők közül 
a legelsők egyike, igen alkalmasnak látszik arra, hogy 
a fantasztikus hipothéziseknek ezzel az érdekes képvise-
lőjével megismerkedhessünk. 

Smith a mathematika professzora, s a theologiával 
csak kedvtelésből foglalkozik. Maga írja önmagáról: „mes-
terségem a mathematika, szórakozásom a theologia" (my 
vocation is mathematics, my avocation is theology). 



Munkájának már maga a czíme is különös: „A 
Krisztus előtt való Jézus . . (Der vorchristliche Jesus . . .), 
a melyet több, az őskeresztyénség előállásáról szóló elő-
tanulmánnyal együtt Sehmiedel Pál Vilmos zürichi pro-
fesszor vezetett be a német tudományos világba, a ki 
a német fordítás előszavában hangsúlyozza, hogy bár-
mily merészeknek látszanak is ez új irány kutatásának 
eredményei és felvételei, azoknak jelentőségét és hord-
erejét nem lehet egyszerűen letagadni s róluk tudomást 
sem venni.1 

Smith azokkal az angol ós északamerikai Írókkal 
áll rokonságban, a kik közül például egy Robertson 
nevű dolgozataiban a keresztyénség eredetét egyiptomi, 
indiai és más mythologiák közös termékének tartja. Egy 
ismeretlen másik szerző aztán tőle néhány eszmét köl-
csönözve, már tovább megy s megpendíti ezt a hipothó-
zist: vájjon nem száz évvel korábban élt-e Krisztus? 

Ezt a felvételt fejleszti tovább Smith, midőn azt 
állítja, hogy Jézus Krisztus csakugyan élt, még pedig 
már száz évvel időszámításunk kezdete előtt, de nem mint 
ember, hanem mint — istenség. Sem a Jézus, sem a Krisztus 
név nem jelentett soha valami földi emberi lényt, hanem 
mindenik külön istenséget. A „Felkent" különösen zsidó, a 
Jézus, legalább is félig külföldi istenség volt, azaz a 
diaszpórákban állott elő, valószínűleg „innen vezették be 
Palesztinába, hogy ott a Messiásnak valódi héber fogal-
mával (Krisztus) összeolvadjon. A sémita és hellén 
léleknek ebből a házasságából, a vad olajfának a nemesbe 
való beoltásából nőtt ki a keresztyénség óriás alakja".2 

A Jézusról és Krisztusról szóló tan tehát már a 
keresztyénség állítólagos Jézusa előtt jóval megvolt a 
zsidók és görögök között. Hogy ezt bizonyítsa, Smith 
mindjárt fejtegetése legelején elkezdi magyarázni a tá 
tspi toö Jyjaoö kifejezést. Szerinte ezt a kitételt— külö-
nösen az Újtestamentum négy fontos helyén (Márk V. 
27. Luk. XXIV. 19. Csel. XVIII. 25. Csel. XXVIII. 31.), 
mindeddig helytelenül értelmezték. Ugyanis ez a kife-
jezés nem akar a történelmi Jézusra utalni. Tehát nem 
így fordítandó: „a Jézus felől" „a Jézust illető dolgok", 
a mely kifejezések egy történelmi személyt feltételeznek, 
hanem mindig a Jézusról, mint istenségről szóló tanra 
vonatkoznak s így azt jelentik: „a Jézus felől való — 
a Jézusról szóló tan". (Doktrin betreffend Jesu.) A 
„Jézus" nevet mint egy régi istenség nevét varázsszerül 
is használták. Péter az Ő nevével, mint bűvszerrel gyó-
gyítja meg a sántát. (Csel. 3. 1— 10.) A keresztelés is 
ezzel a névvel, mint varázsigével történik. A „Jézus" 
név volt az, a melyre már igen régen, minta „Héberek 
istenére" esküdtek. Nincs semmi, a mi egy történelmi 
Jézus mellett bizonyítana. Dehát honnan ered akkor 
Jézus mellékneve: a názáreti? Ez a többi bizonyíté-
kok mellett, az ő történelmi létezése mellett bizonyít 
Mert hiszen a NaCapTjvóc, NaCwpatoc stb. szavakról eddig 

1 Smith: Der vorchristl. Jesus . . . VIII. 1. 
2 „Der vorchristl. Jesus" XVII. 1. 

úgy tudtuk, hogy azok Jézusnak Názáretből való szár-
mazását jelentik. 

Smith szerint a Na£(opatoc stb. kifejezés nem jelent-
heti azt: názáreti, mert Názáret nevű helység Jézus ide-
jében nem is volt, s csak akkor, annak a hitnek hatása 
alatt keletkezett, a mikor néhány száz év múlva jámbor 
hivők kitalálták, hogy ez a jelző Jézusnak egy Názáret 
nevű helységből való származását jelenti. A vaCwípao? 
inkább e szó megfelelő héber szógyökének jelentése 
szerint azt jelenti: „védő, oltalmazó". A Tíjaoös vaCcopaíoc 
tehát nem jelent egyebet, mint: „Megváltó, Szabadító". 
Ez pedig olyanforma kifejezés, mint: Zeus Xenios, Dyo-
nisos Hypokolpios stb. Itta melléknév nem valami helység-
nevet, hanem tulajdonságot jelent. 

Hogy azonban ily körülmények között, — ha a Smith 
feltevése igaz — miként jutottak az emberek mégis arra, 
az ily körülmények között képtelen gondolatra, hogy 
nem létező városból származtassák Jézust, erre magya-
rázatot adni elfelejtett az exegeta. Ha azonban azt kér-
dezzük, hogy miként magyarázandó ily körülmények 
között Nathánáelnek az az ismert kijelentése : „Názáret-
ből támadhat-e valami jó?" , a mely kifejezés feltét-
lenül helységnévre utal, akkor Smith rögtön kész a 
felelettel, hogy [itt tulaj donképen symbolummal s nem 
történeti eseménnyel van dolgunk. 

Sajátságos, hogy ezeknél az exegetáknál a nekik 
nem kedvező helyek rendesen későbbi betoldások, hami-
sítások, symbolikus kifejezések formájában szerepelnek. 
Ha pedig III. századból eredő varázspapyruson, a mely-
nek szövege némely tudós szerint korábbi eredetű, ott 
van a Jézus neve, ez már elegendő bizonyság számára, 
hogy a Krisztus előtt való időkbe helyezze Jézusnak, 
mint istenségnek létezését. 

Micsoda világosság derül ebből a szerencsés hipo-
thézisből sok mindenre ! Most már meg tudjuk magyarázni 
— mondja Smith — Athanasius Arius felett való fényes 
győzelmének titkát. Krisztus valóban nem lett, nem 
teremtetett, hanem öröktől fogva volt, létezett az emberiség 
tudatában és gondolkozásában, mint istenfogalom, az élő 
Istennek, a Jehovának soha meg nem személyesített, de 
mégis kinyilatkoztatott formája. Ezért nem lehet a keresz-
tyénséget egy személytől levezetni, „mert a keresztyénség 
Jézus Krisztusa nem emberi, hanem isteni lény . . . " — 
de a ki soha sem járt a földön. Ezt bizonyítja szerinte 
a Csel. 18. 23—28-ban elbeszélt esemény is. Apollos 
esete erős érv számára, hogy rámutasson : íme a keresz-
tyénség tulajdonképen eredetileg egyszerre sok helyen 
lépett fel s több helyen indult meg, s csak későbbi felte-
vés, hogy Jeruzsálemből indult ki. Érdekes különben, 
hogy Apollos esete igen kedvencz érve e modern irány 
minden képviselőjének. Kalthoff épen úgy felemlíti, mint 
még nagyobb hangsúlylyal Bolland. Míg ez utúbbi külö-
nösen arra mutat rá, hogy Apollos Jézusról már akkor 
tudott, mikor még csak a János keresztségét* ismerte, a 
mi tehát szerinte azt bizonyítja, hogy a Jézusról való 
ismeretét Alexandriából hozta magával: addig Smith meg 



annak a bizonyítására használja fel az esetet, hogy 
Jézusnak, mint istenségnek tisztelete csakugyan fennállott, 
még pedig különböző helyeken egyszerre, mert ime Apol-
los is ismerte Jézust, mielőtt tulajdonképen ismerte volna. 
Ez azonban nem a teljes magyarázat. A valószinűség 
egyszerűen az, hogy Apollos hallhatott s tudott Jézusról 
épen azért, mert a János keresztségét már ismerte. De 
hogy nem eleget s nem jól tudott, azért volt szükséges, 
hogy Aquila és Priscilla mélyebben bevezessék a Jézusról 
szóló tudományba. Akárhonnan is hallott valamit, még 
ha Alexandriában is, nekünk az a fő, hogy a történelmi 
Jézusról hallott és tudott. 

De nem folytatjuk tovább Smith feltevéseinek köz-
lését. Ennyit is azért mondtunk el, hogy a két előbbi 
nagyobbszabású s elterjedtebb felvétel ismertetése mellett, 
legyen olyan is, mely a merész exegezisnek s a kritika 
túltengésének érdekes és fantasztikus, de egyszersmind 
elrettentő példája gyanánt álljon előttünk. 

(Vége köv.) 
Sebestyén Jenő. 

BELFÖLD 
Glossatornak — glossa. 

Nagytiszteletű szerkesztő úr! Becses lapja f. é. 22-ik 
számában (május 30) egy kritikai közlemény jelent meg 
„Ágodi széljegyzeteihez" czímen, Glossator aláírással. A 
czikkíró nemcsak kritizálja, de erősen elítéli Zoványi 
Jenő és Rohoska József sárospataki ref. theologiai taná-
rokat azért a meggondolatlan merészségért, hogy „az 
unitáriusok Dávid Ferencz Egyletében" felolvasást tar-
tottak. 

Zoványi és Rohoska tanár urak oly tudományos 
készültséggel, oly magas értelmi tehetséggel bírnak, hogy 
a személyes támadással szemben nem szorulnak a mi védel-
münkre; megfelelnek arra maguk, — ha szükségét lát-
ják. De a kritika egy kis szárnylegyintéssel itt-ott érin-
tette az „unitáriusok D. F. Egyletét" is, a mi nem fáj 
ugyan, de közérdekből még sem hagyhatom szó nélkül. 

Mindenek előtt föl kell említenem, hogy a belügy-
miniszter által jóváhagyott alapszabályaink 2. §-a értel-
mében az egylet czélja : „a keresztény vallásos ós erkölcsi 
élet, valamint a hazafias érzés ápolása, a különböző hit-
felekezetek közötti kölcsönös szeretet és testvéri érzés 
fejlesztése." Egyletünk tehát módot és alkalmat ad bár-
kinek, tartozzék bármely hitfelekezethez, eszméinek hir-
detésére, a mennyiben ezt a czélt szolgálja ós előmoz-
dítja. Ha valakit fölkérünk felolvasás tartására, csak az 
egylet fentemlített czéljára figyelmeztetjük, ha talán nem 
ismerné, de a felolvasandó dolgozatot sohasem vesszük 
előzetes czenzura alá. Nem czélunk kizárólag az unitá-
rius eszmék propagálása. Reklámra sem szorulunk; czé-
lunk az általános felvilágosodás terjesztése és a haladás, 
a mi nem ismer felekezeti korlátokat. 

Eléggé bizonyítja liberális felfogásunkat az, hogy 
egyletünkben, felolvasó asztalunknál eddigelé valamennyi 
keresztény felekezet egy-egy felvilágosult híve helyet 
foglalt és ilyen vagy olyan téren, de általánosságban 
igyekezett tehetsége szerint előmozdítani a közczélt, a 
felvilágosodás terjesztését. Sőt — horrendum dictu 
bizony még zsidó rabbi is tartott felolvasást nálunk, és 

különös, hogy mi ezt a zsidó rabbit nem térítettük az 
unitárius hitre; még különösebb, hogy ezért a szerep-
léséért hitközsége nem mozdította el állásából, sőt meg 
sem dorgálta. Csak éppenk a eresztény felekezetek egyiké-
hez tartozó Zoványi Jenőnek és Rohoska Józsefnek tudták 
be oly nagy és megbocsáthatatlan bűnül, hogy egy má-
sik keresztény felekezet által fentartott társadalmi egy-
letben merészkedtek felolvasást tartani! 

A XX. század kétségtelenül a haladás korszaka 
és csak sajnálni lehet az olyanokat, a kik ezt föl nem 
fogva, egy helyhez leszögezve akarnak maradni. Non 
progredi = est regredi. A tudomány, művészet ós mű-
veltség folytonosan halad és tökéletesedik; az eszmék 
is alá vannak vetve a természetes kiforrásnak, a tisz-
tulás proczesszásának, mint a bor. De az eszmék tisz-
tulásához szükséges, hogy azokat közöljük, kicseréljük, 
egymással érintkezzünk. Az ilyen érintkezés az erős jel-
lemű emberekre nézve egyénileg sohasem lehet káros, de 
a közjóra mindig üdvös és kívánatos. Hiszen én bármi 
okból kifogásolhatom Dávid Ferencz jellemét, ellenséges 
indulatot érezhetek a papom, sőt a püspököm iránt is, 
—- de azért hitem szilárd és megingathatlan lehet. Meg 
vagyok győződve róla, hogy Zoványinak és Rohoskának 
bármilyen véleményük van is Kálvin jelleme, egyénisége 
és működése felől, azért ők, a D. F. E -ben tartott felolva-
sásuk után is, épen olyan tántorithatlan buzgó hívei a ref. 
hitvallásnak, mint azelőtt voltak. 

A Vallásegyenlőségi Szövetségnek is voltaképen 
az lehet a czélja, a mi a mi egyletünké. De ha némely 
türelmetlen kálvinisták még most is a XVI. században 
tartanak, ha az érintkezést elítélik, tiltják vagy korlá-
tozzák, —- akkor a Vallásegyenlőségi Szövetség is czél-
talan humbug. 

Azt mondja Glossator: „én lehetségesnek tartom 
azt, hogy az unitáriusokkal bizonyos általános protestáns 
és keresztyén szövetségben egyetértsünk, de erkölcsileg 
összeférhetetlennek ítélem a ref. s általában az evang. 
prot. theol. professzoroknak az unitárius egyesületben 
való vendégszereplését". Ez egy kissé furcsán hangzik: 
lehetségesnek tartja, — de erkölcsileg összeférhetetlen-
nek ítéli az egyetértést, együttműködést és szereplést. 
Czikke elején a véleményszabadság jogát is elismeri, 
de erkölcsi határokat szab. Ha fölállította ezt a princzi-
piumot, első sorban neki magának lett volna kötelessége 
azt meg is tartani; s ha azt szem előtt tartja, nem lett 
volna szabad másokról — a kik arra semmi okot nem 
adtak olyan sértő véleményt nyilvánítani. Vagy ő 
csak mások részére tartja kötelezőnek az erkölcsi hatá-
rokat ? 

Meliusz Péter és Dávid Ferencz harcza a XVI. 
században lezajlott, e fölött napirendre térhetünk azzal, 
hogy: kövesse ki-ki a maga meggyőződését, boldoguljon 
mindenki a maga hite szerint. Ne kezdjen és ne foly-
tasson Glossator olyan szélmalomharczot, és ama bizonyos 
erkölcsi korlátokat szem előtt tartva, ne hirdessen olyan 
véleményt, a mit maga sem hihet el, hogy az unitáriu-
sokkal való érintkezés erkölcsileg összeférhetetlen a ref. 
professzorokra nézve. 

Lám, mi egészen másként gondolkozunk. A kálvi-
nisták dunántúli püspökének 40 éves papi jubileumán 
őszinte tisztelettel részt vettünk, képviseltettük magunkat 
egyletünk elnöke, Ürmösy Miklós miniszteri tanácsos és 
Józan Miklós lelkészünk által. A Kálvin születésének 
négyszázados évfordulója alkalmából f. év július elején 
Genfben tartandó ünnepélyen is részt veszünk, a hol a 
püspök úr megbízása folytán szintén Ürmösy Miklós 
D. F. E.-elnök képviseli az unitárius egyházat. Csekélység, 



jelentéktelen dolog ugyan, de mégis a támadással szem-
ben föl kell említenem, hogy a kálvinista Bethlen-kör 
f. é. április 1-én tartott estélyen az én feleségem, mint 
háziasszony vett részt, a velejáró kötelezettséggel, — 
a Zoványiék nálunk történt szereplésének csekély viszon-
zásául És ezt az eljárást nálunk senkisem helytelení-
tette. Senki sem botránkozott meg azon, hogy egy uni-
tárius nő a kálvinista körbe megy háziasszonynak. 

Honnan van, mi lehet az oka a felfogás- és eljá-
rásban mutatkozó eme nagy különbségnek? Nézetem 
szerint ennek oka egyfelől abban keresendő, hogy mi 
a Jézus utasítását, tanítását nemcsak megértettük, de 
követjük is: „szeressed . . . " ! , másfelől pedig abban, 
hogy az amolyan eljárásért felvilágosult, józan gondol-
kozású ember sohasem minket ítél el. 

Vajha mindenki megértené a Vallásegyenlőségi 
Szövetség valódi czélját. Vajha belátnák a nem r. katho-
likus keresztény felekezetek mindannyian, hogy inkább 
összetartásra volna szükség, nem széthúzásra, torzsalko-
dásra és felekezeti türelmetlenségre, — mert különben a r. 
katholikusok nagy tömege ránk nehezedik és elnyom. 
Olyan hamar elfeledtük a Ne temerét? Örök igazság 
rejlik az egy szál vessző és az összekötött vesszőcsomó 
példázatában, csak ínég kellene érteni. 

Az audiatur et altéra pars elve alapján kérem Nagy-
tiszteletű szerkesztő urat, szíveskedjék közleményemnek 
becses lapjában helyt adni. Themistoclessel szólok: Üss, 
de hallgass meg! 

Kiváló tisztelettel 
Faluvégi Aron, 

a Bp. D. F. E. alelnöke. 

Válasz a glossára. 
A Dávid Ferencz-Egylet alapszabályaiból adott ala-

kuló gyűlés-izű tájékoztatót és a haladásról tartott nép-
szerű előadást hálásan köszönöm. Az elsőt a két iusz-
trummal ezelőtt át nem élvezhetett alakuló gyűlés vissz-
hangja gyanánt tekintem, a másodikat pedig boldog diák-
korom kedves emlékei közé. 

A dolog lényegére nézve pedig válaszom a követ-
kező. Az evangéliumi protestáns keresztyénségnek az 
unitárius keresztyénséggel való szövetkezésére vonatkozó 
kijelentésemet hiányosan idézi a glossza-író. „Én lehetsé-
gesnek tartom azt, hogy az unitáriusokkal bizonyos álta-
lános protestáns és keresztyén szövetségben egyetért-
sünk, de erkölcsileg összeférhetetlennek ítélem a ref. 
s általában ev. prot. theol. professzoroknak unitárius 
egyesületben való rendszeres vendégszereplését." Ez volt 
az én nyilatkozatom. A „rendszeres" jelzőt hangsúlyoz-
tam s épen azért annak kihagyása aligha jóhiszeműség-
ből történt. A glossza-író ellenmondást lát a nyilatkozat 
két fele között, Pedig nincsen 1 Egészen más az egy-
házak között létesült szövetkezés és a két vallásfelekezet tag-
jai között létesülő társadalmi szövetség, mint az egyesület 
meghívása s az egyén magánelhatározása folytán előálló ven-
dégszereplés. A szövetségben minden felekezet tagja otthon 
van, míg a másik esetben hívott vagy hívatlan vendég. 

Hogy pedig a vendéghívás és vendégszereplés mi-
kor és hogyan történjék, az nem a véleményszabadság, 
hanem az erkölcsi belátás alá tartozik. Ebben az eset-

ben a Zoványi és Rohoska professzorok meghívása és 
vendégszereplése nem jól volt megválasztva. Az idő, 
a hely, a személyek megválasztása egyenesen kihívja a 
bírálatot. Ez a bírálat pedig megállapítja az erkölcsi 
összeférhetetlenséget. A Kálvin-vita szeles idejében, a 
Kálvin-ellenes unitárius egyletben, a Kálvin-ellenes Zo-
ványi professzor s vele szoros összeköttetésben levő kar-
társa vendégszereplését sem a Dávid Ferencz-Egylet, 
sem a professzor urak nem helyesen rendezték. A véle-
ményszabadság közös birtokunk, de annak vannak er-
kölcsi határai és erkölcsi következményei. Erre vonat-
kozik a Zoványi Jenőnek adott feleletemben (24. sz.) ez 
a kérdés: „. . . szükséges, hasznos és ildomos volt-e ez 
a vendégszereplés ?" Megtoldhatom még azzal, hogy ilyen 
volt-e a vendégszerepeltetés? Az idő, a hely, a szemé-
lyek választása önkéntelenül az üzleti élelmesség, a reklám 
gondolatát idézi föl. A Kálvin igazságtalan ütése nem 
képezheti a protestáns testvériség feltételét! 

A dunántúli ref. püspöki jubileumon és a genéve-i 
Kálvin-jubileumon való testvéri részvételt örömmel ós 
tisztelettel fogadjuk s hasonlóval viszonozzuk. A Bethlen 
Gábor-körben való szövetséges életet természetesnek tart-
juk, mert az nem kálvinista, se nem református, hanem 
közös protestáns jellegű intézmény. 

Sem szélmalomharczot, sem XVI. századbeli hit-
vitát nem akarunk folytatni. Az embertestvéri szeretetet 
sem tagadjuk meg, sem szóban, sem írásban, sem csele-
kedetben. A keresztyénség örök értékeinek addig a mér-
tékéig értünk egyet s munkálkodunk együtt unitárius 
atyánkfiaival, a míg az a Jézus Krisztus és a mi refor-
mált protestáns keresztyénségünkkel megegyezik. Azontúl 
pedig külön folytatjuk a pozitív evangéliumi építést és 
a keresztyén szellemben való haladást! 

Olossator. 

KÜLFÖLD. 
Holland egyházi szemle. 

(Folytatás és vége.) 

Dr. Kuyper Ábrahám állásfoglalásának mintegy 
magyarázatául a következőkben néhány részletet közölni 
fogunk egy beszédéből, melynek ugyan a nemsokára 
bekövetkező választások alkalmából politikai czélja volt, 
de azért a beszéd második részében alkalmat talált 
Kuyper arra is, hogy Kálvinról is megemlékezzék. 

Az aktuális politikai viszonyok ós kérdések ismer-
tetése után, mintegy lelkesítő szózat gyanánt, áttér 
Kuyper a holland kálvinizmus jellemzésére. Rámutat 
egyszerűen Hollandia történelmére. Három korszakban 
virágzott Hollandiában a kálvinizmus, s annak emel-
kedésével avagy hanyatlásával erősödött vagy* gyengült 
a holland nép hatalma is. Nagy és virágzó volt a kál-
vinizmus 1550—1650-ig, hanyatló félben 1650—1750-ig; 
ezután 100 évig úgy látszott, mintha teljesen elenyészett 
volna, s 1850-ben megint új erővel kelt életre. Mert 
valóban csak tetszhalál volt az! A holland egyszerű 



falusi nép, a maga csodálatos konzervativizmusával őrizte 
és tartotta meg az atyák sok keserű megpróbáltatásban 
megerősödött ősi kálvinista hitét. Maga Kuyper is ott 
vette észre a kálvinizmust, ott tanulta megismerni annak 
erejét, mely a maga csodálatos szívósságával és mélységes 
hitéletével ma már ismét hatalmas tényező a holland 
társadalmi, állami és politikai életben egyaránt. Vegyétek 
el — úgymond Kuyper — azokat a kálvinista korsza-
kokat hazánk történelméből és mi még mindig spanyol 
tartomány volnánk, s a holland zászló sohsem mutatta 
volna világuralmunkat a tengereken". Hollandiának min-
den rendű és vallású történetírója megegyezik abban, 
hogy nemzetüknek különösen a XV-II. századbeli virágzása, 
gazdagsága, szabadsága és függetlensége Kálvin szelle-
mének köszönhető. 

„Különösen pedig ez alkalommal helyezek erre 
nem közönséges súlyt — folytatja tovább Kuyper — 
mert ez a választás, a mely minket újabb erőpróbára 
hív fel, ez alkalommal összeesik ama genfi férfiúnak 
négyszázados emlékünnepével. Ez alatt a négy évszázad 
alatt Kálvint mindenféle módon sárba rángatták. És mit 
látunk most? A folyton becsmérelt és kigúnyolt Kálvin 
most egyszerre minden ország népe előtt a nap hősévé 
lett és most egy gyönyörű emlékművet fognak Genfben 
az iránta való tisztelet és hódolat jeléül felállítani. Min-
denféle pártállású, mindenféle iskolából való, mindenféle 
gondolkozású emberek indulnak oda. Ma már nem tudják 
kivonni magukat tovább is annak a benyomásnak hatása 
alól, hogy Kálvin az emberiség legnagyobbjai közül való. 
Érzik, hogy jogtalanság, hálátlanság volt az iránta való 
hódolatnak eddig kislelkűen való megtagadása. És most 
mindenünnen oda sietnek, hogy a borostyánt virágzó 
koszorúkban pazarul fonják a tiszteletére. Jól esik ez a 
mi szivünknek és olyanformán van, mintha abból a fény-
ből, a melyben most Kálvin emlékezete ragyog, valami 
mi reánk is visszasugárzanék. 

Azonban egy dolog mégis visszatartóztat bennünket 
attól, hogy az ő dicsőségét zengők karához csatlakozzunk. 
Ez az a herosz-imádás, a mely ebben a Kálvin iránt való 
hódolatban megnyilatkozik. Hősök, héroszok imádata, ez 
a jellemvonása a mi századunknak, a mely minden 
szellemi nagyságnak gyökerét az emberben keresi. A mi 
számunkra, ezzel ellentétben, Kálvin nem hérosz, hanem 
a mi szellemi atyánk, a kinek mi szivünk szeretetét 
ajánljuk föl. Ezért a mi hódolatunknak olyannak kell 
lenni Kálvinnal szemben, mint az ő szellemi családjának 
hódolata. Mi szilárdan valljuk azt, hogy Kálvin ereje 
épen abban rejlett, hogy ő magát, mint embert, kicsiny-
nek és semminek érezte és alázatos tisztelettel hajolt 
meg az Úr felségessége előtt". 

Tovább haladva megemlékezik Kuyper arról is, 
hogy micsoda forrása és biztosítéka volt a kálvinizmus 
mindig és mindenütt az alkotmányos szabadságnak. Azután 
szól Servet-ről is. Erőteljesen rámutat arra a körülményre, 
hogy az eretneküldözés évszázados gyakorlat volt. Ennek 
hagyománya alól még Kálvin sem tudta magát teljesen 

kivonni, de kora sem, mert hiszen későn ő utána még 
1601-ben is lefejeznek egy Krell nevű kálvinistát Lipcsé-
ben a lutheránus választófejedelem parancsára. „Servet 
halálát vetik Kálvin szemére. De micsoda máglyákról 
nem beszélnek a mi martirjainkról szóló könyveink ? 
Kinek fülébe nem zúg még a dragonádok patkó-csatto-
gása? És azután, gyilkoltak-e valaha kegyetlenebbül, 
mint az 1789. év szeptemberében Párisban? a szabad-
ság, egyenlőség és testvériség szent nevében! De mind-
erről hallgatnak az emberek, csak egyedül Kálvin ellen 
kell minduntalan a Servet máglyáját hánytorgatni!" 

Azután néhány szóval megemlékezik Kuyper a 
kálvinizmusnak a népek politikai és szellemi szabadságá-
nak fejlődésére gyakorolt hatásáról Hollandiában, Skócziá-
ban és Amerikában, a hol épen a kálvinizmns volt az, 
mely az elnyomás állameszméje helyébe a felszabadítás 
állameszméjét állította s így létrehozta mindenütt az 
alkotmányos szabadságot. 

„Két próbaköve van a Kálvin koronájának, a mely 
felénk ragyog — mondja végül Kuyper. Az egyik az Isten 
tiszteletéért, a másik a népek szabadságáért való küz-
delem." Ennek kell a vérünkben lenni. Ez az igazi tiszta 
kálvinizmus ismertető jele. Polgári szabadságért lángolt 
Kálvin szíve és erőteljes erkölcsös népélet megterem-
tésén fáradozott teljes lelkével. „Magasan állott az ő 
eszménye és mélyen átgondolt egész rendszere, melyet 
a mi emberi életünk számára felépített. Innen van, hogy 
szelleme Genfen túl is messze kihatott és egész népek, 
egész Európa számára áldás volt". 

íme, ez röviden Kuyper beszédének általános érdekű 
része. Látjuk, hogy az ő vezetése alatt álló kálvinisták nem 
fognak Genfben ünnepelni, nemcsak azért, mert a genfi 
programmot heroszimádat megnyilvánulásának tekintik, 
hanem azért is (s ez itt a lényeges, a mit Kuyper csak 
elvétve említ fel), mivel Genfben Kálvin dicsőítői között 
sokan lesznek olyanok is, „a kik Kálvin szellemének 
ellenlábasai", a kik megvetvén, a mi neki a legszentebb 
volt, csupán csak az emberi nagyság dicsőítésére men-
nek. Kuyperék tehát megtagadják Kálvin ünneplésének 
jogát mindazoktól, a kik nem állanak velők — külö-
nösen dogmatikai tekintetben — szigorúan egy alapon. 
Mi ezt határozottan egyoldalúságnak tartjuk. A herosz-
imádás vádja pedig méltatlanul fogja érni az ünneplők 
legnagyobb részét, mert hisz az ünneplők majdnem mind-
nyájan, nemcsak mint kiküldöttek vagy érdeklődők, hanem 
mint kálvinisták is jelennek meg, a kiktől pedig a hérosz-
imádat — tudjuk — nagyon is messze áll. Mindamellett 
Kuyper eme határozott állásfoglalásának meglett az 
eredménye. Hollandia, a holland kálvinisták — legalább 
külsőleg — nem ünnepelnek nagy arányokban és zajjal. 
De azért lélekben, csendben ünnepelni fognak itt is 
sokat és valamint régen, úgy ezután is sokat fognak 
meríteni Kálvin szellemének hatalmasan izzó fénye mellett 
az írás mélységeiből. Vajha mi felettünk magyar refor-
mátus keresztyének felett se szállana el nyomtalanul ez 
az év. Vajha támadna a Kálvin-ünnepségek külsőségei-



nek lezajlása után valami csodálatos ébredés, az az 
eleven keresztyén élet a lelkekben, a mely nélkül bizony 
a legimpozánsabb ünneplés is csak „zengő érez és 
pengő czimbalom I" 

Utrecht. Sebestyén Jenő. 

NEKROLOG. 

VARGHA LÁSZLÓ 
1840—1909. 

Igazi lelkipásztor értékes földi életének vetett véget 
a halál ez év márcziusának 26-ikán, a midőn Vargha 
László alsónémedi lelkészt és egyházmegyei tanácsbírót 
az élők közül kiragadta, igazi bánatára híveinek, család-
jának és barátainak. Életrajzi adatainak birtokába jutva, 
mi is megemlékezünk a boldogultról e lap hasábjain, 
mert a minden szépért és nemesért lelkesedett férfiút, 
ki a protestáns egyházi irodalomban is számottevő helyet 
biztosított nevének vallásos költeményei által, méltónak 
tartjuk arra, hogy emlékezetét az utókor előtt is fen-
tartsuk. 

Fertősalmási Vargha László született Tályán, Zemp-
lénmegyében, 1840-ben nemes szülőktől. Atyja, József, 
a tályai egyház hírneves kántor-tanítója volt. Tüneményes 
hangjáért a pesti nemzeti színházhoz hívták magán-éne-
kesnek, de a lelkes pedagógus, — ki jó anyagi viszonyok 
között élt, többre becsülte az egyház veteményes kertjét 
a világot jelentő deszkáknál és istenadta remek tenor-
hangját, élte végéig az Istent dicsérő énekek zengésére 
szentelé. Ennek a hangnak, ha erejét nem is, de tiszta-
ságát ós kedvességét a fiú is örökölte s még öreg korában 
is megtartotta. Szép, csengő hangjához mindig termé-
szetes és lelkes előadás párosult, melynek folytán a 
a magyar református egyház kiválóbb szónokai közé 
tartozott. Gimnáziumi pályáját a sárospataki főiskolában 
végezte. Az 1857/8-ik iskolai évben, ugyancsak Sáros-
patakon a theol. akadémia növendékei közé vétetett fel. 
Itt tanult az élénk szellemű ifjú tanárainak és tanulótársai-
nak szeretetétől környezve három évig. 

De egyszerre nagy baj történt! Harmadik éves 
theologus korában, egy vasárnap délután, a sárospataki 
templomban, olyan hazafias beszédet talált mondani a 
tiizes diák, melyet az áhítatos templomi közönség nagy 
lelkesüléssel hallgatott ugyan, ám a kevésbbé ájtatos 
policzáj egy cseppet sem lelkesült az igék hallatára, 
hanem rögtön megindította az inkvizicziót a szónok ellen, 
sőt még a tanárok ellen is. Ezeknek is volt mit hall-
gatniok azért a rettenes bűnért, hogy szabad, hazafias 
szellemben merik nevelni az ifjúságot! Hiába akarták 
csillapítani az érdemes Bach-huszárt: kérlelhetetlen maradt 
s követelte a fiatal rebellis eltávolítását. A tanári kar 
nem tehetett egyebet, mint szegény Vargha Lászlónak az 
eltávozást ajánlani. Ezt a tanácsot, fájó lélekkel ugyan, 
de a nagyobb baj kikerülése végett, el kellett fogadnia, 
s a tanárok és ifjúság kedvencze, kitűnő bizonyítvánnyal 
ellátva, Budapestre jött, hol theologiai tanulmányait ]eles 
eredménnyel elvégezte. Hogy pedig Budapesten is érezze 
az elvált tanulótárs a sárospataki ifjúság szívének mele-
gét, megválasztotta Őt „képzőtársulati dísztagnak". Ennél 
többet tenniök nem lehetett! Ez az érdekes, nyomtatott 
okmány igy hangzik : „T. Vargha László Úrnak. A Sáros-

pataki Főiskolai Ifjúság Képzőtársulatának folyó 1862. 
évi márczius 15-ki gyűléséből alulírottaknak van szeren-
cséjük mint határozatot tudatni Önnel, mely szerint Ön 
annak tiszteletbeli tagjául közbizalom útján megválasz-
tatván, ennek folytán a társulat által ilyennek tekintetik. 
Kelt Sárospatakon márczius 20. 1862. Dr. Heiszler József 
elnök, Tóth Pápai Sámuel titkár". Ezt az okmányt már 
mint budapesti theologus vette kézhez a sárospataki 
alma mater keblén felnőtt ifjú. 

A dunamelléki kerületben szintén érvényesült az 
ő szellemes, jó modorú egyénisége. Mindjárt a theol. 
elvégzése után — 1862 július 29-én — kinevezi őt 
Török Pál szuperintendens a legjavadalinasabb tanítóságok 
egyikére, Omoroviczára. Itt végezte tisztét három éven 
át. Szorgalmasan végzett tanításai, templomi szónoklatai 
és a társaságban kedvelt élénk temperamentuma folytán 
oly nagy népszerűséget ért el, hogy az ómoroviczaiak 
— mivel az életben levő agg lelkész helyét Vargha 
Lászlóval be nem tölthették — felajánlották neki az 
akkor üresedésben levő jegyzőséget. De ő teljes életében 
ideálista volt! Nem fogadta el az alispáni jövedelmet 
felülhaladó ómoroviczai jegyzőséget, hanem Török Pál 
rendelkezése alá bocsájtván magát, 1865-ben Budapestre 
jött, hol mint a ref. elemi iskolák egyik tanítója és 
segédlelkész buzgón és sikeresen működött. Tanítványai 
még ma is emlegetik lelkes magyarázatait, ezek között 
szeretettel emlékezik reá Kenessey Béla erdélyi püspök 
is, kinek a boldogult halálhíre vételekor irott, szívből 
fakadt meleghangú levelét az elhunyt családja szeretettel 
és kegyelettel őrzi. 

Két évig munkálta Budapesten az Úr szőlőjét. Ebben 
az időben hívták meg az 1867-iki vallásügyi minisz-
tériumba, valószínűleg Qönczy Pál ajánlatára, fogalma-
zónak. Tudta jól, hogyha ezt az állást elfogadja, — leg-
feljebb ötven éves korában „méltóságos úr" lesz, de 
ő csak pap akart maradni. 

A két év elteltével Kecskemét nagytekintélyű papja, 
Fördös Lajos kérte segédlelkészül. Kecskeméten is ked-
vencze volt a gyülekezetnek. Főnöke pedig annyira 
szerette, hogy a kecskeméti intelligencziánál tett láto-
gatásait ritkán tette meg nélküle, a főesperesi vizitácziók 
alkalmával pedig rendesen magával vitte kedvelt káp-
lánját. A ki Fördőst ismerte, tudhatja, hogy ez az ő 
részérói a kitüntetésnek igen nagy foka volt. 

Az 1869/70 években Zámolyon segédlelkészkedett 
Farkas Dánielnél, feledhetlen tanárunk, Farkas József 
édes atyjánál, kinek Vargha László mőködéséről szóló 
s Peremartoni Nagy Zsigmond által megerősített bizonyít-
ványa az elismerés és magasztalás szavaiból van össze-
állítva. 

Ezután következett egy, a Vargha László ideális, 
poéta lelkét jellemző epizód. Méltó a feljegyzésre ebben az 
önző korban. 

Idős káplán volt már ós feljebbvalói, ezek között 
Török Pál is, ckklézsiát akartak neki adni. El is ren-
delték az ú . . . .i. megüresedett egyházba adminisztrátornak. 
Az egyházközség örömmel fogadta, de aggódó lélekkel nézte 
ezt egy családos káplán, kinek a pappá választásra reménye 
volt előbb, de a felől is bizonyos volt, hogy ha Vargha 
csak egyszer is fellép a szószéken, ő az u . . . . i. egyháztól 
örökre elbucsúzhatik. A lelkészi állásra aspiráló káplán 
egyet gondolt s feltárta őszintén a helyzetet Vargha 
László előtt. O pedig rögtön otthagyta kollegája érdekében 
az u . . . i egyházat s a környékbeli lelkészek nagyrabecsü-
lésétől ós vendégszeretetétől fogadva, kitöltötte vala-
hogyan az a két hetet, mely idő alatt a családos káplán 
az óhajtott egyházba bejuthatott. Hogy manapság melyik 



idős káplán mondana le egy kitiinő egyház javadalmáról, 
akár családos, akár nem családos kartársa kedvéért, arról 
bizonyára felesleges beszélni. Ehhez Vargha László poéta-
lelke kellett! 

Ámde élni is kellett s így juiott a volt pesti és 
kecskeméti segédlelkész egy kis baranyai egyházba, 
Drávaszabolcsra, hol 1871 május 15-ig fungált, oly álta-
lános nagyrabecsülés között, mint más egyházakban. 

Innét Czeglédre ment Dobos János mellé, hol szintén 
része volt az általános kedveltségben , de a már 9 éves 
káplán önnállóságra vágyott. Ezért rendelte őt Török 
Pál a szigetmonostori egyházba, a hova két hónap múlva 
rendes lelkészül egyhangúlag megválasztatván, 18-évig 
volt őrálloja, minden egyházi és polgári ügyben nagy-
tekintélyű tanácsadója a sok elemi kárt szenvedett, 
kis egyház tagjainak, a kikre az ő csüggedni nem tudó, 
Isten gondviselésében erősen bízó lelkülete folyvást jóté-
kony hatással volt. Sőt volt ereje még áldozatra serkenteni 
is, rendkívüli csapásokkal sújtott híveit. Nagy költséggel 
kijavíttatta a templomot, a toronyba új, Pozdech-rendszerü 
harangállványt és három új harangot helyeztetett el, 
melyek hirdették ugyan a hívek áldozatkészségét, de 
bizonyságai voltak Vargha László fáradságot nem ismerő, 
nemes czélokért küzdő agitácziójának is. Nevét ismerte 
az egész pesti egyházmegye. Tudomást vett róla az 
alsőnémedii egyház is, hová őt —- az egyes családok 
között való némi torzsalkodás után — nagy örömmel 
vitték el, hátrahagyott híveinek nagy fájdalmára. Az 
Alsónémedin tartott székfoglaló beszéde után minden 
vihar elcsendesült, minden ellentét megszűnt az egyház-
tagok között. Ezen a helyen tizenkilencz évre ter-
jedő lelkipásztorkodása alatt, hívei a szó szoros értemében 
minden szónoklata után ünnepelték. A régebben üres 
templom megtelt, nemcsak a gyülekezeti tagok sokaságával, 
de elmentek oda a többi felekezetek tagjai is, a kik szintén 
lelki gyönyörűséget éreztek a kiváló szónok — kár, 
hogy a legtöbb esetben rögtönzött, némelykor kivonatban 
papírra vetett, de az utóbbi évek alatt soha le nem írott, 
— egyházi beszédeinek hallgatásakor. Mint kiváló alkalmi 
szónokot, gyülekezetén kívül is, mind egyházi hivatalos, 
mind más alkalmaknál nagyon szerették és becsülték. 
Alsónémedi lelkészsége alatt mind szellemi, mind anyagi 
tekintetben áldásos dolgokat mívelt. Tanítói állásokat 
szervezett nagy körültekintéssel, az egyház javára ado-
mányokat gyűjtött, majd tekintélyes alapítványt tétetett 
buzgó egyháztagok útján, a templomot újjá alakította 
— mintegy 40 ezer korona költséggel, — díszes 
orgonát csináltatott közadakozásból. Az adakozást ő és 
hitestársa kezdették meg tekintélyes összeggel. És midőn 
már minden készen volt, melynek megvalósítása az ő 
egyházszerető lelke előtt lebegett, akkor a mindig egész-
séges, rugékony, örökifjúnak gondolt testet egy kilencz 
napig tartott sorvasztó betegség nem engedte többé 
talpra állani, s a még önkívületi állapotában is Isten igéit 
hirdető s hozzá imádkozó lélek megtért Alkotójához. 

Ez év márczius 26-án szakadt vége földi életének, 
mely nemcsak értékes volt, hanem boldog is. Az Isten 
oly hitvestárssal áldotta meg őt, ki méltányolni tudta törek-
véseit, lelkének érzéseit, ki szelídségével és szeretetével 
példányképe volt az igazi református papnénak. Boldog 
volt gyermekeiben és unokáiban is, kiknek nevelését min-
dig óvó gonddal kisérte és sok áldozattal teljesítette. 

Boldognak érezte magát az egyházi irodalom mun-
kásai között, s nem volt a Protestáns Irodalmi Társaság-
nak egyetlen vándorgyűlése sem, melyen Vargha László 
részt ne vett volna. A Protestáns Irodalmi Társaság 
Koszorú-vállalatába több füzetet írt, bibliai tárgyú el-

beszéléseket, költői formában. így „Hágár" (42. sz.) ós 
„Jefte" (65. sz.) és „A reformáczió emlékünnepére" 
(118. sz.) czíműeket. Régebben a Farkas József és Kovács 
Albert által szerkesztett „Keresztyén Család"-ba, újabb 
időben a lvecskeméthy István dr. szerkesztette „Kis 
Tükör"-be. A Payr Sándor „Hárfahangok" cz. keresztyén 
költői anthologiában (1906) is van egy költeménye (Az 
Úr lábainál, 129- !.)• Kartársait is igen szerette s házánál, 
az ő kértére'és kollegiális érzületének bizonyságára, Sziget-
monostoron kétszer, Alsónémedin egyszer tartatott lel-
készi értekezlet. 

Sok ideálizmus, sok nemes keresztyéni tevékenység 
szállott le az ő személyében az alsónémedii sírba, hová 
több ezernyi tisztelőjének részvéte mellett tettük le 
márczius 29-én. Temetése méltó volt hozzá és a parentáló 
lelkészekhez. A gyászudvaron Mády Lajos, az egyház-
megye esperese tartott szívből fakadt szép imát, a tem-
plomban Haypál Benő budapesti, a sírnál Molnár Albert 
bugyii lelkészek mondottak keresztyén vallásos érzések-
ben és költői gondolatokban gazdag beszédeket, melyek 
elhangzása után „sírt a nyáj, a megvert árva, pásztorát 
látván bezárva". Ez a Vargha László rövid életrajza. 

Általában jellemezte Vargha Lászlót az eleven 
szellemi érdeklődés ós tudománykedvelés, nemes, eleven, 
költői kedély, emelkedett gondolkodás, szerető szív, élénk 
vérmérséklet, egyházszónoki kiválóság, a rögtönzésre 
való tehetség s általában bizonyos lankadatlan tevékeny-
ségi vágy. Mi azt hisszük, hogy áldottabb viszonyok közt 
nagyobbra nőtt s mélyebb nyomot hagyott volna maga 
után. Mint jeles egyházi szónok, munkás egyházépítő és 
költői tollú egyházi író méltó mindnyájunk kegyeletes 
emlékezetére. Egyházunk emlékkönyvébe azok közé a 
derék férfiak közé jegyezzük az ő nevét, a kik a szó 
és a toll hatalmával, a korszellem és egyéniségük iránya 
szerint a legnemesebb ügyet munkálták : az Isten országa 
terjedését. 

Egyházi krónikás. 

EGYHÁZ. 
Lelkészbeiktatás. A bodméri ref. egyházban Bazsó 

Lajos lelkész f. hó 20-án foglalta el állását, melyre meg-
hívás útján elválasztatott. Áz új lelkészt Dézsy Mihály 
csákvári lelkész, mint egyházmegyei megbizott igtatta be. 

Felügyelő-iktatás. Az ábelfalvai ev. egyház újonnan 
választott felügyelőjét, Erényó Gryőző balassagyarmati 
főgimnáziumi tanárt május 30-án iktatták hivatalába. Az 
új felügyelő ebből az alkalomból az egyház számára 
200 koronás alapítványt tett. 

Egyházmegyei egyházi értekezlet! Kálvin-ünnep. 
A szilágy szolnoki ref. egyházmegye egyházi értekezlete 
f. hó 1-én tartotta Kálvin-jubileumi ünnepét Szilágysom-
lvón. Előzőleg alkalmi istentisztelet volt, melyen Zsigmond 
Károly lelkészelnök imája után Kádár Géza zilahi lelkész-
értekezlet! titkár mondott egyházi beszédet Kálvinról s 
a szellemében megtisztított ker. vallásnak hazánkra gya-
korolt hatásáról. Az értekezleten az elnöki megnyitó után 
Kovács Albert szilágynagyfalusi lelkész, egyházmegyei 
főjegyző Kálvinról olvasott fel, Farkas Sándor sarmasági 
lelkész alkalmi ódáját szavalta, Kádár Géza titkári je-
lentését terjesztette elő. A megüresedett alelnöki állásra 
Kovács Albertet választották meg. 

Lelkészi értekezletek. A bácsi ev. egyházmegyei 
lelkészértekezlet folyó hó 2-án tartatott meg Újvidéken. 
Dedinszky pénztáros felolvasta az értekezlet vagyonáról 



szóló jelentést. Az értekezlet évenként két 200 koronás 
ösztöndíjat oszt ki az egyházmegyebeli theologusok közt. 
Járatja a „Pastoralblatter" cz. egyházi lapot. Az értekez-
let foglalkozott a bácsi-szerémi német énekeskönyv ügyé-
vel, az ünnepnapi és vasárnapi vásárok megszüntetésé-
nek kérdésével, a tanítók eskütételével, a parókhiális 
könyvtárak ügyével Jancsuskó és Hajdú lelkészek elő-
terjesztése alapján, a három nyelvű liturgiának a theol. 
akadémiákon való tanítása ügyével, Petrovics Soma 
esperes előadása alapján a liturgia egységesítése kér-
désével. Az eperjesi Főiskolai Otthonra 100 koronás 
segélyt szavazott meg az értekezlet. S. Szabó József 
„Kálvin János élete és reformácziója" és Réz László 
„Vallás és művészet" cz. műveinek megrendelését el-
határozta. — A somlyóvidéki ev. íelkészegylet tavaszi 
gyűlését f. hó 2-án tartotta meg Pápán Kis Lajos alá-
sonyi lelkész elnöklete alatt. Az űrvacsoraosztási beszédet 
Mohácsi Lajos gergelyi lelkész mondotta. A hosszabb 
elnöki megnyitó után a pénztári és könyvtári jelentések 
adattak elő. A könyvtár közel 150 kötetből áll. Szalay 
László nagyszőllősi lelkész Varga Pál volt galsai lelkész-
ről olvasott emlékbeszédet. Azután a nyugdíjügy, az 
adóalap és új egyetemes névtár-készítése ügye tárgyal-
tatott. 

Orgonahangverseny. A szászvárosi ág. h. ev. és 
ref. testvéregyházak elöljáróságának felkérésére és ren-
dezése mellett az ág. h. ev. templomban az ev. egyházi 
énekkar és a szomszédsági ref. dalkör közreműködésével 
folyó hó 6-án sikerült jótékonyczélú orgonahangversenyt 
rendezett Kürthy Sándor, a szászvárosi református Kuún-
kollégium tevékeny ének-zenetanára. A tiszta jövede-
lem az evang. egyház szegény-alapjára és a ref. egyház 
temploma-alapjára fordíttatott. A művészetnek a prot. 
keresztyén életben való felkarolását örömmel vesszük 
tudomásul. 

A Klerikális Népszövetség — kulturmunka. Mint-
valami modern orákulum, úgy jelenti ezt ki l>ass József, 
a róm. kath. Népszövetség egyik agitátora, a róm. kath. 
tanítósághoz intézett felhívásában. A kultúra eme mun-
kásait a Népszövetség munkájában való részvételre hívja 
fel, mert „itt kulturmunkáról van szó". A helyzet magas-
latára való emelkedés következményének tartja ennek 
belátását. Talán akad majd a helyzet magaslatára emel-
kedettek közül, a kik az eretneküldözést, a Syllabust és 
a papnőtlenséget is kulturmunkának minősítik. Meg a 
róm. kath. egyház egyeduralmának visszaállítását is a 
kultura szent követelményének hirdetik. Szegény kultura 1 
Ilyen barátaid ölnek, vagy legalább is fertőznek meg. 
Ok, a kik olyan messze vannak a valódi kulturától, 
mint Kóma — Krisztustól! 

A veszprémi ev. egyházmegye új számvevőszéke. 
A veszprémi ev. egyházmegye legutóbb Bakony tamásiban 
tartott közgyűlésén újra alakitatta az egyházmegyei szám-
vevőszéket. Elnökké Mohácsy Lajos lelkészt és Töpler 
Károly felügyelőt választotta. Tagok lettek Takács Elek 
és Mód Aladár lelkészek, dr. Kiss Pál és Kiss Károly 
földbirtokosok. 

Szocziálisták az egyházi esküvő mellett. Belgium-
ban, a hol a szervezett munkásoknak nagy szerepe jut 
a politika vezetésében, most megtörtént az a meglepő 
és látszólagosan szinte önmagának ellentmondó eset, 
hogy a parlamenti szocziálista párt az egyházi esketés 
mellett foglalt állást. Vagy helyesebben elfogadtattak 
egy javaslatot, mely szerint bizonyos esetekben az egyházi 
esketés érvényes legyen akkor is, ha megelőzi a polgári 
esküvőt, sőt még akkor is, ha a polgári szertartás elmarad. 
Ez az állásfoglalás azonban csak addig lesz meglepő, a 

míg az indokait nem ismerjük. Az indítványozók szerint 
épen a proletár rétegekben gyakori a vadházasság; 
hogy az így egymás mellé kerültek a halálos ágyon 
törvényesen is egybekelhessenek, ezt kíván ják a szocziá-
listák. Vagyis, mint látható, az in extremis esküvőről van 
szó, a mikor egyik vagy másik fél a halálos ágyon 
fekszik. Ok kivételek a polgári házasság törvénye alól. 
esküdhetnek akár polgárilag, akár egyházilag, kötésük 
egyforma érvénnyel bír. A belga képviselőház tagjai 
ellentmondás nélkül fogadták el a javaslatot. •— Mikor 
jön el az idő, mikor nemcsak érdekből, hanem elvileg is 
elismerik szocziálista atyánkfiai az egyházi házasság-
kötést? 

I S K O L A . 

Új gimnáziumi igazgató. A budapesti ref. egy-
háztanács f. hó 21-én tartott ülésén a Lónyay-utczai 
ref. főgimnázium igazgatójául hat éves cziklusra Ravasz 
Árpád tanárt választotta meg. Melegen üdvözöljük az 
új igazgatót. Az újonnan megválasztott igazgatótól mind 
az igazgatás, mind a nevelés terén a legjobb eredmé-
várjuk. Működésére Isten áldását kívánjuk. 

A debreczeni ref. főiskolában a következő évre 
rektorul dr. Erdős József, a theol. bölcsészeti kar dé-
kán aivá Csiky Lajos, illetőleg Pápai József választattak 
meg. A jogkari dékáni állásra új választás lesz. 

A sárospataki ref. főiskola jövő évi igazgatójává 
ismét Nóvák Lajost, a theol. és jogi kar dékánjaivá 
Nagy Bélát és dr. Szabó Sándort választotta meg az 
akadémiai szék. 

A pápai ref. főiskola Kálvin ünnepe. A pápai főis-
kola idei évzáró ünnepe kinőtt a rendes keretekből, mert 
az évzárással egyidejűleg ünnepelte meg Kálvin János 
születésének négyszázados évfordulóját. Miután Losonczi 
Jenő tanárkari jegyző az igazgatói évi jelentést felolvasta, 
az ünnep jubileumi karénekkel vette kezdetét, melyet 
Cáty Zoltán vezetése alatt adott elő az énekkar. Kálvin 
reformátori jelentőségét, egyéni nagyságát, munkájának 
eredményét tömör és hatásos emlékbeszédben méltatta 
Csizmadia Lajos főisk. igazgató. Hideg János és Benedek 
János alkalmi dialógust adtak elő. Kálvinról, mint peda-
gógusról és iskolaalapítóról értekezett dr. Antal Géza 
theol. tanár. Értekezésében kimutatta a felolvasó, hogy 
az újkori közoktatás mit köszönhet Kálvinnak, ki az 
oktatást az egész vonalon az elemitől az akadémiáig 
újonnan szervezte s rendszerének mintáját is megterem-
tette Genfben. „Isten félelme a bölcseség kezdete", ez 
volt Kálvin pedagógiai alapelve, ebben az alapelvben 
lettek naggyá az általa megteremtett iskolatípusok. Sis-
key Imre Kálvinról szóló ódát szavalt. Az ünnepet az 
énekkar a 137. dicséret eléneklésével zárta. 

A genfi egyetem 350 éves jubileumi ünnepein a 
sárospataki főiskolát Rohoska József és dr. Einkey Ferencz 
tanárok fogják képviselni. 

Ötven éves tanítói jubileum. Az alsószabolcsi ref. 
egyházmegye püspökladányi tanítói köre Bujdosó József 
saápi tanító tiszteletére, 50 éves szolgálata alkalmából 
jubileumi ünnepséget rendezett. 

Az aszódi ev. leánynevelő intézet sikerei. A bányai 
ev. egyházkerület kitűnő hírű aszódi leánynevelő intéze-
tének évről évre gyarapodó sikerei arra késztették az 
intézet kormányzó testületét, hogy az elmúlt tanévben 
a leánynevelő intézettel kapcsolatban háztartási ós gazda-



sági tanfolyamot is létesített. A tanfolyam még csak alig 
egy esztendős s az intézet növendékeit a június 6 — 10-én 
rendezett nemzetközi tejgazdasági kiállításon már is 
aranyéremmel tüntették ki azokért a pompás vaj- ós sajt 
készítményekért, melyekkel a kiállításon bátran reszt-
vettek. A tanfolyam növendékei a háztartás és a belső 
gazdaság keretébe tartozó ismereteket gyakorlati úton 
fogják alaposan és rendszeresen elsajátíthatni. E mellet 
azonban elméleti oktatások is lesznek a gyakorlati ok-
tatás sikerének biztosítására s ennek sikere érdekében 
a földmívelésügyi miniszter időközönkint szakelőadókat 
fog kiküldeni. A gyakorlati képzés mellett alkalmat nyújt 
a tanfolyam arra is, hogy a növendékek a már szerzett 
általános ismeretekben (zene, angol, franczia és német 
nyelv, stb.) magukat tovább képezhessék. A növendékeket 
kioktatják a háztartási teendőkre, főzésre, mosásra, 
vasalásra, hímzésre, ruhavarrásra kertészetre, tejkeze-
lésre, állattenyésztésre s ezenfelül mindarra, a mire a 
művelt és társaságban forgó magyar nőnek szüksége 
van. A dicséretes piogrammal és még dicséretesebben 
működő intézet polgári leányiskolájában június 23.. 24. 
és 25. napján tartották meg a vizsgálatokat nagy közönség 
jelenlétében. A gazdasági tanfolyam növendékei ugyan-
azokon a napokon mutatták be ismereteiket. E. hó 25-én 
próba ebéd volt. 

Évvégi vizsgák helyett évzáró ünnep. Régebben 
a fővárosi tanítóság, nem régen a nagyváradi iskolaszék, 
legutóbb az aradi iskolaszék foglalt állást ebben az 
irányban. Az utóbbi feliratban fordult a közoktatásügyi 
miniszterhez az elemi iskolák évvégi vizsgájának meg-
szüntetése és évzáró ünnepekkel való helyettesítése 
érdekében. 

Antipápizmus a prágai egyetemen. A cseh protes-
tánsok nagy mértékben megszaporodtak a prágai egyetem 
bölcsészeti fakultásán. A róm. kath. „Egyházi Köz-
löny" szomorkodik és keserűen gúnyolódik e miatt, mert 
a tanárok némelyike, mint Massaryk, elhagyta a római 
egyházat; mások pedig, mint Dotina, Krepf és Fontslca 
tanárok a pápás egyház ellenségei és a protestantizmus 
barátai. így kiált fel végül: „valóban czifra állapotok 
ezek a katholikus Ausztria egyik ősi egyetemén". Hát 
az nem czifrább, hogy a nem épen róm. katholikus 
Magyarország állami egyetemén csak róm. kath. theol. 
fakultás van és a 60 esztendős törvény szellemével ellen-
tétben még ma sincs prot. theol. fakultás, sőt a leg-
újabban diadalmasan bevonult erre az egyetemre a 
kereszt is ?! 

EGYESÜLET. 
Az alsószabolcs-hajdúvidéki ref. tanítók balmazuj-

sárosi köre a mult hónapban tartotta meg rendes köz-
gyűlését Szabó Kálmán elnöklete alatt. Ifj. Varga Lajos 
a leány növendékeknek tanítandó háziipari dolgokról, 
Kalmár József az egyhuzamban való tanítás és a felső 
osztályokban való szorgalmi-idő megrövidítéséről tartott 
felolvasást. 

A somlyóvidéki ev. tanítóegyesület f. hó 3-án 
Pápán tartotta közgyűlését Kiss Lajos lelkész és Plev-
niczki Pál tanító elnöklete alatt. Az elnök „A tanító 
társadalmi műveltsége" czímen értekezett, Kakas Irén 
tanítónő „Asszony járt a bányában" cz. elbeszélését 
olvasta fel, Pataky Béla tankönyvbirálathtt terjesztett 
elő, Süle Sándor a kátéból tartott gyakorlati tanítást. 

Azután Nady Pálnak és Kovacsics Teréznek a beszéd-
és órtelemgyakorlatokra vonatkozó tantervjavaslata került 
tárgyalás alá. 

GYÁSZROVAT. 
Baczoiii Albert nv. áll. főreáliskolai tanár, a kas-

sai ref. egyház presbitere f. hó 11-én, 68 éves korában 
elhunyt. 

Balla Lajos, a pestmegyei monori ref. egyház lelki-
pásztora, élete 67 és hivataloskodása 36-ik évében, f. hó 
17-én elhunyt és 19-én eltemettetett. 

Legyen áldott emlékezetük ! 

KÜLÖNFÉLÉK 
Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-

ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen új irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Yérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógvgyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva A kezelés kellemes, könnyen 
betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthrna-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő: H a m a r Is tván. 

NYILTTÉR* 
f i 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásvinyvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szcrk. 
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Természetrajzi) 
Vetítőgépek 

l ege lőnyösebb be-
szerzési for rása. 

E r r l n l u n o Q 7 o h n , a b o r a t o r i u m i felszere-
L i U u i y U U U f c u U ü lések és tanszerek gyára 

Budapest, VIII., Baross-utcza 21, sz. 
Mechanikai gyár. llvestnvő-mílliely. 

Részletes képes árjegyzékek ingyen és bémentve. 

SZT. LU KÁCS-FÜRDÖ 
GYÓGYFÜRDŐ, BUDA 

T é l i és n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos penzió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b á r b a j o k , lakás, ellátás felöl kimerítő 

prospektust küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

10 forint 
V " . .>7 : havi rész-

letfizetésre 
10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
Budapest, Király-utcza 58. sz. 
Telefon 87 - 84. Telefon 8 7 - 8 4 . 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 

Orgonagyár 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, YII., Garay-utcza 48. 

c s á s z . é s kir. udvar i szá l l í tó 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszei'ű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

( s ehhez t a r t o z ó l ö t a k a r ó k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o t l a k , k c c s i s i J I t ö n y ö k , r a v a t a l o z á s ! c z i k -
k e k . a j á n l a t o k a t És k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a ingyen és b é r m e n t v e kü ld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravataigyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 46/a. 

A l e g j o b b 
kályhákat és ̂ áfê  kandal lókat 

szállít 

H B I M H . 
csáaaGáxd és isilráilyi 

u d v a r i szá l l í tó 
B u d a p e s t , T l i o n e t - t i c l v o r . 

Különlegességek; t e m p l o m o k , csa iadi hó -
zak, i sko lák , irodák stb, részére. T ö b b 
m i n t 100 ,000 van be lő le haszná la tban 

V a l ó d i 
osak ezze 

a védö-
jegygye' . 

MEIDINGER-OFEN 
^ H . H E Í M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
B e s z e r e z h e t ő csakis 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 . 
M á r i a V a l é r i a a t e * a Í O . s a ; . 

Eltff magyar óragyár gSzerfi-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KAROLY 

Budapest, VII., Csömöri-ut 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 



a k a d . szobrász 
Első orsz. s zabadalmazot t 

síremlékmíí-g y á r o s o k 

BUDAPESTEN I VII., Rákóczi-út 90. 
Modern sírkövek, 
keresztelő meden- / ? 
czék, úrasztalok! 

FENNWLl0" 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Tokaj hegyaljai botok* 
Kétszer fejtve* L i t e r e n k é n t 6 0 f i l l é r . 
Hordóval (130—140 liter) 12 K-val drágább. 

K a p h a t ó k : 
Horváth János reform, lelkésznél Tokaj . 

a G H H Z 3 5 3 forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál ós emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék óhgyo-

mórra. £ . 

Kívánatra telítésnélküli töltést 1B szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútváilalaf Budán. 

Marx és Mérei 
Budapest , VI., Bulcsű-utcza 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f i z ika i , kémia i , geo -
dézia i m ű s z e r e k e t . — E lemi , 
po lgá r i és közép isko lák te l jes 
berendezése. — 8 0 m u n k á s , 

~ 16 lóerő. ~ 

Kitüntetve: 1906-ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 

műiden n a g y s á g b a n , 
t á s s a l megrende lé sre 

Orgona és harmoniumgyár 
g ő z e r ő h a j f á s - é s s a j á t v i l l a m o s v i l é g í t á s s a l t e r e n d e z v e . 

OftSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

R Á K O S P A L O T A ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi o r s z á g o s kiál l í táson „nagy 
d íszoklevé l le l" (e l ső díj) é s „Ferencz Józse f 
lovagrenddel", az 1904. év i v e s z p r é m i kiállí-
t á s o n . .aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kas sa i kiál l í táson . .díszoklevéllel" (e lső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan ki tüntetés é s 
e l i smerés . Ajánlják ki tűnő hangú és erőtel jes 
szerkeze tű , f ő l e g a l egújabb l égnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
könnyű játékmód é s a vál tozatok e g y s z e r ű 
keze lése mellett, az időjárás minden v i szon-

el lenál lnak. Szol id munka é s 
árak. Kisebb orgonák kész l e tben 

. Eddig700 nál több új orgona lett szál -
a. Raktáron kitűnő h a n g ú harmóniumok 
te t szés szerinti rajz- é s vá l tozat -összeá l l í 

Tervezeteket é s rajzokat kívánatra kü ldünk. 

Orgona-
harmóniumokaf 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest , X . , D e l e j - u t c z a 2 5 / b . sz. (T isz tv ise lő -

te lep) . 

T a n e r ő k n e k s l e l k é -
s z e d n e k külön száza -

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
B é r m e n t e s s z á l l í t á s az utolsó v a s ú t i 

á l l o m á s i g . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 



A közelgő július 11-iki országos Kálvin-ünnepélyekre 
különösen ajánljuk a 

Magyar Református Síon 
cz. illusztrált díszmüvet, mely a magyar református egy-
ház történetét és jelenkori állapotát adja elő élénk, vonzó, 
sőt színes előadásban, úgy hogy azt minden rendű, rangú 
és korú református ember kedvvel és haszonnal forgat-
hatja. A bírálatok szerint „ily sikerült népszerű illusztrált 
egyháztörténeti mű még nincs a mi irodalmunkban s meg-
érdemli, hogy minden református család megszerezze, mert 
sokat okul, tanul és épül belőle bármelyik olvasója4*. Ennél 
alkalmasabb és szebb emlékkönyvet senki sem szerezhet 
a Kálvin-jubileum alkalmából. Szerzője S. Szabó Józseí, 
debreczeni kollégiumi tanár, a ki a „Kálvin élete és refor-
mácziója" czímű népszerű jubiláris füzetet is írta az egye-
temes konvent megbízásából. A könyvben 134 kép van, a 
melyek a magyar református egyház elhalt és élő jeleseinek 
arczképeit és nevezetesebb intézményeit tüntetik fel. A 
bírálat szerint (Prot. Szemle) „a könyv kötése ízléses, ára 
pedig (2 korona) oly jutányos, hogy már azért is megér-
demli a tömeges elterjedést. Valóban ez a népszerű és olcsó 
díszmunka megérdemli, hogy a gyülekezetek pásztorai, az 
iskolák vezetői, a vallásos egyesületek intézői tömegesen 
terjesszék református közönségünk körében". A munka 
jövedelmének egy része az országos Kálvin-alapot illeti. 

Megrendelhető 
a dunántúli ref. püspöki hivatalban Komáromban. 



f ^ S l I t Pon tos és Á = 5 é v i = 
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« A E-gyházi szentedények, » 
ss úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, ^ 

mí J i .arany és ezüst ékszerek, S mi 
^ evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! ^ 

jjj* Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot ^ Í I I í I Ie /^ 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. P0llt0S 1 i f f / JlltányOS ^ 

K * * * kiszolgálás! j t m k / árak! J J j 

| POLGÁR KALMAN ~ J M | 
+ 4 . műórás és ékszerész, az ev, ref, egyházak szállítója, < j * 

§ Budapest, VII., Erzsébet-Korát 29. ^ ^ f l B t f H E * $ ^ .11 ^ w 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legki tűnőbb kiv i te lben kaphatók 

Orgona-harmóniumok. 

STOWASSER J. 

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmoniumok 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a g y a i — vil lamos erőre berendeze t t — hangszergyár . 
cs .éskir/udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár; Ontdház-u. 2, sz. 
Továbuá ajánlja sajat gyárában készült , elismert legkiválóbb minőségű összes-
huros-, vonós- é s fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

seg minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivilel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Galderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 
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Az Élet K ö n y v é b ő l . 

Adjatok számot sáfárságotokról. 

Iskolaév végén. 
„Adj számot a te sáfárságod-

ról." (Luk. 16.s). 

Isten szt nt segedelmével megint bevégeztünk 
egy iskolai esztendőt. „Mint a vállaikon pihenő 
sarlóval, kezeikben kalászkoszorúval, ajkaikon 
zengő énekkel hazatérő aratók," úgy megyünk 
pihenőre tanítók és tanítványok. 

De mielőtt még letennénk a munka eszközeit 
s pihenőre térnénk, bent, szívünk legmélyén meg-
szólal egy hang, melyről érezzük, hogy nem ebből 
a világból való s azt mondja: „Adj számot a te 
sáfárságodról!" 

„Adjatok számot a ti sáfárságotokról!" Ezzel 
a felhívással fordul az Örökkévaló az elmúlt esz-
tendőhöz, azután mihozzánk, a kiket magvetésre 
hívott el s a növendékekhez, a kiknek munkálkodásunk 
áldott gyümölcseit kellett megteremniük. 

Úgy tetszik, mintha az esztendő nagyon köny-
nyen számot tudna adni az ő sáfárkodásáról. Azt 
feleli a számadásra hívó szóra, hogy ő az egymás 
után következő napokat a munkálkodásra s az egy-
más után következő éjszakákat a fáradalmak kipihe-
nésére, mint mindig, úgy most is meghozta ne-
künk. Azt mondja, hogy derült, vidám órákat, 
mosolygó szép napokat bőséggel hozott reánk, s 
minden elmúló perczével élénken figyelmeztetett 
bennünket arra, hogy ja j annak, a ki tétlenül 
hagyja feje felett elsuhanni a szárnyas időt! S 
az elröppent esztendőnek mindebben igazat adha-
tunk. O híven teljesítette az • Örökkévaló által 
elébe szabott kötelességeket. Hogy nem csupán 
örömöket hozott, hanem sokszor fájdalommal is 

töltötte el szívünket, a mikor tanítók és tanítvá-
nyok közül sokakat elragadott, — igaz. De e 
miatt nem teszünk panaszt ellene, hiszen az idő-
nek, az életnek és halálnak szabados L :a paran-
csolt neki, s ő csak azt cselekedte, a mi reá bí-
zatott ! 

S ha az elröppenő idő, az öntudatlan termé-
szet ily el fogadhatói ag be tud számolni sáfársá-
gáról, — hát az öntudatos sáfárok, a tanítók 
képesek-e ugyanerre? 

Azt hiszem, hogy a magvetők közül is mind-
egyik találva érzi magát a sáfárhoz intézett fel-
szólítás által. Mindannyian érzik, hogy nekik is 
nagyon sokról kell megfelelniök Isten előtt. A 
lélek bensejéig hatoló kérdések egész özöne zúdul 
most feléjük. A lelkiismeret tükrében látják a 
családot, a hazát, az egyházat. Hallják, a mint 
kérdezik tőlük: megfeleltetek-e azoknak a szent 
várakozásoknak, a miket hozzátok fűztünk? A 
szülők legdrágább kincseiket bízták reátok. Növe-
kedtek-e azok kezeitek alatt bölcseségben, Isten 
és emberek előtt való kedvességben? Az az édes-
anya, a kinek figyelmét semmi változás el nem 
kerüli, meglátja-e gyermeke lelkén munkátok ál-
dásos eredményét? Neveltetek-e erős hitű, áldo-
zatra kész híveket annak a véren, könnyön, har-
czokon, szenvedéseken megtartott evangéliumi 
anyaszentegyháznak ? És a haza glóriás géniusza 
mosolyogva tud-e tekinteni az általatok nevelt ifjú 
seregre, abban a diadalmas hitben, hogy „lesz 
gyümölcs a fán, melynek van virága" ? Lelkeket 
kaptatok lágy viaszból. Plasztikus-e, művészi-e az 
az alakítás, a mit rajtuk végbevittetek? Lelkeket 
kaptatok, liliomfehér lelkeket. Milyenek most ezek 
a lelkek? Vezettétek-e őket azon az úton, a mely 
az Isten országa felé halad? Segítettétek-e őket 



abban, hogy kiábrázolódjék bennök hitünk felkent 
Fejedelme, az Úr Jézus Krisztus ? Nem voltatok-e 
olyanok, mint azok az útjelző fák, a melyek ön-
maguk nem járnak azon az úton, a mit mások-
nakmutatnak? Adjatok hát számot sáfárságotokról! 

De a számadásra hívó szó nemcsak az idő, 
nemcsak a tanítók, hanem ti felétek is hangzik: 
tanítványok! Ne higyjétek, hogy mindent elvégez-
tetek akkor, a midőn ünnepi rnhában ott, az embe-
rek előtt való vizsgálaton megjelentetek. Sokkal 
nagyobb számadás vár még rátok Isten és embe-
rek előtt. Egy hosszú életben kell megmutatnotok 
viselkedéstekkel, tetteitekkel, hogy ti evangéliumi 
keresztyén iskolába jártatok, s hogy lelketek fogé-
kony volt azok iránt a tiszta igazságok iránt, a 
miket ott tanítottak néktek. És majd meglátjátok, 
ha az életben valami nemes, szép dolgot csele-
kesztek; ha szivetek tisztaságáról, lelketek nemessé-
géről tanúságot tesztek: jóleső érzés fog majd el 
benneteket, s szinte úgy érzitek, mintha megköny-
nyebbültetek volna. S valósággal meg is köny-
nyebbültök. mert hiszen ilyenkor mindig leróttok 
egy részt abból a számadásból, a mi reátok vár. 
Akkor aztán hálával gondoltok majd vissza arra 
az iskolára, a mely annyi nemes, jó magot hin-
tett szivetekbe, s hálával gondoltok azokra, a kik 
ezt a magot öntözgették, ápolgatták! 

Adjunk számot tehát sáfárkodásunkról mind-
nyájan ! S bárcsak mindnyájan úgy sáfárkodtunk 
legyen, hogy számadásunk helybenhagyólag fogad-
tathatnék az Örök Bíró által! Szüts Gábor. 

A kisemberek védelme. 
A Magyar Gazdaszövetség június 23-án Palics-

fürdőn (Bácsmegye) tartott évi közgyűlése még 
jobban meggyőzött arról, hogy a Kálvin-Szövet-
ségnek ernyedetlenül kell folytatnia a megkezdett 
utat a szövetkezés eszméjének felkarolása terén. 
Nemcsak azért, mert a gazdagyűlés megtestesülése 
volt a szövetkezésben rejlő erőnek, hanem főleg 
abból a szempontból, hogy a mi kálvinista népünk 
vezetőit felrázzuk abból a közönyből, a mellyel a 
kisemberek érdekei tekintetében viseltetnek. 

A mi kálvinista kisgazdáink vezetői bizony 
gyéren voltak láthatók; s így, ha voltak is jelen 
híveinkből, ezek más vezetők mellé csoportosultak 
s nem juthatott sehol sem érvényre az, hogy kál-
vinisták is vannak azon a nagy területen, a melyen 
a vasút Budapesttől — Palicsig átfutott. 

Nem lett volna ugyan a gazdagyűlésen — a 
melynek tagjait felekezet és nemzetiségre való tekin-
tet nélküli gazdasági közös érdekek hozták össze — 
helye a felekezetszerinti elkülönzésnek vagy fele-
kezeti szempontból való érvényesülésnek; de ha a 
kalocsai érsek képviseltette magát, — ha a szász-

szövetkezetek üdvözölni tudták a gazdagyűlést a 
messze Erdélyből, — ha a szsrb-szövetkezetek ki-
küldöttje nem sajnálta a fáradságot Zágrábból 
Palicsra utazni, hogy ott magyar nyelven a szövet-
kezeti téren való együttműködés szükségességének 
kifejezést adjon és felajánlja e czélból a nem 
kicsinyelhető baráti jobbot, — ha a magyarul bizony 
elég gyarlón beszélő bácskai kis gazdák lelkesülni 
tudtak az ő érdekeiket előmozdító Gazdaszövet-
ség ünnepén. — s ha nagy számmal láttunk az ország 
legkülönbözőbb vidékeiről róm. kath. lelkészeket 
híveik élén megjelenni: úgy bizony fájdalmasan 
érintett azt látni, hogy — ha voltak is jelen 
híveink — azokat nem vezették lelkészeink. 

r 

Es miért? Mert — általában — alig vesznek 
részt olyan mozgalmakban, a melyek a nép — a 
kisgazdák, kisemberek — keresetképességének, 
gyakorlati magasabb gazdasági képzettségének, 
látókörének emelésére vannak hivatva, hanem 
hagyják ezeket az élelmesebbeknek, a kik aztán 
a szövetkezetekben, gazdakörökben irányadókká 
lesznek s így más tekintetekben is befolyásolhat-
ják híveink felfogását. 

Másrészről az az általános tévhit, hogy mihelyt 
gazdasági tömörülésről van szó, annak hátterében 
okvetlenül klerikális, feudális érdekek lappanganak, 
holott a Magyar Gazdaszövetségnek ma Darányi 
Ignács, a dunamelléki ref. egyházkerület főgond-
noka az elnöke és vezére. De hát a kálvinista 
ember fejéből nem veri ki senki, a mit egyszer 
bevett; s mert pl. egyik budapesti politikai napilap 
annak idején klerikális alakulásnak nevezte el a 
Kálvin-Szövetséget is: a Tiszántúl még ma sem 
hiszik el, hogy nem az, hanem most is kételke-
déssel, vállvonogatással fogadják egyházunk építé-
sére, erősítésére irányuló munkáját. 

Nem mondom, hogy lelkészeinknek nagy 
módjuk volna utazgatniok messze vidékről ide-oda. 
De csak a vasutvonalat véve, a melyen átutaztunk, 
egy csomó nagy kálvinista községet érintettünk, 
így a Kunságon: Áporkát, Laczházát, Knnszent-
miklóst, Fülöpszállást, Szabadszállást, Kiskunhalast; 
aztán Bácsmegyében sem oly távol esnek Palics-
tól pl. Újvidék, Piros, Pacsér, Torzsa ; de még 
a pesti és kecskeméti egyházmegye sincs Palics-
tól a világ végén. Szerettem volna látni világi 
és egyházi férfiainkat népünknek élén, a mint 
nem egy birtokos és róm. kath. lelkész kalauzolta 
örömmel a nagy kun síkságon keresztül a köz-
ségebeli kisgazdákat a Bácska aranykalászos vidé-
kére, hogy lássanak, tanuljanak s haladjanak azok 
is, a kik egész éven át szántanak, vetnek és kis-
gazdaságukkal bíbelődnek. 

Nos hát ez nem jól van így, a hogy van! 
Nemcsak sorvadunk, hanem tespedünk is. 

Értsük meg már egyszer a kor intő szavát, 



tegyük kezünket az eke szarvára s fogjunk hozzá 
az alkotó munkához! 

A Kálvin-Szövetség olyan eszméket írt zász-
lajára, a melyek újra kiemelhetik egyházunkat a 
közöny és hitetlenség1 kátyújából! De szükséges 
volna, hogy minden vezér álljon a helyére, s ne 
a hangzatos frázisok és jelszavak után induljon, 
hanem álljon oda a tettek mezejére. A hívek érde-
kében tett munka fáradsággal, sőt hálátlansággal 
is jár, a melyen túl kell esnie mindenkinek; de 
gyönyörűséget és örömöket csak a mi gyengébb, 
minden oldalról veszélyben forgó, elhagyott és 
segítségünkre szoruló népünkért folytatott nemes 
és alkotó tevékenység nyújt igazán. 

Minden intézmény, legyen az vallásos egylet, 
olvasókör, szövetkezet, gazdakör, a mi a népet 
erősíti: erősíti az egyházat is s biztos alapot 
képez a lelkésznek, a tanítónak, de a világiaknak 
is a jövőre. Az egyszerűbb nép lassan érti meg 
s fokozatosan érzi csak át a vele tett jótétemé-
nyeket; de híven fogja követni azt, a ki őt jó 
tanáccsal, jó példaadással segíti, s a ki az ő meg-, 
élhetését, keresetképességét fokozza. 

Tág tér nyílik erre a helyi viszonyok szerint 
mindenkinek, s a Kálvin-Szövetség készségesen 
szolgál útmutatással. 

Ott, a hol földmívelő a nép, a gazdakör és 
szövetkezet (nemcsak fogyasztási és hitelszövet-
kezet, de föld, legelőbérlő, gépbeszerző, termény-
értékesítő szövetkezet) megteremtése, továbbá a 
méhészet, kertészet, gyümölcsészet bevezetése és 
fejlesztése, a háziipar megteremtése (csipkeverés, 
agyagipar, játékszeripar, kosár- és gyékényfonás 
stb.) mind alkalmasak leendenek e czélok eléré-
sére. A gazdakör emeli a nép gazdasági tudását, 
jobb és czélszerűbb művelésre szoktatja a népet, 
s a kisgazda megtanul sok mindent ennek a köré-
ben, a mivel fokozhatja jövedelmét. 

Es van az ilyen munkásságnak s irányítás-
nak egy fontos oldala. Az, hogy, ha a lelkész, 
tanító kezdeményezésére létesül egyik, vagy másik 
néperősítő intézmény, annak keretében könnyű 
dolog a vallásos eszméket is elhinteni, s az a nép, 
a ki vezetőjét magával együtt munkálkodni látja, 
örömmel fogadja a vallás tanításait is szivébe. A 
Magyar Gazdaszövetség, melynek alakítása, aHangya 
fogyasztási Szövetkezet eddig már 800-nál több 
falusi szövetkezetet létesített s a melynek kötelé-
kében 500-nál több Gazdakör és Olvasókör műkö-
dik s a mely most szervezi a földbérlőszövetkeze-
teket, a melyek szintén elejét veszik az izgatás 
nyomában keletkező elégületlenségnek, jövő évi 
gyűlését Nyíregyházán tartja. Adja Isten, hogy itt 
már számos egyházi és világi vezérünket láthassuk 
népünk élén! J)r. Pálőczi Horváth Zoltán, 

a Kálvin-Szövetség ügyvezető titkára. 

ISKOLAÜGY. 

A felekezeti tanítóképzők államsegélye tár-
gyában kiadott Szabályzat az egyházi törvény 

világításában. 
A felsőbb hatóságok figyelmébe ajánlva. Felolvastatott a kecske-

méti ref. egyházmegye lelkészi értekezletén. 

(Folytatás és vége.) 

Teljes elismeréssel vagyok egyházi törvényhozásunk 
iránt, mely a tanítóképzés értékét felismerve, nem mulasz-
totta el a tanítóképzők részére mindazokat a szellemi 
és anyagi feltételeket biztosítani, melyek a gimnáziumnak 
rendelkezésére állanak. De megütközéssel tekintek a 
miniszteri szabályzatra, mely a tanítóképzők értékét s 
tanárainak helyzetét annyira sem becsiili, mint a tanítói 
állásokét, melyeknek a törzsíizetés mellett legalább kor-
pótlékot biztosít. E miniszteri szabályzat is ikertestvére 
azoknak az újabb rendelkezéseknek, melyek egyházi 
és iskolai életünk terén nagyfontosságú függő kérdéseket 
ragadnak fel s aztán félmegoldással befejezetlenül hagy-
nak. Avagy remélhető-e e miniszteri szabályzat után, 
hogy a felekezeti tanítóképző-intézetek, melyek ugyanazt 
a nemzet erősítő és népművelő feladatot vannak hivatva 
teljesíteni, mint az állami hasonló intézetek, ezután már 
anyagi eszközökkel olyan bőven el lesznek látva, hogy 
nem lesznek többé híjával a tanítóképzés első és legfőbb 
feltételének, a szakszerűen képzett tanerőkből alakított, 
állandó tanári testületnek, mint ahogy kilátásba helyezi. 
Várható-e ennek elérkezése mindaddig, míg az a kirívó 
ellentét, az a szűk mérték fennáll, melyet épen e sza-
bályzat a tanítóképző-intézeti tanárok javadalma tekin-
tetében alkalmaz. 

Református egyházunk azonban nem léphet le arról 
az alapról, melyet eddig elfoglalt s nem szállíthatja 
lejebb a tanítóképzők államsegélye iránt kifejezett igényét. 
Kötelezve van erre elsősorban tanáraival szemben, kik-
nek középiskolai tanári fizetést igért, melyet azonban 
— mint a gimnáziumoknál — csak megfelelő állam-
segéllyel képes elérni. De kötelezve van azon fontos 
érdeknél fogva is, mellyel összes egyházi és vallási életünk 
a tanítóképzéssel összefűzve van. Nem tartom elfogad-
hatónak azt a nézetet, mely egyházi, vallási, népművelési 
hivatásunk betöltésében a felekezeti tanítóképezdét, mellőz-
hetőnek vallja. Sőt ha valaha, épen a mostani idők intenek 
bennünket arra, hogy bástyáinkat megerősítsük s olyan 
erős hittudatú tanítókat küldjünk népünk körébe, kik a 
lelkésznek apostoltársai legyenek s meg tudják tanítani 
népünket küzdeni, mind a felforgató, mind a klerikális 
csábításokkal szemben. 

Egyházunk érdeke tehát nemcsak azt hozza magával, 
hogy felekezeti tanítóképezdéit fentartsa, hanem hogy 
azokat lehetőleg fejlessze, erősítse, tökéletesítse. Sajnos, a 
miniszteri szabályzat e részben is, mint a tanári fizetések 
tekintetében, szomorú csalódást szült. Mert nemcsak az 
intézet fentartására és fejlesztésére semmi segélyt nem 



nyújt, sőt olyan rendelkezést tartalmaz, mely egész fele-
kezeti tanítóképzésünkre végzetessé válhat. Ertem a sza-
bályzatnak ama rendelkezését, mely szerint „az állam-
segély csak akkor és addig lesz megadható, a míg az 
intézetek úgy elhelyezés, mint felszerelés stb. szempont-
jából az érvényben levő rendeletekben megszabott köve-
telményeknek minden tekintetben megfelelnek". 

Távol legyen tőlünk, hogy valamely egészségtelen 
területen elhelyezett, minden szükséges felszerelésnek 
híjával levő tanítóképezdének létjogosultságot követel-
jünk ; egy ily intézet hivatását be nem tölthetné s szégye-
nére válnék bármely felekezetnek. De midőn egy ily 
intézet létjogosultságát tagadjuk, teljes határozottsággal 
mutatunk rá azoknak a tanítóképezdóknek szükségessé-
gére, melyek nemcsak a felekezeti, de a nemzeti érdeket 
is hosszú idők óta híven szolgálják. Az ilyen intézetekkel 
szemben a helyesen felfogott állami érdek azt hozza 
magával, hogy azoknak fentartásához és fejlesztéséhez 
a magyar nemzeti állam is hozzájáruljon. Ilyen tanító-
képezdéink fentartását s a kor színvonalára fejlesztését 
biztosító rendezést joggal vártunk a magyar kormánytól, 
és'semmikép sem nyugodhatunk meg egy olyan minisz-
teri szabályzaton, mely csupán a tanári törzsfizetés ki-
egészítésére nyújt csekély államsegélyt, de intézeteink 
fejlesztésében és felszerelésében semmiben sem támogat 
s ugyanakkor a legszélesebb körre terjedő felszerelés 
hiányát olyannak mondja, mely minden államsegély meg-
vonását a miniszternek lehetővé teszi. 

Ez ellen ref. egyházunk minden illetékes tényező-
jének állást foglalni, intézeteink megmaradása érdekében 
elsőrangú kötelessége. Nem szólok arról, hogy a midőn 
a magy. kir. kormány az első íizetéskiegészítést önként 
felajánlotta, az azt elfogadni nem akaró egyházi hatóságnak 
kijelentette, hogy „a tanítóképezdék állami támogatására 
szerződést szándékozik kötni", csupán arra utalok, hogy 
érvényben levő Egyházi törvényeink épen a jelenlegi 
kormány közreműködésével nyertek királyi szentesítést, a 
mely törvények a szerződésileg biztosított fentartói állam-
segélyt tartalmazzák ref. tanítóképezdéink részére. 

Nem új alapra helyezkedik tehát egyházunk, midőn 
tanítóképezdéi részére fentartói segélyt kér, csak arra 
emlékeztet, a mi részére kilátásba helyeztetett, majd tör-
vényileg is biztosíttatott. 

Annyival inkább jogosított pedig egyházunk ezt meg-
tenni, mert a szerzetesrendű tanítóképezdékkel szemben 
a most kibocsájtott szabályzat egyenesen kimondja, hogy 
a „szerzetesrendű tanerők után, tekintet nélkül azok 
szolgálati idejére, az intézet fentartója egyenkint 900 K 
államsegélyben részesül." Ez a függelék utolsó, korunkat 
jellemző pontja! Nem időzöm mellette soká, hogy ki-
mutassam azt az egyenlőtlen helyzetet, melyet e rendel-
kezés a gazdag szerzetrendek kebelében lakással, teljes 
ellátással elhalmozott szerzetesek s a nős, rendesen 
családos ref. tanárok között teremt; de nyíltan és világosan 
rá kell mutatnom arra, hogy íme a szerzetesrendű 
tanítóképezdéknél a fentartói segély életbe van léptetve, 

mely — hat tanárt véve fel — a fentartónak kezdettől 
fogva állandóan 5400 K évi segélyt biztosít, míg ugyanezt 
a ref. képezdék fentartóitól megvonja. Sőt tekintetbe véve 
azt, hogy ez utóbbiaknál mindig csak a törzsfizetés egé-
szíttetik ki, mely magasabb államsegély megnyerése 
czéljából le nem szállítható, egy-egy ref. képezdénk 
tanártestülete is csak hosszú szolgálati idő után juthat 
oly összegű államsegély élvezetébe, mint a minőt a szer-
zetesrendű tanítóképezdék a létesítés első pilianatától 
kapnak. 

Végzem élég hosszúra nyúlt megjegyzéseimet. Fel-
szólalásomnak czélja az volt, hogy rámutassak arra a 
kirívó ellentétre, mely a miniszteri szabályzat és egyházi 
törvényeink között van, s felhívjam egyházunk ille-
tékes tényezőit arra, hogy egyházi törvényeink alapelvein 
megállva, ref. tanítóképezdéink részére is olyan fizetés-
rendezést s olyan fentartói államsegélyt eszközöljenek, a 
minővel a középiskolák bírnak. E nélkül ref. kópezdéink, 
melyek gazdag felszereléssel épen nem rendelkeznek, 
minduntalan az újabb és újabb követelményeket támasztó 
kormányi intézkedésekbe fognak ütközni, melyeket sok 
oldalról igénybe vett, saját erőnkből előállítani nem tudva, 
ref. tanitóképezdéinkre a sorvadás, majd a végelpusz-
tulás szomorú sorsa következik be, sakkor azután valóban 
nem lesz Magyarországon egyéb tanítóképezde, mint 
állami és szerzetesrendi. 

Cselekedjünk tehát, míg nem késő! 
Patonay Dezső. 

TÁRCZA. 
A történelmi Jézus. 

(Folyt, és vége.) 

Ha pedig mindezek után most azt kérdezzük: micsoda 
értéke van ezeknek a hipothéziseknek ? csak azt felel-
hetjük, hogy semmi. Mert lehetséges ugyan, hogy az 
erőteljes kutatások és tanulmányok néha fedeznek fel 
valami újat, tisztáznak eddig homályos kisebb kérdéseket; 
exegetikai, kronologiai tekintetben néha világosságot vet-
nek egy, vagy más kérdéses dologra: de tagadhatatlan, 
hogy ugyanannyi kárt is tesznek az erőszakos belemagya-
rázások, következtetések és összefüggések keresése által. 
A mi pedig egész kutatásuknak tulajdonképeni czélját 
illeti, azt sohasem érik el, t. i. annak a bebizonyítását, 
hogy Jézus tulajdonképen sohasem élt. Jézus valóságos 
létezése megdönthetetlen történelmi tény, s reávonat-
kozólag az evangéliumok mindig elsőrangú források 
maradnak. 

Az evangéliumi kritika álláspontjával, jelenlegi hely-
zetével, a tárgy nagy volta miatt most nem foglalkoz-
hatunk. Azonban bárhogy gondolkozzék is valaki az 
evangéliumok eredete és hitelessége felől, az a tény, 
hogy azok mögött a történelmi Jézus személye áll: meg-
dönthetetlenül áll előttünk. Ezt nem csupán a hit erejével 
vallhatjuk, de a tudomány bizonyságaival is bizonyíthatjuk. 



Itt van például Schmiedel-nek, ennek az igen erős kritikus 
főnek a bizonyságtétele. 

Azok között, a kik korunkban az újszövetségi 
tudományok terén szaktekintélyek, különösen két név 
áll előtérben: Holtzmann H. I. és Schmiedel P. W. 
neve. Ez utóbbinak, a ki jelenleg zürichi professzor, 
egy kisebb de nagyjelentőségű munkájáról1 kívánunk 
ezúttal szólani. Ennek a tartalma épen idetartozik. 
Tulajdonképen egy felolvasás volt ez, melyet a tudós 
szerző 1906-ban C7mr-ban tartott, s benne a Jézus élete 
három kiemelkedő problémájára igyekszik feleletet adni. 
Ezek a következők: 1. Élt-e Jézus valaha? 2. Messiás-
nak tartotta-e magát valóban? 3. Alkalmazható-e Jézus 
erkölcstana még a mai korban is ? 

Mind a három kérdésre igennel felel. Annak bizo-
nyítására, hogy Jézus csakugyan élt, a lehető legszigo-
rúbban alkalmazott kritika mellett is kilencz helyet nevez 
meg, mint a melyek eredetiségéhez és hitelességéhez 
kétség nem fér. Ezek a helyek a következők: Márk 
3.21-31-35-1 Márk. 13.3,., Márk. 10.18., Máté 12. 32., Márk 
15.34,., Márk 8.12-, Márk 6-5., Máté 11.5., Máté-16.5~ l2.2 

Ezeket nevezi Schmiedel a tudományosan megírt 
„Jézus élete" „alaposzlopai1!-nak (Grundsáule). S hogy 
ezeket még jobban megerősítse, még három más helyet 
soroz az előbbiekhez, a melyek hitelességét „a még oly 
merész kutatónak is el kell ismernie". Ezek: Máté 7- 29., 
Márk 6. u . , Máté 11. 28. 

Ezek az „alaposzlopok", a melyek mellé bizonyára 
még sokkal többet állíthatunk, világosan bizonyítják: a 
Jézus személyének históriai realitását. De meg vagyunk 
győződve afelől, hogy ezt nem szükséges erősítenünk és 
fejtegetnünk, mert valóban rendkiviili elfogultság, való-
ságos kritikai túltengés kell ahhoz, hogy valaki az evan-
géliumokat elvesse, illetve az azokban valósággal élő Jézus-
alakot akár filozofálás, akár tömegeszmék, akár egyesek 
fantasztikus képzelődése, akár pedig a gyülekezet költött 
szellemi alakjának tartsa. Jól mondja Luthardt az ilyen 
érvelésekre: „De ha Jézus, úgy, a mint az evangéliumok-
ban előttünk áll, a gyülekezet produktuma, kié akkor a 
gyülekezet? a 

Azt is szükségtelen talán hangsúlyoznunk, hogy 
kicsoda s mily fontossággal bír a történelmi Jézus a 
mi hitünk, a keresztyénség számára. Az egész evangélium 
tulajdonképen a Jézus személyében konczentrálódik, s az 
evangéliumot elfogadni tulajdonképen nem egyéb, mint 
a Jézus személyével jönni a legszorosabb összeköttetésbe. 
Mert Jézus minden tanításának a középpontja, tartalma: 
ő maga.4 Minden hivő hite úgy támad, ha magával 
Jézussal jön összeköttetésbe. Minél bensőbb és mélyebb 
ez a viszony, annál erőteljesebb, hatalmasabb az élő hit. 

1 Schmiedel: Dic Person Jesu im Streite der Meinungen 
der Gegenwart. 

* Schmiedel: i. m. 3—9 1. 
3 Luthardt E.: Apologie ges Christentums I. k. 204. 1, 
4 Luthardt E. i. m. I. k. 227. 1. 

A keresztyénség legnagyobb alakjai a Krisztussal való 
eme legbensőbb közösség példányképei. 

Az egész keresztyén vallás is a történelmi Jézus 
valósággal élt személyéhez, a testté lett igének e földön 
való életéhez van kötve. A keresztyénség mint tan nem 
állhat fenn. Egész tartalmát a Jézus személye adja meg. 
Az ő valóságos élete nélkül az egész keresztyénség 
száraz rendszer, a melyből az élet hiányzik. A Krisztus 
földi életének tényei azért oly fontosak a mi hitünk 
számára. Talán nem tévedünk, ha a János evangéliuma 
írójánál is ennek fontosságát vesszük észre. Nevezetesen 
az evangéliumi író, a különben oly magas, emberfölötti 
Krisztus-alak életének elbeszélése közben, épen földön 
lételének időpontjait jegyezgeti oly pontosan és feltűnő 
figyelemmel, hogy a testté lett Ige e földön lett meg-
jelenésének valóságát annál pontosabban ós határozottab-
ban éreztesse velünk. 

Abban, hogy csakugyan megjelent, csak azok kétel-
kedhetnek, a kik annak az ókori világnak eszméit, erejét, 
erkölcsi felfogását, bölcsészetét túlbecsülik, s azokat oly 
hatalmas lépés megtételére képeseknek tartják, a milyet 
a keresztyénség jelent a világ fejlődésében. Pedig nem 
voltak képesek, csakis Jézus megjelenése, ereje, hatása 
és szelleme alapján. Csak eljutottak egy új világba vezető 
út kapujáig ; csak a sóvárgás, a vágy ébredt fel bennük 
új élet után. Ez a vágy élt ott a római birodalom el-
nyomott millióinak lelkében, a zsidó nép szenvedései 
között, az alexandriai zsidóság magasműveltségű szellemi 
életében s a görög bölcsészek lelkében. 

„Sohasem volt még — írja Köhler1 — korszakot 
alkotó történelmi jelenség számára a talaj oly gondosan, 
körültekintéssel és behatóan előkészítve, mint Jézus 
Krisztus megjelenése számára. Kómái politika, görög 
filozófia, zsidó hit és reménység, világbirodalom és világ-
nyelv, a kelet és nyugat összeházasodása, a fennálló 
vallásoknak a fokozódó vallási szükséglet mellett is síílyedő 
tekintélye, minden összejátszott, hogy megteremtse azt 
az állapotot, a melyet az írás (G-al. 4. 4.) „az idők 
teljessége" kifejezéssel jelez; azt az állapotot, amelyben 
minden készen van arra, hogy a világvallás alapítóját 
fogadja. A készenlét teljes volt. Minden anyag megvolt 
már az új műveltségre, minden erő működésben és 
mégis semmi kézzelfogható eredmény, semmi igazi kez-
dete új korszaknak, mindaddig, a míg a názáreti Jézus 
alakja a színtérre nem lépett és a döntést meg nem 
hozta. 

Ebben a pillanatban konczentrálódtak az erők, az 
új műveltségnek alkotó részei összeköttetésbe léptek egy-
mással, s elő áll a lélekkel ós élettel telt harmonikus 
egész: a keresztyénség 

Sebestyén Jenő. 

1 Köhler: „Sozialistische Irrlehren . . . und ihre Wider-
legung" 264 1. 



B E L F Ö L D . 

A kecskeméti reform, egyházmegye lelkész-
egyesületi gyűlése. 

F. évi június hó 22-én tartotta a kecskeméti ref. 
egyházmegye lelkészegyesülete Nagykőrösön első érdem-
leges gyűlését. A 20 egyesületi tag közül megjelent 15, 
s ezen kívül eljöttek a nagykőrösi egyház, tanítóképezde 
vezetői, hogy mint érdeklődők végighallgassák a lelkész-
egyesület gyűlését. 

A gyűlés délelőtt ValO órakor vette kezdetét a XC. 
Zsoltár eléneklésével, mire Simon Ferencz elnök rövid 
fohászban kért áldást Istentől a gyűlés munkájára. 
Majd mint elnök a megjelenteket szeretettel üdvözölte, 
s a gyűlést megnyitván, jelentést adott az őszi, alakuló 
gyűlés óta felmerült fontosabb mozzanatokról, az ORLE. 
választmányának munkásságáról stb., mit a gyűlés tudo-
másul vett. 

Ezután ugyancsak Simon Ferencz jászberényi lel-
kész-elnök tartott felolvasást „Teendőink" czímen. Erő-
teljes vonásokban mutatta fel egyházi életünk fogyatko-
zásait ; utalt gróf Tisza István főgondnok beszédére, 
mely jelzi a két oldalról bennünket fenyegető veszélyt, 
s hogy a változott viszonyok és körülmények miatt a 
lelkészektől fokozottabb és nagyobb tért felölelő munkás-
ság kívántatik. E munkásságot felolvasó főképen három 
irányban látja szükségesnek, ú. m. 1. hogy a vallás-
tanításra a lelkészek kiváló gondot fordítsanak, az isko-
lai év kezdetén a vallástanítókkal részletesen állapítsák 
meg a tanítás anyagát, módszerét, s igyekezzenek a 
száraz emlékeztetés helyett életet önteni a vallástanítás 
munkájába. A megállapított pensum elvégezését azután 
évközben folytonosan ellenőrizzék s a felügyeletet szor-
galmasan, hetenként, vagy legalább kéthetenként gyako-
rolják. Ezenfelül az iskolásgyermekeknek templomba 
járását legalább az őszi és tavaszi hónapokban a tanítók 
kíséretében megköveteljék. 2. A cura pastoralis munká-
jára, ebben különösen a betegek, szenvedők, gyászolók 
látogatására, vigasztalására nagyobb gondot fordítsunk 
az eddiginél. 3. Egyesület alakítás által az egyháztár-
sadalmi munkát gyülekezeteinkben haladéktalanul kezd-
jük meg. 

A tartalmas és meggyőző erővel előadott felolvasás 
tanulságos eszmecserét vont maga után, melyben részt 
vettek Szekér Sándor jászkarajenői, Kiss Zsigmond abonyi, 
Takács József czeglédi, Szabó Elek ókécskei és Patonay 
Dezső nagykőrösi lelkészek; végül a gyűlés, elfogadván 
a felolvasó javaslatait, kimondotta, hogy a sikeresebb 
vallástanítás érdekében az elemi iskolákban ezentúl kizá-
rólag a Kovács-Székely-féle Bibi. történeteket és a Hamar 
I. által átdolgozott kecskeméti kátét használják, a lel-
készek a vallástanítás menetét állandó figyelemmel kisér-
jék és ellenőrizzék, a gyermekek templombajárását meg-
követeljék ; a cura pastoralist szorgalmasan gyakorolják, 
az Őszszel pedig minden jelenlevő lelkész, gyülekezetében 

az egyháztársadalmi munka ellátására megalakítja a 
Kálvin-szövetséget, úgy hogy a jövő évi egyesületi gyűlés 
főtárgyául már most kitűzetik az egyesület tagjainak ez 
irányban végzett munkájáról és szerzett tapasztalatairól 
beszámoló jelentés. 

A második előadó Patonay Dezső nagykőrösi 
lelkész volt, ki a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a felekezeti tanítóképezdék állami segélyezése tárgyában 
kiadott leiratát tette bírálat tárgyává s alapos érveléssel 
mutatott rá a leiratnak sérelmes részeire. Indítványa, 
mely szerint az egyházmegye útján az egyházkerületet 
hívjuk fel, hogy tegyen lépéseket a sérelmek eltávoz-
tatására s a képezdéknek a középiskolai segélyezés 
módjára történendő méltányos állami segélyezésére, egy-
hangúlag elfogadtatott. 

Rövid szünet után dr. Székely József szentmárton-
kátai lelkész olvasott fel, egyházi gyűlésezésünk és annak 
reformja czímen. Kifejtette, hogy mostani gyűléseinknek 
fő baja a gyűlési tagok érdeklődésének hiánya, közönyös-
sége. Ennek oka pedig egyrészt a gyűlési tárgyak felől 
való tájékozatlanság, másrészt a tárgyak nagy részének 
száraz, sivár, unalmas volta. A reformot abban látja, ha 
a törvényszabta adminisztraczionalis ügyeket gyűléseink 
bizottság által végeztetvén, ők csak a tudomás vételre 
szorítkoznának s az így megtakarított időt az egyházi 
és iskolai életről folyó általános vitákra, a valláserkölcsi 
állapotok javítására, az egyházkormányzati tevékenység 
birálatára fordítanák. Indítványozza, hogy gyűlésünk 
kérje fel az egyházmegyét, egyrészt hogy az esperesi 
látogatás s főkép a kérdőpontoknak a változott viszo-
nyoknak megfelelő reformja érdekében, írjon fel az egy-
házkerületre; másrészt, hogy az adminisztraczionalis ügye-
ket a szabályrendeletben már megalkotott előkészítő-
bizottság által végeztesse s e bizottság sommás jelentést 
terjesszen a közgyűlés elé tudomásvétel végett, fenntar-
tatván minden gyűlési tagnak azon joga, hogy kívána-
tára bármelyik ügy részletesen tárgyaltassék. Az egyház-
megyei közgyűlés tárgysorozatának középpontját pedig 
az esperesi és tanügyi-bizottság jelentése s az ezek 
felett tartandó eszmecsere és vita képezzék. 

A gyűlés a felolvasó javaslataihoz hozzájárult. 
Még Patonay Dezső egyesületi pénztáros tett jelen-

tést a pénztár állapotáról, s a gyűlés határozott a tag-
sági díjak, a felolvasások kinyomatása stb. dolgában. 
Majd Simon Ferencz elnök megköszönte úgy a tagok, 
mint az érdeklődők megjelenését, érintve, hogy a vilá-
giaknak semmi okuk nincs a lelkészegyesület iránti 
féltókenykedésre, mert a lelkészek nem jogokat elvenni, 
hanem az egyházért dolgozni akarnak. Ez elnöki záró-
szavak visszhangjáéi Adám László, egyházmegyénk világi 
tanácsbirája fejezte ki elismerését a gyűlés munkája s 
az elhangzott felolvasások és tárgyalások iránt, kijelentvén, 
hogy semmi aggodalma nincs, sőt szükségesnek tartja a 
lelkészek tömörülését és társadalmi egyesülését. 

A CY. Zsoltár eléneklése és dr. Székely József 
imádsága rekesztette be a gyűlést, mely után annak 



tagjai közebédre vonultak, hol megjelent közöttük Ádám 
László vil. tanácsbiró, dr. Kökény Dezső nagykőrösi egyh. 
főgondnok s az érettségi vizsga alkalmából ott időző Lévay 
Lajos sárkeresztúri lelkész, a vizsga egyházi elnöke, s 
dr. Kérészy Zoltán jogakad. igazgató, kormányképviselő is. 

Szép reménységgel nézhetünk e gyűlés után a 
kecskeméti ref. egyházmegyei lelkészegyesület műkö-
dése elé. Ha az e gyűlésen hozott határozatok csakugyan 
megvalósíttatnak, mi felől biztosít az a körülmény, hogy 
arra magukat a jelen volt lelkészek elkötelezték: az 
egyházi életnek, a valláserkölcsi állapotoknak oly hatalmas 
fellendülése veszi ezzel kezdetét egyházmegyénkben, 
mely nemcsak az ifjú egyesületnek szerez tisztességet és 
becsületet, hanem egyházunknak is virágzó jövőt biz-
tosít. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

Siculus. 

A legújabb vád Kálvin ellen. 
E lap folyó évi 11-ik számában dr. Pruzsinszky 

Pál már megírta, hogy a „Budapesti Szemle" ez évi 
januári füzetében dr. Baumgarten Ferencz azt állította, 
hogy „Kálvin épen úgy megírta a politikai orgyilkosság 
igazolását, mint a jezsuiták". Dr. Pruzsinszky czáfolatot 
küldött erre nézve a B. Sz. szerkesztőjéhez, Gyulai 
Pálhoz, a ki azonban nem közölte azt, sőt nem is 
válaszolt Pruzsinszky levelére, a mely különben e lap 
idézett számában közölve van. 

Mivel a Budapesti Szemlében megjelent, szerintem 
alaptalan és hamis vád tárgyában dr. Pruzsinszkynál 
előbb, t. i. folyó évi január hó 29-én magam is levelet 
írtam Gyulai Pál útján dr. Baumgartenhez, a kitől választ 
is kaptam, szükségesnek látom e levelek közreadását, 
hogy az egész kérdés világosan álljon a nyilvánosság előtt. 

I. 
Révész Kálmán Oyulay Pálhoz, 1909 jan. 29. 

Méltóságos Uram! A „Budapesti Szemle" f. évi 
januári füzetében, a 36. lapon, Baumgarten Ferencz 
úrtól a következő sorok olvashatók: 

„Kálvin ép úgy megírta a politikai orgyilkosság 
igazolását, mint a jezsuiták! " 

Meglehetősen ösmerem Kálvin életét, műveit és a 
Kálvin-irodalmat; de mindeddig a legkisebb nyomára 
sem akadtam annak, hogy Kálvin valahol a politikai 
orgyilkosságot igazolta volna. 

Lehet, hogy Baumgarten úr ösmer ilyen írását 
Kálvinnak, mely az én figyelmemet elkerülte. Mivel pedig 
tanulni sohasem szégyen, tisztelettel kérem Baumgarten 
urat, legyen szíves Kálvin műveiből pontosan megje-
lölni, esetleg idézni azokat a pontokat, melyekben ő a 
politikai orgyilkosságot igazolja. 

Mivel pedig én Baumgarten úr czímét, lakását 
nem ösmerem, méltóságos Uramat vagyok bátor felkérni, 
hogy e soraimat vele közölni kegyeskedjék. 

Fogadja Méltóságod stb. 

II. 

Dr. Baumgarten Révészhez, 1909 febr. 18. 

Nagyságos Uram ! Gyulai Pál úr Őméltósága csak 
most juttatta el hozzám levelét, melyben a Szemlébe írt 
czikkem egyik állítása ellen állást méltóztatik foglalni. 

Egy hosszabbnémetországi út előtt állok és a pár 
órában, mely még rendelkezésemre állott, nem foglal-
kozhattam oly bőven a kérdéssel, mint szerettem volna. 
Úgy emlékszem, hogy Kálvin az Institutióban dicséri 
Judith és Jael tettét és ehhez kommentárt fűz a zsarnok-
gyilkosságról, melyet helyesel. Judith tette és a zsarnok-
gyilkosság pedig a mai jog szerint politikai orgyilkosság 
számba megy; de azért persze még nem adna jogot arra, 
hogy Kálvint az orgyilkosság propagálásával vádoljam. 
E helyet most nem tudom megtalálni, és beismerem, 
hogy az Institutio IV. XX. (editio 1559.), a melyet ép 
most olvastam el újból, ellent mond a jelzettem felfogásnak. 

Azt a könyvet (Elkan: Der Verfasser der Vindiciae 
contra tyrannos), mely az egész kérdést részletesen tár-
gyalja és a mely könyv Németországban gyakran volt 
kezemben, nem tudtam közkönyvtárainkban megtalálni 
és így nem tudok hamarjában a dolognak tovább utána 
járni. 

Németországban majd beszerzem e könyvet és 
újból átveszem az Institutiot. Ha nem akadok oly adatra, 
mely kétségbevont állításomat igazolná, a Szemlében 
ki fogom jelenteni, hogy tévedtem; a politikai orgyilkos-
ságot nem Kálvin, hanem csak követői helyeselték. Az 
utóbbi állítás helyességét nagyságos Uram is be fogja 
ismerni. Maga a „Vindiciae contra tyrannos" és ez irat 
nyomában kifejlődött valláspolitikai irodalom épúgy védte 
apoliiikai orgyilkosságot, mint a jezsuita monarchomachus 
írók tették volt. 

Igen kérem nagyságos Uramat, legyen türelemmel 
addig, míg a kérdést tisztázhatom. 

Levél budapesti czímemre küldve, mindig kezembe 
kerül, bárhol legyek is. 

Mély tisztelettel stb. 

III. 
Révész dr. Baumgartenhez, 1909 febr. 19. 

Nagyságos Uram! Ma vett leveléből örömmel látom, 
hogy ön is a legőszintébb készséggel igyekszik a fel-
vetett kérdés tisztázására. 

Szivesen és türelemmel várok, de mégis óhajtom, 
hogy a kérdés tisztázására a Kálvin-jubileum napjának 
eljöttéig megtörténjék. 

Szíves üdvözlettel stb. 
* * 

* 

E második levelemre választ mindeddig nem kap-
tam. A „Budapesti Szemle" azóta megjelent mindenik 
füzetében kerestem, de nem leltem a dr. Baumgarten 
úr nyilatkozatát. Lehet, még mindig keresi azt az ada-
tot, mely szerint Kálvin a politikai orgyilkosságot iga-
zolta, — de nem találja. Révész Kálmán. 



KÜLFÖLD. 

A német reformátusok szövetségének 
Kálvin-ünnepe. 

A német reformátusok szövetsége, a „Reformierter 
Bund" ez évben a ker. és emberbaráti intézményekben 
oly gazdag wupperthali Barmenben tartotta évi rendes 
gyűlését. Különös érdekességet kölcsönzött e szokásos 
évi gyűlésnek az, hogy ezen 25 év óta fennálló, élet-
teljes szövetség most tartotta meg Kálvin-emlékünnepélyét. 
Ezen tanulságos, szép ünnepélynek lefolyásáról adok 
rövid értesítést, a „Reformierte Kirchen Zeitung" köz-
lése nyomán. 

Ápr. hó 20-án d. u. 6 órakor tartották az emlék-
istentiszteletet a barmeni nagy templomban, a mely alka-
lommal Wessel, detmoldi general-szuperintendes mon-
dott ünnepi beszédet, Ef. II. 19—22. alapján. Kifejezte 
ebben, hogy a ref. egyháznak dicsekedése mindig ez lesz : 
megmaradni a próféták és apostolok fundamentomán; 
növekedni Isten szent templomává, és ebben építeni ennek 
minden egyes tagját. 

Istentisztelet után következtek a különböző üdvöz-
lések. .A szövetség moderátora: dr. Brandes udvari pré-
dikátor üdvözölte a nagy számmal egybegyűlteket s reá-
mutatott a szövetség 25 éves erőteljes fejlődésére, s 
egyszersmind azon óhajának is kifejezést adott, hogy ez 
főczéljául mindig Kálvin igazi megértésének és megér-
tetésének előmozdítását tekintse. 

Ezután szép üdvözlő szavakat mondott a városi 
hatóság feje. Bárcsak minél többet hallanának, úgymond, 
gyülekezeteink Kálvinról. A „Ref. Szövetség" legyen 
minden időben Istennek követe ; élő figyelmeztetés erre : 
Mindent Isten dicsőségére ! Szükségünk van a mélyebb 
megalázkodásra Isten előtt. A „Ref. Szövetség" a békes-
ség hírnöke, de azért küzdeni akar minden romanizálás 
és minden oly theologia ellen, a mely a merő tagadás 
álláspontján van; de mindenek felett egyesíteni akar és 
ebben Kálvin példáját követi. Reámutatott arra, hogy a 
múltban mennyire összetartottak a reformátusok, és fel-
említette, hogy a barmeni reformátusok is Hollandiától 
kaptak 8 ezer tallért, mint első szeretetadományt temp-
lomuk felépítésére. 

A következő szónok, megköszönve a meleg fogad-
tatást, a virágzó város és ennek hatósága részéről a Ref. 
Szövetséget olyan atyához hasonlította, a ki felkeresi, 
éleszti ós bátorítja szétszórtan élő gyermekeit. Magasz-
talja Barment, mint hegyen epített várost, a mely által a 
kül- és belmissszió munkájára annyi sok isteni áldás áradt. 
Ünnepeltük itt, mondá. Luthert: ünnepeljük most Kálvint. 
Mily jó, hogy az elválasztó határvonalak Genf és Witten-
berg között mindinkább eltűnnek. Ezután a barmeni 
főlevéltárnok tartott érdekes felolvasást Kálvin befo-
lyásáról a wupperthali protestánsokra. 

Stursberg superintendens a rajnai tartományi zsinat 
üdvözletét tolmácsolta és szép beszédében elmondotta, 
hogy az ő egyháza az unió alapján áll; de ez az unió 
nem a mindeneket nivelláló és ellapositó, elvtelen egye-
sülés. A közös alap : Isten igéje; ezen az alapon állva 
nyújtanak egymásnak testvéri jobbot: uniáltak, luthe-
ránusok és kálvinisták. A rajnai egyház presbiteri egy-
ház, nép-egyház; és ezt, úgymond, Kálvin szellemének 
köszönhetjük. Az a fontos, hogy Isten igéje necsak 
a szószéken, hanem a családi tűzhely mellett is érvé-
nyesüljön, és azt óhajtja, hogy a Ref. Szövetség ezt a 
bibliás szellemet ápolja, mert ez a népélet egészséges 

fejlődésének leghatalmasabb biztosítéka. Hála> így fejezte 
be beszédét, azért a nagy emberért, a kit nekünk Isten 
Kálvinban adott. 0 a különös, egyénenkénti lelki gon-
dozás embere és mestere volt, és ma is hatalmas buz-
dító gyanánt szolgálhat minékünk ezen felelősségteljes 
munka lelkiismeretes végzésére 1 

A barmeni szinódus nevében ennek egyik ülnöke 
üdvözölte a szövetséget,, és beszéde során azon meggyő-
ződésének adott kifejezést, hogy az a szellem, a mely 
a Wupperthalban oly nagyszerű gyümölcsöket termett a 
praktikus keresztyénség terén, főleg a kálvinizmusból 
nyert erőt és tartalmat. 

A szomszédos elberfeldi ref. gyülekezet üdvözlő 
szónoka a ref. egyházak nagy közös kincsére, a heidel-
bergi katekizmusra mutatott reá, a mely a ker. hit és 
erkölcsi igazságoknak oly klasszikus summája. 

Az alsó szászországi ref. egyházak konfederatiójának 
moderatora kiemelte, hogy ennek gyülekezetei igazi kál-
vini szellemű egyházalkotmánnyal bírnak, a melyet fél-
tékenyenőriznek és ápolnak, mert bár az egyházalkotmány 
csak ruha, de Herkulesre is veszedelmet hozott a Nessus 
inge. A hugonotta gyülekezetek nehéz idők közepette, 
az üldözések keresztje alatt is megmaradtak, mert a 
pásztorok mellett voltak munkás presbíterei is. Kálvin 
szerint a helyes egyházalkotmány oly szükséges, mint a 
testben az idegek: e nélkül az egyház nem állhat meg 
és nem teljesítheti isteni hivatását. Ezért őrizzük féltéke-
nyen, mondá, önkormányzati jogainkat. És pedig nem 
épen csak azért, hogy a presbitereknek jogokat adjunk, 
hanem azért, hogy ezek igazán Isten által rendelt szol-
gálatot is teljesítsenek. 

A két utolsó szónok közül az egyik feleinlíté, hogy 
Kálvin mennyire óhajtotta a szentek egyességét. „Oh 
bárcsak hozzád repülhetnék és megölelhetnélek", így 
gondolt Kálvin Lutherre. Kálvin a valódi ker. unió embere. 
0 az egész ev. egyházé. Luther lefordította, Kálvin meg-
magyarázta az írást. A másik szónok feltűntette Kálvin 
ama nagyszerű reformjának fontosságát, hogy Ő a vilá-
giakat is és minden alkalmas munkást belevont az egy-
ház élő organizmusába. 

Másnap d. e. Barmen legnagyobb termében foly-
tatták az emlékünnepet. Miiller godesbergi lelkész a 
Róm. XI. 30. alapján tűntette fel azt, hogy Kálvin 
valóban Istennek embere volt, a ki mindent Istenért, az 
Ö dicsőségére cselekedett. Kálvin példája az isteni dol-
gokkal szemben önmegtagadásra tanít, arra tüdniilik, 
hogy magunkat teljesen Istennek adjuk át. 

Ezután Lic. Hadorn lelkész tartott előadást Kálvin 
jelentőségéről az ev. egyházi életre, és Bothstein hallei 
tanár értekezett azon hatásról, a melyet Kálvin a prot. 
theologiára gyakorolt. 

Áznap este még három előadás volt Kálvinra vonat-
kozólag. Simsa tanár Kálvin egyéniségéről szólott. Ámu-
lattal kell tekintenünk az ő egyéniségére, ha ennek 
mélységébe beletekintünk. Sokan elfordulnak tőle, úgy 
ítélvén, hogy Luther és Zwingli szimpatikusabbak ; de 
Kálvint csak az érti meg és tudja igazán méltányolni, 
a ki vele egy azon alapon áll. Kálvin egyéniségének 
képe bibliai vonásokat hordoz önmagán, és a ki igazán 
a Biblia fundamentumán áll, csak az érti és méltányolja 
őt. Kálvin a Jézus Krisztus alázatos szolgája, a ki szent 
félelemmel borul le Istene előtt. Istenfélelemre van 
szüksége a mi korunknak. Mi túlontúl vígasztalunk, sok-
szor olyanokat is, a kik Istent nem félik. Először Isten 
félelem, azután a kegyelem vigasztaló igéje. 

Klingender kasseli superintendens találóan szólott 
arról, hogy miben egyeznek és különböznek Luther és 



Kálvin. Különbség van az ajándékokban, de egy a Lélek; 
ez volt beszédeinek kiindulási pontja. Midőn Kálvinról 
emlékezünk, semmiképen nem feledkezhetünk meg Luther-
ről. Nem volt köztük személyes érintkezés. Az egyetlen 
levél, melyet Kálvin Luthernek szánt, soha nem jutott 
ennek kezéhez. De Kálvin mindig elismerte, hogy az 
evang. ujraébredés Németországból indult ki, és mindig 
nagy tisztelettel tekintett fel a nagy germán reformátorra. És 
Luther is azt mondotta Kálvin egy könyvéről, hogy 
„ennek van keze és lába". Mindkettő a hitnek embere, 
s jelszavuk közös: „Sola fide!" De mégis, mily nagy a 
különbség a hit e két nagy hőse között! Luthernél a 
meg-megnyíló nagy benső lelki vívódás és küzdelem s 
ezután a győzelmi ének az újból megragadott üdvbizonyos-
ság felett. Kálvin egyenes irányban halad, nem kevélyen, 
elbizakodottan, hanem mindig Isten előtti mély alázattal. 
Kálvinnál szinte alig jut hely a képzelet számára; nincs 
ideje semmi egyébre, csak Isten dolgaira és szolgálatára. 
Luther oly közvetlen és mélyen eredeti, azért oly élénk 
és üde a német nemzet e fiának egyénisége. Milyen 
más volt Luther családi köre és élete, mint Kálviné! 
Luther enyeleg Katájával, játszik gyermekeivel; Kálvin 
9 évig él nejével és ezen idő alatt betegség ós gond 
jutott nekik osztályrészül. A theologiában a lényegre 
nézve egyek, de mégis megvan mindenikének sajátos 
jellege. Kálvin lelkét az isteni kegyelem fenségessége, 
abszolút hatalma,LutherétaFenségesnek kegyelme ragad ja 
meg. Különbözők az egyházra vonatkozó felfogásuk is. 
Luther előtt szinte közönyös dolog az egyház organizá-
cziója ; Kálvin czélja Istenállamot alkotni, mert szerinte 
Isten a jó rendek Istene. Bizony, nem lehet czélunk egyiketa 
másik rovására dicsőíteni; hálát kell adnunk Istennek 
mindkettőért! 

Lic. Lang hallei lelkész „Kálvin és a pietizmus" 
czímen tartott érdekes felolvasást. Puritanizmus és pie-
tizmus rokon fogalmak. A pietizmus a vallásos életnek 
oly jelensége, a mely különös nyomatékkal hangsúlyozza : 
„ha valaki nem születendik újjá, nem mehet be Istennek 
országába!" Megtértél-e már? ez a pietizmus sürgető 
kérdése. Minden igazi pietista talál Kálvin szellemében 
rokon vonásokat. Kálvin is élesen kiemeli, hogy két osz-
tálya van az embereknek: választottak és elvetettek 
(electio, reprobatio) és int bennünket arra, hogy vizsgáljuk 
meg önmagunkat az Ige világánál, hogy melyik osztályba 
tartozunk. Ez lényegében nem egyéb, mint a pietizmus 
kérdése a megtérésre vonatkozólag. Kálvin is hang-
súlyozza a vallásos individualizmusnak elvét, a mi a 
predestináczióról szóló tanában nyer kifejezést. Kálvinnál 
is megtaláljuk a belső lelki ev. aszkézist, és igy a puri-
tanizmus, meihodizmus, pietizmus minden időben belőle 
vett táplálékot De azért Kálvin nem „pietista" ; nem 
különösen azért, mert ő az egyéni élet és lélek gondo-
zása mellett sohasem feledkezett meg az egyház, a 
Krisztusban való közösség ápolásáról. 

A. következő napon egy reggeli áhítat fejezte be 
a szép ünnepélyt, a melyen Haarbeck elberfeldi lelkész 
I. Kor. X. 31. alapján tűntette fel azt, hogy mennyire 
praktikus Kálvin keresztyénsége. Senki nem hirdette 
nagyobb nyomatékkal azt, hogy mindeneket az Isten 
dicsőségére míveljünk! Engedd át magadat, életedet egé-
szen Isten szolgálatára; ez a fődolog Kálvin szerint. A 
megtérés Kálvin szerint annyi, mint átengedni magunkat 
az isteni kegyelem hatalmának. Kálvin ezen textus feletti 
predikácziójában azt mondja, hogy a Sátán annyira el-
vakítja az embereket, hogy ezek azt hiszik, miszerint az 
élet kicsinyesnek látszó dolgai a vallással semmiféle vonat-
kozásban nem állanak, és feltünteti ezen felfogással szem-

ben azt; hogy mily nagy áldás származik abból magunkra 
és másokra, ha a kicsiny dologban is tiszteljük Terem-
tőnket. Az Isten iránti engedelmesség a mi bűnös 
énünktől való függetlenségre vezérel bennünket. Renan 
mondotta Kálvinról, hogy a legtöbbet cselekedett, mert 
a keresztyénség legkeresztyénibb embere volt. Mi is azt 
kell hogy mondjuk Kálvinnal: nem a mi értelmünk, 
nem a mi akaratunk! Isten kell hogy uralkodjék bennünk, 
mert az Övéi vagyunk és maradunk! A kálvinista ember 
jelszava: Soli Deo glória ! B. Pap István. 

IRODALOM. 
Értesítés. Jövő heti számunkat Kálvin emlékének 

és a genfi jubiláris ünnepélyekről való tudósításoknak 
szenteljük. Lapunk ebből az alkalomból nagyobb ter-
jedelemben s illusztrácziókkal fog megjelenni. Mivel 
lapunkat csak előfizetőink száma arányában nyomatjuk, 
ha volnának előfizetőinkön kívül is, a kik megszerezni 
óhajtanák lapunk jövő heti számát : kérjük, hogy erre 
vonatkozó értesítésöket és a jubiláris szám 1 korona 
árát szíveskedjenek hozzánk július 7-ig beküldeni. 

A szerkesztőség. 
Theologiai Szaklap. F. évi 2. száma most jelent 

meg a következő értékes tartalommal: A rómaiakhoz 
írt levél (folyt.), Mayer Endrétől. A megváltottság és az 
egyéni felelősség tudatának viszonya az újabb theologu-
soknál (Folyt: Schweizer, Lang, Biedermann, Lipsius és 
Pfleiderer liberális theol.; Ritschl Albert és iskolája: 
Schultz H., Nitzsch Fr., Kaftán Gy., Reischel. Háring, 
Wendt és Kirn; poz. theol.: a., repristinálók : Philippi 
és Vilmar), Lic. dr. Daxer Györgytől. Hányszor volt Jézus 
Jeruzsálemben? Tüclös István dr.-tól. A revidiált Biblia 
II. (Máté ev. kritikája.), Raffay Sándortól. A pátriárkák 
története, Csengey Gusztávtól. Könyvismertetés. James 
müvének Wobbermin által készített fordítását (Die reli-
giöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. 1907.) és 
Qrünberg Pál „Das Ubel in der Welt und Gott" cz. 
művét ismerteti dr. Daxer György. 

Protestáns Szemle. F. évi 6. szám tartalma a 
következő: I. Értekezések és tanulmányok: 1 A Prot. 
Orsz. Árvaegylet félszázados múltja. Pálóczi Horváth 
Zoltán dr. 2. Az ekklézsiakövetés a régebbi kálviniz-
musban. Barla Jenő. 3. Buddha, Mohamed és Krisztus? 
(Falke után). Dr. Szlávik Mátyás. II. Külföldi egyházi 
szemle: Külföldi egyházi élet. p.—/'. III. Irodalmi Szemle: 
a) Hazai irodalom: 1. Révész Imre: Kálvin élete és a 
kálvinizmus (Ili. kiad.). V. F. 2. S. Szabó József. Magyar 
Református Sión. V. 3. Dr. Vikár Béla: Kalevala. Sz. 
M. 4. Jánosi Zoltán: Közönséges egyházi beszédek. 
—s.—s. 5. Dr. Borovszky Samu : Bács-Bodrog vármegye. 
F. 6. Dr. Réz Mihály : Tanulmányok. Sz. M. b) Külföldi 
irodalom : 1. Georges Telliser : Voltaire Philosophe. Rácz 
Lajos. 2. Schmidt V.: Die verschiedenen Typen religiöser 
Erfahrung und die Psychologie Sz. M. 

Krisztus—Darwin. Irta Pósch Károly. 1909. Szerző 
sajátja. Grinád (Pozsony-inegye). Ara 1 K 20 fillér. A 26 
lapos (8°) apologetikai dolgozatot a szerző a Magyar 
Prot. írod. Társ. pozsonyi körének „Protestáns Esték" 
sorozatában márcz. 27-én olvasta fel. A jeles kis hitvé-
delmi értekezés, Darwin születése száz éves évfordu-
lója alkalmából, arra a végső következtetésre jut, hogy : 
nem Krisztus vagy Darwin, hanem Krisztus és Darwin. 
A szerző elég avatottsággal kezeli a kérdést, de a dar-
vinizmus kritikája, az idevágó irodalomnak, különösen 
Dennert müveinek nem teljes ismerete miatt, nem teljes. 



A protestantizmus haladásának akadályai. Egyház-
társadalmi tanulmány. Irta ifj. dr. Berzsenyi Jenő. 23 1. 
(8°)- Ára 60 fillér — a bonyhádi főgimnázium javára. 
Keszthely 1909. A mult évi reformáczíói évforduló alkal-
mával — mivel az értekezleti felolvasása időhiány miatt 
elmaradt — a M. Sz.-ban megjelent ez a sok figyelemre 
méltó kritikai tanulmány. Most külön füzetben is megje-
lent, Zsilinszky Mihálynak ajánlva. Néhol túlzó, liyper-
modern s a theol. tudományban való laikust eláruló 
megjegyzése kritikára szorul. Talán vissza is térünk rá. 
Önbirálatot ébresztő volta becsülésre méltó. 

A legkeményebb küzdelem a diák életében. Mott 
Jánosnak, a Ker. Diákok Világszövetsége titkárának 
Budapesten ápr. 23-án s azután a vidéki főiskolai diák-
középpontokban elmondott hatalmas beszéde. Ára 10 
fillér. Kiadta a Londoni Traktátus Társulat (V., Hold-
utcza 17.), a hol Mott angol nyelvű művei is megren-
delhetők. 

Értesítő. A budapesti Deák-téri ág. hitv. evan-
gélikus testvéregyházak elemi nép- és polgári iskolájának 
1908/9 tanévéről, 1909. Az ügyesen szerkesztett érte-
sitőtt ezen a helyen a benne levő értékes dolgozatért 
említjük fel, melyet „A szív- és kedélyképes napjainkban" 
czímen Lamann György írt bele. 

Értesítő a Bethlen Gábor-Kör 1808/9 évi műkö-
déséről. Megemlítjük azért, mert első fecske. Eőri Szabó 
Dezső elnök előszava után az év történetét ügyes fel-
dolgozásban adja. 

Az új-szövetség theologiájának fontossága mai 
hitéletünk irányítására. A Székely kereszt úri Lelkészkor 
ápr. 28-án tartott gyűlésén olvastatott fel. Kiadta az 
„Unitárius Egyház" cz. lap. Tulajdonképen „Az új-szö-
vetség hittana" cz mű utolsó fejezetének külön lenyo-
mata. A „Hit és haladás" és „Jézus és az Új-szövetség" 
fáradhatatlan szerzőjétől: Dr. Gyönge Jánostól. Az egész 
mű ismertetésével visszatérünk ehhez a tárgyhoz. 

Az Orsz. Magyar Gazdasági Egylet könyvtárának 
ál-jegyzéke 1908. 226 1. (nagy 8°). Közgazdasági és álta-
lában szocziális munkával foglalkozó lelkipásztoraink, 
tanáraink és tanítóink figyelmét felhívjuk rá. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A kövágóörsi evang. gyülekezet 

Nóvák Elek segédlelkészt, — a miskolczi evang. gyüle-
kezet Csók György szirki lelkészt, — a sajókeszi-i ref. 
gyülekezet Kövér Árpád segédlelkészt, — az alsónyár-
egyházai ref. gyülekezet Perjessy Károly segédlelkészt 
választotta lelkipásztorává, 

Esperesválasztás. A zalai evang. egyházmegye 
Magyary Miklós kapolcsi lelkészt választotta meg espe-
resévé. 

Templomszentelés. A bodonkúti ref. gyülekezet a 
mult héten szentelte fel új templomát. A felszentelő 
istentiszteleten Kenessey Béla püspök, Herepey Gergely 
esperes, Sebestyén Károly helybeli és az ördögkeresztúri 
és szamosfalvai lelkészek végezték a lelkészi szolgálatokat. 

Egyházkerületi gyűlések. A dunántúli evang. 
egyházkerület aug. 18-án Sopronban fogja megtartani 
közgyűlését, a melyen az új kerületi felügyelőt, Véssey 
Sándort is beiktatják hivatalába. — A dunáninneni 
evang. egyházkerület közgyűlése aug. 26 — 27. napjain 
fog megtartatni Pozsonyban. Aug. 24—25 én a bizott-
ságok fognak ülésezni. 

Egyházmegyei gyűlések. A vasi felső evang. egy-
házmegye július hó 8-án fogja közgyűlését megtartani 

Rohonczon — Ugyancsak július 8-án fogja megtartani 
közgyűlését a nagyhonti evang. egyházmegye is, Ipoly-
ságon. 

Elutazás Genfbe. A Kálvin-jubiláris ünnepélyekre 
utazók legnagyobb része június hó 29-én indult útra 
Budapestről. Az utitársaság mintegy 60 tagból állott, a 
kikhez még részint Bécs felé, részint Bécsben csatla-
koztak a másfelől jövők és az előre mentek. Az indu-
lás előtt való estén ismerkedőestélyre jöttek össze, a 
melyen megjelentek, Antal Gábor püspökön kívül, az 
utazást rendezett Kálvin Szövetség képviseletében dr. 
Kovácsy Sándor elnök, dr. Bernáth István ügyvezető 
alelnök, dr. Pálóczi Horváth Zoltán és Hamar István 
titkárok. — Az Úr kegyelme hordozza az utazókat, s a 
Kálvin-ünnepélyek telítsék el lelköket azzal a hithű-
séggel és buzgósággal, a mely a nagy reformátort Isten 
odaadó szolgájává tette. 

A budapesti YI—VII. ker. ref. templom pályá-
zatára beadott terveket a felkért szakértők: Schulek 
Frigyes, Petz Samu és Herczegh Zsigmond építészek 
már megvizsgálták s azokról szóló jelentésüket beter-
jesztették a templomépítő bizottsághoz. A pályázat ered-
ménye a bírálók szerint kedvező volt, mert a tervek 
közt több olyan is van, a mely díjazásra érdemes. A pa-
rókhiális kör templomépítő bizottsága jún. 30 án foglal-
kozott, a szakértők bírálata alapján a tervekkel. Értesü-
lésünk szerint négy terv nyert díjat, a többinek pedig 
megvásárlása mondatott ki. A bizottság fenntartotta 
magának a jogot arra nézve, hogy a díjazott tervek 
közül melyiket használja fel a kivitelre. 

A Kálvin-jubileum Debreczenben. A debreczeni 
ref. egyházi presbitériuma legközelebb tartott ülésében 
foglalkozott a Kálvin-jubileum ügyében teendő intéz-
kedések kérdésével. A megállapodás szerint július 10-én 
este meghúzzák az összes templomok harangjait; júl. 
11-én minden templomban jubiláris istentiszteleteket 
tartanak, az istentisztelet végeztével pedig dísz presbiteri 
ülés lesz a kis templomban, a mikor is Dicsöfi József 
lelkész tart emlékbeszédet. 

Evangélikus templom Debreczenben. A debreczeni 
evangélikus egyház körében mozgalom indult meg, hogy 
maguknak ott templomot emeljenek, mert a ma meglevő 
imaház már rég szűknek bizonyult a hívek lelki szük-
ségleteinek kielégítésére. A templom építésének pénz-
ügyi alapja már jórészt meg van teremtve, úgy hogy most 
már a kivitelre kerül a sor. Küldöttség járt az egyház 
részéről, Materny Lajos főesperes vezetésével a polgár-
mesternél, a ki megígérte, hogy ő és a város tanácsa 
azon lesznek, hogy az egyház a templom építéséhez 
szükséges telket ingyen megkapja, hogy az evangélikus 
hívek régi óhajtása minél előbb teljesedésbe menjen. 

ISKOLA. 
A békésbánáti ref. tanítóegylet július hó 7-én 

Végváron tartja meg közgyűlését. Gyűlés után a vállal-
kozók Herkulesfürdőre és az Aldunára rándulnak. 

Az orsz. középiskolai tanáregyesület július hó 
3. és 4. napjain Selmeczbánván tartja meg 43-dik évi 
közgyűlését. Felolvasásokat tartanak: Hajtai Ferencz, 
Mikola Sándor, Vitális István, Jancsó Benedek, Endrei 
Ákos és dr. Szabó Márton. — Itt jegyezzük fel azt is, 
hogy az egyesület alelnöki állásaira megejtett szavazás 
eredményeként fővárosi alelnökké Jancsó Benedek, vidéki 
alelnökké Pirchala Imre választatott meg. 



Távozó igazgató. Góbi Imre, a budapesti evang. 
főgimnázium érdemes igazgatója, a kit az egyetemes egy-
ház a Budapesten f. évi szeptemberben megnyitandó 
főiskolai internátusa igazgatójává választott meg, az 
iskolai év végével megvált az intézettől. A távozó igaz-
gatónak az iskola záróünnepélyén az igazgató-tanács 
nevében Máyócsy-Dietz Sándor, a magyar egyházközség 
nevében Kaczián János esperes, a német egyházközség 
nevében Broskó Adolf lelkész mondott szivélyes Isten-
hozzádot. 

Iskolatársak találkozója. A budapesti ref. főgim-
náziumnak húsz évvel ezelőtt érettségizett növendékei 
a mult vasárnap jöttek össze találkozóra. Kegyelettel 
emlékeztek meg egykori tanárukról, Baráth Ferenczről, 
s nevére 140 koronás alapítványt tettek, a melynek 
kamatait az irodalomtörténetből legkiválóbb tanuló jutal-
mazására szánták. 

Iskola-nővérek. Külföldi, főként charlottenburgi 
tanulmányok alapján, gróf Festetics Géza, a főváros 
iskolaügyi tanácsosa, igen hasznos és fontos intézményt 
léptetett életbe próbaképen az Örömvölgy-utczai elemi 
iskolában, az ú. n. iskola-növérek intézményét. Az iskola-
nővérek feladata az, hogy az iskolás gyermekek egész-
ségi állapotát állandóan figyelemmel kisérjék, a szülőket 
a beteg gyermekek gyógyítására figyelmeztessék, rábírják, 
vagy ha azok erre nem hajlandók vagy képtelenek, a 
gyermekek hatósági orvosi kezeltetéséről gondoskod-
janak ; délután pedig, a tanítás végeztével a vérszegény 
és magukra hagyatott gyermekeket levegős játszóterekre 
vezessék. A nevezett iskolában ezt a nemes feladatot 
két tanítónő vállalta magára, és a legjobb hírű orvosok 
ajánlották fel ingyenes szolgálataikat a beleg gyermekek 
gyógyítására. Hogy a fővárosi, különösen szegénysorsú 
iskolásgyermekek ilyen egészségügyi ellenőrzése és gond-
viselése mennyire szükséges, mutatja az Örömvölgy-
utczai iskolásokon megejtett orvosi vizsgálat, a mely azt 
a megdöbbentő eredményt konstatálta, hogy a 376 növen-
dék közül csupán 28 volt teljesen egészséges, a többi 
pedig kisebb-nagyobb, de feltétlenül gyógykezelésre 
szoruló betegségben szenvedett. Az iskola-nővérek eddigi 
működése is már örvendetes eredményeket ért el, a 
miért is azt tervezik a fővárosi közoktatásügyi osztályban, 
hogy a jövő iskolai évben az intézményt továbbfejlesztik. 
Az iskola-nővérek beállítását hasznosnak, üdvösnek tart-
juk. Az volna azonban jó, ha az erre vállalkozó tanítónők 
nem az érte járó honoráriumot, hanem a gyermekek 
érdekét tartanák a legfontosabbnak ! Azután meg jó lesz 
vigyázni arra is, hogy az iskola-nővérek mellé, vagy 
azok helyébe, be ne csússzanak az ugyanezen nevet 
viselő pápista apáczák, mert akkor a humanizmus a lélek-
halászás eszközévé válik! 

EGYESÜLET. 
A vértesaljai ref. tanítóegyesület Kápolnásnyéken 

tartotta idei közgyűlését. Elnökké Báthory Dá,niel baracskai 
lelkészt választották meg. 

A magyar Evangéliumi Keresztyén diákszövetség 
nyári gyűlését f. évi június 28 tói július 5-ig tartja 
Sárospatakon. 

A budapesti iparosképzö prot. egylet jún. 27-én 
ünnepelte meg fennállása félszázados jubileumát. Az 
ünnepélyen, mely az egylet Alföldi-utczai otthonának 
dísztermében folyt le, megjelent Szterényi József állam-
titkár a kereskedelmi minisztérium, Gelléri Mór az Orsz. 
Iparegyesület, dr. Pálóczi Horváth Zoltán a Kálvin-

Szövetség és Wágner Géza, az ev. egyház főfelügyelője 
az evang. egyház képviseletében. A díszközgyűlésen, a 
Himnusz után Kovács Zsigmond nagyiparos, az egyesület 
elnöke üdvözölte a megjelent vendégeket. Majd Falvay 
Antal titkár ismertette az egyesület félszázados történetét. 
Utána Szterényi József államtitkár a kereskedelmi kor-
mány nevében üdvözölte az ünneplő egyesületet, s beszé-
dében vallásosságra és hazafiságra buzdította az iparos 
ifjúságot. Ezután Gelléri Mór az Orsz. Iparegyesület és 
a munkaadó egyletek nevében üdvözölte a jubiláló 
egyesületet. Dr. Pálóczi Horváth Zoltán a Kálvin-Szövet-
ség és a prot. árvaegylet üdvözletét tolmácsolta. Bentsik 
János a tanonczok, Pfeifer Gyula a legények köszönetét 
tolmácsolta. Majd Kovács Zsigmond kiosztotta a jutalmakat 
a rajzkiállításban kitűntek között. Aranyérmet kaptak: 
Balázs László, Kucharovitz György, Pető Béla és Fodor 
Ferencz. A többi jutalmazott ezüst- vagy bronz-érmet ós 
díszoklevelet kapott. A díszközgyűlést a Szózat fejezte 
be, Pálmay Kálmán tanár vezetésével. A díszközgyűlést 
megelőzőleg volt a rajzkiállítás megnyitása és az ünnepi 
istentisztelet, melyen Majba Vilmos lelkész mondott alkalmi 
egyházi beszédet, Babits Vilma zeneakadémiai növendék 
pedig énekelt. 

GYÁSZROVAT. 
Horváth Béla kertai evang. lelkész, élete 43-dik 

évében, június hó 19-én, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Legyen áldott emlékezete ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
ELŐFIZETŐINKHEZ! Az új negyedév 

kezdetén tisztelettel kérjük előfizetőinket elő-
f i z e t é s ü k m e g ú j í t á s á r a . S miután igen 
sokan vannak a h á t r a l é k o s o k , kérjük őket 
hogy legalább is az immár esedékes 3/4 évi díjakat 
s z í v e s k e d j e n e k s ü r g ő s e n b e k ü l d e n i , 
mert ellenkező esetben kénytelenek leszünk 
lapunk küldését beszüntetni s jogainkat más 
úton is érvényesíteni. 

A KIADÓHIVATAL. 
Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt és nagy-

ban hódít a bel- és külföldi orvosi szakkörökben egy 
új gyógymód, a melyre mi annál nagyobb megelégedés-
sel tekinthetünk, mert ezen ú j irányú kezelésnek szellemi 
alkotója magyar orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyítás 
(Hemopatia), mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellentétes 
felfogásból kiindulva gyógyít és remek eredménnyel gyó-
gyított számtalanszor oly esetben, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen gyógy-
mód megalapítója dr. Kovács J., fővárosi orvos, a kinek 
V., Váczi-körút 18. szám alatt lévő rendelő-intézetére 
felhívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely régi, 
súlyos betegségben szenvednek és mai napig bajuk ellen 
enyhülést nem nyerhettek A Hemopatiában mellőzve 
lesznek a mérges chémiai orvosszerek, hanem kizáróla-
gosan a természetnek kipróbált és évezredeken át jónak 
bizonyult gyógygyökerek, gyógyfüvek, fürdők, vérelvoná-
sok lesznek alkalmazva. A kezelés kellemes, könnyen 



betartható és nem jár időveszteséggel. — Különösen 
szép eredményei vannak: az aszthma-, szív-, gyomor-, 
ideg-, köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, a mely 
betegek ezen kezelés által gyökeresen ki lesznek gyógyítva. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
M. F. Nagyváty. T. J.-fel, a ki Genfbe utazott, beszéltem 

a Képes Biblia dolgában. Tőle azt a felvilágosítást nyertem, hogy 
a K. B. júliusban meg fog jelenni és megkiildetik a megrendelők-
nek. Miután a dolgot igy privátim elintéztem, leveledet félre 
tettem, arra az esetre, ha a K. B. a jelzett időre meg nem jelennék. 
Szives üdvözlet! 

Cs. S. Berlin. A külföldi levél beérkezett. Már sort is 
kerítettem volna reá, de az aktualitások nem engedték meg. Rövid 
idő alatt azonban jönni fog. Szives üdvözlet! 

Felelős szerkesztő: H a m a r István. 

PÁLYÁZATOK, 
Pályázat polgári iskolai tanítónői állásra. 

A budapesti ref. egyház skót polgári leányiskolájá-
ban, a jövő 1909/10. tanévre, szept. 1-től június végéig, 
egy tanerő nyer ideiglenes alkalmazást 1600 korona fize-
téssel. Csak protestánsok pályázhatnak, kik a számtan 
szakra nyertek képesítést. A pályázatban M kell tűntetni, 
hogy a rajz, torna és kézimunka közül melyiket vagy 
melyeket hajlandó elvállalni. A kik németül értenek, 
előnyben részesülnek. A pályázatok, az oklevelekkel és 
a keresztlevéllel felszerelve, 1909 július hó 20-ig Forgács 
Gyula lelkészhez küldendők: Budapest, V., Alkotmány-
utcza 19. 

Pályázati hirdetmény. 
A karczagi ref. főgimn. fentartó-testülete ezennel 

pályázatot hirdet két, lemondás folytán megüresedett 
rendes tanári tanszékre; ú. m. 

a) egy mennyiségtan-természettani, ós 
b) egy rajztanári tanszékre. 
Mindkét állást kinevezés útján, az államsegély-

szerződés értelmében, a vallás-és közoktatásügyi miniszter 
tölti be, a fentartó testület előterjesztése alapján. Ez állá-
sok javadalma : 2400 kor. alapfizetés, 480 kor. lakáspénz, 
a fennálló fizetési fokozatokba való elolépésre, szabály-
szerű korpótlékokra, állami fizetóskiegészítésre való jogo-
sultsággal. A kinevezett tanár jogos és kötelezett tagja 
az Orsz. tanári nyugdíjintézetnek, a melybe az 5u/0-ot 
a gimn. pénztára fizeti. 

Más intézetnél töltött rendes tanári évek a kor-
pótlékra jogosító időbe teljesen beszámíttatnak. 

Pályázhatnak oly ref vallású tanárok vagy tanár-
jelöltek, kiknek a nevezett szakokból oklevelök van. A 
pályázati kérvények születési, orvosi bizonyítvánnyal, a 
pályázó hadkötelezettségi viszonyait feltüntető igazol-
vánnyal, oklevél-másolattal, érettségi bizonyítvánnyal, 

leczkekönyvvel felszerelve, s a nt. és tek. Egyháztanácshoz 
czímezve, 1909. július hó 18-án d. e. 12 óráig a gimn. 
igazgatóságához küldendők. 

Az állások 1909 szeptember 1-én foglalandók el. 
Karczag, 1909, jún. 25. 

(2—1) A gimn. igazgató-tanácsa. 

Pályázati hirdetmény. 
A jászhiséri reform, egyház pályázatot hirdet a 

nyugdíjaztatás folytán megüresedett kántortanítói állo-
másra, az alábbi javadalmazással: 

Szabad lakás, esetleg a törvényben megállapított 
lakásbér. Előleges évnegyedes részletekben fizetendő 
1150 korona tanítói, 200 korona kántori fizetés. Díjlevé-
lileg megállapított temetési stóla. A törvény által meg-
állapított korpótlók. 

Kötelességei: Az iskolaszék által időnként kijelö-
lendő osztályok vezetése. A templomi éneklés végzése 
orgonakisérettel ; temetések végzése. Egyházi éneklőkar 
szervezése, vezetése és azzal kivánatra temetéseknél 
való közreműködés. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények f. évi 
július 20-ig küldendők be alulírott lelkészhez. 

Pályázók az augusztus 1-én délelőtt tartandó ver-
senyen megjelenhetnek, de az útiköltségek csak az 
egyház által meghívottaknak fognak megtéríttetni. 

Fejes Dániel, 
(2—1) ref. lelkész. 

P á l y á z a t . 

A szatmárnémeti ref főgimnáziumnál 1909. szept. 
1-től betöltendő egy helyettes magyar-latin nyelvi tanári 
állás. 

A helyettes tanár fizetése 1600 K a főgimnázium 
pénztárából, előleges negyedévi részletekben. 

A helyettes tanári állást a főgimnázium fentartó 
testülete választás útján tölii be. 

Felhivatnak azon ref. vallású tanárok és tanár-
jelöltek, kik ezen állást elnyerni akarják, hogy kellően 
felszerelt folyamodványaikat (érettségi bizonyítvány, lecz-
kekönyv, tanári oklevél vagy vizsgálati értesítő, szolgá-
lati bizonyítvány, orvosi bizonyítvány, katonai igazolvány), 
a^fŐgimn. fentartó testületéhez czímezve, 1909.július 15-ig 
küldjék be a szatmárnémeti ref. főgimnázium igazgató-
sága czímére. 

Az állás f. évi szept. 1-én elfoglalandó. 
Szatmárnémeti, 1909. jún. 23. 

Kölcsey János, 
az igazgató-tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 

A dunántúli református egyházkerület pápai leány-
nevelőintézetének (tanítónőképző-intézet és polgári leány-
iskola) igazgató tanácsa pályázatot hirdet egy rendes kézi-
munkatanűónöi állásra. 

Pályázhatnak református vallású, okleveles kézi-
munkatanítónők. 

A megválasztandó tanítónő köteles lesz az intézetben 
a kézimunka tanítást heti 24 órán ellátni, s ezen kívül 
az internátusi felügyeletben is részt venni. Kötelezett 
rendes tagja lesz az országos tanítói nyugdíj-intézetnek. 

Javadalmazása évi 800 K törzsfizetés, ötízben 100 
koronás ötödéves pótlék és az intézetben teljes ellátás. 



A közelgő július 11-iki országos Kálvin-ünnepélyekre 
különösen ajánljuk a 

Magyar Református Síon 
cz. illusztrált díszművet, mely a magyar református egy-
ház történetét és jelenkori állapotát adja elő élénk, vonzó, 
sőt színes előadásban, úgy hogy azt minden rendű, rangú 
és korú református ember kedvvel és haszonnal forgat-
hatja. A bírálatok szerint ,,ily sikerült népszerű illusztrált 
egyháztörténeti mű még nincs a mi irodalmunkban s meg-
érdemli, hogy minden református család megszerezze, mert 
sokat okul, tanul és épül belőle bármelyik olvasója6*. Ennél 
alkalmasabb és szebb emlékkönyvet senki sem szerezhet 
a Kálvin-jubileum alkalmából. Szerzője S. Szabó Józseí, 
debreczeni kollégiumi tanár, a ki a „Kálvin élete és refor-
mácziója" czímű népszerű jubiláris füzetet is írta az egye-
temes konvent megbízásából. A könyvben i 3 4 kép van, a 
melyek a magyar református egyház elhalt és élő jeleseinek 
arczképeit és nevezetesebb intézményeit tüntetik fel. A 
bírálat szerint (Prot. Szemle) „a könyv kötése ízléses, ára 
pedig (2 korona) oly jutányos, hogy már azért is megér-
demli a tömeges elterjedést. Valóban ez a népszerű és olcsó 
díszmunka megérdemli, hogy a gyülekezetek pásztorai, az 
iskolák vezetői, a vallásos egyesületek intézői tömegesen 
terjesszék református közönségünk körében". A munka 
jövedelmének egy része az országos Kálvin-alapot illeti. 

Megrendelhető 
a dunántúli ref, püspöki hivatalban Komáromban. 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek s ib . szá l l í tó ja -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
s é g ű húros, vonós, fuvó- é s ütő hangszereit . 

Speczialista: vonós- é s fuvóhangszerek kész í tésében é s 
javí tásában. 

, , 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 
lágyalb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél . 
Régi mesterhegedük véte le é s e ladása. 

Legnagyobb raktár és 
. gyár. = = = = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 fr t tó l fe l jebb 
minden árban kapható . Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 kor.-tól följebb. 

Oi» gor agyár 
villamos gépekkel berendezve 

R i e g e r O t t ó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 
A bécsi és párisi világkiál itáson, valamint a 

pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kfdvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai' 
és villamos, tartós, nemeshangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 éu fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10 10 

Terveze tek é s rajzok kívánatra díjmentesen. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

is ehhez tartozó letakarok, lószerszámod, lótoilak, kcssisBltünyök, ravatalozás! czik-
kek. Á ajánlatodat és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küld a 

Budapesti paszomány-, pyászkícsi- és ravatalgyár r.-t. 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 1 9 / 1 8 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 * • 

evs = 
jótállás mellett! Egyházi szentedényeK, 

úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 

m 

m 
m 
m 
mt 
mz 

m 

evő-eszközök, china ezüst dísztárgyak 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiótás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

HORNYÁNSZKY VIKTOB Cd. És KIK. ÜDVAKI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 45518 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesz tőség é s k i a d ó h i v a t a l : 
IX. ker. , Kálv in- tér 7. sz . , a h o v á 
a kéz iratok , e lő f i ze tés i é s h irdetés i 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre : 18 kor. , f é l év re : 9 korona , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér 

Hirdetési díjak í 
Kéthasábos .egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Az isteni kegyelem nagy munkása. Veress Jenő. — Vezérczik : Kálvin. Hamar .István. — Kálvin János élete, S. Szabó József. 
— Kálvin, mint erkölcsi reformátor. Dr. Balogh Ferencz — Kálvin, mint rendszeres theologus, Veress Jenő. Kálvin, mint írásmagyarázó. Dr. Erdős József. 
— Kálvin, mint lelkipásztor. B. Pap István. — Kálvin, mint pedagógus Dr. Antal Géza. — Kálvin, mint iskolaszervező. Dr. Barcsa János. — Kálvin hatása a 
nemzetek politikai é letére. ,Dr. Kováts István.— Kálvinizmus — a közgazdaságban. Andrássy Kálmán. — Kálvin.' (Költemény.) Szuhay Benedek. — Emléksorok. 

A genfi ünnepélyek. A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház üdvözlő levele a'genfi ref. egyházhoz. — Élőima. B. Pap István. — Egyházi beszéd. Antal Gábor. 
— Utóima. Jánosi Zoltán. — Magyarok köszöntője. (Költemény.) Dr. Lampért Géza. — Á genfi úton résztvevők névsora. — Pályázatok. — Hirdetések. 
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> j Az Élet Könyvéből. 
Az isteni kegyelem nagy munkása. 

----- Kálvin születésének négyszázados évfordulójára. 

„Isten kegyelme által vagyok, 
a mi vagyok; és az ö hozzám 
való kegyelme nem lőn hiábavaló; 
söt többet munkálkodtam, mint 
azok mindnyájan: de nem én, 

.,„„, hanem az Istennek velem való 
U kegyelme." (I. Kor. 15. ,0.) •ÍOTí <WÍ' ' 
.Emmerson az emberi szellem képviselői közül 

méltatlanul kihagyta. Carlyle az emberiség- hősei-
nek légiójából, Luther és Knox mellől igazság-
talanul mellőzte. Merle d'Aubigné és Doumergue 
az újkori nemzetek szabadsága és jóléte alapító-
jának nevezik. Egyik magyar tanítványa Origenes-
szel és Augustinus-szal egy sorba állítja. A másik 
az emberiség egyik legnagyobb gondolkodójának 
tartja. Pál szellemi fia gyanánt üdvözölné. A Jele-
nések angyala (19.10.) szolgatársa gyanánt köszön-
tené, mint Jánost. Jézus bizonyára az Isten or-
szága nagyjai közé (Mt. 5.19.) számítja. Isten 
bizonnyal kegyelmesen felírta nevét az élet köny-
vébe (Jel. 3.5.). 

II ' 

0 maga: Kálvin János pedig az öt földrész 
sok millió elköltözött és élő vándorának életébe, 
az új-kor történelmébe és a földi halhatatlanság 
emlékkönyvébe örök betűkkel írta be nevét. Francé 
Pilátusa Jézus Krisztust, Galliója Pált elfeledhette. 
A mai keresztyénség egy része is megfeledkez-
hetik Kálvinról. De hatalmas szellemének alkotásai 
állandóan hirdetik nagy nevét. 

Az üdv országa polgárai közül csak maga, 
a vallomástevő Pál apostol mondhatta méltóbban : 
„Isten kegyelme által vagijok, ami vagyok". Ebben 
az életfelfogásban s az e szerint folytatott életben 
áll csodálatos kicsinysége és csodálatos nagysáqa. 

Csodálatos kicsinysége — az Istennel szem-
ben ! A Mindenható kegyelem teljes engedelmes-
ségi! személyes eszközének, az Atya legkisebb 
szolgájának vallja és mutatja magát. Kevesebb-
nek a legutolsó rabszolgánál. Mert az szabad ide-
jével, gondolataival, és árva élete megrövidítésével 
maga rendelkezik. Kálvin pedig ezek fölött is föl-
tétlen Úrnak tartotta Azt, á kinek neve háromszor 
szent, ideje az örökkévalóság és lényege a szeretet. 

Csodálatos nagysága — az emberekkel szem-
ben ! „Vagyok" — Énl „A mi vagyok." És pedig 
apostol vagyok; „ és az 0 hozzám való kegyelme 
nem lőn hiábavaló, sőt többet munkálkodtam, mint 
azok mindnyájan." Többnek tudja magát a leg-
nagyobb királyoknál, a kik csupán uralkodnak s 
a legtöbbször rosszul uralkodnak. Többnek apos-
toltársainál, reformátor-testvéreinél. A germán jel-
legű reformáczióval szemben nemzeti és egyetemes. 
A helvécziai, részben humanisztikus és politikai 

reformácziónál hitben mélyebb. Egyházszervezés-
ben, erkölcsi életrend-alkotásban, Istentől való fel-
tétlen függésben mindkét irányú nagy munkatár-
sainál apostolibb és krisztusibb. Az ó és új világ 
életére gyakorolt páratlan befolyásában, világtör-
ténelmi hatásában és jelentőségében: egyedülálló. 

„De nem én — úgymond — hanem az Isten-
nek velem való kegyelme." A hol kezdte, ott végezi: 
az Istennél. Lehajtotta fejét, mint a völgyi fűszál. 
Aztán magasabbra emelte, mint Helvéczia égbe-
nyúló, hótakart bérczei. Végül pedig a királyi 
Atya lábaihoz teszi az istenfiúi élet királyi koro-
náját, mint engedelmes fiú. Krisztus, Pál hite 
szerint, a világüdv megvalósulásakor adta át min-
denekben mindenre szóló (Kol. 3.11.) szellemi hatal-
mát Istennek, hogy az Isten legyen minden min-
denekben (I. Kor. 15.28.). Kálvin, Krisztusának s 
szent Atyjának mindenkor mindenekben való min-
denségét hiszi, hirdeti, követeli és valósítja. 

Fölemelkedik, mint a fénylő nap, s aztán a 
napok Napjának sugárözönében elrejtőzik. 

Ezekben a napokban a nagy Vezető nyomán 
Krisztushoz jutott emberiség milliói vitték háláju-
kat személyesen és lélekben az általa teremtett 
krisztusi Rómába, naptámadattól napenyészetig, az 
éjféli nap országából a fokföldi déli végekig. Nem 
azért, hogy az embert imádják, mint a likaóniaiak 
Pált és Barnabást (Ap. Csel. 14.) Hiszen még a 
János angyal-imádatát is visszautasítj a az istenes 
alázat szelleme (Jel. 19. 10., 22.9.). 

A reformált keresztyénség Kálvinban a dicső-
ségesen munkálkodó örök Istent dicsőíti és Kálvin 
krisztusi életét követi. 

M-i, magyarok, hegymozdító hittel imádkozunk, 
hogy Istenünk Kálvin szellemével, Krisztus lelké-
vel és atyai kegyelmével többet munkálkodjék 
nálunk, mint boldogabb népeinél. És aztán dol-
gozunk, hogy az ő kegyelme a magyar keresz-
tyénséghez ne legyen hiábavaló. Teljenek meg a 
magyar Sión síró útjai boldog, erős, élet vidám 
énekével ! Álljunk bele a világkeresztyénség nagy 
közösségébe! Kálvin nyomán kövesse hite Krisz-
tusát, s Istent dicsérve, legyen boldog az egész 

Veress Jenő. 

K á l v i n . 

Születésének négyszázados fordulójára. 

Egy nappal léptük át 1509. július 10-diké-
nek, Kálvin születésének négyszázéves fordulóját, 
s ma ünnepet ülünk az Úrnak szentelt napon. 
Nagy alakra, Istennek igaz emberére emlékezünk 
ma; de ünnepet nem neki, hanem Annak szen-
telünk, a ki őt kegyelméből adta e világnak, az 
örök evangélium hűséges sáfárlására. 



Ha voltak emberek e földön, — nem véve 
ki a prófétákat és az apostolokat sem, — a kik 
lelkök teljes odaadásával és komolyságával fogták 
fel evangéliumi sáfárságnkat, — úgy Kálvin János, 
a kinek emlékezetét hálás kegyelettel újítjuk ma 
fel gyülekezeteinkben, bizonyára ezek közé az 
emberek közé tartozott. S ha voltak a Krisztus 
igaz anyaszentegyházának nagy alakjai, a kiknek 
hatasa, a bennök megnyilatkozott isteni kegyelem 
ereje által sok ezerekre és milliókra kiterjedt, — 
azok közül bizonyára nem hiányzik az a Kálvin 
János, a kinek törékeny emberi testében oly bámu-
latosan erős lélek végezte mindhalálig az evan-
gélium nehéz, de dicsőséges szolgálatát. 

Voltak és vannak sokan, a kik Kálvinban 
csak a szigorú, mind önmaga, mind mások iránt 
kérlelhetetlen erkölcsbírót tekintik. De a ki bele-
hatolt theologiájába s megismerte abból az ő, Isten 
abszolút tökéletességéről, az embernek a bűn által 
okozott mélységes megromlásáról s az ebből a 
romlásból kiemelni akaró isteni kegyelem véget-
lenségéről való fogalmait: annak el kell ismernie 
azt is, hogy az embernek Istenhez való viszo-
nyáról s e viszonyból folyó valláserkölcsi hivatá-
sáról mélységesebb felfogást, a biblián kívül, aligha 
találunk másnál, mint Kálvinnál; s az nem fog 
csodálkozni azon, hogy ezek a mélységes és ko-
moly fogalmak olyan jelleget adtak Kálvin theo-
lógiájának és reformátori működésének, a mely 
nemcsak a fenségnek, hanem bizonyos tekintetben 
a zordonság bélyegét nyomta arra. 

S ne feledjük Kálvin igaz értéke megítélé-
sénél azt a kort sem, a melyben Isten őt az 
evangélium szolgálatába állította. A mikor Isten 
országa ügyét kell megmenteni s erkölcsileg újjá 
kell szülni egy megromlott világot: erre a mun-
kára csak azok lehetnek alkalmasak, a kik vilá-
gosan látják a megoldandó feladatot, érzik hiva-
tásuknak isteni fontosságát és Istennek ügyét 
tekintik mindenek felett valónak, tudván, hogy 
annak diadala a világnak boldogsága. 

Volt idő, a mikor ezt mondá az Úr az ő 
prófétájának: „Lásd, én e mai napon népek fölé 
és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, 
irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj! . . . Te 
azért övezd fel derekadat, és kelj fel és mondd 
meg nekik mindazt, a mit én parancsolok néked; 
meg ne riadj tőlük, mert különben én riasztalak 
el téged előlük! . . . Viaskodni fognak ugyan 
ellened, de nem győznek meg téged, mert én 
veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszaba-
dítsalak téged !kt (Jerem. 1 : 10, 17, 19) S vájjon 
nem hasonló idő, nem sokban hasonló viszonyok 
voltak-e azok, a melyekbe az Úr Kálvint, mint Igé-
jének hirdetőjét, mint nyájának pásztorát helyezé? ! 
Ki csodálkozhatik tehát azon, ha tanításaiban, 

cselekedeteiben ott van a választottak megtartá-
sara, a bűn és istentelenség kiirtására rendelt 
prófétának fenséges zordonsága? Igen, ott van; 
mert ott kellett lennie, ha hivatását hűséggel 
be akarta tölteni. 0 pedig a reá bízott drága 
kincset megőrizé, s nem vetvén meg a kegye-
lemnek benne való ajándékát, nem szégyen lé az 
Úrnak bizonyságtételét, hanem becsületesen meg-
állott, mint oly munkás, a ki. szégyent nem vallott 
s a ki helyesen hasogatta az igazságnak beszé-
dét, hirdetvén az igét alkalmas és alkalmatlan 
időben, nem keresvén embereknek, hanem csak 
Istennek ]ótetszését. f . 

S a kik Kálvint és működését olyan igen 
zordonnak látják, ne csak azokra a romokra tekint-
senek, a melyek reformátori pályája mentén fel-
tűnnek, — hiszen azok a romok úgy is csak a 
bűn és istentelenség ledöntött erősségének romjai! 
— hanem tekintsenek azokra az épületekre is, a 
melyeket a hitnek, a tiszta erkölcsnek, a felvi-
lágosodott, de nem Isten nélkül való tudásnak az 
ő bölesesége emelt, s azokra a népeknek, nem-
zeteknek árnyékot, pihenést, oltalmat nyújtó tere-
bélyes fákra, a melyeket az ő keze és szelleme 
plántált el Istennek megtisztított kertjébe! I la a 
kritikusok a próféta zordonsága mellett nem tévesztik 
szem elől az evangélistának építő, plántáló mun-
káját sem, akkor lehetetlen, hogy tisztelettel ne 
hajoljanak meg Kálvin nagy emlékezete előtt! 

Mi együtt tekintjük Kálvinban ezt a kettőt, 
s ezért tekintünk fel reá úgy, mint korának provi-
dencziális emberére, a kinek az evangélium diadalra 
juttatása és a művelt emberiség erkölcsi újjászüle-
tése idejében el kellett jönnie, hogy Istennek iigve 
eljusson a teljes diadalomig! 

Iránta való mélységes tiszteletünk azonban 
mégsem válik ember-imádássá. Nem, mert bármily 
nagy volt is és bármennyit köszönhetünk is neki- : 
nem a magáé, hanem Istené vala, s nem is akart 
más és másé lenni soha! vj 

A mikor tehát születésének négyszázados 
fordulóján emlékezetét hálás kegyelettel újítjuk 
föl: dicséretünk, hálánk és magasztalásunk szálljon 
Istenünkhöz, a ki őt adta nékünk örök kegyel-
méből, hogy legyen tanítónk az igaz hitben, példa 
a szent életre való hűséges törekvésben! 

Vajha igaz hite, szent életre való buzgó 
törekvése, mint pecsét nyomódnék be lelkünkbe, 
hogy ne csak külsőleg hordoznánk büszkén a 
kálvinista nevet, hanem egész életünk is bizony-
sága lenne szelleme, példája hűséges követé-
sének ! M 

^..j . Hamar István. 



Kálvin János élete. , • t • .-. - . . . . . 

Francziaországban, Páristól északra fekszik Noyon 
püspöki város, kimagasló, hatalmas székesegyházával. 
Itt élt a XVI. század elején egy derék házaspár : Cauvin 
Gerárd, káptalani ügyész, jegyző, levéltáros és felesége, 
Lefranc Johanna, a kit az egykorúak valamennyien igen 
szép nőnek niondanak. Hat gyermekük született: Károly, 
János (szül. 1509 június 10-én), Antal, Ferencz, Mária 
és még egy leány, a kinek neve nem maradt emléke-
zetben. 

A kis Cauvin, vagy a mint később latinosan ne-
vezte magát: Calvin János csak 12 éves koráig növe-
kedett anyjának gondjai alatt. A túlbuzgó, áhítatos nő 
szigorúan vallásos, sőt babonás szellemben nevelte. Zsenge 
gyermekkorát, anyjának és a bigottságukról nevezetes 
noyoniaknak hatása folytán, a római egyház s annak 
kegyszerei és bűvös ereklyéi iránt való rajongó hódolat 
és csudálat töltötte be. 1521-ben meghalt édesanyja. 
Apjá mostohát vitt a házhoz. Kálvin ettől kezdve a 
szülei háznak inkább szigorúságát, mint szeretetét tapasz-
talta. Ez kifejlesztette benne, a mire különben is hajlandó 
volt, az elvonult és magába zárkózott természetet. De 
elősegítette jelleme kifejlődését is : az önállóságot, hatá-
rozottságot, a sok és mély gondolkodást 

Anyja halála már Parisban érte, a hová 1520-ban 
ment. Apja kieszközölte fiai számára jótéteményként a 
la gesinnei parókhia jövedelmét, miután papot akart 
belőle nevelni. Azután még a martonvillei, végül a 
pont' l'evequei parókhia jövedelmét húzta Calvin iskolai 
pályafutása alatt. így atyjának az ő taníttatása nagyobb 
gondot nem okozott. 

Párisban a de la Marche-kollégiumba iratkozott 
be. Tanára Cordier Mathurin, annak a kornak egyik 
legkiválóbb nevelőmestere. Ueformpedagógus, a ki ember-
séges bánásmódot, új módszert, friss és eleven szellemet 
vitt a kollégiumba. Kálvin rendkívül megszerette s ő is 
Kálvint, a kit megtanított latinul beszélni és írni oly 
szépen, a hogy abban az időben csak kevesen tudtak. 
Szabatos és kifejező franczia stílusára is Cordiernek 
volt a legnagyobb hatása. 

De a de la Bíarche-kollégium szabad szelleme és 
a Cordier újító humanizmusa nem tetszett a papi körök-
nek. Kivétették tehát a kollégiumból a papnak szánt 
Kálvint és betették a spanyol eredetű Montaigu-kollé-
giumba. Itt régi nevelés és szigorú róm. kath. szellem 
uralkodott. Az aszkétai életmódot itt sajátította el Kálvin. 
Montaigu vitatkozni tanította meg. Ebben a kollégiumban 
a goromba ós vesszőző Tempéte Péter tanár teljesen 
kiábrándította a középkori, scholasztikus nevelési rend-
szerből s arra ösztönözte, hogy ő is a reformpedagógiának 
a híve és zászlóvivője legyen. 

Nyelvi és bölcsészeti tanulmányainak végezte után, 
1528-ban az orleansi egyetemre iratkozott be. Atyja ez 
időben ellentétbe jutott a noyoni káptalannal, a nű arra 
bírta, hogy régebbi szándéka ellenére fiát a jogi pályára 

adja. Kálvin engedelmeskedett atyja akaratának. Orleans-
ban többek közt a híres De VEstoile Péter előadásait 
hallgatta. Bámulatosan sokat tanult. Tanulótársai előtt 
nagy tekintélyt szerzett. Tanárai tiszteletét, szeretetét 
megnyerte, s liczentiátussal és nagy dicséretekkel távo-
zott a bourgesi egyetemre (1529). 

Bourgesben az itáliai eredetű Alciati András taní-
totta. Nagyhatású tanár; de Kálvint mégsem ő, hanem 
Wolmár Menyhért hódította meg. Wolmárt Orleansból 
vitték át Bourgesbe. Öt már nemcsak a humanizmus, 
hanem a reformáczió szelleme is megérintette. Hatása 
elhatározó Kálvin életében. Mellette még Lefévre d'Etaplest, 
a Sorbonne nagyhírű tanárát és Olivetán Róbertet említ-
hetjük fel, mint a kik Kálvin eszét és szívét a huma-
nizmus és a reformáczió felé terelték. Olivetánnal Orleans-
ban jött össze. De Orleans akkor még nem tűrte meg 
az ilyen nyugtalan, újító embereket. Olivetánnak Strass-
burgba kellett menekülnie. Wolmárnál találkozott Kálvin 
az akkor még gyermek Bézával. E véletlen találkozáskor 
még nem gondolták, hogy életük az evangélium szol-
gálatában oly szorosan összefonódik, mint az később a 
reformáczió véghetetlen javára történt. 

Kálvin Wolmár hatása alatt s atyja halála után 
(1531) abba hagyta a jogot és szívvel-lélekkel humanista 
lett. Nagy buzgalommal látott a görög és a héber nyelv 
tanulásához. Visszament Párisba, a Collége de France-ba, 
s ennek kitűnő tanárait: Danest, Toussaint, Vatable-ot 
hallgatta. A humanisták között akart hírnevet szerezni. 
Szellemes magyarázatot írt Seneca De clementia czímű 
művéhez. Bejutott a legelőkelőbb humanista körökbe, a 
hol már a reformáczió szelleme is kezdett tért hódítani. 
1533 augusztusában Noyonban, még mint káplán, részt 
vett egy káptalani ülésen; de októberben már megírta 
első reformátori művét, azt a rektori székfoglaló beszédet, 
mellyel orvos barátja, Cop Miklós a Sorbonneon 1533 
november 1-én elfoglalta rektori hivatalát. E miatt a 
parlament elfogatási rendeletet adott ki ellenük. Mind-
ketten menekültek Párisból. 

Kálvin körülbelül egy évig hol itt, hol ott lappan-
gott Francziaországban. Fölkereste Neracban a huma-
nizmust kedvelő s a reformáczióval rokonszenvező, nagy-
műveltségű Margit navarrai királynét. Az ott tartózkodó, 
öreg Lefévre d'Etaples úgy fogadta, mint Francziaország-
ban Isten országának jövendő helyreállítóját Egyik barát-
jánál, du TÜlet Lajos, angoulemi kanonoknál megírta s 
Capito rábeszélésére Orleansban kiadta a rajongó ana-
baptisták elleni theol. művét, a Psychopannichiát. Meg-
fordult Orleansban, sőt Noyonban is, a hol lemondott 
az addig élvezett parókhiális jövedelemről. Ez alkalommal, 
templomi tüntetés miatt, nyolcz napig a káptalan börtö-
nébe zárták (1534.) A rege szerint Poitiersban is tar-
tózkodott s ott egy máig róla nevezett barlangban hir-
dette az evangéliumot. Általában már mindenfelé úgy 
fogadták e bujdosása alatt, mint a reformok egyik 
vezérét. 

1534 őszén visszament Párisba, a hol nagy köre 



támadt. Ez eleinte terhére volt, mert közszereplésre nem 
vágyott. Ellenkezőleg nyugodt, kedves magányról álmo-
dozott, a melyben békén élhetett volna a tudománynak. 
De az élet álmait szétfosztotta, s Őt, a ki a küzdelmeket 
kerülte, a legnagyobb harczok élére állította. Parisban 
ez év Őszén felgyúlt a máglya, melyen a reformok hívei 
hamvadtak el. I. Ferencz király eleinte a reformácziót 
közömbösen vette. Csak mikor egyes túlbuzgók a misét 
gúnyoló plakátokat a királyi palota kapujára is kiragasz-
tották, forrt fel a dühe s rendelte el a kegyetlen üldö-
zést és tűzhalált. Kálvin is Strassburgba menekült (1534), 
a hol már akkor Bucer és Hedio buzgólkodása a refor-
mácziót megszilárdította. Innen átment Baselbe (1535 
elején), a tudománynak emez ősi fészkébe, melynek 
híres egyetemén Grynaeus Simon, Karlstadt András, 
Oporin János tanítottak. E tudós férfiakkal ismeretséget 
és barátságot kötött. Szorosabb viszonyba jutott a refor-
máczió baseli bajnokaival: Myconius Osvald és Capito 
Farkas lelkészekkel. Baselben Martianus Lucanius álnév 
alatt élt s buzgó irodalmi munkásságot folytatott. Átnézte 
és javította Olivetán Bóbert franczia bibliafordítását, 
mely elé egy értekezést írt, a szentírás revelatiójáról. 
E fordítás 1535-ben látott napvilágot. Megírta és 1536-ban 
Platter és Blasius baseli nyomdájában kiadta alapvető 
reformátori iratát, az Institutio religionis christianae-t, a 
reformácziónak eme legnagyobbszerű emlékművét. 

Az 1536-ik év első felében Ferrarát kereste föl 
Kálvin. Itt tartózkodott pár hónapig, D'Espeville Károly 
név alatt, Estei Hercules herczeg udvarában. A herczeg 
felesége: Renata, XII. Lajos franczia király leánya, rokon-
szenvezett a reformeszmékkel. Kálvin tanításai teljesen 
az evangéliumhoz hajlították szivét. Állítólag az udvarban 
másokat is megtérített a reformátor. Ott volt többek közt 
Tizian, a híres festő és Marót Kelemen, a jeles franczia 
költő. Ez utóbbit rávette Kálvin, hogy a Dávid zsoltá-
rait szedje franczia versekbe énekekül. Ferrarából az 
inkviziczió elüldözte Kálvint. Menekült Francziaországba. 
Közben elfogják, ha Benata herczegnő meg nem menti. 
Szerencsésen eljutott Noyonba. Ott azonban nem marad-
hatott, az egész Francziaországban dúló eretneküldözés 
miatt. A kis családi vagyont pénzzé tévén, magához 
vette Antal és Mária testvéreit, s Strassburgban óhajtott 
letelepedni. De a császár és a franczia király közt folyó 
háború miatt csak Genf felé kerülve juthatott oda. Genf-
ben akkor már Farel Vilmos, Viret Péter és Froment 
Antal buzgólkodása folytán a reformácziót külsőleg el-
fogadták. Ennek a benső megszilárdítása és szervezése 
volt a jövő feladata. Farel, értesülvén Kálvin odaérke-
zéséről, rávette őt, hogy maradjon ott. Ez körülbelül 
1536 augusztusában történt. 

Új kor kezdődött ezzel Kálvin életében. Hiába 
szabadkozott, a Gondviselés rendelkezett vele és az 
események élére állította őt. Most már teljes erővel és 
az Istentől neki adott nagy képességgel kezdette meg 
reformátori pályáját. Iskolát szervezett, theologiai elő-
adásokat tartott, kátét írt a gyermekek és a nép vallásos 

oktatására (1537); hozzáfogott az istentisztelet és az 
egyházfegyelem és kormányzat rendezéséhez. 

A hajlíthatatlan szigorúság, következetesség és 
önállóság, mellyel Kálvin, lelkésztársait is meghódítván, 
föllépett, nem tetszett a könnyűvérű és szabadon élő 
genfi libertinusoknak. A merev egyházi fegyelem, melyet 
a Kálvintól szervezett presbitérium gyakorolt, egészen 
felingerelte őket. Hatásuk a népre annyival nagyobb 
volt, mert a gyűlölt savoyai uralomtól ők mentették meg 
a várost, Ők kergették el az uralom támogatóját, a genfi 
róm. kath. püspököt, s így a nemzeti hősök glóriája 
ragyogott fejők felett. 1538-ban uralomra jutván, Kálvint 
és lelkésztársait megbuktatták és számkivetésbe küldték 
(1538 április). 

Kálvin előbb Baselbe, majd Strassburgba vonult, 
a hol a franczia menekültek választották meg lelké-
szükül, s egyszersmind a Sturm Jánostól akkor alapított 
gimnáziummal kapcsolatos akadémián theol. előadásokat 
tartott. Bucer és társai nagy örömmel fogadták. Ez a 
második strassburgi tartózkodás rendkívül üdvös volt 
Kálvinra nézve. Innen, mint valami őrtoronyból, egyaránt 
szemlélhette a német, a svájczi és a franczia reform-
mozgalmakat; összeköttetésbe, sőt benső barátságba jutott 
azoknak vezetőivel. Látóköre bővült, elméje elérte érett-
ségét. A németországi vallásos értekezletek (Frankfurt, 
Hagenau, Worms, Begensburg) alkalmat adtak neki, hogy 
személyesen érintkezzék Melanchtonnal, Crucigerrel, Vitus 
Tódorral. Ez ismeretség eredménye a kryptokálvinizmus, 
vagy filippinizmus név alatt ismert hittani irány. 

Strassburgban szervezte Kálvin a franczi református 
egyházközséget. Ennek számára adott ki egy zsoltár-
gyűjteményt (18. zsoltár, 3 ének, a Kálvin fordítása 5 
zsoltár). A zsoltárokat Mathieu Greiterrel zenésíttette. Ettől 
kezdve a zsoltáréneklés kezdett a francziák között ter-
jedni. Strassburgból válaszolt Sadoletus Jakab carpentrasi 
bíboros püspöknek arra az iratára, mellyel a genfieket 
a római egyházba akarta visszaédesgetni. Végül feleséget 
is vett magának (1549 augusztus), Bomoromenus vagy 
Stordeur János szép fiatal özvegyét, Ideiette de Buret. 
Ettől egy fia született, ki gyermekkorában elhalt. 

Genfben ezalatt fordult a koczka. A libertinusok 
hatalma hanyatlott. Uralmuk alatt a rend felbomlott. 
Akadtak emberek, a kik Gtenf függetlenségét is veszé-
lyeztették. A jobbérzelműek visszakívánták az erőskezű 
Kálvint. Hosszas kérés után Kálvin végre elfogadta a 
meghívást és 1540 szeptember 13-án érkezett Genfbe, 
a hol ünnepélyesen és kitörő örömmel fogadták. Elete 
és munkássága ettől kezdve szorosan e városhoz van 
kapcsolva. 

Bámulatos, a mit törékeny testével és gyönge egész-
ségével 23 esztendőn át véghezvitt e városban. Szinte 
emberfeletti munkának látszik. Daczos, hajthatatlan lelke 
egy pillanatig sem engedte pihenni. Tizennégy esztendeig, 
1555-ig harczolt a libertinusokkal, elkeseredetten és meg-
keményedett szívvel. Végre diadalt aratott felettök. Ebben 
a küzdelemben aczélosodott meg vas jelleme és fejlődött 



ki teljesen kátói szigorúsága, puritán lelkülete és hozzá-
férhetetlen egyénisége. E küzdelem idején vesztette el 
házának szelíd angyalát, feleségét (1549), ki mikor 
Kálvinban a szenvedély viharai dúltak, lágyan tudta 
csittítgatni a felkorbácsolt indulatokat. E küzdelmek 
közt szervezte és erősítette meg Genfben a reformácziót 
s adott annak olyan egyházi alkotmányt, melyet minden-
felé mintául vettek a református országok. 

Egyházpolitikai és egyházalkotmányi alapelveit az 
1541-ben kiadott Ordonnances ecclesiastiques de VEglise 
de Oeneve-be foglalta össze s ezt a genfi néppel és 
tanáccsal elfogadtatta. Az állam és egyház közötti 
viszonyt theokratikus alapon fejtette ki. Isten úr min-
denek felett. Az egyház Isten akaratát teljesíti. Az állam 
az egyházat munkájában segíti. így lett Genf valódi 
civitas Dei, Isten városa; szigorú erkölcsű, erényes, 
protestáns Róma. 

Nagy számmal voltak azonban, a kik Kálvin elle-
nében feltámadtak. Elkeseredett, engesztelhetetlen, sőt 
gyűlöletes harczot folytattak ellene. Egyházpolitikáját és 
szigorú erkölcsi elveit nem tűrhették a libertinusok; 
mások egyes hitelvei ellen keltek föl és személyét is 
gyalázattal és rágalmakkal illették. E rágalmak és gya-
lázkodásokkal szemben hű és igaz képét látjuk Kálvin-
nak nagyszámú irataiban (59 kötet), leveleiben s a vele 
egykorú, de nem szenvedélytől vezetett emberek nyilat-
kozataiban. Eltekintve meghitt barátainak s lelkésztár-
sainak: Bézának és Colladonnak róla írt életrajzaitól, 
az ő kimagasló egyéniségének és kiváló érdemeinek el-
ismerő! és méltánylói között látjuk Luthert, Melanchtont, 
Andrea Jakabot, Du Yergerio olasz tudóst, sőt Sadolet 
bibornokot és IV. Pius pápát is. Barátainak és magasz-
talóinak száma egész légió. Az ezekkel folytatott leve-
lezései sok kötetet tesznek ki. Itt csak a nevezetesebb 
alakokat említjük, ilyenek: Bucer, Buddaeus, Bullinger, 
Cruciger, Farel, Melanchton, Grynaeus, Gualter, Knox, 
LeféVre, Martyr Péter, Myconius, Sturm, Vitus Tódor, 
Textor Benedek, Viret, Mathurin Cordier, Lasco, Tremel-
lius, Olevianus stb. 

Egész Európára kiható, rengeteg munkásságát mu-
tatja az is, hogy nemcsak a közeleső svájczi gyülekeze-
teket kereste föl tanácsadó leveleivel, hanem maradtak 
levelei, a miket az antwerpeniekhez, az angol üldö-
zöttekhez, emdeniekhez, flandriai, londoni, lugdunumi, len-
gyel, szász és valdi egyházakhoz írt. Királyokhoz, feje-
delmekhez, herczegekhez írt, s viszont azok is kikérték 
az Ő tanácsát: A vele levelezésben lévő uralkodók és 
hadvezérek közül megemlítjük ': Erik herczeget, VI. Edvard 
s Erzsébet angol királyokat, Renata herczegnőt, Frigyes 
dán herczeget, III. Frigyes pfalzi választót, a navarrai 
királyt és királynét, Filep hesszerti őrgrófot, I. Zsig-
mond és Zsigmond Ágost lengyel királyokat, Radziwil 
herczeget, Kristóf württembergi herczeget, Coligny ten-
gernagyot és feleségét. 

Soha nem szünetelő, lázas munka között élt Kálvin 
Genfben, 156*4 fnájus "27-én bekövetkezett haláláig. De 

csak porhüvelye szállt a sírba. Szelleme, tudománya, neve, 
híre fennmaradt és él örökké nagy alkotásaiban, a miken 
nincs hatalma az időnek és enyészetnek. Akadémiája, 
melyet 1559-ben létesített, egyetemmé emelkedve hirdeti 
a tudományt és szórja szét mindenfelé annak fénysugarait. 
Hazánkba is jut belőlük. Századok óta járnak ifjaink a 
genfi egyetemre, mely most ünnepli negyedfélszázados 
jubileumát. 

Kálvin alkotmányán nemcsak időkkel és hatalmas-
ságokkal daczoló, szilárd autonómikus nemzeti egyházak 
épültek fel, hanem ez alkotmány az állami életre és 
szervezetre is kétségtelen hatással volt mindenütt, a hová 
a kálvinizmus eljutott. A kálvini erkölcsök pedig erős, 
egyenes jellemet képeztek s hajlíthatatlan meggyőződést 
vittek a lelkekbe. Ezzel mentek a küzdelembe, a halálba 
Cromwell vasbordái, a hollandus geuseök, a franczia 
kamisardok, a magyar gályarabok. 

Dicsőség érte Istennek, s áldás emlékezetére annak, 
a kit a Mindenható a kegyelem edényéül kiválasztott! 

S. Szabó József. 

Kálvin, mint erkölcsi reformátor. 
Legnehezebb dolog az emberek kormányzása és 

ahhoz a czélhozvivő eszközök megválasztása. Á 16-ik 
századi nagy hitújítás három nagy alakja közül Kálvin 
János volt a legmerészebb, mert nem elégedett meg a 
hitczikkek és szertartások megtisztításával, hanem bele-
nyúlt a közerkölcsiség átalakításába s az emberek kor-
mányzásába is. Brunetiére róm. kath. író szerint a kálvini 
reformáczió jelleme és eredetisége: „a morál fölénye a 
dogma felett", „á vallásos érzelem demokratizálása és 
egyéniesitése" (Revue des Deux Mondes 1900 okt. 15.). 

Az uri imádság egyedüli biztos irány-elve: „legyen 
meg a Mennyei Atya akarata" volt Kálvin kiindulási 
pontja. Oh! ha az Isten akaratja szerint élnének az 
emberek, akkor a világ isten országa volna a földön. 
Ez azonban csak eszmény. De az eszmény megvalósítá-
sára, ahhoz közelítésre dolgozni, maga reformátori mű. 
Kálvinnak az isteni gondviselés mondhatni egy csodá-
latos várost rendelt munkaterül, hogy annak kebelében 
a hit mellett az erkölcsi állapotokat is újjá teremtse, 
hogy aztán arról, mint példaképről, a világ egyéb 
fogékony pontjai tanuljanak és ahhoz idomítsák magukat. 

Ez a csodálatos város Genf vala, mely a refor-
máczió elfogadásával polgári függetlenségét és önkormány-
zati szabadságát kivívta és köztársasággá alakult. Ez a 
kisded köztársaság a nép-akaraton nyugodott. A nép-
akaratot szabályozni és fékezni, királyi hatalom és tekin-
tély híjával, a legsúlyosabb feladat. Belebukott a nagy 
franczia forradalom is ebbe a feladatba! Kálvin hősileg 
ezt kísérlette meg, erkölcsi erővel kívánván felruházni 
az egyes polgárokat, mint az egyház és az állam tagjait. 

Az erkölcs ismerete azonban a vallás minőségétől 
függ. Az igaz vallást egyedül a szentírásból állította fel 
és pedig oly szigorú elvekkel, mint senki más. Az Insti-



tutió első fejezetében az Isten és a magunk ismeretének 
tudományát alapozta meg, s az ő erkölcsi elveinek gyökerei 
is ott találhatók fel. Csak a ki úgy ismeri meg Istent, 
a mint ő magát kijelentette, az ismerheti meg jól önmagát 
is s emelkedhetik a kötelesség magaslatára. Kálvin fel-
fogása kizárta a szellem és anyag dualizmusát. „Elvál-
hatlanul Istenben kell gyökereznünk . . . . napról-napra 
megújulnunk . . . . Jézus Krisztus az Istennel szorosan 
összekapcsol minket" (Institufió: „a törvényről".) Ez 
minden embernek szól. Nincs Isten előtt kiváltságos 
arisztokráczia az emberek között, sem különleges eré-
nyek, sem felesleges jócselekedetek, sem szentek hierar-
chiája, sem zárdai élet szentsége stb. Isten atyai mivol-
tának megfelelŐleg a fiak (emberek) is csak egyenlők 
lehetnek. 

Midőn Kálvin három évi számkivetettség után 
1541-ben visszahivatott Genfbe, akkor dolgozta ki híres 
egyházi rendszabályait (Ordonnances Ecclesiastiques), a 
melyekben klasszikusan szólal meg az erkölcsi refor-
mátor. Megállapítja az egyház és nópkormányzás szer-
veit, az akaratnevelés módozatait, szabályait. Kivált az 
Institutió 1543 utáni kiadása öleli fel Kálvin szigorú 
erkölcsi fegyelmezésének eredeti típusát. (L. III. 2. IV. 
VI. 9.) A lelkipásztor főkötelessége az igehirdetés ós a 
szentségek kiszolgáltatása; a lelkipásztorok testülete 
vigyáz az egyház egyetemes érdekeire, az istentiszteletet 
rendezi, a hitvitákat eldönti, saját tagjai felett egyházi 
fegyelmet gyakorol. A dogmák dolgában szakszerű 
testület. A tanítók a gyermekeket oktatják, hogy az 
egyház és állam számára alkalmas tisztviselőket és pol-
gárokat képezzenek, az Isten igéje erejével és balzsa-
mával. A vének (presbiterek), a világi vagy polgári elem 
képviselői, a lelkipásztorokkal együtt egy oly kormányzó 
testület, mely nemcsak az egyház vagyoni ügyeire 
visel gondot, hanem a nép erkölcsi életére is szigorúan 
felügyel s az egyházi fegyelmet gyakorolja, tehát erkölcsi 
törvényszéket képez, intéssel, feddéssel, az úrasztalától 
eltiltással, — sőt az egyházból való kirekesztéssel. A 
javulni nem akaró nyilvános bűnösöket a polgári bün-
tető törvényszéknek jelenti be; mert csak lelki hatalmat 
gyakorolhat, a testi büntetés nem az ő jog- és hatás-
körébe tartozik. Végre a diakonok tiszte a szegények, 
betegek, árvák felőli gondviselés, a felebaráti szeretet 
gyakorlása. 

E négy hivatalkör, ha jól működik, a keresztyéni 
élet fenntartását vezeti, irányozza s a hit szervét, az 
akaratot nemesíti. 

A vének testülete sajátságos, újszerű intézmény a 
kálvini egyházalkotmányban. Az egyház önkormányza-
tának hatalmas eszköze, a pap uralomnak, klerikáliz-
musnak megtörője, az egyház szabadságának szirtköve, 
az egyetemes papság megtestesítője. A legöröklőbb 
alkotás a kálvini rendszerben, úgy hogy a református 
és a presbiteriánus nevezet párhuzamos jelentésű s 
élesen megkülönböztető a románizmus, episkopálizmus, 
sőt némileg a lutheránizmus egyházigazgatási módoza-

tától, fogalmától. Ezáltal lesz az egyház önnönmagának 
őre, életfentartója, megtisztítója. 

Egy gyülekezetben a lelki és erkölcsi gondozás' 
terén egy lelkész (néhol csak ennyi van) nem elég,;, 
tehát a presbiterek testülete nyújtja közreműködését az. 
egésznek jó rendben és ékesen tartására. A róm. k a t o -
likusoknál a szerzetesek serege nyújt segítséget a 
papoknak a nép javításában. Kálvin szerint a nép által 
választott vének serege van hivatva a keresztyén éltető 
elem fentartására. Hazánkban a 2000 lelkipásztor mel-
lett az a 70,000 presbiter - talán megy ennyire számuk 
— nagybecsű és nagyjelentőségű tényező lehet a gon-
dozás, mentés és fentartás dicső tisztében, kivált 
példájok fényével világoskodnak. 

A református egyházban — mint Müller Károly 
erlangeni tanár mondja — mindig az a vezérelv, hogy 
a hit, az Isten törvényének való engedelmesség nélkül, 
el nem gondolható. Csakis a kálvinizmus volt az, mely. 
tagjai erkölcsi fegyelmezése és szabályozása tekintetében 
a felelősséget az egyházra helyezte, s azt hangoztatja, 
hogy az igehirdetés mellett, a keresztyéni fegyelmezés 
is isteni rendeleten nyugszik. Ebben áll az egyház neyejő, 
működése, a mellyel megakadályozza, hogy Krisztus 
teste (az egyház) megszentségtelenittessék. Az erkölcsi 
feladat az egyházat illeti elsősorban. Az állam is erkölcs-
bíró, de csak az okozatokat sújtja, az okokat elháríl^ani 
az egyház szép tiszte. Azáltal, hogy Kálvin az egyházi 
vének testületét szervezte s ez gyakorolta a lelkészekkel 
együtt a fegyelmet, megmentette az egyházat az állami 
vagy világi hatalomba olvadástól, s megkülönböztette 
attól sajátlagos hivatással. ], 

Az ős keresztyén eszme, mely a római pogájiy, 
császárok alatti üldözések korában hatotta át a szen-
vedő hívőket, hogy t. i. a keresztyéni élet a templomon 
kivül is istentisztelet legyen, — lebegett Kálvin lelke 
előtt. Szigorával és a részletekre kiterjedésével ,ő| 
egyház fegyelme meglepte a világot, újszerűségével ineg; 

is döbbentette, mert kiterjedt az az egyéni és táj^ss^ 
élet magán vonatkozású ügyeire is, hogy a túlzás 
visszaélés létre ne jöjjön, vagy kellő mede^ie szpyí|^ 
tassék. Nem elég prédikálni a dobzódás, rés^pgaéj^ 
Isten káromlás, templomkerülés, szerencsejátékok, kios^-: 

pongások, tisztátalan családi élet stb. ellen, hanem a 
fegyelmi eszközök alkalmazásával, saját tö^yépyszáké, 
és közegei által, meg is kell azokat szűntetni ; ^ lelki 
úton nem gyógyíthatókat pedig át kell adni a. polgári, 
büntető bíróságnak. 

Kálvin új erkölcsi rendje nagy befolyással volt 
még a nemzetgazdaságra s a polgárok vagyonosságára 
is. Bizonyos szocziálís érdekeket is szolgált ez a rend 
az akkori viszonyok között, a mikor a felesleges, a 
magánosok költségvetését túllépő költekezéseket, fény-
űzést korlátok közé szorítá. Kiterjedt még az öltözködés 
módjára is. Arany, ezüst drága ékszerek, bársony, selyem 
és prémek viselése, mivel a mérsékelt jövedelmű csalá-
dok elszegényedését idézte volna elő, mint a hiúság, 



oktalan pazarlás egyik forrása, tiltva volt. A vendég-
ségek, úgy a lakodalmaknál, mint más alkalmakkor, az 
illetők sorsához és vagyoni állapotához mért korlátok 
közé szoríttattak. Ez a szigorú erkölcsi fegyelem egész 
odáig terjedt, hogy a szabó czéh, új divatok kezdése 
előtt, a mintákat tartozott a tanácsnak bemutatni, hogy 
a divat illő, szerény s lehető egyszerű alakban lépjen 
életbe, 

Mindezen és egyéb intézkedések a hitjavítás által 
erős öntudatra keltett egyéni szabadság fogalmába és a 
fennálló, örökölt és megcsontosodott szokásokba látszottak 
ütközni. Nagy ellenszenvvel is találkoztak s forradalmi 
tüneteket idéztek elő Genf társadalmában. Csak erős 
kar, új nemzedék nevelése és a nyert eredmény jó hatá-
sának tapasztalatai nyomán, évek múlva termették meg 
üdvös gyümölcseiket s tették Genfet, Kálvin élete végén, 
18 évi keserves, életét is fenyegető szenvedések és 
gyötrelmek után, a jó rendnek, a tiszta erkölcsiségnek, 
a vagyonosodásnak és a boldogságnak példányképévé. 

Az egyház és a polgári elöljáróságok e csodálatos 
összehatása Kálvin jogtudósi képzettségének és kormány-
zói bölcseségének köszönhető. Az ő bölcsesége bizto-
sította az értelmi és erkölcsi előkelők vezető szerepét 
az egyház ós az állani ügyeinek intézésében s akadályozta 
meg, hogy a tömeg ragadja magához a hatalmat. 

Kezdettől fogva kemény birálat tárgya volt —- s 
az ma is — Kálvin erkölcsi szigorúsága. De ha Genfnek 
új erővel felruházását és felvirágzását, mint Kálvin 
erkölcsi reformjának eredményét szemléljük, s azt vizs-
gáljuk, hogy miként lett a testi, kéjelgő, kereskedő 
városból a szentek és vértanúk nevelő intézete, s ha 
figyelembe vesszük, hogy a kálvini puritanizmus miként 
lett népek és nemzetek újjászülőjévé, s ha nem felejtjük 
a kort és a viszonyokat, a melyek között Kálvin műkö-
dött, akkor lehetetlen, hogy meg ne hajoljunk erkölcsi 
nagysága előtt! „Kálvin lehelte — mondja egyik ismer-
tetője — tanítványaiba a kegyesség azon erélyét, a mely 
iszonyodik a fél rendszabályoktól. . . . A kálvinizmus 
főérdeme, hogy az ember képességeit a legélénkebb 
tevékenységre hívta ; de a szabadság iránti ösztön csak 
akkor munkálhat az emberiség javára, ha tudatában van 
korlátoltságának" (The Princeton Theological Review 
1909. óv áprilisi füzet 216. és 217. 1.) 

S végül ne feledjük el, hogy Kálvin erkölcsrefor-
mátori működésének lényege e tételben jegeczesedik ki: 
„a tiszta hitnek tiszta erkölcsben kell megnyilatkoznia". 
Ez megdönthetetlen igazság, a jellem szülője és bizto-
sítéka. 

Dr. Balogh Ferencz. 

Kálvin, mint rendszeres theológus. 
Német és svájczi reformátortársainál nemcsak a 

gyakorlati egyházszervezésben volt szerencsésebb és 
nagyobbhatású, hanem az elmélet, a tudományos rend-
szer-alkotás terén is. Míg Luther és Zwingli előtt min-

denekfölött a közvetlen vallási érdek lebegett, addig 
Kálvin, a reformáczió második nemzedékének nagy embere, 
a keresztyén vallásos élet tudományos rendszerbe fogla-
lása iránt is nagy érzékkel bírt ós ezen a téren mara-
dandót alkotott. Melanchton „Loci"-jában a theologiai 
rendszerezés sikeresen megkezdődik. Kálvinnál pedig a 
reformáczió korának hit- ós erkölcsi tudata, egyházi és 
állami élete, mondjuk: keresztyén életfelfogása és élet-
rendje érett, klasszikus rendszerben kristályosodik ki. 

Maga Melanchton, a theologia első reformátora, 
par excellence „theologus"-nak nevezi Kálvint, nemcsak 
egész rendszerén uralkodó páratlan Isten-tanáért, hanem 
rendszeres theologiai műalkotásáért is, mely „Institutio 
religionis christianae" czímű művében áll előttünk. 

Kálvin egyik legújabb életrajzírója, dr. Sodeur 
würzburgi lelkész, a kinél pedig az ismert német elfo-
gultság nagy mértékben tapasztalható, azt mondja: „Az 
Institutio a protestantizmusnak a rendszeres theologia 
terén való első nagy és sikeres kísérlete". Miller azt 
mondja, hogy a theologusnak inkább szabad ebédjéről, 
mint a könyv olvasásáról megfeledkezni. Köstlin szerint 
minden dogmatikát tanuló ós tanító embernek alaposan 
kell ezt tanulmányoznia ma is. Thuri, a XVI. században 
azt mondta, hogy a Krisztus után való korban, az apos-
tolok iratainkívül, hozzá hasonlót nem mutat a történelem. 
Nagy Károly, Kálvin theologiájáról írott művében Origenes 
„Hsp l á p / w v " és Augustinus „Civitas Dei" czímű művei 
mellé sorozza s az egész reformáczió korának a maga 
nemében egyetlen klasszikus műve gyanánt tünteti föl. 

Ebben a korszakos műben, s különösen ennek 
1559-iki utolsó kiadásában van kifejtve Kálvin theologiai 
rendszere. Ennek alapján kell megrajzolnunk Kálvinnak, 
mint rendszeres theologusnak a képét. Természetesen a 
rendszeres theologia szót nem abban a szűk értelemben 
vesszük, a mely szerint az csupán az Isten-tant jelenti ; 
nem is abban a tág értelemben, a mely szerint a theo-
logia az egész keresztyén vallás és egyháztudományi 
rendszert jelöli; hanem abban a történelmileg megálla-
podott értelemben, hogy az a hittant és erkölcstant fog-
lalja magában. 

A vallástörténeti és vallásbölcseleti alapokat nem 
igen fogjuk keresni. Egyfelől azért, mert ezek a tudo-
mányok, a mai értelemben, Kálvin korában még jóformán 
nem is voltak; másfelől pedig azért, mert azoknak nincs 
elsőrendű jelentőségük az ő rendszerében. Terünk sem 
engedi a széles alapozást. Az apologetikát és polemikát 
sem kutatjuk. Részint azért, mert mint rendszeres tudo-
mánycsoportok, abban az időben nem voltak kialakulva; 
részint azért, mert Kálvin egész művén s egész hit- és 
erkölcsrendszerén átvonul az apologetikus és polemikus 
hang és módszer. 

Marad tehát hit- és erkölcstana. Tulajdonképeni 
értelemben csak hittana, mert külön erkölcstanról nála 
nincs szó. Helyesebben: nála a keresztyén valláserkölcsi 
rendszer egy egészet alkot. A vallásos és erkölcsi élet 
oksági kapcsolatban van egymással. És pedig a keresz-



tyén hitélet gyümölcse az erkölcsös élet. A tudományos 
leírásban sincs megkülönböztetve ez az egységes szellemi 
életfolyamat. Azért hittanáról kell szólnunk, mint rend-
szere alapjáról, középpontjáról és égbe nyúló templomáról. 
Természetesen, ebben a megszabott keretben a hatalmas 
rendszernek csak vázlatát nyujthatjuk. 

Kálvin hittana az isteni kijelentés alapján s neve-
zetesen annak ihletett okmányán, a szentíráson alapszik. 
Az Isten igéje az alap, az anyag és a szabály egyszerre. 
A reformácziónak Gerhard óta ú. n. alaki elve, a Biblia 
hit- és erkölcsszabályozó tekintélye, teljes mértékben 
érvényesül. Az anyagi elv, az Istennek Jézus Krisztusban 
kijelentett ingyen kegyelméből hit által való megigazulás 
és üdvözülés elve, szintén uralkodik, de a lutheri ember-
tani jelleg helyett isten-tani jellemet nyer. A két elv 
alkalmazása közben a keresztyén vallásos élet lélektani 
megfigyelése és leírása megfelelő helyet talál. Sőt az 
egész rendszer arra támaszkodik. „Kálvin egész theo-
logiája a keresztyén hitéletnek az isteni üdvrend tényeire 
támaszkodó leírása." És pedig mind a tárgyi, mind az 
alanyi oldalt feltünteti. Az isteni üdvtények képezik az 
örök tárgyi oldalt. Az ezek hatása alatt az egyén életé-
ben megújuló üdvtények pedig az alanyi oldalt. Az első 
az üdvtörténet, a második az üdvélet. Vagy azt is mond-
hatjuk, hogy az első az emberiség, a második pedig az 
egyén üdvtörténete. 

Müve utolsó nagy kiadásában, végleges vallásrend-
szerében két főrészt különböztethetünk meg. Az első 
részt az első könyv alkotja. Czíme: De cognitione Dei 
creatoris. Szól a Teremtő Isten ismeretéről. A második 
részt a II., III. és IV. könyv alkotja. Czímük szerint: 
II. De cognitione Dei redeinptoris in Christo, quae pat-
ribus sub lege primum, deinde et nobis in evangelio 
patefacta est; III. De modo percipiendae Cliristi gratiae, 
et qui inde fructus nobis proveniant et qui effectus 
consequantur; IV. De externis mediis vei adminiculis, 
quibus deus in Christi societatem nos in vitat et in ea 
retinet. Tehát a mű második felében szól a Megváltó 
Jézus ismeretéről, három szakaszban. Az elsőben a vált-
ság előkészítéséről és Jézus Krisztus által való megalapí-
tásáról, a másodikban a Jézus Krisztusban megalapított 
üdv közléséről és elsajátításáról, a harmadikban pedig 
az üdv külső eszközeiről. A rendszer első fele tehát a 
legszorosabb értelemben vett theologiát adja. A második 
rész pedig a keresztyén vallás rendszerét szorosabb 
értelemben. Nevezetesen a Krisztus-tant (Cliristologia), 
a Szentlélek-tant (Pneumatologia), az egyház-tant (Ec-
clesiologia), a szentség-tant (Sacramentologia) és a jövendő 
élet tanát (Eschatologia). Erőteljesen kidomborodik ebből 
a rendszerből az Isten-tan elsőrendű jelentősége és ural-
kodó jellege, s még inkább a keresztyén váltság- és 
üdvvallásnak az általános vallás fölött való magas értéke. 

Az Isten teremtő és gondviselő, ki nem önmagában, 
hanem csak munkáiban ismerhető meg. Nevezetesen a 
természeti és emberi világban, főleg pedig az Isten 
igéjében adott önkijelentéséből. Az Isten a természetben 

törvényeivel jelenlevő és a természet fölött uralkodó 
egyaránt. Az emberrel való viszonya, ember-istenités és 
isten-emberítés elkerülésével, a tökéletes személyiség és az 
Isten-képűségre teremtett gyarló ember-személy viszonya. 

A váltság szükségességének oka Ádám bűnbeesése 
és az emberben levő eredendő bűn. Erre a váltságra 
Isten a törvénnyel készíti elő az embert. A törvény az 
ember bűnösségének tüköré, önmegváltása lehetetlensé-
gének kijelentője, de egyszersmind a Krisztusra vezérlő 
mestere is. Az előkészítés állapotában levő üdvöt a tör-
ténelmi Jézus Krisztus alapítja meg, isten-emberi szemé-
lyében és hármas hivatalában végzett váltságművével. 
A Jézus isteni és emberi természetét az istenfiúi sze-
mélyiség egységében szemlélteti. A váltságban pedig az 
elégtétel fogalmát háttérbe szorítja a krisztusi élet-
közösség fogalma. 

A Jézus Krisztusban megalapított üdvöt a Szent-
lélek közli az emberrel. Ujjászűli és az igével hitet 
támaszt benne, megszenteli és örök életre vezérli. Ezzel 
a személyes hittel sajátítja el az ember az iidvöt, nyeri 
meg a megigazulást Isten ingyen kegyelméből, a csele-
kedetek érdem szerző ereje nélkül. A megigazulás ered-
ménye az erkölcsiség.- A kettő összhangba Olvad a 
keresztyén szabadságban. Az üdvben való részesülést 
azonban nem ez az alanyi hit szabja meg, hanem Isten-
nek örök tárgyi üdvvégzése (praedestinatio). Ez a prae-
destinatio absoluta, supralapsaria és duális. Alapja nem 
az ember bűnössége vagy érdeme, hanem Isten örök 
akarata. Lényege az Istentől való feltétlen függés. 

Határozottan különbözik a benne kifejezett első-
rendű vallásos érdek folytán a fatalizmustól és a bölcsé-
szeti determinizmustól. A református keresztyénség leg-
jellegzetesebb tana, mely az egyéni és társadalmi élet-
rendre ráütötte hatása bélyegét; más oldalról pedig a 
lélektani tapasztalatokon alapuló tudományos theologia 
megalapítója lett. 

Az üdv elsajátításának külső eszközei: az egyház 
és a kegyelem-eszközök. Az egyház az Isten által Jézus 
Krisztusban elválasztottak egyeteme. Ettől a láthatatlan 
egyháztól megkülönböztetendő a látható egyház. Kegyelem -
eszközök: az Isten igéje és a szentségek. A keresztség 
a kegyelembe vétel, az úrvacsora pedig a kegyelemben 
való növekedés eszköze. Az úrvacsoráról való mélységes 
felfogása, a római, Luther-, Zwingli-, Melanchton-féle tan-
nal szemben, krisztologiája alapján a rendszer egyik 
hatalmas oszlopa. 

Az Isten-tan, a Krisztus-tan, az ökonomiai (s nem 
ontologiai!) háromság, a praedestinatio és az üdvközös-
ség képezik ennek az írásszerű, hatalmas theologiának 
oszlopait. Az idő változtathatja s változtatja is a kifeje-
zési formát, de a benne foglalt üdvtapasztalat lényege a 
református keresztyénség örök birtoka marad, melyet a 
szabad kutatás elve alapján, változott módszerrel önthet 
formába, a lényeg sérelme nélkül. 

Kálvin erkölcstana teljesen vallásos jellegű. A hit 
irányítja az erkölcsöt. Független morálról nála szó sem 



lehet. Hit és erkölcs közös tárgyi alapja a praedesti-
natio. Alanyi alapja a felöltözött Krisztus. Nyilvánulása 
a bűnbánat és az önmegtagadás, az erkölcsi tökélete-
sedés, melynek útja a kereszthordozás. Az erkölcsös élet 
törvénye az Isten és emberszeretet ikertörvénye. Levegője 
a keresztyén szabadság. Nemcsak az egyéni, hanem a 
társadalmi életben, a családban, az egyházban és az 
államban is érvényesülnie kell, az erkölcsi világrend, az 
Isten országa megvalósulása végett. Az egyéni és társa-
dalmi erkölcs és erkölcstan így ölelkezik összhangba 
ebben a hatalmas rendszerben. 

íme nagy vonásokban Kálvin hit- és erkölcstana: 
rendszeres theologiája. A reformátorok és az egyházi 
atyák hatása érezhető rajta a részekben; de az egész 
az ő hatalmas szellemének egységes, nagyszerű alkotása. 
Méltó érette a „reformáczio theologusa" névre! 

Veress Jenő. 

lása. Innen van az, hogy a kegyességben, tudományos-
ságban és feddhetetlen életben példaképekiil tündöklő 
egyházi atyák írásmagyarázását Kálvin méltó tiszteletben 
részesíti, idézi és elfogadásra ajánlja, de csak annyiban 
és addig, a mennyiben és a meddig az a bibliával iga-
zolható. Mihelyest azonban akármely, még oly tekintélyes 
egyházi vezérlő alak nézetéből is elfogultság, önzés vagy 
ötletszerűség rí ki, azt mint megbízhatatlant mellőzi és 
rosszalja. 

Másik alapelve a bibliához való hűség, a mi abban 
határozódik, hogy a keresztyénség, illetőleg a Krisztus 
egyháza egyedüli alapjául, fejlődése és diadalra jutása 
biztosítékául a szentírást, mint Isten kinyilatkoztatott 
akaratát ismeri és fogadja el. Ez a páratlan jellemvonás 
általánosan ismertető jele Kálvin minden alkotásának, 
de különleges jelleget kölcsönöz elévülhetetlen becsű 
exegetai műveinek. Tudvalevőleg ugyanis a római egy-
ház, illetőleg a pápaság, eleitől fogva csirájában elfoj-
tani törekszik minden olyas kísérletet, a mely a keresz-
tyénség gyökérszálait közvetetlentil a bibliában kutatja 
vagy a biblia bizonyságai alapján a kétes értékű hagyo-
mányokat történelmi úton kétségbe vonja; e mellett fel-
tétlen hódolatot követel a római kúria döntvényei iránt, 
s nem tűr semminemű önálló mozgást vagy haladási 
törekvést a hagyományokkal szemben. Ebből magyaráz-
ható meg az a merevség, tespedés, ósdiság, a mely ott 
a vallási tan, élet és szervezet minden ágában szemlél-
hető, s a minek természetes folyománya a gépies, kül-
színes, tartalmatlan, holt szertartáskodás. Már a lutheri 
egyház a szentíráshoz tér vissza és a bibliához való hű-
ség elvét vallja. Míg azonban egyfelől a biblia szelle-
mében való fejlődés törvényét elismeri, addig másfelől 
az apostoli korszaktól a reformáczióig terjedő időfolya-
mat mozzanataival is számol; szóval az egyház több-
százados múltú csatornáján át tér vissza az alapforrás-
hoz, a bibliához. Innen fejthető meg az a tanelvi pezsgő 
tevékenység, az az elemező és bölcselő dogmatizálás, a 
mely a lutheri egyházban theologiai téren észlelhető. 
Ám a református egyház, keletkezésének első pillana-
tától kezdve, közvetetlentil a szentírás ősi, üde forrásaiból 
merítette az élet vizét; kizárólag ezt ismerte el tekin-
télynek, alapnak, kalauznak, szóval létezése, fennmara-
dása és győzedelme egyedüli biztosítékának. Ezért a 
református egyház kiváltképen az exegezis veteményes 
kertje s igazi otthona; úgy hogy azok a nem református 
tudósok is, a kik a XVI. század óta egészen napjainkig 
az exegezis terén maradandó nyomokat hagytak maguk 
után, többé-kevésbbé mindnyájan a református biblia-
elvűséget juttatták érvényre. 

Határozott alapelve végül az igazság, a mi az isteni 
kinyilatkoztatás lényegének és czéljának megismerésé-
ben, az ezen megismerésből eredő lelkiismereti meggyő-
ződésben és e meggyőződés állhatatos védelmezésében 
s a diadalra jutásáért vívott önzetlen, dicső küzdelemben 
nyer kifejezést. Ez elvet áldásosán érvényesíti minden 
előítélet, szűkkeblűség és önkény ellenében; viszont ez 

Kálvin, mint írásmagyarázó. 
Elvitázhatátlan tény, hogy Kálvin a reformácziói 

kornak legnagyobb ós legtermékenyebb exegetája, a 
kiben az egyházi atyák irásmagyarázási jeles tulajdon-
ságai és az újabb korbeli exegeták sokoldalú kiválóságai 
a legszebb összhangban egyesülnek és érvényesülnek. 
Ihletésszerűleg hivatott volt tehát arra a feladatra, hogy 
a reformáczió által verítékes küzdelemmel kivívott és az 
evangéliumi protestáns egyház egyeteme által elfogadott 
örökigaz alapélveket, az egyes bibliai iratok szövegének 
magyarázásánál is, elfogulatlanul, szabadon, sikeresen 
alkalmazza, a helyes magyarázási módszer feltételeit 
megállapítsa és általában az exegesis jelentőségét s czél-
ját, mintákul szolgáló műveiben felmutassa. 

Ez alapelvek közül kiemelkedik a szabadság, a 
mely a bibliai tudományosságnak, közelebbről az exege-
sisnek létfeltétele, éltető levegője. Ennek megóvása ér-
dekében Kálvin keresztyéni önérzettel tiltakozik az ellen, 
hogy a papság által képviselt egyház, zsarnok módjára 
elnyomja, avagy erőszakosan korlátozza az egyéni és 
evangéliumi szabadságot, oly módon, hogy a zsinatok 
határozmányait a szentírás magyarázásánál szintén zsi-
nórmértékül alkalmazza, csupán azért, hogy a bibliával 
merőben ellentétes tantételeket, p. o. a gyónásról, a tisz-
tító tűzről, az utolsó kenetről s több effélékről szóló 
dogmákat, rá lehessen erőszakolni a lelkekre. Ezt a jog-
tipró hatalmaskodást senki sem leplezte le oly nyílt bá-
torsággal ; viszont a bibliamagyarázásnak mind az egyház 
nyűgei, mind bármi emberi tekintély békói alól való 
függetlenítése érdekében senki sem emelte fel szavát oly 
hathatósan, mint Kálvin. Ám ez az irásmagyarázási sza-
badság nem azonos az önkényes viszketegségből, egyéni 
tetszésből vagy gyűlölködésből eredő vélekedésekkel; 
sem nem a régibb egyházi írók felfogásának, vagy a 
keresztyén hitvallási iratokban szövegezett tantételeknek 
indokolatlan elvetése, hanem csakis a szentírással össz-
hangzó és egyező lelkiismereti meggyőződés nyilvánu-



a legszigorúbb bírája abban a tekintetben, hogy csakis 
úgy értse, fejtegesse, magyarázza és vallja az írást, a 
mint az ő lelkét megvilágosító Szentlélek sugallja és 
ja vallj a. 

Hogy ezeket a szent és magasztos elveket Kálvin, 
mint tudományosan képzett, őszinte, önálló, független, 
hitbuzgó, keresztyén exegeta mily páratlanul remek mód-
szerrel, következetességgel és sikerrel alkalmazta az 
egész szentírás magyarázása folyamán, és hogy szaka-
datlan lánczolatban közrebocsátott, nagyobbára kiváló, 
hithű és érdemdús férfiaknak vagy testületeknek ajánlott 
exegetai művei mily közvetlen és áldásos hatással voltak 
az írásmagyarázás irányítására és fejlődésére: mindezt 
saját műveinek beható tanulmányozása alapján részlete-
sen kifejtettem abban a tanulmányomban, mely a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság Emlékezés Kálvinról czímű 
jubiláris kiadványában jelent meg. 

Dr. Erdős József. 

Kálvin, mint lelkipásztor. 
Kálvinnak magasztos felfogása volt az emberi életről 

általában, de különösen az Istennek teljesített különös 
szolgálatról. Istennek kegyelme az emberben szerinte 
abban dicsőült meg leginkább, hogy bár ezen szolgálatra 
— igehirdetés, pásztorkodás — még az angyalok sem 
méltók: minket, gyarló embereket, „e földnek férgeit" 
méltatott. 

Ebben a szóban: pásztor, mindaz, a mi legfensé-
gesebb, bennfoglaltatik. A legodaadóbb, legönfeláldozóbb 
szeretet, a mélységes felelősségérzet (Ez. 34.) és a leg-
buzgóbb munkásság foglalata szerinte e szó. 

És valóban, Kálvin nagysága, Isten által ihletett 
buzgalma nem tűnik ki egyetlen munkakörben sem job-
ban, mint abban a szolgálatban, a melyet részben mint 
igehirdető, részben mint gyülekezete egészének ós tag-
jainak pásztora, szivének utolsó dobbanásáig oly híven 
teljesített. 

Hogy mily komolyan ós a felelősség mily tudatával 
teljesítette igehirdetői szolgálatát, arról az egyszerű sta-
tisztikái adatok is tanúskodnak. 

Strassburgban naponkint, Genfben minden második 
héten szintén naponkint, néha 2—3-szor is prédikált. 
A mily hatalmas kommentátora, magyarázója volt Kálvin 
az Igének, époly fáradhatlan, lángbuzgalmú pásztora 
volt gyülekezetének a szószéken. Nyomtatásban 869 
beszéde jelent meg, de vannak kéziratban fennmaradtak 
is. S mint ezt többen kiszámították, mintegy négyezer-
szer prédikált Kálvin életében. 

És képzeljük el e mellett az ő sokoldalú, szinte 
az egész kontinensre s Angliára kiható nagy munkáját, 
ezrekre menő levelezését, kommentárjait, egyéb, kisebb-
nagyobb munkáit: bizony bámulattal kell tekintenünk 
Isten e választott edényére I 

Predikácziói a Corpus Refermatorum 50—86. köte-
teiben olvashatók, a hol az illető könyvekre vonatkozó 
kommentárokkal parallel vannak közölve. 

Kálvin módszere e téren az volt, hogy a biblia 
egész könyveit vagy nevezetesebb részeit vette fel soro-
zatos prédikácziói alapjául. Ő az egész bibliát prédikálta. 
A bibliában élő lelke oly fontosnak tartotta ennek szinte 
minden egyes szavát, hogy prédikáczióinak nagy része 
nem egyéb, mint az illető bibliai résznek szórói-szóra 
való megmagyarázása és alkalmazása. Mert nagyon is 
tudta Kálvin, hogy mivel tartozik a szószéken gyüleke-
zetének! Van prédikáczióiban tan és magyarázat, de 
azért ezek minden ízükben egyszersmind praktikusak is. 

Kálvin minden ízében ismerte gyülekezetét. Hiszen 
nem volt még olyan lelkipásztor, a ki nagyobb súlyt 
helyezett volna a szolgálat ezen ágára, mint ő. Ezért 
látta ő, onnan a szószékről is, gyülekezete minden tag-
jának, osztályának bűneit, félszegségeit, de egyszersmind 
bánatát, szenvedéseit is. És így alkalmazta Isten igéjét 
egész gyülekezetére, az állami, köz- és magánélet min-
den megnyilvánulására. Éberen őrködő lelkének figyel-
mét nem kerülte el semmi és senki. 0 valóban „igazán 
hasogatta Istennek igéjét." A genfi pártok küzdelmei, a 
családi, társadalmi és egyházi élet kötelességei, a szen-
vedők, a máglyákon elhaló mártírok sóhajai mind meg-
elevenülnek előttünk beszédei olvasása közben. Teljes 
erővel és felszereltséggel, Isten előtt magát mélyen meg-
alázva, de az emberek előtt az élet nagy komolyságát 
Istennel szemben való, el nem mulasztható köteles-
ségeink teljesítését nagy erővel sürgetve állott ő szün-
telen a szószéken. A maga számára nem kért sem-
mit ; de követelt mindent Istene részére. Istent nem tisz-
telni, vagy nem helyesen és méltón imádni, neki nem 
engedelmeskedni, vagy épen nevét hiába felvenni, tisztá-
talanul beszélni és bűnben élni: Kálvin szerint a leg-
súlyosabb felségsértés! Isten iránti féltékeny szeretete és 
nagy tisztelete mindenütt, de legkülönösebben prédikácziói-
ban nyilvánul meg. Prédikáczióiban, mert ezek legközvetle-
nebb és legtermészetesebb megnyilvánulásai az 0 Istenért 
és annak nagyságos dolgaiért égő lelkének. Mert hiszen 
tudjuk, hogy Kálvin prédikáczióinak túlnyomó részét előre 
le nem írta, sokszor talán előre át sem gondolta. Erre 
egyszerűen a fizikai lehetőség sem volt meg nála. Annál 
nagyobb álmélkodással olvassuk most, 400 esztendő 
múlva is beszédeit és csodálattal szemléljük tartalmi és 
kifejezésbeli pontosságukat, emelkedettségüket; azt a 
bámulatos készséget, a mellyel ő a szószéken állott! 

Valóban azok a buzgó emberek, a kik beszédeit 
szóról-szóra leírták és közrebocsátották, méltók hálánkra, 
mert Kálvin lelkületét, nagy munkáját, ennek nehéz-
ségeit, küzdelmeit, levelei mellett ezek, a lelke mélyéből 
fakadt beszédek tűntetik fel leghívebben. Beszédei olva-
sása közben önkéntelenül is odaképzeljük magunkat 
azon eszmék és események közé, a melyek az 0 lelkét 
táplálták és emésztő munkára késztették. El tudjuk kép-
zelni őt, Isten igéjének megalkuvást nem ismerő em-
berét, midőn így szólt: „Inkább sülyedjen el a világ, 
mintsem megengedjem, hogy ilyen bűnök követtessenek 
itt el, a nélkül, hogy szavamat ellenük felemeljem." 



El tudjuk képzelni a hatást, a melyet a hallgatók lel-
kében felidézett, midőn szólott az Isten felségéről és a 
mi kicsinységünkről; az Isten végtelen, biztosan és erő-
sen munkáló és megtartó kegyelméről és az Istennek 
szentelt élet dicső reménységeiről. Az Ő lelke teljesen 
a bibliában élt; annak szelleme, annak eseményei eleve-
nültek meg ajkain, s így nem csoda, ha — miként ezt 
a beszédeit kiadó diakónusok is írják az előszóban (Deu-
teronomium): Kálvin mester prédikáczióinak meghallga-
tására elképzelhetlen nagy tömeg tódul. 

E helyen nem szólhatok részletesen Kálvin beszé-
deiről. Csak annyit mondok még, hogy Kálvin prédiká-
czióinak behatóbb tanulmányozása ós az Ő prédikátori 
működésének méltánylása különösen arra kell, hogy ta-
nítson bennünket, hogy ezen Isten által rendelt szent 
szolgálat a mi munkánk középpontj a, es hogy nékünk, 
Isten és emberek iránt való kötelességünkből kifolyólag, 
a teljes felelősség érzetével kell állnunk a szószéken! 

Hogy Kálvin mint pásztor, a szó különleges értel-
mében, hogyan szolgált, erre vonatkozólag elég csak 
utalnunk arra, hogy ő az egyház egész munkáját a legfőbb 
czélnak: a lelkek megtartásának, gyógyításának, Isten-
hez vezérlésének szolgálatába állította. Az a kérlelhetetlen 
szigor is, a melyet ő e munkája közben nem egyszer 
tanúsított, abból az aggodalomból és mély felelősségér-
zetből fakadt, a mellyel pásztori tisztének kötelességeire 
tekintett. Krisztus lett minékünk szentségünkké, — ez volt 
jelszava. Szentnek és tisztának kell tehát lennie annak 
a légkörnek, annak a társaságnak is, a melynek köré-
ben a keresztyén ember él. Ha vétkezik a te atyádfia, 
ne leplezd, el ne hallgasd, pásztori szeretettel szólj hozzá-
de ha ez sem használ: mondd meg a gyülekezetnek, és 
a gyülekezetnek szent kötelessége/ hogy szeretettel, de 
ha ez sem használ, szigorral irtsa a bajt s a bűnt. 
(Máté 18.20). 

Magát semmiben nem kímélve gyakorolta Kálvin 
pásztori tisztét, jókkal, bűnösökkel, örvendőkkel, bánkó-
dókkal és haldoklókkal szemben. Ajtaja nyitva állott; 
senkit, a ki hozzá fordult, el nem utasított. Ezer gondja 
közepette soha nem feledkezett meg a szegényekről és 
a szegény, üldözött testvérekről. Lesz alkalmunk bőveb-
ben megismerkedni Kálvin leveleivel és ezekből látni 
fogjuk, hogy mily széles körre terjedt ki az ő Ielkipász-
torkodása, Genf határain túl is. Legszebb levelei azok, 
a melyeket vívódó, szenvedő emberekhez intézett. Mond-
ják, tudott Kálvin rideg és kemény lenni. Oh, de mint 
tudott ő vigasztalni is, azzal a vigasztalással, a melyet 
felülről, Istentől vett! Mártírokhoz, halálra készülőkhöz 
intézett levelei tanúskodtak az ő pásztori tapintatáról, 
bölcseségéről és mindenekfelett Isten szabadító, nagy 
kegyelmébe vetett, erős hitéről 1 Tudott sírni a sírókkal! 
Beszédeiből, leveleiből kiérzik szívének zokogása Isten 
bajnokainak földi szenvedései felett. De az a feltétlen 
bizonyosság, a mely lelkét eltöltötte, beszédeinek, írá-
sainak lelkeket megedző erőt is kölcsönzött. 

Kálvin mindhalálig hű pásztora volt a reábizottak-

nak. Avagy lehet-e olvasni meghatottság nélkül azokat 
a pásztori szavakat, a melyeket élte utolsó napjaiban, 
halálra már megért testben, de még mindig erős lélekkel 
szólott! Azoktól, a kik ágyát körülállották: a magistra-
tustól, lelkósztársaitól a maga részére nem kért semmit, 
ha nem egy jeltelen nyugvóhelyet! De kért annál nagyobb 
vigyázatot azokkal szemben, a melyeket erős hite szerint 
Isten reá és munkatársaira bízott! 

Valóban, csodálattal tekinthetünk Kálvin minden 
munkájára; de mi, lelkipásztorok kell, hogy dicsekedés-
sel, de egyszersmind bizonyos szégyenkezéssel is tekint-
sünk Krisztus e hű bizonyságára, a ki úgy az igehir-
detésben, mint a pásztori különös gondviselésben igazi 
nagy reformátor volt! 

A Kálvin szellemében teljesített igehirdetés és pász-
torkodás nagy dolgokat művelt mindenütt, valahol csak 
gyakorolták ! „Istennek lelke nem szoríttatott meg !" Mi is 
várjuk az emlékezésnek ezen esztendejében, hogy a mi 
magyar Sionunk kőfalai is megerősíttetnek, azon szol-
gálat behatóbb gyakorlása által, a melyet Kálvin oly 
dicsőségesnek tartott és a melyet haláláig oly híven tel-
jesített ! 

B. Pap István. 

Kálvin, mint pedagógus. 
Kálvin pedagógiai nézetei épúgy vallásos meggyőző-

désének középpontjából erednek, mint a hogyan ez a 
vallásos meggyőződés uralta nézeteit az emberi élettevé-
kenység minden terén. Keresztyén tanítással és egyházi 
figyelemmel az emberekből Isten népét nevelni, — ez 
volt egész reformátori működésének alapgondolata. S 
alig alkalmazhatnánk Kálvinva megfelelőbb jelzőt, mint 
azt, hogy nevelő volt a szó szoros értelmében, és pedig 
nemcsak a gyermekek, de a felnőttek nevelője is. 

Kálvin felfogása szerint a tanítás és fegyelmezés 
elsősorban az egyház feladata; de az egyházat e mun-
kájában támogatni az államnak is kötelessége. 

Az eszmény, melynek megvalósítására egyháznak 
és világi hatalmasságnak egyaránt törekednie kell: az 
Isten országa, melyben az Úr legyen minden mindenekben. 
Egyházban és államban csak egy akarat érvényesülhet: 
az Isten akarata. Az Isten dicsőségét magasztalni, szent 
akaratát érvényre juttatni, s így valóságos szent népet 
nevelni: ez az a közös czél, melyben egyház ós állam 
találkoznak, s melynek megvalósítására Kálvin Genf lako-
sainak nevelésében akart és tudott jó példát mutatni. 

A mit Kálvin így a nevelés fogalmának általánosí-
tásával, mint alapeszméjéből szükségképen folyó feladatot 
látott maga előtt, ugyanazt látta feladata gyanánt a 
szorosabb értelemben vett pedagógia terén. A gyermek-
nevelés csak kezdete az életfogytiglan tartó nevelésnek, 
de a későbbi kor helyes nevelése szempontjából min-
dennél fontosabb. A gyermek leikébe kell becsepegtetni az 
igaz vallásos ismeretet, s a gyermeket kell a fegyelem 
eszközeivel ránevelni a keresztyén erkölcsi életre, hogy 



így később az Isten igéje szolgájának munkája a fel-
nőtteken könnyebb és sikerre vezetőbb legyen. 

Ettől a gondolattól vezettetve, különös nyomatékkal 
hangsúlyozza Kálvin, mindjárt Genfbe jövetele után, az 
általa és Farel által még azon évben készített emlék-
iratban az ifjúság nevelésének fontosságát. Feltétlenül 
szükségesnek tűnteti fel, hogy már a gyermek is számot 
tudjon adni a maga hitéről, s erről nyilvános vallást 
tegyen. Úgy ebben az emlékiratban, mint az öt évvel 
később, visszahivatása évében, 1541-ben készített híres 
Ordonnances-ban, a tanácsnak, illetve a konzisztóriumnak 
feladatává teszi ügyelni arra, hogy a szülők gyermekeiket 
keresztyén nevelésben részesítsék s iskolába és vallás-
oktatásra küldjék. 

De nemcsak a vallásos oktatás s a házi nevelés, 
hanem az egész nyilvános iskoláztatás lényeges tárgya 
Kálvin gondoskodásának. Az iskola nemcsak segédesz-
köze az egyháznak, hanem valósággal egyházi intézmény, 
A tanító a lelkipásztornak segéde és eszköze az Isten 
helyes ismeretének megtartásában: maga is a lelkészi 
személyek közé számíttatik, s ugyanazon fegyelem alá 
van vetve, mint a lelkészek. Az egész iskolának feladata, 
hogy a jó és hasznos ismeretekre, főleg pedig az Isten 
félelmére nevelje az ifjúságot. Legmagasabb s legmél-
tóbb törekvése pedig a nyilvános iskoláztatásnak az, 
hogy lelkészeket képezzen, s épen ezért Kálvin iskola-
rendje a theologiai tanárságban, a theologiai akadémiában 
éri el tetőpontját, melyhez annál a viszonynál fogva, 
melyben a világi hatalmasság az egyházhoz áll, az egy-
ház munkáját támogató jogtudósok és közhivatalnokok 
képzése s jogakadémiák felállítása járul. 

Azok a törvények, melyeket Kálvin Bóza Tódorra 
az 1559-ben megnyílt genfi iskola számára készített, eléggé 
mutatják Kálvin pedagógiájának fő jellemvonásait. A neve-
lés tekintetében különösen jellemző s nyilvános fenyítés 
rendszere, melyet az egész ifjúság jelenlétében az iskola-
mester, mint az ifjúság nagy családjának lelki atyja 
hajtatott végre. Nyilvánvaló, hogy a fenyíték ezen alkal-
mazásának czélja az elrettentés s az iskolamester erkölcsi 
intéseinek és figyelmeztetéseinek sikeresebbé tétele volt. 
A zsoltáréneklés és az imádkozás kötelező volta, s a nagy 
nyomaték, mellyel ezek a tanítás egészébe illesztettek 
bele, kétségtelenné teszik, hogy az egész tanítás a vallás-
erkölcsi nevelés szolgálatába volt állítva, s a két eszköz 
fegyelmezés és keresztyén tanítás, így munkálkodnak 
közre arra az egy nagy czélra, hogy az ifjúságból valódi 
keresztyén ifjúságot neveljenek. 

A tanításben a fősúly a nyelvek és pedig az anya-
nyelv s a két klasszikus nyelv alapos megtanulására van 
fektetve. A kitűzött czél a klasszikus nyelvek terén oly 
magas, hogy azt csak az e nyelvekben való állandó 
gyakorlás segélyével volt lehetséges elérni. A klasszikus 
nyelvek tanulása is végelemzésben a vallási nevelés 
szolgálatába volt állítva. Az írók s műveik úgy voltak 
megválasztva, hogy csak azokkal ismerkedhetett meg a 
gimnáziumi tanuló ifjúság, a melyek erkölcsi felfogás 

tekintetében tisztultabb eszméket tartalmaztak s távol 
állanak a léha ledérségtől, úgy hogy ezáltal alkalmasak 
arra, hogy a keresztyén nevelésnek is szolgálatába 
állítassanak. 

Mostohán bánik a tanterv a természeti tudományok-
kal, bár a fizikára néhány órát szentel. Ez okát a ter-
mészeti tudományok akkori fejletlenségében találja, mert 
Kálvin különben nagy becsben tartotta a természetet, 
mint a melyben Isten dicsőíti meg önmagát, s a mely nagy 
számmal szolgáltat Isten csodálatos bölcseségéről bizo-
nyítékokat. A fizika, a csillagászat, az orvostan, mind arra 
valók, hogy mélyebben vigyenek bennünket az isteni 
bölcseség titkainak ismeretébe. De minthogy ugyanezt 
a czélt a szellemi tudományok révén sokkal könnyebben 
elérhetjük, Kálvin csak alapfelogásához marad követke-
zetes, mikor az iskola tantervében a természeti tudomá-
nyoknak oly csekély helyet biztosít s ezek tanulmányozását 
a gimnáziumi oktatás köréből kiveszi. 

A tantárgyak megválasztásán kívül igen fontos 
szerepe van az iskolai oktatásban a methodikának. Ha 
az iskolai törvények erre vonatkozólag csak általánosság-
ban mozognak is, egy dolog kétségtelenül kitűnik belőlük, 
az t. i., hogy Kálvin nem óhajtotta a tanítást a puszta 
megtanultatás kereteiben tartani, hanem helyet kívánt 
adni az ifjúság önmunkásságátiak is. Erre valók a minden 
osztályba elrendelt vitatkozások, értve ezalatt az alsóbb 
osztályokban a növendékeknek azt a jogát és köteles-
ségét, hogy az általuk nem értett dolgokat megkérdezzék. 
Erre valók a felsőbb osztályokban a nyilvános előadások 
s az ezekkel kapcsolatos jutalmazások. Erre valók a 
theologiai szakon a lelkész jelenlétében és vezetése 
alatt tartott vitatkozások, az érveknek és ellenérveknek 
egymás ellen való felvonultatása. így a növendékek spon-
taneitására támaszkodó s azt erősítő pedagógiai elv végig-
vonul a tanítás egész vonalán, s bizonyára megérdemli 
a figyelmet még ma is, sőt épen ma, a mai oktatási 
rendszer mellett, mely a gyermeket majdnem kizárólag 
a reczeptivitásra kárhoztatja s önálló egyénisége kifej-
lődését gátolja. 

A genfi akadémia s az ennek szellemét irányító 
törvények mintául szolgáltak mindazon intézeteknek, 
melyek a következő időszakban a kálvini reformáczió 
hatása alatt álló népeknél keletkeztek. S így az 1559. 
év június 5-dike nemcsak Genf városa történetében volt 
fontos nap, de fontos dátum a pedagógia történetében 
is. Különösen a felsőbb iskolák szervezésére volt a genfi 
akadémia példája nagy hatással, mely hatás kiterjed 
úgyszólván napjainkig. 

Kálvin alapgondolata, mely szerint a keresztyén 
nevelés munkájában egyház és állam közösen osztoznak, 
szükségképen magával hozta, hogy az egyház ne tekintse 
a maga feladatát befejezettnek egy lelkészképző intézet 
felállításával, de gondoskodjék arról is, hogy az államéletet 
vezető s a polgári élet viszonylataiban szereplő egyének 
is oly szellemben neveltessenek, hogy munkájukkal támo-
gassák az egyház nevelő munkáját. Röviden : a theologia 



mellett szükséges kiegészítőül ott áll a jogi akadémia 
is. A genfi akadémián Kálvin nem érte ugyan meg a 
jogi szak felállítását, mert ez csak a halálát követő 
évben (1565) nyilt meg, de hogy alapgondolata mennyire 
érvényesült, azt a pedagógia történelme tanúsítja. A hol 
az erők teljes egyetem felállítására elégtelenek voltak, 
ott legalább a theologiai és jogakadémiai szak biztosí-
tására tettek meg minden lehetőt. így nálunk Magyar-
országon, a hol a három főiskola : Debreczen, Pápa és Sáros-
patak tartottak fenn s részben tartanak fenn theologiai 
és jogakadémiát. így Hollandia, hol a szigorú kálvinizmus 
hívei három évtized előtt (1880) állítottak fel egy csonka 
egyetemet, melynek azonban a két szaka, a theologiai 
és jogi, egyszerre nyílt meg. 

Eltekintve attól a szoros kapcsolattól, melyet a 
kálvini pedagógia a theologiai és jogi szakok között léte-
sített, nem mondhatjuk, hogy akár az akadémia, akár a 
gimnázium tanterve az akkor meglévő intézetektől valami 
lényeges eltérést tanúsított volna; sőt a jog és theologia 
kapcsolatát is megtaláljuk Melachtonnál, ha nem is oly 
kifejlett alakban s dogmatikailag oly erősen megokolva, 
mint az Kálvin rendszeréből folyt, mert Melanchton is 
hangoztatja a felsőbb oktatásban a theologiai, jogi és 
bölcsészeti ismeretek közt a kapcsolat. 

Még kevesebb az eltérés a gimnáziumi tantervben 
az akkori pedagógiai nézetekből, különösen Sturm János 
strassburgi pedagógus nézeteitől, kinek működését Kálvin, 
Strassburgban tartózkodása alatt, közvetlen tapasztalatból 
tanulta megismerni. Ám azért a genfi gimnáziumot nem 
tekinthetjük a strassburgi intézet egyszerű másolatának, 
mint ezt Sturm franczia életírója, Schmidt állítja. A 
középkori iskolarendszernek s a renaissance humaniz-
musának sajátságos vegyüléke volt ekkor általában ural-
kodó, s az látható épúgy Sturm strassburgi intézetében, 
mint a genfi gimnáziumban, a nélkül, hogy ez utóbbi-
nak az előbbitől való direkt függését kellene feltéte-
leznünk. 

Hátra van még, hogy néhány szót szóljunk Kálvin-
ról, mint előadó tanárról; mert az intézetnek, melyet 
annyi küzdés és fáradság után felállítania sikerült, maga 
is tanára volt. 0, ki, mint egyik életírója mondja, maga 
volt egy egész akadémia, most hű barátjával és munka-
társával, Bézával együtt a valóságos akadémiának lett 
egy lusztrumon át lelke s legfőbb dísze. Hallgatására 
sereglettek az ifjak Európa minden országából. Előadá-
sait ugyanaz jellemezte, a mi iratait is: logikai követ-
kezetesség és a kifejezésbeli szabatosság. Egyik élet-
rajzirója és tisztársa, Coliadon, mint tanárról, a követ-
kezőket jegyzi fel: „Ha előadásait tartotta, úgy csak az 
egyszerű szentírási szöveg állót előtte, s mégis mindent 
teljes rendben fejtett ki. Még mikor Dániel könyvét 
magyarázta is, a melynél pedig sok történelmi jegyzetet 
kellett felhoznia, nem volt előtte papiros, hogy emlé-
kezetét ennek segítségével támogassa. Kevés ideje volt, 
hogy előadásaira készüljön, mert még, ha akarta volna 
is, nem volt hozzá módja. De szelleme oly szerencsés 

volt, ítélete oly éles, hogy egy pillanatra megértette, 
a mit olvasott s képes volt azt nagyszerűen kifejteni". 
Tanári előadásaival Kálvin csak fokozta és közvetlenebbé 
tette azt a hatást, melyet a reformáczió megszilárdítására 
nagyszámú levelezéseivel és theologiai irataival elért. 

Kálvinnak, mint pedagógusnak, s az általa alapított 
akadémiának nagy hatása époly történelmi tény, mint a 
mily ismert az az ok, melyből e hatás származott. Ha 
Kálvin egész életének tanulmányozása nem volna elég-
séges magában is arra, hogy e hatás oka felől tájéko-
zatlanok ne maradjunk; ha irataiból s különösen nagy 
művének, az Institucziónak minden lapjáról nem szólna 
is félreértetlenül hozzánk, rámutatva hatásának nagy 
titkára: akkor sem kellene kétségben maradnunk a felől, 
hogy mi volt e rendkívüli ember páratlan hatásának 
titka. Mert, ha az élet tanúságát, a szellem beszédét 
meg nem érthetnők: megszólalnak a kövek, a genfi aka-
démia kövei, melyek egyikére, a csarnok boltozatán, 
Kálvin héber nyelven e szavakat vésette: „Az Úrnak 
félelme a bölcseségnek kezdete." Kálvin vallásos meg-
győződését épen úgy, mint pedagógiáját, ez a néhány szó 
fejezi ki félreértetlenül. 

Dr. Antal Géza. 

Kálvin János, mint iskolaszervező. 
A reformáczió a nemzetek életében nagy művelődési 

tényező volt, mert olyan arányokban fejlesztette az isko-
lákat, hogy azt napjainkban is alig közelítjük meg. 
Királyok, fejedelmek, gazdag városok, ha némi jólétre 
emelkedtek, bőkezűségük az iskolákkal szemben nyilat-
kozott meg. Luther híres szózatában a német városok 
polgármestereihez és tanácsaihoz fordult, hogy iskolákat 
állítsanak fel, és azok megértették őt. Kálvin SZÍVÓS ki-
tartással törekedett főiskola alapítására, hogy eszméit 
minél szélesebb körben terjeszthesse. Mikor a német-
alföldiek a spanyol uralom alól felszabadultak, Leyden 
városának egyetemet ajándékoztak. A Rákócziak és más 
erdélyi fejedelmeink bőkezűen gondoskodtak főiskoláink-
ról s nagy áldozatokkal európai hírű tudósokat is hív-
tak iskoláikba. Főuraink sok derék ifjút küldtek kül-
földi iskolákra, „sok szép sár arannyal". 

Reformátoraink mindnyájan egyúttal iskolaszerve-
zők is voltak, sőt tanítottak is. Husz a prágai egyete-
men, Luther és Melanchton Wittembergben, Kálvin 
Strassburgban és Genfben. Kálvin hatását, reformátori 
pályájának majdnem a végéig megbénította az a körül-
mény, hogy főiskola, melyet ő irányított volna, nem 
állott rendelkezésére. Hogy mégis az egész Európát át-
ható eszmemozgalmat volt képes indítani, olyan mozgal-
mat, a mely az állami és társadalmi élet minden vonat-
kozásában éreztette a maga hatását: annak oka másban 
keresendő. A mit Luther az iskolákkal ért el, azt Kálvin 
az ő, mindent átható hatalmas szellemének bizonyságául 
szolgáló műveivel biztosította. 

Bármennyire át volt hatva Kálvin az iskolák jelen-



tőségétől, mint iskolaszervező nem ért el olyan eredmé-
nyeket, mint a szerencsésebb körülmények közt működő 
Luther és Melanchtön. Bázelből kiindulva, már előbb 
bejárta az egész Svájczot a 'humanizmus. Zwingli is 
humanista volt, mielőtt reformátor lett, sőt mint refor-
mátor sem tagadta meg a pogány írókat. Zürichben és 
több más helyen is volt humanista szellemben működő 
iskola, melyekben az állam ügyelt fel s gondoskodott az 
iskolákról. Ezek fentartására fordították nagy részben a 
régi kolostori javakat is, akár csak nálunk a reformáczió 
századában. A strassburgi iskolában, a hol Zwingli is 
felolvasott, 1525-től fogva theológusokat és lelkészeket 
képeztek. 

Nehéz feladat előtt állott azonban Kálvin Genfben, 
a hol egy, a polgárháborúk által zaklatott területen 
kellett volna főiskolát állítania. Volt itt ugyan már előbb 
is egy középkori, skolasztikái szellemű iskola. Némi 
haladást jelentett 1532-től fogva Froment Antal itteni 
iskolája, a ki humanista szellemben működött ugyan, 
de iskolája felett maga a városi tanács mondott ítéletet, 
a mikor 1536 máj. 21-én új kollégium felállítását hatá-
rozta el. Ugyanazon év augusztusában kezdte meg 
genfi működését Kálvin, a ki már ekkor nemcsak tel-
jesen át volt hatva az iskolaügy jelentőségétől, hanem 
ismerte is korának reform törekvéseit, mivel már előbb 
érintkezett korának sok jeles pedagógusával. Az új 
iskola szervezésében Kálvin irányító szelleme érvé-
nyesült. 

A városi tanács Saunier Antalt bízta meg a kollé-
gium szervezésével, 1537 végén. De kivette abból a 
maga részét Kálvin is, a jeles pedagógussal, Cordier 
Mathuriennel együtt. Az újjászervezett iskola Rive 
városrészben, a régi ferencrendi kolostorban nyílt meg. 
Az iskola, Kálvin Institutiójának megfelelően, a köz-
művelődés emelése mellett az egyházias érzület és az 
állam czéljait tartotta szem előtt. Űj vonás benne a 
nemzeti nyelv felkarolása, a mi Melanchtön és Sturm 
iskolái fölé emelte. 

Az iskola nem szilárdulhatott meg, mert Kálvin 1538-
ban távozni volt kénytelen Genfből. Távozása után a 
kollégium élete csak tengődés volt. Kálvin pedig olyan 
helyet keresett, a hol szellemi irányának terjesztésére 
alkalmas tért nyerhet. így került, némi viszontagságok 
után Strassburgba, a hol 1539 máj. 1-én kezdte meg tanári 
működését. Messze földről keresték fel hallgatói. Ezek-
kel benső viszonyban volt, több tanítványát szállására 
és asztalához fogadott. 

Mikor Kálvin újból visszatért Genfbe, a főiskola 
felállításán fokozott erővel buzgólkodott, mert a franczia 
református egyház is tőle várta papjait. Azonban az 
anyagiakban szűkölködő városban nehéz feladat volt a 
főiskola létesítése. A városi tanács is csak azt engedte 
meg, hogy a polgárságot önkéntes adakozásra hívja fel, 
a jegyzőket utasította, hogy a végrendelkezőket hagyo-
mányok tételére buzdítsák. Kálvin maga, házról-házra 
járva igyekezett a szükséges összeget előteremteni. Meg 

is volt az eredmény. Kálvin lelkes gyűjtésének ered-
ménye 10.024 arany frt volt. Nagy lelki gyönyörűséggel 
szemlélte Kálvin a főiskola falainak épülését. Beteges-
kedése daczára oda vitette magát az épülő falak közé, 
hogy szavaival buzdítsa az építőket. Hat hónap múlva 
készen volt az épület, melyet 1559 jún. 5-én nyitottak 
meg. A városi tanács mondta ünnepélyes szózatában: 
„Nagy kegyelme és jóvolta az Istennek irántunk, hogy 
ezen város már mind a kegyességnek, mind a tudo-
mányoknak tápláló anyja". Ünnepélyesen beiktatták 
rektornak Béza Tódort, a ki ugyanazon szerepet töl-
tötte be Kálvin mellett, mint Melanchtön Luther mellett. 
Sok jellemvonás meg volt a hét osztályú gimnáziumban 
a Sturm strassburgi iskolájából; de Kálvin szigorú 
erkölcsi városából száműzve volt Terentius. Az iskolai 
fegyelem szigorúsága, a naponként négy ízben való 
templomba járás kötelező volta, a szigorú vallás erkölcsi 
irány következményei voltak. 

A gimnázium felett állott az akadémia, mely mint 
lelkészképző intézet mintául szolgált a Kálvin irányát 
követő másországi híveknek. Gyors virágzásnak indult 
az iskola. Mindjárt az első évben 900 rendes hallgatója 
volt, kik közt különféle nemzetek voltak képviselve. 
Néha több mint ezer hallgatója volt. Itt neveltettek azok 
a szilárd jellemű férfiak, a kik a protestantizmust Skó-
cziában és Francziaországban megerősítették. Polgárok, 
iparosok, kereskedők a gimnázium osztályait végezték; 
virágzott a népnevelés. 

Kálvin tehát élete végén elérte azt, a mit a mos-
toha körülmények miatt előbb megvalósítani nem tudott; 
volt főiskolája, mely az ő eszméinek veteményes kert-
jévé lett. 

Mit vett át a magyar ref. egyház Kálvin Iskola-
szervezői működéséből? Volt-e hatása a magyar refor-
mátus iskolák szellemére? Mindezek olyan kérdések, 
melyekre csak a XVI—XVII. századi iskolaügyi moz-
galmak alapos ismerete után adhatunk feleletet. Vala-
mint a tengerben tömérdek patak és tolyó vize egyesül, 
de a tenger vizében az egyes patakok és folyók víz-
tömege többé el nem különíthető, úgy folyt össze a 
magyar református egyház iskoláinak szervezetében és 
tanulmányi rendjében is az a sok forrás, melyből a 
külföldi egyetemekre járó ifjak bőven merítettek. A 
•wittembergi magyar Bursa rendtartása, Kálvin genfi fő-
iskolája, Trotzendorf goldbergi iskolája, Sturm tanul-
mányi rendje és sok más irányú hatás, átalakulva a 
magyar nemzeti szellem körében, együtt alakították ki 
azt a rendszert, mely specziálisan a mi iskoláink tulaj-
dona volt. 

Kálvin iskolaszervezői munkájából azonban mégis 
ki kell emelnünk egy mozzanatot, mely akár véletlen-
ségből, akár a viszonyok azonossága folytán, de fel-
tűnő rokonságot mutat a magyar református iskolák 
keletkezésével és fentartásával. Kálvin a szegény nép 
filléreiből hordta össze a maga főiskolájának köveit; 
a Kálvin eszméit készséggel befogadó magyar reformá-



usok pedig szüntelen háborgattatás, sanyargattatás és 
üldözés közben hordották össze, a hatalmas főuraktól 
kezdve, le a szegény jobbágyig, a szükséges pénzt arra, 
hogy a vallásnak és a tudományoknak hajlékot emelje-
nek. Nem gazdag alapítványok biztosították még akkor 
iskoláink jövőjét. A városok és községek gondozták 
azokat; a városok vagy községek birái egyúttal az egy-
házak gondnokai is voltak. így az iskolai alaptőkék 
hiányát bőven pótolta a vallásos nép áldozatkészsége. 
Ezt az alapgondolatot szépen fejezte ki a hódmező-
vásárhelyi városi tanácsnak, a helytartótanácshoz azon 
követelésre adott válasza, liogy az iskola alapítványai-
ról) tegyen jelentést: „Az iskolát, az elöljáróságot, a 
tanítókat és tanárokat biztosító alapítványi leveleink nem 
annyira a papirra, mint inkább városunk valamennyi, a 
helvét hitvallást követő lakosainak a szívébe és lel-
kébe voltak és vannak írva". A debreczeni főiskola régi 
épületének homlokzatán lévő felirat ma is büszkén hir-
deti, hogy 1803—16-ig a magyarországi helvét hitvallást 
tartó „eklezsiák és jóltevők adakozásából épült". 

Kálvin genfi főiskolája épületének kövei a Kálvin 
reformátori működésének egy jelentékeny fejezetét hir-
detik. Epenígy függ össze a mi református főiskoláink 
épületeinek és fejlődésének a története a sok megpró-
báltatáson és szenvedésen keresztül ment magyar refor-
mátus egyház történetével. 

Becsüljük meg hát azt a szent örökséget, melyet 
őseink iskoláinkban ránk hagytak és ne engedjük azo-
kat hangzatos jelszavakért és magunk áltatásával ke-
zeinkből kisiklani. Kálvin eszméinek éltető lelke volt az 
ő főiskolája. Épen úgy lesz a jövőben is a mi iskoláink 
elszíntelenedése, vagy elvesztése a mi erőtlenségünk 
forrása; iskoláink megmaradása és fejlédése pedig az 
erőteljes fejlődés legbiztosabb záloga! 

Dr. Barcsa János. 

Kálvin hatása a nemzetek politikai életére. 
Dryander, a nagy német evangélikus szónok, Genf-

ben mondott jubileumi beszédében így szólt: Ha Pál 
keresztyén volt, apostolnak kellett lennie. Ha Kálvin 
evangéliumi hitű volt, reformátornak kellett lennie. Ha 
reformátor volt, nem állhatott meg ott, a hol elődei. 
Luther kereste, hogyan találhat egy kegyelmes Istent 
Kálvin megtalálta. Mivel megtalálta, ennek az Istennek 
a számára országot akart alapítani. így politikusnak is 
kellett lennie. Ezért vált a kálvinizmus Svájczon kívül 
Hollandiában, Skócziában, az Egyesült-Államokban és 
Magyarországon is politikai tényezővé. 

A kálvini egyház valóban nem egyéb, mint evan-
gélium szerint való theokráczia, isteni uralom. Az egész 
közélet nem egyéb, mint Isten szolgálata. A kálvini 
egyházrendszer demokratikus a róm. kath. egyháznak 
erősen arisztokratikus szervezetével szemben. Míg a 
római egyház a világi elemet teljesen kizárja az egyházi 
élet vezetéséből, sőt a nép még az istentiszteletnek is 

csak passziv szemlélője, addig Kálvin egyházában, az 
egyetemes papság elve alapján, a hívő lélek közvetlenül 
és szabadon érintkezhetik Istennel. Maga az egyház: 
„szentek közössége". Ezé a közösségé minden hatalom. 
Az egyházi élet vezetői is csak megbízottai a nagy 
közösségnek, s lia méltatlanok tisztükre, megbízatásuk 
visszavonható. 

A kálvini egyház ezzel a demokratikus szerveze-
tével példát szolgáltatott a nemzeteknek alkotmányos 
állami életük megteremtésére. Ilyeténképen a kálvinizmus 
nemcsak vallási, hanem politikai rendszerré is válik. 
Előhívja a romok közül az újkor politikai életének moz-
gató tényezőit: az egyént és az egyéni élet föltételeit 
képező szabadság és egyenlőség eszméit. 

Egy nemzet életében sem oly nyilvánvaló talán a 
kálvinizmus határa a politikai élet kialakulására, mint 
szülőhazájában, Francziaországban. A franczia forradalom 
új világot teremt, új eszméket ád az emberiségnek. A 
nagy forradalom politikai eszméi Bousseau könyveiben 
gyökereznek. Rousseau is Genf városában élt, mint 
Kálvin. Mindketten ugyanazokért az eszmékért harczoltak, 
csak egyik a vallási, másik a politikai téren. 

Bousseau két nagy eszmével rakja le a franczia-
és a többi újkori alkotmányok alapjait. Ezek az esz-
mék már Kálvinnál föllelhetők. Kálvin azt mondja : Min-
dent el kell törülni, a mit a Szentírás nem mond. A mi 
ezen kivül van, emberi találmány. Történelmet, hagyo-
mányokat el kell vetni. Bousseau korszakot alkotó művé-
ben, a „Társadalmi szerződés "-ben ugyanebből az alap-
gondolatból indul ki. Le kell rombolni a mai társadalmat. 
„Emil"-je így kezdődik: Minden jó, mikor a Teremtő 
kezéből kikerül; minden megromlik az ember keze között. 
A lelkek nagy forradalmának, a reforinácziónak is ez az 
alapgondolata. S Bousseau a következtetésekben is meg-
egyezik Kálvinnal. Bouseau is vissza akar térni az ember 
ősállapotához. A mi emberi mű, azt mind le akarja rom-
bolni, hogy az emberiség az eszményi állapotot elér-
hesse. A reformácziónak is az volt a jelszava, hogy 
vissza kell térni az őskeresztyén, az apostoli egyház 
hitéletéhez és szervezetéhez. Luther csak a hitéletéhez, 
Kálvin a szervezetéhez is visszatért. 

Másik hatalmas tétele Rousseaunak: Az ember 
szabadnak született, mégis mindenüttt bilincsekben van, 
Kálvin is ugyanazon az alapon állt, midőn a hierarchi-
kus rendszer bilincseit széttörve, az egyénre, az indi-
vidiumra építette egész rendszerét. Kálvin az abszolút 
hierarchia, Bousseau az abszolút monarchia ellen küzd. 
Kálvin megdönti azt a tant, hogy minden a pápa. 
Bousseau pedig azt, hogy: minden az uralkodó. Kálvin 
a pápai uralommal szemben kimondja, hogy „minden a 
nép". Az emberi jogokat Bousseau nyomán törvénybe 
fogható nagy forradalom pedig kimondja, hogy „minden 
uralom a nemzetben gyökeredzik". A „nép szava Isten 
szava" — jelszó megvan Kálvin Institutiójában. Meg-
van Bousseaunál is és diadalmaskodik a franczia forra-
dalomban. 



Kálvin az egyén számára új egyházat, Rousseau 
pedig új államot,- új társadalmat alkot. Kálvin megal-
kotja az individuális egyházat, Rousseau pedig az indi-
viduális alapokra épített államot. Ezért Rousseaut a 
XVIII. század, az emberi szabadság százada Kálvinjának 
nevezhetjük. Ugyanazzal az alapelvvel indul harczba az 
emberi jogokért, mint a mellyel Kálvin a lelkiismeret 
szabadságáért küzdött. 

íme Kálvin hatása az újkori alkotmányok minta-
képéül szolgáló franczia forradalmi alkotmány kiala-
kulására. 

Szembeszökő Kálvin hatása a franczia forradalmat 
néhány évvel megelőzőleg létrejött északamerikai Egye-
sült-Államokra. Angliából és Skócziából az ú. n. puri-
tánok, Kálvin hűséges követői, Északamerikába vándo-
rolnak. Néhány évvel ezelőtt Knox Jánosnak, a nagy 
skót reformátornak házában járva, olvastam az Egyesült-
Államok 1776 július 4-iki alapítási oklevelét. Ebben az 
oklevélben a szövetségre lépő 13 állam megbízottai 
egyenesen az evangéliumi alapokra és egyházszerveze-
tükre hivatkozva vetik meg a nagy demokratikus állam-
szövetség alapjait. 

íme Kálvin hatása az újkor egyik leghatalmasabb 
államára, az északamerikai Egyesült-Államokra. 

Kálvinnak a virágzó Hollandia politikai életére 
gyakorolt hatásáról csak nem régiben olvashattuk lapunk 
hasábjain dr. Kuyper Ábrahámnak, a nagy holland állam-
férfiúnak szavait: „Ha kitörölnők a kálvinista korsza-
kokat hazánk történetéből, még mindig spanyol tartomány 
volnánk és a holland zászló sohasem mutatta volna meg 
világuralmunkat a tengeren". 

S mit mondjunk mi, magyarok Kálvinnak nemzeti 
életünkre gyakorolt hatásáról ? Mi lett volna hazánkból 
a protestántizmus, közelebbről a kálvinizmus, Bocskay, 
Bethlen, Rákóczi és Tököly fölkelései nélkül ? ! Bizonyára 
az, a mi a protestántizmustól elpártolt Csehországból és 
Lengyelországból lett. Mi is tartománnyá sűlyedtünk volna! 
A kálvinizmus erős szabadságvágya, elnyomatást nem 
tűrő szelleme vezérelte őseinket lankadatlan munkára s 
— ha kellett — fegyverre! Történetíróink felekezeti 
különbség nélkül meghajolnak ez előtt a nagy történeti 
igazság előtt. 

Carlyle azt mondotta, hogyha Luther nem úgy 
cselekedett volna Wormsban: a világtörténelem másként 
alakult volna. De vájjon mi lett volna a világból, ha 
az isteni gondviselés 400 évvel ezelőtt nem adta volna 
az emberiségnek Kálvint, hogy a „sötétségből az 0 
csodálatos világosságára" vezéreljen minket ? ! Még ma 
is sötétségben járnánk s nem ragyogna az előretörő 
emberiség milliói előtt Kálvin jelmondata: „Post tene-
bras lux". 

Dr. Kováts István. 

Kálvinizmus — a közgazdaságban. 

Kálvin megírta a genfi egyház kátéját, de gazda-
sági kátét nem írt. És mégis. . . A genfi egyház kátéja, 
vagyis: Kálvin reformátori működése új alapot adott 
az ember és emberi társadalom közgazdasági életének. 

„Kicsoda Pál és Apollós? hanem ha szolgák!" 
jelenti ki Pál apostol. Kicsoda Luther, Kálvin és a többi 
reformátorok ? hanem ha szolgák ! . . mondják önmaguk 
és mondjuk mi is. Krisztus szolgái voltak mind, — és ez 
az ő legnagyobb dicséretök és dicsőségök. 

A lélek világába, a honnan indul minden emberi 
tevékenység, azt a régi és mégis új termékenyítő fényt 
ragyogtatták, a Ki- így nyilatkozott magáról: „én vagyok 
e világ világossága". 

A mikor Kálvin a keresztyén szabadságot megírta, 
ezzel és minden írásával és tanításaival az ember lelkét 
igyekezett közvetlen összeköttetésbe hozni az isteni lélek-
kel, akkor nemcsak a vallásos érzés számára fakasztotta 
fel a legtisztább tápláló forrást, hanem az alkotásra 
teremtett lélek előtt a tevékenység minden körét is meg-
nyitotta. 

Mert minden lehetőség az emberi lélekben van. 
Nem azért, hogy ott maradjon, hanem látható alakra 
tör, ha szabad mozgása van. Ez a krisztusi istenfiúság 
szabadalomlevele, ezen jeligével: „legyetek tökéletesek, 
mint mennyei Atyátok tökéletes!" 

Kálvin munkájának egyetemes nagy áldása, hogy 
mintegy kulcsot adott a Bibliához és mintegy kézen-
fogva odavezetett a Krisztushoz. 

A kik a kulcsot alkalmazták, a kik ez áldó kezet 
megragadták, akár egyesek, akár nemzet: azok lettek a 
legszorgalmasabb földművelők, legügyesebb iparosok, 
legbátrabb tengerészek, legtisztességesebb kereskedők, 
legállandóbb gyarmatosítók, haláltmegvető katonák. 

Emberi életünk vagy ura, vagy szolgája az anyag-
nak. A biblia „új tanításai" között egyik legértékesebb 
a bennünk levő hármas erő —• anyagi, szellemi, erkölcsi 
— alkotó szabad tevékenységének uralmáról, mely erők 
alakítják az anyagot és nem alakulnak az anyag után. 

Es ez rendkívül hatékony közgazdasági elv is. Ezt 
megértették és gyakorolták is a keresztyénség kezdetén, 
a mikor „a hívők gyülekezetének szive, lelke, egy vala 
és közöttök szűkölködő nem találtatók". A mint azonban 
a küzdő keresztyénség a támadó, majd védekező pogány-
ságnak nyakára hágott: eleinte szükségből, aztán kénye-
lemből, megkívánta és megszerette a hatalmat, s a közös 
szolgálat krisztusi elve helyett a régi czézárizmus hatalmi 
féltékenysége és elnyomása lépett be — a közgazdasági 
tevékenység terére is. Nem az erők szabad tevékenysége : 
a munka megbecsülése által keresték a földi jólétet, 
hanem kifejlődött a harácsolás különböző útakon. Meg-
született a hűbériség, a háborúk, foglalások, rablások, 
fosztogatások ; a nagy erők körül csoportosultak a kisebbek, 
legnagyobb akart lenni a „názáreti szegény próféta" 
helytartója, a „betsajdai szegény halász" utóda: a 



pápaság. Ezeknek dolgoztak, az általuk kívánt és ki-
mutatott formákban. És ilyen közgazdasági élet mellett, 
egészen természetes, s a történelemben tiszta képet is 
nyerünk róla, hogy háborúk, foglalások, házasságok 
révén, hatalmas, gazdag uralkodócsaládok képződhettek, 
váraikat harácsolt kincsekkel megtölthették, de 'krisztusi 
értelemben vett közgazdasági előlialadásról szó sem 
lehetett. 

Krisztus szerinti közgazdaság ! . . Mi ez ? ! 
Hát, a suum cuique... az alkotó erők j o g a . . . a 

munka tisztessége, áldása, boldogsága.. . 
Ezt hozta a reformáczió, ezt hozta Kálvin. 
S a kálvinista emberek és kálvinista népek, ugyan-

csak hamar, az anyagi boldogulás terén is, a haladás 
élére kerültek. 

Végtelen tanulságos a reformáczió korának tanul-
mányozása, közgazdasági szempontból is. „Az elevenítő 
lélek" hatalma nyilvánvaló minden téren. Olvastam egy 
könyvet, dr. Ballagi Aladár írta s a tudományos akadémia 
adta ki, Colbert a czime. Nagyon tanulságos könyv minden 
tekintetben, de főként felemelő példákat nyújt a kál-
vinizmus közgazdasági nagy eredményeiről. Pár sort 
idézek belőle, ízelítőül. „A miniszter (Colbert), kormánya 
kezdetén, csapatostul hozza be a hollandokat, svédeket, 
németeket s egyéb protestánsokat, hogy kultúrpolitikai 
czéljait általok valósítsa meg." És csodálalos változáson 
ment át néhány év alatt Francziaország, a XVII-ik szá-
zad közepén! S mi lett a vége, midőn a nantesi edic-
tumot visszavonták?! „A nantesi rendelvények vissza-
vonása következtében 400,000, jobbára mesterember 
hagyta oda műhelyét örökre, hol csak hitök megtagadá-
sával lehetett volna tovább is dolgozniok. Velők együtt 
mentek a betelepedett s már-már végkép meghonosult 
hollandok, angol gyárosok és gyári munkások. E rendelet 
lakóitól fosztá meg az ország negyedrészét, tönkre tette 
kereskedelmét, meggyöngítette minden részében stb." 

De hát nem szükséges nekünk a messze múltba 
mennünk, vagy távol országokba tanulságos példákért. 
Csak járjunk nyitott szemmel itt magunk körül s önként 
kínálkoznak a tanulságos példák arra, hogy a lélek 
erőinek nyílt zsilipet készítő kálvinizmus miként termé-
kenyíti meg, nemcsak a lelki élet, hanem a közgazdasági 
élet téréit, s a kiskorú gyámságra kárhoztatott római 
katholiczizmus miként köti gúzsba a legjobb erőket is! 
Más példát hozok fel. Itt a mi vidékünkön, az egri érsek 
építtet templomokat; a hívek még az anyagszállítást sem 
bírják, vagy nem akarják ! Nálunk a róm. kath. népiskola 
már második éve szünetel, azon a czímen, mert sem az 
érsek, sem a hívek nem építenek. Gyűléseznek, jönnek-
mennek, alkudoznak, s a hívek ha csinálnának is valamit, 
a gyámkodó hatalom legyint a kezével s azzal vége. 
Míg a kálvinisták birtokokat szereznek, építkeznek, szö-
vetkeznek, s ha igaz vallásos lélek van bennök, crescunt 
sub pondere! 

Mit hoznak a papi nagy birtokok? Minő tényezői 
a nemzeti erőgyűjtésnek ? Lássa meg, a ki látni akar! 

Csodálatos isteni törvény áll előttünk. Kálvin tisztán 
látta ezt. A bennünk levő lélek szabad röpte, erőinek 
érvényesülése, a krisztusi szeretet fegyelmezése mellett, 
egyedüli út Isten országába. A hol az erők kötve vannak, 
bármiféle nyomorult békókkal: tudatlanság, önzés, hata-
lomvágy, elfogultság, eszem-iszom, kövér kegyeskedés s 
több effélék, — ott a halál kapuja tárva-nyitva áll. 

Ezer okunk van mélységes hálát adni a Gondvise-
lésnek, hogy nekünk Kálvint és kálvinokat adott! 

Andrássy Kálmán. 

Kálvin. 
— Születésének négyszázados évfordulóján. — 

Örök Isten! Ki Úr vagy e világon, 
Kinek hatalmad zengi tér, idő : 
Hitemnek szárnyain elődbe vágyom, 
Es porba hullok, mint igaz hivő I 
Örvendező lelkem repülj Nyugatra, 
Hol jég fedi a büszke Alpokat; 
Hol még ragyog a szent szabadság napja, 
S a genfi tó imára hívogat. 

Megállok itt, emlékein a múltnak, 
Nagy messziről jött népek ezrivel. 
Látom, a mint a tűzhalmok kigyúlnak, 
Hol vértanúknak serge vérzik el. 
Piros az ég a szörnyű máglyafénytől; 
Parancsra mond imát a szolga nép. 
— Nem félsz-e Róma bűnöd tengerétől, 
Fejed fölött ha megdördül az ég ? ! 

De jó az Isten! Mikor e világnak 
Lábán-kezén csörög nehéz bilincs: 
Csillagja támad a vak éjszakának, 
Melynek világa, fénye drága kincs. 
Kálvin e csillagunk! Négy század óta 
Lövelli ránk tüzes sugárait. 
Halált kiált reá a büszke Róma; 
De védi keble templomát: a hit. 

Elhagyva, mint ifjú, szülötte — földjét, 
Könyek között bolyong hazátlanul. 
Nem lelkesíti rang, vagyon, dicsőség: 
Csalódni, hinni, tűrni megtanul. 
Új hont keres. A hol a föld nem véres. 
Hol bérezi sas kering az ormokon, 
Ahol beszél szilaj patak szivéhez, 
S dalol szabad madár a lombokon. 

Rombolva zendül ajkáról az ige, 
Mint egykor a kürt Jérikó falán. 
Tüzet fog tőle milliók szive ; 
De Róma megremeg bátor szaván. 
A czifra templomok a porba hullnak; 
A lánczra vert lélek megint szabad. 
Minden, ki hisz, bátran megigazulhat, — 
Dölyfös papok előtt: nincs szolgahad! 



És zúg a harcz. Zúg életre-halálra! 
Csattognak, mint az ég a fegyverek. 
Előre tör Krisztus szegény szolgája; 
Nyomába mindenütt a vérebek. 
Üldöztetés, nyomor között nem lankad, 
Ezer halálnak is szemébe néz. 
Nem emberek, — Isten szavára hallgat, 
S kardot ragad mellette égi kéz. 

Örök szép alkotásin szellemednek 
Nem fog se tér, se a tűnő idő. 
Szerény köröd határa egyre terjed ; 
Hired a vén idővel egyre nő. 
Míg az örök igazságnak hatalmát 
Nem érzik itt a törpe emberek; 
Míg Isten adja harczaink jutalmát: 
Addig ragyogni fog dicső neved! 

Honnan vevéd te hős, te hajthatatlan, 
Ezt a világot rengető erőt, — 
Mely, mint a szikla áll zúgó viharban 
S rohamra készteti a csüggedőt ? 1 
Honnan vevéd azt a merész nyugalmat, 
Hogy megtagadni merd a szent jegyet?! 
— Ki elhívott, — a kit dicsére ajkad: 
Attól nyered e sziklajellemet! 

Elbűvölő, hatalmas szellemedre 
Új nép virul a régi rossz helyén. 
Egész világ büszkén tekint ma Genfre, 
Hol úr: a hittel párosult erény. 
Eszméidet, e hódító hadserget 
A sok betű innen röpíti szét, 
Hogy ott, a hol döntő csatára kelhet: 
Hódítsa meg a nemzetek szivét. 

Hódíta itt is, — hol a vén Dunának 
És a Tiszának árja folydogál. 
Nézd: a magyar nemzet örök Urának 
Dicséretére mennyi templom áll! 
Sötét idők nehéz, bús éjszakáján 
Innen repül ki bíztató beszéd, 
Hogy a korbácsütést ne tűrje hátán, 
S a zsarnokok bilincsét törje szót. 

Oh templomok! ti álljatok örökké, 
Miket emeltek a dicső apák! 
Homály a multatok hiába födné : 
Megértjük a szabadság szózatát! 
Megértjük azt, hogy életünk se drága, 
Ha vészbe' van hitünk s ez árva hon, 
Hogy fény derüljön szét magyar hazánkra: 
Jövel szabadság, égi szárnyadon ! 

Szuhay Benedek. 

Emléksorok. 
Lapunk Kálvin-jubileumi számát minél gazdagabbá 

óhajtván tenni, azokon kívül, a kik e számunk részére 
szívesek voltak önálló czikkeket írni, azzal a kéréssel 
fordultunk a két testvéregyház notabilitásaihoz is, hogy 
szíveskedjenek Kálvinról s hatásáról táplált véleményüket, 
röviden összefoglalva, lapunk számára megküldeni. 

A kik kérésünknek szívesek voltak engedni, azok 
véleményét az alábbiakban közöljük. 

Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 

Hálás köszönettel vettem nagytiszteletű szerkesztő 
úrnak folyó június havának 17-én hozzám intézett azon 
bizalmas levelét, melyben felkért arra, hogy Kálvin 
János, a nagy reformátor működése s hatása felől való 
véleményemnek adnék kifejezést a Prot. Egyh. és Isk. 
Lap jubiláris számában. Nagy megtiszteltetés gyanánt 
vettem e felhívást magamra nézve, és készséggel is tennék 
ennek eleget, ha a nagy életidő, s ezzel járó erőtlen-
ségek ezt tennem megengednék; de az ezeknek foly-
tonos ostroma alatt megfáradt testi, lelki erők erre nem 
képesek. Utamban állanak erre nézve a feledékenység 
és gondolataim korlátoltsága s a multakra való halvány 
visszaemlékezés. 

Régen, ezelőtt mintegy 65 évvel, Török Pál és 
Székács József püspökök idejében, az általuk szerkesz-
tett Egyházi Lapban én is foglalkoztam Kálvin János 
és más reformátorok működésének, hatásuknak megírá-
sával, tanításaik s írásaiknak a népek szellemi s 
erkölcsi életükre gyakorolt befolyásával, mely foglalko-
zásaim s tanulmányaimnak kedves emlékei nagyrészben 
kellemes álomként jelentkeznek fáradt lelkem előtt; de 
azért mindig kedvesek, s visszatükröznek azok lelkemben, 
valahányszor a nagy reformátor „Institutio religionis 
ehristianae" czímű munkáját, vagy annak Nagy Károly 
által való fordítását: „A keresztyén vallás alapvonalai" 
czímű művét olvasom. 

Én ezen örökbecsű munkának egész tartalmát, 
melyet hat czím alatt foglal össze, a Kálvin felfogása 
szerint hiszem és vallom, s e vallomásomban kívánok 
az ő felállítandó szobrára, hálám jeléül egy szerény 
babérlevelet letenni. 

Egyébiránt köszönöm még egyszer, hogy becses 
felhívásával alkalmat adott nekem e levél írására. 

Tisztelettel 
Miskolcz, 1909 június 19. 

Kun Bertalan, 
ref. püspök. 

* 

Gautier Lucien úr, a geníi szobor-bizottság elnöke, 
azon kitüntetésben részesített, hogy ad personam is meg-
hívott a genfi nagy ünnepségekre. 

Fájdalom, az arra adott válaszban ki kellett 
mentenem magamat a megjelenés alól; de nem marad-



tam meg ennél, hanem kiterjeszkedtem egy ifjúkori 
visszaemlékezésemre. 

Boldogult atyám ugyanis 15 éves koromban Genfbe 
küldött, hogy ott, Kálvin szülőföldén szerezzem meg 
azon első benyomásokat, melyek az egyházunkhoz és a 
szabadsághoz való ragaszkodást megerősítsék ifjúi lel-
kemben. 

Az akkor szerzett benyomások annál nagyobbak 
voltak reám nézve, mert hazánk egén azon időben sötét 
felhők vonultak végig. Színről-színre láttam ott Kálvin 
kezenyomát; láttam a genfi reformált egyház fejlődésé-
ben, de láttam a genfi alkotmány szervezetében is. 

Kálvint nemcsak mint nagy reformátort, hanem 
mint a szabad eszmék egy hatalmas bajnokát is kell 
ünnepelni. 0 a lelkiismereti és politikai szabadság ügyét 
együtt szolgálta és egymással kapcsolatban tudta csak 
felfogni és fejleszteni. 

Es hogy a magyar nemzetre az ő tanai ós elvei 
oly messze menő befolyást tudtak gyakorolni, mint hazáján 
kívül talán sehol, azt épen annak tulajdonítom, hogy a 
magyarban benne lakik a szabadság kiolthatatlan szere-
tete, a miről ezeréves alkotmányunk és alkotmányos 
küzdelmünk tanúskodik és hogy olyan eszmék, melyek 
együtt és egyszerre hirdették a lelkiismereti és politikai 
szabadságot, nálunk és legkivált a tősgyökeres magyar-
ságnál, a legkedvezőbb talajra találtak. 

Az ő hagyományai, az Ő elvei, az ő iránya okozták 
nagyrészt azt, hogy vallási küzdelmeink mindig párhuza-
mosan voltak a szabadságért folytatott harczokkal. 

Az aktuális politikát egyházi életünkből minden 
viszonyok között ki kell zárni; de ez nem azt jelenti, 
hogy egyházunk a nagy magyar nemzet-testben el ne 
foglalja és fenn ne tartsa dicsőséges történeti helyét. 
Nemzeteket, egyházakat, testületeket csak azon erők és 
eszmék képesek fentartani, melyek azokat megalkották. 

Egyházunk maradjon hű nagy tradiczióihoz. Ezzel 
hű marad Kálvin nagy szelleméhez is. És reménylem, hogy 
a magyar nemzet és annak törvényhozása sem fogja soha 
elfeledni, hogy ezen hűséggel szemben mennyivel tar-
tozik nekünk. 

A Kálvin-ünnepélyen ezeren és ezeren lehetnek 
jelen, de milliók azok, kik lelkükben ünnepelnek. S Kálvin-
nak neki szerzett joga van ahhoz, hogy necsak egyházunk 
keretében ünnepeljék, hanem gondolatban és érzésben 
ünnepelje, felekezeti különbség nélkül és felülemelkedve 
a geográfiai határokon mindenki, a ki híve a szabadság 
kultuszának! 

Dr. Darányi Ignácz, 
egyh.-ker. főgondnok. 

* 

Az emberiség a különböző századokban különböző 
czélok felé halad s más-más eszményi törekvés lelkesíti 
a jobbakat. A mozgató eszmék és szellemi áramlatok 
visszatükröződnek minden korszak valamennyi nagy 
alkotásaiból, így a reforináczióból is. 

Az ókori tudományért s művészetért lelkesülő 

renaissance után jön a protestantizmus hőskora, a 
Luther-Kálvin epochája, midőn a nagyszerű s nemes-
szívű emberek az Istenhez vezető útat keresik. 

Reformatio in capite et in membris. Ennek hatá-
rozott és végleges irányát Kálvin János, a mozgató 
eszmék és szellemi áramlatok e legfőbb képviselője 
adta meg. 

A mélyérzésű és komoly jellemű ifjú ritka buz-
galommal tanulta Orleáns egyetemén a jogot, a Corpus 
iuris civilis és canonici alapján. Bourges bölcsészeti 
karán megkedvelte a humaniórákat. Seneca egyik művé-
hez olyan klasszikus kommentárt írt (1532), melynél 
különbet egyetlen humanista se készített. 

Jogi és bölcsészeti előkészültséggel fogott a theo-
logiához. Ennek dúsgazdag irodalmát már 1536-ban kor-
szakot alkotó művel gazdagítá. Institutio religionis chris-
tianae czím alatt ismeri ezt a művet az egész világ. Ez 
a könyv egyházunknak kincses Pandektája. Híres Insti-
tutióját franczia nyelven is kidolgozta Kálvin, s ezzel 
oly szolgálatot tett a franczia prózának, mint Luther a 
biblia fordításával a németnek. 

A nagy szellem megnyilatkozása az Institutióban 
világos, erőteljes, öntudatos, pozitív, következetes, merész, 
úgyannyira, hogy még I. Ferenczet is meg akarta győzni. 
Ez a mérhetlen hatású, alapos, tiszta, mélyen átérzett 
Institutio a reformátorok legelső sorába emelte Kálvint. 

Tanítá, hogy a pap nem római értelemben vett 
sacerdos, hanem igehirdető : verbi Dei minister. Az Isten-
nek választottai mind egyenlők Ő előtte. Ez a felfogás 
a krisztusi egyenlőségnek kedvezett. Nálunk is tetszett 
ez a nemességnek, hol az una eademque nobilitas elvét 
hirdette Werbőczy. 

Praktikus, mély bölcsesége, energikus, törhetlen 
jelleme s tiszteletet parancsoló tekintélye államférfiúi 
és reformátor! sikereit biztosíták Kálvinnak. A hódoló 
Genf diadalmenettel fogadta a visszahívott Kálvint, s 
ennek kezéből kapta egyházi és köztársasági alkotmányát. 
Mind az egyházi, mind az állami kormányt vezeti a Con-
sistorium, a tekintély és fegyelem legfőbb areopágja, az 
állami, egyházi és erkölcsi érdekek oltalmazója. ítélt, 
dorgált, fenyített. 

A genfi hívek majdnem minden köznapon hallgattak 
predikácziót, vasárnap többnyire négyszer. Kálvin meg-
ragadó, tartalmas beszédei ellenállhatatlan vonzerőt gyako-
roltak. A világi gyönyörök és a frivol fényűzés ellen a 
a nemes egyszerűség mellett meggyőzőleg sorakoztatta 
hallgatóit. A hit és a jog védelmére a kardot se tartá 
méltatlannak. Ellenségeivel, mint Isten ellenségeivel, 
kíméletlenül bánt, az akkori idők érdes modorában. De 
szigorúság nélkül aligha sikerült volna a hatalmas és 
maradandó alkotás. A biblia és a kard a kálvinizmus 
ismertető jele. Nálunk is együtt járt, különben nem bír-
tunk volna kötni olyan békét, a minő a bécsi, nikolsburgi 
és linczi pacificatió. 

Fenséges zordonságában állítá Kálvin hívei sze-
mei elébe az Úr örök, változhatatlan végzését, a prae-



destinatiót. E komor tan adta meg a kálvinizmusnak 
sajátos jellegét. Ehhez fűződik az Isten akaratában való 
feltétlen megnyugvás, az 0 segítségébe vetett határtalan 
bizodalom, vs annak hivése, hogy a kegyelem és meg-
váltás az örök boldogságra hív bennünket. A kik igazán 
hittek, azok a halált megvető hősies bátorsággal, hajt-
hatatlan kitartással küzdöttek a szent ügyért, s boldogító 
hitben éltek-haltak. 

Kálvin hitte, hogy ő isteni küldetésből működik, s 
hogy ő, a tiszta erkölcsű férfi, az Isten kegyeltje. Magát 
az Úr akarata véges eszközének tartá. Innen a hajt-
hatatlan gerincz s a rettenthetetlen bátorság. A szigort 
nemcsak másokkal, hanem önmagával is éreztette, a 
XYI-ik század keménységével. 

Kálvinra gondolva, el nem feledhetjük a tanügyet. 
A közoktatás a kálvinizmusnak legdicséretesebb oldala. 
Hazánk kultúrájának is végtelen sokat használt. 

Kálvin genfi egyetemén a protestáns tudósok fényes 
serege tanítá a bölcsészeti, jogi és hittudományi tárgyakat. 
Özönlöttek oda a tudni vágyók, hogy Kálvin szellemétől 
nyerjenek impulzust s komoly becsvágyat. „Egybegyűjtve 
sok népeket", a személyes érintkezés közvetlenségével 
sikerült Kálvinnak, hogy közelebb hozza egymáshoz a 
román és a germán népek protestantizmusát. Kálvin 
szelleme éltette és vezette Francziaország hugenottáit, 
Skóczia presbiterianusait, a német birodalmi és német-
alföldi hitrokonokat, Cromwelt, Bethlen Gábort és I. 
Rákóczi Györgyöt s nemzetét. A mi hitbuzgó őseink 
Kálvin ösvényén haladtak ugyan, de úgy asszimilálták 
a kálvinizmust, hogy ez független magyar nemzeti egy-
házzá fejlődött. Ezért bírt ellentállni a viharoknak és 
üldöztetéseknek, válhatlan kapcsolatban a magyar nyelv 
és szabadság szent ügyével. 

A „helvécziai vallástételt" büszkén követték őseink. 
Kálvin volt a „helvét hitvallású evangélikusoknak" álta-
lánosan csodált, hatalmas vezére, a kitől féltek a bűnösök. 
Egyházpolitikáját a „genfi prédikátor" a türelmetlen-
ségig érvényesítette. Genf a szilárd szikla, melyen a 
kálvinizmus fellegvárát felépíté, liova mint őrtorony rátekin-
tettek Franczia-, Angol-, Skót-, Olasz-, Magyar- s Német-
ország és Holland reformátusai a rekatholizáczió vál-
ságos éveiben. 

Nem csoda, hogy a reformátorok közt primus inter 
pares hely illeti Kálvint. Bámulatos tevékenységet fejtett ki. 
Minden szó, melyet kimondott vagy leirt, bizonyítja 
apostoli buzgóságát. Nemcsak vezér, hanem uralkodó 
személyiség, a ki lángeszét és vasakaratát a legfensé-
gesebb ügynek: a hit és igazság kultuszának szentelte. 

Az ő intése szerint teljesítsük kötelességeinket, 
nyíltan és őszintén, „prompté et sincere". 

Vécsey Tamás, 
egyházkor, főjegyző. 

* i . 

Kálvinnál Isten véghetetlen fensége és kegyelmébe 
vetett rendíthetlen hite imponál. Ez ad neki alázatossá-
got Isten előtt s teszi erőssé, szinte hajthatatlanná az 

emberek előtt. Ez teszi sziklaszilárddá jellemét. Tisztán 
istenországának élve, a keresztyén egyház középkori 
fejlődésével nem törődve, a körülményekkel meg nem 
alkudva, kortársai ragyogó szeretetétől, itt-ott gyűlö-
letétől kisérve, bátran tört az isteni „igazság" felé. 

Éles, rendszerető elméjével megalkotta dogmatikáját 
s az egyházkormányzatnak eszményi alapont való szer-
vezésével egyházban ós államban az újkori népképvi-
seletet egyaránt. 

Ethikai determinizmusa „horribile decretum"-ában, 
a praedestinatióban összpontosult, a mellyel aztán 
államban és egyházban mindent elvetett, a mit nem az 
Isten rendelt. 

Egyéniségét ós reformátori működését, főleg a 
mélységes hitű és kedélyű Luther mellett érheti a 
bírálat, ámde szándéka és jelleme tiszta és feddhetlen 
volt s ezzel az egyházszervezés terén méltó kiegészí-
tője volt. 

Zelenka Pál, 
tiszai ev. püspök. 

* 

Kálvin, mint reformátor, a történet azon nagy 
alakjainak sorában foglal méltó helyet, a kik a jellem, 
a lángész hatalmával új utat nyitnak a haladásban az 
elveiket elfogadó népek előtt. Az életben gyökeret vert 
valláserkölcsi tanai nagyra törő mozgató tényezőknek 
bizonyultak, s az ezeket szívóben hordozó társadalom a 
czélja előtt álló akadályok leküzdésében fáradhatlan, 
a szabadság védelmezésében rendíthetlen, áldozatkész-
sége hitért, egyházért fogyhatatlan. Mint Németország, 
Dánia, Svédhon, Norvégia értelmi, erkölcsi ereje, a 
míveltsógben győzelemre hivatott versenyképessége 
Luther eszméinek ma is ezen országok népei életében 
folyton emelő rezgését tanúsítja: úgy Svájcz, Anglia, 
Hollandia, az észak amerikai Egyesült-Államok lakossá-
gának haladása, a tudomány s az anyagi jólét fejleszté-
sénél látható vívmányai világosan beszélnek Kálvin 
tanainak az életre gyakorolt mély hatásáról. Tagadni az 
ő szellemi nagyságát, érdemeit az új korszak megnyitá-
sánál s az általa megjelölt irányt követő nemzetek szebb 
jövőjének alakulásánál annyi volna, mint szemet hunyni 
a tények logikája előtt. 

Oyurátz Ferencz, 
dunántúli ev. püspök. 

* 

Kálvin János a XVI. században kimagaslott ala-
kok között, Luther mellett a legnevezetesebb, valóság-
gal providencziális jelentőségű férfiú a reformáczió 
korában, mert legméltóbb utódja Farelnek, a helvétek 
„Illés"-ének és áldott elődje Bézának, ki kálvini alapon 
bizton és áldásosán építhetett tovább. 

Kálvin János tanát, boldog emlékű Hase K., volt 
jenai tanárom álláspontjáról én is „az evangéliumi Augus-
tinismus legnagyobbszerű tudományos igazolásának" tar-
tom, „telve mély vallásos érzelemmel, de az eszmék 
könyörtelenül következetes logikájával is". 



Kálvin Jánosnak a közéletben tanúsított szigorú-
sága, mely az ellen-nézetűekkel szemben kegyetlenséggé 
fokozódik, magyarázatot talál a korban, melyben élt, s 
abban, hogy az a férfiú, ki saját maga iránt a legszigo-
rúbb, a szubjektivitás ideálizmusával jogosultságot talál 
e szigorúság alkalmazására másokkal szemben is. 

A hit- és lelkiismereti szabadságért lelkesedő utókor, 
és itt nem csupán a „kálvinizmust" értem, büszke lehet e 
férfiúra és áldva kell, hogy ünnepelje most is nevét 
ós emlékezetét. 

Scholtz Gusztáv, 
bányakerületi ev. püspök. 

* 

A Genfben lezajlott ünnepélyen Magyarország 
minden református fia kiveszi és követeli a maga 
részét és lélekben jelen van, úgy is mint református 
egyháztag, úgy is, mint az általános felvilágosultság-
nak és művelődésnek előre törekvő gyermeke, tudván, 
hogy Kálvin által lett Magyarország is a többi számot-
tevő országok közt az, a mi; nála nélkül ott volna 
hazánk a többi, sötétségben ülő népek sorában. 

Hála és tisztelet azért Kálvinnak és az ő emléké-
nek, a ki kihozta hazánkat a felvilágosodás kies földére! 
Fény nevére, áldás emlékére! 

Hogy hazánk gyermekei az utóbbi években e hit-
ben meggyengültek, az erkölcsök meglazultak, annak 
okát az álfelvilágosodásban kell keresni, és abban, hogy 
az erősebb a gyengét elnyomni akarja, a helyett, hogy 
a népben a felebaráti szeretetet, egyetértést, Krisztus 
egyháza iránti szent lelkesedést növelné! 

Kelj fel azért Kálvin János 400 esztendős jeltelen 
sírodból s jöjj el szellemeddel téged tisztelő magyar-
országi gyermekeidhez, s szigorú puritánizmusoddal erő-
sítsd a mi gyenge hitünket, tisztítsd meg erkölcseinket 
s vezérelj bennünket a Krisztus anyaszentegyháza iránti 
szent buzgóságra! 

Ádám Kálmán, 
esperes, egyházk. főjegyző. 

* 

Kálvin hatása a magyar protestáns egyházra, az 
evangélium erején kívül, jellemének varázsbatásában és 
egyházkormányzatának azon tökéletes rendszerében állott, 
a mely teljes ellentéte a római egyház kormányrendsze-
rének. A római egyházban egy ember akarja szuggerálni, 
s ha ez nem lehet: reá erőszakolni százezrekre, milliókra 
a maga értelmét és akaratát. 

A kálvini egyházban pedig éppen megfordítva: a 
nép akarata és gondolkodása nyer kifejezést, a nép 
millióiból, mint fundamentumból felépülő egyházszerve-
zetben. 

A római főpap mint bevégzett tényt hirdeti, hogy 
övé minden jog és minden szabadság. Kálvin pedig azt 
tanítja, hogy a jog és szabadság, mint az égen tündöklő 
nap világa és melege, nem egyeseké, hanem az emberiségé. 

Kátai Endre, 
ref. esperes. 

* 

Kálvin tanai a magyarság zömét hódították meg 
hazánkban az ő általa megtisztított vallás követőjévé; 
azért is nyerte hazánkban a kálvinista vallás a „magyar 
vallás" nevet. 

Ez a históriai tény abban a szellem rokonságban 
keresendő, a melyben a magyar faj, eszének logikussága, 
erkölcsének tisztasága, lelkének szabadságszeretete révén, 
Kálvinnal és a kálvinizmussal állott a múltban s áll 
ma is. Az erkölcs tisztaságát erősen fertőzi, a puritaniz-
mus szigorúságát túlságosain is lágyítja ugyan az evan-
gélium alapjáról lecsúszott közfelfogás; de azért a mai 
magyar kálvinizmusban is él még két nagy erény: a 
tiszta, világos értelem és a szabadságnak olthatatlan szere-
tete. Éppen azért, a mint a múltban, századokon keresztül, a 
kálvinisták voltak legbuzgóbb terjesztői a felvilágosodásnak 
s a leghatalmasabb védői a haza szabadságának, — úgy a 
jelenben és a jövőben is bizton lehet reájok számítani 
mindazoknak, a kik a felvilágosdás zászlaját lobogtatják 
és a haza szabadságának bástyáit védelmezik! 

Mády Lajos, 
ref. esperes. 

* 

Kálvin János születése és élete maga egy kis his-
tória. A mire Istentől elhivatott, azt híven teljesítette. 
Reformálni, megtisztítani akarta az emberi önzés által 
meghamisított evangéliumi hitet, szertartást és erkölcsöket, 
s teremtett új szellemet, új istentiszteletet és új keresztyén 
életet. Nagy volt az Istenbe vetett bizodalomban; nagy 
volt a Krisztus iránti szeretetben; nagy és követésre 
méltó példa a kötelesség teljesítésében. De a his-
tória minden kiemelkedő alakjai között legkisebb volt 
saját egyéniségének túlbecsülésében. Ez a tulajdonsága 
az Isten akarata előtti feltétlen meghódolásra és a leg-
mélyebb lelki alázatosságra indította őt. Ezt a tulajdon-
ságot tartom a Kálvin egyénisége legkimagaslóbb jellem-
vonásának, a mely vajha rányomná a maga bélyegét 
minden igaz kálvinista magyar ember lelkére. 

Petri Elek, 
ref. lelkész. 

* 

Kálvin egész élete gazdag és hatalmas belső hit-
életének megnyilvánulása. Minden magyar református 
keresztyénnek ugyanazokból a forrásokból kellene hit-
életét táplálnia, a melyekből Kálvin merített. Ha azt 
tenné, akkor a magyar református keresztyénség is erő-
sebb, s nemcsak ellenállásra, de terjedésre is képesebb 
lenne. Merítsünk azért az Isten kegyelméből s Jézus 
váltságának erejéből, mint Kálvin merített. Legyen a 
hitünk erős bizonyosság s ne homály, vagy éppen kétely-
től megmérgezett vergődés. Lelki szemeinket irányítsuk, 
mint Kálvin, az Isten nagyságos cselekedeteire, s ne 
elégedjünk meg a nagy ősök, köztük Kálvin, cseleke-
deteinek vizsgálásával! Legyen a hitünk alkotásra, átala-
kításra, újításra és javításra képes; mert ha nem az, 
nem vagyunk igazi kálvinisták. 

Dr. Szabó Aladár, 
ref. lelkész. 



A genfi ünnepélyek. 

Az auditórium, hol Kálvin theologiai előadásait tartotta. 

A Szt. Péter kathedralis, Kálvin templonia, A Szt, Péter kathedralis belseje, Kálvin szószékével. 



A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház üdvözlő 
levele a genfi ref. egyházhoz. 

Igen tisztelt Urak és 
Testvéreink a Jézus Krisztusban ! 

Örömmel és köszönettel vettük a megtisztelő és 
szives értesítést, hogy a genéve-i református egyházak 
a folyó évi júliua hó 2., 3. és 4-ik napjain fogják 
megünnepelni a nagy reformátor, Kálvin János születése 
400-dik évfordulóját. 

Köszönettel fogadjuk különösen azt a megtisztelő 
meghívást, hogy magyarhoni ág. hitv. evang. egyházunk 
képviseltesse magát ezen az ünnepélyen és ezáltal 
részese legyen annak. 

A reform ácziónak, vagyis annak a szükségessége, hogy 
a keresztyénség az evangélium tiszta tanaihoz visszavezet-
tessék, a XVI-ik században általánosan, habár talán 
homályosan érzett óhajtás vala. 

Az általánosan érzett óhajtásnak a különböző nem-
zetek körében más-más férfiak álltak élére, a kik a nagy 
mozgalomnak vezetői lettek. Mindeniknek egyénisége 
hatással volt az általános nagy mozgalomra és azt némi, 
egymástól eltérő sajátságokkal ruházta ugyan föl, ámde 
az indító ok, valamint a czél azonossága, az egyéni saját-
ságokon túl emelkedve, a reformáczió nagy művét lénye-
gében egységesnek tünteti föl. 

Olyanok a reformáczió alapján kifejlődött és meg-
alakult egyházak, mint egy hatalmas fának különböző 
ágai, a melyek egy törzsből erednek, gyökerei ugyan-
azon talajból fakadnak és táplálkoznak s a melynek ágai 
egy czél felé törekesznek. 

A evangélium örök igazsága az az alap, a melyen 
az összes prot. egyházak állanak, és az égi világosság 
a czél, a mely felé, miként a fának egyes ágai, habár 
különböző irányban, de mindannyian törekszenek. 

A magyarhoni ág. hitv. evang. egyháznak a reformált 
testvéregyházhoz való viszonyát különösen bensővé és 
szorossá teszik a hazánkban együtt átélt szenvedések 
és küzdelmek emlékei, a mennyiben a vallás szabad-
ságáért vívott együttes küzdelmeinkben kiváló vezéreink : 
Bocskay István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György 
erdélyi fejedelmek, mindannyian a református egyház 
tagjai voltak. 

Nagyjelentőségűnek tekintjük a genéve-i jubileumi 
ünnepélyt, mert az a protestantizmusnak, egymástól 
függetlenül kifejlődött felekezetei és önállóan szervezett 
egyházai mellett, az azok között fönnálló szolidaritásnak 
és a lényegben való egyetértésnek örvendetes tanúsítása. 

A reformátorok emlékének kegyeletes megünnep-
lése mellett tehát mindenek fölött az a czél lelkesít, az 
az eszme és érzés hat át minket, a mely a reformáto-
roknak is czéljuk és eszméjük vala : a keresztyénség 
eszményi örök igazságainak eredeti tisztaságukban való 
hirdetése, az Isten országának keresése, az Isten iránt 
való szeretet, a felebaráti szeretet, Jézus Krisztus taní-
tásai szerint. 

Arra kérjük tehát, fogadják ez ünnepélyes alka-
lommal szívesen testvéri üdvözletünket. Fogadják leg-
jobb és őszinte kívánatainkat, a genéve-i reformált egy-
házak fejlődése és fölvirágozásáért és e mellett a 
protestáns egyházak között való egyetértésnek és test-
véri jó viszonynak megerősödéséért. 

Ezen kivánatainkat óhajtjuk, egyetemes egyházunk-
nak ezen iratunk átnyujtásával megbízott kiküldöttje 
által is nyilvánítani. 

Legyen a mi hitünk és biztos reménységünk a 
protestáns egyházakkal összefűző egyetértésnek folytonos 
megszilárdulása. Munkálkodjunk ezen a felebaráti szere-
tetnek müveivel és egyesüljünk mindannyian, mindezekért 
buzgó imában a mindenható Istenhez. 

Előima. 
A magyar istentiszteleten mondotta B. Pap István, budapesti theol. 

akad. igazgató. 

ím itt állunk te előtted, örökké áldandó, nagy 
kegyelmű Isten, e néked szentelt és nekünk is oly drága, 
szent hajlékban. Hála néked, hogy itt áldhatjuk és 
magasztalhatjuk a te nagy nevedet, minden kegyelmeid-
ért és áldásaidért, a melyekkel'bennünket elárasztottál! 

Oh Uram ! ha valahol, úgy itt érezzük a te közei-
létedet ! Tudjuk, hogy Te megérted mindazt, a mi most 
lelkünket a te Lelked által eltölti, és a mit nyelvünk 
hozzád és e dicső alkalomhoz méltón ki nem fejezhet! 

Oh hála neked mindazokért, a melyeket így elmon-
dani nem tudunk ! Mi Atyánk, Istenünk! Esedezünk előtted 
a te Szent Lelkednek kettős mértékéért! Oh jöjj Isten-
nek Lelke és te magad adj hálát és esedezzél érettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal! 

Úr Isten, népeknek, nemzeteknek, mi szegény, árva, 
martir nemzetünknek, egyházunknak is hatalmas, meg-
tartó Istene! Hálát adunk neked, hogy ide vezéreltél 
bennünket e megszentelt helyre. Hálát adunk neked, 
mind ama drága, szent emlékekórt, a melyek lelkünkben 
itt megelevenednek! Krisztusért élni és halni kész pró-
fétáid és apostolaid lelkének érintését érezzük lelkünk-
ben ! Látjuk itt a te prófétádat, a ki emberek orczáját 
nem félve, a te Lelkednek erejével tett tanúbizonyságot 
a Krisztus mellett és megfeddette e világot a bűnről, az 
igazságról és ítéletről! 

Oh kérünk, elevenítsd meg lelkünk előtt az ő néked 
szentelt életének s szolgálatának emlékeit! Add, hogy 
mi itt, ez órában és egész életünkben tudjuk magunkat 
Te előtted oly mélyen megalázni, mint a hogy ő tudott 
leborulni isteni felséged előtt! Te megdicsőítetted a te 
hatalmasságodat az ő erőtlenségében. Oh add, hogy mi 
is tudjunk látni Téged szüntelen, hogy legyünk mi is 
erős szívvel, látván Téged, a láthatatlant! (Héb. XI. 28.) 
Oh adj nekünk most dicső látásokat! Mutasd meg itt 
nekünk a mi királyunkat, a mi hitünknek nagy fejedel-
mét, teljes fenségében, mint a hogy megmutattad a te 
prófétáidnak Öt, a kiben örök szerelmed hozzánk lehajolt 



és megdicsőült! Óh értesd meg velünk Uram, hogy nin-
csen nékünk senkiben másban reménységünk, idvessé-
günk, szabadulásunk, hanem egyedül a te szent Fiadban; 
a mi megváltó Krisztusunkban ! 

Oh áldd meg Uram a mi bejövetelünket! Áldd meg 
mindazokat, a kik itt e nyelven először szólanak tehoz-
zád 1 Áldd meg azokat, a kik lélekben itt és a távol-
ban velünk együtt imádkoznak ! Töltsd el lelkünket neked 
szentelt nagy gondolatokkal, elhatározásokkal, de külö-
nösen azzal az egy nagy vággyal, a mely a te szolgád 
lelkében utolsó lehelletéig élt: hogy legyünk hívek s 
neked engedelmesek mind halálig! Add, hogy mi is 
mindenestől fogva odaszánjuk magunkat neked tetsző 
szent, élő áldozatul! Add, hogy a mi szivünk is legyen olyan, 
mint a minő az övé volt: a te oltárodon nagy lánggal 

Egyházi beszéd. 
A magyar istentiszteleten tartotta Antal Gábor dunántúli püspök. 

Text.: Zsidók XIII. 7. Meg-
emlékezzetek a ti előttetek járók-
ról, a kik nektek szólották Isten-
nek beszédét, akiknek kövessétek 
hitüket, meggondolván, minő vége 
lett az ő éíetöknek. 

Szeretett hit- és honfitársaim! 
Ünneplő keresztyén gyülekezet I 

Nagy súllyal nehezedik rám ez ünnepélyes pilla-
natban az a nyomasztó gondolat, hogy én, a ki arra 
méltó nem vagyok, itt állok e helyen, a honnét egykor 
az a férfiú hirdette Istennek szent igéjét, a kit az isteni 
kegyelem az ő örök végzésében arra hívott el, hogy az 
egész föld kerekségén sok népeket és nemzetségeket él-
és visszavezessen az ő szent Fia evangéliumának űszta 

A G e n f b e u t a z o t t m a g y a r o k c s o p o r t k é p e . 

égő szív, magát emésztve, égve lelkesültségtől, féltő 
nagy szeretettől mindazok iránt, a melyek a tieid! Add 
Uram, hogy vigyünk innen magunkkal égő, leküzdh etlen 
vágyat, csontjainkba rekesztett tüzet, hogy minden erőnk-
kel néked szolgálhassunk és legyünk tanúi a te szent 
Fiadnak a mi földünk határain! 

Oh Uram, mi úgy érezzük, hogy velünk leszel 
most, a te Igédnek prédikálásában, hogy méltatlan bűnös 
voltunk daczára is felragadsz bennünket kegyelmed trón-
jáig ! Uram, tekints reánk kegyelmesen. íme, mi meg-
ragadunk téged és nem bocsátunk el, míg meg nem 
hallgatsz, meg nem áldasz bennünket, a te szent Fiad-
nak, a Jézus Krisztusnak kegyelméért. Amen. 

világosságához, és az ige hatása nyomán fakadó lelki 
erő munkájával ezreket és ezreket a tiszta erkölcs magas 
fokára emeljen. Másrészről azonban magasba emeli lelke-
met nyomasztó helyzetéből az a gondolat, hogy én, a 
méltatlan és gyarló utód is Isten örök végzéséből és taná-
csából állok itt, s hogy gyenge szavammal Isten örök 
igéit ugyanazon tisztaságában kívánom hirdetni én is, 
a melyben azok itt negyedfélszáz évvel ezelőtt, az ő, isteni 
lélek által ihletett ajkairól hangzottak, és hogy az ő 
nagy szellemének gyenge utóhangjaként, szárnyaló szava-
imat ugyanazon falak visszhangozzák, a melyek között 
hatottak a világos értelem belátásán keresztül a sziv-
érzelmek legmélyéig az ő bölcs tanításai. 

Csakis ennek meggondolása ad az én aggódó lel-
kemnek némi bátorságot ahhoz, hogy mint egykor Péter 
apostol, Isten mindenkorra elégséges kegyelmében és 
Szentlelkének erejében bízva, szóljak e helyen és hir-
dessem Isten szent igéjét honfitársaim és sok más nem-
zetiségű, tiszteletreméltó, istenfélő közönség előtt, és 
tisztelettel emlékezzem meg arról, az Isten lelkétől átha-



tott nagy férfiúról. Kálvin Jánosról, a kinek egykor itt 
elhangzott tiszta evangéliumi tanításainak nem állották 
útját sem hegyek, sem tengerek, sem erőszak, sem álnok-
ság, hanem a szavaiban és írásaiban megnyilatkozott 
igazság megtalálta az útat mindenütt azoknak szívéhez, 
a kiket az isteni kegyelem az evangéliumi szabadságra, 
ezzel egyszersmind a valódi emberi méltóságra elhívott. 

Érzem én és bizonnyal érezzük mindnyájan lélek-
emelő hatását annak, hogy mindnyájunkat a közös evan-
géliumi öntudat és a Kálvin János személye, működése, 
jelleme, emléke iránt keblünkben táplált igaz tisztelet 
hozott ide össze, hogy tőlünk telhetőleg méltóan ünne-
peljük meg az ő születésének 400-dik évfordulóját, ebben 
a városban, a mely az ő áldásos működésének színhelye, 
s a melyhez van kötve elválhatatlanul az ő világtörté-
nelmi nagysága. A Kálvin nagy történelmi alakjáról való 
eme tiszteletteljes megemlékezésből teljesen ki van zárva 
minden emberimádás és bálványozás; ki van zárva mások 
érdemeinek kisebbítése, mert hiszen az ilyen eljárással 
megsértenénk annak magasztos emlékét, a kit megtisz-
telni akarunk, és az ő tanításai, tettei, jelleme, végső 
intézkedései mind tiltakoznának minden ilyen kísérlet 
ellen. Nem is Őt akarjuk tulajdonképpen megszületése 
négyszázados évfordulója alkalmából dicsőíteni, hanem a 
mindenható, örökkévaló Istent, a ki az 0 erejét és böl-
cseségét az 0 kiválasztott szolgájában oly fényesen 
dicsőítette meg, hogy az ő erős hite, szellemének vilá-
gossága áldássá ós üdvösségre vezérlő kalauzzá lett sok, 
igazság után sóvárgó, de az oda vezető útat megtalálni 
nem tudó lelkekre nézve. 

Kálvin János érdemének hálás elismerésével csak 
azt akarjuk teljesíteni, a mire irányában Isten szent igéje 
az apostol szerint kötelez bennünket, a midőn azt mondja: 
Megemlékezzetek a ti előttetek járókról, a kik szólották 
nektek Istennek beszédét, a kiknek kövessétek hitöket, 
meggondolván, minő vége lett az ő életöknek. 

A mely szent igék alapján ez ünnepélyes alkalom-
mal, annak érdemei tiszteletteljes elismerése és mélta-
tása céljából, a kinek tiszta, világos és meggyőző felfogása 
szerint és tanítása nyomán értjük, hirdetjük és követjük, 
mi magyarországi reformátusok Istennek beszédét, igye-
kezzünk megfelelni arra a kérdésre: Mivel tartozunk 
azoknak, akik szólották nekünk Istennek beszédét? Az 
apostol szerint 

I. Tartozunk róluk megemlékezni. 
II. Tartozunk az ő hitöket követni. 

III. Tartozunk, az ő életök végét tekintetbe véve, 
erkölcsi nagyságul azt magunk elé példányképül állítani. 

I. 

Az emberiség szellemi életének előhaladása, töké-
letesedése, egyes, Isten által kiválasztott egyének mun-
kássága, erélye, buzgósága útján történik. A szellemi 
világban is csak úgy érvényesül a nehézkedés törvénye, sőt 
még jobban, mint a természeti világban. Azok a szel-
lemek, a kik az isteni kegyelemtől nagyobb erőt, hogy 
ne mondjam : nagyobb fajsúlyt nyertek, vonták maguk-
hoz a kisebbeket és a könnyebbek nagy számát, hogy 
azután velük egyesülve, egy magasabb, hatásában nagyobb, 
közös új életet élhessenek. Ezek a sokak szellemi egyé-
nítésére, tökéletesedésére munkáló, magasabb erélyű 
egyéniségek, az emberiség szellemi életének központjai, 
világító napjai, a társadalmi élet minden körében méltók 
arra, hogy földi életük bevégződése után is hálás és 
tiszteletteljes megemlékezés tárgyai legyenek; mert 

hiszen a szellemi élet mérlegén szemmel láthatóan ki-
mutatható nemcsak az, hogy az Isten kezében ők kép-
viselték azt az éltető erőt, a mely az új élet erősebb, 
magasabb alakulást létrehozta, hanem azért is, hogy az 
ő szellemük él és munkál messze kiterjedve térben és 
időben mindazok lelki életében, a kik az új alakulás 
hatáskörébe kerültek. Ha ez igaz általánosságban az 
emberiség lelki életének kiválóságairól, még igazabb azok-
ról, a kik, mint e téren kiváló szellemi nagyságok, beszé-
deikben, írásaikban szólották Isten beszédét sok népek-
nek, egymás nyomába lépő nemzedékeknek és ennek 
alapján hivő lelkek szétszórt porszemeiből az erős hit 
alapján nyugvó, szilárd szerkezetű épületet emeltek, anya-
szentegyházat létesítettek. Ezekre vonatkozólag mondja 
az írás: A bölcsek fénylenek, mint az égnek fényessége, 
és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csilla-
gok, örökkön ós örökké fénylenek (Dániel XII. 3.) 

És ez nagyon természetes is, mivel nemcsak a ter-
mészeti dolgok változandók és mulandók, hanem a szel-
lemi világ életjelenségei is változásoknak vannak az idő 
folyamán alávetve. Ellenben Isten igéje örök és válto-
zatlan, a mint mondja az írás is: az ég és föld elmúl-
nak, de az én beszédem soha el nem múlnak (Lukács 
XXI. 33.) 

A kik tehát nékünk Istennek beszédét szólották, 
azok örökké tartó kincseket adtak nekünk, a melyekkel 
ha élni tudunk, azok által lelkileg mindig gazdagok 
leszünk és maradunk. Nem tekinthetjük tehát sem a véletlen 
játékának, sem a természet gyarlóságának, sem az emberi 
léleknek az előtte megfejthetetlenhez való különös ragasz-
kodásnak, hogy a míg a nagyérdemű s sokszor úgy 
mondott világhírű tudósok neve, emlékezete vagy kis 
körre terjed csak ki, vagy ha nagy körben válik is emléke-
zetessé, néhány század múlva csak a tudós világ kivált-
ságos emberei előtt marad ismeretes: addig azoknak 
neve és emléke, a kik Istennek beszédét a Szentlélek 
által megihletett szívvel és ajakkal sokaknak szólották, 
milliók ajkán él! Emlékezetük tiszteletet keltő; lelkese-
dést gyújtanak milliók szívében szavaik, nemes érzel-
meket gyújtanak, nagy tetteket érlelnek meg a köz-
tudatban élő és nemzedékről-nemzedékre az emlékezetben 
átöröklődő cselekedeteik. Minden elődeink közül tehát, 
a kiktől valamit az idő folyamán nyertünk, azokról tar-
tozunk első sorban tisztelettel megemlékezni, a kik nekünk 
Isten beszédét szólották. 

II. 
Nem merítjük azonban ki ezzel irántuk minden 

kötelességünket, hanem egyszersmind követnünk kell az 
ő hitüket is. 

A lelki élet és társadalmi életpályán önfeláldozóan 
működő, bármely tiszteletre méltó s kiváló egyén irányá-
ban igaz rokonszenvvel, ragaszkodással, szeretettel csak 
akkor viseltetünk, ha tőlünk telhetőleg igyekszünk mun-
kálni azt a czélt, a melynek megvalósítását ő életfel-
adatául tűzte ki; ha készek vagyunk áldozatot hozni 
azért, a miért ő mindent áldozott. Már pedig azok, az 
Isten lelke által ihletett férfiak, a kiket mi a keresztyén, 
közelebbről az evangéliumi egyház alapvető munkásai-
nak tekintünk, a kik Istennek beszédét nem kis körben, 
hanem sok nemzeteknek és késő századokra kihatólag 
hirdették, elfelejtkezve minden másról, saját kényelmük-
ről, egyéni érdekeikről, egyedüli életfeladatukká az ő 
kebelükben élő, őket boldogító igaz hitnek embertársaik 
kebelébe való átültetését tették : az igaz tiszteletet csak 
úgy adhatjuk meg, ha czéljukat magunkévá téve, abban 
velük osztozva, követjük hitüket. 



Azok a nemesek, azok a dicsők, a kik nekünk 
Isten beszédét szólották, csak egy czélt ismertek, a mibe 
egész életíeladatukat megtestesítve látták, az Isten lelké-
től vezéreltettek és érezték Pál apostollal, hogy semmi-
vel sem gondolok, az én életem is nekem nem drága, 
csakhogy elvégezhessem örömmel az én futásomat és a 
szolgálatot, a melyet vettem az Úrtól, hogy bizonyságot 
tegyek az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztusnak evan-
géliumáról (Csel. XX. 24.) 

Ezért a legnagyobb hálátlanság volna mitőlünk, ha 
azoknak, a kik mi előttünk jártak és nekünk Isten 
beszédét szólották, hitüket nem követnénk. Mit tisztel-
nénk bennük, mit tudhatnánk belőlük magunkénak, ha 
azt, a mi szellemükben, jellemükben a legbecsesebb: az 
ő hitöket magunktól elutasítanánk és nem követnénk?! 

Sajnos, hogy a hitnek valódi értékét az emberek 
ritkán szokták megbecsülni, az ember összes tehetségeire 
és erkölcsiségére kiható erejét nem tudják kellőleg 
mérlegelni. Hiszen a tudósok egész könyvtárakat írtak 
össze már arról, hogy micsoda befolyásuk van az emberek 
testi és lelki életére, jellem-alakulására, erkölcsiségére, 
s tovább menve, a népek fejlődésére, nemzetek haladá-
sára és visszaesésére, sőt pusztulására a természeti 
viszonyoknak, az éghajlatnak, a földtalaj minőségének, 
annak hegy és vízrajzi alakulatainak, a társadalmi kör-
nyezetnek, egyszóval mind olyan tényezőknek, melyek 
készen adva vannak ós emberi akarat által alig módo-
síthatók. Ezek a tudományos elméletek sokakat meg is 
győznek arról, hogy a föltótlen igazságot hirdetik. Pedig 
a történelmi tények kissé alaposabb megfigyeléséből rá-
jöhetnének, még a kevésbbé tudósok is, hogy az emberi-
ség szellemi és erkölcsi fejlődésének sokkal hatékonyabb 
tényezője az Isten választottai által kijelentett és hirde-
tett hit, a mely a gyarló embert a szellemi tökéletesedés 
központja, az Isten felé ellenállhatatlan erővel vonja, 
mint a minden szellemit, minden eszmeit a földhöz le-
nyűgöző természet. Hiszen ugyanazon természeti és tár-
sadalmi viszonyok között éltek: Saulus, mielőtt Pál 
apostollá lesz, Augustinus, mielőtt Ambrosius predikáczió-
ját meghallgatta, Luther, Zwingli, Kálvin és sok más kiváló 
társaik, mielőtt Isten szent igéjét igazán megismerék és 
keblük igaz hittel, mint a Szentlélek ajándékával meg-
teljesedett. Ez utóbbiak még ugyanazon szerzetesi és 
egyházi nevelésben is részesülnek, mint többi társaik; 
miért lettek tehát egyszerre mások, mint előbb voltak, 
miért lettek mások, mint többi kor- és pályatársaik? 
Nem más által, mint a hit által, mert a hit világosította 
meg értelmüket, hogy lássák Isten beszédében azt, 8J 
mit előbb nem láttak. A hit adott nekik elég lelki erőt 
arra, hogy levetkőzzenek minden hazugságot, minden 
képmutatást, a miben talán tovább is kényelemben és 
élvezetekben élhettek volna. A hit ruházta fel őket azzal 
az eréllyel, hogy bármi történjék is velük, ne hirdesse-
nek mást, hanem csak a Krisztust, azt pedig, a ki meg-
feszíttetett. Ha ily nagy tényezője a hit az egyes ember 
lelki és erkölcsi életének, nem kevésbbé fontos ténye-
zője az a népek és nemzetek haladásának és valódi 
nagyságának. Az emberi művelődés, szabadság és jog-
egyenlőség zászlóját igaz, hogy nagyon sok tényező 
hordja és emeli a magasba, de csak az evangéliumi 
hit szikláján állhat meg biztosan, rendületlenül. Azon 
előttünk járók iránti igaz tisztelet, a kik szólották nekünk 
Istennek beszédét, valamint saját javunk, lelki nyugal-
munk, erkölcsi közténykedésünk, édes hazánk és ember-
társaink iránti szeretetünk, mind azt követeli tőlünk, hogy 
kövessük azoknak hitüket, a kik nekünk Istennek beszé-
dét szólották ós maradjunk ahhoz hűek. 

III. 

Hogy erre annyival inkább serkentessünk, meg kell 
gondolnunk, minő vége lett az ő életüknek, és az ő 
erkölcsi nagyságukat magunk elé példányképül kell állí-
tanunk. 

Atyámfiai! nagy fontossága van minden időkre az 
apostol ezen figyelmeztetésének. Nem mintha azoknak az 
Isten választottainak, a kik szólották az Isten beszédét, 
életük minden bajtól, szenvedéstől mentes, örömökkel és 
szenvedésekkel teljes, végre pedig dicsőséggel, földi 
kitüntetésekkel, elismeréssel és méltánylással megáldva 
lett volna. Nem is azért, mert talán róluk az utókor leg-
többnyire hálával ós tisztelettel emlékezik meg. Hanem 
azért, mert bármilyen lett légyen is világ szerint az ő 
életüknek vége, kínpad vagy máglya, természetes testi 
gyengeség, vagy véletlen szerencsétlenség idézze azt 
elő, az mindig nyugodt, az mindig boldog, az mindig 
üdvösséges volt. Az életnek vége, pusztán emberi szem-
pontból nézve, mindig elszomorító és elrettentő. De azért 
a halál ellen mégis van egy biztosítékunk, van egy 
menedékünk, és ez: az Istenbe vetett erős hit. És az abból 
származó bizodalom eszközölheti azt, hogy mindenkor 
tisztában lehessünk Istenünkkel és így elmondhassuk az 
apostollal: ha élünk, azúrnak élünk, ha meghalunk, az 
Úrnak halunk meg; akár éljünk azért, akár meghaljunk, 
mindenképpen az Úréi vagyunk! A világtörténelem nagy 
hősöket mutat fel, úgy a keresztyén, mint a pogányvilág-
ból, a kik bátran szembeszálltak minden veszedelemmel, 
végre a halállal is. De a félelem nélkül, lelki nyuga-
lommal való megválásnak legfelségesebb példáit azok 
az emberek szolgáltatták, a kiknek kebele Isten iránti 
hittel és bizodalommal teljes vala: kezdve örök példány-
képünkön, az Úr Jézus Krisztuson, a kinek a kereszten 
elhangzott minden szava az emberi lélek ós érzelem 
nemességének legmagasztosabb megnyilatkozása; foly-
tatva István vértanún, a ki a kövezés alatt látta a meg-
nyilatkozott egeket; Husz Jánoson, a ki a testét övező 
lángtengerből látva a máglyájához rőzsét vivő szegény 
asszony nagy igyekezetét, szelíden sóhajtott fel: óh bol-
dog együgyűség! Zwinglin, a ki a kappeli síkon halá-
losan megsebesülve is ezen bíztatást adta kedveseinek: ne 
féljetek azoktól, a kik a testet megölik, mert a lelket meg 
nem ölhetik. Szemlélhetjük ezt a hitet és bizalmat a mi 
magyar protestáns gályarab lelkészeinken is, akik a nápolyi 
gályákhoz lánczolva is azt énekeltek: Az Isten a mi 
reménységünk, midőn reánk tör ellenségünk ! És sok máso-
kon, a kiknek úgy egész életükben, mint életük utolsó 
pillanatában nyereségük volt a Krisztus. Sőt azoknak 
halálát, a kik az Úr beszédét szólották, nyugodttá és 
magasztossá tette annak tudata is, hogy tovább élnek 
testi életük bezáródása után, abban a munkában, a miért 
éltek, a mivel embertársaik boldogságát, lelki üdvét 
mozdították elő, a miben bíztak minden kételkedés, 
minden ingadozás nélkül. Hitükben, reményükben nem 
is csalatkoztak, mert él az ő munkájuk, az ő erős hitük 
mibennünk, késő utódokban, a kik hálával gondolunk 
munkájukra, tisztelettel emlékezünk meg nagy szolgála-
taikról és dicsérjük a nagy Istent, hogy az emberiségnek 
adta őket és az Ő mennyei országa terjesztőivé tette. 

Ennek vagyunk mi is élő tanúbizonyságai, a kik 
eljöttünk ide a távolból, hogy megemlékezzünk Kálvin-
ról, a ki szólotta nekünk Istennek beszédét. Ha valahol 
a föld kerekségén van oka egy egyháznak tisztelettel 
és hálával megemlékezni Kálvin Jánosról, úgy nekünk, 
magyaroknak kötelességünk az első sorban; mert az ő 
szelleme tartott meg bennünket, nemcsak az evangéliumi 



tiszta hitben, hanem az alkotmányos szabadságban, sőt 
nagy részben nemzetiségünkben is. Ezért éreztük köte-
lességünknek, nemcsak azt, hogy magyar földön, édes 
hazánk minden református egyházában megemlékezzünk 
0 róla, születésének négyszázados évfordulója alkalmá-
ból ; nemcsak azt, hogy életrajzát és vallásos iratait 
különféle alakú és terjedelmű nyomtatványokban eljut-
tattuk egyházunk minden rendű és rangú tagjaihoz; — 
hanem eljöttünk ide is, az ő áldásos működésének fő-
helyére, hogy itt, az ő egész világon levő tisztelőinek 
és követőinek képviselőivel együtt rójjuk le iránta érzett 
tiszteletünket és együtt dicsérjük a mi mennyei Atyán-
kat, a ki nekünk őt kegyelméből adta. 

Kálvin János iránti tisztességtételünk azonban mind 
ő hozzá, mind mi hozzánk méltó csak akkor lesz, ha 
követjük az ő hitét és abban itt, e szent helyen, erősö-
dést veszünk. Kálvin János hite a maga apostoli egy-
szerűségében egyéni jelleget nyom minden követőjére és 
mégis túlszárnyalja az országok és népfajok határait; 
külső kötelék nélkíii is fenntartja követői között a hit-
egységet, az egész föld kerekségén. Kálvinnak hite, a 
mely írásaiban megnyilatkozott, meggyőzte Isten igéiből 
merített tiszta igazságaival azokat is, a kik az alacso-
nyabb mellékérdektől indíttatva megtagadták, el nem 
fogadták. Kálvin hitének eredményéül, megtiszteléséül 
rámutathatunk azokra a dicső alakokra, a kik a most 
itt felállítandó reformácziói emlékművön elhelyezve lesz-
nek, a kik nemcsak a mi ítéletünk, hanem az igazságos 
történelem ítélete szerint is legnemesebb jellempéldány-
képei az egész emberiség legjobbjainak, legkiválóbbjai-
nak. Eggyek ők mind a hitben, az Isten előtti lalázatos-
ságban, az általános emberszeretetben, a közért való 
áldozatkészségben; de mégis mindegyik önálló, emberi 
gyarló érdekek szolgaságán felül emelkedett, szabad 
egyéniség, magával Kálvinnal együtt. Isten szerint való 
igaz emberek, a milyenekre gondolhatott az örök bölcse-
ség, az örök jóság, a mikor azt mondta: teremtsünk 
embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ezekben 
a nagy alakokban nyilatkozott meg a Kálvin hitének, 
reformácziójának nagy titka. Azért zarándokoltunk mi 
ide, hogy lássuk itt, nem a holtakat, hanem azt az élő 
szellemet, a mely az ő nagy műveikben örökké él és 
éltet. 

Ennek a szellemnek vagyunk mi is részesei. Őriz-
zük azt mindig híven és abban megerősödve térjünk 
haza innét, hogy minden, az örök Isten dicsőségére 
szolgáló munkánkon meglássák, hogy mi Kálvin városá-
ban megfordulván, voltunk az apostolok küszöbénél; de 
nem a földi ember apostoli áldásával, hanem az élő 
Isten legnagyobb áldásával, Kálvin erős hitével felruházva 
távoztunk el innét. Amen. 

Utóima. 
A magyar istentiszteleten elmondotta Jánosi Zoltán, debreczeni leik. 

Mindenható, felséges Isteuünk! Hozzád emeljük 
* még egyszer szavunkat e szent helyen, hol zengett 

egykoron, nagy időkben, csaknem négy százada, ki-
választott szolgádnak szózata, ki, míg előbb magát 
megalázta mélységes hódolattal a porig, szolgálatodban 
kicsinyhítűséget, félelmet és megalkuvást nem ismert, 
szemébe nézett bátran egy világnak, küzdött csodálato-
san igazságodért s az igazság szavával megrendítette 
a pokolnak kapuit. 

28. szám. 

A te szolgád volt ő, Mindenható, kinek szavadra, 
teremtő szavadra, kietlen zűrzavatfoól csodaszépen bon-
takozik ki egy tündérvilág, — s máMk szavadra, romboló 
szavadra az ég, a föld, a mindenség, csikorogva roskad 
romokba, eltemetve mindent, minek kimondád végíté-
letét. A Te szolgád volt ő, Mindenható, ki időtlen idők 
előtt magadban elvégezéd bölcs világtervedet és ebben 
a porember végzetét, kinek tudtod, akaratod nélkül le 
nem hull a fellegből egy esőcsepp, le nem esik egy 
hajszál fejéről. A te szolgád volt ő, Mindenható, ki — 
a leiket öröktől fogva tudtál, azokat el is választottad 
arra, hogy a te vüággyözö, engedelmes Fiad ábrázatához 
legyenek hasonlatosak, hogy 0 első szülött legyen s sok 
atyafiak között; a kiket pedig elválasztottál, azokat meg 
is igazítottad, a kiket pedig megigazítottál, azokat meg is 
dicsőítetted a te Fiadban, a ki meghalt bűneinkért s feltá-
madott a zordon sziklasírból igazságunkért, örökéletünkért. 

Igen, szolgád volt az a férfiú, kinek bölcsőjét a 
kegyeletes emlékezetnek e szép ünnepén lélekben egy 
világ állja körül: a hamisítatlan evangélium híveinek 
ünneplő serege s az angyalok tündöklő tábora. Oh mert 
öröm volt az ő születése, mind itt e földön, mind ott 
fent az égben. Villámod volt, ki kétfelé hasítá, mintegy 
czikázó, csattogó tüzes kard — az ős gonosznak kevély 
homlokát; az egyének s a nemzetek kezéről és lelkéről 
levette a bilincset; az emberistenítés, a sötét bálvány-
imádás, a babona, bűn halálfáját kivágta gyökerestől. 
Napfényed volt, ki a beteg világnak meggyógyulást, új 
életet hozott, ragyogó színt, erőt, lelkesedést, csodás 
virágzást és gyümölcsözést. Ha hitünk megtalálja Krisz-
tusunkat, az egyetlen közbenjárót közötted és a bűnös 
emberiség között: Kálvin Jánosnak ebben része van. Ha tu-
dásunk szárnyalhat szabadon és álmélkodva kibetűzheti 
kezed iratát e gyönyörű világ csodákkal teljes pompás 
templomának oszlopairól és boltozatáról: Kálvin Jánosnak 
ebben része van. Ha tudjuk, valljuk, tettekkel beszéljük, 
hogy a legszebb istentisztelet az engedelmesség, a tisz-
taságnak, szentségnek, igazságnak megőrzése, a szere-
tettel teljes élet, az igazságvédő vasakarat, a törhetet-
len kristálytiszta jellem: Kálvin Jánosnak ebben része 
van. Ha megy királyi útján a szabadság, bilincsek 
törmelékein, börtönök omladékain, trónok romhalmazán 
keresztül diadalmasan a szebb kor, földi országod felé, 
melynek aranykapujáról szemünkbe : „ Testvériség, Egyen-
lőség., Szabadság" e földi szentháromság szórja fényét: 
Kálvin Jánosnak ebben része van. 

A te szolgád, mindenható Urunk, vasember volt; 
de gyémánt volt az esze, színarany volt a szíve. A sze-
gény ember számára ő volt a leszebb ajándékod Neked, 
óh csoda kincsek bölcs osztogatója, minden világosság-
nak bölcs Istene. 

És e kincset minekünk is adtad, kik ide az ezüst 
koronás bérezek, csodaszép tájak és tavak tündér 
hónába, az arany kalászos, délibábos rónák paradicso-
mából, a Duna és Tisza partjairól jöttünk, zarándok-
úton ünnepelni. 



Uram! Te Tudod, hogy mi magyarok, vasnyakú, 
pártos, szilaj nép vagyunk. De azért szívünk minden 
dobbanása, lelkünk, egész valónk, tüzes, lelkes, rajongó 
hazaszeretet. Midőn magyar hazánkra gondolunk, hol ked-
veseink imádkoznak értünk és várván várják a mi vissza-
menetelünk: szívünkben édes, bús, csodás melegség delejes 
áradatja ömlik el, ajkunk reszket, szemünkbe könny 
szivárog. Miként szabad hazáját svájczi néped, — árva 
hazáját forrón, lángolóan szereti a magyar. Es hazánk 
vígasztalója volt, védőangyala századokon át Kálvin szel-
leme, s Kálvin által Fiadnak szelleme. Ez a lélek emelte ki 
zánkat a koporsóból, a mohácsi sírból. Ez a lélek volt 
a lángoszlopunk ama 400 esztendős bujdosásban, mely-
ben kerestük és ma is keressük a Kánaánt, a független 
hazát. Ez a lélek forgatta fegyverünket, midőn meg-
védtük a hitet, meg a jogot. Ez a lélek adott nekünk 
erőt, hogy a gályákon, a börtönökben meg ne tagadjuk 
Krisztusunkat, ki üdvössége szegény hazánknak is. 

Ez a lélek hadd maradjon velünk. Szálljon ránk 
ma százszoros erővel. Engedd Uram, hogy vihessük 
haza az ünneplésnek minden erejét, fölemelő, lelkesítő 
hatalmát! Hadd lássék meg teljes életünkön, hogy 
Kálvin városában ünnepeltünk, imádtunk Tégedet, óh 
felséges Isten, kihez Kálvinnak még a pora is — a 
jeltelen sírból — ekként kiált: „Nem az enyém Uram, 
nem az enyém, csak a Tied a dicséret, dicsőség, örök-
től fogva mindörökké". Ámen. 

Magyarok köszöntője. 
Kálvin szelleméhez, születése 400-ik évfordulóján. írta és a genfi 

magyar ünnepen elmondta: dr. Lampérth Géza. 

Kálvin János! Te nagybátor 
Napnyugati reformátor! 
Napkeletről ím, eljöttünk, 
Kik véled frigyet kötöttünk 
A krisztusi tiszta hitben, 
Mit te prédikáltál itten — 
Dicső szellem — áldjon Isten! 

* 

Kik véled frigyet kötöttünk, 
Magyar földről ím, eljöttünk, 
Rhone vizéhez, Genf tavához, 
Balatontól s a Tiszától, 
Kis, de erőshitű tábor — 
Az útunkra fényt sugároz : 
Bocskay és Bethlen Gábor! 
Bocskay és Bethlen Gábor: 
Az ős, erős magyar lélek, 
A mi lelkünk, a ki téged 
Úgy átölelt, úgy megértett 
Ott a Kárpátok aljában, 
A mikor felhangzott bátran 

Gránit-zendiilésü szavad, 
Hogy világokat bezöngjön . . . 
Itt, genéve-i szabad földön, 
Itt az ősi Mont-Blanc alatt! 

Nem — sok, ékes lobogóval, 
Dús köntösben, czifra szóval 
Jöttünk hozzád ! Semmi másban : 
Lélekben és igazságban! 
Nem — hogy megimádjunk téged; 
Nem — hogy neked hajtsunk térdet. 
(Hisz te mondtad, te hirdetted : 
Az Úr eszköze volt lelked. 
Légyen tehát — így kívántad — 
Az Úré minden imádat!) 
. . . Jövénk az Urat imádni, 
Szívünk Előtte kitárni, 
Zengni Hozzá dicséretünk, 
Hogy téged elküldött nekünk. 
Tanúságot tenni jöttünk, 
Hogy a lelked ól közöttünk 1 
S jövénk, hogy elmondjunk neked 
Egy bús, egy szent történetet, 
Mely szól testvértelen népről, 
Tenger gyászról, szenvedésről, 
A mi — mint egy bősz áradat — 
Arra a népre rászakadt . . . 
Hogy megfojtsa, elgyötörje, 
Eltörölje mindörökre 
A szép földről, melyet drágán 
Szerze hajdan, — vére árán . . . 

De az a nép — Árpád népe, 
A szabadság szent nevébe' 
Kardot fogott a kezébe, 
Jogáért és igazáért, 
Istenért és a hazáért, 
Ármány és erőszak ellen 
Küzdött, harczolt rendületlen . . . 
Nem rettenve bitófától, 
Se börtöntől, se gályától! 
Egy ha kidőlt, jött más tábor, 
Jött Bocskay, Bethlen Gábor, 
Sok nagyhitű prédikátor, 
Sok nagyerős hajdú vitéz, 
Hitért, honért mind halni kész! 
Tárogatók hangja riadt, 
Thököly s a Rákócziak 
Nyomában kurucz vitézek — 
Jött Kossuth s a hős honvédek 1 . . . 
Poklok száz kísértetét 
Letiporta ez a nép! 
Lelkét bár darabra tépte 
S kivérezte a szívét : 
De mindhalálig megvédte 
Szabadságát és hitét! . . . 



Jövénk elmondani neked, 
Hogy e mi szent küzdelminkben 
Az örök, az igaz Isten, 
S az a te nagy rendületlen 
Erős lelked vezetett! 

Kálvin Jáuos! Te nagybátor 
Sziklahitű reformátor! 
Tiszta hittel, erős hittel, 
Magyar hittel, magyar szívvel 
Köszönjük ezt teneked! 

Legyen velünk szellemed! 
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78. Patonay Dezső lelkész, Nagykőrös. 
79. Ifj. Péter Károly egyházker. titkár, Kolozsvár 

(hiv. kik.) 
80. Petőcz János jegyző, Ocsa. 
81. Polgár Józsefné, Törökszentmiklós. 
82. Dr. Bácz Lajos főisk. tanár, Sárospatak. 
83. Sarkadi Imre lelkész, Tiszasas. 
84. Sarkadi Lajos lelkész. 
85. Sarkadi Gábor lelkész. 
86. Sebestyén Jenő segédlelkész, Utrecht. 
87. Somogyi József végz. theol., Budapest. 
88. Somogyi Pál egyházgondnok, Debreczen. 
89. Sörös Béla lelkész, Losoncz. 
90. Szabó Lajos lelkész, Nyírbátor. 
91. Szabó Lajosné, Nyírbátor. 
92. Szakács Imre lelkész, Mórágy. 
93. Dr. Szelecsényi Zsigmond orvos, Tass. 
94. Szeőke József lelkész, Szatmár. 
95- Dr. Székely József lelkész, Szentmártonkáta. 
96. Szilassy Aladár egyhm. gondnok, Budapest. 
97. Szilassy Aladárné, Budapest. 
98. Szolnoki Gerzson lelkész, Hajdúböszörmény. 
99. Takács Gyula főjegyző, Dunaszentgyörgy. 

100. Toldalaghi László gróf, főgimn. tan., Koronka. 
101. Tomory Dezső lelkész, Szabolcs. 
102. K. Tóth Kálmán lelkész, Debreczen. 
103. Tóth Sándor segédlelkész, Karczag. 
104. Tóthfalussy József lelkész, Marosvásárhely. 
105. Tóthfalussy Józsefné, Marosvásárhely. 
106. Török Imre lelkész, Kisújszállás. 
107. Dr. Tüdős István lelkész, Miskolcz. 
108. Ürmössy Miklós nyug. min. tan., Budapest, 

(unit. hiv. kik.) 
109. Ürmössy Miklósné, Budapest. 



110. Vadon Béla lelkész, Derecske. 
111. Végh Dezső p. ti számtiszt, Budapest 
112. Vass Mihály lelkész, Gégény. 
113. Veress Jenő vallástanár, Budapest. 
114. Wolf József ev. vallástanár, Budapest. 
115. Zayzon Ferencz vallástanár, Nagyenyed. 
116. Zajzon Ferenczné, Nagyenyed. 
117. Dr. Zsilinszky Mihály ev. egyli. ker. felügyelő, 

Budapest (ev. hiv. kik.) 
118. Dr. Zsilinszky Mihályné, Budapest. 
Ezenkívül Genfben ezidőtájt körülbelől 15 magyar 

diák tartózkodik. Ha Genfben élő s az ünnepségeken 
megjelenő honfitársainkat is számbavesszük, mintegy 
140—145-re tehetjük a genfi jubileumi ünnepélyeken 
rósztvett magyarok számát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
ELŐFIZETŐINKHEZ! Az új negyedév 

kezdetén tisztelettel kérjük előfizetőinket elő-
f i z e t é s ü k m e g ú j í t á s á r a . S miután igen 
sokan vannak a h á t r a l é k o s o k , kérjük őket, 
hogy legalább is az immár esedékes 3/4 évi díjakat 
s z í v e s k e d j e n e k s ü r g ő s e n b e k ü l d e n i , 
mert ellenkező esetben kénytelenek leszünk 
lapunk küldését beszüntetni s jogainkat más 
úton is érvényesíteni. A KIADÓHIVATAL. 

Olvasóinkhoz. Bár lapunk jelen Kálvin-jubi-
leumi számának terjedelmét megkétszereztük, még-
sem voltunk képesek belehozni abba a munka-
társaink által a genfi utazásról és ünnepélyekről 
küldött, de csak a lap zártakor érkezett tudósítást. 
Kénytelenek voltunk azt jövő heti számunkra hagyni. 
Lapunk jelen számát 1 korona, jövő heti számát, 
a mely még félig jubiláris szám lesz, 40 fillér 
beküldése ellenében a nem előfizetőinknek is meg-
küldjük. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

Pályázati hirdetmény. 
A karczagi ref. főgimn. fentartó-testülete ezennel 

pályázatot hirdet két, lemondás folytán megüresedett 
rendes tanári tanszékre ; ú. in. 

a) egy menuyiségtan-termószettani, és 
b) egy rajztanári tanszékre. 
Mindkét állást kinevezés útján, az államsegély-

szerződós értelmében, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
tölti be, a fentartó testület előterjesztése alapján. Ez állá-
sok javadalma : 2400 kor. alapfizetés, 480 kor. lakáspénz, 
a fennálló fizetési fokozatokba való előlópésre, szabály-
szerű korpótlékokra, állami fizetéskiegészítésre való jogo-
sultsággal. A kinevezett tanár jogos és kötelezett tagja 
az Orsz. tanári nyugdíjintézetnek, a melybe az 5%-°t 
a gimn. pénztára fizeti. 

Más intézetnél töltött rendes tanári évek a kor-
pótlékra jogosító időbe teljesen beszámíttatnak. 

Pályázhatnak oly ref. vallású tanárok vagy tanár-
jelöltek, kiknek a nevezett szakokból oklevelök van. A 
pályázati kérvények születési, orvosi bizonyítvánnyal, a 
pályázó hadkötelezettségi viszonyait feltüntető igazol-
vánnyal, oklevél-másolattal, érettségi bizonyítvánnyal, 
leczkekönyvvel felszerelve, s a nt. és tek. Egyháztanácshoz 
czímezve, 1909. július hó 18-án d. e. 12 óráig a gimn. 
igazgatóságához küldendők. 

Az állások 1909. szeptember 1-én foglalandók el. 
Karczag, 1909. jún. 25. 

(2—2) A gimn. igazgató-tanácsa. 

PÁLYÁZATOK. 
P á l y á z a t . 

A halálozás folytán megüresedett köröshegyi ref. 
lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Fizetés: az 1896-ik évi okt. egyházkerületi jegyző-
könyv 126. sz. a. foglalt értékelés szerint, évi 1600 
korona. 

A lelkészi állás, az özvegyi kegyeletidő miatt csak 
1911. ápr. 24-én foglalható el. 

Hivatalosan megállapított megváltandó beruházások 
nincsenek. 

Pályázati kérvények, az E. T. II. t.-cz. 16. §-ában 
megkívánt felszereléssel, f . évi augusztus l-ig Ságvárra 
(Somogyin.), Kálmán Gyula külső-somogyi espereshez 
küldendők. 

Kunszentmiklós, 1909. július 8-
Baksay Sándor, 

püspök. 

Pályázati hirdetmény. 
A jászkiséri reform, egyház pályázatot hirdet a 

nyugdíjaztatás folytán megüresedett kántortanítói állo-
másra, az alábbi javadalmazással: 

Szabad lakás, esetleg a törvényben megállapított 
lakásbér. Előleges évnegyedes részletekben fizetendő 
1150 korona tanítói, 200 korona kántori fizetés. Díjlevé-
lileg megállapított temetési stóla. A törvény által meg-
állapított korpótlók. 

Kötelességei: Az iskolaszék által időnként kijelö-
lendő osztályok vezetése. A templomi éneklés végzése 
orgonakisérettel; temetések végzése. Egyházi éneklőkar 
szervezése, vezetése és azzal kívánatra temetéseknél 
való közreműködés. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények f. évi 
július 20-ig küldendők be alulírott lelkészhez. 

Pályázók az augusztus 1-én délelőtt tartandó ver-
senyen megjelenhetnek, de az útiköltségek csak az 
egyház által meghívottaknak fognak megtéríttetni. 

Fejes Dániel, 
(2—2) ref. lelkész. 

NYILTTER. 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és nurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásYányvlzkereskedésekben vagy a Sí inye-Lípóci i Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
n a g y s z á l l o d á j á b a n é s T h e r m a l - s z á l l o d á j á b a n 

l a k á s t e l j e s e l l á t á s s a l n a p o n k i n t 1 0 k o r . - t ó l 

f e l j e b b . M i n d e n s z o b a k i l á t á s s a l a D u n á r a . 

K é n e s i s z a p f ü r d ő k é s i s z a p b o r o g a t á s o k . 

S Z E N T L U K Á C S - F Ü R D Ő R . - T . 

t^^te^ te^tS^ d^1 tlĉ * tJ^t^1 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi 

Vetítőgépek 
legelőnyösebb be-

szerzési forrása. 
1/52 

l a b o r a t ó r i u m i f e l s z e r e l é -

s e k é s t a n s z e r e k g y á r a 
B u d a p e s t , V I I I . k e r . , B a r o s s - u t c z a 2 1 . s z á m . 

R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 
M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f ú v ó - m ű h e l y . 

Erdély és Szabó 

H1RDETESEK. 

ONIUMOTÜ 
s e b o l e l ő n y ö s e b b e n n e m v e h e t , m i n t 

Reményi Mihálynál 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a h á z i h a n g s z e r k é s z í t ő j é n é l . 

Budapest, Vll., Király-utcza 58. 
T e l e f o n 8 7 — 8 4 . T e l e f o n 8 7 — 8 4 . 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k i s k o l a i - é s s z a l o n -

h a r m o n i u m o k b a n , k i s e b b t e m p l o m i o r g o n á k 

— — = legolcsóbb árakban. — : 

Mindenk inek 
saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i l e g ú j a b b á r -

j e g y z é k é t e l n e m o l v a s t a , 

m e l y i n g y e n é s b é r m e n t v e 

k ü l d e t i k . 1 5 / 1 4 

R é s z l e t f i z e t é s r e i s k é s z -

p é n z á r a k m e l l e t t . 

A l e g j o b b 

k á l y h á k a t é s ^ ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
c s á s a s á i - i é s J k i r á l / y l szál l í t 

H B I M H . u d v a r i s zá l l í tó 

H u d a p e s t , T h o n e t - u d 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 , c s a l á d i h á -
ü a k , 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 1 0 0 , 0 0 0 v a n b e l ő l e h a s z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
o s a k e z z e 

a v ó d ő -
j e g y g y e i . 

P r o 8 p e k t u s o k é 8 k ö l t s é g v e t é s e k Ingyen é s b é r m e n t v e . 
B e s z e r e z h e t ő c s a k i s a gyárban v a g y 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 . 

M á r i a V a l é r i a u t o * a Í O . m a z . 

Orgona- és harmoniumgyár 
^ gfizerőhajiás- és saját vi l lamosvílágftással berendezve, 

9 R S Z Á G H S Á N D O R É S F I A 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűrtő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

Jfoi—_^IJIIIJII LI 'fl ii l i jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

* "" ' ' ' » lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmoruumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Elad magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota -^ v á r o s h á z i , gyá r i , l ak -
t a n y a - o r á k b e r e n d e z é s é t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n e s z k ö z l i 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII., Csömöri-út 50 . 
( S a j á t h á z . ) 

K é p e s á r j e g y z é k e k , k ö l t s é g -
j e g y z é k e k i n g y e n . 

forrás 
s z é n s a v v a l t e l i t e t t á s v á n y v i z e h a s z n o s i ta l é t v á g y -
z a v a r o k n á l é s e m é s z t é s i . n e h é z s é g e k n é l . A 
l e g t i s z t á b b é s l e g e g é s z s é g e s e b b a s z t a l i é s b o r -
v í z . — H a t h a t ó s s z o m j c s ü l a p í t ó . — Ó v s z e r 
f e r t ő z ő b e t e g s é g e k e l l e n . — O r v o s i r e n d e l e t 
s i e r i n t e g y m e l e g í t e t t p o h á r r a l i g y é k é h g y o -

m o r r a . 

K í v á n a t r a t e l í t é s n é l k ü U t ö l t é s t l a s z á l l í t a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 



Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállit 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 2 5 / b . sz . (Tisztviselő-

telep); 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szednek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes s z á l l í t á s az utolsó vasúti 

á l lomásig. 

Orgo nagyér 
vil lamos gépekkel berendezve 

Mieger Ottó 
Budapest, TH., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 

A bécsi és párisi világkiál ításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemeshangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10/10 

Terveze tek é s rajzok kívánatra díjmentesen. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t. 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 1 9 / 1 8 

/h A 

Készítünk o l t á r o k a t 

i d í s z -s z ó s z é k e k e t , m in - v a g y e 

z á s z l ó k a t den stylben, jutányos 

feltételek mellett. 

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 . 
Aján l ják az ágos t a i é s ev . ref . e g y h á z a k r é szé re az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úr asztal- és szószékterítöhet 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különfé le a n y a g b ó l s t y l s z e r ű k iv i te lben, őltárképeket v á -
s z o n r a művész i l eg fes tve , b á r m e l y n a g y s á g - és a l akban . 

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

Marx és Mérei 
B u d a p e s t , VI . , B u l c s ű - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 
T e l e f o n 2 1 - 0 6 , 

Gyártanak: fizikai, kémiai, geo-
déziai műszereket. — Elemi, 
polgári és középiskolák teljes 
berendezése. — 80 munkás, 

~ 16 lóerő. ~ 
Kitüntetve: 1906-ban ál lami ezüstérem, 

1907-ben a ranyérem. 2/35 

és ehhez tartózd lótakarók, lószerszámok, Ifitollak, kccsis'dltönyök, ravatalozási czik-
kek. &>ajánlatokat és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küld a 



Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttál tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a g y a i — vil lamos erőre berendeze t t — hangszergyár . 
c s . é s k 
a m. f 
házak, 

., ..., Lánczíhd-u, 5. sz, (>,<..'; 
Továbuá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

STOWASSER J. 
Budapest, 

dvari hangszergyáros, 
zene-akadémia, szin-

vészek stb. szállítója. 

-II, 2. sz, 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

m m t^ mé 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 é v i = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereR, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre isi 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

P O L G Á R K Á L M Á N 
Jutányos 

árak! 

míiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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ÍP 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 
— vetítő készülékek 

a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 
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Az Élet Könyvéből. 
A segítség hegyei. 

„Szememet a hegyekre eme-
lem, onnan jön az én segítségem." 

(Zsolt. 121.,.) 

Az elmúlt napokban az egész protestáns világ fel-
emelte szemét a helvécziai nagy hegyekre s a hegyen 
épített bkes kálvinista Róiaára: Ge-nf városára. Elvitte 
tiszteletét Kálvinnak, a nagy viíágreformátornak és hálás 
imádatát a reformátor-teremtő s világszentelő erős Is-
tennek. Egyszersmind segítséget kért és várt a hit- és 
szeretetközösség százados ünnepének genfi hegyeiről s 
Attól, a ki a hegyeket napja aranyával, kijelentése fé-
nyével és üdvosztó szerelme melegével ékesíti és meg-

ke l i . 
A magyar református keresztyénség s vele együtt 

otestáns világ is felemelte szemét a nagy jubileum 
hugyeire. Sőt több, mint száz gyermeke személyében 
egyenesen felment a hegyen épített város Sionára, világ-
ünnepének sugárzó fényébe. Itt állottunk az Alpesek 
honában, a csodás szépségű genfi tó partján, Kálvin 
városában, Kálvin templomában, a keresztyén világtest-
vériség tiszta hegyi levegőjében: s a hegyekről segítség 
jött nekünk! 

Mindig áldottak voltak a segítség hegyei. Az Ararát 
Nóénak s a bárkájában rejtőző világnak nyugvóhelyet; 
a Móriah Ábrahámnak fiút s jövendőt; a Hóreb és a 
Sinai hegy Mózesnek s a megszabadult népnek tör-
vényt ; a Sión Dávidnak és utódainak üdvre készítő 
életerőt; a Kármel Ilyésnek ítéletet és igazságot adott. 

Jézus Krisztus, az Örökkévaló "Segítség, a boldog-
ság hegyén hirdeti az új élet isteni örömhírét. A Tábor 
megdicsőülése fényét ragyogja szét. A Golgotha áldo-
zatos szerelme szent keresztjét hordozza örök világító-
torony gyanánt. Az Olajfák hegye, mint felmagasztalta-

tása előlépcsője mutatja a menny felé vivő utat. Ilyen 
hegyeken látszik a világüdvözítő Isten lábanyoma. Eze-
ken megy 0 az emberi lelkekbe, és ezeken át viszi 
őket hazafelé : atyai országába. 

Az apostoli és reformátori lelkek világa s az álta-
luk alkotott élet is olyan Isten szentelte hegy, melyen 
a magas gondolatok és tiszta érzések, hatalmas akarat 
és alkotó munka: a krisztusi élet éltető levegője honol. 
Innen áramlanak szét a segítő életerők a tanítványi 
lelkekre. 

Mi, magyar keresztyének s a világ protestáns ke-
resztyénéi, a genfi ünnepeken a Tábor hegyén jártunk, 
Péterrel, Jakabbal és Jánossal együtt. Itt láttuk királyi 
fényében hitünk Fejedelmét, az Úr Jézus Krisztust. És 
Mózest meg Ilyést jobbja és balja felől. A tüzes lelkű, 
prófótahitű kezdő reformátort és a törvényadó, életszer-
vező, istenországot kormányzó Kálvint láttuk Üdvözítőnk 
társaságában. Törvény, prófétaság és evangélium össz-
hangos egysége, a jézusi, apostoli és reformált keresz-
tyénség teljes összhangja volt kifejezve ebben a felséges 
látomásban. Mi pedig, Péter, Jakab és János: a külön-
böző fajú, nemzetiségű, nyelvű, felekezetű és felfogású 
protestáns keresztyének meghajlottunk a reformátorok 
előtt. Ók felemeltek minket és Krisztushoz vezettek. Ő 
meg kebelére ölelt mindnyájunkat. s velünk együtt oda-
borult az 0 Atyja s a mi Atyánk elé. Az Atya pedig 
atyai háza örökösei gyanánt pecsételt el kegyelemből, 
hit által. Mindnyájan éreztük, hogy egy a test és egy 
a Lélek, egy a hivatás, egy az Úr, egy a hit, egy a 
keresztség és egy az Isten, ki mindenek Atyja! (Ef. 
4.4—6.) Egyek voltunk Isten-imádatban, Krisztus-követés-
ben, Kálvin-tiszteletben és emberszeretetben. Kálvin egye-
temes nagysága és páratlan hatása minden beszédből, 
istentiszteletből és ünnepi mozzanatból mint égbenyúló 
bérez emelkedett ki. És erről a magas bérczről segítség 
áradt szét mindnyájunk ~ lelkébe! 



Vajha ezt a segítséget, a kálvini keresztyénség 
diadalmas erőit elvinnők a munka mezőire és a mentés 
völgyeibe s építenők velők Kálvin szellemében Krisztus 
egyházát, Isten országát a magyar hazában is! Kálvin 
szellemével, Krisztus szent Lelkével, Isten kegyelmével 
segítsünk mindeneket a krisztusi üdv földi és mennyei 
országába! 

A kálvini keresztyénséget a mult igazolta, a jelen di-
csőíti s a jövőnek kell a maga tökéletességében megvaló-
sítania. Valósítsad te is : magyar lélek ! Valósítsad te is: 
magyar Sión! Szemünket tartsuk állandóan azokon a 
hegyeken, a honnan jön a mi segítségünk. A modern 
élet igazi értékeivel, a reformáczió szellemével s a 
Jézus Krisztus Lelkével haladjunk a kálvini keresz-
tyénség ötödik századában a boldog öröklét isteni he-
gyei felé! 

V. J. 

A genfi ünnepek tanulságai. 
A lélekemelő ünnepélyek hosszú sorozata bezárult. 

Szívünk, lelkünk telistele fölemelő érzésekkel és emlé-
kekkel. A lezajlott ünnepélyek sok tanulságot szolgál-
tattak nekünk, — úgyis mint kálvinistáknak, úgyis mint 
magyaroknak. 

Ha eddig se szégyeltük. hogy kálvinisták vagyunk, 
ezentúl még kevésbbé. Sőt büszkék vagyunk rá. A világ 
minden részéről összesereglett tudósoknak, államférfiak-
nak ajkairól hallottuk az ő Istentől nyert emberi nagy-
ságának soha el nem némuló dicsőítését. Kár, hogy azok, 
a kiknek széthúzás és háborúság után vágyó lelke ellen-
tétes hangokat vegyített a magyar kálvinisták százezrei-
nek örvendező szavába, nem voltak jelen ezeken az 
ünnepélyeken. Hallhatták volna olyanoktól, kiknek nem-
zeti elfogultsága világszerte ismert, hallhatták volna a 
németektől is, hogy Kálvin mennyiben volt nagyobb az 
ő reformátoruknál, Luthernél is! A kik megtagadták 
odahaza is az ő reformátori nagyságát, eredetiségét, 
hallhatták volna, hogy mint alakította át ez, az Istenen 
kívül más Urat nem ismerő férfiú egyházalkotmányával, 
szigorú egyházfegyelmével az egész világ képét. Hall-
hatták volna a bizonyságtevőket, hogy mint sarjadt ki 
a kálvinizmus tanításai nyomán a népek szabadságának 
hatalmas fá ja! Hallhatták volna, hogy a világ nagy 
protestáns országai nemzeti nagyságukat egyenesen Isten 
emez alázatos lelkű szolgájának köszönik. A kik „szé-
gyenlik magukat Kálvinról nevezni", hallhatták volna, 
hogy világhírű nagy tudósok büszkén' vallják magukat 
Kálvin szellemi gyermekeinek. A kik , pálczát törnek 
Kálvin egyik-másik szigorú tette fölött, hallhatták volna 
avatottak s a megfékezett libertinusok utódainak ajkai-
ról, hogy ha Kálvin nem így járt volna el, reformja 
még csírájában elsorvadt volna. 

Lelkünk előtt megelevenedett a nagy theologus, 
a nagy egyházszervező, a nagy politikus reformátor 
képe. Mikor először állottuuk a. Szt. Péter kathedrális 

gótikus boltozatai alatt s legnagyobb ismerője megkezdte 
beszédét, mintha Kálvintól magától hallottuk volna: 
„Csak Istené a dicsőség 1" Mikor vasárnap reggel a világ 
minden részéről egybesereglett testvéreinkkel újból ösz-
szegyűltünk ott, valami ellenállhatatlan erő vonzott ben-
nünket az Űr asztalához, hogy ott necsak Isienhez s az 
Ü hozzánk küldött Fiához való hűségünket, de egymás-
sal való testvéri közösségünket is megpecsételjük. Félve 
és szívünk mélyéig meghatva léptünk oda, mintha Kálvin 
kezéből vettük volna a szent jegyeket. Mikor a titok-
zatos boltívek alatt először csendült föl édes anyanyel-
vünkön az ének, ima, a prédikáczió, nemzeti himnuszunk 
s mi könnyező, síró szemekkel hallgattuk, úgy éreztük, 
mintha közöttünk lebegne Kálvin nagy lelke. Mikor az 
„Auditoire"-ban, Kálvin theologiai előadásainak helyén, 
egyházunk hitvallóinak szenvedéseiről, őseink többszá-
zados küzdelmeiről, elnyomatásáról, hithűségéről, a reánk 
váró jövőről beszéltünk s a világ minden táját képvi-
selő testvéreink figyelme, érdeklődése, testvéri szeretete 
kisérte szavainkat, mikor a templom kiváló lelkésze 
szinte prófétai lélekkel beszélt rólunk, mint egy eddig 
elfeledten élt s küzdelmeivel, szenvedéseivel többi test-
véreit is felülmúló, nékik is példát adó kálvinista egy-
házról, úgy éreztük, mintha lelkesedéstől égő szavaiban 
Kálvin izzó lelke szólna hozzánk s ő forrasztana össze 
minket külföldi testvéreinkkel! 

Ez volt az első alkalom, hogy a magyar kálvinista 
egyház a világ protestánsai körében ily nagy -csoportban 
megjelent. Az előkészítés fáradalmait, az út kellemetlen-
ségeit, mindent-mindent elfeledtünk a lélekemelő ünnepé-
lyek hatása alatt. Mint valami elfeledett testvér, mint 
valami századokig a föld alatt bujkáló patak, mely egy-
szerre csak nagy erővel átszakítja a világosságtól elzáró 
földréteget, úgy állottunk külföldi testvéreink elé. Azok 
pedig, hallva a mi küzdelmeinket, szenvedéseinket, olyan 
testvéri szeretettel fogadtak, a mit sohase tudunk elfe-
lejteni. Eddig mit se hallottak rólunk, most ímé, a nagy 
jubileumra a világ bármely tájáról jövőknél nagyobb 
számban jelenünk meg körükben. 

Az érdeklődést, a jóindulatot, a szeretetet föléb-
resztettük külföldi hitrokonainkban. A hallottak egyes 
nagy befolyású testvéreinket arra indították, hogy eljöj-
jenek hozzánk s közelebbről megismerjenek minket. Eljő 
hozzánk Kálvin legnagyobb életrajzírója, korunk egyik 
legkiválóbb protestáns egyháztörténetírója is. Azt mon-
dotta, hogy „föl akarja ,födözni egyházunkat a világ szá-
mára." S ha mondotta, meg is teszi! 

Ez már egymagában is nagy eredmény. De itt 
nem állhatunk meg. A jó viszonyt, a testvéri köteléket 
erősítenünk is kell. Az érdeklődést ébren kell tar-
tanunk. Ennek pedig csak egy módja van. Ifjaink közül 
minél többet ki kell küldenünk évről-évre ebbe az igazán 
hegyen épített városba: Kálvin második hazájába. Új 
eszmék tartják forrongásban a világot. A régi hitet nem 
védhetjük még úgy, ha az új eszmék elől mereven 
elzárkózunk. Nem dughatjuk fejünket a homokba. Az 



idő elrohan fölöttünk s a homokréteg lassanként bete-
met bennünket! 

Szomorúan tapasztaltuk azt is, hogy mily nagy 
nehézségeket okozott nyelvbéli fogyatékosságunk: Alig 
ismertük néhányan nyelvüket: Kálvin anyanyelvét. Elzár-
tan, barátok, rokonok nélkül állunk a világon. Nyelvünk 
egészen más nyelvcsaládból való, mint nyugati testvé-
reinké. Más, szerencsésebb nemzetek boldogulhatnak 
anyanyelvükkel is. Az angol nyelvet közel 150 millió 
ember beszéli, a francziát kb. 50, a németet mintegy 
70 millió ! Ezek a világ legtöbb helyén megfordulhatnak 
anyanyelvükkel. Mi nékünk a külföldiek nyelvét is meg 
kell tanulnunk. Ez az út ennek e szükségességéről is 
meggyőzött bennünket. 

Meg kell tanulnunk francziául s hacsak lehet, ango-
lul is. Vigyük be ezeket a nyelveket theologiáink tár-
gyai közé. Adjunk módot ifjainknak, hogy tanulmányaik 
keretében, a holt nyelvek mellett, ezekkel az élo nyel-
vekkel is megismerkedhessenek. Ha valamire viszik, 
könnyebben rászánják magukat külföldi egyetemek, theo-
logiák látogatására, kiválóbb külföldi irodalmi alkotások 
olvasására. A latin nyelv háttérbe szorulása s a nemzeti 
nyelvek előtérbe nyomulása óta nem annyira szegény-
ségünk, káplánhiányunk, mint inkább nyelvismeretünk 
fogyatékossága zárt el bennünket külföldi testvéreinktől. 

Tanuljanak ifjaink nyelveket s mindjárt fölszaka-
doznak a zsilipek s hömpölyögve árad felénk a külföldi 
égészséges: hitet, szeretetet árasztó áradat s ellensú-
lyozza az egész hitéletünket sivársággal, élettelenséggel, 
kételkedéssel betöltő német theologiát. Szakítsuk le 
magunkat végre valahára a német tudomány emlőiről. 
A németektől inkább csak élettelen rendszereket, bipo-
théziseket, kételkedést tanulhatunk; élő hitet, egyház-
szeretetet, hithűséget elsősorban svájczi és angol, meg 
skót testvéreinktől 1 

Tanuljanak ifjaink nyelveket, hogy harczosai lehes-
senek a világ protestánsai közé való beilleszkedésünk 
nagy eszméjének. S akkor nem hiába fogjuk keresni 
a zászlók erdejében nemzeti lobogónkat, nem soroznak 
majd bennünket az osztrákok közé. Tudni fogják, hogy 
a Duna-Tisza rónáin él a kontinens legnagyobb refor-
mátus egyháza: a protestantizmus keleti bástyája! 

' Dr. K. I. 

A genfi út és a jubileumi ünnepek. 
A hónapok óta folyt fáradságos előkészületek, nagy 

reménykedések után végre eljött június 28-ika. Az útra-
készülők jó része megérkezett ezen a napon Budapestre. 
Az ismerkedési estélyen már a jubileumi utasok nagy 
része emelkedett hangulatban festegette a világ kálvi-
nista Rómájának ünnepi képét. A Kálvin-Szövetség tagjai 
s az utasok vidéki és fővárosi ismerősei közül is többen 
vettek részt az ismerkedési és búcsúestélyen. Dr. Bernát 
István ügyvezető elnök és pálóczi Horváth Zoltán titkár 
lelkes szavakban fejtegették a jubileumi út jelentőségét, 
a magyar ref. egyházra gyakorlandó hatását. Elisme-
réssel adóztak az előkészítő-bizottságnak, különösen B. 

Pap István elnöknek és dr. Kováts István titkárnak az 
előkészítéssel járó sok fáradságért és odaadó gondos-
kodásért. 

Valamikor, több mint ezer évvel ezelőtt, kaland-
vágyó harczi kedvvel száguldottak őseink nyugat felé 
és éppen Helvécziába is. Négy századdal ezelőtt a tiszta 
keresztyén tudomány és élet vágya vitte őket a német 
és svájczi reformáczió hegyen épült városaiba. Harmad-
fél százada, hogy a gályákról szabadult hitvallóink men-
tek a vendégbarátság meleg tűzhelyeihez Helvécziába. 
Most, a XX. század elején, a Kálvin erős szellemétől 
s a nyugoteurópai keresztyénség nagy életközösségéből 
— bizonyos mértékben — elszakadt magyar református 
keresztyénség készült Kálvin városába, közelebb Kál-
vinnak ma is ható, élő szelleméhez és közelebb a nyu-
goti keresztyénség testvéri szívéhez, erőt sugárzó életéhez. 

Bécs felé. 

Másnap, 29-én reggel fényes arcczal kelt a nap 
és aranyával hintette tele a pályaudvarra siető úti tár-
saságot. A lázas sietség, a fényképezés és a búcsúvétel 
perczei után elindult gyorsvonatunk nyugatra, — Bécs felé. 

Külön kocsikban, vidám hangulatban nézte a tár-
saság Vácz, Visegrád, Esztergom, Pozsony gyorsan tűnő 
képét és az útvonal természeti szépségeit. Természet, 
történet, hangulat és gondolat színezték a lelkeket. 

Haladt kocsink és közeledett a magyar határ. 
Egy pillantás kelet felé, — egy sóhajtás nyugatra. Né-
met nyelvi előkészületek, kalauzcsere, hirlapvásárlás, 
tarka beszéd. Egy-két perez, — s vonatunk osztrák földön 
iramlott tova. 

Tizenkét óra tájt már Bécs előtt jártunk. Nem a 
Mátyás bús liadának Bécset verő harczias tüzével. Nem 
ís a három századdal ezelőtt kötött bécsi békekötés han-
gulatával. Örökké kötjük, bontjuk mi a békét Béccsel! 
Vitt a tudásvágy, vitt a kényszer, kisért mint árnyék a 
régi s a friss emlék. És elfogott a jelen tarka hangulata. 

.. Bécsben. 

Sok bajoskodásSal, — de végre mégis megtalálta 
ki-ki egy délutáni s éjszakai Iakozása helyét. Agyon-
szidtuk Cook-ot, hibáztattuk egymást, de végre is a 
megtalált lak 

ciS) az éhségcsillapító ebéd, Schönbrunn 
szépsége, a császárváros látnivalóinak sokasága kibékí-
tett, vagy legalább is elaltatta, eltemette az elégedet-
lenséget. Változó hangulattal nézegettük a szépségeket, 
melyeket részben multunk és jelenünk vérén s pénzén 
mi teremtettünk vagy legalább tápláltunk és táplálunk 
ma is. Egymás után néztük meg a schönbrunni parkot, 
állatkertet, a nyaraló-palotát, a kilátót és a régi római 
kútépítmény romjait. Aztán a Burgot, a Mária Terézia-
szobrot, s a természetrajzi és művészettörténeti múzeu-
mot, a Szent István-templomot, a szép városházat, a 
színházakat, a parlament épületét, az egyetemet és az 
ódonságot modernséggel párosító főváros egyéb látni-
valóit, történelmi emlékeit, jelen életének értékes alko-
tásait. Bizony, jól esett áz eSős időben való egész dél-
utáni járás-kelés utáli az esti pihenő. 

Innsbruck felé. 

30-án reggel már kellemesebb, bár kissé hűvös 
időben indultnnk tovább a nyugati pályaudvarról Inns-
bruck felé. Reggeltől estig tartó hosszú út várakozott 
reánk. Nagy út, reggeltől estig, rohanó gyorsvonaton 
száguldani. Kivált, ha az úti előkészületek és az előző 



nap is megviselték az embert. A Bécsben csatlakozot-
takkal megszaporodott társaság több tagja gyengélke-
dett is. Az idő hol esős, hol napsugaras változatossá-
gával képezte a rohanó vonatban változó hangulatban 
utazó társaság hátterét. A természeti szépségek egész 
serege tárult az utazók szeme elé a Selzthalon át vivő 
úton. Óriási zöld és havas bérezek, gyönyörűséges völ-
gyek, kisebb-nagyobb alagútak, hegyi patakok és völgyi 
folyók, tavak váltakoztak, mint valami tündérpanaráma. 
Legszebb volt valamennyi között a zelli tó és környéke. 

Csendesen permetező esős estélen érkeztünk ha\ as 
bérezek tevében az Inn folyó mellett fekvő Innsbruckba. 
Bizony áldás volt a közös szállóban nyert pihenő és ki-
tűnő vacsora. Vacsora után nagyjában megtekintettük a 
várost. Egymás hátára épített ódon épületei a modern 
építészet alkotásaival váltakoznak. Hofer Andrásnak, a 
tiroli szabadságvédőnek és Walter von der Vogelweide-
nek, a középkor nagy dalosának szobrai az Inn balpart-
ján történelmi emlékeket ébresztenek lelkünkben. A 
Wahrmund tanár esetének emléke, az egyetem és a 
gimnázium a történelmen épült eleven jelen képei gya-
nánt tűntek föl. 

Útban Zürich felé. 

Másnap, július elsején hullott az eső. Nagy köd 
fátyolozta el a hegyeket. Ködös, esős időben indultunk 
tovább Tirolon és Vorarlbergen át Zürich felé. Később 
engedett a köd. Közbe az eső is és igy végig élvez-
hettük nemcsak a száz alagút bujósdi játékát, hanem a 
nagyszerű havasok, remek vízesések, mély szakadékok 
fenséges szépségeit is. 

Elértük Tirol határát, Landecket. Itt várakozott 
reánk a leggyönyörűbb tájék. Szédítő mélységek fölött 
visz utunk. Lenn, több száz méternyire alattunk, hegyi 
patak vize zúg és törik meg a kiálló sziklákon. Hama-
rosan hosszú alagúthoz érünk. Teljes negyedóráig me-
gyünk benne. Alig várjuk a végét. Ott várakozik még 
csak igazi meglepetés reánk: a merre a szemünk ellát, 
hó födi az egész tájat. Nem is csoda; 1218 m. magas-
ságban vagyunk. Egy-két órával előbb még nyárban 
voltunk, most télben. Az állomáson kiugrálunk a vonat-
ból. Többen hólapdákat csinálnak és megdobálják egy-
mást. Az aarlbergi havasok s később a havas mező, a 
szélső ellentétet képezték a bécsi virágzó tájjal szem-
ben. Szinte belefárad a szemünk merész szépségük élve-
zetébe s várja a szelídebb tájakat. 

Jöttek azok is. Jött a svájczi határ, jött Buchs. 
Itt vámvizsgálat volt, más vonatra szálltunk s átestünk 
a pénzváltáson is. Aztán idillikusabb tájak jöttek, a wal-
leni és zürichi szép tavakkal. A vízesések szinte egy-
mást érték. Délután két óra tájban megérkeztünk Zwingli 
és Pestalozzi élénk forgalmú szép városába: Zürichbe. Az 
újkor építőművészete, eleven kulturélete tárul szemünk 
elé a zürichi tó mellett fekvő és a Limmat folyó által 
átszelt városban. 

Ebéd után csoportokban a város megtekintésére 
indult a társaság. A nagytemplom (Grossmünster), Zwingli 
templonre mely most múzeum és könyvtár, az 1536 óta 
álló lelkipásztori lakás, melyben Bullingertől kezdve lak-
tak, Zwingli egykori lakása, mely ma is lelkipásztori 
lakás, a Szent Péter-templom, melyben a reformáczió 
korában Judae Leo prédikált, és az új-templom, melyben 
Kutter Hermann, az ismert keresztyón-szocziálista lelkész 
prédikál, a Zwingli-szobor az ő volt temploma előtt, a 
Pestalozzi-szobor, az egyetem, a technika: mind érdemes 
néznivalók, nemcsak történetükért, hanem a jelen életére 
való jelentőségükért is. 

Este 8 órakor Hindermann Pál orgonaművész, Geyer 
Stefivel, az ismert magyar hegedűművésznővel tartott 
orgonahangversenyt a nagytemplomban. Mi magyarok 
nagy számmal jelentünk meg a hangversenyen. Nagyon 
jól esett a művésznőnek, kit a hangverseny után is me-
legen köszöntöttünk. A történelmi jellegű hangverseny 
igen jól sikerült. A Pachelbel, Bach János Sebestyén 
ós idősb fia, Vilmos Friedemann orgonaműveit, Matthe-
son, Lotti Aubert, Bach, Haydn és Schubert hegedű-
számait a vallási és művészeti érték kettősségében él-
veztük a nagy közönséggel együtt. 

Genf felé. 

Július másodikán, kissé esős időben indultunk utunk 
végczélja: Genf felé. Időnk később derűsre vált. A 
hivatalos küldöttek is csaknem mind csatlakoztak hoz-
zánk. Egymás után tárultak elénk a bieli, neuschateli 
tavak elragadó szépségükkel, gyönyörű vízeséseikkel, 
melyek selymes omlású habokban magas sziklákról hul-
lottak a tavak sok színben játszó vizébe. Elmentünk, 
pár pillanatra megállva, Yverdon városa mellett. A vo-
natról látható volt a kastély szerű épület, melyben Pesta-
lozzi első iskoláját megnyitotta. E mellett is, a zürichihez 
hasonló Pestalozzi-szobor áll, mely a gondjába vett kis 
gyermekkel együtt ábrázolja a nagy paedagogust. Aztán 
Lausannon át Genf felé haladtunk. Elibénk tárult a szépség-
ben az összes előbbi tavakat felülmúló genfi tó. Közel 
egy óra hosszat gyönyörködtünk benne, azután egy óra 
után megérkeztünk Genfbe. 

Genfben. 
Ott várt bennünket az állomáson a magyarokat 

fogadó-bizottság. Mindenek előtt Claparéde Sándor kon-
zisztoriumi tanácsos, ki nagy fáradsággal készítette elő 
fogadásunkat és'genfi tartózkodásunk ügyét. Ott voltak, 
Máday Andor dr. egyet, m.-tanárral élükön, a „Hungária" 
magyar diákegyesület tagjai s a genfi magyarok közül is 
többen. Soltész Irén kisasszony tájékoztató-térképeket 
osztogatott. A megérkező csoportot lefényképezték s 
aztán csoportosan a szállásunkra mentünk. Ebéd után 
Claparéde úr és magyar neje kávéra hívták a magya-
rokat a Hotel des Alpes-ba, hol néhány meleg üdvözlő 
szó után egy-két előkészületi dolgot is elvégeztünk. 
Aztán a gyönyörű fekvésű, pezsgő életű világváros ne-
vezetességei megtekintésére ment a társaság jó része. 
Megnézték Kálvin híres templomát, a Szent Péter-tem-
plomot, a Kálvin-utczát és a Kálvin háza helyén 1706 
után épített városházát, a Servet kiengesztelési emlé-
ket stb. 

Doumergue előadása. 

Este 1/29 órakor a Szent Péter-templomban Dou-
mergue, a nagy Kálvin-ismerő, montaubani theologiai 
igazgató-tanár előadását hallgattuk meg. A középkori 
eredetű nagy templom misztikusan hatott az esti világí-
tásban. Előfohász után Kálvinnak prédikálás előtt mon-
dani szokott imádságát mondotta el a szónok. Aztán az 
énekkar, majd a közönség zsoltáréneke következett, oly 
ritmikusan, hogy alig győztünk betelni szépségével. 
Azután következett a hatalmas franczia előadás : „Kálvin, 
Genf prédikátora". Méltó feltűntetése az élet egész fo-
lyamán végzett egyetemes prédikátori pálya nagyságá-
nak. Méltó volt Kálvinhoz és az előadóhoz tartalomban, 
formában és előadásban egyaránt. Helyszűke miatt ezen 
a helyen nem közölhetünk többet az előadás gazdag 
tartalmából. De előadását lefordítjuk és közöljük nem-
sokára. Kar- és közének s az Úr imádsága és áldás 
zárta be ezt a kitűnő ünnepi előjátékot. 



Ünnepi ülés. 

Július 3 án, szombaton reggel — liüvös időben — 
a „Reformáczió házá"-ban (Grand salle de la Refor-
mation) volt a genfi református egyház ünnepi ülése-
Reggel 8 órakor a 167. sz. ének eléneklése vei s Berguer 
Henriknek, a Lelkészek Társasága elnökének imádságával 
kezdődött az ünnepi ülés. Pár percznyi megszakítással 
egész délig tartott, sőt délután is folytatódott. A genfi 
egyház jubileumi bizottságának elnöke: Guillot üdvözölte 
a világ minden részéből összesereglett kiküldötteket. 
Érdekes kép volt a részben papi talárban, részben szalon-
öltönyben az emelvényen csoportosult nemzetközi kikül-
dött sereg, valamint a teremben levő, szintén különböző 
nemzetekhez tartozó közönség is. Az ember lelkét mélyen 
meghatotta az egyetemes istenfiúság ós embertestvériség 
eme nagyszerű bizonyítéka. Hát még mikor megindult 
az egyes kiküldöttek beszéde. A fogadási ülésen Berguer 
lelkeszegyesületi elnök, Rochat E. másodelnök és Mer-
cier-Glardon, a szabad evangéliumi egyház presbitériumá-
nak az elnöke elnököltek. Sorban egymás után jött 13 
kiküldött. Dr. Voigts német, Anderson Scott angol, dr. 
Witz- Oberlin Alfonz bécsi professzor, Kennedy Anet 
belga lelkipásztor, dr. Búval Frigyes kanadai lelkipásztor, 
dr. Üssing Henrik dán tanár, dr. Weir W. Róbert ny. 
skót lelkész, Walker Williston Egyesült-ÁlIamok-beli 
tanár, Lacheret E. franczia lelkész, Bourlier E. hollan-
diai vallon lelkész, Dégenfeld József gróf, magyar főgond-
nok, Gay T. olasz valdensi lelkész és dr. Söderblom 
Náthán svéd (upsalai) tanár. Ezek a küldöttek csaknem 
kivétel nélkül francziául, a genfiek nyelvén beszéltek. 
Csak a német és a skót küldött beszéltek anyanyelvükön. 
Az amerikai is francziául kezdte, csak azután folytatta 
angolul. Nincs terünk a beszédek főgondolatainak rész-
letes közlésére sem. Utólag tán még visszatérünk reájuk. 
Csak azt kell kiemelnünk, hogy mindenik küldött egy-
házának rövid történeti rajzát aclta s a Kálvin-jubileumban 
és a keresztyén munkában való testvéri részvételét tol-
mácsolta. Igazán megható és fölemelő volt a sokáig 
háttérbe szorult keresztyén közösség eme hatalmas 
megnyilvánulása. 

Kevés szünet múlva Bianqui János délafrikai lel-
kész, Juchler svájezi lelkész, dr. Dryander berlini udvari 
pap, Jones Evan angol lelkész, Robertson M. János skót 
lelkész, Guild Curtis az Egyesült-Államból, Schultz Emil 
franczia lelkész, Groenewegen H. Y. holland és Dubois 
H. svájezi tanár tolmácsolták egyházaik üdvözletét. 

Egy órakor hivatalos villásreggeli volt a szép Sale 
des Rois-ban. Igen szép volt a villásreggeli közben a 
különböző nemzeti himnuszok eléneklése. Áz alsó terem-
ben pohárköszöntők hangzottak. 

Délután öt órakor folytatták az üdvözléseket. Dr. 
Brandes német, Harrison János angol, dr. Steel János 
skót, Boegner András franczia, Herzog Ede svájezi, 
Devaranne német, Davies Witton angol, Appia György, 
dr. Curtius Frigyes német és Grüner Ede franczia, más 
egyházi és egyesületi, szövetségi kiküldöttek tolmácsolták 
megbízóik jubileumi köszöntését Genfnek. 

Ezen a délutánon szintén több nevezetességet tekin-
tettek meg a mieink. A tó-partja a Rousseau-park, az 
Ariánna-park mind méltóképen foglalkoztatták a vendégek 
szemét ós lelkét. 

Este volt a Szent Péter templomban az ünnepi 
Cantate első meghallgatása. A mi jegyünk a másnapi, 
második előadásra szólott. Tehát ezt nem hallgat-
tuk meg. 

i- Úrvacsora. 

Ránk virradt az előbbi hűvös szeles napok után 
július 4-ike. Gj önyörű vasárnap. Zászlóerdőben a város, 
különösen a nagytemplom környéke. Reggel 8 órától 
10-ig istentisztelet és úrvacsoraosztás volt a Szent Péter 
templomban. Igazán mély jelentőségű, áldott hatású, 
hatalmas ünnep volt! Berguer lelkész mondott a nagy 
alkalomhoz méltó ünnepi prédikácziót. A különböző nem-
zetek kiküldött lelkipásztorai a templomnak a főajtóval 
szemben levő, emelkedett külön részén ültek. Köziilök 
hárman franczia, német és angol nyelven imádkoztak az 
Urasztala mellett és megáldották a jegyeket. Aztán kettő 
a kenyeret, kettő pedig a bort osztotta a világ négy 
tája felől Összesereglett ünneplő gyülekezetnek, míg a 
szószékből felváltva bibliát olvastak. Az úrvacsora-osztó 
lelkipásztorok a különböző egyházak és nemzetek szerint 
váltogatták egymást. A magyarok közül Antal Gábor 
püspök osztott kenyeret. Nagyszerű kifejezése volt ez a 
szentek egyességének, a Krisztus teste egyetemes egy-
ségének. Feledhetetlen lesz mindenha mindnyájunkra 
nézve-

Ünnepi istentiszteletek. 

Tiz órakor a város különböző protestáns temp-
lomaiban alkalmi istentiszteletek voltak. Különben az 
egész Svájczban ezen a napon volt a Kálvin-jubileumi 
istentisztelet. Némi megütközéssel hallottuk, . hogy a 
német Svájcz nem rendez nagyobb ünnepet a franczia 
Svájczban munkálkodott Kálvin emlékére. Zwingli köze-
lebb áll — úgymondják — hozzájuk. 

Szerettük volna legalább a nevezetesebb szóno-
kokat meghallgatni. A nyelvbeli tudás még a helyes 
felosztást sem igen tette lehetővé. Mi magyarok legtöbben 
a nagyhírű Dryandert, a berlini udvari papot hallgattuk 
meg a német evangélikus templomban. Zsid: 13: 7. 
8- alapján hatalmas beszédet mondott. Német embertől 
meglepő elfogulatlansággal beszélt Kálvin felől. A tiszte-
letet gerjesztő szónoki megjelenés, a tartalmas, szép 
beszéd és a kitűnő előadás nagy hatást tett mindnyá-
junkra. Nekünk megígérte, hogy átadja beszédét, melyet 
magyar fordításban közölni is fogunk Lapunkban minél 
előbb. 

Magyar istentisztelet. 

Délben 12 órakor volt a magyar istentisztelet a 
Szent Péter templomban, Kálvin egykori templomában. 
Az összes, ünneplésre jött magyarok, a genfi magyarok 
s a genfiek és az idegenek is szép számmal jelentek 
meg. A 105. és a 90. zsoltár első versei eléneklése 
után B. Pap István budapesti theol. igazgató mondott 
alkalmi előimádságot. Azután Bélteky Lajos hajdúszobosz-
lói lelkipásztor énekelte el nagy hatással a gályarabok 
énekének két versét, Nemes Elemér újpesti vallástanár 
művészi orgonakiséretével. Antal Gábor püspök Zsid. 
13 : 7 alapján tartott^ meg ünnepi prédikáczióját. Jánosi 
Zoltán debreczeni lelkipásztor utóimája s a Himnusz 
eléneklése zárta be a mély hatást keltett istentiszteletet. 
A prédikácziót franczia nyelven kiosztottuk a templomban. 

Délután 3 órakor a genfi kanton protestáns ifjú-
ságának volt istentisztelete, ugyancsak a Szent Péter 
templomban. 

Jubileumi hangverseny. 

Este V29 órakor ugyanolt hallgattuk meg a jubi-
leumi „Cantatéu-t. Szövegét Roehrich Henrik, genfi lelki-
pásztor írta, zenéjét Barblan Ottó. Czíme: „Post tenebras 
lux •. Tartalma Genf reformácziójának története és dicsői-



tése. A Luther, Zwingli choralja és a zsoltárdallamok 
felhasználásával készült, ének és zenekarra irt hatalmas 
művet a nagy genfi egyházi vegyes énekkar és a Parc 
des Eaux-Vives zenekara adta elő. A magánszólamokat 
Dick J. (sopran), Landi üamilla k. a. (contralto) és 
Plammodon, R. párisi énekművész (tenor) énekelte. Az 
orgonán, Bratschi k. a. és. Faller orgonisták játszottak. 
A vezénylést maga a zeneszerző végezte. Elragadó volt a 
sokszínű, sokhangú, művészi szépséggel és keresztyén 
gondolatokkal ékes alkotás a nagyarányú művészi elő-
adásban. 

Hétfőn, július 5-én d. e. a Kollégium évzáró és 
jubileumi ünnepélyét tartották meg. Sok ezer ifjú és 
öreg vett részt a nagy felvonulásban, melyet az intézet 
egykori és mostani tanítványai évfolyamaik sorrendje 
szerint szerveztek. * . 

Magyar estély. 

Délután 1/25 órakor volt a franczia nyelvű magyar 
estély az Auditóriumban, melyben annak idején Kálvin 
theologiai előadásait tartotta. A hazulról jött és a genfi 
magyarokon kívüi a genfi és különböző nemzetekhez 
tartozó előkelő közönség töltötte meg zsúfolásig a termet. 

Claparéde Sándor meleghangú elnöki megnyitója 
után Pruzsinszky Pál dr. budapesti theol. tanár olvasta 
fel „A magyar gályarabok "-ról szóló franczia nyelvű 
előadását. Nemes Elemér Qyökössy Endre „Kálvin" cz. 
költeményét szavalta el magyarul, melyet Máclay Sándor 
dr. franczia fordításában is bemutatott. Mindkét nyelven 
nagy hatást tett. Bélteky Lajos, Nemes Elemér harmo-
ííiumkisérete mellett, „Rákóczi imáját" s a 162. és 137. 
dicséret első versét énekelte el igen hatásosan. Utána 
Kováts István dr. budapesti vallástanár, „A magyar 
református egyház múltja, jelene és jövője" cz., kitű-
nően szerkesztett franczia nyelvű dolgozatát adta elő. 
Az egyházunk múltjáról, jélíenéről és jövendő hivatásáról 
festett erőteljes és hatásos kép, — különösen iskoláink, 
áldozataink és a nők szavazati jogát biztosító alkotmá-
nyunk — a megfelelő előadásban rendkívül nagy hatást 
ért el. Új világ tárult a külföld reformátusai elé és a 
bennünk levő történelmi és élő érték tiszteletre, lelke-
sedésre indította őket. Lampérth Géza dr. „Magyarok 
hódolata Kálvin szelleméhez" cz. szép költeményét adta 
elő magyarul, melyet igen jól sikerült franczia fordí-
tásban szintén 'Máday professzor mutatott be. Nagy 
hatást keltett. —Mindezek s különösen a Kováts előadása 
hatás^ alatt, szinte elragadtatva állt föl Talliquet genfi 
egyet, dogmatikai tanár és lelkipásztor és olyan him-
nuszi szárnyalású dicsérő és testvéri szeretetet sugárzó 
beszédet tartott, a milyet még nem igen hallottunk. A 
szózat eléneklése zárta be a kitűnően sikerült estélyt, 
mely sok barátot szerzett. Ilyenekre úgy is nagyon rászo-
ruló egyházunknak. Hisszük, hogy hatalmas lánczszeme 
lesz ez a világkeresztyénség szervezetébe való vissza-
kapcsolódásunknak. Oít volt az estélyen a világhírű Dou-
mergue tanár is, kire szintén igen mély hatást gyakorolt 
az, a mit egyházunk múltjáról, áldozatkészségéről, ere-
jéről, küzdelmeiről hallott. Megígérte, hogy az őszszel, 
szeptember végén és október elején két hetet tölt 
hazánkban és egyházunkról írni fog. „Föl akarja födözni 
— úgymond — a magyar protestáns egyházat a világ 
számára". Nagyon örvendünk ennek a nagyjelentőségű 
Ígéretnek. Egyházunk jövendőjére bizonnyal nagy és 
áldásos befolyással lesz. 

A Salle Centralhan. 
Az estély után Qlaparéde Sándor és neje fogadó 

és ismerkedési estélyt adtak a Salle Centrale-ban a ma-

gyarok és a genfi egyházi élet előkelőbbjei számára. 
Ezen Meuron, a nagytanács tagja, Antal Gábor, K. Tóth 
Kálmán, Szilassy Aladár, Guillot, egy franczia és a turini 
lelkipásztor mondottak pohárköszöntőket a Claparéde 
házaspárra és a magyarokra. Közben Bélteky Lajos több 
szép kurucz nótát énekelt. 8 óra után, a magyar és a 
svájczi himnusz eléneklésével véget ért ez az estély és 
ugyanott -— a genfi népszerű evangelizáló társaság ter-
mében, kezdődött egy másik. 

A keresztyén ifjúsági egyesületi munkát ismertette 
vetített képek kíséretében a genfi ifj. egyesület titkára, 
Kónya Gábor magyar ifj. egyesületi titkár tolmácsolá-
sával. Előzetesen Cinnaird lord beszélt angolul, Kováts 
István dr. tolmácsolása mellett, Fermand Károly, a Ker, 
Ifj. Egyes. Világszövetségének főtitkára pedig Kónya 
tolmácsolásával. Kónya buzdító szavaival, egy franczia 
lelkész és Andrássy Kálmán imájával záródott a kedves 
estély. 

Reformácziói emlékmű ünnepei.. 

Július 6-ái}, kedden reggel 9 órakor a jubileumi 
ünnepélyek második része, a reformácziói emlékmű ünne-
pélyei kezdődtek a Szt. Gervais templomban, a Genf 
felszabadulásában történeti nevezetességűvé lett helyen. 
Berguer, lelkésztársasági elnök imádsága után Gautier 
Theofil egyet, theol. tanár, a szoborbizottság elnöke 
nyitotta meg az ünnepi ülést. Üdvözölte a megjelenteket, 
az emlékműre adakozókat és elmondta az emlékmű elő-
készítő történetét. Az énekkar éneke után a különböző 
kiküldöttek beszéltek: dr. Voigts a német császár hosszú 
üdvözlő táviratát mutatta be. Dr. Dryander a németek, 
lord Great az angolok, Lacheret a francziák, lord Cinnaird 
a skótok, Walker az Egyesült-Államok, Bourlier a hol-
landok, Antal Gábor (francziául és magyarul) a magyarok 
nevében beszéltek. Ázután Cseh-Morvaország, Belgium 
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Délben volt az emlékmű alapkő letétele az egyetemi 
kertben. Emléktábla van beillesztve a várfalba, a mely 
előtt az emlékfalat a szobrokkal felállítják. Itt folyt le 
az ünnep. Gautier tanár és a kanton képviselője ünnepi 
beszédet mondott. A zenekar nemzeti himnuszával véget 
ért az ünnep. Utána villásregeli volt két helyen. A magyarok 
nagyrészének az ifjúsági egyesület helyiségében. Sok 
érdekes beszéd és szép ének hangzott el közben. 3 
órakor a „Kék kereszt" mértékletességi egyletről tartottak 
előadást Rochat L. és Matin lelkészek. Toi Félix szőlő-
munkás az iszákosságtól való megszabadulásának meg-
ható történetét beszélte el. 1/25—6-ig Weiss Náthanael, 
a franczia protestáns történeti társaság titkára tartott 
tartalmas előadást az egyetem aulájában: „A reformá-
czió és a modern gondolkodás" czímmel. 

Az egyetemi kert s a Promenade des Bastions 
esti kivilágítása és hangverseny a délután' megkezdődött 
esős idő miatt elmaradt. 

Kirándulás a tavon. 
Július 7-én, szerdán a gyönyörű genfi tavon egész 

napos hajókirándulást, rendezett az emlékmű-bizottság. 
Ebben az egyetem 350 éves jubileumi ünnepére jött 
kiküldöttek közül is többen részt vettek. Vártuk a szép 
időt. Nem jött meg. Esős reggelen, 9 órakor két hajó 
indult el az Angol-kertből. Az egyiken, a „Dufour"-on 
akiküldöttek utaztak. A másikon, az „Italia"-n az ünnepi 
jegyekkel bíró közönség. Közbe-közbe egy kis derűs 
idő is támadt. Egymásután haladtunk el a szép parti 
tájak mellett. Egymásután jöttek :, Cologny, a Byron-villá-
val, »— Bellerive, a szavojai herczegek egykori várával, — 
Hermance, Francziaország és a genfi kanton határán, 



— Touques, a Costa-család kastélyával, — Nernier, 
Lamartinnak híres „Száz nap"-os tartózkodási helye, — 
Thomon, a magas szavojai kerület egyik járási szék-
helye, — Ripaille, VIII. Amadé szavojai herczeg várá-
val, — a Dranse folyó beömlése, — Evian, híres forrá-
saival s fürdőivel, — Tour-Ronde halászkunyhóival, —-
Meillerie kőbányájával és vasúti alagútjával, — St. Gin-
golph, Francziaország ós Svájcz határán. 

Fél egy órakor Bouveret-be érkeztünk s kiszállot-
tunk. Mi, az „Italie" utasai, ennek a szép nyaralóhelynek 
a tó partjához közel épült vendéglőjében villásreggeliz-
tünk. A kiküldöttek hajója addig a chilloni kastélynál 
kötött ki. Ott ebédeltek és ott nézték végig Béza Tódor 
„Ábrahám áldozata" czímű iskoladrámája előadását. Mi 
villásreggeli után hajóra szálltunk és a Rhone beömlése 
mellett elhaladva, Territet-he hajóztunk. Ezen, a bérezek 
aljában, a gyönyörű tó partján fekvő szép helyen, a 
Hotel de Alpes-ban lakott Erzsébet királyné. Itt emeltek 
szobrot neki. Ide vonultunk mi, magyarok, s követtek a 
svájeziak és a többi külföldiek is. A Himnusz eléneklése 
után Roehrich genfi lelkipásztor szólt néhány kegyeletes 
szót hozzánk. Aztán elénekeltük a Szózatot, virágainkat 
a szoborra raktuk és megilletődött lélekkel mentünk 
tovább. Meglátogattuk a chilloni kastélyt, melyben a XVI. 
század hires svájezi szabadsághőse, Bonivard is négy 
évig volt fogoly, a kiről Byron „A chilloni fogoly" cz. 
híres költeményét írta. Megnéztük az alsó' és felső részek 
komor emlékekkel telt és szép kilátást nyújtó külön-
böző helyiségeit, s azután fél hatra visszatértünk hajóinkra, 
az itt levő kiküldöttekkel együtt. Szél, eső és napsugár 
egymást váltották. Visszafelé vivő utunkban ebédeltünk. 
Láttuk a Dent du Midi havas tetejét és a páratlan szép-
ségű szivárványt A másik part szépségeit, részint az 
időjárás, részint a távolság miatt, nem láthattuk. Este 
9 óra tájban 'érkeztünk vissza Genfbe. A kivilágítást és 
a tűzijátékot az alkalmatlan idő miatt másnapra halasz-
tották. Igen kedves, szép napunk volt így is a genfi 
tavon (Lac Laiman) ós partjain. 

Az egyetem jubileuma. 
Közben, d. u. 47a ~ 6x/2-ig, a Hotel Nationale-ban 

a kiküldötteket és a meghívottakat fogadta a rektor és 
az egyetemi tanács. Este 8 órakor a theologiai kar 
istentiszteletet rendezett a Szent Péter, templomban. 

Csütörtökön 8-án, megint változékony időben, dél-
előtt 3/49 órakor összegyülekeztek az egyetemi kikül-
döttek, a tanárok és az egyetemi diák-egyesületek s 
érdekes menetben indultak el az egyetemi kertből. A 
hatóságok a Hotel de Ville-ben csatlakoztak s az így 
teljessé vált impozáns menet a Szent Péter-templomba 
vonult. Itt kezdődött 1/210 órakor az egyetemi jubileum 
megnyitó ünnepélye. Rosier W. államtanácsos, a genfi 
kanton közoktatásügyi minisztere mondta az első beszé-
det. Aztán Chodat R. egyetemi rektor tartott hosszú 
beszédet, melyben az egyetem történetét is ismertette. 
Utána Deucher M. svájezí köztársasági elnök beszélt 
(mint zürichi) német nyelven. Aztán a svájezi és a kül-
földi kiküldöttek mondottak üdvözlő beszédeket és adták 
át megbízóik üdvözlő iratait. Érdekes és megkapó lát-
vány volt ezt a különböző tudori "díszbe öltözött nemzet-
közi tudós társaságot látni. 

Magyarországból a következő küldöttek vettek részt 
a jubileumi ünnepen: A budapesti egyetemet Köves-
ligethy Radó dr., a ref. theol. akadémiát Pruzsinszky 
Pál dr., a Tud. Akadémiát Kövésligethy és Finkey 
Ferencz dr., a debreczeni ref. főiskolát Erdős József dr., 
az eperjesi ev. jógi és theol. akadémiát Obetkó Dezső 

dr., a kolozsvári egyetemet Szádeczky L. dr., a reform, 
theol. akadémiát Keeskeméthy István dr., az unit. theol. 
akadémiát Ürmössy Miklós, a pápai theologiát Antal 
Géza dr. és a sárospataki theol. és jogakadémiát Rohoska 
József és Finkey Ferencz professzorok képviselték. A 
magyar küldöttek közül Kövesligethy, Szádeczky és Obetkó 
rövid franczia beszédet mondtak, Erdős József pedig 
ékes latin nyelvű beszédben köszöntötte a jubiláló 
egyetemet. 

Klapka-ünnep. 

Egy órakor a Klapka-házhoz vonult a magyarok 
jó része, az itt lakó magyarok és a genfi magyar diákok 
egyesületének: a Hungáriá-n&k vezetésével. A diák-egye-
sület egyik alapítója, Tóth Sándor karczagi h. lelkész, 
néhány kegyeletes szó kíséretében koszorút helyezett 
arra az emléktáblára, melyet a nagy szabadsághős em-
lékére a mult évben a „Hungária" állított. A Himnusz 
eléneklése után bevonultunk az udvarra. Itt Lampérth 
Géza adta elő megkapó alkalmi költeményét. Ifj. Erdős 
József dr. alelnök, a Hungária nevében megköszönte a 
magyarok megjelenését, Antal Gábor püspök pedig a 
Hungáriának fejezte ki köszönetét értékes munkásságáért.' 
A hazafias ünneplés után, az egész társaság a Parc des 
Eaux-Vives-be csónakázott, a Hungária szépen sikerült 
bankettjére, a melyen a magyar-osztrák konzul is részt-
vett. Itt magyar zene és pohárköszöntők egész sora 
fűszerezték a társas együttlétet. Ayitál Gábor püspök 
pedig 186 koronát gyűjtött össze a derék egyesület 
számára, mely sikeresen szolgálja Genfben a magyarság 
ügyét. így kivitte, hogy az egyetemi statisztikában Magyar-
országot Ausztriától külön sorolják fel, és azt is, hogy 
három magyar napilap jár az egyetemi olvasóterembe. 
A Hungária kiváló tiszteletbeli elnökének; Máday profesz-

• szórnak nagy része van mindebben. 
Ugyancsak ezen a délutánon, 3—6-ig kerti ünnepet 

rendeztek a „Vallon"-ban. Nyolcz órakor pedig ebédet 
adott a genfi köztársaság és a kanton államtanácsa a 
főiskolai kiküldöttek és az egyetem tiszteletére a Hotel 
Nationale-ban. 

Az előző napról elmaradt nagyszerű tűzijátékot 
ezen az estén tartották meg. Ki voltak világítva a parti 
épületek, a hajók és a vizén úszó csónakok. Kár volt, 
hogy az eső ezt az estét is kissé megzavarta. 

Doktorrá avatások. 
9-én, pénteken d. e. 7210 órakor volt az egyetem 

második ünnepi ülése a Victoria Hallban, a melyen elő-
ször a volt diákok üdvözleteit tolmácsolták. Ezután a 
kiküldöttek és meghívottak közül 131-et díszdoktorrá 
avattak. Magyarországból az öt ref. püspököt: Antal 
Gábort, Baksay Sándort, Erőss Lajost, Kenessey Bélát 
és Kun Bertalant, azonkívül Balogh Ferencz debreczeni 
és Pruzsinzzky Pál dr. budapesti theol. tanárokat (az 
utóbbit most megjelent Kálvin-életrajzáért) és Zsilinszky 
Mihályt, az ev. egyház hivatalos kiküldöttét és ismert 
vezérférfiát, a kiváló protestáns egyháztörténelem-tudóst. 
Egy órakor az egyetemi tanács villásreggelit adott a 
Parc de Eaux-Vives-ben az egyetem volt hallgatói tisz-
teletére. Fél négy órakor pedig ebédet adott a Palais 
Electoralban a hatóságok, a kiküldöttek ós meghívottak 
tiszteletére. 

Ugyanennek e napnak az estéjén a Salle de la 
Reforrnation-ban „Genf és Kálvin" czímen népszerű elő-
adóestélyt rendeztek Ador Gusztáv és Thomas Frank, 
genfi theol. tanár, Genf legnépszerűbb egyházi szónoka. 
A 2600 ülőhellyel biró terem zsúfolásig megtelt, minden 



talpalatnyi helyet elfoglalt a hallgatóság. Jó volna, ha oda-
haza nekünk is ilyén két emeletes karzattal ellátott, tágas 
és kitűnő akusztikájú termünk volna az egyháztársadalmi 
élet s kiválóbb ünnepi alkalmaink czéljára. Este a genfi 
egyetem diákjai fáklyásmenetben járták be a várost. 

Mint érdekes és megható jelenetet kell felemlite-
ntink ezen a helyen, hogy Szappanos István orsz. kép-
viselő erre a napra érke/.étt Genfbe s Máday tanárral 
találkozva, elment a Szent Péter-templomba. A 93 éves 
agg református férfiú megindultan nézegette Kálvin hatal-
mas templomát. Aztán Kálvin szószéke lépcsőire fel-
emelkedve, meghatottan, halkan elénekelte a Szózatot s 
boldogan mondotta vezetőjének : Hála legyen az Istennek, 
hogy megengedte neki Kálvin templomában s az ő szó-
székén elénekelni a Szózatot! 

Történelmi menet. 

Július 10-ike, szombat volt a jubileum utolsó napja. 
Délelőtt a különböző intézeteket és kiállításokat tekin-
tették meg Délután 5 órakor kezdődött az egyetemi 
jubileum történeti menete. A kiküldöttek és meghívottak 
emelvényekről nézték végig, a közönség pedig az utakról, 
gyalogjárókról, házak kapuiból és ablakaiból. Az esős 
idő ezt a nagyszerű menetet is zavarta. Egész történelem 
vonult el előttünk ebben a nagy történelmi érzékkel és 
nagy áldozatok árán rendezett menetben. 

• Elől jött a vezetőség. Azután hat részben a menet. 
Az első Genfet ábrázolta a XV. században; a második 
a genfi akadémia theologiáját 1559-ben; a harmadik a 
nyelvtudományi és irodalmi szakot és a reneszánszt; a 
negyedik a jogtudományi szakot ós vele kapcsolatban 
a XVI. századbeli külföldi diákokat, köztük a magyarokat 
is ; az ötödik a természet- és orvostudományi szakot s 
vele kapcsolatban a holland diákokat; a hatodik pedig 
az Alma Matert, mostani nemzetközi képével, modern 
csoportozatokban. Különböző katonai és polgári zene-
karok játéka élénkítette a menetet, mely jóformán az 
egész várost bejárta. Az egyetemi kert előtt elterülő Place 
Neuve-re visszatérve, svájczi nemzeti dalokat adtak elő, 
Barblau konzervatóriumi tanár, a Szt. Péter templom 
orgonistája vezetésével. 8 óra után ünnepet rendezett 
a történelmi menet-bizottsága a kivilágított egyetemi 
kertben. Este 10 órakor az egész diákság nagy áldo-
másra (Commers) gyűlt a Palais Electoralban. 

Ezzel az ünnepi nagyhét, a jubiláris világünnep 
véget ért. Véget ért, de a lelkekben mindig megmarad 
annak képe s emléke, s az azon felhangzott igazságok 
és működő erők áldásos munkásságot támasztanak min-
denütt ! 

Egy pápista lap tapintatlanul kikelt az ünnepek 
alatt történt sok esőzés miatt. Azt irta, hogy az Isten 
bizonyosan nem kálvinista, mert akkor a kálvinisták 
ünnepére nem adott volna ilyen csúf időt. A Journal de 
Genéve azt felelte erre, hogy ilyen durva és korlátolt 
módon még sohasem írtak Genfben. — Ha távol maradtak 
az ünnepélyektől, az iinneprontási szándék ilyen ízléstelen 
módját is elkerülhették volna, annál inkább, mivel az 
egész ünnep alatt nemes türelmet tanúsított az ünneplő 
protestáns világ a római katholiczizmussal szemben. 
Azonban, ha a reformáczió ellen a nagy világünnep 
alkalmával csak ezt az egy komoly érvet tudják fel-
hozni, az nem a mi hibánk s nem a mi szegénységünk ! 
A türelem szelleme csak nem tud meghonosodni a türel-
metlenség középkori váraiban! Mi azért erős hittel, igaz 
szeretettel, kálvini lélekkel s krisztusi élettel járjuk az 
újkor, a diadalmas jövendő útait. 

Tudósító. 

ISKOLAÜGY. 

Protestáns népiskolai tanterveink és a magyar 
történelem tanítása. 

Protestáns iskoláinknak az oktatás minden fokán 
szép múltja van. Sajnos, de a szép múlttal szemben a 
jövő semmi biztatót nem nyújt. Protestáns intézeteink 
kezdenek színtelenedni és hovatovább csak abban fog-
nak különbözni az állami iskoláktól, hogy egyházaink tart-
ják fenn. Tanterveink nem a protestáns szellemből fakad-
nak. Ujabb tanterveink úgy készülnek, hogy várjuk a 
közoktatásügyi kormány által készített tanterveket, s 
kétségbeejtő mohósággal igyekszünk tantervünket az 
állami tantervhez „minél közelebb hozni", vagy pedig 
egyszerűen másoljuk, jobban mondva kivonatoljuk uta-
sításait, a tananyagot pedig szolgailag átvesszük. így 
kell ennek történni, hogy „el ne maradjunk" ! 

Nem így volt ez régen. Míg meg nem izmosodott 
az állami oktatás, melynek alig volt tradicziója, a prot. 
iskolák voltak a minták. így volt ez még a XIX. század-
ban is jó ideig. Hazai talajból és a magyar lélekből 
fakadó rendszer volt a protestáns iskolákban. Sajátos viszo-
nyaink pedig lehetővé tették, hogy sok tekintetben a mai 
színvonalnak is felette állottak. Például említhetjük, hogy 
bár rendszeres tanítóképzésünk nem volt, rektoraink 
képzettsége magasabb volt, mint a mai tanítóké. A rek-
tóriákon theologiát végzett s külföldi egyetemekre ké-
szülő ifjak tanítottak. Még a kisebb falvakban is tanultak 
ilyen formán deákismereteket olyanok, a kik semmiféle 
közpályára nem léptek, hanem értelmes és felvilágosodott 
gondolkozású polgárok lettek, a kik az egyház és iskola 
iránt meleg érdeklődéssel viseltettek. 

Mindezek daczára mai tanterveink sem a nép-, sem 
a közép-, sem a felsőbb iskolákban nem a mi alkotásaink. 
A vallástani tantervektől eltekintve nincs azokban semmi, 
a mi a protestáns lélek teremtvénye volna. Nem az állami 
tantervet akarjuk kicsinyelni, sőt elismerjük, hogy kiváló 
szakemberek csinálták s abban korszerű újítások fog-
laltatnak. Készítői olyan apparátussal dolgoztak, a milye-
nekkel mi protestánsok, már csak anyagi viszonyaink 
korlátozottsága miatt sem rendelkezhetünk. Azonban 
iskoláinknak évszázadokra visszanyúló tradiczióiban mégis 
rejlik olyan erő, mely iránt bizalommal nem lenni, részünk-
ről legalább is kishitűség! 

Ha tradiczióinkat jobban tiszteinők, mint az állami 
tanterv csalódhatatlanságát, sok hibát kikerültünk volna. 
Ez alkalommal a sok közül csak egyet említünk, a mely 
maga megérdemli, hogy vele komolyan foglalkozzunk. 
Régebb ref. népiskolai tanterveink szerint a III—IV. 
elemi osztályban is tanítottak magyar történelmet, élet-
rajzi formában. Az új állami tanterv csak az V—VI. 
osztályban veszi fel. Természetes, hogy nekünk is „haladni 
kell a korral", tehát a mi tanterveink is kihagyják egy-
másután. Jól ismerjük, sőt részben osztjuk is indokait: 
a túlterhelés a III—IV. osztályban tényleg megvolt, 



Azonban ebből még nem kellett volna azt a következ-
tetést vonni, hogy tehát mindenféle történettanítás küszö-
böltessék ki a III—IV. osztályból. A tananyagnak szűkebb 
körre való szorításával és a módszer helyes megállapí-
tásával, különösen pedig a gyermek értelmi színvonalának 
szoros figyelembevételével, a kérdés megoldható lett volna. 
Úgyis a tankönyvek tették a történelmet nehézzé. 

Lássuk azonban, hogy mi lesz az új állami nép-
iskolai tanterv használatának az eredménye. Az Utasítás 
szerint az V. osztályban „a tanítás azon alapon indul 
meg, a mit az olvasmányokkal és a földrajztanítással 
kapcsolatban szerzett ismeretek szolgáltatnak". Az olvasó-
könyvekben foglalt történeti olvasmányok legfőbb feladata 
abban a csekély eredményben zsugorodik össze az Uta-
sítás szerint is, hogy „a történeti érdeklődést és a tör-
téneti érzéket felkelti". A történeti mondák pedig „a 
tanulót, úgyszólván észrevétlenül bevezetik a nemzeti 
történet csarnokába". A IV. osztály történeti olvasmányai, 
I. Istvántól a mohácsi vészig, mondaszerűek, de már 
jóformán háttérbe szorulnak : „a való történetnek enged-
vén át a helyet". 

Mielőtt tovább mennénk, állapítsuk meg, hogy ezek 
nyomán a III—IV. osztályban lehet-e a történettanításról 
szó ? Szerintünk aligha. Pedig ennek súlyos következ-
ményei lesznek. Mert ezáltal a népiskolai tanulóknak 
jelentékeny része, merjük állítani, hogy legalább is egy-
harmada, nem tanul magyar történelmet, mert nem végzi 
az V—VI. osztályt. Természetesen, könnyű dolog ellen-
vetésül'a földrajzot és az olvasókönyveket felhozni. Ámde 
legtöbb tanító nem tudja az olvasókönyvben rejlő anyagot 
kiaknázni. Különben is az olvasókönyv a mai közfelfogás 
szerint nem helyettesít tankönyvet, csak az egyes tan-
tárgyak tanítása által nyújtott ismeretek mélyítésére és 
támogatására szolgálhat. 

Ilyenformán a mai állami és utána a mi protestáns 
népiskolai tanterveink is megfosztották a jövő nemzedék 
jó részét attól, hogy a magyar történelemről némi fogal-
mat alkossanak. A dunántúli és tiszántúli ref. egyház-
kerület tanterve így járt el. Tudomásunk szerint a hazai 
ág. hitv. ev. testvéregyházkerületek meg az állami tan-
tervet fogadták el, és csak vallástani tantervet készített 
a négy egyházkerület számára az 1904. évi egyetemes 
gyűlés. Mindössze a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
tett annyit, hogy az állami maximális tantervvel szemben 
minimális tantervet készített, tekintettel a kerület túl sok 
falusi iskolájára. így tehát az ág. hitv. ev. iskolákban 
is szűk körre szorult a történelem tanítása. 

Szomorú dolog ez! Mert vájjon az új állami tan-
terv szolgai átvételével eleget tettünk-e annak a köte-
lességnek, melyet tőlünk protestáns népiskoláink jövője 
feltétlenül megkövetel: hogy t. i. protestáns és magyar 
szellemben neveljünk ?! Talán csak egyetértünk abban, 
hogy a protestáns szellemű nevelés nem merült ki a vallás 
tanításával, hanem annak elsőrangú tényezője a magyar 
történelem tanítása is, melyben a protestáns irány ugyan-
csak kifejezésre juttatható. Még a túlterhelés vádjával is 

meg lehetne küzdeni. Attól függ minden, hogy a III—IV. 
osztályban mennyi anyagot veszünk fel és milyen alakban 
nyújtják azt. Nagy hiba, hogy eddig semmi sem történt 
a tananyag kevesbítésére és megfelelő módszer alkal-
mazására, mert íme ennek a magyar történelem tanítása 
lett az áldozata. 

A magyar történelem népiskolai tanítása pedig nem-
csak magyar, hanem protestáns érdek is! 

Dr. Barcsa János. 

TÁRCZA. 

Gyakorlati keresztyénség. 

A tudomány legnehezebb feladatai közé tartozik 
a szabatos meghatározás. Azt mondhatjuk, hogy az összes, 
valamely fogalomra tartozó ismertető jegyek kimerítő 
felsorolása csak azokon a tereken lehetséges, melyek 
kizárólag az emberi szellem önnálló alkotásai, a milyenek 
a geometria, általában a mennyiségtan, a logika s részben 
a nyelvtan. Mindenütt ott, a hol a fogalom nem kizáró-
lagosan az emberi lélek által alkotott képzetek köréből 
van véve, a meghatározás nemcsak nehéz, de többé-
kevésbbé fogyatékos is. Tapasztalhatjuk ezt már a ter-
mészettudományoknál, de még inkább a szellemi tudo-
mányok azon nagy csoportjánál, melyek létrejöttüket 
nem tisztán a teljes abstrakcziónak köszönik. 

Talán néhány példa jobban megvilágosítja a gondolat-
menetet, melyet feltüntetni óhajtok. A növény- és állatvilág 
határán vannak lények, melyekről a tudósok soká kétségben 
voltak, sőt talán ma is kétségben vannak, hogy az élő 
természetnek melyik országába sorozzák őket. Ez a bizony-
talanság természetszerűleg kifejezésre jut a növényekről, 
illetve az állatokról adott meghatározásokban is. Ugyan-
ezt a jelenséget látjuk ismétlődni az állatvilág egyes 
köreinél; hiszen a denevért sokáig madárnak tartották, 
a czethalat pedig halnak, jóllehet mind a kettő az emlős 
állatok körébe tartozik. Nyilvánvaló, hogy más és más 
lesz a meghatározás az egyik felfogás szerint, mint a 
másik szerint. 

De ha a természeti tárgyakkal szemben is nehéz 
azok lényeges tulajdonságait összefoglaló meghatáro-
zást adni, még sokkal nehezebb ugyanaz a szellemi 
világ jelenségeivel szemben, s köztudomású, hogy mily 
kevéssé világosak, meggyőzők és szabatosak azok a 
meghatározások, melyeket az ilyen kérdésekre adott 
feleletek foglalnak magukban: mi az igaz? mi a szép? 
mi a jó ? 

Ha a szellemi jelenségeket szabatosan meghatározni 
általában nehéz, még jobban kitűnik a nehézség annál 
a szellemi jelenségnél, mely úgyszólva legkomplikáltabb 
valamennyi között, t. i. a vallásnál. 

Nem kivánom az e téren lelhető, de nem teljesen 
kielégítő meghatározások számát egy újabbal szaporítani. 
Inkább arra a joggal felvethető kérdésre akarok meg-



felelni, hogy miért neveztem a vallást szellemi életünk 
legkomplikáltabb jelenségének ? Feleletem egyszerű : 
azért, mert a vallás lelkünknek nem egyirányú működésén 
alapul, hanem igénybe veszi a lélek összes erőit, s csak 
ezek harmonikus együttműködése teszi lehetővé a vallás 
egészséges kifejlődését. • , 

Egy XVIII. századbeli német tudós nyomán álta-
lában elfogadott a lélektanban a lelkierőknek ismerő, érző 
és akaró erőkre való felosztása. Egy közönséges példa 
szolgáljon ismét felvilágosításul. A tudós, ki a növényt 
a tudományos növénytan szempontjából vizsgálja, csak 
ismerétre törekszik, arra, hogy meg smerje a növény 
életműködését, vagy hogy jellegzetes tulajdonságai alap-
ján beossza valamely természetes, vagy mesterséges 
növénytani rendszerbe. Nála az ismerő erő működik. Az 
ifjú leány, ki egy harmatos reggel a kertben egy rózsát 
kinyílni lát s ki annak csak szépségében s illatában 
gyönyörködik, bizonyára nem kérdi, hogy a rózsa Linné, 
De Candolles vagy Endlicher István rendszerében milyen 
helyet foglal el, hanem átengedi magát egészen a virág 
pompája s illata felett való örömének. Nála az érző 
erő nyilatkozik meg. Végre a kertész, ki a virágot a 
maga és családja fentartásáért eladásra tenyészti, a 
legszebb virág láttára is inkább arra gondol, hogy azt 
mi módon értékesítheti legelőnyösebben, s ha tenyésztési 
viszonyaival foglalkozik, ezt csak azért teszi, mert czól-
jának minél megfelelőbben akarja virágtenyésztését beren-
dezni. Ez a lélek akaró erejét juttatja kifejezésre. 

Természetes, hogy az ismerő, érző és akaró erök 
nem izolálhatok teljesen, mert hisz a lélek működése 
egységes, s ez az egységes működés lehetetlenné teszi, 
hogy az erőket teljesen különállóknak tekintsük. A 
csillagász, ki a legelvontabb számításokat végzi, a kinél 
tehát az ismerő erő fölénye nem tagadható, akarja ezeket 
a számításokat végezni és sikerültükön bizonyára örömöt 
is érez, már t. i. a milyen örömöt mathematikusok érez-
hetnek, a mi egyébként nem kisebbítésül van mondva, 
mert hisz tudjuk, hogy Pytagoras, mikor a róla elnevezett 
híres tantételt feltalálta, 100 ökröt áldozott; Archimedes 
pedig a súlyveszteségi törvény feltalálásakor fürdőruhájá-
ban futott végig Syrakusa utczáin, e kiáltással: „Föltalál-
tam, föltálaltam". íme tehát, még a legelvontabb tudomány, 
a par excellence ismeret is párosul érzéssel és akarattal, 
mennyivel inkább más, kevésbbé elvont s az emberi 
lélek egyéb erőire is jobban támaszkodó ismeret. 

Már most világosabb lesz talán előbb adott fele-
letünk, hogy a vallás azért legkomplikáltabb jelensége 
szellemi életünknek, mert lelkünknek nem egyirányú 
működésén alapul, hanem igénybe veszi a lélek összes 
erőit, s csak ezek harmonikus együttműködése teszi 
lehetővé a vallás egészséges kifejlődését. Mert hisz a 
vallásban fontos szerepe van ismerő erőnknek. Ez az, 
mely a természeti világról nyert nézeteink s vallásos 
képzeteink közt az összhangot létrehozni igyekszik, szóval: 
mely egy egységes vallásos világnézetet teremt. Szükség 
van érző erőnkre, mert az Isten végtelenségét s a mi 

végességünket, az ő tökéletességét s a mi gyarlóságunkat, 
az ő szentségét s a mi bűnösségünket értelmileg meg-
határozni nem, csak érezni lehet és érezni kell. Szükség 
van akaró erőnkre, mert az Isten és közöttünk levő 
viszony kötelezettségeket ró reánk, mely kötelezettségek 
nemcsak az istentiszteletben, hanem földi életünk vo-
natkozásaiban is teljesítésüket igénylik. 

Ha a felhozottakból elvontan is kitetszik, hogy a 
vallás lelkünk mindhárom irányú tevékenységét lefoglalja 
magának, ez az elvont következtetés csak nyer igazsá-
gában, ha történelmileg bizonyítani tudjuk konkrét jelen-
ségekből az erőknek a vallásban együttesen működését. 
Bizonyítékért nem is kell messze mennünk: nem kell az 
egyetemes vallástörténet tanúságaihoz fordulnunk, elég 
ha a keresztyén vallás történetére vetünk egy pillantást 
s a legmarkánsabb jelenségeket a majdnem 2000 éves 
történetből célunkra kiragadjuk. 

(Folyt, köv.) 
Dr. Antal Géza. 

KÜLFÖLD. 

Berlini levél. 
(Németek és Genf. — Vaszari. — Zoványi. — Tremel. — Licz. 
Traub. — Új raczionálizmus. — Schleiermacher tanszéke. — 
Mahling-eset. — Halléi missziói diákgyűlés. — Szürke nemzet-

köziség. — Damenklubok.) 

A németek önbizalma nemcsak gazdasági s politikai 
téren nagy, túltengő, de — bár kisebb mértékben — 
egyházi theologiai téren is. Elismerés az elismerésre 
méltóaknak ! De tuczatszámra jelennek meg művek, 
melyekben a reformáczió germán formája a tulajdon-
képeni reformáczió, és szektarang-féle állapotra sülyed 
le a kálvinizmus. Mintha minden babér Kálvinus számára 
csak Luther koszorúja megtépéséből kerülhetne! 

Az egyházi lapokban alig esik szó Kálvinról, s 
egy-két értékes Kálvin-munkát leszámítva, alig mutatja 
valami, hogy a Kálvin-jubileum esztendejében vagyunk! 

* 

De mikor a németség az egész világ kálvinistáinak 
ügyét nem akarja meglátni, annál feltűnőbb, hogy néha 
minket, magyarokat is észrevesz. Két esetet említek csak. Az 
„Evang. Kirch. Anzeiger" említi, hogy a Vatikántól inspi-
rált „Correspondenza Romana" erősen megrójja Vaszari 
Kolost. A bűne az, hogy a magyar Messina-bizottságnak 
védnöke merészelt lenni, s így az ő tudtával szánt ez a 
bizottság több ezer koronát a messinai prot. templom 
újraépítésére. Hát a német protestánsok millió márkái 1 
Kiált fel a német lap. Hát a magyar protestánsok ezerei 
— szólhatnánk mi. Ilyen a pápás-szeretet: a pénz „non 
ölet" . . . csak a czél! 

* 

A másik „eset" közelebbről érint bennünket, mert 
nem más, mint „ein Ketzergericht der magyarischen KaL 
vinisten". Zoványiról van szó. A „Protestantenblatt" tüzes-



kedett, liogy a „Magyarén" eddig csak nemzeti tekin-
tetben voltak türelmetlenek, most már dogmatikai tekin-
tetben is. Es közli a „Pester Lloyd" nyomán a „Fali 
Zoványi"-t, mely szerinte „a legotrombább (krasseste) meg-
sértése a tanszabadságnak", s könnyen pártküzdelemre 
vezethet, holott a magyar protestánsoknak egyesülniük 
kell a pápisták elenében! . . Hát hiszen, ha csak a 
Zoványi-ügy gátolná az egyesülést és a győzelmet, nem 
sokat haboznánk! . . 

* 

Jobb, ha a németek is a maguk háza előtt sepernek, 
ott is csak úgy hemzsegnek a „Fali"-ok. 

Az egyik a „Fali Tremel". Tremel bambergi pápista 
pap protestáns egyletben mert előadást tartani. A római 
katholikus felsőbbség mérgelődött. A protestánsok közül 
a modernek hamar kifáradtak a tapsban, a pozitivek 
meg se kezdték. Tremelt felfüggesztették, míg végre . . . 
„laudabiliter se subiecit" . . . 

A másik Lic. Traub, dortmundi ev. pap esete. Egy 
húsvéti beszédében (1907.) azt hirdette, hogy Jézus nem 
támadott fel testileg. Ezt a hatóság előtt is fentartotta 
s a tanítványok tanúságát vízióra vezette vissza. A Jézus-
ról csak mint emberről s nem mint valóságos Istenről 
is, prédikált. „Die Wunder ím Neuen Testament" cz. 
művében a tanítványokat, különösen Jánost, bizonyos 
tekintetben „meseköltők"-nek nevezte, s kijelentette, hogy 
Jézus „testi" feltámadását, ha korrekt közjegyzői okirat 
bizonyítaná is, akkor sem hinné. Ezek alapján megtörtént 
pozitív .részről, a feljelentés. (1.907. okt. 22.). Kényes 
ügy! A westfáliai provincziális konzisztórium is fázott 
tőle: Ad acta tette az ügyet. Az orthodoxok megsürgették 
a lesújtó villámot. A modernek felzúdultak, tüzesen, 
merészen. A mult év végén aztán megtörtént az ítélet, 
melynek tartalma szerény megintés és az ilyesmi elő 
nem fordulásának a reménye volt! 

Csak ennyi 1 Vették tudomásul hüledezve a pozitív 
lapok. Csak ennyi 1 Nem is hittük 1 Gondolják a modernek. 
De azért a hercze-hurcza egyre tart. Mert Traub vígan 
szerepel tovább. Legutóbb Jatha, kölni pappal és Rade, 
marburgi professzorral tartott Kreuznach-ban előadás-
cziklust, hol Krisztus istenségét és a váltságtant elve-
tették, s kijelentették, hogy a Biblia tartalmának csak 
annyiban hisznek, a mennyiben eszük és tudásuk meg-
engedi! . . A história így még ízetlenebbé lett I Komoly 
megvitatás a tudomány fóruma előtt: teljesen rendén 
van és csak ez a helyes! De laikus nagyközönség előtt 
hadonászni : jó turáni ízlés tiltaná. 

* 

A pozitivek meg Berlinben csináltak kavarodást. 
Steimneyer professzor halála (1894) óta Kleinert, az 
ó-testamentom egyik professzora látta el a gyakorlati 
theol. tanszók teendőit. Mellette működött, mint rendkívüli 
tanár Simons, majd később Kawerau, a berlini St. 
Péter templom prépostja, a boroszlói egyetem híres-neves 
történet-professzora is. Az agg Kleirmert most nyugalomba 
megy. Schleiermacher tanszékéről van szó. Kleinert 

pozitív volt, Steinmeyer pozitív volt . . . Az utódnak is 
pozitívnak kell lenni, — riadt fel az „ó-evangélium" tábora. 
Először Althaus göttingai professzort akarták pozitiv rész-
ről, de ez — látva, liogy a fakultás többsége Simonsot^ 
ki modern és Kaweraut pártolja — visszalépett. Kit 
most? Conrád dr. berlini superintendens inkább ön-
jelöltvolt. Választásuk a majna-frankfurti papra Mahlingra 
esett. Ezt aztán Seeberg, ki a modern-pozitivek vezére 
s kit a modernek „Strafprofesszornak"-nak gúnyolnak, 
szembehelyezkedve a fakultásnak Simons érdekében 
hozott egyhangú határozatával, különvéleményben aján-
lotta kinevezésre. Ki is nevezték 1 . . . A minisztérium 
azzal okolta meg tettét, hogy Mahling neve programm ! 

A modernek elámultak. Ki ez a Mahling ? Mi tör-
tént? Rájöttek, hogy Mahling két évig volt a hamburgi 
Stadtmisszió vezetője, majd frankfurti pap. Tudományosan 
sohasen működött. „A modern nőkérdés problémái", 
„Wichern szocziális gondolkozása," „A belmisszió az újabb 
munkás mozgalommal szemben" cz. rövid lélekzetű művei 
csak röpiratok. Nem tudományos érdem a Wichern összes 
müvei harmadik kötetetének sajtó alá rendezése sem 1 
A kiéli egyetemtől, is gyakorlati működését emlegetve, 
„stréberkedte ki" Mahling a Wichern jubileum alkalmával 
a theol. dokrorátust . . . 

A modernek minden módon tiltakoztak Mahling 
ellen, ki nem egyéb, mint Stöcker Adolf, a berlini 
Stadtmisszió néhai (f 1909. febr- 7.) nagynevű vezérének 
„nyolczadrét kiadása", „keresztyén szocziális demagógok 
önállótlan tanítványa", „a Stadtmisszió traktátusirója" 
stb. Mások Seeberget támadták. 0 az oka mindennek ! 

A pozitivek azzal védekeztek, hogy Harnackot, 
Pfleiderert is a kisebbség ajánlatára hívták meg. Mahling 
ellen még a porosz képviselőházban is történt interpel-
láczió, de hasztalan. 

D. H. I. Holtzman, a strassburgi új-testamentumi 
tudós, párhuzamot von a világ két első főiskolája közt. 
S míg Loisy abbé kinevezését örömmel fogadja, addig 
egy oly nagyértekű tudományos munkásságú ember mel-
lőzését, mint Simons, ki már régóta rendkívüli tanár, 
azelőtt 12 évig gyakorló lelkész volt, s ki 10 évvel idősebb 
Mahlingnál, ennél „a piétista térítési mozgalmak exponált 
alakjá"-nál: a legnagyobb szégyennek tartja. 

Mahling a jövő félévben kezdi meg előadásait, s 
a szünidőt addig — mint a „Protestantenblatt" meg-
jegyzi — arra használja, hogy az előtte teljesen isme-
retlen tudományos, gyakorlati theologiai irodalomban a 
legszükségesebb ismereteket megszerezze! . . 

A dolgot már nem lehet visszacsinálni. A moder-
nek most azt követelik, hogy Simonsot is nevezzék ki 
rendes tanárrá. De hiába! Ez csak akkor valósulhatna 
meg, ha Harnack — a mint komoly híresztelések mondják 
— tényleg kultuszminiszter lenne. A pozitivek irtóznak 
ennek még a gondolatától is. 

Grützmacher rostocki professzor a „Reich-ban heve-
sen tiltakozik, hogy „az egyházi baloldalnak ilyen tudatos 
és tendencziózus előharczosa", ki „hűtelen az egyházhoz", 



szóba jöjjön. A modernek azt állítják, hogy e jellemzés 
„karrikatura", s Harnack, mint miniszter is, megtartaná 
a „középutat" 1 . . . 

* 

Angol barátkozás volt Halléban, az ápr. 16—20-án 
tartott missziói diákgyűlésen. A missziói diákegyletnek 
93 tagja van, közülök 45 már misszionáriusként működik 
a gyarmatokon. Képviselőket küldöttek még a különböző 
német, holland, skandináv, dán, svájczi, de különösen 
angol ifjúsági egyesületek. Mott János is ott volt. Viharos 
lelkesedéssel fogadta a konferenczia Setons, londoni 
küldött szavait: „ne aggasszon az minket, keresztyén 
diákokat, vájjon Angliának, vagy Németországnak van-e 
több dreadnought-ja". A nemzetköziség e proklamálását 
s a haza érdekei mellőzését azonban a hazafias németek 
rossz néven vették. S méltán, mert igazi protestánsnak 
hazája, nemzete érdekeit össze kell egyeztetnie hitével, 
s meg kell magát tartóztatnia nemcsak a „vörös", vagy 
a „fekete", de a „szürke" nemzetköziségtől is . . .! 

* 

Angol hatás alatt a nőmozgalom egyre terjed. 
Berlinben már régebben több „Damenklub" is alakult. 
A „Neue Damengemeinschaft" körnek a legelőkelőbb 
nők a tagjai. Itt az egyesületi jog védelme alatt oly 
dolgok történtek rendszeresen, mit a hírhedt 175. § a 
férfiaknak szigorúan megtilt, s minek felkent papnője 
és ihletett dalosnője Sappho volt. Egy lapszerkesztő 
szóvá tette ez ügyet s egy előkelő hölgyet meg is nevezett. 
A megvádolt nő pört indított, s a pör április 21-én 
fejeződött be a . . . szerkesztő fölmentésével. A nőt, 
mert bűncselekményére nincs paragrafus, csak a költ-
ségekben marasztalták el. Ezzel is egy új kultur-szégyen-
foltról rántódott le a lepel! 

Berlin. Csikesz Sándor, 
ref. s. lelkész. 

IRODALOM, 
Protestáns sajtónk és a Kálvin-jubileum. Az utó-

kor számara nem lesz érdektelen feljegyeznünk, hogy 
magyar ref. egyházi sajtónk mennyiben áldozott Kálvin 
szellemének a 400 éves jubileum alkalmából. A magunk 
lapjáról, a mely olvasóink előtt úgy is ismeretes, csak 
annyit jegyzünk fel, hogy jubileumi száma a rendes 16 
oldal helyett 34 oldalon jelent meg és adott Kálvinnal s a 
genfi ünnepélyekkel foglalkozó 18 önálló czikket, 3V2 
oldalra terjedő emléksorokat és öt eredeti illusztrácziót. 
— A Debreczeni Prot Lap, rendes terjedelmű számában 
közölte Kálvin arczképét, Balogh Ferencznek: Kálvin 
János genevai prédikátor czímű vezető czikkét, a ref. 
tanáregyesületnek a genfi egyetemhez intézett üdvözlő 
iratát, dr. Márk Ferencz uti leveleit, dr. Lencz Gézának: 
Dr. Loesche Kálvinról cz. czikkét ós Szuhay Benedek 
alkalmi költeményét. — A Dunántúli Prot. Lap egy 
fél ívvel pótolta meg jubiláris számát, a mely hozta 
Medgyasszay Vincze: Kálvin-ünnepen cz. alkalmi költe-
ményét, Antal Gábor püspök egyházi beszédét, Jánosi 
Zoltán utóimáját, Matolcsy István: Kálvin, dr. Tüdős 
István: A theologus Kálvin, Czeglédi Sándor: Kálvin 

János és egyházunk jövője cz. czikkeit és a szerkesztő-
nek a genfi ünnepélyekről szóló tudósítása első részét. 
— Az erdélyi Református Szemle csak rendes terjede-
lemben jelent meg, s közölte dr. Ravasz László: Kálvin 
cz. felolvasásának folytatását és Varga Zsigmond genfi 
tudósításainak első részletét. — A Sárospataki Reform. 
Lapok kettős terjedelmű számot adott, Kálvinnak a sáros-
pataki főiskola könyvtárában őrzött, eddig ismeretlen 
képének másolatával. Jubileumi közleményei a következők: 
Kálvin János. Ry. — A lelki hatalmak. Fejes István. — 
Dr. Loesche műve Kálvinról. Révész Kálmán. — Kálvin. 
Költemény. Szuhay Benedek. — Kálvin és Genf külső 
ellenségei. R. — Kálvin oktatási elvei és tanügyi poli-
tikája. S. Szabó József. — Magyarok köszöntője. Köl-
temény. Lampérth Géza. — A genfi Kálvin-ünnepélyek. 
Rs. — Kálvin János előljáró beszéde zsoltármagyarázatai-
hoz. Ford. Marton János. — A Lelkészegyesület közölte 
Szuhay Benedek: Kálvin cz. alkalmi költeményét, s a 
szerkesztő vezető czikkének volt némi aktuális kiinduló 
pontja. — Ez a rövid lapszemle bizony affelől győzhet 
meg akárkit is, hogy református egyházi sajtónkat nem 
minden tagjában ragadta meg a jubiláló lelkesedés ! — 
S végül még meg kell emlékeznünk a szubvencziót húzó 
Prot. Központi Sajtóirodáról is, mint olyanról, a mely a 
genfi jubileumról s ott a magyar kálvinisták szerepléséről 
egy árva sor tudósítást sem adott, sem a napi, sem az 
egyházi lapoknak. Vájjon mit gondol a sajtóiroda veze-
tője : mikor érkezik el az az idő, a mikor szolgálatát 
megbizonyíthatná, ha még a Kálvin-jubileum idejét sem 
látta erre alkalmasnak ? I 

Pályázati eredmény. Az 1909. évi Kövesdi-pályá-
zatra beérkezett 12 pályaművet legközelebb bírálta meg 
a bíráló-bizottság, a melynek tagjai voltak : Mácsai Sándor 
elnöklete alatt P. Nagy Zoltán és Húsz Lajos. A bíráló-
bizottság egyhangú véleménye szerint, az első díjat Jandl 
Béla székesfővárosi tanár, a másodikat Aggházi Károly 
székesfővárosi zenetanár, a harmadikat Varga József 
nagykőrösi tan. k. int. zenetanár nyerte. 

Bibliai képek czímű rövid s népszerű bibliamagya-
rázatai Vl-dik kötetét rendezi sajtó alá Szentkúti Kiss 
Károly nagyigmándi lelkész. Azok, a kik 3 korona 50 
fillért legkésőbb augusztus hó végéig a szerzőhöz utal-
ványoznak : október végéig bérmentve s ajánlottan, — 
azok pedig, a kik a fentebbi időig csupán előjegyeztetik 
magukat: utánvétel mellett kapják a könyvet. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. Az alsónémedi-i ref. gyülekezet 

Szabó Balázs tésenfai lelkészt választotta meg lelkipász-
torává. 

Lelkószbeiktatások. A magyarlapádi ref. gyüle-
kezet új lelkipásztora: Bíró Lajos, volt püspöki titkár, 
jún. 27-én foglalta el ünnepélyesen hivatalát, a melybe 
Kenessey Béla püspök vezette be. — Tőkés Ernőt, a 
brassói ref. gyülekezet új lelkipásztorát jún. 27-én iktat-
ták be hivatalába. A beiktatást Kovács Antal kilyéni 
lelkész, egyházmegyei főjegyző végezte. — Szintén leg-
közelebb foglalta el hivatalát Uray Sándor, a debre-
czeni ref. gyülekezet új lelkipásztora is. Az új lelkész, a ki 
eddig a debreczeni ref. felsőbb leányiskolában vallástanár-
kodott, mind beköszönő, mind a presbitérium előtt elmondott 
programmbeszédében erőteljesen hangsúlyozta a belmissziói 
és az egyháztársadalmi munkák szükséges voltát. Való-
ban, ezeknek felkarolása mindenütt szükséges ; de külö-
nösen szükséges Debreczenben, a melynek hatalmas és 



gazdag kálvinista gyülekezete nagy dolgokat alkothatna, 
ha megfrissítené az evangélium ereje! Adja Isten, hogy 
az új lelkipásztor jó szándékai sikerre jussanak! 

A budapesti TI—VII. kerületi új ref. templom 
ügye még mindig nem jutott nyugvópontra. A templom-
építő-bizottság ugyan pályázatot hirdetett a várostól 
nyert és a Hegedűs Sándor- és Izabella-utcza sarkán 
fekvő telken építendő templomra és papi lakásra, s a 
mint már írtuk, a beérkezett tervek közül többet jutal-
mazásra méltónak is ítélt. Azonban e tervek is csak a 
felől győzték meg az egyházrész vezetőit, hogy a rendel-
kezésre álló telek nem alkalmas a templom és parókhia 
felépítésére. Épen ezért a mult héten küldöttségileg 
keresték fel a város polgármesterét, s egy, mind az épít-
kezésre, mind a parókhiális kör egyházi életére nézve 
alkalmasabb telek átengedését kérték. Ez a telek a 
Rottenbíller- és Dob-utcza sarkán volna, a melyen jelen-
leg a város Erzsébet-leányárvaháza áll, de a mely inté-
zetnek kiköltöztetése tervbe van véve. Ez a saroktelek 
mindenesetre alkalmasabb volna a templom és a parókhia 
felépítésére, mint az, a melyikre az építést eddig tervezték. 
A polgármester a kérelmet jóindulattal fogadta, s hisszük 
is, hogy a főváros, a mely oly sokat költ a r. kath. 
templomokra, be fogja látni az adott telek czélszerűtlen-
ségét s teljesíti a VI—VII. kerületi parókhiális kör 
kérelmét. 

Templomszentelés. A döghei ref. gyülekezet jún. 
27-én szentelte fel Isten dicsőségére épített új templomát. 
A gyülekezet örömünnepén megjelentek Erőss Lajos 
püspök és gr. Bégenfeld József egyh. ker. főgondnok is. 
Az istentiszteleten Erőss Lajos püspök mondotta a fel-
szentelő imádságot, az igét pedig ifj. Görömbei Péter 
mándoki lelkész hirdette. A templomszentelő istentisz-
telet egyes aktusaiban közreműködtek még: Kolozs Barna, 
Cseh Zoltán, Ormós István, S. Nagy Antal, Porzsolt 
István, egyházmegyebeli lelkészek. Az ünnepélyes isten-
tiszteletet Görömbei Péter esperes áldása rekesztette be. 

Egyházkerületi gyűlések. A bányai evang. egyház-
kerület szept 8—10. napjain tartja meg közgyűlését 
Budapesten. — A tiszai evang. egyházkerület szept. 
14—17. napjain ülésezik Miskolczon. 

Az ág. hitv. evang. egyetemes egyház nov. 17. 
és következő napjain fogja gyűléseit megtartani Buda-
pesten. 

Egyházmegyei gyűlések. A nógrádi evang. egyház-
megye jún. 22—23. napjain ülésezett Losonczon. Be-
niczlcy Árpád felügyelő, megnyitó beszédében a vallás-
erkölcsi élet gondos ápolására kérte a lelkipásztorokat, 
s egyszersmind felhívta az egyházmegyét a nemzetiségi 
irányzat ellen való hazafias küzdelemre. A felügyelői 
beszéd hatása alatt a gyűlés el is határozta a nemzeti-
ségi mozgolódások szigorú ellenőrzését és felhatalmazta 
az ügyészt, hogy szükség esetén, akár a lelkészek, akár 
a felügyelők ellen, megindíthassa a fegyelmi eljárást. 
A Luther-Társaság támogatását minden lelkésznek köte-
lességévé tették. Elhatározták, hogy a reformáczió 400 
éves megünneplése ügyének idejében való előkészítésére 
felkérik a felsőbb egyházi hatóságokat. A lelkészválasz-
tási szabályrendelet revíziójára vonatkozó javaslat tár-
gyalásánál azt az óhajtást fejezték ki, hogy a lelkészek 
feleségeit illetőleg ne az evangélikus, hanem csak a 
prot. egyházhoz tartozás követeltessék meg. Az isten-
tiszteletek egyöntetűsége kérdésének megoldására zsinati 
bizottság kiküldését látják szükségesnek. — A bácsi 
evang. egyházmegye jún. 24-én tartotta meg közgyűlését. 
A gyűlés melegen üdvözölte Belohorszky Gábor esperest, 
lelkipásztorkodása 50 éves fordulója alkalmából. A fő-

jegyzősógről lemondott Kettler Ottó helyébe Wack Péter 
tiszaistvánfalvai lelkészt választották meg. — Az alsó-
soproni evangélikus egyházmegye f. hó 1-én tartotta 
meg közgyűlését Szilisárkányban. A betegsége miatt meg 
nem jelenhetett esperes székét, mint korelnök: Hajas 
Endre foglalta el. A gyűlés szívesen üdvözölte a fel-
ügyelőségre újból megválasztott dr. Ajkay Zoltánt. El-
határozták, hogy a reformáczió négyszázados jubileumára 
felállítandó kerületi árvaházra gyűjtést rendeznek s abban 
az egyházmegye részére egy helyet biztosítanak. — A 
felső-vasi evang. egyházmegye f. hó 8-án ülésezett Ro-
honczon. — Ugyancsak ezen a napon tartotta közgyű-
lését a honti evang. egyházmegye is Ipolyságon. A gyűlés 
örvendezve emlékezett meg Baltik Frigyes püspök és 
Laszkáry Gyula felügyelő ötvenéves jubileumáról és a 
jubilánsokat táviratilag üdvözölte. Laszkáry Pál felügyelő, 
megnyitó beszédében a felekezeti békéről ós az azt fe-
nyegető veszedelmekről szólva, gróf Tisza István komá-
romi beszédét ajánlotta a gyűlés figyelmébe. Örömmel 
fogadta a gyűlés Hdndel Vilmos főesperes ama kijelen-
tését, hogy 500 kor. esperesi irodai átalányát egy oly 
alapítványra ajánlja fel, a melynek kamataiból egy egy-
házmegyei fiút taníttatnának ki a selmeczbányai tanító-
képző intézetben. 

Lelkészi értekezlet. A gömöri evang. egyházmegye 
lelkészei jún. 24-én tartották meg értekezletüket Jolsván. 
A jelentések előterjesztésén kívül felolvasások képezték 
az értekezleti tárgyakat. Csók György „Az egyházfegye-
lemről" cz. nagyobb dolgozatából olvasott fel szemelvé-
nyeket ; Hajdú Lajosnak a parókhiális könyvtárakról 
szóló értekezését Chriasztély Gyula ismertette A javaslat 
megvitatását azonban a jövő értekezlet tárgysorozatára 
tűzték ki. 

Egyházmegyei választások. A görgényi ref. egy-
házmegye világi tanácsbíróvá Éltető József földbirtokost, 
tanácsossá Körösy György főszolgabírót, lelkészi nyug-
díjintézeti bizottsági taggá Szász Béla körjegyzőt, ügyész-
nek dr. Korondi János ügyvédet választotta meg. 

Szélhámos orgonakészítő. Értesültünk, hogy Lo-
vassy István orgonakészítő, mint czégünk megbízottja 
és utazója adja ki magát és czégünk nevében, saját 
számlájára iparkodik munkát vállalni. Kötelességünknek 
tartjuk az érdekelt egyházakat értesíteni, hogy nevezett 
nálunk soha alkalmazva nem volt és egyáltalán nincs 
jogosítva czégünk nevében bármily megrendelést felvenni. 
Országh Sándor és fiai. 

ISKOLA. 

Tanítóegyesületi gyűlés. A pestmegyei ág. hitv. 
evang. esperességi tanítói testület jún. 30-án Sárkány 
Béla elnöklésével tartotta rendes évi közgyűlését Buda-
pesten, a Deák-téri iskola dísztermében. Az elnök meg-
nyitó szavaiban sajnálkozással emlékezett meg arról, hogy 
az ágost. evangélikusok közül évről-évre mind többen 
térnek át más vallásra vagy válnak felekezetnélküliekké ; 
kívülről pedig az egyházat a klerikálizmus veszedelme 
fenyegeti. Ezután Alexy Lajos alelnök számolt be a 
testület tisztikarának sáfárkodásáról és javasolta, hogy tűz-
zék ki vitára az elemi iskolai tandíj eltörlésének a kérdését. 
A jelentés tudomásul vétele után Mészáros Gizella tanítónő 
tartott előadást a férjezett tanítónő helyzetéről. Dr. Molnár 
István, a gazdaszövetség kiküldötte, ismertette a gazda-
szövetség működését és kérte a tanítók pártfogását. A 
testület szivesen ajánlotta fel a támogatást. 



Az oláh propaganda ellen. Apponyi Albert gróf 
közoktatásügyi miniszter szigorú rendeletet intézett a 
tanügyi hatóságokhoz ama veszedelmes magyarellenes 
propaganda oljrában, melyet a bukaresti tanárok szer-
vezettligája kdíto.t. A liga ugyanis magyarországi iskolák 
tanulói számára szünidei tanfolyamokat hirdet, melyeknek 
prospektusaival elárasztották az ifjúságot, azt mondván, 
hogy a magyarok meghamisítják a történelmet s kiirtják 
a román ifjakból a nemzetük és hazájuk iránt való szeretet 
csíráit. A tanfolyamokat ingyeneseknek hirdetik, sőt ösz-
töndíjjal is csábítják rá az ifjúságot. A diákok egyenkint 
is kaptak meghívót; az internátusokat pedig felhívták, 
közöljék legjobb tanulóik nevét, hogy a liga költségén 
vigyék őket Bukarestbe. Hogy ennek az oláh konkoly-
hintésnek eredménye ne legyen, Apponyi gróf az oláh 
gimnáziumok és középiskolák igazgatóinak meghagyta, 
hogy ügyeljenek arra, hogy az ifjúság a diákóromán 
gropaganda kezébe ne kerüljön ; egyszersmind tudomá-
sára hozta az intézetek vezetőinek, hogy a mely diák 
ezeken a bukaresti tanfolyamokon részt vesz, ázt vala-
mennyi magyar iskolából ki fogják tiltani. 

A budapesti ref. egyház hitoktató munkája. Az 
egyháznak a lefolyt iskolai évre vonatkozó jelentése 
szerint hitoktatással foglalkozott 10 állandósított, 3 segéd-
lelkész, 3 intézeti katecheta és 29 óraadó, összesen 45 
tanerő. Tanítottak 88 elemi iskolában, 76 központon; 30 
polgári-, felső leány- és kereskedelmi iskolában, 30 köz-
ponton ; 27 gimnáziumban, reáliskolában és képezdében, 
14 központon. Az adott órák száma volt 432; ebből az 
egyház fizetett 388 órát. Az egyház a vallástanítók java-
dalmazására összesen 58,203 koronát fordított. Elemi 
iskolába jár t : 2514 fiú, 2314 leány, összesen 4828 tanuló 
(tavaly 2587 fiú, 2222 leány, összesen 4809),; polgári-, 
felső leány- és kereskedelmi iskolába járt : 607 fiú, 660 
leány, összesen 1267 tanuló (tavaly 554 fiú, 622 leány, 
összesen 1176); középiskolába és képezdébe járt : 528 
fiú, 93 leány, összesen 621 tanuló (tavaly 483 fiú, 60 
leány, összesen 543). Vallásoktatásban részesült: 3649 
fiú, 3067 leány, összesen 6716 tanuló (tavaly 3624 fiú, 
2904 leány, összesen 6528). 

EGYESÜLET. 
A magyar ref. énekvezórek egyesülete f. hó 15-én, 

Beregszászon tartotta meg közgyűlését. Lapunk zártáig 
még nem kaptunk tudósítást a közgyűlés végzett dol-
gairól. 

Keresztyén diákgyülés. A magyar keresztyén diák-
mozgalom Sárospatakon tartotta meg évi rendes össze-
jövetelét, mely egy hétig tartott. Képviselve volt Buda-
pest, Kolozsvár, Pápa, Sopron, Sárospatak és Komárom 
diáksága. A gyűlés ifj. Viktor János budapesti ref. theo-
logust utazó titkárnak, Pongrácz József dunántúli ref. 
püspöki titkárt pénztárosnak választotta meg és elhatá-
rozta, hogy szeptemberben a diákság érdekeinek szolgá-
lására havi folyóiratot fog megindítani. A keresztyén 
diákok világ-szövetségének július 14—19 én tartandó 
oxfordi nagygyűlésére a magyar diákmozgalom képvi-
selőjéül ifj. Vidor Jánost küldötték ki. 

GYÁSZROVAT. 
Barkász Albert, a méhtelki ref. gyülekezet lelki-

pásztora, életének 65-dik esztendejében elhunyt. 
Legyen áldott emlékezete! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A Pesti Hírlap az 1909-ik első félévnek elteltével 

kibocsátotta szokásos előfizetési felhívását. A Pesti Hirlap 
ez évben is rendkívüli kedvezményben részesiti előfizetőit, 
a kik karácsonyi ajándékul kapják a Pesti Hirlap nagy 
képes naptárát. Másik kedvezmény, hogy a lap előfizetői 
féláron rendelhetik meg a Szabóné-Nogáll Janka szer-
kesztésében megjelenő Divat-Szalont. A Pesti Hirlap 
egyes mindennapi rovatai: Esti levelek, Mindennapi 
problémák, Vidéki esetek, Szerkesztői üzenetek specziáli-
tások, melyek egy más lapban sem találhatók. Műszaki 
újdonságok, kertészeti közlemények egészítik ki a lap 
specziális rovatainak sorozatát. A politika és társadalom 
napi eseményeinek megbeszélésén kívül eredeti és kül-
földi regények, elsőrangú szépirodalmi írók tárczái, mulat-
tató és hasznosan oktató közlemények teszik a lapot 
általánosan kedvelt olvasmányává a művelt magyar közön-
ségnek. A lap ára negyedévre 7 kor., egy hóra 2 kor. 
40 fillér. A Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. 
Kiadóhivatala: Budapest, Váczi-körút 78. 

Az Első Leányki házasító Egylet, mint szövetkezet-
nél (gyermek- és életbiztoító-intézet, Budapest, VI., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863.) folyó évi június 
havában 1.851,600 K értékű biztosítási ajánlat; nyújtatott 
be és 1.635,100 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosítási összegek fejében 132,773 K 91 fill. fizet-
tetett ki. 1909. jan. 1-től jún. 3l-ig bezárólag 10.829,000 
K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 9.517,500 
K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 649,335 K 86 fill. és az 
intézet fennállása óta 14.512,291 K 45 fill. fizettetett ki. 
Ezen intézet a gyermek- és* életbiztosítás minden nemével 
foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb 
feltételek mellett, ; 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos- "úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
B. . J Baranyasellye. A lap előfizetése szept. végéig van 

rendben. 
S. J . Tiszavárkony. A beküldött összeggel az előfizetés 

rendezve van 1910. február végéig. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. f « 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás SALVATOR 

vese- és hólyagbajóknál, köszvénynél, ezukorbetegségnél 
és nurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható AsTányriíkereskedésekben vagy a Szinye-Llpdczi Salvator-forrá*-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 
V 4 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



10 forint 
f h a v i rész-
5 letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
Budapest , Király-utcza 58. sz. 
Telefon 8 7 - 8 4 . Telefon 87—84. 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön-külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cserél tetik vagy készpénzért megvétetik. 

. " . ; " " - 15/14 

É
Orgona- és harmoniumgyár 

güzeröhajtás- és sajátvi l lamosvi lágltással b e r e n d e z v e , 

ORSZÁGK SÁNDOR ÉS FIA cs. és kir. udvari szállítók RÁKOSPALOTA ( B u d a p e s t m e l l e t t ) Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 

DCSMSBO (pneumatikai) orgonáikai, melyek rendkívül 

könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
j | kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
" _jl ! tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

-MTJE^ ; j z ^ * * * 1 L jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

"" . 1 i 1 » lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 
minaen nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

a G H H H Q ^ 
íjBuffli szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
gjÜBBl zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
jUialafiÉ legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
"Htrial víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
N b l l fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
MTjCJ szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-
• H f mórra. 

Kívánatra telítésnélktili töltést la szállít a 

Szt, LukácsfQrdő Kútvállalat Budán. 

Kémiai 
Természetrajzi) -

Vetítőgépek 
legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker., Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és S z é o 

H I R D E T E S E K , 

Orgona-
harmóniumokaf 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
B u d a p e s t , X., D e l e j - u t c z a 2 5 / b . s z . ( T i s z t v i s e l ő -

t e l e p ) . 

T a n e r ő k n e k s l e l k é -
s z i n e k külön s z á z a -

l ékengedmény . 

Részletfizetés engedélyezve. 
B é r m e n t e s s z á l l í t á s a z u t o l s ó v a s ú t i 

á l l o m á s i g . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

' A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

téfct^fctcfate^d^* t^'t^'t^' t^tS^t^ t^t^ 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 



O p g o n a g y á r 
villamos gépekkel berendezve 

R i e g e r O t t ó 
l índapes t , Y i L , Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 
A bécsi és párisi vllágkiálításon, valamint a 

pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású csőrendszerű (pneumatikai) 
ós villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat . Rieger orgonagyárai H6 évi fennál lás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10/10 

Tervezetek és rajzok kivánatra díjmentesen. 

f r 1 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZ KOCSIK 

és e h h e z t a r t o z ó l á t a k a r ó k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o i l a k , k c c s i s í l t B n y B k , r a v a t a l o z á s ! c z l k -
k e k . Á . a j á n l a t o k a t és k ö l t s é g v e t é s t k i v á n a t r a ingyen és b é r m e n t v e kOld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a . 19/18 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. k i r . zeneakadémia , sz ínházak , hadsereg, művészek stb. szá l l í tó ja . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

A j á n l j a s a j á t g y á r á b a n készül t , e l ismert l egk ivá lóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, ,Hangfokozó g e r e n d a " , mely 
által bá rmely hegedű , gordonka , me lybe 
az i l lesztet ik , sokka l j o b b , e rősebb és 
l á g y a b b h a n g o t nyer . (B iz tos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele é s eladása. 

Legnagyobb raktár és 
: gyár. : 

Sa já t t a l á lmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
ál ta lánosan el ismert l eg jobb , mely töké-
letes so lohangsze r ré á l ta lam konstruál-
tá to t t , i skolával együ t t 35 f r t tó l f e l j ebb . 
Orgona-harn.óniumok 70 f r t t ó l fö l j ebb 
minden á rban kapha tó . Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.tól följebb. 
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l e g j o b b ORAR jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
részletfizetésre is! 

Jutányos 
árak! 

evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak 

Javításokra s v idéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Ár jegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
miiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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ROTESTANS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLÁT LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : 
IX. ker , , Ká lv in - té r 7. sz. . a hová 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i és h i rde tés i 

d í jak stb. kü ldendők . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak : 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 k o r . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos epcész oldal 40 IC, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből : A kisebbség. Naumann Frigyes. — Dr. Tari Imre. — Vezércz ikk : Protestáns krajezáros 
napilap. Hamar István. — Tárcza : Gyakorlati Keresztyénség. Dr. Antal Géza. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Franczia 
könyv egyházunkról. Dr. K. I. Tanügytörténeti és pedagógiai czikkek repertóriuma 1908-ig bezárólag. Dr. Barcsa 
János. — B e l f ö l d : A magyarok fölfedeztetése Genfben, 1909 júliusban és tudós Filó Lajos naplójegyzete Genfben, 
1861 januárban. H. Kiss Kálmán. — Egyház . — Iskola.— E g y e s ü l e t . — Adakozás — Különfé lék. — Pályázatok 
— Hirdetések . 

Az Élet Könyvéből. 
A kisebbség-. 

„Ne félj, te kicsiny nyáj, 
mert tetszett a ti Atyátoknak, 
hogy nektek adja az országot." 

(Luk. 12.jS.) 

Kevesen is alkothatnak nagyot. Az apostolok 
csak tizenketten voltak, a kik Jézus nevével a 
világba elindultak. Nem nagy volt a száma azok-
nak az egyházközségeknek sem, melyek a görög-
római pogányságot romba döntötték. Azok is ke-
vesen voltak, a kik a nagy szerzetesrendeket 
alapították. Kevesen indították meg a reformácziót 
is. Azok is kevesen voltak, a kik az újabb ter-
mészettudományokat előbbre vitték. Kevesen voltak 
kezdetben a szocziálizmus képviselői is. Nem a 
nyers tömegerő idézi föl az újabb mozgalmakat, 
hanem a hit. 

Jézus kicsiny környezetére pillantván, azt 
mondá tanítványainak: Ne féljetek! Ismerte az igazi 
rettenthetetlenség majdnem határtalan erejét. Azok 
az emberek, a kik semmitől se félnek, hasonlók 
a mágneshez: a többieket magukhoz vonzzák, ma-
gukhoz fordítják. Rettenthetetlen emberek a szel-
lemi világban is hódítanak. A rettenthetetlenség 
közvetetten hatása a legnagyobb tudásnál is ha-
talmasabb. 

De hogyan lehet a kisebbség rettenthetetlen ? 
Nem nyomják el, nem tiporják porba? Nem állja 
útját a régi, megrögzött hatalom? „Nincs igaza-
tok, mert kevesen vagytok !" — ez a többség meg-
szokott jelszava. Ugyan mi ad a kisebbségnek 
erőt? A hit. 

Hit nélkül kisebbség még sohase diadalmas-
kodott. Azok, a kik nem hittek az isteni gond-
viselésben, a sorsban mégis hittek, hogy végre is 

győzníök kell. Még az istentagadó kisebbségek is 
hittek az erkölcsi világrendben, mert különben 
kétségbe kellett volna esniök. Hittek a jövőben. 
De vájjon a jövőbe vetett hit nem halvány képe-e 
a világkormányzóban való hitnek? 

Jézus azonban tanítványait nem a sorsra, 
nem a jövőben való határozatlan bizakodásra utalja. 
Ismeri őket, jól tudja róluk, hogy nem kételked-
nek az élő Istenben. Azért is reménykedésüket 
Istenre irányítja: Tetszett a ti Atyátoknak, hogy 
néktek adja az országot! A tizenkét szegény em-
bernek hinnie kell, hogy a világ ura őket, épen 
őket, nem hagyja el. Tudniok kell, hogy a mil-
liók közül épen ők vannak kiszemelve arra, hogy 
teljesítsék az Örökkévalónak akaratját. Hinniök 
kell magas, egyedülálló hivatásukban. Ha nem 
hisznek, akkor a világ tudomást se vesz róluk, de 
ha hisznek, akkor övék az ország. 

Mélységes bölcseség rejlik abban, mint neveli 
Jézus az ő tanítványait nagy küldetésiikre. A leg-
magasabb szempontok szerint neveli őket, a mik 
csak az ég alatt elképzelhetők. Az evangelium 
mindenkori győzelmét tartja a tizenkettő lelkiszeme 
elé, mondván : Győznetek kell, Isten azt akar ja ! 
Úgy belekapott az emberi lélekbe, akárcsak mű-
vész a húrokba s az emberi lélekből örökszép-
ségü akkordokat csalt ki. Nektek adja Atyátok 
az országot! Ez volt az a hang, mely még ma 
is minden küldetésben visszhangzik. Ez a vigasz-
talása még ma is minden kisebbségnek, mely Jézus 
kezébe fogódzik. Nem látjátok őt? Nem veszitek 
észre, mint halad át az emberi erdőségen, mint 
áldja meg itt-ott a kis csoport fenyőfát, hogy 
növekedjék? Kitárja kezét a gyenge csemetékre, 
mondván: Ne féljetek ! Szereti a kisebbséget, mely 
a tömeggel daczolni kész; szereti a bátrakat, a 
kik hisznek, jóllehet még semmit se látnak, nagyon 



jól tudja azt, hogy kiizködő kisebbség nélkül az 
igazság- nem jut diadalra, nélküle nincsen sehol 
se mentség az ég alatt. 

Naumann Frigyes. Ford.; Dr. Tari Imre. 

Protestáns krajczáros napilap. 
A z utóbbi esztendők ébredezésre mutató mozgoló-

dásai között mind sűrűbben hangzik fel az az óhajtás, 
hogy a csak szenzáczióban utazó, s a közerkölcsökre 
károshatású krajczáros lajjok kiszorítása s egyszersmind 
elveink, törekvéseink propagálása végett, mi magunk, 
protestánsok, adjunk népünk kezébe alkalmas és o csó 
napilapot. Sokféle tervezgetés történt már egy ilyen 
lapnak a megindítása tekintetében, de az anyagi erők és 
az áldozatkész Meezenások hiánya miatt a tervezgetések 
csak tervezgetések maradtak, megvalósulni azonban nem 
tudtak. 

A tervezgetésekliez, most egy újabb járult, a mely, 
miután a Lelkészegyesület f. évi 28-dik számában nap-
világot is látott, nyilvánosan is traktálható és megér-
demli, hogy meg is traktáltassék. 

Már hírül adtuk, hogy az Orsz. Ref. Lelkészegye-
sület választmányának legutóbb Kolozsvárt tarlott gyűlé-
sén, Péntek Ferencz szentendrei ref. lelkész és dr. Weres-
marthy Miklós orsz. gyűl. képviselő és egyházmegyei 
tanácsbiró, azzal az ajánlattal állottak elő, hogy a pro-
testáns krajczáros politikai napilapot hajlandók megin-
dítani a magok költségén, ha a protestáns egyházak 
lelkészei, tanítói, vezetői oly erkölcsi támogatás felől 
biztosítják őket, a mely mellett a lap fentartása lehe-
tőnek látszik. Ez ajánlatukat most már formulázva és a 
lap politikai és egyházpolitikai irányát is feltüntetve 
közlik a nevezettek a Lelkészegyesületben, felhíván az 
egyház lelki vezetőit a tekintetben való nyilatkozattételre, 
hogy mily mértékű erkölcsi támogatásban volnának haj-
landók vállalkozásukat részesíteni. 

A közölt programm szerint a f. évi októberben 
megindítandó lap czíme „Magyar Újság" volna. Népnek 
való lap lenne, de nem stílusában, hanem tartalmában. 
Mint politikai lap nem állana egyetlen politikai párt 
vagy kormány szolgálatába sem, hanem önálló nemzeti 
politikát folytatna, a nemzeti öntudat erősítésére, fejlesz-
tésére és a függetlenségi érzelmek ápolására. Nem pro-
testáns néppártot kívánna alakítani, hanem csak arra 
törekednék, hogy a mikor kell, mi protestánsok is mer-
jünk nemcsak beszélni, hanem követelni is. Mint vallás-
erkölcsi alapokon nyugvó és a magyar protestantizmus 
érdekeit szolgálni kivánó lap, mellőzni kívánná a szoros 
értelemben vett valláserkölcsi orgánumok hangját, hanem 
e helyett nagyobb és kisebb közleményeinek feldolgozá-
sában törekednék arra. hogy népünk józan értelme 
mindig kivehesse és megérthesse azokból azokat a vallás-
erkölcsi igazságokat, a melyeken anyaszentegyházunk 
felépül. Gondot kíván fordítani az egyház külső építé-

sére is. Szigorúan ragaszkodni kiván az 1848 : XX.-cz. 
végrehajtásához ; benn az egyházban pedig arra töre-
kednék, hogy az egyház meglevő anyagi erejét sike-
resebben használja fel, mint eddig tetté, •— hogy a pap-
ságot kiemelje abból az alárendelt függési helyzetből, 
melybe az anyagi nyomorúság juttatta, s hogy az egy-
házkormányzó testületekbe mindenkor olyanok kerüljenek 
be, a kik nem a pártpolitikát, hanem az egyház érdekeit 
tartják szem előtt. 

Mint erkölcsi s egyszersmind anyagi támogatást 
azt kérik a lelkészektől, hogy a lap terjesztésére, az 
eladott példányok árának hetenként való beküldésére 
vállaljanak kötelezettséget, s a magok személyére, legalább 
évi 6 koronával, fizessenek elő a lapra. 

Ez a programmja a tervezeit protestáns krajczáros 
politikai napilapnak. Anyagi alapját pedig az a számítás 
képezi, hogy belőle egy-egy gyülekezetben naponként 
legalább 10 példány eladatik. 

Hogy ez az anyagi számítás mennyiben pontos, 
nem reánk, hanem a vállalkozókra tartozik. Reánk tar-
tozik azonban, hogy a lap megindítása szükségességének 
kérdéséhez, az adott programm hoz és a kért erkölcsi-
anyagi támogatás dolgához hozzászóljunk. 

A szükségesség kérdésével könnyen végezhetünk. 
Ma már, a mikor minden eszme terjesztésének elenged-
hetetlen eszköze a sajtó, kérdés tárgya sem lehet, hogy 
szükség van-e egy, a protestáns eszméket, szellemet 
propagáló, a protestáns öntudatot erősitő, a protestáns 
jogos követelések diadalra jutását szolgáló s olcsósága 
révén még a legegyszerűbb ember által is megszerezhető 
napilapra. Nézetem szerint feltétlenül szükség van, s a 
míg nem sikerül megteremtenünk, addig csak úgy állunk 
a küzdelemben, mint a kik nyíllal és dárdával akarnának 
diadalt venni az ismétlő fegyvereken. 

Kritikusabb azonban az adott programm dolga. 
Hogy a lap politikai napilap akar lenni, érthetőnek tar-
tom. Ma politikai jelleg nélküli lappal tömeget hódítani 
nem lehet. Hogy politikája pártatlan s függetlenségi 
irányú nemzeti politika kiván lenni, szintén érthetőnek 
és helyesnek tartom ; úgyszintén azt is, hogy nem pro-
testáns néppárt alakítására, hanem csak arra törekednék, 
hogy a magyar protestantizmust számba veendő ténye-
zőként mutassa fel politikai tekintetben is. Természe-
tesnek tartom azt is, hogy egyházpolitikai tekintetben 
az 1848 : XX. lenne a katekhizmusa. 

Mindezek azonban csak theoretikus programm-
elvek, a melyeknek nem a kitűzésén, hanem a gyakorlati 
alkalmazásán fordul meg, hogy a megindítandó lap, mint 
politikai-lap, csakugyan azt a szolgálatot teljesítse, a 
melyre a magyar protestantizmusnak szüksége van. Épen 
azért, a nélkül, hogy én kívánnék a lapnak gyakor-
lati politikai programmot adni, azt szeretném, ha a „Magyar 
Újság" politikai irányzatában mindenkor határozottságot 
és következetességet mutatna s tényleg megóvná függet-
lenségét bármily fajta kormánnyal és kormányzati irány-
nyal szemben. Szeretném továbbá, hogy bármilyen légyen 



is szerkesztőinek egyéni politikai meggyőződése, és gyakor-
latilag bármilyen politikai irány támogatását vagy táma-
dását tartaná is szükségesnek: sohase feledje el, hogy 
ő nem „a magyar protestantizmus", hanem csak annak 
szolgálatára magát felajánlott orgánum, tehát véleményét 
ne gerálja úgy, mint „a magyar protestantizmus" véle-
ményét, se pedig ne tekintse magát csalatkozhatatlannak, 
azokat pedig, a kik talán más véleményen vannak, vagy 
más methódus alkalmazását látják czélszerűnek : a magyar 
protestantizmus árulóinak. Vigyázzánnak e tekintetben a 
szerkesztők, mert áll már előttük egy példa, a mely azt 
bizonyítja, hogy a politikai irányváltoztatások s pár 
embernek önmaga felől való ama képzelete, hogy Ők „a 
magyar protestantizmus" és az ebből a hamis képzeletből 
folyólag, minden nem szerintük gondolkozónak haza- és 
egyházárulónak bélyegzése miként ránthatják ki egy 
sajtóorgánum lábai alól a magyar protestantizmusnak 
megbízható, szilárd talaját! 

Legkritikusabbnak azonban a programmnak azt a 
pontját tartom, a mely az egyház belső dolgainak kriti-
kájára és irányítására vonatkozik. Ettől a kritikától és 
a jószándékú irányítástól nem tartózkodtam magam 
sem, a mióta csak e lapot szerkesztem: mert bizony sok 
dolog eshetik egyházi életünkben kritika alá, és sokszor 
szükségét érzi az egyházát igazán szerető és hivatását 
betölteni kivánó szerkesztő annak, hogy bizonyos dol-
gokban irányt mutatni törekedjék. De épen azért, mind 
a magam tapasztalatai, mind a mások eljárásának ered-
ményeiből levont tanulságok alapján, csak azt tudom 
ajánlani a „Magyar Újság" szerkesztőinek, hogy nagyon, 
de nagyon gondolják meg, mind kritikájukat, mind irá-
nyítani akarásukat! Ne feledjék ebben a körben is egy 
pillanatra sem, hogy ők nem „a magyar protestantizmus", 
tehát mint ilyen, sem nem szólhatnak, sem nem hatá-
rozhatnak, sem az appellata nélkül való ítéletmon-
dásra nem jogosultak! Itt ismét csak az előttük levő 
példára s annak tanulságaira utalok 1 

S végül még az erkölcsi-anyagi garancziáról pár 
szót. Ha protestáns lelkészi karunk csakugyan úgy érzi 
egy prot. színezetű napilap szükségét, a mint nyilat-
kozatai és határozatai mutatják, akkor annak a garan-
cziának ós segítségnek, a mit a lap megindítói tőle 
kérnek, megadásától vonakodnia nem szabad! Tekint-
senek a róm. kath. papságra, mily segítséget nyújt az 
erkölcsiekben, szellemiekben és anyagiakban a róm. kath. 
sajtóorganumoknak, s vegyenek példát róla! Csak ter-
mészetes, hogy fogyasztó közönség és költségei megté-
rülése nélkül senki sem fog nekünk protestáns irányú 
napilapot adni! Ha tehát azt akarjuk, hogy a mi elő-
zetes anyagi hozzájárulásunk nélkül egy ilyen lap meg-
induljon ós fennálljon: a legcsekélyebb az, a mit erre 
nézve tehetünk, hogy terjesztésében segítő kezet nyújt-
sunk) 

Majd elválik, hogy ezt a segítséget mennyiben 
találják meg, a lapot megindítani akarók! De a nélkül, 
hogy a vállalkozók ügynöke kívánnék lenni, igen csaló-

dottnak érezném magamat, ha a vállalkozók a kért támo-
gatást meg nem nyernék! 

Mindezek pedig, a miket elmondottam, csak a lap 
megindítása tervére vonatkoznak. Maga a lap felől való 
véleményem elmondását akkorára hagyom, a mikor majd 
megjelenik s a mikor mindennapi szolgálatának milyen-
sége képezheti az ítélet alapját. 

Hamar István. 

TÁRCZA. 

Gyakorlati keresztyénség. 
(Folytatás.) 

A keresztyénség első századai a keresztyén egyház 
hittételeinek megállapítása felett folytatott vitákban teltek 
el. A hanyatló görög bölcsészet nem múlhatott ki anél-
kül, hogy hatását az egyházi tan kifejlődésére ne érez-
tette volna. A vallásos érdeklődés középpontjában tan-
meghatározások állottak s a homousion ós homoiusion 
iottája felett véres harczok folytak. Az ember ismerni, 
ésszel felfogni akarta a inegismerhetetlent s igazán val-
lásosnak csak a megállapított hitczikkek elfogadóit tekin-
tette. Szóval, a vallás lényegét az ismeretbe s így a 
vallás leglényegesebb alkatelemét lelkünk ismerő erejébe 
helyezte. 

Ám ezzel a fejlődéssel majdnem egyidejűleg látjuk, 
hogy az emberek százai és ezrei elvonulnak Egyptom 
pusztaságaira s ott, csendes kontempláczióba merülve, 
élvezik a világ örömeiről való lemondás örömeit. Nem 
paradoxon ez az állítás. Az a gyönyörűség, melyet a 
világ örömeiről való önkénytes lemondás nyújt, az Isten 
bűnbocsátó irgalmába való elmeriilés gyönyörűsége, inten-
zitás tekintetében nem kisebb, sőt nagyobb a világ 
örömei felett érzett gyönyörűségnél, s így a magános 
remeték a vallás másik alkatelemét, az érzést emelik a 
vallásos ismeret és a vallásos akarat fölé. 

Ámde a magános remete-élet, a vallásos boldogság 
egyedül élvezése nem felel meg az ember alaptermésze-
tének, mely őt a társas együttélésre hajtja. Létrejönnek 
a kolostorok s szerzetesrendek, a maguk különböző sza-
bályaival s ezen szabályok pontos teljesítésének szigorn 
megkívánásával. A szerzetesi szabályok az isteni törvény 
alkalmazott parancsolatai gyanánt szerepelnek. Ezek pon-
tos végrehajtása lesz a vallás leglényegesebb eleme. A 
világról való lemondás s a vallásos kontempláczió mel-
lett a világban való aktív működés: tanítás, betegápo-
lás a szerzetesek egyik főfeladata. Szóval a lélek akaró 
ereje, mely a dogmatikai vitatkozásokban éppúgy, mint 
a remeték csendes quietizmusában háttérbe szorult, itt 
erősen előtérbé lép, annyira, hogy a rendszabályok által 
megkívánt cselekedetek végrehajtása a tagoknak maga-
sabb erkölcsi tökéletességet biztosít s megnyitja előttük 
az üdvözülés útját. 

A keresztyén egyház első nyolczszázados történe-



tében így látjuk felváltva érvényesülni a vallás egy-egy 
alkotó elemét, s a következő hót század alatt megismét-
lődik ugyanez a jelenség. A scholastica-theologia Plató 
és Aristoteles bölcsészeiének hatása alatt nagy arányok-
ban építi ki a keresztyén hit rendszerét. Majd a XIV. 
században, mintegy visszahatásként, látjuk megjelenni az 
érzelmi miszticzizmust, melyet a XV. században az egy-
ház kebelén belül s részben azon kívül álló gyakorlati 
irányú egyesületek működése vált fel. Ismeret, érzés és 
akarat, mint a vallás más és más korszakban leglénye-
gesebbnek tartott elemei, így váltakoznak egymással. 

Nincs ez különben a reformáczió történetében sem. 
A XVI. század hitvitái elsősorban a hitczikkek meg-
alapozására s kifejtésére irányítják a vallásos lelkek 
figyelmét. A XVI. század második felében már úgy a 
lutheri, mint a kálvini reformáczió megnyeri a maga 
orthodox alakját, s ez az orthodoxia mintegy 100 éven 
keresztül uralja a lelkeket. A bibliából merített vallásos 
ismeret a vallás leglényegesebb eleme s a tiszta tudo-
mány a keresztyénnek legszebb ékessége. A XVII. század 
második felében az érzés világa kezdi egyre hangosab-
ban követelni a maga jogait. A pietizmus, Hollandiából 
kiindulva, Németországban új irányzatot létesít, mely ha 
nem tud is elhatolni mindenüvé, elég alkalmas arra, 
hogy élő tiltakozásul szolgáljon az ellen a felfogás ellen, 
mintha a vallás lényege a puszta ismeretben teljesen 
kimerülne. A pietizmus mellett végre a XVIII. század 
végével megjelenik az az irányzat, mely a vallás lénye-
gét a vallásos cselekvésben s az ennek alapjául szol-
gáló vallásos akaratban látja, s mely így az akaró lelki 
erőnek adja az elsőséget az ismerő és érző erő felett. 

Szándékosan választottuk ez egyoldalú irányokat, 
hogy ezek szélsőségében mutassuk fel, miszerint a val-
lásban tényleg lelki életünk mindhárom alapműködése 
megvan. Nem fejlődhettek volna ugyanis ez irányzatok 
a maguk egyoldalúságában annyira, ha nem a vallásban 
találnák alapjukat, melynek csak egyoldalú s épen ezért 
nem teljesen kimerítő megjelenési formái. Ha a vallást 
a maga teljes mivoltában akarjuk felfogni; ha azt akar-
juk, hogy saját vallásos életünk ment legyen az egyol-
dalúságtól : úgy ez alapelemeket harmonikusan kell fej-
lesztenünk s vallásunkban éppúgy meg kell lenni az 
összes ismereteinket egybefoglaló vallásos világnézletet 
alkotó ismeretnek, mint az Isten végtelen tökéletessé-
géből s a mi tökéletlen végességünkből fakadó érzelem-
nek és az isteni törvény végrehajtására irányuló kész-
séges akaratnak. 

Külső megnyilatkozásukat tekintve azonban, a val-
lás ezen alapelemei között nincs meg az a teljes egyen-
lőség, mely belül a lélekben magában vallás-psychologiailag 
kimutatható. Az érzelem világa általában sokkal bensőbb, 
hogysem az megfelelő külső kifejezésre jutni képes volna. 
Mindnyájan ismerjük a képzőművészet, főleg a festészet 
és szobrászat sikertelen erőlködését, hogy a vásznon 
vagy a kőben plasztikai kifejezésre juttassa azt, a mit 
az ember belsejében érez. Még a szó, vagy a hang is 

csak tökéletlenül képes a bensőnkben zajló érzelmeket 
kifejezésre juttatni, úgy hogy igaza van a költőnek, 
mikor azt mondja: 

„Nem érez, a ki érez 
Szavakkal mondhatót." 

Az érzelem maga tehát csak ritkán jut kifejezésre ; 
ellenben ez vonja be a valódi nemesség zománczával 
lelkünk másik két ható erejének megnyilatkozását, a 
szót és a cselekedetet. 

A szó, mellyel gondolatainkat — s hogy tárgyunk-
nál maradjunk — vallásos képzeteinket fejezzük ki, 
hasonlithatlanul tökéletesebb eszköze lelkünk ismerő 
ereje megnyilatkozásának, mint a mily eszközökkel az 
érzelem rendelkezik, ha kifejezésre akar jutni. De sze-
repe a vallás külső megnyilatkozása terén egyoldalú, 
majdnem azt mondhatnók, formális. Csak mintegy kör-
vonalakban mutatja fel vallásos világnézletünket, de 
hogy ez a világnézlet nem elvont gondolkodás, nem 
puszta séma, tisztán az elvonódó értelem alkotása, ha-
nem élő valóság, mely az embert uralja s életútján irá-
nyítja : ezt a szó pusztán sohasem képes igazolni, s ha 
az elméletileg kifejtett vallásos világnézlet máskép, mint 
elméletileg, nem jut kife jezésre, nem is tarthat igényt arra, 
hogy a szó szoros értelmében vallásosnak neveztessék. 

Fauszt, az örökké tépelődő ember tipikus megtes-
tesülése, a János evangéliumának ismert szavait: „Kez-
detben vala amaz Ige", értelmezni akarva, keresi, hogy 
az ige mely jelentéssel volna legjobban magyarázható, 
s nem nyugszik meg az önmaga által felhozott magya-
rázatokban mindaddig, míg ehhez az értelemhez nem 
jut : „Kezdetben volt a tett." Ha a vallás legteljesebb 
megnyilatkozását keressük, nekünk is ide kell fordulnunk. 
A tett, a cselekvés az, a mi az ember egész valóját, s 
mivel a vallás az emberi lélek mindhárom irányú tevé-
kenységét lekötve tartja: a vallás lényegét is legigazab-
ban s egyúttal legérthetőbben juttatja kifejezésre. A 
keresztyén vallás lényege is csak akkor tűnik sze-
münkbe, ha mindaz, a mi a keresztyén vallás hitigazsá-
gai révén lelkünk ismerő erejét eltölti; ha mindaz, a 
mi a váltság és kiengesztelődés nagy gondolatának meg-
ragadásával szivünket az alázatosság és hála érzetével 
árasztja el: mindaz tettekben, életünk egész folytatásá-
ban is kifejezésre jut. Szóval, ha a keresztyénség, melyet 
vallunk s melynek boldogító voltát szívünkben érezzük, 
tettekben megnyilatkozó, gyakorlati keresztyénséggé lesz. 

(Folyt, köv.) 
Dr. Antal Géza. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Franczia könyv egyházunkról . Alex. Claparede: L'Eglise Ré-
formée Hongroise. Coup d'oeil sur son passé et son état actuel. 

Genéve, Libraire A. Juliién 1909. 72. lap. Ara 1 franc. 

A Genfbe érkező magyarokat több kellemes meg-
lepetés várta. Ezek között az egyik legkedvesebb volt 
az, hogy a könyvkereskedések kirakataiban egyházunk-



ról franczia nyelven írt könyvet láttunk. A Kálvin-jubi-
leumra készült. Ha nem láttuk volna is a könyvecskén 
a szerző nevét, úgyis kitaláltuk volna. Ki lehetett volna 
más, mint egyházunk lelkes genfi barátja: Claparéde 
Sándor! 

Egyházunk iránt érzett igaz szeretetét annyi alka-
lommal megmutatta már. Ennek a szeretetnek igazán 
megkapó a forrása, Felesége magyar, református nő. A 
hódmezővásárhelyi ref. templomban keresztelték. Az oda-
való elemi iskolánkban nyerte kiképeztetése alapjait. 

Claparéde Sándor nemcsak szülőhazáját, annak 
nemzeti egyházát, de élete párja hazáját és egyházát 
is szereti. Nagy fáradság árán megtanulta nyelvünket. 
A Hungária egyesület ebédjén magyar köszöntő beszéd-
del lepett meg bennünket. A beszédben még kevéssé 
jártas, de magyar könyveket, magyar lapokat olvas. 

Már több ízben meglátogatta hazánkat. Legutóbbi 
látogatása alkalmával ismerkedett meg vele e sorok írója 
is, a kit a vele való megismerkedés bátorított azután 
arra, hogy a genfi magyar istentisztelet és franczia nyelvű 
magyar estély merésznek látszó tervével előálljon. 

S be kell vallanunk, hogy ha a genfi egyházi 
életnek eme köztiszteletnek örvendő vezető férfia nem 
készítette volna elő genfi időzésünket ós nem hívta volna 
föl ünnepélyeinkre a figyelmet, távolról se ért volna el 
akkora hatást nagy küldöttségünk. A lapokat állandóan 
informálta a magyarországi előkészületekről. A Signal de 
Genéve hasábjain hosszú czikksorozatban ismertette a 
magyar ref. egyház alkotmányát. A jubileum alkalmával 
kiadott első emlékfüzetben („Les Jubilés de Genéve en 
1909") igen szép képet tárt a jubileumra sereglok elé 
a magyar protestáns egyház küzdelmes múltjáról és jele-
néről (27—30. 1.: „Le Protestantisme en Hongrie.") 
Mindemez irodalmi tevékenységére ezzel a könyvével 
tette föl a koronát. 

Mindig érdekel bennünket, hogy mit írnak rólunk 
a külföldiek, hisz oly kevésszer írnak rólunk. S ha írnak, 
akkor sincs benne köszönet a legtöbbször. Annál nagyobb 
az örömünk, ha baráti kéz ír rólunk. Claparéde Sándor 
igaz barátunk, azért kétszeres figyelemmel kell kísérnünk 
észrevételeit, s itt-ott kifejezésre juttatott aggodalmait. Ne 
csak elismerő szavait vegyük észre, hanem ezeket is. 
Egyházunk iránt' táplált őszinte jóindulata, egyházunk 
megizmosodását óhajtó lelke sugalmazta ezeket is. 

Könyve öt tárgykört ölel föl. Az első fejezet álta-
lánosságban szól egyházunkról, annak a külföldhöz való 
viszonyáról. A második egyházunk múltjára vet futó 
pillantást. A harmadik mostani állapotainkat világítja 
meg. A negyedik és legterjedelmesebb rész egyházi tör-
vényeink kivonatos fordítását tartalmazza. Az utolsó rész 
egyházi hatóságaink, theologiáink 1909. évi, rövidre fo-
gott névtárát, statisztikai adatait adja. 

Legközelebbről érdekel bennünket az, a mit egy-
házunknak a külföldhöz való viszonyáról, mostani állapo-
tainkról, államsegélyünkről, egyházszervezetünkről, pénz-
ügyeinkről mond. 

Könyvét azzal kezdi, hogy a magyar ref. egyház még 
valóban „terra incognita" a franczia nyelvű protestánsok 
szemében. (Hozzátehetnők bátran, hogy többi protestáns 
testvéreinkre nézve is aligha vagyunk egyebek!) Némi 
csodálkozással veti föl a kérdést: honnan van az, hogy 
míg a világ messze tájain élő, számban, erőben oly 
messze mi mögöttünk álló protestánsokról annyit tudnak, 
addig a sokkal közelebb lévő s számbelileg őket is 
messze túlszárnyaló, 4 millió protestáns és köztük 21/2 

millió református felől úgyszólván teljes tájékozatlanság-
ban vannak ? Az okát két körülményben látja. Az egyik 
az, hogy mi magyarok, részben politikai viszonyaink 
folytán, de legnagyobbrészt saját hibánkból, túlságosan 
elzárkózott életet élünk. A másik ok pedig az, hogy 
úgyszólván kizárólag a magyar nyelvet használjuk, me-
lyet hazánk határain kívül senkise ért. 

Mi az első okot: elzárkózottságunkat is nagyobbára 
nyelvismeretünk fogyatékosságának tulajdonítjuk. Leg-
utóbbi vezetőczikkünkben is hivatkoztunk rá s Claparéde 
Sándor is utal erre, hogy a míg a latin nyelv volt ural-
kodó, tanult embereink, diákjaink, sokkal gyakrabban 
keresték föl külföldi hitrokonaink tudományos góczpont-
jai t : Genfet, Bázelt, stb.-t. 

Míg egyfelől elismeri Claparéde, hogy a nemzeti 
nyelvnek a XIX. század derekán való diadalmas elő-
nyomulása mily nagy hasznára vált nemzeti törekvés 
seinknek, addig másfelől sajnálattal kell látnia, hogy 
mindjobban elzárt bennünket a külfölddel való szellemi 
érintkezéstől. így vesztettek el bennünket szemük elől 
a genfiek is, bár egyik nemrégiben elhunyt genfi lelkész 
és tanár: Ed. Sayous nagy szeretettel foglalkozott is 
történelmünkkel.1 

Dicsérettel említi meg, hogy a külföldtől való el-
zárkózottságunk mellett is erős kötelékek fűznek ben-
nünket Kálvin szelleméhez, kinek úgy vallási, mint poli-
tikai tekintetben igen sokat köszönünk. Éberen őrködünk 
egyházunk egysége fölött. Nagy áldozatok árán kiváló 
oktatásban részesítjük ifjainkat. A reformácziói emlékmű 
költségeire megindított s eddig is oly szép eredménnyel 
járó gyűjtésünk, a genfi jubileum iránt tanúsított foko-
zottabb érdeklődésünk szebb reményeket ébreszt benne 
a jövőt illetőleg. 

A történelmi áttekintésben nagy vonásokkal és 
elég hűen vázolja az előbb lutheri, majd nemsokára kál-
vini alapokra helyezkedő reformáczió diadalmas előtérbe 
nyomulását, majd a XVII., XVIII. század folyamán való 
háttérbe szorittatását. Megemlékezik legtöbbet szenvedett 
hitvallóinkról, a gályarabokról is, kiknek sorsa iránt 
megmenekülésük és Zürichbe érkezésük után Genfben 
is melegen érdeklődtek. Az 1790/91-ki fontos ország-
gyűlés 26. t.-czikkét, az 1848:20. t.-czet, úgyszintén az 
azóta alkotott alapvető vallási törvényeket részletesebben 
ismerteti. 

1 Franczia nyelven írt magyar történelme (Histoire générale 
des Hongrois) 1900-ban jelent meg a második kiadásban Buda-
pesten. 



A vegyesházasságokból származó gyermekek vallá-
sát szabályozó 1868-iki törvényt — melyről az utóbbi 
Időkben lapunk is többször megemlékezett — igen ké-
nyelmesnek, automatikusnak s minden torzsalkodást ki-
zárónak, de kevéssé szabadelvűnek tartja, Az 1894 iki 
törvény sokkal jobban megfelel szerinte a szabadelvű 
eszméknek, de természetszerűleg nagy felelősséget is ró 
a protestáns lelkészekre. írónk, mint a ki olyan város-
ban él,, a hol a protestántizmus számbelileg is,1 szelle-
mileg és anyagilag pedig össze se hasonlítható túlsúly-
ban van a római egyházzal szemben, talán nem tudhatja, 
hogy mennyivel nehezebb egy kisebbségben lévő egy-
háznak, pl. a mieinknek a többszörösen nagyobb s 
óriási vagyonnal rendelkező római egyházzal versenyre 
kelni. Azt is elfeledi, hogy itt legkevésbbé se lehet 
egyenlő fegyverekkel megvívott küzdelemről szó. A lel-
keket csupán az igazság erejével vezérlő protestáns 
egyháznak összehasonlíthatlanul kevesebb fegyver áll 
rendelkezésére, mint a kegyszerek megvonásával stb. 
fenyegetődző római egyháznak 1 

(Folyt, köv.) 
Dr. K. I. 

Tanügy történeti és pedagógiai czikkek 
repertóriuma 1908-ig bezárólag.2 

a) Tanügy történelem. 

Alapítvány. A Töltési-alapítvány történetéhez, (Sá-
rospat. Lapok 1893: 19 1.) 

Államsegély. Az egyetemes konvent felirata az ál-
lamsegély elfogadása tárgyában (középiskolai). (Debr. 
Pr. L. 1885 :223 1.) 

Antal Gábor. Az Egyetemes tanügyi bizottság má-
sodik felirata a jogi oktatás tárgyában. (Debr. Prot, L. 
1902:269 1.) 

Antal Géza. Az utrechti és leideni egyetemeken 
járt ifjak névjegyzéke. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1888: 278 
1; stb.) 

Autonomia. Szatmári Paksi István tiszántúli szuper-
intendens utasítja az espereseket és lelkészeket, hogy 
az iskolákról szóló hivatalos tudósításokat a róm. kath. 
tanfelügyelőhöz semmi szín alatt ne küldjék. 1789 febr. 
14. (Figyelmező 1873:101 1.) 

Bakóczi János. A debreczeni ref. főiskola tanárai 
1549-től fogva. (Debr. Pr. L. 1891:247 1. stb.) 

Ballagi Mór. Melius Redivivus vagy Révész úr 
harcza a népiskolai törvény ellen. (Pr. Egyh. és Isk L. 
1870 :341 1. stb.) 

Balogh Ferencz. Két nap a debreczeni ref. főiskola 
1 Bár a róm. katholikusoknak bevándorlás útján való sza-

porodása igen nagy s már a genfieket is gondolkozóba ejtő ará-
nyokat öltött az utóbbi évtizedekben. 

2 Feldolgozott folyóiratok: Prot. Szemle, Magyar Prot. Egy-
háztörténeti Adattár, Prot. Egyh. és Isk. Lap, Evangyéliumi Prot. 
Lap, Sárospataki Lapok, Sárospataki Ref. Lapok, Sárospataki Fü-
zetek, Erdélyi Prot. Lap, Erdélyi Prot. Közlöny, Református Szemle, 
Dunántúli Prot., Lap Tudományos Szemle, Figyelő, Figyelmező. 

életében. 1866 júl, 15. és nov. 6. Tóth Sámuel ós Ba-
logh Ferencz hittanárok beiktatása. (Debr. Pr. L. 1899: 
354 1.) 

Balogh Ferencz. Egyházi tanulmányút franczia földön. 
(Protestáns Szemle 111:46 1. stb.) 

— Debreczen város segélye a kollégiumnak 1752-ig 
és a Mária Terézia kormánya által betiltása. (Debr. Pr. 
L. 1903:684 1.) 

— A debreczeni kollégiu n adattára. (Debr. Pr. L. 
1904:69 1. stb. és 1905:4 1. stb. 1906 :20 1. stb.) 

Balogh Sándor. A pápai főiskola múltjából. 1848/9 iki 
honvéd deákok (Dunántúli Pr. L. 1904:173 1.) 

Barcsa János dr. A debreczeni ref. kollégium 
természetbeli lakások története. (Debr. Pr. L. 1902 : 
657 1. stb. 

— A debreczeni kollégiumi természetbeli lakásokról. 
(Debr. Pr. L. 1903 : 136 1. stb.) 

- Az énekeknek a prédikác/.ióhoz való alkalmazása 
1788. (Debr. Pr. L. 1906:258. 1) 

— A debreczeni kollégium tanárválasztás történe-
téhez. (Debr. Pr. L. 1904:550 1. stb.) 

— Debreczeni kollégiumi élet Csokonai korában. 
(Debr. Pr. L, 1905:101 1.) 

— Csokonai debreczeni kollégiumi pöre. (Debr. Pr. 
L. 1905:328 1. stb.) 

— A debreczeni kollégium a magyarországi refor-
mátusok közös főiskolája. (Debr. Pr. L. 1905: 419 1.) 

— Rectorok és preceptorok kötelességei és ellátása 
a XVIII. században a ref. iskolában. (Debr. Pr. L. 1905 : 
188 1. 

— Ima a ref. iskolákért 1788. (Debr. Pr. L 1905: 
558 1.) 

— A debreczeni kollégium épületének története. 
(Debr. Pr. L. 1905: 798 1. stb.) 

—- Adatok a máramarosszigeti ref. gimn. történe-
téhez. (Debr. Pr. L. 1905:511 1. stb.) 

— Protestáns egyetemi mozgalmak 1896-ban. (Debr. 
Pr. L. 1905 : 548 1.) 

— Adatok a pápai ref. főiskolai történetéhez. (Debr. 
Pr. L. 1905:612 1. stb.) 

Benke István. A sepsiszentgyörgyi ref. kollégium 
történeti vázlats. (Erd. Pr. Közlöny. 1884: 284 1.) 

Birtha József. Hollandiai és magyarországi egye-
temi vonatkozások (Debr. Pr. L. 1902:21 1. stb.) • 

Bodó. Az erdélyi ref. középiskolák történeti megírá-
sáról. (Erd. Pr. Közi. 1894:37 1. stb.) 

Borsos István. A pápai ref. főiskola éremgyűjte-
ményének története. (Dunántúli Pr. L. 1904: 141 1. stb.) 

Both István clr. Gyarmathi Sámuel, zilahi ref. kollé-
giumi tanár és nyelvtudós emlékezete. (Erd. Pr. Közi. 
1900:279 1. stb.) 

Böhm József. Történeti apróságok. Apáczai Csere 
János levele Lorántfly Zsuzsánnához. (Ercl. Pr. Közi. 
1875:39 1.) 

Buza János. Érdekes régiség. Kövi S. sárospataki 
jogtanár előfizetési felhívása. (Sárospat. L. 1888:11-2 1.) 



Buza János. Újabb adatok az 1848-iki sárospataki 
deákokból lett honvédek névsorához. (Sárosp. L. 1900:43 
1. stb.) 

Csekme Ferencz. A gernyeszegi gr. Teleki-féle is-
kola történetéhez. (Erd. Pr. Közi. 1893: 265 1. stb.) 

— A görgényi ref. egyházmegye iskolaügyi törté-
nete. (Erd. Pr. Közi. 1896 :246 1. stb.) 

Csécsi Miklós. Egy mult századi küldöttség viselt 
dolgai a szatmári ref. egyház és iskola ügyében. (Fi-
gyelmező 1874 : 93 1.) 

Csernátoni M. Zsigmond. Gecse Dániel és ember-
szereteti intézménye. (Erd. Pr. Közi. 1895:273 1. stb.) 

Csiky Lajos. Gr. Appon}ri Albert, Hengelmüller L. 
és a debreczeni egyetem. (Dunántúli Pr. L. 1905:444 1.) 

Csire István. Vázlat Csurgó múltjából, tekintettel 
az ottani ref. gimn. alapítására. (Figyelő 1884:3231. stb.) 

Csokonai V. Mihály búcsúbeszéde a debreczeni 
kollégiumból. (Debr. Pr. L. 1905:326 1.) 

— Emlékezetnek okáért. Csokonai önvédelme. 
(Debr. Pr. L. 1905:322 1.) 

— Csokonai szülei. (Debr. Pr. L. 1905:66 1.) 
Csurgói tanári fizetés Csokonai Mihály ottani szol-

gálata ideje táján. (Figyelmező 1873:565 1.) 
(Foly. köv.) 

Dr. Barcsa János. 

BELFÖLD. 

A magyarok fölfedeztetése Genfben, 1909. 
júliusban és a tudós Filó Lajos naplójegyzete 

Genfben, 1861. januárban. 

Több napi és egyházi lapban lehetett olvasni, hogy 
a Genfben, Kálvin János reformátor születésének négy-
százados emlékünnepére megjelent magyarokat miként 
ünnepelték. Lehetett olvasni, hogy egy genfi szónok 
miként örvendett, hogy bennünket magyarokat fölfedez-
hettek ! 

Megvallom, hogy ezt a fölfedezést bosszúsággal 
olvastam! Ha már másunnan nem ismertek bennünket, 
szentgalleni krónikájukból megismerhették volna a magya-
rokat csaknem ezer évvel ezelőtt. Már akkor Herinbáld 
barát, ki részt vett őseink áldomásában, nagyon meg-
szerette őseinket. Hát ezért védtük mi Európa művelő-
dését a török ellen a XlV-ik század elejétől a XVII-ik 
század közepéig; azért védtük a lelkiismereti és polgári 
szabadságot majdnem Mohács óta, hogy a legszabadabb-
nak, a szabadságot szeretőnek híresztelt svájezi nép 
művelt osztálya se tudjon rólunk semmit 1 

Mi teletömjük még a népiskolás gyermek agyát 
is a világ minden nemzetének történetével, lelkesítjük a 
szabadságra Teli Vilmos meséjével és Winkelried Arnold 
igaz történetévél is! Zwingli és Kálvin életét jobban ismeri 
még a népiskolánk is, mint magyar reformátorainkét! Föld-
rajz tankönyveink nemcsak a kis Svájczot és népét, 
hanem még a hottentották, kafferek és becsuánok földjét 
s népét is ismertetik ! Hogy tehát a svájeziak ott Genfben 
most „fedeznek föl" bennünket, az nem a mi szégyenünk, 
hanem azoké az alapos műveltségű (?!), híres nyugati 
népeké ! 

De hát nem lett volna, a ki megismertessen bennün-
ket velők? Dehogy nem! Már a reformáczió hajnalán 
jártak ott magyarok. Az 1559-ben alapított genfi aka-
démiának törvényei alá egy sereg magyar ír. A legelső 
magyarok neve a 15-ik lapon fordul elő 1566-ban ekként 
„12. okt. 1566. Valentinus Hellopaeus, Ungarus" és 
„Mathias Thurius, natione Ungarus". Nagykőrös néhai 
híres papja, a tudós Filó Lajos külföldi utazásairól 
vezetett naplójában leírja 1556-tól 1793-ig mindazon 
magyar akadémikusok nevét, a kiket csak a genfi akadémia 
anyakönyvében megtalált. Ezek bizonyosan tájékozták 
koronként a genfieket a magyarokról! 

Aztán a nápolyi gályákról megszabadult és haza-
térő hitvallóink (gályáspapok) huzamosan időztek Svájcz-
ban. A szabadságharcz leverése után több bujdosó honfi 
telepedett le Svájczban. Genfben élt a híres történetíró : 
Horváth Mihály: Pukynak nyomdája is volt ott; ott 
székelt a „Magyar nemzeti igazgatóság" is. Kőrösről 
Ádám Gerzson ós Ádám József is tettek ott látogatásokat. 
Ádám Gerzsonnak ott készített levéltári kivonatait (Egy-
háztörténelmünkre vonatkozólag) a nagykőrösi ref. főgim-
názium könyvtára őrzi Es hány meg hány magyar járt 
ott 1566 óta! S hogy ezek egy szót se szóltak volna 
hazánkról, nemzetünkről, az lehetetlenség. 

Filó Lajos nyilvánosan felolvasást tartott Genfben 
a magyar egyházról a következő czim alatt: „Rapport 
sur l'Eglise de Hongrie, Prononce devant la Compagnie 
des Pasteurs de Genéve, par Louis Filó professeur de 
theologie á Pesth." E felolvasás megjelent a genfi „La 
Semaine Religieuse" cz.lapban és abból külön lenyomatban 
is. Ismertette s csaknem szószerint közölte a „British 
and Foreign Evangelical Review" 1862 évi januári füzete, 
tehát egy angol lap is. 

Maga Filó Lajos naplójában így ír e munkájáról: 
„1861. január 4. péntek. Hon dolgoztam, részint 

a franczia nyelv tanulásával, részint Rapportom készí-
tésével foglalkoztam. Figyelmem folytonos feszítése miatt 
agyvelőm szokatlan zsibongását éreztem. De Rapportom 
készítése is több fáradságomba került, mint véltem." 

„Január 5. szombat. A Venerable Compagnie des 
Pasteurs hivatalos meghívását vettem nyomtatványban 
a holnapután délután 5 órakor tartandó havi ülésbe. A 
meghívásban jelentve volt, hogy Mr. Moquet cand. en 
Theol. „Sur les ecoles de Theologie de Holland" és Mr. 
Filó porfesseur á Pesth „Sur l'Eglise de Hongrie" fognak 
jelentést (Rapport) tenni." 

„Január 7. hétfő. Rapportomat elkészítettem. D. u. 
öt órakor a Ven. Comp. des Pasteurs Seanceában meg-
jelentem. Mindnyájan a papok valódi testvéri szívességgel 
fogadnak. Ezek a genfi papok valóban szeretetreméltó, 
humánus emberek. Egymásközt is szép egyetértésben van-
nak, mindnyájan egyenlők s egyik a másik irányában félté-
kenységet nem táplál. A ki egyik egyletben elnök, az 
a másik egyletben egyszerű tag, s így mondhatni min-
denik tiszt is, közlegény is. Mintegy 25-en lehettünk 
jelen. A terem az úgynevezett consistóriumi épület szálája, 
hol a homiletikaí gyakorlati leczkék is tartatnak. Szőnyeg-
gel van bevonva, légszesszel világítva, mint általában 
minden középület is. A templomok is, melyekben esti 
összejövetelek vannak, légszeszcsövekkel ellátvák. De a 
Szent Péter templomban légszeszcsövek nincsenek, mint-
hogy abban esti összejövetel nincs. A teremben, melyről 
szólok, Kálvin képe van az elnöki szék felett. Az 
elnök (moderateur), Dr. Ottremare, papiruhájába öltözve, 
imádsággal nyitotta meg az ülést; minden később jövő, 
az ajtónál belépve, egy kis magán imádságot mondott. 
A titkár felolvasván a mult ülés jegyzökönyvét, több 



pap a vallásos életnek körükben tapasztott nyilatkozatairól 
communicationokat tett, azután Moquet olvasta érdekes 
tudósítását a hollandi theologia állásáról. Értekezése 
kitűnő figyelemben részesült, Az elnök felszólítá a gyüle-
kezetet, van e valakinek észrevétele, vagy tudakozódása. 
Senki sem jelentkezvén, az elnök felhívására én fog-
laltam el a szószéket, „A magyarországi prot. egyház 
és állam történeti fejlődéséről" adtam egész 1856-ig egy 
összefüggő, kerekded rajzolatot. Istené legyen a dicsőség, 
felolvasásom reményeim felül jól sikerült. Mindnyájan 
— s többen egyenként is — kitűnő tetszésüket nyilvá-
nították. Meg vagyok győződve, hogy rajzolatommal egy 
egyházunknak nem csekély szolgálatot, a genfieknek egy 
igen örvendetes 1/2 órát szereztem. Most már egyházunk 
történetét főbb vonalaiban ismerik. Oh rólunk keveset 
tud a világ! Olyanok vagyunk, mint a földben rejlő 
gyémánt, Jövő felolvasásomban a pátens miatti küzdelem-
ről fogok szólani. Adja Isten, hogy azt is ily jó sikerrel 
végezhessem. Nem magam dicsőségéért, hanem egyházunk 
becsületéért! Dolgozatomat a „La Semaine Religieuse" 
szerkesztője elkérte. Majd hon megmutatom, hogy mit 
beszéltem egyházunk érdekében". 

„Január 6. szerda, A „Journal de Genéve" egy távi-
rati sürgönyt közölvén Kecskemétről, hogy ott a katonaság 
és a nép között összeütközés volt, a szerkesztő egy alátett 
jegyzékben azt közölte, hogy „Kecskemét hihetőleg Európa 
legnagyobb faluja. s egészen protestánsok lakják." Ezen 
hibás közlés kijavítása végett a szerkesztőségnek egy 
pár sort írtam". 

„Január 14. hétfő. Délután La Harpe és Merle 
D'Aubigne (tanár) urak előadásain voltam. Ez utóbbi, 
valamint Cheneviére és Munner tanár urak tudakozódtak 
Rapportom felől, melyről a „La Semaine Religieuse" is 
dicsérettel tett említést, azt mondván, hogy majd, ha 
annak folytatása is felolvasva lesz, bővebben fog róla 
szólani. Kétségen kívül felolvasásom ügyeimet ébresztett 
s lehető kedvező hatást idézett elő." 

Filó Lajos sok érdekest jegyez föl naplójában 
Genfről. Ugy látszik az ő „Rapportját" hamar elfeledték, 
s óhajtandó, hogy mostani „felfedeztetésünk" kárba ne 
vesszen és a mostani Rapportok ne legyenek elfeledve, 
miként a Filó Lajosé. 

Nagykőrös. tí. Kiss Kálmán. 
* 

* * 

Az igen tisztelt czikkíró a felett való boszúságát, 
hogy annyi sok régi emlék és összeköttetés daczára, most 
„fedeztek fel" bennünket, magyarokat és magyar kálvi-
nistákat Genfben, — értjük és teljes mértékben méltá-
nyoljuk. Kétségtelen ugyanis, hogy ha azoknak a nyu-
gati népeknek hirdetett nagy műveltsége valóban alapos 
volna, akkor rólunk, magyarokról többet kellene tudniok, 
még akkor is, ha csak úgy emlékeznének is reánk, mint 
Európa'egyik, már kiveszett népéről. A világ azonban, 
mint a zsidó, a „volt"-ra kevesett vagy épen semmit 
sem ad! Minden népet, minden országot csak annyiban 
ismer és becsül, a mennyiben az aktiv tényezőként műkö-
dik és mint ilyen, belefoly az összesség életének fejlő-
désébe. S ha már ily szempontból tekintjük genfi „felfe-
dez Letésünlcet", bizony be kell vallanunk, hogy nem ok 
nélkül hangzott el az a kijelentés, hogy csak most, illetve 
ezután „fedeznek föl8 bennünket, mint tényezőt. Az ezer 
esztendővel ezelőtt történt dolgokat ki keresi? A genfi 
akadémia matrikuláit ki kutatja a Nyugat fiai közül azért, 
hogy belőle a magyar diákokat kikeresse? Hiszen már 
a szabadságharc/, utáni idők és a Filó Lajos genfi fel-
olvasása óta eltelt jó félszázad is — a mint az ered-

mények mutatják — már oly hosszú, hogy benne fele-
désbe mehet minden emlékezet! De a rohanva haladó 
modern kor már így van a régi emlékezésekkel. És ezen 
semmiféle panaszkodással sem segíthetünk. — Más itt a 
segítség! A folytonos aktiv tényezőnek bizonyulás, — és 
egyházi tekintetben a Nyugot protestantizmusával való 
állandó érintkezés. Hogy nemzeti, politikai, kulturális és 
ipari tekintetben miként bizonyíthatnánk magunkat aktiv 
tényezőnek, annak fejtegetése nem e lap hasábjaira tar-
tozik. De hogy protestáns egyházi tekintetben miként 
illeszkedhetnénk be tényezőképen a Nyugat protestan-
tizmusának életébe és munkálkodásába, és hogy miként 
tehetnénk azzal való érintkezésünket állandóvá, — az 
már ide tartozik ! S ennek a fontos kérdésnek a meg-
beszélésére s annak alapján a szükséges intézkedések 
megtételére, hogy mily nagy szükség volna, semmi sem 
bizonyítja jobban, — bármilyen nehezünkre essék is — 
mint az, hogy daczára 400 éves nagy multunknak, daczára 
2l/s millióra menő számunknak, a Nyugat protestantiz-
musa, csak a Genfben megjelentek és elismerésre méltó 
szereplésük látása után ébred annak tudatára, hogy 
a kontinensen van egy magyar kálvinista egyház is, a 
mely megérdemli, hogy megismerése végett tudós férfiak 
„ felfedező útra" induljanak! Szégyelni való, hogy így 
van, — de így van ! S hogy így van, annak nem csupán 
a Nyugat felületes műveltsége az oka, hanem sokkal 
inkább az, hogy mi szakadtunk el attól a Nyugattól s 
mi élünk egyházi tekintetben is oly életet, a mely jelen-
tőségében nemcsak hogy nem terjed túl hazánk határán, 
— de a mely még itthon sem tesz bennünket számba-
veendő tényezővé. 

Ha nehezünkre esik is tehát, hogy Genfben most 
„fedeztek fela bennünket, magyar kálvinistákat, a panasz-
kodás helyett arra legyen gondunk, hogy életünk komoly-
ságával és jelentőségével vessünk alapot a Nyugat 
protestantizmusával való állandó összeköttetésnek. Mert 
bizony, ha csak úgy élünk, mint a hogy az utóbbi fél-
században éltünk, nemcsak a Nyugat protestantizmusa 
feledkezik meg rólunk, hanem itthon is, úgy kell felfe-
dezni" bennünket! Szerk. 

EGYHÁZ. 

Claparéde Sándor magyar köszöntő beszéde. 
Kedves kötelességet teljesítünk, a mikor egyházunk ügyét 
igazán szívén viselő genfi jóakarónknak, a genfi magyar 
diákok „Hungária" egyesületének ebédjén elmondott 
beszédét megörökítjük. Boldogsággal töltötte el a Genf-
ben járt magyarokat, a mikor a szabad Svájc tekintélyes 
fia, édes anyanyelvükön szólott hozzájok. Kissé nehezen 
jöttek aszók ajkaira. De a kik hallották, nyelvtani hibákat, 
idegenszerűséget, mindent-mindent elfeledtek. Csak azt 
a férfit látták maguk előtt, ki nejében megszeret egy 
egész nemzetet, megismeri annak küzdelmes múltját, 
megtanulja nagy fáradság árán nehéz nyelvét s azon 
szól annak gyermekeihez a szeretet hangján. Claparéde 
Sándornak magyar köszöntője így hangzott: Tisztelt 
hölgyeim és Uraim! Nagy örömünkre szolgált az ünne-
pélyek lefolyása alatt, hogy a magyar küldöttség tagjait 
igen szépen, kitűnően hallottuk franczia nyelven beszélni. 
Sajnálom, hogy nem versenyezhetek velük az idegen 
nyelv ismeretében, mégis óhajtok néhány szót magyarul 
intézni Genéve nevében a magyarokhoz ! Köszönöm 
kedves barátaim, hogy eljöttek. Nekünk nagy örömöt 
szereztek vele. Köszönetet mondunk különösen Antal 



Gábor főtisztelendő úrnak. Az Ön rokonszenves, jóakaró, 
atyai tekintete alatt virágozni fog a mi testvériségünk. 
Köszönetet mondunk a tisztelt előkelő személyeknek is, 
kik Ont ide kisérték. Köszönetet mondunk a művészeknek 
is, kik előadásaikkal gyönyörködtettek bennünket. Konsta-
tálhatták az örömteljes érzelmet, melyet jelenlétük ébresz-
tett. Ezen örömteljes érzelmek nem lesznek átfutóak. 
Ezt megigérjiik. Erős kívánságot ébresztettek sok genfi 
szivében, hogy önöket s Magyarországot, a nemes magyar 
népet, jobban megismerjük és önökkel testvéri össze-
köttetésben maradjunk. Szép törekvésük után, melyet 
idejövetelükkel bebizonyítottak, mi is kötelességünknek 
érezzük, hogy önök felé törekedjünk. A szívélyes szavak, 
melyeket hozzánk intéztek, reményleni engedik, hogy 
segíteni fognak nekünk ebben, a két szabad ország közt 
való közeledési munkában. Ebből sok jó gyümölcs fog 
teremni, úgy az önök részére, mint a mi részünkre. Már 
beszéltem arról a meghatottságról, melyet a Genfiek 
éreztek az önök jelenléte folytán, hogy önöket látták és 
hallották közöttünk. De hogyan fejezhessem ki azt az 
örömöt, melyet mi éreztünk, kedves feleségem és én, 
mi, kik ösmerjük Magyarországot és szeretjük azt, mint 
önök tudhatják. Mikor önöket száznál is nagyobb számmal 
megérkezni láttuk, és mikor láttuk önöket a mi régi 
katedrálunkban összegyülekezve s ott Istent dicsőítve a 
saját nyelvükön: a legszebb álmunk teljesült. Kedves 
nőm rendkívül boldog azon tudatban, hogy jövőben 
Genéve sokkal közelebb fog állani szülőhazájához és 
Magyarország Genéve-hez. Ezekkel az érzelmekkel eme-
lem poharamat a magyar zarándokokra, szerencsés vissza-
érkezést kívánva nekik kedves hazájukba! 

Egyházmegyei gyűlések. A pozsonymegyei evang. 
egyházmegye f. hó 14-én tartotta meg közgyűlését 
Bazinban, Hollerung Károly esperes és Leinhardt Károly 
felügyelő elnöklete alatt. Az esperesi jelentésből öröm-
mel értesül a felől, hogy a gyülekezetek valláserkölcsi 
és anyagi helyzete teljesen megnyugtató és az iskolák 
is hűséggel töltik be hivatásukat. Fontos tárgya volt a 
gyűlésnek az esperességi segélyző-intézet alapszabályai-
nak módosítása, a mi közmegnyugvással meg is oldatott. 
Tárgyalták a lelkészválasztási szabályrendelet tervezetet 
is. Megtették reá észrevételeiket, de egyszersmind arra 
is kérik a kerületet, hogy miután a tervezetet tárgyalni 
a gyülekezeteknek nem volt módjukban, a végleges 
határozat előtt küldje azt le a gyülekezetekhez. Ezen a 
gyűlésen bontották fel az egyházm. elnökségre beadott 
gyülekezeti szavazatokat is, a melyeknek eredménye-
képen, egy szavazat híjával, újból az eddigi elnökség 
választatott meg. Az 1848. XX. t.-cz végrehajtására s ennek 
kapcsán a lelkészi fizetések és korpótlékok rendezésére, 
továbbá a lelkészek és tanítók kedvezményes vasúti 
jegyeinek kieszközlésére vonatkozó indítványokat párto-
lólag terjesztették fel a kerületre. •— A bar anya-somogyi 
ág. hitv. ev. egyházmegye július 12—18. napján tartotta 
ez évi kögyűlését Pécsett, Horváth Sándor főesperes és 
Szeniczey Géza felügyelő elnöklete alatt. Szeniczey Géza 
elnök megnyitván az ülést, az egyház terén előfordult 
fontosabb mozzanatokkal foglalkozott. Beszédében rá-
mutatott a Ne temere dekrétum visszavonására, mely 
őszinte örömet keltett a felekezeti béke kedvelői között. 
Ez az öröm azonban — úgymond — hamar eloszlott, 
mert a r. kath. püspöki kar instrukeziója ismét újabb 
sérelmet és nyugtalanító jelenséget idézett eló. Buzdí-
totta a lelkészeket a vegyesházasságok protestáns felé-
nek lelkipásztori gondozására. A nagy tetszést keltett 
elnöki megnyitó után Horváth Sándor főesperes évi 
jelentése következett, melyet tudomásul vettek. Thomka 

Gusztáv alesperes az egyházmegye tanügyét ismertette. 
Jelentése szerint a gyülekezetekben az egyházi és vallás-
erkölcsi élet kielégítő. Vannak ugyan árnyoldalak, de 
a fényoldal mégis erősebb. A tanügy magas színvonalon 
áll, különösen az ismereti és magyar nyelvi követel-
mények szempontjából, a mi a német nyelvű gyülekezetek 
tanítók buzgó működését dicséri. Az egyes bizottságok 
jelentéseinek meghallgatása és tudomásul vétele, vala-
mint több kisebb jelentőségű ügy elintézése után a köz-
gyűlés Horváth Sándor főesperes imájával fejeződött be. 

A genfi úton résztvevők névsorából kimaradt dr. 
Lampérth Géza, Petőcz János jegyző neje Ócsárol és 
Zajzon János vallástanár Nagyenyedről. Velük együtt 
121-re egészítődik a résztvevők száma. Megjegyezzük 
még, hogy Zajzon Ferencz tanár és neje Sepsiszentgyörgy-
ről jött, nem Nagyenyedről. 

Kálvin-ünnep Éarczagon. A karczagi református 
gyülekezetnek július hó 11-én — Kálvin napján — 
kettős ünnepe volt, egyik a templomban, másik a ref. 
főgimn. dísztermében. Már előző este négyes harangszó 
jelezte a másnapi ünnepélyt, a mikor is a templomban 
összegyűlt hívek előtt Madarász Imre lelkész tartott 
alkalmi beszédet Jób XXVII. 5. és 6. versei alapján. 
Közvetlenül az istentisztelet után az egész gyülekezet a 
főgimnázium dísztermébe vonúlt, hol a presbitérium által 
megfestetett Kálvin kép leleplezése ment végbe, a követ-
kező programm szerint: 1. A gyülekezet, Balogh Imre 
orgonista kántor vezetése mellett, felállva elénekelte a 
37-ik dicséret 1-ső versét. 2. Leülve ugyancsak az egész 
gyülekezet énekelte a XC-ik Zsoltár 1-ső versét. 3. 
Madarász Imre lelkész tartott általános érdeklődést keltő 
s mély gondolatokban gazdag felolvasást. S végül 4. az 
ünneplő gyülekezet elénekelte az 1-ső dicséret 7-ik ver-
sét. Vajha az a szellem, mely ekkor Kálvin ezen gyüle-
kezetét áthatotta, maradna meg közte továbbra is! 

A budapesti ref. egyház 1908. évi zárószáinadásai 
nyomtatásban megjelentek és hozzánk is megküldettek. 
Kiemeljük belőle a következőket. Az egyház összes bevé-
tele 216,170 K 36 fill., kiadása 190,765 K 29 fill, feles-
lege 25.405 K 07 fillér volt. Az összes törzsvagyon 
szaporodott 17,338 K 94 fillérrel és az év végén összesen 
710,375 K 68 fillérre rúgott. A külön rendeltetésű alapok 
szaporodtak 324,622 K 25 fillérrel. — A főgimnáziumnál 
bevétel volt 94,475 K 65 fill., kiadás 106,992 K 28 fillér; 
— hiány 12,516 K 63 fillér. Az intézet vagyona szapo-
rodott a mult évben 2709 K 25 fillérrel. A tiszta vagyon, 
a kiadási többlet levonásával, 504,024 K 08 fillér. 

A nagybányai ref. egyház 1908. évi állapota. Az 
egyháznak hozzánk beküldött jelentése szerint, a mult 
évben született 54 gyermek, áttért 2 egyén; meghalt 
66, kitért 2 egyén. Fogyott tehát a gyülekezet 12 tag-
gal. Egybekelt 7 tiszta és 6 vegyes pár. Konfirmált 26 
fiú és 33 leány. Úrvacsorával éltek 763-an. Alapítványok 
és adakozás czímén bevett az egyház 2635 kor. 94 fillért. 
A gyülekezet Összes bevétele 66,003 kor. 42 fill., kia-
dása 60,867 kor. 69 fillér volt. A mult évben a templom 
elavult zsindelytetejét eternit-palával cserélték fel s a 
volt iskolai épületet renováltatták. Az előbbi munkálat 
8642 K 47 fillérbe, az utóbbi, a melyhez a város 10.000 
korona segélyt adott, 27,144 K 43 fillérbe került. 

ISKOLA. 
Az eperjesi jogakadémián az 1909—10. tanév 

első felére a beiratások 1909 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 kez-
deni, azok az érettségi bizonyítványt, a kik pedig az 
egyetemekről vagy más jodakadémiákról lépnek át, azok 
eddigi leczkeköny vüket tartoznak a beiratásnál felmutatni. 
Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai 
szolgálatukat f. évi szept. hó végén fejezik he, október 
1—8. napjain iratkozhatnak be. A félévi tandíj 50 kor. 
Evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók fiai — tekintet 
nélkül vagyoni viszonyaikra — minden további folyamo-
dás nélkül a tandíj felét fizetik. A jogakadémiai hall-
gatók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülhetnek 
a collegium kebelében fennálló, újonnan épített s kényel-
mesen felszerelt tápintézet kedvezményeiben; ebéd- és 
vacsoráért az első félévben szept. 1-től deczember vé-
géig 60 korona, csak ebédért 34 kor. fizetendő. Kívá-
natra havi 3 koronáért reggeli is kapható. Az arra ér-
demesek igényt tarthatnak a collegium által évenkint 
kiosztatni szokott ösztöndíjakra, valamint a szegénysor-
súak tandíjmentességre, tápintézeti-dij elengedésre s a 
jelentékeny alaptőkével rendelkező „Jogász segély-egylet" 
támogatására. A jogakadémiai ifjúsági-, valamint a kol-
légiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére áll. 
A szünidőben mindennemű felvilágosításokkal, levélbeli 
megkeresésre is, szívesen szolgál a jogakadémia igaz-
gatósága. 

Olcsó internátus. A sárospataki ref. főiskola inter-
nátusában teljes ellátás egy iskolai évre 600 koronáért 
kapható. Jelentkezni augusztus 31.-ig lehet. Kívánatra 
teljes szabályzatot küld a főiskolai igazgatóság. 

EGYESÜLET. 

A Magyar Ref. Ének vezérek Egyesülete, a mint 
már jeleztük, f. hó 15-én Beregszászban tartotta rendes 
közgyűlését, melyen a tagok, az ország legtávolabbi 
részéről is, szép számmal jelentek meg. A gyűlésen, 
mint vendégek, megjelentek: Patay András beregmegyei 
főispán, Gáthy beregszászi polgármester, Sütő Kálmán 
beregi esperes, Kallós Tivadar beregszászi lelkész, a kör-
nyék ref. lelkészei és tanítói és sokan a helybeli és 
vidéki intelligenczia köréből. A közgyűlésnek kiemelkedő 
pontjai voltak: Nagy András debreczeni énekvezér s 
egyleti elnök megnyitó beszéde, melyben biztosan látó 
szemmel mutatta meg azt az utat, melyen a ref. ének vezéri 
karnak haladnia kell a czéljai eléréseért vívandó küz-
delemben. Tóth Lajos h.-szoboszlói énekvezér, egyleti 
főjegyző, a konventhez még a mult évben beterjesztett 
memorandum sorsát ismertette, melynek során kifejezést 
adott ugyan az énekvezéri kar nyugtalankodásának a 
konvent halasztgató intézkedései felett, mindazonáltal a 
konvent atyai jóindulatába vetett rendületlen hitet és bizal-
mat ajánlotta. Szügyi József békési énekvezér énekesköny-
vünk múltjáról tartott érdekes és értékes, történeti kutatá-
sokon alapuló felolvasást. Feltárt énekeskönyvünkről min-
den, történeti tényekkel igazolható adatot. Kimutatta, hogy 
melyek legrégibb énekeink ? Melyik énekünk melyik 
énekeskönyvben jelent meg legelőször ? Milyen volt az 
az énekeskönyv, mely a mostanit megelőzte ? Hány 
ének jött át ebből mostani énekeskönyvünkbe? Honnan 
vétettek a többiek? Az újaknak és régieknek ki a szer-
zője ? Melyek eredeti magyar énekeink és dallamaink ? 
A többieket honnan vettük? Melyek a lutheránusokkal 
közösen használt dallamok ? Majd perbe száll Bogisich 
Mihály róm. kath. püspökkel, a ki nevezetes akadémiai 

székfoglalójában megtagadta énekeskönyvünk nemzeti 
jellegét, s nagy tetszés között czáfolta meg a felekezeti 
elfogultságban leledző püspök vakmerő állítását. Az egye-
sület elhatározta, hogy a becses felolvasást önálló füzet-
ben kiadja s legszélesebb körben való terjesztésére min-
den intézkedést megtesz. Ezután a közgyűlés megválasz-
totta tiszteletbeli tagokul Szügyi József és Beke Antal 
h.-böszörményi ref. énekvezéreket. Majd Szabó Gyula 
újfehértói énekvezér és tanító s egyesületi alelnök ült a 
felolvasó asztalhoz, hogy az énekvezér-tanítók sérelmeit 
elpanaszolja s megjelölje azokat a módokat, melyek 
orvoslást nyújtanának. Határozati javaslatát a közgyűlés 
elfogadta, s abban a szellemben tog felírni a konventhez. 
Több házi ügy s néhány fontos indítvány letárgyalása 
után a közgyűlés a Himnusz eléneklése mellett véget 
ért, mely után az összes jelenvoltak, a helybeli ref. 
egyház által, a vármegyei kaszinó éttermében adott köz-
ebédre vonultak, melyen számos felköszöntő hangzott el. 
Az ifjú egyesület azonban nem érte be csupán a gyűlés-
kezéssel. Hogy megjelenési helyén és vidékén a vallá-
sosságot terjessze, hogy az egyházi ének és zene iránt 
fokozott érdeklődést keltsen, s hogy a magyar ref. ének-
vezéri czímnek mindenfelé tiszteletet s megbecsülést szerez-
zen, délután négy órakor a ref. templomban nagy hangver-
senyt rendezett. A hangversenyen Beregszász város ós 
vidéke oly nagy számmal vett részt, hogy a bevétel — egy 
koronás belépti díjakból — közel 800 korona volt. A hang-
verseny műsora a következő számokból állott: l.Fantasie. 
Volcmartól.Orgonán játszotta Veress Lajos szatmári ének-
vezér. 2. Ima, Borsodi Emiltől. Énekelte az énekvezérek 
kara, ifj. Fövenyessy Bertalan sárospataki énekvezér ve-
zetése meltett. 3. Karácsony-est. A szerzőnek: Szügyi 
Józsefnek orgonakisérete mellett énekelte Nagy András 
debreczeni énekvezér. 4. Orgonci-sonata. Volcmartól. Or-
gonán játszotta Kremán Sámuel kecskeméti énekvezér. 
5. Ne sírjatok. Gyászdal Oláh királytól. Orgonakiséret-
tel énekelte Ciriák Gyula kuiihegyesi énekvezér, 6. Fohász. 
Oláh királytól, énekelte a beregszászi ref. dalárda, Almássy 
Sándor énekvezérnek vezetésével. 7. Bűnbánó imája. 
MayerbeertőL Veress Lajos orgonakisérete mellett éne-
kelte Fábián Lajos szatmári ügyvédjelölt. 8. Kurucz-
kesergők. Orgonán, tárogatószerü változattal, mintegy távol-
ból hangzó s dongókart utánzó kísérettel játszotta ifj. 
I'övenyessy Bertalan sárospataki énekvezér. 9. Ima. 
Végler Gyulától. Orgonakisérettel énekelte Nagy József 
szepsiszentgyörgyi ének vezér. 10. Templomi ének. Schu-
bert F.-től. Énekelte az énekvezérek kara. 11. Rondó. 
Flauta konczertből. C. H. Rinck-től. Orgonán játszotta 
Veress Lajos. A gazdag műsorú hangversenyről a közön-
ség a legnagyobb megelégedéssel távozott. 

Az Országos Református Lelkész-Egyesület ez 
évi nagygyűlését szeptember 29. és 30. napján tartja 
Debreczen ben A tárgysorozat főbb pontjai: Az egyház-
alkotmány fogyatkozásai. Az alapszabályok ügye. Á ref. 
lelkészek anyagi helyzete. Az 1848. évi XX. t.-cz. vég-
rehajtása és az adócsökkentési segély. A lelkész-árvák 
internátusa. Kálvineum. Napi krajezáros újság. Az egye-
sület ezúttal ünnepli meg Kálvin születésének négyszá-
zadik évfordulóját is. 

ADAKOZÁS. 
A Farkas József-alapra újabban adakoztak: H. 

Kiss Kálmán tanítóképezdei igazgató, Nagykőrös 5 K, 
Dányi Gábor esperes, Kiscsány 5 K, a budapesti ref. 
theol. akadémia I. és III. növendékei 50—50, összesen 
110 koronát. B. Pap István, thel. igazgató. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
Olvasóinkhoz. A nyári szünetben a szerkesz-

tőségre is ráférvén eg'y kis dolog-könnyebbiilés, s a 
főmunkatársak is külföldön töltvén a szünidőt, 
tisztelettel értesítjük olvasóinkat, hogy szeptemberig1 

lapunkat többé-kevésbbé redukált terjedelemben 
jelentetjük meg. Ig-érjük azonban, hogy e rednk-
cziót az őszi és a téli időszakban helyre fogjuk 
pótolni. A Szerkesztőség. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár ós elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r Is tván. 

PÁLYÁZATOK. 
P á l y á z a t . 

A kisújszállási ref. főgimnázium Igazgatótanácsa 
pályázatot hirdet az 1909/10 évre egy helyettes tanári 
tanszékre. 

Pályázhatnak a magyar-német vagy a német-latin 
nyelvekből képesített ref. vallású tanárok és tanárjelöltek. 

Fizetés 1600 korona a főgimnázium pénztárából, 
havi előleges részletekben. 

A kellően felszerelt kérvények alantírt igazgató-
tanácsi elnökhöz f. évi augusztus 15-ig küldendők be. 

Kisújszállás 1909. július 16. 
Nagy István, 

ref. lelkész, igazgatótanácsi elnök. 

P á l y á z a t . 

A halálozás folytán megüresedett monori reform, 
lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Fizetés, az 1896 dik évi októberi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 126. szám alatt hozott határozatával meg-
állapított osztályozás szerint, évi 3200 korona. 

A lelkészi állás 1911 április 24-én foglalandó el. 
Megváltandó beruházások: a teniplomkerti szőlőt 

(mintegy V4 hold területű) és a gyümölcsfákat kell mél-
tányos áron megváltani. 

Pályázati kérvények az E. T. II. t.-cz. 16. §-ában 
megkívánt felszereléssel folyó érd augusztus 16-ig Új-
pestre, Mády Lajos espereshez küldendők. 

Kunszentmiklós, 1909. július 20. 
Baksay Sándor, 

1—3 püspök 

Pályázat tanári állásra. 

A gyönki államilag segélyezett, ref. gimnáziumnál 
nyugdíjazás következtében megüresedő tanári állásra, 
egy földrajzi-természetrajzi tanszékre hirdet pályázatot 
az iskola fentartó testülete. 

Ref. vallású tanárok vagy tanárjelöltek pályázhat-
nak. A kiknek ref. lelkészképesítésük is van, előnyben 
részesülnek. 

A megválasztott rendes tanár az országos tanári 
nyugdíjintézetnek kötelezett tagja. 

Javadalmazás : 2400 korona törzsfizetés ; 400 korona 
lakáspénz; továbbá a megfelelő korpótlékba és magasabb 
fizetési fokozatba való előlépés, állami fizetéskiegészí-
téssel. 

A kellően felszerelt: születést, képesítést, egésszségi 
állapotot, katonakötelezettségi viszonyt igazoló okmányok-
kal ellátott folyamodványok, bezárólag f. évi augusztus 
hó 22-éig alulírotthoz küldendők. 

A megválasztott tanár 1909 szeptember hó 1-én 
foglalja el állását. 

A gimnáziumi fentartó testület elnökének megbí-
zásából. 

Gyönkön, 1909 július hó 21. 
•Szentes János, 

1—2 gimn. igazgató. 

P á l y á z a t . 
A halálozás folytán megüresedett monori ref. lel-

készi állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés az 1896-dik évi okt. egyházkerületi jegy-

zőkönyv 126. sz. a. hozott határozatával megállapított 
osztályozás szerint évi 3200 korona. 

A lelkészi állás 1911 április 24-én foglalandó el. 
Megváltandó beruházások: a templomkerti szőllőt 

(mintegy V4 hold területű) és a gyümölcsfákat kell meg-
váltani méltányos árért. 

Pályázati kérvények az e. t. II. t.-cz. 16.; §-ában 
megkívánt felszereléssel f. évi augusztus 9-éig Újpestre, 
Mády Lajos espereshez küldendők. 

Kunszentmiklós, 1909 július 16. 
Baksay Sándor, 

püspök. 

P á l y á z a t . 

A majosházai kongruás lelkészi állásra pályázat 
hirdettetik. 

Jövedelemkiegészítése: 584 kor. 26 fillér. 
Az állás az esperesi concessa kiadása után két 

hétre elfoglalandó. 
Pályázati kérvények f. évi augusztus 15-ig Ersek-

csanádra (P. P. S. Kiskun-vármegye, posta helyben) Baky 
István espereshez küldendők. 

Megváltási tárgy nincs. 
Kunszentmiklós, 1909 július 17. 

Baksay Sándor, 
püspök. 

NYILTTÉR. — —— — — 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásváuyvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczí Salvator-forrís-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 
IS — I •"' — I — — — — ^ — — I M »I .I.IIM, ..I NMÍ1 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



fj^ tl^ tG^ ^^ t^ té^ té^té^'té^ 

A B U D A I S Z T . L U K Á C S F Ü R D Ő 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
S Z E N T L U K Á C S - F Ü R D Ő R . - T . 

t^t fj^l t^f t^t^tJ^ 

Természetrajzi 
Vetítőgépek 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker., Baross-utcza 21. szám. 
Részletes képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Mechanikai gyár. Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély ÉS Szabó 

HIRDETESEK. 

Ml a hangfoKozó gerenda? 
A hangfoliozó gerenda??? 
Reményi MihálynaK, 

a magyar kir. Zene-Akadémia liázihangszer-
készítőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

ményi elismert elsőrangú mű-
hegedü-készitési műterme 

Budapest, KirtHy-u. 58. 
Telefon 87—84. 15/14 

A Hubay-quinttiszta húrok egye-
düli készítője. — Régi és saját 
készítményű mesterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a legmagasabb árakig. 

Or gonagyár 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 
A bécsi és párisi világkiál itáson, valamint a 

pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban es kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai H6 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10/10 

Tervezetek és rajzo'c kívánatra díjmentesen. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 

és ehhez t a r t o z ó l ó t a k a r ó k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o i l a k , k c c s i s B l t ö n y ü k , r a v a t a l o z á s ! cz ik -
k e k . A t a j á n l a t o k a t és k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a ingyen és b é r m e n t v e kílld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t. 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a. 19/18 

Eltd magyar óragyár gözerff-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII., Csömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A l e g j o t o t o 

kályhákat é s ^ ^ kandallókat 
csáaxéx-i é s .kcLrályi szállít 

H l v I M H . u d v a r i s z á l l í t ó 

< « c l a p e » t , T l i o n e t . u c l v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 

van belőle használatban mint 100,000 
Valódi 

osak ezze 
a védő-

j e g y gyei. 

M E I D I N G E R - O F E N 
Ü £ r H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
_ Beszerezhető csakis 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 . 
M á r i a V « i é r i a u t o * a Í O . s a . 



Marx es svierei 
B u d a p e s t , V I . , B u l c s ű - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 

H g s ^ S i ^ a Telefon 21-06. 

Gyártanak: f iz ika i , kémia i , geo-
déziai műsze reke t . — E lemi , 
po lgár i és közép isko lák te l jes 
berendezése. — 8 0 munkás , 

~ 16 lóerő. ~ 

Kitüntetve: 1906 ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 2/35 

I X J P A R - U T C Z A 4 - S Z 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 

É
Orgona- és harmoniumgyár 

g ö z e r ö h a j t á s - é s s a j á t v i l l a m o s v í l á g í t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGK SÁNDOR ÉS FIA cs. és kir. udvari szállítók RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassai kiállításén ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő liangu és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 

áll •i-'miij] deij (pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
i | könnyű játékmód és a változatok egyszerű 

j 3 kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
í [ *' !' J tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

j I j f i . jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
• - A vannak. Eddig700-nál több ú j orgona lett szál-

. • lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
n i i i i o e n nagysagban. Hármon, umok tetszés szerinti r a j z -é s változat-összeállí 
lássál megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Készítünk o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t , min-

den stylfaen, jutányos 

Készítünk t á r s u l a t i 

forrás 
% Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
v 
\jy Aján l ják az ágos ta i és ev. ref . e g y h á z a k ré szé re az összes 
V felszerelési tárgyaikat, u. m . : Úrasztal- és szószékteritőket 
^ a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a legdíszesebb hímzett k ivi te lben, bor-

J kancsókat, áldoztató kelyheket é s tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület é s gyertyatartókat 

Hj kü lönfé le a n y a g b ó l s ty l s ze rű k iv i te lben, oltárképeket vá -
s z o n r a művész i l eg fes tve , bá rme ly n a g y s á g - és a l akban . 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Klránatra telítésnélküli töltést ls szállít a 



Orgona-harmóniumok. 
Á u^ÖnySrQ liang, melyet a világhírű ós elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos h a r m o n i u m o k 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

- h a n g s z e r g y á r . 
cs. és kir. udvari l;anyszergyáms, 
a m. kir zene akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

B u d a p e s t , Ii,, L á n c z i h d - u 5 , s z , G y á r : Ö n í ő h á z - u , 2 , sz, 
Továbbá ajanlja saját gvárálán készült, < li-meri leiikiválób minőségű összes-
húros-, von' S és.fúvu-haiigsíereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Első magyar — villamos erőre b e n i i e z e t l 

STOWASSER J. 

Hanyfokozö gerenda! mely ál-
tal bár-

mely hegedű, gord •nka, beillesziése 
után sokkal jobb, erősei )b és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos í iken) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá1, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi;el nagyban = = = = = 
• - és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

^ k M M M M M M t i 

m Pontos és 5 é v i 

E g y h á z i szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

mi 
m 
m m mi 
Alt 

fi® 
fi^ jótállás mellett! tm 
fim fim fim fim fim fim arany és ezüst ékszerek, S 

H Ü evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak j ^ p p é s z l e f f i z e f é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

P O L G Á R K A L M A N 
míiúrás és ékszerész, az ev. ref, egyházak száililója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 
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Az Élet Könyvéből. 
Emberhalászók. 

„Kövessetek engem és én 
azt mivelem, hogy embereket 
halásszatok." (Márk. 1.17.) 

Jézus nem azt mondta: Én titeket püspö-
kökké, egyháztanácsosokká, áldozópapokká vagy 
plébánosokká teszlek. Nem kecsegteti őket hiva-
tallal, hivatallal járó jövedelemmel és tisztelettel, 
sem törvényes jogvédelemmel. Olyan feladatot ró 
reájok, melynek már a neve is kétes kimenetelű 
útra, viharral és hullámokkal való merész küzdel-
mekre emlékezteti Őket, emberhalászokká teszi. 
Éjjel-nappal másra se gondoljanak, csak arra, 
hogyan nyerjék meg az emberek lelkét. Meg kell 
tanulniok beszélni, érteniök kell a módját annak, 
mint lehet embereket az evangéliumhoz édesgetni. 
Ezen egyetlen czél mellett saját magánéletüket 
háttérbe kell szorítniok. El kell hagyniok halász-
bárkájukat és a szülői házat, mert a kik meg 
akarják hódítani az egész világot, hogyan " lehet-
nének lelánczolva kapernaumi jószágaikhoz? Nem 
szabad különbséget tenniök galileai, samáriai és 
júdeai között, mert emberhalászoknak kell lenniök 
minden törzs, minden nép, mindenféle nemzetség 
között. Nem szabad függeniök sem az írástudóktól, 
sem a farizeusoktól, mert az ő hivatásuk egészen 
új dolog, mely iránt az eddig uralmon levő tekin-
télyeknek se érzéke, se képessége nincsen. Jézus 
felszabadítja őket, kimozgatja eddigi talajukból, ki-
ragadja szokásaikból, a halászokat apostolokká teszi. 

Ugyan mit szólhattak Simon, András és Ja-
kab régi barátai az ő új elhatározásukhoz, hogy 
emberhalászokká lesznek? Bizonyára azt mondot-
ták, ennek a világnak lévén gyermekei, hogy 
mégis csak érthetetlen dolog az, ha valaki oda-

hagyja bárkáját, házát. Ezek a jó galileaiak bi-
zonyára óva intették őket, hogy hazájok határát 
át ne lépjék. Kegyes, jó, öreg szülőik bizonyára 
kérve-kérték őket, maradjanak alázatosak, vessék 
alá magukat a papi felsőbbségek akaratának. És 
bizonyára az fájt nekik legeslegjobban, hogy meg 
kell válniuk kedves szüleiktől. 

De ugyan mit tehettek volna? Ott látták 
Jézust maguk előtt, a ki egész új világba vezette 
be őket. Annyira belenyúlt lelkük mélyébe, hogy 
többé nem bírtak megválni tőle. Úgy csüggtek 
rajta, mint tü a mágneson. Ha hívta őket, követ-
niük kellett, mert érezték, hogy az ő hívása e£ s> 
szersmind Isten akarata is, Isten pedig az embert, 
ha egyszer megfogta, nem ereszti el magától. Úgy 
akarta az Isten, nekik engedni kellett; nem segí-
tett azon semmiféle beszéd, intés avagy könyör-
gés, ők emberhalászokká lettek. 

Eddigelé derék, egyszerű emberek voltak, 
halászok ott künn a tavon s vajmi keveset tudtak 
a nagyvilág szellemi küzdelmeiről. Ugyan mint 
válnak majd be emberhalászoknak? Úgy látszik, 
hogy ehhez képzettségük és élettapasztalatuk ke-
vés lesz, ámde ezt a hiányt pótolja majd a hit 
benső ereje, melyet Jézustól nyernek. Mesterük 
Szentlelke által újjászületnek. Majd az új tűz he-
vében megolvad az ő merevségük. A mi lehetet-
lennek látszik, valóság lesz, az akkor ismert vi-
lágtájak hithirdetőivé válnak. Ilyen nagy ereje 
van az igazi, élő hitnek az egyszerű, hűséges, 
áldozatkész emberekben. 

De vájjon mit szól az Ige a mai „ember-
halászokhoz?" — Restek vagyunk és önelégültek. 
Ott ültünk szépen a mi egyesületeinkben és ke-
gyes összejöveteleinken, testvéreinkkel azonban 
édeskeveset törődtünk. Átengedtük a teret a ma-
terializmusnak. Azt hittük, hogy nagy városaink-



ban a tömeg- már úgy is elveszett. Nagy volt a 
mi aggodalmunk és nagy volt a mi elkedvetlene-
déstink. Ámde Jézus Krisztus most már erélyesen 
fellií: Rajta! Föl a lelkekkei! Itt a halászat ideje ! 
Gyorsan, ki a vizekre! Hajóra! Ne féljetek a 
a hullámoktól, ti emberhalászok! 

Naumann Frigyes. Ford.: Dr. Tari Imre. 

A magyar protestántizmus és a yilágkeresz-
tyénség. 

A genfi Kálvin-jubileum a világkeresztyénség egy-
ségének hatalmas bizonysága volt. Hatalmas bizonysága 
az evangéliumi protestáns keresztyén egyházak és nem-
zetek világtestvériségének. Mintha nagy családi ünnepre 
gyűltek volna a Krisztusban testvéregyházak és nem-
zetek a Kálvin templomába, egyházába és városába. 
Európából Anglia, Ausztria, Belgium, Dánia, Franczia-
ország, Hollandia, Magyarország, Németország, Norvégia, 
Olaszország, Skóczia, Svájcz,. Svédország ; Afrikából a 
délafrikaiak ; Amerikából az Egyesült-Államok és Kanada 
református, illetőleg protestáns egyházai küldötték el 
képviselőiket a jubileumi világünnepre. 

Megjelent ezen a világünnepen a magyar református, 
illetőleg protestáns keresztyénség is. Megjelent hivatalos 
küldötteivel és sokkal nagyobb számú hívő tagjaival. 
Már a megjelenés és megjelentek száma maga is jelentős 
esemény. Jelentős azért, mert a XVIII. század közepe 
óta a külföldi protestáns keresztyénségtől elszakadt 
magyar protestántizmus elszigeteltségének és elfeledett-
ségének hosszú emberöltői után, végre ismét megjelent 
a világkeresztyénség nagy családjában. Jelentős azért 
is, mert nagyobb számmal vett részt, a jubileumi ünne-
pen, mint a világ bármely protestáns egyháza. Mintha 
pótolni akarta volna a másfélszázados mulasztást, melyet 
részint kényszerűségből, részint visszavonultsága folytán 
követett el. Az elszigeteltségből ily nagy számmal való 
kimozdulás és a világkeresztyénség ünnepén való egy-
szerű részvétel már maga is ránk terelte volna a világ 
protestáns testvéregyházai képviselőinek figyelmét. Maga 
a hivatalos képviseltetés is alkalmas volt arra, hogy 
tudomást szerezzenek rólunk. De aligha lett volna elég-
séges arra, hogy meg is ismerjenek és meg is szeres-
senek. Erről magánegyének tiszta látóköre, gyakorlati 
bölcsesége és nemes hitbuzgósága gondoskodott, á ma-
gyar református egyházban is és Genf városában is. Éz 
a gondoskodás rendezte nemcsak a társas utazást, hanem 
a magyar istentiszteletet és a franczia nyelvű magyar 
estélyt is. Már pedig a magyar protestantizmus megis-
merésének és megszeretésének leghatalmasabb tényezője 
ez a magyar estély volt. Ez ismertette meg a genfi 
protestánsokkal s a világprotestántizmussal a tudás, a 
hit s a művészet eszközeivel egyházunk nagy múltját, 
küzdelmes jelenét s egyházi, nemzeti és egyetemes szem-
pontból való fontos hivatását. Ez keltett elismerő tiszte-
letet és testvéri szeretetet a külföldi testvérek százainak 

lelkében. A testvéri szeretet otthonias melegsége itt ölelte 
keblére az eddig nem igen ismert testvért. Ezt a páratlan 
hatást inkább csak kiegészítették a hivatalos képviselet 
derék munkája és a különböző személyes és társas érint-
kezések kedves alkalmai,- . . . 

A Kálvin-jubileum megpecsételte a protestáns világ-
keresztyénséggel való testvériségünket! 

Azonban félő, hogy hagyományos szokás szerint, 
csak múló alkalmi ünneplés marad a Kálvin-jubileumon 
való részvételünk is, mint már annyi más ünneplésünk. 
Félő, hogy csak szórványos alkalmi érintkezés szervetlen 
viszonyában maradunk a genfi és a világprotestántiz-
mussal. Pedig ez nem sokat érne nekünk! A külföldi 
protestáns keresztyénségtől való eltávolodásunk utóbbi 
másfél századában is voltak évek és évtizedek, mikor 
egyeseknek buzgólkodása folytán eleven összeköttetés 
támadt a magyar és a külföldi keresztyénség között. 
Egyházpolitikai, egyháztársadalmi és egyházalkotmányi 
tekintetben bizonyos alkalmi és változékony, szervetlen 
összeköttetést tartottunk fel a külfölddel, mind a leg-
újabb időkig. De szervesen nem illeszkedtünk bele a 
protestáns világkeresztyénség nagy közösségébe. Sőt az 
erre való felhívást és alkalmat sem használta fel a magyar 
protestántizmus. Sem a világot átölelő „Evangéliumi 
Szövetsége-ben, sem a „Presbiteri Világszövetség"-ben 
nem látjuk a magyar protestáns működését. Pedig ebből a 
hatalmas, szerves összeköttetésből kimondhatatlan haszna 
lenne a mítgyar protestántizmusnak. A valláserkölcsi 
élet eleven erői, intézményei és módszerei áldásosabb 
hatást gyakorolnának a mi egyházi és egyháztársadalmi 
életünkre. Vallástudományi életünkre elevenítő erővel 
hatna az a nagy tudományos élet. Az egyházpolitikai 
küzdelemben, az igazságtalan állampolitika és a vati-
káni világhatalom szervezett támadásai ellen való har-
czainkban támaszt, segítséget, velünk küzdő testvéri szere-
tetet találnánk. Sikeresebben, sőt győzedelmesen verhetnők 
vissza belső és külső ellenségeink támadásait és bizto-
síthatnók egyházunk megerősödését és állandó haladását. 

Vegyük figyelembe tehát ezt a nagy tanácsot, melyet 
a Kálvin-jubileum hangosan kiált felénk! Vegyék fon-
tolóra különösen protestáns egyházaink vezetői és újítsák 
föl, teremtsék meg a magyar protestáns keresztyénségnek 
a protestáns világkeresztyénséggel való állandó szerves 
összeköttetését! 

Ennek természetes előfeltétele, vagy legalább is 
követelménye, az egész magyar protestántizmusnak egy-
séges szövetkezése, életteljes társadalmi szervezése. A 
belsőleg szervezett magyar protestántizmusnak meg be 
kell illeszkednie a protestáns világkeresztyénség óriási 
szervezetébe. Ez többet érne, mint az eddigi sok meddő 
kísérletezés. Ez lenne a Kálvin-jubileum legnagyobb 
eredménye. Az egységes protestáns világkeresztyénség 
a leghatalmasabb hadsereg a római sötét világhatalom-
mal és a nemzetközi vörös világszövetséggel szemben. 
Es az isteni igazság szerint: ezé a jövő ! 

Genf. ' V. J. 



TÁRCZA. 
Gyakorlati keresztyénség. 

(Folytatás.) 
Nem lesz talán érdektelen felemlíteni, hogy a keresz-

tyén egyháztörténelemnek az a nagy alakja, kinek négy-
százados születési évfordulóját most ünnepelte a keresz-
tyén világ egy nagy része: Kálvin János mily élesen 
látta és állapította meg a valódi keresztyén hit s ennek 
a gyakorlati életben való megnyilatkozása között a viszonyt. 
0, kinek hittudományi munkájáról barát és ellenség elis-
merte, hogy a XVI. századnak e terén legtökéletesebb 
alkotása, s ki elméleti fejtegetéseivel évszázadokon át 
uralta a dogmatikai gondolkodást, frappáns magyarázatát 
adja annak a bibliával foglalkozók előtt ismert ténynek, 
hogy úgy a próféták, mint Krisztus és az apostolok 
nyomatékosabban hangoztatják a törvény második táblá-
jának, vagyis a felebarátaink iránt tartoző kötelességeinket 
magában foglaló táblának követését. „Az első tábla iránt 
való engedelmesség, — mondja Kálvin János — vagy 
a szív érzésében, vagy néha csak a szertartások meg-
tartásában állott. A szív érzese nem jutott napfényre ; a 
szertartásokat a képmutatók is szorgalmasan végezték, 
de a szeretet cselekedetei olyanok, hogy a valódi igaz-
ságot ezekkel tanúsíthatjuk. Ennélfogva nem ok nélkül 
helyezi az apostol (Ef. 3 l9) a szenteknek egész töké-
letességét a szeretetben, s ugyancsak a szeretetet'helyesen 
nevezi másutt (Róm. 13s) a törvény betöltésének, hozzá-
adván, hogy a ki szereti felebarátját, a törvényt betöl-
tötte. Ugyancsak ő (Gal. 5 U ) így szól: az egész törvény 
egy kifejezésbe foglaltatik be; ebbe t. i . : szeressed 
felebarátodat, mint magadat. Mert nem tanít mást, mint 
maga a Krisztus, midőn így szól (Máté 732): „Valamit 
akartok, hogy cselekedjenek az emberek ti veletek, 
azont cselekedjétek ti is azokkal, mert ez a törvény ós 
a próféták.1 

De ha a cselekedetekben és pedig a felebaráti 
szeretet munkáiban nyilatkozik meg a keresztyénség 
lényege legtisztábban, van-e értelme a hitbeli különböző 
felfogásnak, s van-e ennek a gyakorlati keresztyénségnek 
valami kapcsolata a dogmákban kifejezésre jutó elmé-
leti keresztyénséggel ? 

Az a kiindulási pontunk, hogy a vallásban lelkünk 
ismerő, érző és akaró ereje kell, hogy harmonikus együtt-
működésben legyen, bár kifejezésre a tett a cselekedet 
keresztyénségében főleg az akaró erő jut: nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a keresztyén vallásnak a talán nem is egé-
szen helyes kifejezéssel elméletinek nevezhető oldala a 
legszorosabb kapcsolatban van gyakorlati megnyilatko-
zásával. Ha valahol az erkölcsi cselekvéseknél áll az, 
hogy sokkal fontosabb a forrás, melyből fakadnak, mint 
maga a cselekedet; mert két teljesen azonos eredményű 
tett közül az egyik lehet erkölcsi, a másik pedig, indító 
okait tekintve erkölcstelen. Az, a ki adakozik, de csak 

1 Kálvin János A keresztyén vallás rendszere. 1. k. 397. 1. 

azért, mert „felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak", magát a cselekvést tekintve, 
épen azt teszi ugyan, a mit tesz az, ki ismeretlenül s 
névtelenül hozza meg a maga áldozatát a közjótékony-
ság vagy emberi részvét oltárán, de erkölcsi szempontból 
tekintve, mily óriási a különbség, mondhatnók elentét, 
az egyik és a másik cselekedet között. 

Ezért oly fontos az a kérdés, hogy gyakorlati 
keresztyénségünk, hitünk és érzelemvilágunk milyen 
forrásából fakad. Ha ez a forrás tiszta, minden önző 
indoktól ment, akkor a belőle tápot merítő gyakorlati 
cselekvés is valóban valláserkölcsi; ha pedig ez a forrás 
a nem megfelelő hitképzetek folytán zavaros, úgy a 
belőle származó cselekvésnek sem lehet meg a maga 
valódi erkölcsi értéke. 

A reformáczió első évtizedeiben egyik kedvelt ellen-
vetés volt a reformáczióval szemben, hogy az a középkor 
vége felé nagy arányokban megindult jócselekedeteknek 
egy időre útját vágta. Sőt polemikus iratokban talál-
kozunk azzal az ellenvetéssel is, hogy a reformáczió a 
jó cselekedeteket nem méltatja eléggé. Semmi sem téve-
sebb felfogás, mint ez. Alig van egyház, mely a jócsele-
kedetek szükséges voltát oly nyomatékosan hangoztatná, 
mint épen ref. egyházunk. Hitvallásunk a hitről és jócsele-
kedetekről szóló részben világosan mondja: „Nem kicsi-
nyeljük s nem kárhoztatjuk a jócselekedeteket, mert 
tudjuk, hogy az ember nem azért teremtetett, sem nem 
azért született újjá a hit által, hogy tétlenkedjék, sőt 
inkább azért, hogy szüntelenül cselekedje, a mi jó 
és hasznos. Mert az evangéliumban azt mondja az 
Úr : „Minden jó fa, jó gyümölcsöt terem" (Máté 
717). Viszont: „A ki én bennem marad, az jó gyü-
mölcsöt terem" (János 155). Az apostol meg így szól: 
„Istennek adományai vagyunk, kik teremtettünk a Krisztus 
Jézusban a jó cselekedetekre, melyeket készített az 
Isten, hogy azokban járnánk" (Ef. 2 l0) És ismét: „A 
ki magát adta érettünk, hogy megváltson minket minden 
hamisságtól és tisztítson magának kiváltképen való népet, 
jó cselekedetre igyekezőt (Tit. 2U). Annálfogva kárhoz-
tatjuk mindazokat, a kik a jó cselekedeteket megvetik, 
vagy dőre módon azt mondogatják, hogy azok hiába-
valók és nem kell velük törődni".1 Kálvin János fentebb 
idézett szavai épúgy, mint Helvét Hitvallásunk eme 
passzusa teljesen elégségesek volnának annak igazolására, 
hogy a jócselekedetekre vonatkozólag ref. egyházunk 
ellen felhozott ellenvetés egyházunk hittudatának félre-
ismerésén alapul, ha nem bizonyítaná is álláspontunk 
helyességét maga a történelem, melynek tanúsága sze-
rint az egyháztársadalmi munkát, vagy hogy egy újabb 
kifejezéssel éljek, belmissziót folytató Í_ > korlati keresz-
tyénség, a maga rendkívül sok irányú jótékony intéz-
ményeivel épen a művelt Nyugat szabad, fejlett ref. 
népeinél virágzik leginkább. Dr. Antal Géza. 

(Folyt, köv.) 
1 A második helvét hitvallás (ford. dr. Erdős József) Deh-

reczen, 1907. 59 1. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Franczia könyv egyházunkról . Alex. Claparede: L'Eglise Re-
formée Hongroise. Coup d'oeil sur son passé et son état actuel. 

Genéve, Libraire A. Juliién 1909. 72. lap. Ára 1 franc. 

(Folytatás és vége.) 

Az 1867 óta alkotott fontosabb törvények közt föl-
említi szerzőnk azokat is, melyek a különböző czímeken 
nyújtott államsegélyekre vonatkoznak. De egyúttal rá is 
mutat az államsegélyekben rejlő nagy veszedelemre: 
„Teljesen méltányolva azoknak a közvetlen szolgálatok-
nak az értékét, melyeket az államsegélyek teljesítettek 
a protestáns egyházak körében, mégis kérdhetjük és 
pedig nem aggodalom nélkül, vájjon ez a „hivatalos 
manna" nem lesz-e előbb-utóbb — ha ugyan már most 
is nem az — függetlenségükre 'nézve komoly veszedelem." 

Egyházunk igaz barátjának eme aggodalmát egy-
házunk számottevő tagjai közül is sokan vallják. Teljes 
függetlenségünk megóvása érdekében mi sem haboznánk 
minden államsegélyről lemondani. De csak egy feltétel 
alatt! Vegye vissza az állam közös ellenfelünktől, a ró-
mai egyháztól is azokat az évente milliókat és milliókat 
jövedelmező javakat és alapokat, melyeket különböző 
hadügyi és kulturális kötelességek teljesítésének kötele-
zettsége mellett adott néki. így egyenlő fegyverekkel 
vívhatjuk meg a nemes harczot." De a mikor a dús-
gazdag római egyház tanítóinak, papjainak, sőt szerze-
teseinek is ad; az állani még ezenfelül is segélyt — a 
mely utóbbi igazán példátlanul áll a nyugati nemzetek 
történetében is — igazán könnyelmű nagylelkűség volna 
a részünkről az államsegélyről lemondani. Hisz az adózó 
állampolgároknak a pénze az — közte az aránylag több 
adót fizető protestánsoké is — a melyből az egyházak 
segélyt kapnak. Már most igazán képtelenség lenne, hogy 
a mi pénzünkből is csak a gazdag római kath. egyház 
kapna, mi magunk pedig semmit se! 

A történelmi áttekintés végén megemlíti szerzőnk 
egyházkerületeink kialakulásának történetét, egyetemes 
egyházzá tömörülését, a püspöki és presbyteri egyház-
szervezet küzdelmét s a világi elem bevonulását egyház-
kormányzatunkba. 

A következő fejezet egyházunk mai helyzetét és 
szervezetét ismerteti. A különböző felekezetek számará-
nyainak vázolása után kiemeli szerzőnk, hogy a kálvi-
nizmus a magyar faj nagy tömegéből nyerte híveit, így 
méltán megilleti a „magyar vallás" elnevezés. Kiemeli 
azt is, hogy a kálvinisták mindig összeforrtak a nem-
zettel a külellenségekkel való küzdelmekben. A többi 
protestánsokkal együtt, a nemzet legtanultabb elemét 
képezték. Kisebbségük ellenére, számottevő részük jutott 
a nemzeti élet vezetéséből. 

Egyházszervezetünket erősnek ítéli és érdemesnek 
találja arra, hogy a franczia nyelvű protestánsok is meg-
ismerjék. De úgy véli, néhány sorban szinte lehetetlen 
annak hű képét adni. Ennek két oka van. Egyfelől 
nagyban eltér az ő egyházszervezetüktől, másfelől rop-

pant terjedelmes. Tudjuk, hogy az új genfi egyházalkot-
mány — melyet e sorok írója fordított magyarra — 
mindössze 59 §-ból áll s alig néhány lapnyi terjedelmű. 
Szerzőnk némi csodálkozással említi meg, hogy a mi 
legutóbbi egyházi törvényünk nem kevesebb, mint 270 
lapra terjed. Szerette volna, ha egyházunk alapvető té-
teleit külön részbe foglaltuk volna. Azt is szerette volna, 
ha a §-ok nagy halmazából necsak az egyház külső 
életét, hanem a belsőt is lehetne szemlélni. 

Mielőtt e törvényeket kivonatosan ismertetné, rövi-
den jellemzi egyházszervezetünket. „Ez a szervezet — 
úgymond — a franczia olvasóra nézve nagyon kompli-
káltnak és bürokratikusnak látszik majd, a törvény, úgy 
látszik, nem fél, hogy a legaprólékosabb részletekben 
elvész." Mindamellett „az egyházalkotmány valóban demo-
kratikus és a deczentralizáczióra irányuló törekvéseknek 
is nagy engedményeket nyújt." A különböző szervezete-
ken következetesen végigvonuló és egyházalkotmányun-
kat annyira jellemző paritás elvének: a lelkész és világi 
elem egyenlő képviseletének ismertetése után, az egyes 
szervezetek megalakítását vázolja. Föltűnik néki, hogy 
a többi hatóságoktól eltérőleg, a konvent tagjait nem az 
egyháztanácsok, hanem az egyházkerületi közgyűlések 
választják. 

Míg egyházalkotmányunkat kissé czentralisztikusnak 
találja, addig a pénzügyek terén — a hol pedig csakugyan 
szükséges volna — épen az ellenkezőjét látja. Ezek a 
szavai érdemlik meg talán leginkább figyelmünket. „A 
pénzügyek kezelése legkevésbbé sincs czentralizálva; a 
gyülekezeteknek önmaguknak kell fedezniök a lelkészi 
állások és iskolák fentartási költségeit, a mi igen nagy 
egyenlőtlenséget teremt közöttük. Van ugyan egyházi köz-
alap, de ez csak segély-alap, mely a szegény egyházak 
segélyezésére szolgál." 

Valóban az apostol intelme : „Egymás terhét hor-
dozzátok", mintha csak a mi egyházunk világában nem 
keltett volna visszhangot. Még a külföldi egyházak gyüle-
kezetei testvérileg összerakják pénzüket és közös „föntar-
tási alapból" födözik úgy a szegényebb, mint a gazda-
gabb gyülekezetek közös szükségleteit, addig minálunk 
egyes gyülekezetek alig érezték meg az egy-két %~o s 

egyházi adót, viszont sok szegény gyülekezet csak úgy 
roskadozott a terhek alatt! A legújabban folyósított 
államsegélyek megszüntették ugyan a kiáltó ellentéteket, 
de vájjon nem kellene-e készen lennünk arra az eshető-
ségre, hogy hátha egyszer mi is arra ébredünk, amire 
1907-ben a genfiek: a parlament eltörli a kultuszbud-
get-t s megszünteti az államsegélyeket ?! 

Ez az államsegély második s az elsőnél: egyházunk 
függetlenségének veszélyeztetésénél is nagyobb vesze-
delme ! S az elsőtől nem lehet olyan úton megszabadul-
nunk, a milyet a „Debr. Prot. Lap" is ajánlott, hogy a 
gazdagabb gyülekezetek függetlenítsék magukat az állam-
tól s váljanak el a segélyre szorulóktól. Nem, így aligha 
lennénk érdemesebbek a krisztusi példázat zsidó pap-
jánál és levitájánál. Külföldi testvéreink megmutatták, 



hogy egyedül az irgalmas szamaritánus példája: a sze-
gényebb testvéreken való lelki és anyagi segítés méltó 
Krisztus igaz követőihez. S ennek a nagy igazságnak 
egyházunk jövő életében még be kell igazolódnia! Ez a 
komoly értelme egyházunk genfi barátja szavainak. 

Egyházi törvényeink bírálatát eme szavakkal fejezi 
be: „Ha a körülmények és fajuk sajátos szelleme ránk 
nézve kevésbbé megszokott ösvényekre vezette is a 
századok folyamán testvéreinket, mi azért a reformáczió 
époly hűséges fiainak ismerjük el őket. Erélyesen küz-
denek azok ellen az ellenségek ellen, melyeket mi is 
jól ismerünk, s a melyeket Magyarországon épúgy, mint 
Francziaországban és Svájczban egyaránt közönyösség-
nek, anyagelvűségnek és klerikalizmusnak neveznek". 

A következő és legterjedelmesebb fejezet egyházi 
törvényeink kivonatos fordítását adja 37 lapon, több 
helyütt magyarázó jegyzettekkel. A törvények ismer-
tetésének végéhez ügyesen szerkesztett térkép csatla-
kozik, mely egyházkerületeink beosztását, református és 
evangélikus theologiánk elhelyezését, a magyar faj lakta 
vidékeket tűnteti föl. Nagy örömmel látnánk hittan-
könyveinkben is ilyen térképeket. Ezután két lapos kis 
szótár következik, mely az egyházi életünkbe vágó 
kifejezéseknek megfelelő franczia elnevezéseket tűnteti föl. 

Az utolsó részben a protestáns egyházak — s 
külön a budapesti egyház — 1909. évi állapotát vázolja. 
Ennek keretében kiemeli a róm. katli. Baldácsy bárónak 
a protestáns egyházak javára tett nagy alapítványát. 
Az egyes református és evangélikus egyházkerületek, 
úgyszintén az unitárius egyház fontosabb egyházi, iskolai 
és népességi adatait adja ezután, majd theologiánk 
tanárainak névsorát. 

Teljes mértékben tudatában vagyunk annak a 
nagy szeretetnek, mely Claparéde Sándort műve megírá-
sára buzdította ; annak a nagy fáradságnak, melyet 
kölönösen egyházi törvényeink franczia nyelvre fordítá-
sára szentelt s annak az érdeklődésnek, melyet művével 
irántunk fölkeltett 

Nem is kételkedünk, hogy irodalmi és egyéb társa-
ságaink, szövetségeink legalább némiképen méltányolni 
fogják ebbeli fáradozásait, 

Dr. K. I. 

BELFÖLD. 

A földművesnép keresetképességének emelése. 
A genfi ünnepek lelkesítő hangulata új erőt és 

bíztatást kölcsönöz az itthon maradiaknak is a magyar 
kálvinizmus ügye iránt való hitben s abban a munkában, 
mely az ellankadt erőket felfrissíteni, összpontosítani, 
egyházunk vezetőinek figyelmét elhanyagolt területekre 
felhívni s őket a kor szellemének megfelelő fokozott 
tevékenységre serkenteni kívánja. 

Meg kell értenünk, hogy Kálvin nemcsak, mint 

erkölcsi reformátor, mint theologus, írásmagyarázó és 
lelkipásztor, nemcsak mint pedagógus és iskolaszervező 
volt nagy, nemcsak ő volt korának „legkeresztyénebb 
embere" hanem rendkívül nagy hatással volt és van ma 
is a nemzetek politikai, társadalmi és közgazdasági 
életére. 

Kálvin, a midőn közelebb hozta hozzánk Krisztust, 
egyúttal működésével bebizonyította, hogy csak az alkotó 
keresztyénségnek, az emberi élet minden körülményeire kiter-
jedő egyházi munkásságnak van jövője, mert Kálvin tevé-
kenysége nyomán, emberileg a legmagasabb tökélyhez jutott 
az ő egyháza és Genf társadalma, s tudomány, tekintély, 
vagyonosodás, erkölcs és vallásosság tekintetében első-
rangú helyet foglalnak el azon társadalmak és államok, 
a melyek Krisztust az ő tanításai szerint követik. 

Négyszáz év kellett hozzá, hogy Kálvint újra fel-
fedezzük s olvassuk, lássuk és tanuljuk, mik voltak hát 
Kálvin fellépésének üdvös hatásai ? ! 

Megmondatott, hogy „elvész a nép, a mely tudo-
mány nélkül való". A tudomány pedig nem lehet más, 
mint csakis a Krisztus tudománya. A biblia ez, mely 
maga az élet s a mely megtanít arra, hogy a köznapi 
élet minden vonatkozásában, az emberiség fejlődésének 
minden stádiumában, miként lehet és kell Krisztus sze-
rint élni! 

Nos, hát a vallásnak, a melynek lényege a hit és 
alapja a keresztyén világnézet szerint a biblia, az emberi 
élethez kell simulnia, mert gyökérszálai a szívben és 
agyban egyaránt székelnek. 

Ha azt akarjuk, hogy a kálvini hitvallás szilárd tala-
jon álljon, a vallás hirdetőinek egyrészt.a „Krisztust" kell 
jól ismerniök, szeretniök, követniök, a bibliában leszűrt 
igazságokat Kálvin szellemében magyarázniok és taní-
taniok, másrészt az emberi társadalom fejlődése, művelt-
sége és alakulása szerint a lelkipásztorok kötelessége a 
biblia és vallás elveit a fejlettebb élethez is alkalmazni. Ezért 
nagy tudomány a vallástudományi! Ha a felnőttnek úgy akar-
juk azt megmagyarázni, mint a gyermeknek : mosolyogni 
fog rajta, és ha nem törekszünk arra, hogy a konfirmá-
czió után minden ember lelkében mélyítsük e tudományt, 
hasztalan lesz minden prédikáczió. Ha a mai műveltebb, 
fejlődöttebb társadalomban azon keretek között marad 
az egyház tevékenysége, a melyben századokkal előbb 
volt; ha nem törődünk a nép szükségletével, a társa-
dalmi bajokkal és azt hisszük, hogy a világ csábításaival 
szemben elégséges egyedül a szószékről hirdetnünk az 
Isten igéit: akkor ne panaszkodjon senki arról, hogy 
hitetlen, vallástalan, közönyös a társadalom. 

Az egyháznak, az egyházi és világi vezetőknek s 
mindenkinek, a kinek ehhez mód és tehetség adatott, 
ott kell felvenni a küzdelmet, a hol a baj mutatkozik! 
Nemcsak meg kell ismerni az orvosszereket, de be is 
kell állani a munkába mindenkinek az elhanyagolt terü-
leteken és mindenütt, a hol alkalom nyílik a nép szivét 
megnyerni és az élő Istenhez visszavezetni. A Jézus 



tudományának hirdetőhelyei — a templomok — így 
újra megtelnek és újra hittel szállnak fel dicséretek, 
zsoltárok és imák ! 

(Vége köv.) 

pálóczi Horváth Zoltán dr. ügyvéd, 
a „ Kálvin-Szövetség" titkára. 

KÜLFÖLD. 

A genfiek ítélete a Kálvin-jubileumon 
megjelent magyarokról. 

A genfi La Semaine Religieuse cz. lap 1909 július 
17-iki számában a magyar-estély ről a következőket írja : 

Tisztelet és hála a magyarhoni protestánsoknak! 
Minthogy a gt < • fi ünnepélyekre igen nagyszámú küldött-
séget jelentettek be, a rendezőbizottság, élén Claparéde 
Sándor polgártársunkkal, a ki házassága révén magyar 
ember — külön estélyt jelölt ki számukra. 

Ezt az estélyt ma, hétfőn délután, 1909 július 5-én 
tartották meg az x^uditoriumban. A terem zsúfolásig 
megtelt. Üresen egyetlen egy hely se maradt. 

Claparéde Sándor úr néhány, valóban szívélyes 
szóval s érdekesen szólott a genfi ünnepélyünkre ide-
sereglett magyarokról. Felsorolta messziről érkezett je-
lesebb magyar vendégeink neveit, a kik megjelenésük-
kel minket nagyon megtiszteltek. Ezek : Antal Gábor úr, 
a dunántúli egyházkerület püspöke, a főrendiház tagja, 
a magyar református egyetemes konvent alelnöke. Degen-
feld-Schomburg gróf, főgondnok; Erőss püspök Debre-
czenből; György Endre v. b. t. t., volt. földmívelésügyi 
miniszter; Nagy dr., országgyűlési képviselő, konventi 
ügyész, Péter Károly lelkész, az erdélyi egyházkerület 
titkára; Szilassy Aladár úr, egyházmegyei gondnok; 
Kis József esperes, az 1500 tagot számláló magyar refor-
mátus lelkészegyesület képviseletében. 

Kálvin magyar egyházának eme képviselőin kívül 
Claparéde úr még két más egyént is kiemelt, kik nem 
ennek az egyháznak tagjai: Zsilinszky Mihály v. b. t. t., 
volt államtitkár urat, mint a magyar evangélikus egyház 
képviselőjét és Ürmössy Miklós nyugalmazott miniszteri 
tanácsos urat, a magyar unitárius egyház képviseletében. 

„Ez még nem az egész — folytatta az estély el-
nöke — a hivatalos kiküldöttek mellett itt látjuk még 
a magyar református nép tömeges, nem hivatalos kép-
viselőit is. Ez Pap István theologiai igazgató és Kováts 
dr. budapesti lelkész fáradhatatlan munkájának eredmé-
nye. így történt az, hogy a magyarok ilyen nagy szám-
ban zarándokoltak Genfbe : 120-an. Tisztelettel s öröm-
mel köszöntjük mindnyájukat, különösen a debreczenieket, 
a kik városukat még ma is, miként hajdanában, magyar 
Genf-nek szeretik nevezni." 

Ezután két kiküldött a magyar református egyház 
történelméből olvasott fel hatásos módon, franczia nyelven. 

Először Pruzsinszky Pál dr., budapesti theologiai 

tanár szólott. Milyen kép! Fájdalmat keltő s egyszer-
smind felemelő előadásának tárgya : Magyar gályarabok. 

Megindulással ecseteli a XVII. században élt hit-
sorsosainak rettentő szenvedéseit, kik két hatalmas nem-
zet ütközőpontjának voltak áldozatai. Evező rabszolgák 
a spanyol király gályáin, tüzes vassal ütnek rájuk bé-
lyeget, megfosztják pénzüktől, húsz órát dolgoztatnak 
velük naponkint s a mellett legszigorúbban eltiltják 
őket a beszédtől, ha erejük már hanyatlik, hóhérjaik 
vérig verdesik őket . . . . De mindennek daczára meg-
tartva keresztyén hitüket, nem vesztik el lelkük nyugal-
mát. Végre is védelmezőkre találnak. Weltz György ke-
reskedő, Zaff Miklós orvos és Littleton angol konzul 
megszabadításukra minden tőlük telhetőt megtesznek. 
Ügyük védelmére kelnek a nemesszivű fejedelmek, fő-
képen pedig a brandenburgi és szász választófejedelmek ; 
különösen Ruyter admirális, a spanyolokkal szövetkezett 
hollandi hajóhad parancsnoka veszi őket oltalmába, 
1676 február 11-én ütött szabadulásuk órája. A budapesti 
tanár ezekkel a szavakkal fejezte be előadását: „A gálya-
rabok bilincsei már régen elnémultak, a századok vihara 
széthordotta lialóporaikat s mégis úgy tetszik minékünk, 
mintha most is hallanók sóhajtásaikat s látnók fájda-
lomtól eltorzult arczukat. Lakozzék mibennünk is az ő 
Istenbe vetett rendületlen bizodalmunk, lakozzék örökké 
a mi emlékezetünkben és a mi szivünkben!" 

Azután még egy történeti kép tárult szemünk elé, 
melyet Kováts István dr. Budapestről, — festett, nem 
kevesebb történeti alapossággal és művészi készséggel. 
Tárgya volt: „A magyar református egyház." Elmondja 
a magyarság sok küzdelmét, mely mindig a keresztyén-
ség bástyája, Kelet és Nyugat ütközőpontja volt. Ez a 
küzdelem elősegíté a reformáczió csodálatos hódításait. 
Megemlíti a biblia magyar fordítását, melyet Károli Gás-
pár 1590-ben adott ki. Az egész terem tapsolt, mikor 
arról beszélt, hogy a protestánsok írták az első magyar 
történelmet, az első magyar nyelvtant, az első magyar 
bölcsészeti művet s hogy a nyomdák majdnem három-
száz éven át protestánsok birtokában volt. Azután — 
folytatja —- a jezsuitákkal megkezdődött a szenvedések 
korszaka. Felsőbb parancsra, hatvan év leforgása alatt 
mindenütt megégették a bibliát és a katholikusok 550 
templomot raboltak el a protestánsoktól. Végre 1781-ben 
II. József kiadja türelmi rendeletét. Ettől kezdve a pro-
testáns egyház lépésről-lépésre, visszanyeri teljes auto-
nómiáját. Jelenleg az ország népességének 20°/<ra Pro-
testáns, összesen négy millió (2lf> millió református). 
Van 2026 egyházközségük 2062 rendes lelkésszel. To-
vábbá a református egyház kívül-belül 2500 elemi isko-
lát tart fenn 2965 tanítóval, 28 gimnáziumot, négy jog-
akadémiát és öt theologiai főiskolát 454 tanárral. Az 
egyházközségekben nőknek is van választójoguk: „A 
klerikalizmus korszaka már lehanyatlott — mondja vé-
gezetül Kováts dr. — A gályarabok énekei már nem 
kelnek versenyre a tenger zúgó habjaival. Többé már 
nem lehet törvénybe iktatni: „Cuius regio, eius religio" 



Nyugodtan nézünk a jövőbe. Nem ijedünk meg attól a 
fénytől, mely legutóbbi időben a katholiczizmus egén 
támadt. Ez nem a nap ragyogása, hanem a hold halvány 
fénye, mely a nap fölkeltén tüstént elhomályosul: És 
ekkor Önökkel együtt hirdetjük a mi egyházunkról is : 
Post tenebres lux!" 

Majd meg nagy művészi meglepetésben volt ré-
szünk. Bizonyára mindenki gyönyörűséggel hallgatta 
Gyökössy „Kálvin" czímű költeményét, melyet Nemes 
Elemér úr igen szépen adott elő, a három régi magyar 
egyházi éneket, melyet Bélteky lelkész ur mély érzéssel 
énekelt, a magyar nemzeti Himnuszt, Vörösmarty Szóza-
tát, melyet a magyarok összesége lelkesedéssel és meg-
lepő erővel internált. A költemény s énekeltette hatást 
még fokozta Lampérth költő pompás verse, melyet maga 
a szerző szavalt el egész lényének nem tudom milyen 
szent meghatottságával. A vers a magyarság háláját 
fejezi ki Kálvin iránt és szelleméhez való rendíthetetlen 
ragaszkodását, mit már czíme is elárul: Magyarok hódo-
lata Kálvin szelleméhez. 

Ilyen estélyt, mely emlékezetes marad s méltó volt 
vendégeinkhez, méltó módon kellett lezárni. A fogadó-
bizottság erre a czélra mást aligha szemelhetett volna 
ki, mint Fulliquet G. lelkésztanár urat. Nem tudjuk s 
nem is szándékunk beszédét egész terjedelmében közre-
adni. De azt állíthatjuk, hogy beszéde tele örvendezés-
sel, nagyon szívélyes, sőt elragadó akkor, midőn arról 
beszél, hogy — az írás szavaival élve — „Krisztus 
testét" láttuk magunk előtt, bár rövid ideig, az ő való-
ságos megnyilvánulásában. „Legyünk alázatosak, ma-
gyarok és hugonották — mondja — egykori vértanúinkra 
visszaemlékezve, mert közülünk milyen kevesen volná-
nak hajlandók; elszenvedni azt, a mit ők hitükért elszen-
vedtek ! De azért bízzunk a bibliában, az emberiség 
könyvében, bízzunk a Krisztusban, a mi fejünkben, le-
gyünk és maradjunk tagjai az ő dicsőségére !" 

Mielőtt ennek a felejthetetlen estélynek nagyon is 
halvány leírását befejeznők, meg kell még emlékeznünk 
Máday S. úrról, a ki az említett két költeményt, ott 
nyomban, francziára fordította. Fulliquet tanár úr beszé-
dét Tóth Sándor úr interpretálta magyarul, feltűnő emlé-
kezőtehetséggel, lendülettel és ékesszólással. Ezeknek 
az óráknak elmúlásakor örvendező lelkünk mélyén ott 
halljuk esengeni az ismert ének kezdetét: 

Egyháza az Ürnak, teljesül végzeted: 
Szép napokat látsz inajd, igérte Istened ! 

Ford. Dr. Tari Imre. Th. M. 

EGYHÁZ. 

Lelkészbeigtató ünnepély Mezöörményesen. A 
most alakult mezőörményesi új egyházközség lelkipász-
torát, Benedek Mártont f. hó 18-ikán igtatták be szép 
ünnepség keretében a sok számú nemzetiség közt elszige-
telten élő magyarság teljes részvételével. A nemzeti 

színű zászlókkal felékesített házak mutatták a község 
ünnepi hangulatát. Délelőtt 10 órakor kezdődött meg a 
templomban a beigtató ünnepély, mely dicséretek ének-
lésével kezdetett el. Azután ifj. Kiss Lajos marosfelfalui 
lelkész, a görgényi egyházmegye főjegyzője, mint beig-
tató lelkész lépett a szószékre s tartotta meg beigtató 
szép beszédét, mely után buzgó könyörgésben kért áldást 
az Egek Urától az új gyülekezetre s annak első lelké-
szére. Utána Benedek Márton az új lelkész tartotta meg 
beköszöntő beszédét s mondott szép imát. Az ünnepély 
a Himnusz eléneklésével végződött. A templomból kijőve 
Sós Adolf nagyölyvesi lelkész, a ki eddig beszolgáló 
lelkésze volt Mezőörményesnek, szép beszéd kíséretében 
adta át a templom előtt a templom kulcsait az új lel-
késznek, a ki azt lelkes beszéd kíséretében vette át. 
Ezután presbiteriumi gyűlés tartatott, melyen az egyház 
hivatalos átadása történt meg. Mindezek után pedig az 
iskola termében rendezett közebédre gyűltek össze az 
ünnepségben résztvevők, hol számos pohárköszöntő hang-
zott el. Éz ünnepély alkalmából fŐtiszteletű Kenessey 
Béla püspököt táviratilag üdvözölték. 

Református imaház Siófokon. A siófoki reformá-
tusok egy imaház építésében buzgólkodnak. Telket már 
vettek, most, hogy az imaház építését is lehetővé tegyék, 
istentiszteletet tartanak belépő díj mellett. Az istentisz-
teleten az előének után Kálmán Gyula esperes imád-
kozik, Kájel József, a fiókegyház lelkésze előadja az 
idáig történt dolgokat, dr. Kenessey Béla, erdélyi refor-
mátus püspök buzdító szót emel a templom áldásairól. 
Kájel Endre, endrédi lelkész a genfi Kálvin-ünnepről 
mond beszédet, Kájel István, Öszöd-Szemes-Szárzó lelkésze 
hálaadó imát rebeg, majd végül az egész gyülekezet a 
Himnuszt énekli. Áz istentisztelet július 30-án, pénteken 
délután 5 órakor a fürdőtelepi színkörben lesz, a melyen 
a meghívó a kegyes czélra való tekintettel 2 korana. 

A komáromi református egyházmegye gyűlése. 
A komáromi református egyházmegye júl. 26-án tartotta 
évi rendes közgyűlését Tóth Kálmán esperes és Kálmán 
Rudolf egyházmegyei gondnok együttes elnöklésével. A 
közgyűlésen megjelent Antal Gábor dr. református püs-
pök is. A templomban tartott istentisztelet után a kollé-
gium dísztermében Tóth Kálmán esperes imával nyitotta 
meg a közgyűlést. Kálmán Rudolf egyházmegyei főgond-
nok elnöki előterjesztése során megnyugvással emlé-
kezett meg a „Ne Temere" czímű pápai encziklika 
érvénytelenítéserői, indítványára az egyházmegye felhívja 
lelkészeit, hogy híveik lelki gondozását kettőzött figye-
lemmel és buzgalommal lássák el. Örömmel üdvözli 
ezután Antal Gábor dr. püspökét, a genfi egyetem által 
díszdoktorrá történt megválasztása alkalmával, elismeré-
sét fejezve ki neki azért, hogy a Kálvin-ünnepségek 
alkalmából a református egyházat méltóképen képviselvén, 
a magyar egyháznak a többi nemzetek egyházai sorában 
egyenjogú helyet biztosított. Az elnöki előterjesztéseket a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Azután Balogh Elemér 
pozsonyi lelkész, az újonnan megválasztott egyházmegyei 
tanácsbíró és 11 új tanító tette le esküjét. Ezután tudo-
másul vették az esperesi jelentést és érte Tóth Kálmán 
esperesnek jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. Ennek 
kapcsán Antal Gábor dr. püspököt az egyházmegye 
közgyűlése 40 éves tanári és lelkészi jubileuma alkal-
mából a legnagyobb elismerésének kifejezése mellett, 
üdvözölte és érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta. Ezután 
rendes egyházközségi ügyeket tárgyaltak. 

Egyházmegyei gyűlés. Áz ágostai evang. egyház 
zólyomvármegyei esperessége júl. 20. tartotta Beszter-
czebányán Csipkay Károly közigazgatási bíró elnökletével 



kerületi gyűlését. Csipkay elnöki megnyitó beszédében 
bejelentette, hogy mivel ő és tisztviselőtársai mandátuma 
lejárt, tűzzenek ki az új választásra határidőt. A gyűlés úgy 
határozott, hogy a választást két hónapon belül tartja meg. 
Svehla Gusztáv breznóbányai lelkész, eddigi főesperes 
bejelentette, hogy a foesperességről egészségi állapota 
miatt véglegesen lemond. 

Díjlevelek átváltoztatása. Gróf Tisza István, mint 
református egyetemes adóalap végrehajtó-bizottság elnöke 
egy felmerült eset alkalmából nagy jelentőségű értesí-
tést küldött az erdélyi református egyházkerület igazgató-
tanácsához. Az értesítést közérdekű volta miatt szószerint 
a következőkben közöljük: „Az egyetemes adóalapból 
adandó segély iránti kérvények tárgyalásánál az egyház-
megyei adóügyi kiküldöttségek által megállapított normál 
költségvetés kizárólag a segély megállapítására szolgál 
s a belhivatalnokok díjleveleit, melyek megállapítása az 
egyházi I. t.-cz. 14. §. c), illetve e pont, 56. §. 1c pont, 
67. §. o) pont alapján történhetik, nem érinti s így a 
díjlevelek megújításánál a normál költségvetés tételei 
sem az egyházközséggel, sem az illető javadalmassal 
szemben nem kötelezők. Az érvényben levő díjlevél-
szerinti javadalom kiszolgáltatása körül az egyházközség 
és a javadalmas között felmerülő vitás ügyek elintézése 
az egyházi Y. t.-cz. szerint kizárólag az egyházi bíró-
ságok jog- és hatáskörébe tartozik. Ily vitás ügyek előre-
láthatólag sok esetben fognak felmerülni, mert a ter-
ménybeli és szolgálmánybeli értékek ez időszerinti foly-
tonos emelkedését az egyetemes adóalapból adott segélyek 
megállapításánál nyomon követni nem lehet. Kívánatos 
tehát, hogy az egyetemes adóalapból segélyt igénybe 
vevő egyházközségek által a díjlevelek lehetőleg a segély-
megáilapitásnál alapul vett utasítás értékelése szerint 
megújítassanak. Ezen megújításnál az egyházközségek 
ós javadalmasok kölcsönös méltányosságára van szükség, 
mert a termények és szolgálmányok értéke köztudomás 
szerint folytonos hullámzásnak van kitéve s ha ez idő szerint 
az említett utasítás értékelése alacsonynak mutatkozik 
is, de jöhet idő, a mikor az árak ezen értékelés alá 
szállnak. Ehhez járul az is, hogy a termény és szolgál-
mány járandóságoknak készpénzre átváltoztatásával a 
javadalmasok megszabadulnak a természetben adózás 
igen sok esetben gyűlöletes kellemetlenségeitől és nem 
kénytelenek szenvedni az egyéni adózásnál elmaradha-
tatlan hátralékokat, úgy hogy nemcsak az egyházköz-
ségek háztartása, hanem a belhivatalnokok javadalma 
is állandó alapokra és számszerűleg biztos tényezőkre 
lesz fektetve. Érdekében áll tehát mindkét félnek a meg-
egyezés, miért is kérem a főtiszteletű és nagyméltóságú 
igazgató-tanácsot, hogy a hatósága álatt levő egyház-
községeket ós javadalmasokat a díjlevelek átváltozta-
tására a mondottak alapján rábírni méltóztassék." 

Ajital Gálbor ünneplése. Komáromból jelentik: A 
genfi Kálvin-ünnepségekről hazaérkezett Antal Gábor 
komáromi református püspök lelkészt meleg óváczióban 
részesítette az egyház presbitériuma abból az alkalom-
ból, hogy a püspököt a genfi egyetem doktorává avatta. 

Meghívás a mezöhegyesi lelkészi állásra. Mint 
értesülünk, az újonnan alakított, szép javadalmazása 
mezöhegyesi lelkészi állásra az egyházközség Szabó 
Béla igazfalvai lelkészt hívta meg. 

Egyházmegyei közgyűlés. A vasi felső ág. h. 
evang. egyházmegye július 7-én tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Rohonczon, Stettner Gyula esperes és Hra-
bovszky István egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt. 
Hrabovszky István világi elnök megnyitván az ülést, az 
egyházmegye elsősorban a beérkezett miniszteri rende-

leteket és egyházi, valamint iskolai hatóságoktól érkezett 
leiratokat vette tudomásul. Majd az esperes terjesztette 
elő évi jelentését. A jelentésben foglalt és a gyüleke-
zetek áldozatkészségét és buzgóságát feltüntető adatok 
bizonyítják, hogy az egyházmegyében az ősi protestáns 
erények a változott idők változott viszonyai daczára is 
hanyatlás nélkül meg vannak. Az esperes a személyi 
változások kapcsán kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
a dunántúli egyházkerület elhunyt érdemes felügyelőjéről 
s jelentette, hogy a kerület új felügyelőjét, Yéssey Sán-
dort, az augusztus második felében tartandó egyház-
kerületi közgyűlésen fogják ünnepélyesen beiktatni a 
hivatalába. A közgyűlés a jelentést tudomásnl vette s 
érte az esperesnek hálás közönetet szavazott. Ezután 
a pénztáros és ellenőr, a számvevőszék, a gyámintózeti-
bizottság és a népiskolai-bizottság jelentését, valamint a 

felsőlövői tanintézetekről szóló jelentést vették tudomásul. 
Az indítványok és kérvények során tárgyalásra került a 
szentgotthárdi fiók-egyháznak missziói egyházzá való 
alakulása iránt beadott kérvénye. Az egyházmegye az 
engedélyt megadta s ezenkívül is, a missziói lelkészi 
állás szervezését szintén tőle telhetőleg támogatja. Az 
egyházkerületi gyűlésre megbízó levéllel kiküldettek egy-
házi részről Manninger György és Varga Lajos, világi 
részről pedig Freiler Lajos és Hrabovszky Sándor. A 
jövő évi közgyűlés helyéül Pankafőt állapították meg. 

ISKOLA. 

Az eperjesi evang. theol. akadémián a jövő is-
kolaév szeptember 9-én kezdődik; a beiratások szept. 
1—8-ig tartatnak. Későbbi felvétel csak tanárkari s ille-
tőleg püspöki engedéllyel történhetik, elfogadható iga-
zolás mellett. A felvétel alapjául szolgál az érettségi 
bizonyítvány s illetőleg más főiskolákból hozott leczke-
könyv és elbocsátó-bizonyítvány. Minden theologus köte-
lezett lakója a theol. akadémia Otthonának, mely a vele 
egy telken felépült konviktussal együtt, a mosást kivéve, 
teljes ellátást ad, A theologiai akadémia hallgatói tan-
díjat nem fizetnek; csupán beírás, kórház s könyvtár 
czímen fizetnek 4 kor.-t, illetőleg az először jövők 8 K 
40 fill.-t. A konviktusi díj ebédért és vacsoráért egész 
évre 160 kor., reggeli tejért 30 kor, kávéért 50 kor.; 
a díjak kisebb részletekben is fizethetők. A kik kellő 
szorgalmat s haladást tanúsítanak, azok a konviktusi 
díj részbeni, esetleg teljes elengedésében is részesülhet-
nek. A theol. Otthonban való lakás díja 100 kor., mely 
negyedévenkint, négy egyenlő részletben fizetendő. A ma-
gukat felvétetni kívánók aug. 15-ikéig küldjék be folya-
modványukat a theol. akadémia dékánjához. 

A budapesti ref. theol. akadémia értesítése a 
jövő iskolai évre. 1. Az akadémia igazgatója Bilkei Pap 
István. Mindennemű hivatalos megkeresések hozzá inté-
zendök. (augusztus hó 1-től augusztus hó 31-ig Duna-
szentgyörgy, Tolnamegye; ezenkívül Bpest., IX., Kálvin-
tér 7. sz. 2. A Il ik évet végzett hallgatók a theolgiai 
alapvizsgát ,f. évi szeptember 13. és 14-én délelőtt tar-
toznak letenni. Jelentkezzenek szeptember 22-íg az igaz-
gatóságnál. A kik a vizsgát le nem teszik, a Ill-ad évre 
fel nem vehetők, bennlakásban és más iskolai jótéte-
ményben nem részesíthetők. 3. A jövő iskolai év szep-
tember 18-án nyittatik meg; az előadások szeptember 
20-án veszik kezdetöket; a beiratkozás és anyaköny-
vezés szeptember 17-én végzendő el. Beiratás előtt az 
összes előző évi iskolai tartozások is (segélyegylet) lefi-
zetendők; a konviktusi kosztozás szeptember 18-án dél-



ben nyílik meg. Előzőleg szeptember 10—11-ig javító 
és pótló kollokviumok lesznek. A ki bármely okból nem 
kollokvált az elmúlt tanév végén, szeptember 11-ig pótló 
kollokviumot tenni köteles. A ki kollokviumét szeptember 
11-ig rendbe nem hozza, osztályismétlésre utasíttatik. Az 
indokolatlanul elmaradottak tantárgyaként 5 kor.-t tar-
toznak az ifj. Segély egyesület pénztárába befizetni és 
mindennemű intézeti jótétemény kiosztásnál figyelmen 
kívül hagyatnak. Az első és második leik. képesítő vizs-
gák szeptember 14-én délután, 15. és 16-án fognak 
megtartatni. Az illetők szeptember hó 13-án tartoznak 
az intézeti igazgatónál jelentkezni. E helyen is figyel-
meztetem az első vizsgára jelentkezőket, hogy a jelent-
kezés alkalmával a következőket kell az igazgatónál lefi-
zetni : 20 korona vizsgadíjat, 5 koronát a végbizonyít-
ványért és 5 koronát az első lelkészi vizsgáról szóló 
bizonyítványért (bélyegdíjakkal együtt). A második lel-
készi vizsgára jelentkezők az egyházi törvény értelmében 
tartoznak felmutatni: az első lelkészképesítő vizsga lete-
véséről szóló okmányt és összes szolgálati bizonyítványai-
kat. Ezen okmányok felmutatása nélkül senki sem bocsát-
tatik vizsgára. A II. vizsgára jövők a 20 korona vizs-
gadíjat és a lelkészi oklevélért 5 koronát fizetnek a 
jelentkezés alkalmával. A ki iskolai (segélyegylet, önkép-
zőkör stb.) tartozásainak eleget nem tesz, vizsgára nem 
bocsátható ! 4. Az összes hallgatók az anyakönyvezésért 
4 koronát, a tanári nyugdíjintézetre 6 koronát, az indexért 
1 koronát, az önképzőkörre 4 koronát, a segélyző-egye-
sületre 2 koronát, összesen: 17 koronát kötelesek fizetni 
az igazgatónál. Tandíj semminemű nincs az akadémián. 
A növendékek kötelesek a segélyegylet által kiadott s 
évfolyamaikon szükséges konpendiumokat megvenni, a 
miért is figyelmeztetjük a növendékeinket, hogy hasz-
nált konpendiumokat ne vásároljanak. 5. Felvételért és 
a jótéteményért való folyamodványok aug. 20-ig külden-
dők be az igazgatóhoz a fent jelzett czímre. A folyamod-
ványokhoz érettségi, orvosi bizonyítvány és keresztlevél 
melléklendő. A felvételt illetőleg, különösen figyelembe 
ajánljuk a folyamodóknak az egyh. ker. közgyűlés 1903. 
évi 68. sz. jegyzőkönyvi határozatát, a mely szerint az 
intézetben végzett növendékek kötelezve vannak azokat 
a szolgálati éveket, a melyeket az egyházi törvény lel-
késszé választhatás jogának megszerzését illetőleg előír, 
egyházkerületünkben eltölteni. E szolgálati évek eltöl-
tése előtt senki sem nyerhet elbocsátó levelet más egy-
házkerületben leendő szolgálatra. A régi hallgatók aug. 
20-ig szintén kötelesek bejelenteni, hogy a jövő tanév-
ben is hallgatói kivánnak lenni az intézetnek. A ki a 
kitűzött határidőre nem jelentkezik, úgy tekintetik, mint 
a ki eltávozott az intézetből s helyére más fog felvé-
tetni. 6, Az akadémia rendes növendékei, a mennyiben 
a hely engedi és iskolai kötelezettségeiknek eleget tettek, 
az internátusban ingyen lakást, fűtést, kiszolgálást és 
ünnepi legácziót kapnak; a konviktusban pedig a folya-
modok egyenlően annyi jótéteményt, a mennyit a létszám 
megenged és a konviktusi pénztár elbír. A konviktusi 
egész díj az 1908—1909. iskolai évben havi 38 korona 
volt s kaptak érte a növendékek délben 3, este 1 tál 
ételt. A növendékek a rájuk eső kosztpénzt a hónap 
öt első napján előre kötelesek'befizetni az igazgatónál. 
7- A bennlakó növendékek ágyneműről, annak és fehér-
neműjüknek mosatásáról magok tartoznak gondoskodni. 
8. Az internátusban fürdőszoba van, a melyet alkalmas 
időben ingyen használhatnak az akadémia rendes növen-
dékei. Az igazgatóság. 

A máramarosszigeti ref. főiskola igazgató tanácsa 
a főgimnáziumi magyar-latin rendes tanszékre egyhangú-

lag Varbói Györe János okleveles tanárt, nagykőrösi 
reform, főgimnázium egykori jeles növendékét választot-
ták meg. 

A Magyar református tanítók országos egyesülete 
ez évi közgyűlését augusztus 21-én tartja Budapesten a 
Lonyai-utczai református főgimnáziumban. Az elnökség 
arra kéri az egyesületnek e gyűlésen részt venni szán-
dékozó tagjait, hogy kedvezményes vasúti jegy iránt július 
31-ig a Magyar Tanítók Országos Bizottsága vagy az 
Eötvös-alap elnökségéhez forduljanak — a kik nem tag-
jai — miután külön nem kérvényezte a kedvezményes 
vasúti jegyet. 

Megintett iskolák. Makóról jelentik : Gróf Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter Csanád vár-
megye területén levő összes ág. h. evang. tót-magyar 
tannyelvű iskolákat azért, mert a hitközség, mint iskola-
fentartó a tisztaság s az iskolákba feljáró nagyszámú 
tanulóifjúság egészsége, nevelése, oktatása érdekében 
a törvényben előirt féltételeknek eleget nem tett, de 
kiváltkép azért, mert a magyar nyelvből a közéletre ki-
ható eredményt nem értek el, ennek biztosítása tekin-
tetében kiadott közigazgatási rendeleteket többszöri figyel-
meztetés daczára végre nem hajtották, a törvények alap-
ján Scholtz Gusztáv bányai püspökhöz intézett erélyes 
megalkuvást nem tűrő az összes hiányok sürgős elin-
tézése végett kiadott rendeleteiben fokozatosan megin-
tette. Elsőfokú megintésben a csanádapáczai, másodfokú 
megintésben a nagylaki, a csanádalberti és nagy bán-
hegy esi, harmadfokú megintésben a pitvarosi ág. h. ev. 
tót-magyar iskola részesült. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Protestáns árvák figyelmébe. Molnár Lajos nagy-

váradi gyógyszerész családi körébe fogadna egy intelligens 
származású, teljesen egészséges születésű, protestáns 
vallású, 10—11 év körüli árva (esetleg anyátlan) leánykát, 
kit gondosan neveltetne s jövőjéről kellőképen gondos-
kodnék. Ajánlattal, vagy felvilágosításért magához a 
családhoz, vagy az ottani evang. lelkészi hivatalhoz kell 
mielőbb fordulni. 

A Mátyás templom új orgonája. A koronázó 
Mátyás templom IY. Manual 80 szóló és 30 mellék vál-
tozatú villamos új orgonáját, melyet a király ajándékozott 
a templomnak, a napokban megtekintette Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter. A minisztert 
Wladár Tivadar dr. bizottsági elnök, Vavrinecz Mór 
karnagy, s Rieger Ottó, az orgona építője fogadták. A 
miniszter az átadásra teljesen készen álló orgonát beha-
tóan megtekintette, gyönyörködött annak hangjába, majd 
teljes megelégedésének adva kifejezést, a mű felépítő-
jének, Rieger Ottónak melegen gratulált. Az orgonát a 
felavatási ünnep után, valószínűleg még e hó folyamán 
átadjak rendeltetésének. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 



PÁLYÁZATOK. 
P á l y á z a t . * 

A halálozás folytán megüresedett monori reform, 
lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Fizetés, az 1896 dik évi októberi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 126. szám alatt hozott határozatával meg-
állapított osztályozás szerint, évi 3200 korona. 

A lelkészi állás 1911. április 24-én foglalandó el. 
Megváltandó beruházások: a templomkerti szőlőt 

(mintegy x/4 hold területű) és a gyümölcsfákat kell mél-
tányos áron megváltani. 

Pályázati kérvények az E. T. II. t.-cz. 16. §-ában 
megkívánt felszereléssel folyó évi augusztus 16-ig Új-
pestre, Mády Lajos espereshez küldendők. 

Kunszentmiklós, 1909. július 20. 
Baksay Sándor, 

2—3 püspök 

Pályázat tanári állásra. 

A gyönki államilag segélyezett, ref. gimnáziumnál 
nyugdíjazás következtében megüresedő tanári állásra, 
egy földrajzi-természetrajzi tanszékre hirdet pályázatot 
az iskola fentartó testülete. 

Ref. vallású tanárok vagy tanárjelöltek pályázhat-
nak. A kiknek ref. lelkészképesítésük is van, előnyben 
részesülnek. 

A megválasztott rendes tanár az országos tanári 
nyugdíjintézetnek kötelezett tagja. 

Javadalmazás : 2400 korona törzsfizetés; 400 korona 
lakáspénz ; továbbá a megfelelő korpótlékba és magasabb 
fizetési fokozatba való előlépés, állami fizetéskiegészí-
téssel. 

A kellően felszerelt: születést, képesítést, egésszségi 
állapotot, katonakötelezettségi viszonyt igazoló okmányok-
kal ellátott folyamodványok, bezárólag f. évi augusztus 
hó 22-éig alulírotthoz küldendők. 

A megválasztott tanár 1909 szeptember hó 1-én 
foglalja el állását. 

A gimnáziumi fentartó testület elnökének megbí-
zásából. 

Gyönkön, 1909 július hó 21. 
Szentes János, 

2—2 gimn. igazgató' 
* Mult heti számunkban a monori lelkészi állásra hirdetett 

pályázat két, egymástól eltérő szövege jelent meg. Ennek magya-
rázatául megjegyezzük, hogy az aug. 9-diki határidejű pályázatot 
aug. 16-diki terminusra kiigazítva másodszor is beküldte hozzánk 
a püspöki hivatal s a revíziónál tévedésből benn maradt a lapban 
az először beküldött szöveg is. A helyes szöveg az, a mely most 
is közölve van. A szerkesztőség. 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. — — • > 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknáí kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható Ssványrizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczi 8alvator-forrá«-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

1té^1 té̂ * t̂ * Zé̂  t é ^ 0 t é ^ té̂ 1 tG^1tcfc t̂ * te^ t^1 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
S Z E N T L U K Á C S - F Ü R D Ő R . - T . 

t̂ t̂é̂  te^ té̂  tĉ  v̂^ t̂ ^ té̂  tĉ  tx̂ 1 

Fizikai 
Kémiai 
Természetra jz i ] • = 

Vetítőgépek 
l ege lőnyösebb be-

szerzési fo r rása . 
1/52 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker., Baross-utcza 21. szám. 
Rész le te s k é p e s ár j egyzékek i n g y e n é s bérmentve . 

Mechanikai gyár. Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és M l 

HIRDETESEK. 

ÜHARMONIUMOTÜ 
sehol előnyösebben nem vehet, mint 

Reményi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

Budapest, VII., Király-utcza 58. 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 
L e g d ú s a b b v á l a s z t é k iskolai-ésszalon-
harmoniumokban, ki?ebb templomi orgonák 
— — : legolcsóbb árakban. — : 

mindenkinek 
saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legúj abb ár-
jegyzékét el nem olvasta, 
mely ingyen és bérmentve 

küldetik. 15/14 

Részletfizetésre is kész-
pénz á r a k mellett. 



Or gonagyér 
villamos gépekkel berendezve 

er Ottó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 

A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban es kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemeshangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10/10 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 
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.4) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

I. A genfi egyház kátéja. Ára — K 60 f-
II. Az egyház reformálásának szükségességéről . . . . „ — „ 80 „ 

III. Értekezés az ereklyékről „ — » 50 „ 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál » — » 60 „ 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel „ — „ 50 „ 

VI. A párisi theol. fakultás hitczikkei, Káíviu elleniratával. Ford. Pongrácz József „ — , 50 „ 
E hat mü, bár külön-külön is kapható, egy díszes kötetben 4 K 50 f. 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Béza Tódor: Kálvin János élete. Fordította Licz. Rácz Kálmán Ara 1 K —- f. 

VIII. Psychopannychia. Fordította Rabold Gusztáv » 1 „ 40 „ 
IX. Válasz Pighiusnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. (Sajtó alatt.) . „ 3 „ — „ 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, díszes kötésben 6 K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERVET PÖR. (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J. István • • • \ ^ 32 35 ívnvi 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította j terjedelmű kötet 

dr. Tari Imre ; > ára díszes kötés-
XII. Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő . \ l 3 e n g g 

XIII. A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J. István '/ 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és HATODIK 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 iv terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

B) Csoport, Kálvin föinüve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i főkiadása. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. S z entí r ásni agyara zati müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. kötet; A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 

és ehhez t a r tozó ló takarók , lószerszámok, lótoi lak, kocsisBltünyük, r ava ta lozás ! czik-
kek. L a j án l a toka t és köl t ségvetés t k ívána t ra ingyen és bérmentve küld a 

B u d a p e s t i p a s z o m á n y - , g y á s z k o c s i - és r a v a t a l g y á r r . - t , 
Budapest, VI., Nagymezo-utcza 46/a. 19/18 

Orgorta-
harmóniumokat 

tnindkétrendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tisztvise-»-

telep). 
Tanerőknek s Ifiké-
szemek külön száza-

lékengedméizv 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Iskolapad, i rodabútor , t o r n a s z e r e k g y á r t á s a . 



í r 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek s í i . szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő-hangszereit. 

Speceialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a 1 ' , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = g y á r . = = 
Saját találmánya (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedíík 6kor.-tól följebb. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gőze rőha j t á s - és s a j á t vi l lamosvílágí tással berendezve. 
ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 

cs. És kir. udvari szállítók 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson .aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, nu-lyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-

" 1 • litva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minaen nagyságban. Harmouiumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

KRISTÁLY forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli MItést Ls szállít a 

Szt. Lukácsfűrdö Kútvállalat Budán. 

* 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedéixyeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
i evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak r é sz l e t 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. Pontos 

kiszolgálás! 
Jutányos 

árak! P O L G Á R K A L M A N 
míiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Korút 29. 
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Az Élet Könyvéből. 
A meg nem hallgatott imádságok. 

Jakab levele IV. 39 : „Kéri-
tek, de nem kapjátok, mert nem 
jól kéritek . . . " 

Franklin, a kiváló amerikai férfiú, a ki napon-
ként vizsgálgatta lelkét s foglalkozott önmagával, 
többek között ezt a kis imát is írta: „Oh minden-
ható Jóság! Minden irgalomnak Atyja, hatalmas 
Vezérem! Add, hogy növekedjék bennem a böl-
cseség, mert egyedül ez képes arra, hogy engem 
rendeltetésem igaz ismeretére eljuttasson. Erősíts 
engem elhatározásaimban, hogy minden jó taná-
csot követhessek! Azokat a szolgálatokat pedig, 
melyeket én többi gyermekeid javára elvégezhetek, 
fogadd el kegyelmesen, fogadd el, mint egyetlen 
bizonyságát annak a hálának, a melyet én adha-
tok Tenéked kegyelmességedért, a melynek szün-
telen való kinyilvánítására Te annyiszor leeresz-
kedtél én hozzám !" Én ezt a rövid és egyszerű 
kis imádságot szépnek tartom és méltónak arra, 
hogy mindannyian megszívleljük annak tartalmát. 
Mert az, aki ezt papírra vetette, arról tesz tanú-
ságot, hogy tudja mit tesz imádkozni és milyennek 
kell lenni az imádság szellemének. Ugyanezt 
mondhatjuk el az Isten iránti alázatosságnak mély 
hittől izzó ama csodálatos szavairól is, melyek a 
XXV-ik Zsoltár első feléből csengenek felénk. 
Ezekben a sorokban egy buzgó, istenfélő lélek 
beszél, a mely szükségét érzi annak, hogy kiöntse 
Az előtt, A ki nagy a bölcseségben, irgalmasság-
ban és hatalomban és A ki teljesíti mindazoknak 
testi és lelki szükségeit, a kik Ot igazán keresik, 
és a kik izzó lélekkel vágyódnak arra, hogy az 
O vele való közösségben és az O akarata szerint 
járjanak itt a földi élet útjain. 

De mi panaszkodunk mégis, igen^sokszor, és 

így szólunk gyakran: „Olyan sokszor kértünk 
már valamit a mi Istenünktől, és 0 azt még sem 
adta meg mi nekünk !" Azután hallunk más kérdé-
seket is, a mikor azt mondják: „Mit is ér imád-
kozni? Hiszen ha Isten változhatatlan és örök, 
nem várhatjuk tőle, hogy imádságunk befolyással 
legyen terveire és örök végzéseire! És így van-e 
szükség egyáltalában az imádságra, miután tudjak 
azt is, hogy a mi Atyánk mindig tudja, mi nélkül 
szűkölködünk Az ilyen panaszok és kérdések 
azonban csak arról tesznek bizonyságot, hogy az, 
a kinek lelkében ilyenféle tépelődések, panaszok, 
kételyek ébrednek fel, vagy a ki így beszél, az 
még nem tudja, hogy mit tesz igazán imádkozni. 
Mert mi bizonyára nem tudunk, de nem is akarunk 
semmiféle befolyást gyakorolni imádságunk által 
a mi örökké való Istenünk terveire és végzéseire. 
Mi nem azt kívánjuk, hogy ő valamiben változzék 
meg. Csupán csak ezt, — de ezt igazi alázatos 
szívvel, vágyó lélekkel óhajtja, sóvárogja az igaz 
keresztyén lélek — azt, hogy változhassék meg ö 
maga. Tudjon, képes legyen ö maga szentebbé, 
bölcsebbé, jobbá lenni és akaratát az ő mennyei 
Atyja akaratának mindig teljesebben s mindig 
tökéletesebben alávetni. Ezért imádkozik, s ezért 
nem is fog soha megszűnni imádkozni! A mikor 
pedig Istennek fenséges czéljait látja,ismeri, ugyan-
akkor látja és érzi a saját kicsinységét, erőtelen-
ségét, nyomorúságát is; azt, hogy az O dicsősé-
gének fenséges ragyogása mellett mily hiányos az 
ő saját lelkének ama menyegzői öltözéke s mily 
szánalomra méltó por voltának elvettetett állapota. 
És a mikor ez az érzés megrázza lelkét, meg-
roskad térde, s a mikor imádkozik, már nemcsak 
bocsánatot kér az ő mennyei Atyjától, de kedvet 
és erőt is a jóra, hogy szünetlenül igazságban 
élve, mint Isten gyermeke, mint istenországának 



polgára tanuljon meg járni ezen a földön. Az 
ilyen imádkozásnak érzi szükségét a keresztyén 
lélek, mert éhezi és szomjúhozza az igazságot, 
Istent, mint az igazság és világosság egyedüli 
forrását! Es az ily imádság valóban mégis szen-
teli öt; biztatja és erősíti, és mindig szorosabban 
kapcsolja Istenhez, a kinek vezetésére magát gyer-
meki bizodalommal átadta. 

Azért tehát, a mikor úgy véljük, mintha imád-
ságunk nem hallgattatnék meg, gondoljunk csak 
elmélkedésünk alapigéjére, mely így szól hozzánk: 
„Kéritek és nem veszitek el: mert nem jól kéritek.. 

Koch után Z. 

A magyar protestantizmus társadalmi 
szervezése. 

A magyar protestántizmus jövendőjének hatalmas 
és nélkülözhetetlen tényezője a protestáns világkeresz-
tyénség nagy közösségébe való szerves beilleszkedése 
és azzal való összhangos élete. Ezt az álláspontot viselte 
lapunk mindig. Ezt a feladatot és ennek mielőbbi meg-
valósítását hangsúlyoztuk a genfi világünnepekkel kap-
csolatban mult heti számunkban. Azonban a protestáns 
világkeresztyénség közösségébe való belépés előföltéte-
lónek, vagy legalább is kövételményének tartottuk és 
tartjuk a magyar protestántizmus egységes belső szervez-
kedését. Erről az életbevágó, fontos kérdésről: a magyar 
protestántizmus társadalmi szervezéséről szólunk a jelen 
alkalommal. 

A magyar protestáns egyházak élete, sokak véle-
ménye szerint, mintha túlságosan közigazgatási jellegűvé, 
egyoldalúan egyházkormányzati irányúvá vált volna. Ki-
fejlődött nemcsak a „hivatalos egyház "-nevezet, hanem 
az annak megfelelő létforma is. A hivatalos egyház 
pedig nem foglalta magában az egyházi élettevékenység 
egész összegét. 

Az egyháztársadalmi élet egyesek és egyesületek 
buzgóságából állott elő és áll fenn. Emez egyháztársa-
dalmi munkásság folytán támadt az ú. n. hivatalos egy-
ház szervei körében is némi egyháztársadalmi érdeklődés 
és tevékenység. Pedig az egyetemes egyházat kellet 
volna megtöltenie az egyháztársadalmi élet erőivel és 
munkáival. Mivel azonban a hivatalos egyházi szervek 
nem igen fordítottak nagy gondot erre az elsőrendű 
feladatra, egymásután támadtak az egyház társadalmi kezde-
ményezések ébresztési és szervezési kísérletek a hiva-
talos egyházi körökön kívül. Az egyházi közélet erőt-
lensége, sőt hanyatlása, a külföldi protestáns egyházak 
eleven egyháztársadalmi élete, egész természetesen idéz-
ték elő a magyar protestántizmus társadalmi szervezésére 
irányuló kísérleteket. 

Hozzájárult ezeknek a szervezkedési kísérleteknek 
az előidézéséhez két kívülálló hatalmas tényezőnek : 
a nemzetközi klerikálizmusnak és a nemzetközi szocziál-
demokrácziának s szabadgondolkodó egyházellenségnek 

nagymérvű előhaladása és fenyegető magatartása is. így 
nem csodálkozhatunk azon, ha egymást érte az egyesü-
letek, társulatok, szövetségek és körök alakulása. 

Nem csodálkozhatunk azon, hogy a magyar protes-
tantizmus körében egész sereg egyháztársadalmi egyesület 
van, de az egyetemes protestáns egyház társadalmilag 
szervezve még ma sincs. 

A különböző egyesületek, társulatok, szövetségek 
és körök egyfelől az igazi egyházi élettevékenység egy 
részét választották feladatukul, másfelől pedig az egész 
egyháztársadalmi élet mezőire kiterjeszkednek. Egyfelől 
a sajátlagos feladat túlbecsülése és ebből származó el-
zárkózottság, másfelől pedig a munkafelosztás nélkül 
való általánosság felé hajló munkásság jellemzi egyház-
társadalmi közösségeink életét. Egyoldalúság, féltékeny-
ség, ellentétes szellem, közösséghiány, szétdaraboltság 
féleredmény vagy eredménytelenség: szervezetlenségünk 
eredménye. 

Sokan szóvá tették ezt a beteg állapotot és többen 
sürgették az egységes társadalmi szervezkedést. A mult 
esztendőben lapunk is állandóan napirenden tartotta ezt 
a fontos kérdést. Egy évvel ezelőtt sürgettük az „Evan-
géliumi-Szövetség" -nek olyan megalkotását, a mely összes 
egyháztársadalmi egyesületeink egységes szervezetbe való 
foglalását, tehát a magyar protestantizmus társadalmi 
szervezését jelentette volna. Hivatkoztunk a közeli pél-
dákra : a Római Katholikus Egyesületek Országos Szövet-
ségére és az Országos Közművelődési Tanácsra. Hivat-
koztunk a távolabbi példákra: a világot átölelő Evan-
géliumi-Szövetség keretében levő nemzeti protestáns 
Evangéliumi- Szövetségekre. 

A szervezkedési munkálatok eredménye pedig az 
lett, hogy sem Protestáns, sem Evangéliumi-Szövetség 
nem alakult, hanem alakult külön Vallásegyenlöségi-
Szövetség és külön Kálvin-Szövetség. A különböző egy-
háztársadalmi egyesületek nagy része pedig megmaradt 
a különállás állapotában. Az egész magyar protestantiz-
mus pedig egy-két egyesülettel gazdagabb lett, de tár-
sadalmi szervezetlenségének erőpazarló szegénységében 
és betegségében megmaradt. 

A különböző szövetségeknek, egyesületeknek, tár-
saságoknak és köröknek egy esztendei többé-kevósbbé 
eredményes vagy eredménytelen munkássága után szomo-
rúan kell megállapítanunk azt a tagadhatatlan igazságot, 
hogy a magyar protestantizmusnak egységes társadalmi 
szervezete ma sincs. 

Mi azonban nem akarunk megállani ennek a szo-
morú valóságnak a megállapításánál. Sőt hivatkozunk a 
mögöttünk levő, sok tekintetben meddő esztendőre, tár-
sadalmi szervezetlenségünkből származó erőtlenségünkre, 
belső élettelenségünkre, közéleti súlytalanságunkra, az 
állam- és egyházpolitika terén ért veszteségeinkre, ellen-
ségeink, a pusztító klerikálizmus és a romboló szabadosság 
vészes hódításaira, a külföldi protestáns keresztyénség 
példájára, hazai és egyetemes hivatásainkra: és a magyar 
protestantizmus minden tényezőjét kérjük az egységes 



társadalmi szervezetnek: az Evangéliumi-Szövetségnek 
minél előbb való megalkotására 1 

Vallásegyenlőségi, Belmissziói és Kálvin-Szövetség, 
M. P. Irodalmi-Társaság, Luther-Társaság, Ev. és Ref. 
Lelkész-, Tanár-, Tanító- s Enekvezér-Egyesületek, Evan-
géliumi hitápoló és keresztyén jótékonysági férfi,- nő-
és ifjúsági-egyesületeink és szövetségeink, Theologus-
Szövetség és minden más társulatok, egyesületek, szövet-
ségek és körök : mind tagjai lehetnének annak a hatalmas 
társadalmi szervezetnek, mely egyházpolitikai, egyháztár-
sadalmi, szocziális, belmissziói, irodalmi, lelkipásztori, 
tanári, tanítói, énekvezéri, jótékonysági, stb. szakosz-
tályokban nagyszerű munkafelosztással végezné hatalmas 
és áldásos élettevékenységét. 

Ez a hatalmas egyháztársadalmi szervezet, az Evangé-
liumi-Szövetség sikeresebben megvalósítható és áldásosabb 
hatású lenne, mint az erőltetett protestáns egyházi unió-

Az így egységes szövetségbe tömörült magyar 
protestantizmusnak be kell lépnie a protestáns világ-
keresztyénség nagy Evangéliumi-Szövetségébe, s azzal 
összhangban kell folytatnia magas hivatású nemes életét. 

Ez a belső és külső szervezkedés, a hazai és az 
egyetemes Evangéliumi-Szövetség, biztosíthatja az anyagi 
szellemi, erkölcsi és hitbeli erők szétforgácsolásának 
megakadályozását, egységes nagy czél szolgálatában 
való összhangos munkásságát s a magyar protestantizmus 
diadalmas jövendőjét. 

Ezeket teremtsük meg a genfi világünnep nagy 
esztendejében ! 

Genf. V. J. 

T Á R C Z A . 
Gyakorlati keresztyénség. 

(Folytatás.) 
Mi alapja van mégis hát az ellenvetésnek? Az az 

alapja, hogy a ref. egyház a maga egész hitrendszeréből 
tagadja, hogy a jócselekedetek órdemszerzők volnának. 
Az isteni kegyelem feltétlen volta áll a ref. ember hit-
tudata középpontjában. Pál apostolnak éles dialektikával 
felállított dilemmája képezi a ref. hitrendszer alapgondo-
latát. Ha a mi váltságunk és megigazulásunk „kegyelemből 
van, tehát nem cselekedetekből, mert úgy a kegyelem nem 
volna kegyelem; hogy ha pedig cselekedetekből: tehát nem 
kegyelemből, mert úgy a cselekedet nem volna csele-
kedet" (Róm. 11.e). A kérdés tényleg idecsúcsosodik 
ki : Isten adja-e kegyelemből az embernek a meg-
igazálást, vagy az ember képes azt önmagának kiérde-
melni? Az alternatíva utóbbi része ellen fordul a ref. 
egyház felfogása a maga meggyőződése egész hevével, 
mert hisz e feltevés mellett az isteni mindenhatóság 
gondolata szenvedne csorbát, s a gyarló bűnökkel terhelt 
ember hatalmasabb volna Istennél. Ezért nem ismeri el, 
hogy a cselekedetek érdemszerzők lehetnének, bár szük-
ségességüket, mint a valódi keresztyén hit bizonyíté-
kait, ugyancsak nyomatékosan hangoztatja. 

Református egyházunk hittudata szeriut tehát nem 
a jövő megjutalmazása reményében és feltétele mellett 
kell a jócselekedeteket végrehajtanunk, hanem azért, 
mert ezek az élő hit gyümölcsei, s ezekről a gyümöl-
csökről ismerni meg a fát. Nem szabad a jövő megjutal-
mazás önző gondolatát vegyíteni cselekvésünkbe, mely-
nek a feltétlen isteni kegyelem hitéből, s az ember bű-
nösségének s Isten irgalmának érzetétől kell fakadnia. 
Ha az ember jót cselekszik, ezt joggal tekintheti úgy, 
mint a benne is élő hit tettekben megnyilatkozását, a 
mint a Heidelbergi Káté is mondja, azért is kell jót cse-
lekednünk, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcseiből 
mi magunk is bizonyosak legyünk. Jakab apostol köve-
telménye : „Mutasd meg nekem a te hitedet a te csele-
kedeteidből, én is megmutatom neked az én hitemet az 
én cselekedeteimből" (Jak. 2.18), épúgy, mint a János 
által felállított ismertető jegy: „Azáltal tudhatjuk meg, 
hogy őt ismerjük, ha az ő parancsolatait megtartjuk" 
(I. János 2.3_4), a kálvinizmusban mindig nyomatékosan 
volt hangoztatva. Az ember csak akkor lehet valóban 
nyugodt a felől, hogy keresztyénnek vallott hite nem 
tévedés, ha ez a hit megfelelő jó cselekedetekben nyil-
vánul. Mivel pedig ez a hit maga is Isten ajándéka, 
azt, hogy Isten engem e hittel megajándékozott, s így 
a maga országának örökösévé választott, csak úgy tud-
hatom, ha látom, hogy hitem jócselekedetekben bizo-
nyítja meg magát, s ezért kell akaratomat arra irányí-
tanom, hogy már e földön egész életemmel és cseleke-
deteimmel az Isten országa méltó polgárának bizonyuljak. 

így forr össze ref. egyházunk hittudatával, s az 
ennek nyomában támadó, vallásos érzéssel akaró erőnk 
irányítása, egy szóval gyakorlati keresztyénségünk. 
Ficlite úgy határozta meg a vallást, hogy az az Isten 
törvényeinek örömteljes teljesítése. Nem kívánom e 
definicziót fejtegetni, de az kétségtelen, hogy a keresz-
tyén vallás a maga egész fenségében akkor tűnik 
ki, ha parancsolatait készséggel igyekszünk a gyakorlati 
életben megvalósítani, nem díjért és nem jutalomért, ha-
nem azért, mert ezek megvalósítására az Isten kegyel-
mében való hit s méltatlan voltunkból megváltatásunk 
felett érzett örömteljes hálánk indítanak. 

* 

Nemsokára négy évtizede lesz annak, hogy egy, a 
hegeli bölcsészetből kiinduló s pályáját a materiálizmus 
eszmevilágában végző theologus Strausz Dávid Frigyes, 
„Régi és új hit" czím alatt egy nagy feltűnést keltett 
munkát írt, melyben a régi hittel: a keresztyén hittel 
szembeállítja az új hitet, a materialisztikus világnézlet hitét. 
Munkájának első fejezetét e kérdés taglalásának szenteli: 
keresztyének vagyunk-e még? S a keresztyén vallás hitrend-
szere theoretikus bírálgatása után kimondja, mint a maga s 
a vele hasonló nézetűek meggyőződését, hogy már nem 
vagyunk keresztyének. Ha nézem azokat a feladatokat, a 
melyek a ker. vallás valódi megnyilatkozása terén a gyakor-
lati keresztyénségben reánk várakoznak, ha nézem azt a bel-
lumomnium contra omnes-t, mely társadalmunk minden réte-



gében dühöng, s mely, mint az háborúkban lenni szokott, 
gyökeresen felforgatja a legszentebb erkölcsi fogalmakat 
is, s ha nézem ezzel szemben azt a fenséges eszményt, 
melyet Krisztus az Isten országáról tanítványai s követői 
számára megrajzolt, s ha bepillantok önmagamba és 
látom magamban a sok gyarlóságot és fogyatkozást, 
aggódó lélekkel s dobogó szívvel kérdem: „Keresztyé-
nek vagyunk-e már; s csüggetegen felelem: „Nem, még 
nem vagyunk keresztyének." De nem. A csüggedésnek 
nem szabad erőt venni lelkemen, s nem szabad erőt 
venni senki lelkén, ki a keresztyén vallás fenséges esz-
ményét szivében hordozza. Nem a puszta lemondás, ha-
nem a tettre kész bizalom hangján kell a kérdésre vá-
laszolnunk : „Még nem vagyunk keresztyének, de teljes 
erőnkből igyekezünk, hogy a lélek segedelmével keresztyé-
nekké legyünk! 

Dr. Antal Géza. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Tan ügy történeti és pedagógiai czikkek 
repertóriuma 1908-ig bezárólag. 

II. 

Debreczeni ref. főiskola. Az akadémiai tanárok ter-
mészetbeli lakástörténete a debreczeni főiskolában. (Debr. 
Pr. L. 1902 :321 1.) 

— A debreczeni kollégiumi régi zászló 1848/9-ben. 
(Debr. Pr. L. 1905:290 1.) 

— Kihallgatási jegyzőkönyv a debreczeni kollégiumi 
zászló ügyében 1859. (Debr. Pr. L. 1905:306 1.) 

— A tiszántúli ref. egyházkerület kérelme Debre-
czen városhoz 400,000 korona segély ügyében a főgim-
názium épülete számára. (Debr. Pr. L. 1906:38 1.) 

Debreczeni ref. főiskola. Debreczeni nagy égések, 
villámcsapás a kollégiumra, a nagytemplom meggyula-
dása, a mult század közepe táján. (Figyelmező 1875 . 511.) 

— A debreczeni főiskolából mely helyekre mentek 
iskolarektorok a testvérkerületekbe a mult század kö-
zepe táján. (Figyelmező 1873 : 565 1.) 

— A debreczeni tanács által alkotott rendszabá-
lyok a debreczeni főiskolára vonatkozólag 1567-ből. 
(Figyelmező 1874:395 1.) 

— Apaffy Mihály fejedelem a debreczeni taná-
rokat illető 3000 kősót Szilágyi Márton tanárnak rendeli 
adatni 1687. (Figyelmező 1876: 392 1.) 

— A debreczeni ref. kollégium hittanárainak üdvözlő 
levele az utrechti egyetem tanáraihoz. (Evangy. Pr. L. 
1876:112 1.) 

— Az utrechti tanárok válasza a debreczeni taná-
rokhoz. (Ev. Pr. L. 1876:130 1.) 

Debreczeni ref jogakadémia. A debreczeni ref. jog-
akadémia tanárkarának munkálata a jogi szakoktatás 
reformja tárgyában. (Debr. Pr. L. 1902: 158 1. stb.) 

Debreczeni nyomda. A legelső debreczeni nyomda 
czímere. 1561. (Figyelmező 1875: 53 1.) 

Dézsi Lajos. Adalék a XVIL századi tanügy törté-
netéhez. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1895:410 1.) 

Dezső Lajos. Komenius Magyarországon. (Sárospat. 
L. 1883 :151 1.) 

— Visszaemlékezés a sárospataki tanítóképezde 25 
éves múltjára. (Sárospat. L. 1895:134 1. stb.) 

Dicsőfi József. A mi egyetemünk. (Debr. Pr. L. 
1894:315 1.) 

Eötvös Károly Lajos. A felekezeti iskola jogtör-
téneti alapja. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1889:622 1.) 

Felméri Lajos. Az anglikán papok és népiskolák. 
(Pr. Egyh. és Isk. L. 1873:321 1.) 

Földváry László. Adalékok egyházunk és iskola-
ügyünk történetéhez. Magyar külföldi egyetemi hallgatók 
1781. (Debr. Pr. L. 1896 :14 1.) 

Géresi Kálmán. Intő utasítás akadémiákra induló 
ifjú Nadányi János számára. (Figyelő 1875 : 484 1. 

Gönczi Lajos. A székelyudvarhelyi ref. kollégium 
története. (Erd. Pr. Közi. 1893:176 1. stb.) 

Görömbey Péter. A protestáns felsőbb leányiskolaügy 
fejlődése. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1894 :562 1.) 

Gulyás István. Veszprémy István emlékezete. (Debr. 
Pr. L. 1900:14. 1. stb.) 

Gimnázium. A gimnáziumok száma a mult század 
közepén a magyar ref. egyházban. (Figyelmező 1873: 
564 1.) 

György Aladár. Würtemberg pedagógiai viszonyai. 
(Sárospat. Füz. 1868:851 1.) 

Halmi Gyula. A sárospataki ref. főiskola tanárainak 
életrajza. (Sárospat. Füz. 1866:252 1. 

Hegedűs László. Az 1648-diki tanrendszer. (Sárospat. 
Füz. 1862:445 1.) 

Heidelbergi egyetem. Adatok a heidelbergi egyetem 
magyar hallgatóinak névsorához. (Pr. Egyh. és Isk. L. 
1906:598 1. stb.) 

Horvát István. A Bethlen főtanodát érdeklő régi 
levelek. (Erd. Pr. Közi. 1888:225 1. stb.) 

Hornyánszky Aladár. Magyar evangélikus lelkész-
nevelés a XIX. században. (Prot. Szende 1906:213 1.) 

Imre Sándor dr. Az iskolai reformtörekvések tör-
ténetéből. (Prot. Szemle 1898:96 1. stb.) 

Jausz Vilmos. Komenius a felsőoktatásról. (Prot. 
Szemle 1897 : 99 1. stb.) 

Joó István. Amos Komenius. (Debr. Pr. L 1892 : 
115 1. stb.) 

Katona Mihály. Oniitötte rés a protestánsok isko-
láinak az 1790/1: XXVI. t.-cz. által biztosított jogain. 
(Figyelő 1887:219 1.) 

Kenessey Dezső. A reformáczió hatása a közokta-
tásra, (Prot. Szemle 1894:406' 1.) 

Kerékgyártó Elek dr. Tompa Mihály, mint peda-
gógus. (Prot. Egyh. és. Isk. L. 1889:958 1.) 

Keszi Hajdú Lajos. Morice Vilmos levele Lon-
donból a debreczeni főiskola tanáraihoz az ú. n. angol 
alapítvány ügyében. (Figyelmező 1878:108 1.) 

— A reformátusok iskoláinak tanügyi állapota főleg 



a tiszántúli ref. egyházkerületben a reformácziótól fogva 
1825-ig. (Figyelő 1885:249 1.) 

— Egyháztörténeti adat a gyám- és nyugintézetek 
köréből. (Figyelő 1885: 286 1.) 

Kertész József. A bukaresti ref. iskola története. 
1815—1905. (Erd. Pr. L 1906:111 1. stb.) 

Kiss Elek. Adatok a sárospataki főiskolai kert törté-
netéhez. (Sárospat. L. 1904:580 1. stb.) 

Kiss Ernő. A pápai főiskola történetének fő és 
alkorszakai. (Dunántúli Pr. L. 1895 :75 1.) 

— Első küzdelem a pápai főiskola székhelyéért. 
(Dunántúli Pr. L. 1895:280 1. stb.) 

— Régiségek. A pápai ref. tanuló ifjúság kérelme 
zene stb. ügyben. (Dunántúli Pr. L. 1895:1049 1.) 

— A pápai ref. főiskola történetének vázlata. (Dunán-
túli Pr. L. 1894:586 1. 

— Pápai deákok élete a XVII. században. (Dunán-
túli Pr. L. 1903:326 1. stb.) 

— A pápai nyomdászat XVI—XVII. századi emlé-
kei a főiskolai könyvtárban. (Dunántúli Pr. L. 1904 : 35 1.) 

— Tanári sírhalmok a pápai temetőben. (Dunán-
túli Pr. L. 1904 :105 1.) 

Kiss K. A sárospataki ref. főiskola énekkarának 
múltja és jelene. (Sárospat. Fiiz. 1866:310 1.) 

H. Kiss Kálmán. A kecskeméti és nagykőrösi ref. 
egyház pere az iskola felett. (Sárospat. L. 1883:798 
I. stb.) 

— A régi nagykőrösi gimnázium. (Sárospat. L. 
1882:798 1.) 

Koncz József. Kaposi Sámuel, sárospataki-gyula-
fehérvári tanár 1689—1713. Rövid életvázlat. (Figyelő 
1894:156 1.) 

Kolozsvári egyetem felállításának története. (Evangy. 
Pr. L. 1879 :19ö" 1. 

Kovács G. A felsőbányai egyház és iskola története. 
(Sárospat. L. 1866:282 1.) 

Kovács Sándor dr. A jogtanítás története a debre-
czeni ref. főiskolában. (Debr. Pr. L. 1893:505 1.) 

— A debreczeni ref. főiskolai tanári olvasó egylet 
története. (Debr. Pr. L. 1896:661 1. stb.) 

— Adatok a jogtanítás történetéhez a debreczeni 
ref. főiskolában 1875-től fogva. (Debr. Pr. L. 1898:559 
1. stb.) 

(Foly. köv.) 
Dr. Barcsa János. 

BELFÖLD. 

A földmüvesnép keresetképességének emelése. 
(Folytatás ós vége.) 

Tanuljunk Kálvintól, a ki nemcsak lelkész volt, 
hanem a társadalmi munkának is hatalmas mestere. 

Ha ma állana elő Kálvin, ma sem vonakodnék 
tőle, hogy a népet erkölcsében megtisztítsa, bajaiban 
segítse, de meg vagyok róla győződve, hogy erre a mo-

dern kor minden eszközéi elővenné. Kálvin is más esz-
közökkel dolgoznék ma, mint 400 év előtt, s nem félek 
kimondani, hogy azok a lelkészek, a kik vasárnapi isko-
lákban, ifjúsági egyletekben, nőegyletekben, olvasó körök-
ben is odaáílanak a népet művelni, tudását emelni s a 
biblia kincseit szószéken kívül is elhintik gyülekezetük 
körében, a kik szövetkezetek létesítése által megmentik 
népüket az uzsorától, s a kik belenyúlnak a nép gazda-
sági életébe és ott irányitólag hatva, emelik a kereset 
képességét, előmozdítják az anyagi jólétet, azok igazán 
Kálvin utódai. 

Nemrégiben egy szép, magyar, 5000 lakosú kál-
vinista helyen jártam, s csak a főúton vasárnap nyolcz 
korcsmát láttán nyitva. Ha télen olvasókörben össze-
gyüjtenénk a híveket, szelid szórakozásban részesítenénk, 
ha a gazdakörben foglalkoztatnánk őket s ismereteik és 
tudásuk emelésére törekednénk; ha szövetkezetek s más 
hasznos intézmények által fokoznánk a takarékosságot 
és a mellett ott is lekötnénk idejük egy részét; ha 
nyáron kirándulás, játékok, népsport s egyéb szórako-
zások állanának rendelkezésre: megvagyok győződve 
megszöknék rövidesen valamennyi korcsmáros. 

Műveletlenségben, tudatlanságban hagyni a híveket, 
s nem nyújtani alkalmat lelkük nemesebb érzései felköl-
tésére a templomon kívül is és a szelídebb örömöket 
velük meg nem ízeltetni, annyit tesz, mint benne hagyni 
népünket a korcsma kedvelésben és a politizálás vesze-
delmes útvesztőiben. 

Mi érdekli ma a népet ? A választás, a szeszesital, 
a szakszervezet s a krajczáros újság! 

Nem hiszem, hogy ezen nem lehetne segíteni! 
Módja van az említett és még sok más veszedelmes 
baj meggátolásának, megelőzésének. 

A „Kálvin-Szövetség" most bocsájtja közre egyik 
kiadványát, a mely arról szól, „Hogyan fogjon a lelkész 
és tanító egyháztársadalmi munkákoz". Ebben igyekez-
tem azokat a fokozatokat megjelölni, a melyeken lépésről-
lépésre előre haladhatunk. El fogják-e olvasni, s ha igen 
meg fogják-e szívlelni, nem tudom ? Vájjon helyes e gon-
dolatmenetem a gyakorlatban: azt a jövő fogja meg-
mondani. 

A sok módszer egyike a társadalmi bajok elleni 
küzdelemben a gazdasági tudás emelése s a háziipar beve-
zetése., megkedveltetése s megteremtése. 

Ez már nem chymaera, nem képzelődés. Az élet 
igazolta, épúgy, mint az egyéb népmentő akcziókat, pl. 
a szocziális kurzusokat, a gazdaköröket, szövetkezeteket 
a mely utóbbiak alatt — ismétlem újra — nemcsak 
fogyasztási és hitelszövetkezeteket, hanem termelő, érté-
kesítő, földvásárló, gépbeszerző, föld, legelőbérlő, tej, 
gyümölcs, pincze stb. szövetkezeteket kell értenünk. 

A mire e helyen fel akarom hívni a figyelmet, a 
nagymélt. földmívelési miniszter úrnak egy rendelete. T. 
i. maholnap bevégződik az aratás és cséplés s az őszi 
gazdasági munka. Szükséges, hogy az egész országban 
meginduljanak a népies gazdasági tanítások és háziipari 



kurzusok. A miniszter felhívta a törvényhatóságokat és 
gazdasági egyesületeket, hogy az érdekeltségek, gazda-
sági körök, egyletek, szövetkezetek mutassák be rövid 
idő alatt a részletes munkaprogrammot, jelöljék meg a 
munkaanyag területét és a kurzusok költségvetését. 

Én azt hiszem, hogy ebben a munkában egyházi 
vezér fér fiainknak, lelkészeinknek és tanítóinknak is ki kell 
venni részüket s főleg a háziipar szempontjából is jó 
volna, helyén való és érdemes lenne vállalkozniok a 
munkára. 

Az érdeklődők a rendeletet és felvilágosítást a leg-
közelebbi fent felsorolt testületektől, magától a Földmí-
velési minisztériumtól, vagy a Magyar Gazda-szövetségtől 
(Bpest. VIII. Szentkirály-utcza 40) megkaphatják, és mily 
szép lenne, ha egy csomó lelkészünk és tanítónk állana 
a mozgalom élére, összeállítanák a munkaprogrammot és 
a költségvetést s a gazdasági vagy a háziipari kurzusokat 
kieszközölnék híveik számára. 

A hol ez egy vagy más okból nem menne, legalább 
a maguk személyében vegyenek részt a lelkész és tanító 
urak és a nagyobb gazdák a kurzusokban s jövőre — 
meg vagyok győződve — saját maguk fognak rendezni 
hasonló tanfolyamokat. 

A gazdasági tudás emelése nagy előnyökkel jár, 
mert nemcsak a mostani egyoldalú gazdálkodást kell 
magasabb színvonalra juttatni, de meg kell értetni a 
földmívelőkkkel a belterjes gazdálkodás nagy hasznait-
Tudjuk, hogy még az intelligensebb gazdálkodó osztály 
is konzervatív s nehezen mozdítható, hát még az egy-
szerű kis gazda! A vérébe kell vinni a gazdálkodóknak 
a földbeszerzósre, a gépbeszerzésre, föld és legelő bér-
letre való társulás eszméjét is. Az állattenyésztés, hasznos 
növények termelése (kosár-vessző, czirok, kender, len 
termelés), gyümölcsfa tenyésztés, méhészet, eperfa és 
selyem termelés, tejgazdaság (szövetkezeti alapon) hasz-
nos és szükséges voltára csakis ily gazdasági kurzusokon 
lehet a figyelmet felhívni s megszerettetni azokat a gaz-
dálkodó egyszerűbb hívekkel. 

Szoros összefüggésben van ezzel a belterjes gaz-
dálkodással a háziipar, a melynek előnyei szintén kézen 
fekvők nemcsak gazdasági szempontból és azért, mert 
a téli munkakereset teszi lehetővé, hanem, ha a lelkész 
szervezi a tanfolyamot: úgy egyrészt a tanfolyam alatt 
mindig módja és alkalma van a nép lelkületébe bele-
tekinteni és szorosabb kapcsot létesíteni az egyház, a 
vallás és hívei között, másrészt szerepet és súlyt bizto-
síthat magának hívei körében. 

Az Orsz. iparművészeti iskola (Budapest, IX., Kinizsi-
it.) a „Háziipar-Szövetség" (Bpest., V., Váczi-körút 32.) 
és a „Tulipán-szövetség Magyarvédő-egyesület" (Bpest., 
VIII., József-körút 8), is szívesen szolgál mindenkinek 
felvilágosítással háziipari dolgokban s a mennyiben a 
„Kálvin-Szövetséget" óhajtanák igénybe venni az érdek-
lődők, mindenkinek rendelkezésére állunk! 

Fel tehát a munkára a földmívelő hívek kereset-

képességének emelésére ! Nyíljon kálvinista egyházunkban 
egy újabb, erőteljesebb, alkotó korszak Kálvin születé-
sének négyszázadik emlékévében! 

pálóczi Horváth Zoltán dr. ügyvéd, 
a „Kálvin-Szövetség" titkára. 

KÜLFÖLD. 

Külföldi szemle. 

Vallás- és moráloktatás. Érdekes és felette tanul-
ságos adalékkal szolgál e kérdéshez a pogány Japán. 
Iskoláiban eddigelé csak morált tanítottak vallás helyett 
s az eredmény nagyon is balul ütött ki. Azt olvassuk, 
hogy most újból a vallásoktatásra fognak áttérni az 
iskolákban. A japán közoktatásügy minisztere a minap 
nyilvánosan is kijelentette, hogy az állami iskolák eddigi 
moráloktatása nem sikerült s vissza kell térni a vallásos, 
buddhista vagy keresztyén szellemi oktatásra. S ebben 
a kérdésben a japán sajtó s a pedagógiai szaklapok és 
egyesületek is kevés kivétellel a miniszter álláspontjára 
helyezkedtek. íme egy hatalmas bizonyíték egy pogány 
országban a vallásos oktatás nélkülözhetetlensége mellett 
az iskolában. De így van ez Francziaországban is, a hol 
forrásunk szerint ugyancsak hanyatlik az erkölcsiség, 
mióta a vallás rovására a moráloktatást tanították meg 
iskoláiban. Ezzel szemben eléggé érthetetlenül Német-
országban, főleg a szocziáldemokrata sajtó máig is agitál 
a vallásnélküli iskola mellett. Ezt hangoztatta a minap 
a brémai tanítói kör, a Goetheegyesületek közgyűlése, az 
ethikai kultura barátainak szövetsége, a német szabad 
gyülekezetek egylete, a szabadgondolkodók szövetsége, 
a világi moráloktatás egylete, a monista egylet, a Bruno-
szövetség, az ifjú német kultur-szövetség stb. A dort-
mundi tanító gyűlés is az „egységes", azaz vallásnélküli 
iskola mellett foglalt állást. S ez történik a prot. német-
országban, a reformáczió klasszikus földjén, mely prot. 
vallásának köszöni mai nagyságát és morálpolitikai befő 
lyását. Valóban a pogány Japán e téren is meg fogja 
szégyenítem a keresztyén Európát. S az eredmény miná-
lunk felette szomorú lészen. Mert hát a vallást — de 
nem a klerikálizmust — mi sem pótolhatja az iskolában ! 

A vallástalan iskola torzképe modern közszellemünknek. 
* * 

* 

Pank jubileuma. A minap (máj. 23-án) ülte meg 
dr. Pank Oszkár lipcsei ev. szuperintendens, titkos egyh. 
főtanácsos s többünknek személyes jó ismerőse Magyar-
országon, lipcsei főpapi működésének 25 éves jubileumát. 
Az ünnepély a Tamástemplomban folyt le, a melyen 
Beck miniszter személyesen is tolmácsolta a kormány 
és a király üdvkivánatait s egy magasabb rendjelt is 
nyújtott át neki. A főegyházi tanács nevében Ackermann 
udvari főpap, s Lipcse városa részéről Dittrich polgár-
mester üdvözölte, ki Lipcse városa díszpolgári oklevelével 
is tűntette ki a jubiláló népszerű főpapot. A lipcsei theol. 



fakultás meleg üdvözleteit Ihmels tanár tolmácsolta. A 
miniszter üdvözlő beszéde Pank munkásságának főleg 
hármas ágát domborította ki a Gusztáv Adolf-egyletben, 
a melynek ő ez időszerinti illusztris elnöke, 20 éves 
eredményes működését a zsinaton s 25 évi tagságát a 
rendek kamarájában. Közhasznú tevékenysége mind a 
három téren általános elismerést aratott. Különben a 
vallásoktatás reformja kérdéseiben hűséges szolgálatokat 
teljesített. Mint szuperintendens, lipcsei pap és lelkipásztor 
pedig általános elismerésnek örvend, és több kötetben 
kiadott egyházi beszédeit a legszélesebb körökben olvassák. 
Nálunk Magyarországon, úgy az alföldön, mint a kies 
Tátra vidékén, több ízben is megfordult, s jeles fia Oszkár 
Pokoly József kolozsvári theol. tanár barátunkkal együtt 
több éveken át Tisza Kálmán házánál nevelősködött. Mi 
magyarok személyes barátai és tisztelői e helyütt azt 
kívánjuk a derék jubilánsnak és népszerű szászországi 
ev. főpapnak, hogy vivát ad multas annos ! 

* * 
* 

Schmidt jubileuma. Mult hó 6 án ülte meg Boroszlóban 
Schmidt Vilmos rendszeres theol. egyetemi professzor és 
ismert nevű szakíró születésének 70 éves fordulóját. 
Szül. 1839-ben Erfurtban, s tanult Schulpfortóban, Mar-
burgban és Halléban. Több helyen való paposkodása 
után, 1894-ben hívták meg a boroszlói egyetem rendszeres 
theol. tanszékére, a hol friss erőben és egészségben erős, 
de türelmes positio alapon máig is működik. Eddigelé 
kiadott müveit csaknem mind ismertettük a Protestáns 
Szemle hasábjain. Szimbolikáját pedig annak idején 
még Révész Kálmán pápai lapjában. Művei közül: „Küz-
delem a világnézetért • 1904-ben, „Az egyház alaphit-
vallása s a modern szellemi áramlatok" 1905-ben, „Küz-
delem az erkölcsi világért" 1906-ban, „A modern pozitív 
theologia kritikai megvilágításban" 1906-ban, „A régi 
hit modern theológiája" 1906-ban, „Küzdelem az élet 
értelmeért, Dantétól Ibsenig-ik 1907-ben s legutóbb „A 
vallásos tapasztalás különböző típusai s a psychológia" 
1908-ban jelent meg. Utóbbi művet, mely a vallásnak 
psychológiai alapjait kutatja, a Prot. Szemle június füze-
tében méltattuk behatóbban. Egyike a legkiválóbb német 
ev. rendszeres theologusoknak, kinek nem egy szép 
gondolatot köszönhetünk rendszeres vallásos ismeretünk 
terén. E helyütt mi is a legmelegebben üdvözöljük. 
Német mestereink iránt hálásaknak kell lennünk. 

* * 
* 

Lombroso. „Elmekór és bűnügy" cz. művében az 
ismert nevű olasz psychiatra: Lombroso Cásar turini 
tanár mai kulturvilágunkban az elmekór óriási elterjedé-
sének következő megfigyelésre méltó prognózisát állí-
totta fel: Ha mi azt állítjuk, hogy a jövő évszázadban 
ötször nagyobb lészen az elmekórosok száma, úgy az 
csak természetes következtetés azokból a statisztikai 
adatokból, a melyekkel a mai czivilizált népek népese-
dési mozgalmaiban találkozunk. Jacobi kimutatta, hogy 
az elmekórosok száma Francziaországban 33 év alatt 

53°/ 0-al emelkedett, míg a jelzett időszakban a népesség 
számaránya- csak 11% emelkedést tűntet föl. Olasz-
országban az 1880. évben 14741 volt az elmekórosok 
száma, s ez a szám 27 évvel később 45 ezerre emel-
kedett. Angliában az 1889 évben 10 ezer lakosra 18 
elmekóros esett, mely szám 1893-ban már 29-re emel-
kedett s máig is állandóan emelkedőben van. Az ame-
rikai Egyesült-Államokban az elmekórosok száma rövid 
30 év alatt meghatszorozódott. Ezek az ijesztő számok 
Lombroso szerint csak természetes folyományaik azoknak 
a szomorú állapotoknak, a melyekkel mindig hatványo-
zottabb alakban mai kulturvilágunkban csaknem napon-
kint találkozunk. A mint évszázadok óta a bor, sör és 
a pálinka megmérgezte a psychát, úgy ma még inkább 
rontólag hat testi és lelki szervezetünkre az aether, a 
morpbium és a kokain. A mit egészségügyi szempontból 
a modern bakteriológia vívmányainak köszönhetünk, azt 
másoldalról elveszítjük a szeszes italok és morphiumok 
mértéktelen élvezetével. S aztán a modern élettel járó 
küzdelem a létért nem hágy nyugodni és pihenni és 
magával ragadja az akarat nélküli embert az örvény 
forgatagába. Csudálatos azonban, hogy Lombrosónak 
szava nincsen az általános degeneráczióról s arról az 
iszonyú lelki és erkölcsi pusztításról, a melyet a vallás 
és az erkölcsiség modern megvetése eszközöl az egyesek 
s a népek és nemzetek életében. S az is baj, hogy azt 
a pusztítást az önző és uralom vágyó klerikalizmus aligha 
fogja megakadályozni, 

(Folyt, köv.) 

Dr. Szlávik Mátyás. 

NEKROLOG. 

Emléksorok. 
Malter János volt raocsoládi ref. lelkész kedvss barátom emlé-

kezetére. 

Felismert-e a nép, melynek őre voltál, 
Hű pásztorkodásod rövid éve alatt?! 
Galambszelid lelked, mely előttünk oltár, 
Hófehéren-tisztán néped közt megmaradt? 
Felismert-e a nép, tudott-e szeretni . . . 
Önzetlenül, mint te, inegbocsátva mindent. 
Tanult-e te tőled alázatos lenni, 
Nem imádni mást, csak lélek szerint Istent ? ! 

Felismert-e a nép, a mint lelked fénye 
Mély útat írt, habár fényleni nem vágyott. 
Mért hullt le csillagod örökre az éjbe, 
Mely előttünk mindig szelídén világolt !? 
Felismert-e a nép a tűrés-szenvedés 
Verejtéket ontó bús keresztje alatt? 
Tanult-e te tőled, hogy semmisem nehéz, 
Hallotta-e egyszer panaszos jajszavad?! 

Felismert-e a nép, égre néző szemed 
Tiszta tükörén át vett-e hitet, reményt ? 
A mint imára hullt remegő két kezed 
Tudott-e követni szív és lélek szerónt?! 



Megjárta-e veled a Golgotha halmát, 
Hálakönnyek között rebegve egy nevet. 
Jólétben csapásban félte-e hatalmát 
Annak, ki porba sújt, de ott is csak szeret ?! 

Felismert-e a nép, hogy Mózese voltál, 
'Sivár sziklák között forrást nyitott kezed. 
A míg a népeddel együtt vándoroltál, 
Senkisem szomjúzott, senkisem éhezett. 
Nézte-e életed, mely biblia gyanánt 
Mint nyitott könyv állott, némán is hirdetve, 
Hogy te nem hiába szeretted a magányt, 
Lelked áhítatát a Krisztus ihlette. 

Felismert-e a nép, hogy te az igének 
Nemcsak szó-szólója, prófétája valál. 
Hótiszta életed, mint zsoltáros ének 
Áhítatot keltett, követöt hol talál? 
ím elhalt a harang utolsó akkordja, 
Mi muló volt benned, porladni sírba dőlt. 
Híred-neved messze szól szárnya nem hord ja . . . 
Emiékidet féltem, hogy elnyeli a föld. 

A rohanó idő gúlák piramidok 
Égbe nyúló ormát ledönti a porba. 
Kiket bálványoztak hajdan a milliók, 
Névtelen pihennek egymás mellett sorba. 
Hát te, ki a szívek tiszta dobogásán 
Akartál építni mennyei templomot. 
Szép álomvilágod bús összeomlásán 
Csak sírod jelzi ma munkádat, a romot. 

Gyönk. Domby Gyula. 

EGYHÁZ. 

Lelkészbeiktatások. Kelló Gusztávot, a szarvasi 
ág. hitv. ev. egyház új lelkészét vasárnap délelőtt, isten-
tisztelet keretében iktatták be hivatalába. A beiktatáson 
a híveken kívül a város inteligencziája nagy számban 
vett részt. Délben ebéd volt az új lelkipásztor tisztele-
tére. Kelló Gusztáv csütörtökön érkezett Szarvasra. Mező-
túron nagyobb küldöttség élén Liska János főgimnáziumi 
tanár fogadta. A szarvasi vasúti állomáson az egyház 
nevében Haviár Gyula kir. közjegyző, a város nevében 
Kollár Lajos főjegyző, a lelkészlakon pedig Haviár 
Dániel, a szarvasi egyház felügyelője üdvözölte a lel-
készt. — A karczagi református egyház tanácsa július 
27-én tartott ülésén intézkedett Török Vinczének, az 
egyház új lelkészének ünnepélyes beiktatása tárgyában. 
Az ülés további során a karczagi új református templom 
helyéül szolgáló legalkalmasabb hely megszerzésére bizott-
ságot küldöttek ki. Az elnökséget felhatalmazták, hogy 
a kiutalt 3000 korona állami építési segély felhasználá-
sával a szükséges kölcsönt megszerezze. 

A vértesaljai egyházmegye alsó- és válvidéki köre 
augusztus 3-án Székesfehérvárott tartotta idei egyházi 
értekezletét, Koncz Imre esperes elnöklete alatt, 18 lel-
kész részvételével. Vasadi Balogh Lajos gyúrói lelkész 
a vallástanítás reformjáról tartott felolvasást, mely élénk 
eszmecserét s magas színvonalú vitát keltett. Értekező 
a többek között az „egységes vallástanítás" eszméjét 
vetette föl, a mely szerint a hazai reformátusság összes 
népiskoláiban egy és ugyanazon vallástani kézikönyv 
taníttatnék. Voltak, kik pártolták az eszmét, míg többen 
ellene mondottak. A tanítói egyesület felhivatott, hogy 

a tanterv-revizióra s a Hamar-féle átdolgozott kecskeméti 
kátéra nézve terjesszen az egyházmegyére véleményes 
javaslatot. A lelkészek és tanítók a vallástanítás sikere-
sebbé tétele érdekében fokozott buzgóságra serkentet-
nek. Szó volt továbbá a palástdíjak megváltásáról, s 
ezzel kapcsolatban az együttes értekezlet azt az óhaját 
fejezte ki, hogy az egyházmegye tegyen fölterjesztést a 
felsőbb egyházi hatóságokhoz arra nézve, hogy a pol-
gári házasság és anyakönyvezés behozatalával a lelké-
szek stólajövedelmóben mindinkább tapasztalható csök-
kenés állami kárpótlása iránt tegyék meg a szükséges 
lépéseket. A papi egyenruha dolgában megoszlottak a 
vélemények. Az ORLE által ajánlatba hozott formaruha 
nem nyerte meg az általános tetszést, bár a többség 
elismerte, hogy az egységes magyar ref. papi díszruhára 
csakugyan szükség van. Néhány kebli ügy hosszasabb 
megbeszélést tevén szükségessé, több más fontos kérdés, 
így a közjótékonyság szervezése, a krajczáros protestáns 
napilap ügye a szeptemberben tartandó központi érte-
kezletre halasztatott. 

A felsöszabolcsi egyházmegye rendkívüli közgyű-
lést tartott július 27-én Nyíregyházán. Utolsó közgyűlése 
volt ez a felsöszabolcsi néven nevezett nagy egyház-
megyének, mert a kerület által is jóváhagyatván kettővé 
alakulása, ezúttal az új alakulás módozatait határozta 
meg. Görömbei Péter esperes megható alkalmi imát 
mondott ós nagyon tanulságos búcsúbeszédben tekintett 
vissza az egyházmegye történetére, vezető nagy alak-
jaira ; jegyzőkönyvben örökítés mellett, a megnyitóbeszéd 
még a presbitériumokban is felolvasandó lészen. Esperesi 
időközi jelentés szokásos tárgyai közül kiemelkedik a 
Tisza István főgondnok legközelebbi nagyjelentőségű 
felszólalására utalás. Egyházmegyénk egyhangúan és 
nagy lelkesedéssel üdvözli az evangéliomi lelkű főgond-
nok urat, s e határozatát a többi egyházmegyékkel is 
közli, hozzájárulás czéljából. Nemcsak egyházi, nemcsak 
nemzeti, de igaz emberi nagy érdekeink forognak 
koczkán; istentől a Krisztus által hozott lelki szabadság-
levelünket szeretné elkótyavetyélni az önző hatalmi érdek, 
megtévesztő jelszavakat találva és tálalva fel koronként. 
Ma kettős éberséggel kell vigyáznunk. Több-kevesebb 
jelentőséggel bíró ügyek mellett, a jövő alakulás mikéntje 
kötötte le a figyelmet. Alapos előmunkálat mellett, egy-
hangú határozatba ment, hogy a szavazatok mindkét 
egyházmegyéből a mostani vezetőséghez küldendők; ós 
pedig két esperesre a gondnoki hivatalhoz, két gond-
nokra az esperesi hivatalhoz. Bizottság választatott a 
szavazatok felbontására, mely után azonnal elrendelendő 
a többi hivatalnokokra is a szavazat és pedig 5—5 egy-
házi-, 5—5 világi tanácsbíróra, jegyzőkre s e szavazatok 
is a mostani esperesi hivatalhoz küldendők. És ha e 
szavazatok kellő eredménnyel végződnek, következik az 
autonom berendezkedés. Adja Isten, hogy a megosztott 
erő hatékonyabb erő legyen, közhasznú üdvös alko-
tásokra ! 

Genfi csoportkép. A július 4-iki : genfi J|magyar 
istentisztelet után fölvett csoportképet Huguenin fény-
képész nagyítva (30 cm. magas, 40 cm. széles) és magyar 
föliratú kartonlapra ragasztva is elkészítette. Egy ilyen 
kép 5 franc-ért kapható. A végből, hogy olvasóinkat a 
többféle nehézséggel járó megrendeléstől és pénzkül-
déstől, meg a nagyobb szállítási költségtől megkíméljük, 
Genfben időző főmunkatársunk abban állapodott meg a 
fényképészei, hogy a nagyított és jól sikerült képet meg-
szerezni kívánók a kép árát: 4 kor. 84 fill.-1 augusztus 
végéig Lapunk szerkesztőségébe (IX., Kálvin-tér 7) 
küldjék^ be. A fényképész a külön-külön is becsomagolt 



képeket egy csomagban elküldi Budapestre. így azok a 
sérüléstől is jobban meglesznek óva. Á kik nem szemé-
lyesen veszik át a képet, a Budapestről való elküldésért 
járó 72 fill.-t is küldjék be. 

Új református templom Temesváron. Mint temes-
vári tudósítónk jelenti, az ottani református egyház 
tanácsa azzal a tervvel foglalkozik, hogy a városhoz és 
az egyházhoz méltó nagy templomot emel, két lelkészi 
és egy kántortanítói lakást épít és egy második lelkészi 
állást is rendszeresít. Az egyháztanácsot tervének végre-
hajtására a temesvári református egyházközség tag-
jainak az utolsó évtizedben való rohamos szaporodása 
készteti. Az 1900. év óta az egyháztagok száma a kétsze-
resnél is nagyobbra emelkedett s így az eddigi templom 
a hivek befogására kicsi. Az egyházközségnek az épít-
kezés czéljára eddig 300,000 korona áll rendelkezésére 
s ezenkívül egyházi epítkezési alapokból és az államtól 
150,000 korona segélyre számit. A szükségelt összeg 
teljes fedezésére gyűjtést is fognak indítani. 

ISKOLA. 

Értesítés a Luther-Otthonba való felvételről. A 
magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház folyó évi 
október hó 1-én családias otthont nyit a Budapesten 
tanuló tudományegyetemi, műegyetemi és állatorvosi főis-
kolai hallgatók számára Üllői-úti házában (Üllői-út 24, 
Szentkirályi-utczai sarokház, a klinikával szemben az egye-
tem közelében). Az intézet ellátja tagjait lakással, regge-
liből, ebédből és vacsorából álló élelmezéssel, mosással 
fűtéssel, világítással, takarítással; rendelkezésükre bocsát 
egy olvasó- és társalgó-termet, fürdőszobát s kisebb 
betegségek esetén ingyenes gyógyításukról gondoskodik. 
Az intézetbe fölvehetők a magyar kir. tudományegyetem, 
a kir. József-műegyetem, állatorvosi főiskola, ág. hitv. ev. 
vallású hallgatói; üres hely esetén reform, és unitárius 
vallásúak is. Az intézetbe a főiskolai tanulók folyamodás 
útján vétetnek fel 1000 kor., 800 kor., esetleg kedvez-
ményes helyekre. A külön szobákért 1000 korona díj 
jár ; a ki másodmagával lakik 800 koronát fizet. A díjak 
negyedévenként előre fizetendők, még pedig szeptember 
hó elején 400 korona, illetőleg 320 korona, január és 
április hó elején 300—300 korona, illetőleg 2 4 0 - 2 4 0 
korona. Ezenkívül fizet minden tag felvételi díjul 25— 
25 koronát. Megokolt esetben a kormányzó-bizottság 
megengedheti a havonként való fizetést. Á felvételnél 
elsőségben részesülnek lelkészek, tanárok és tanítók 
gyermekei s általában az evang. egyház szolgálatában 
érdemeket szerzett családok sarjadékai. A folyamodvány-
hoz mellékelni kell a jó erkölcsöt és szorgalmat igazoló 
(bélyegmentes) okiratokon kívül a folyamodó atyjá-
nak vagy törvényes gyámjának hiteles nyilatkozatát, 
a melyben a kiszabott járulékok pontos fizetésére s az 
okozott károk megtérítésére magát kötelezi, továbbá a 
hatósági orvos bizonyítványát, rövid önéletrajzot, a mely 
a megelőző tanulmányok ismertetését foglalja magában. 
A folyamodványok az intézet kormányzó bizottságához 
czímezve, folyó évi augusztus hó 15-ig Góbi Imréhez, a 
Luther-Otthon igazgatójához küldendők (Budapest, VII., 
Városligeti-fasor, evang. főgimnázium), a ki a folya-
modókat kérvényük sorsáról értesíti. Részletesebb tájé-
koztatóval. az intézet alapszabályaival és házirendjével 
kívánatra az igazgató szolgál. 

Evang. theológusok figyelmébe. A magyar ágost. 
hitv. evang. egyetemes egyház theol. akadémiájába és a 
vele kapcsolatos Evang. Theológusok Otthonába a fel-

vételért 1909. évi augusztus hó 20-ig kell folyamodni. 
Az intézet a mult éven húszezer korona értéket megha-
ladó jótéteményt osztott ki szorgalmas, jó viseletű sze-
gény hallgatók közt. A tanulmány rendjéről és a felvétel 
módjáról részletesen tájékoztat az akadémia és a Theol. 
Otthon idei évkönyve, a melyet kívánatra készségesen 
megküld az érdeklődőknek az akadémia igazgatósága 
(Pozsony, lvonvent-utcza 13 ). 

Felelős szerkesztő : H a m a r Is tván. 

PÁLYÁZATOK. 

Pályázati hirdetmény. 
Pályázatot hirdetek a clevelandi (Ohio állam, Ame-

rikai Egyesült-Államok) magyar református egyházközség 
orgonista-kántor-tanítói állásra, mely a kon ven ti elnökség 
által évnegyedi előleges részletekben folyósítandó évi 
500 dollár (2500 korona) javadalommal van egybekötve. 
A kinevezés ideiglenes minőséggel történik s a kineve-
zendő véglegesítését egy évi kifogástalan ós eredményes 
szolgálat után kérheti. Pályázhatnak református vallású, 
okleveles tanítók. Az állás kinevezés után azonnal elfog-
lalandó. A kinevezendő véglegesítés után tagja lesz az 
országos tanítói nyugdíjintézetnek. A kellően felszerelt 
(bélyegtelen) pályázati kérvények 1909 augusztus 20-ig 
az egyetemes konvent elnökségéhez (Budapest, Abonyi-u. 
21. sz.) küldendők. 

Budapest, 1909 augusztus 3. 
Bánffy Dezső, 

főgondnok, konventi világi elnök. 

P á l y á z a t . 

A halálozás folytán megüresedett monori reform, 
lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Fizetés, az 1896 dik évi októberi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 126. szám alatt hozott határozatával meg-
állapított osztályozás szerint, évi 3200 korona. 

A lelkészi állás 1911. április 24-én foglalandó el. 
Megváltandó beruházások: a templomkerti szőlőt 

(mintegy V4 hold területű) és a gyümölcsfákat kell mél-
tányos áron megváltani. 

Pályázati kérvények az E. T. II. t.-cz. 16. §-ában 
megkívánt felszereléssel folyó évi augusztus 16-ig Új-
pestre, Mády Lajos espereshez küldendők. 

Kunszentmiklós, 1909. július 20. 
Baksay Sándor, 

3—3 püspök. 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajóknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Szlnye-Lipóczi Salyator-forria-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 
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^ A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

tS^ t^t^ et^tj^ && tcfc t^t^t^ e^ te^t^ tc^*t^ 

Fizikai 
r é r.lal __ 
Természetrajzi] -

Vetítőgépek 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker., Baross-uteza 21. szám. 
Részletes képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Mechanikai gyár. Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

Erdély és 
H I R D E T E S E K . 

h a v i r é s z -
^ l e t f i z e t é s r e 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
Budapest, Király-uícza 58. sz. 
Telefon 87 -84 . Telefon 87—84. 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 

15/14 

GYÁSZKOCSI K 

Yi 

és ehhez tartozó letakarok, lószerszámok, lótoilak, kcisisöltönySk, ravatalozás! czik-
kek. í ajánlatokat és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve kiild a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t. 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 46/a. 19/18 

Ov* gonagyár 
villamos gépekkel berendezve 

Rieger Ottó 
Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 
A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 

pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10/10 

Tervezetek és rajzó': kívánatra díjmentesen. 

Elsfl magyar öragyár gfaerfl-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utúda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII., Csömörl-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A l e g j o b t ) 

kályhákat és wjg^, kanda l lóka t 
11 szállít csá.agá. i -1 é a lad3?á . l y i 

H E / I M I I . B z á l l í t á 
B u d a p e s t , T t i o n e t « u d L v a r . 

Különlegességek; templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

ssssw 

Valódi 
csak ezze 

a védő-
jegygye-1. 

M E I D I N G E R - O F E N 
jfe, H. H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis 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 ü a n . 
M á r i a V a l é r i a u t c « e Í O . s z * 



T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: f i z ika i , kémia i , geo -
déziai műsze reke t . — E lemi , 
po lgá r i és közép isko lák te l jes 
berendezése. — 8 0 m u n k á s , 

~ 16 lóerő . Z 

Kitüntetve: 1906-ban ál lami ezüstérem, 
1907-ben a ranyérem. 2/35 

Készítünk t á r s u l a t i 

Orgona- és harmoniumgyár 
g a z e r ő h a j t á s - é s s a j á t v i l l a m o s v i l á g l t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapít tatot t 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

_ jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
• ' ' ' ' •" 'S vannak. Eddig 700-nál több ú j orgona lett szál-

^ mi. . . i •• lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Marx és Mérei 
B u d a p e s t , V!., B u l c s ú - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál ós emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélküll töltést Is szállít a 

Szí. LukácsfOrdö Kútváilalat Budán. 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkétrendszer szerint alegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tisztviselő-

telep). 

Áríepvzék intvén I T a n e r ö k n e k s , B , k é-Arjegyzek ingyen M e k n B k k ü | ö n s z á z a . 
és bermentve. | lékengedménv 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Készítünk o l t á r o k a t , 

vagy e g y l e t i d í s z -s z ó s z é k e k e t , m i n -

z á s z l ó k a t den stylben, jutányos 

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 . $ 

$ 
Aján l j ák az ágos t a i és ev. ref. e g y h á z a k r é s z é r e az összes ty 
felszerelési tárgyaikai, u. m . : Úrasztal- és szószékterítöket V 
a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a legdíszesebb himzeit k iv i te lben , bor- ^ 
kancsókat, áldoztató kelyheket é s tányérokat, keresztelő rne- \b 
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület é s gyertyatartókat jjj 
kü lönfé le a n y a g b ó l s ty l s ze rű k iv i te lben , oltárképeket vá-
s z o n r a művész i l eg fes tve , b á r m e l y n a g y s á g - és a l akban . 

—••Ár jegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve k ü l d ü n k . * — 
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Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyal — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
O T n i I l A O O [ D I c s-^ sk ir-'u('vari hangszergyáros, A I IIWŰA.\rK il a m- k i r zene-akadémia, szin-
U I U V V n U U I . l l U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíiid-u, 5, sz, Gyár: flntöház-u, 2, sz, 
Továbbá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- ós fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai £? , y
bf r: 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 
Legnagyobb gyár és raktár. 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása k ü -
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20 . 

mi 
mt 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAK = 5 é v i = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Jutányos 
árak! 

evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

P O L G Á R K Á L M Á N 
mííórás és ékszerész, az ev, ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Crzsébet-körut 29. 

7* 
7* 
7* 
7* 
7V 

rm 
7m 
7% 
7* 
7* 
7* 
7* 
7m 
7* 
7+ 
7% 
7W 
tm 
7% 
7* 
7® 
7* 
7% 
7m 
7m 
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HORNYÁNSZKY VIKTOR OÁ. ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 5 7 6 6 . 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivatal : 
IX. ker., Kálvin-tér 7. sz., a h o v á 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak : 
Dr. Kováts István.. — Veress Jenő. 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Panaszkodás. Koch. — Z. — Vezérczikk : Küzdelem az „egyke" ellen. H. I. — Tárcza: 
Post tenebras lux. Dr. Tari Imre. — Könyvismertetés: Genfi jubileumi emlékfüzetek. Dr. K. 1. — Belföld: A 
magyar református egyház „fölfedeztetése" Genfben. Veress .Jenő. — Külföld : Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. 
— Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Különfélék. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 
Panaszkodás. 

„Miért panaszkodik az élő 
ember ? Panaszkodjék ki-ki 
bűnei miatt!" (Sir. 3.aa). 

Panaszok és panaszkudók ! Ezek töltik be a 
világot. Gazdag és szegény, tudós és tudatlan, pór 
és nemes egyformán telve van panasszal, jajszóval, 
keserűséggel. Egyik betegség terhe alatt nyög, 
másikat szerencsétlen élete, boldogtalansága gyötri. 
Testvér testvér ellen, asszony férje ellen, szülő 
gyermeke ellen fakad panaszra. Az élet ezernyi 
nehézsége, a testi és lelki élet megszámlálhatatlan 
bajai, időjárás, társadalmi nyomorúság, az anyagi 
és szellemi élet tömérdek visszássága, a melyek 
nemzetet, társadalmat, családot és egyént gyakran 
egyforma erővel nyomnak, mind-mind panaszra nyit-
ják ajkunkat. S ha végig tekintünk az életen, bizony 
úgy látjuk, hogy többet panaszkodunk, mint örü-
lünk, s a szomorúság könyei sűrűbben hullanak 
szemünkből, mint az öröm könycseppjei. 

S ha ezt a folytonos panaszkodást talán 
megrovásképen emlegetjük, rögtön felénk fordul-
nak a panaszkodók, mondván: „De vájjon nincs-e 
okunk a keserűségre? Níncs-e részünk naponként 
annyi nyomorúságban, bajban és szenvedésben, 
hogy azokból néha egy is elég arra, hogy évekig 
ne jöjjön ajkunkra más, mint panasznak hangja, 
s mosolygás helyett könyek csillogjanak sze-
meinkben ? Valóban könyveket kellene tele írnunk, 
ha meg akarnók írni csak kis részét is azoknak 
a nyomorúságoknak, melyek csak egy nap alatt 
is sújtják az emberek millióit!..." 

És mi, a kik úgy érezzük, hogy bár hitünk 
lángja talán gyenge fénnyel ég, de e fény világa 
mellett ezeket az összetört lelkeket mégis oda 
kell vezetnünk a vigasztalás és gyógyulás egye-

düli forrásához; panaszkodásuk meghallgatása után 
így szólunk hozzájuk: „Testvéreink! Cak azt 
kérdezzük tőletek, hisztek-e az Istenben ? Hisztek-e 
benne úgy, mint mennyei Atyátok-ban? Hiszitek-e 
igazán, teljes lélekkel azt, hogy azoknak, a kik 
Ot szeretik, mindezek — tehát az élet nehéz-
ségei és keserűségei is, mindaz, a mit másoktól 
kell méltatlanul elszenvednünk — egyaránt javokra 
vannak? Hiszitek-e, úgy, mint a zsidókhoz írt 
levél írója is hisszi, hogy Isten a mi javunkra 
dorgál bennünket, és hogy ez a dorgálás mind-
azáltal végtére az igazságnak csendes gyümölcsét 
adja azoknak, a kik abban gyakorlották mago-
kat? (Zsid. 12.n). 

Ha igen, ha mindezt hiszitek, akkor némul-
jon el ajkaitokon a panasz, s vegyétek el mind-
azt, a mit az Isten mért reátok. Vegyétek fel a 
keresztet, s hordozzátok, alázatos megadással az 
Isten akaratán való tökéletes megnyugvással, mert 
az ő útjai, ha néha kikutathatatlanok is előttünk: 
de igazak, s még a gyötrettetéseken keresztül is 
igazságosak. 

Ne panaszkodjunk tehát! 
. . . De nekem úgy tetszik, mintha nekünk 

mindemellett mégis panaszkodnunk kellene egy 
dolog miatt . . . Panaszkodunk, keseregnünk bűneink 
miatt! Ez a leghatalmasabb, legkegyetlenebb ellen-
ségünk, minden nyomorúságnak, minden szomo-
rúságnak okozója, könyeinknek hullatója, szenve-
déseink szülője, teremtője, sokszorozója, s testi-
lelki békességes életünk megrontója! Ezért kell 
nekünk is a Jeremiás lelkével szólani önmagunk-
hoz : Ne panaszkodjék senki az Istennek rende-
lései, az élet csalódásai és nyomorúságai miatt. 
Panaszkodjék csak a bűnei miatt. 

De vájjon miféle panaszra gondolt Jeremiás? 
Higyjük-e azt, hogy a rossz felett való sóhaj-



tozásnak és keserűségnek már önmagábann is van 
értéke? Avagy talán az is elég, ha egy-egy elke-
seredett pillanatban önmagunknak bűnösségét kezd-
jük hangoztatni és elismerni? Nem! Mert ez a 
siránkozás és önvád még nem segít rajtunk sem-
mit. Ezzel együtt kell járni az Isten előtt való 
igaz, őszinte bűnvallásnak is, és annak a törek-
vésnek, hogy hibáinkat mindig javítani, rossz 
szokásainkat elhagyni s bűneink ellen teljes erővel 
küzdeni igyekezzünk. Ez a panaszkodás, ez a zúgo-
lódás Önmagunk, a mi gyenge bűnös voltunk 
ellen, ez az igyekezet, ez az ellenszenv, ez a 
keserűség, á mellyel felvesszük a harczot minden 
ellen, a mi lelkünk nyugalmát, tisztaságát, buzgó-
ságát veszélyezteti: ez kedves a mi Istenünk előtt, 
mert ez örökkévaló javakat szerez a számunkra. 

Ne panaszkodjunk tehát az Isten rendelései 
ellen, ne a mások dolgai miatt, hanem tekintsünk 
lelkünk mélységei felé, és ne feledjük el, hogy a 
mi Istenünk igazságos és hűséges Isten, a ki ha 
látja, hogy igaz lélekkel kezdjük meg a harczot 
a bűn ellen, mellénk fog állani segítő kezével s 
az Ő ereje által győzni fogunk! 

Koch után Z. 

Küzdelem az „egyke" ellen. 

A dunántúli megyékben akczió indult meg 
hivatalosan is az ezen megyéket, főként azoknak 
magyar elemét pusztító egygyermekrendszer ellen. 
A hivatalos akczió megindulása alkalmával már 
kifejeztük azt a reménységünket, hogy abban a 
Dunántúl protestáns papsága és tanítósága is aktiv 
részt fog venni, annyival is inkább, mert az „egykek-
rendszer legelső sorban a protestáns, közelebbről 
a kálvinista magyarságot sorvasztja el. Legközelebb 
hírt kaptunk afelől, hogy a dunántúli kálvinista 
egyházmegyék egyike lelkészi értekezletén foglal-
kozott ezzel az életbevágó kérdéssel és határo-
zatot is fogadott el, a mely az „egyke"-rendszer 
nemzetpusztító veszedelmének kívánna gátat vetni. 
Miután a nagy kérdés nemcsak az említett, hanem 
a többi dunántúli egyházmegyékben is tárgyalás 
alá került, illetve hisszük, hogy kerülni fog, ezzel 
a kérdéssel, nem először s bizonyára nem utolsó-
szor, ismét foglalkozni kívánok. 

Ilogy az „egyke"-rendszer mily mértékben 
pusztítja á dunántúli,.s, immár a dumunelléki kál-
vinistaságot, annak illusztrálására e helyen ugyan 
nem vállalkozom, de utalok pár évvel ezelőtt a 
dunamelléki ref. egyházkerület hivatalos névtári 
adatai alapján írt fejtegetéseimre és a lelkészkedő 
papság saját tapasztalataira. Mind az országos, 
mind az egyházi statisztika, mind a mindennapi 
tapasztalat elég bizonyság arra nézve, hogy az 

„egyke"-rendszer nem vezethet másra, mint a 
dunántúli és a dunamelléki kálvinista magyarság 
lassú elsorvadására. A Budapesti Hirlap egyik 
nemrégi számában a dunántúli „egyke"-rendszerrel 
alaposan foglalkozó egyik mágnásunk mutatta ki, 
lelkem nagy szomorúságára, hogy a nemzet és 
egyházpusztító „egyke"-rendszermegdöbbentő ered-
ményei a szerint fokozódnak vagy sülyednek a 
dunántúli megyékben, a mint azokban a kálvinista 
elem szerepel. Minél számosabb a kálvinista elem, 
annál nagyobb az „egyke"-veszedelem, — és meg-
fordítva. 

Ha más országban a statisztika és a minden-
napi tapasztalat ily adatokat hozna felszínre: mind 
az állam, mind az egyházak, mind a társadalom 
a legégetőbb sietséggel fogna a baj orvoslásának 
megtárgyalásához és a szükséges intézkedések meg-
tételéhez. Nálunk, Magyarországon, daczára, hogy 
a baj már több évtizedes, állami beavatkozást 
egyáltalában nem látunk, -— egyházi, lelkészi köz-
gyűléseinken és értekezleteinken a kérdés alig 
fordul elő, — s társadalmunk csak a legújabb 
időben kezd vele foglalkozni. 

Államot, társadalmat nem akarok ítélőszék 
elé vonni ebben a dologban. De ítélőszék elé vonom 
az egyházakat s azok között legelső sorban a pro-
testáns s közelebbről a leginkább érdekelt kál-
vinista egyházat. Az a veszedelem, a mely az 
„egyke"-rendszerben a magyar kálvinista egyházat 
fenyegeti, s nemcsak fenyegeti, hanem tényleg pusz-
títja, olyan veszedelem, a melynek kihatásai az 
államot ugyan még nem, de a társadalmat már 
védekezésre kényszeríti. De a mikor erről a véde-
kezésről van szó, egy-két egyházmegyei elszigetelt 
mozgalomtól eltekintve, távol tündökölni látja a 
figyelmes szemlélő a kálvinista egyház egyetemét! 
Ennek az igazságnak kimondása ne essék nehezére 
senkinek! De a mikor kimondjuk, bátran, de 
szomorúan kérdezzük: melyik kálvinista egyház-
kerület, vagy a konventnek melyik ülése foglalkozott 
ezzel a fontos kerdéssel ? Egyik sem! Pedig talán 
azok az egyházmegyei, kerületi és konventi ülések 
arra is hivatva volnának, hogy ezt az életbevágó 
kérdést megtárgyalják és a veszedelem elhárítá-
sára úgy az egyházi, mint az államhoz való fel-
terjesztésekben az állami élet terén érvényesítsék 
hatalmukat és befolyásukat! Szükség van, elis-
merem és vallom, az egyház állami segélyezésére, 
papok, tanárok és tanítók javadalmazásának kor-
szerű rendezésére, a hívek adóterhének könnyíté-
sére ; — de szükség volna arra is, hogy kálvinista 
s általában protestáns gyűléseink ne csak ezekkel 
a kérdésekkel foglalkozzanak, hanem azokkal is, 
a melyek a belső valláserkölcsi életre s közelebbről a 
családi élet tisztaságára és gyümölcsöző voltára 
vonatkoznak. 



Ennek a nagy kérdésnek a megoldásánál 
kétségtelenül szükséges mind az állam, mind a 
társadalom segítése, — de legelső sorban az egy-
házakon nyugszik a teher és a felelősség, hogy 
az az ellen való védekezésben valláserkölcsi és szo-
cziális kötelességüket teljesítsék. Az „egykek-
rendszernek kétségtelenül több oka van; de egyik 
sem olyan szerintem, a mely az egyházak öntudatos 
és határozott akcziója mellett megszüntethető nem 
volna. Ha a baj oka valláserkölcsi, akkor annak 
megszüntetésére legelső sorban az egyházak hiva-
tottak. Ha ellenben anyagi és szocziális, akkor 
ismét az egyházak hivatottak arra, hogy az őket 
is emésztő veszedelemmel szemben az állam és a 
társadalom elé tárják a baj okait és annak orvos-
szereit. En úgy látom tehát a dolgot, hogy bármi-
ként forgatjuk is a kérdést, annak megoldása az 
egyházak érdeklődése s hivatalos és egyháztársa-
dalmi közreműködése nélkül meg nem oldható. 

S mivel ez a meggyőződésem, kérve-kérem 
mindazokat, a kiket az „egyke"-rendszer távolról 
vagy közelről érdekel, hogy ennek állami és egy-
házi tekintetben nagyfontosságú kérdésével s annak 
megoldása módozataival odaadóan foglalkozzanak. 

S a mikor erre kérem az illetékes tényezőket, 
kérem őket egyszersmind arra is, hogy a kérdésnek 
ne csak szocziális, hanem valláserkölcsi oldalait 
is vegyék figyelembe. Ez a kérés nem felesleges, 
mert úgy látom, hogy mint egyéb tekintetben, 
úgy ebben a kérdésben is, igen hajlandók vagyunk 
arra, hogy csak a társadalomra, vagy a minden-
ható államra appelláljunk. Az a dunántúli ref. 
egyházmegye is, a melyik ezzel a kérdéssel fog-
lalkozott, határozatában csak olyan intézkedéseket 
jelölt meg, a melyeknek végrehajtására csak az 
állam hivatott, de — legalább a tudósítás szerint — 
egy szót sem szólt a felől, hogy a lelkészek, 
a tanítók, az egyházmegyék, kerületek és konvent 
mit cselekedjenek! Valóban, olyanformán cselek-
szünk, mint az az ember, a kinek a háza ég s 
tüzet kiált és segítséget kér, de maga összetett 
kézzel szemléli hajléka pusztulását vagy mások 
által való megvédelmeztetését. 

Atyámfiai! Férfiak! — nem jól van ez így! Segíts 
magadon s az Isten is megsegít! — ezt mondja 
a példaszó. Ha az „egyke"-rendszer veszedelmeit 
el akarjuk hárítani, ne csak a társadalomra és 
az államra appelláljunk, hanem mi tegyük meg 
kötelességünket legelső sorban s csak annak támo-
gatására hívjuk fel a társadalmat és az államot! 
A míg ez meg nem lesz, csak panasz hangzik fel 
berkeinkben, s csak pusztulunk s veszünk. Videant 
consules! 

H. I. 

T Á R C Z A . 
A genfi jubileumi hangversenyen előadott, Luther, Zwingli choralja 
és a zsoltárdallamok felhasználásával készült, ének- és zenekarra 

írt Cantate-t a következő műfordításban adjuk: 

Post tenebras lux. 
(Cantate a Kálvin-ünnepélyre.) 

Irta Roehrich Henrik. 

Énekkar. 
a) Vegyeskar. 

Fel, öreg Genéve! Harsogjon éneked! 
Dallam ha támad, sziv jobban örül. 

Nézd, elszálll az éj, a nap fölébredett: 
Keltsd föl fiaidat magad körül! 

Rajt ' ! Zengj dalt dicső apáid harczairól! 
Zengd régi hősid nagy erényeit 1 

Ily ének ha száll fiaid ajkairól, 
Az ősi tűz éledni kezd s hevít. 

b) Nőikar. 

Bennünk ne égjen gyűlölet! 
Oh szeretet, téged kívánunk! 
Nincs élet, áldás nélküled. 
Mi győzni és szeretni vágyunk. 

c) Férfikar. 

Genéve. tekintsd nagy jelszavad! 
Szabadság életünk? reményünk. 
Hitünk, hazánk oltalmat ad, 
Jöjj bárhonnan: Ne félj, mi védünk! 

d) Vegyeskar. 

Fel, magasba szálljon hő imánk, dalunk 
Szabadság, béke lenge szárnyain ! 

Ha titeket egyesülve láthatunk, 
Nyugszunk Isten örök áldásain. 

Im', Genéve te műved, óh nagy Istenünk! 
Tartsd meg hatalmát és erős hitét! 

Ma, e szép napon vígan ünnepelünk, 
Hogy áldjunk Téged. Lásd, e nép Tiéd ! 

Recitator. (Tenor.) 

Úgy látszik, Krisztus ereje letörve, 
A nap magas trónjáról lebukott. 

Rab az egyház, a lélek meggyötörve, 
Kínjában szentek lábához futott. 

Alt-solo. 

Remélj, ember, remélj! 
Szétzúzod majd rabiánczodat. 

Nem tart soká az éj, 
Isten vezérli utadat. 



Sopran-solo. 

Ég már hajnal tüze a hegy mögött, 
Veti sugarait. 

Aranyba vonja mind, hóval födött 
Hegyek nagy ormait. 

Siet, riaszt mint Isten angyala. 
Ébrednek Alpesek. 

Örülnek, éjük zord, sötét vala: 
Álmaik rémesek. 

Énekkar. 

íme, szép hajnal csillaga, 
Mit Istenünk kegye ada! 

Te, szent és tiszta fény, 
Szívünkbe hintsd világodat, 
Kergess ijesztő árnyakat! 

Tűnjék el már az éj ! 
Urunk, Urunk, 
Isten fia! 

Fényed mutassa utaink, 
Megyünk, hová hatalmad int. 

(Folyt, köv.) 
Francziából fordította: Dr. Tari Imre. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Genfi jubileumi emlékfüzetek. Les Jubilés de Genéve en 1909. 
Geiiéve, Librairie Atar, 236 lap, A három füzet ára 5 franc. 

A genfi világraszóló ünnepségek előkészítéséről és 
lefolyásáról ad számot ez a három igen szép kiállítású 
füzet. Nem az egyház hivatalos kiadványa, hanem az 
egyik legtekintélyesebb könyvkiadó czég magánválla-
lata. Az ünnepségeken elhangzott beszédek csak hóna-
pok múlva jelennek meg az egyház kiadásában. A nagy 
közönséget kevésbbé érdeklik ezek, míg eíajta, képekkel 
díszített enilékfiizeteket mindenki érdeklődéssel forgatja. 

Az első füzet (1—64. 1.) az egyház- és a reformácziói 
emlékmű ünnepségeinek előkészületeiről tájékoztat, a 
második (65—136. 1.) az egyetem és a kollégium törté-
netét, mai állapotát vázolja, a harmadik pedig (137—236. 
1.) a lefolyt nagyszabású ünnepségekről ad számot. Ter-
mészetesen ez a harmadik érdekel bennünket a legköze-
lebbről, de azért a másik kettőn is sok érdekeset ta-
lálunk, 

Az első füzet már jóval a jubileum előtt jelent 
meg, 91 képpel. Élső czikke Ouillot Sándor lelkész tol-
lából : „Történelmi visszatekintés a genfi egyházra a 
XVI. századtól napjainkig". Vázolja a genfi egyház ala-
pítását Farel-nek, a „franczia nyelvíí svájcziak aposto-
lának" idejében. Hosszabban emlékezik meg „Kálvin 
korszakáról". A XVII. és XVIII. század történetével 
rövidebben végez. Külön czím alatt tárgyalja az egyház 
állapotát a forradalom és Genfnek Francziaországhoz 
való csatoltatása idején (1814-ig). A XlX-ik században 

történtekre terjeszkedik ki leghosszabban. Végül az 
egyház mai állapotát, az államtól való különválást 
érinti. A czikket igen jól sikerült képek illusztrálják. 
Bemutatja az alapítók és első úttörők:, Farel, Viret, 
Kálvin, Bézas majd az ő munkájukat folytató utódok 
kiválóbbjainak képét. Látjuk működésük középpontját, 
Genf három régi templomát: a St. Péter kathedrálist, a 
St. Oefvais- és a Madeleine-temiplomot. 

A következő lapokon az ünnepségek programmja 
olvasható s az ünnepélyek sikerén fáradozó egyházi 
és világi férfiak képei, Genf egyházi életének vezetői lát-
hatók. 

Igen kellemesen lep meg bennünket a következő 
czikk. A magyar protestantizmusról szól. Már Claparéde 
Sándor könyvével kapcsolatban is megemlékeztünk róla. 
Ez a lelkes barátunk gondoskodott arról, hogy a genfiek 
figyelme az ünnepségek alkalmával reánk terelődjék. 
Megkapó színekkel festi egyházunk küzdelmes múltjának 
kiemelkedő mozzanatait. Ismerteti mai viszonyainkat. 
A genfi tudós papok és professzorok érdekes ábrázatai 
után örömmel szemléljük egyházunk néhány vezető fér-
fiának: Antal Gábornak, Bánffy Dezső br.-nak, Baksay 
Sándornak s a genfi út előkészítő-bizottság elnökének: 
B. Pap Istvánnak igen jól sikerült arczképét. 

A jubileumi karének tartalmának rövid ismertetése 
és szerzőinek: Roehrich Henrik lelkésznek meg Barblan 
Ottó orgonistának képei után érdekes czikk szól arról, 
„Hogyan született meg a genfi reformácziói emlékmű 
eszméje?" A következő lap leírja a létesítendő emlékmű 
beosztását, föliratait. Boeskay István szobra Cromwell 
Olivéré mellé kerül. Az emlékműre hirdetett pályázatról 
s annak eredményéről számol be a következő czikk. 
Bemutatja a pályázat sikerültebb alkotásait. Meleg han-
gon emlékezik meg Horvai Jánosnak nagy hatást keltett 
művéről is. Az utolsó lapok a várhegy bástyáinak lábá-
nál elterülő egyetemi kertet mutatják be,-a hol majd az 
emlékmüvet: a „reformáczió falát" a szobrokkal elhe-
lyezik. 

A jubileumot megelőző napokban jelent meg az 
egyetemről és a kollégiumról szóló második füzet (107 
képpel). Az első czikk „Kálvin akadémiáját" mutatja be. 
Megismerjük belőle az előzőleg működő iskolák világát, 
az akadémia alapításának kiemelkedőbb mozzanatait, az 
első tanárokat, az első órarendet, a tanítványók számát, 
az akadémia megerősödését. 

A következő czikket Chodat Róbert, az egyetem 
mostani rektora írta az akadémia és egyetem XIX. szá-
zadbeli tudósairól. Szakok szerint fölemlíti s képekben 
is elénk állítja azokat a tudós professzorokat, kik a 
genfi egyetem hírnevét az elmúlt század folyamán is 
fenntartották, sőt növelték. 

A következő hasábokon a mai és a XVI. század 
diákéletéről találunk rövid ismertetést. Az egyetem jubi-
leumának programmját olvashatjuk továbbat, majd az 
ünnepségekre jövő kiválóbb külföldi tudósok képeivel 
ismerkedünk meg. 



Az utolsó czikkek a ma is virágzó genfi kollégium 
alapítása történetét s mai életét tárják elénk. Megismer-
kedünk a száz év eiőti és a mai promocziókkal is. 

A napokban jelent meg végül a lélekemelő ünnep-
ségek lefolyását híven elénk táró harmadik és legter-
jedelmesebb füzet (100 képpel). Napról-napra leírja a 
feledhetetlen ünnepségeket és jól sikerült képekkel ele-
veníti föl előttünk azok emlékezetét. Az elhangzott kiemel-
kedőbb beszédeket is közli kivonatosan. 

Az egyház-, a kollégium-, a reformácziói emlékmű 
ünnepségéről; a genfi tavon való sétahajózásról, az 
egyetemi ünnepségekről, a nagy történeti fölvonulás-
ról részletes tudósítást adtunk lapunk olvasóinak. Ezt 
teszi ez a füzet is csak — természetesen — sokkal ter-
jedelmesebben. Ezért nem vázoljuk a czikkek tartalmát. 
Nem is ezek a fők ebben a szép füzetben, hanem a beszé-
des képek. Nem kevesebb mint 100 kép beszél a mind-
annyiunkra nézve feledhetetlen napokról! Ezeknek a jól 
sikerült képeknek a beszédét megérti a francziául nem 
értő is. 

S valami még kedvesebbé teszi előttünk ezeket a 
képeket. Mintha magyar-barát fényképészek vették volna 
föl, mintha magyar-barát kiadó adta volna ki, itt is, ott 
is magyar csoportok képére akadunk. íme a genfiek 
mégis észrevették, mégis honorálták, hogy, mi magyarok 
voltunk az idegenek közt a legnagyobb számban ! Ott 
látjuk megérkezésünket, a Salle des Rois-ból kijövő ma-
gyar csoport képét, a Kálvin templomában tartott magyar 
istentiszteletünk után fölvett két csoportképet. A refor-
mácziói emlékmű első kövének képe előtt több jó isme-
résünk néz ránk mosolyogva. Ott van a Klapka-emlék-
tábla megkoszorúzása alkalmával fölvett kép, a füzet 
végén a Kálvin háza ^lőtt álló magyarok képe. Ott lát-
juk kiváló művészünk, Horvai János arczképét, nagy 
hatást keltett második pályázatát, végül az első füzetből 
„sajnálatraméltó tévedésből kimaradt" első pályázatát, 
melynek bronzmására gyűjtést indítottak Genfben. 

A többi képek igen szépen elevenítik föl emléke-
zetünkben a zászlódíszbe öltözött „hegyen épített várost", 
az impozáns gyűléseket, társasebédeket, a Szt. Péter 
templombeli közös úrvacsorázást, a kollégium hatalmas 
méretű ünnepségeit a Plain palais mezőn, a reformácziói 
enilekmű alapkő-iinnepségét, a Lémon-tavi kirándulást, 
az egyetemi fölvonulást, a Victoria-Hallban tartott doktorrá 
avató díszgyűlést, a nagy történeti menetet 12 képben. 

Az ünnepségek leírása (a 153. I. két hasábján) meg-
emlékezik a mi magyar istentiszteletünkről, franczia 
nyelvű ülésünkről, az azt követő Salle Centrale-beli es-
télyről, a Klapka-emléktábla megkoszorúzásáról. 

A füzet végén ismét ráakadunk genfi barátunknak, 
Claparéde Sándornak a kezenyomára. Leírja azt a beszél-
getést, a melyben Horvai János gyermekkori küzdelmes 
éveit elbeszéli. 

A magyarok eme lelkes barátja még egyébre is 
gondol. A magyarok genfi útjáról franczia nyelvű kisebb 
lbumot szándékozik kiadni Ebben benn lesznek majd 

az Auditoire-ban tartott emlékezetes ülésen elhangzott 
franczia felolvasások is. 

A genfi utat előkészítő magyar bizottság pedig — 
a mennyiben megfelelő érdeklődést tapasztal — magyar 
nyelvű emlékkönyvben kívánja összegyűjteni a genfi út 
emlékeit. E sorok írója Claparéde Sándor szíves közben-
járásával már tárgyalt is a jubileumi emlékfüzetek kiadó-
jával egyes képek kliséinek átengedése tárgyában. 

Addig is, míg magyar emlékkönyvben mutathatjuk 
be a feledhetetlen ünnepségek képeinek egy részét, föl-
hívjuk — kiváltképen franczia nyelven értő — olvasóink 
figyelmét ezekre a jubileumi füzetekre. A füzetek külön 
is beszerezhetők: az első ós második 1 franc 50 cm-ért 
a harmadik pedig 2 francért (Libraire Atar, Corraterie, 
12, Genéve.) 

Dr. K. I. 

BELFÖLD. 

A magyar református egyház „fölfedezése" 
Genfben. 

Válasz II. Kiss Kálmán czikkére. 
t ,! . • ; . f . • • : " 

Lapunk 30-ik számában H. Kiss Kálmán, nagy-
kőrösi tanítóképzőintézeti igazgatótól a magyarságnak a 
genfi Kálvin-jubileum alkalmával való fölfedezéséről szóló 
keserű hangú czikkét közölt. A czikkben többnemű félre-
értés van, a melyeket — a dolog természeténél fogva — 
a szerkesztői megjegyzés sem oszlathatott el. Épen azért 
kötelességünknek éreztük a félreértéseknek s az azokból 
származott méltatlankodásnak a tények tisztázásával való 
eloszlatását. Kötelességünknek annál inkább, mert nem-
csak magyarok és református keresztyének vagyunk, 
hanem részt vettünk az egész világünnepségen, rész-
letes tudósítást közöltünk róla lapunkban és az ünnep 
után, huzamosabb itteni tartózkodásunk ideje alatt, alkal-
munk volt Genf városának és a genfi kantonnak az éle-
tével közelebbről megismerkednünk. 

Az említett czikk első, félreértésen alapuló állítása 
az, hogy a magyarokat most fedezték föl Genfben. A 
magyar napilapoknak többé-kevésbbé pontatlan tudó-
sítása és azon alapuló czikkei okozták talán e tévedést. 
Egyházi lapjainkban s közelebbről a mi lapunkban 
erről szó sem volt. A magyarságnak a szó tulajdonkó-
peni értelmében való fölfedezéséről az egész ünnepség 
alatt nem beszélt senki. Nem is beszélhetett, mert hiszen 
Genfben és Svájczban általában ismerik Magyarországot. 

Közintézményeik bizonyságot tesznek erről. A poli-
tikai élet terén megvan a rendes nemzetközi összeköt-
tetés a svájczi köztársaság és Ausztria-Magyarország 
között. A magyar-osztrák konzul a magyar estélyen és 
a genfi magyar diákok „Hungária" egyesületének a 
jubileumi ünnnepségek alatt, július 8-án a Parc des Eáx 
Vives-ben tartott közebédjén is résztvett. Magyar nyel-
ven éltette Magyarországot A politikai napilapokban 
rendesen olvashatunk Magyarországról. 



A genfi hatalmas posta-palotán ott van Ausztria 
után, de külön, a többi államok sorában Magyarország 
neve (Hongrie). Klapka Györgyöt jól ismerték Genfben. 
Egykori lakása emléktáblával van megjelölve. A lelep-
lezési ünnepen annak idején Fazy genfi államtanácsos 
tartott beszédet. Liszt Ferencznek is van emléke. A 
genfi egyetem magyar diákjainak „Hungária" egyesülete 
több év óta működik Máclay Andor dr., genfi egyetemi 
m. tanár, tb. elnök vezetése mellett. A „Hungáriádról nem 
csak az Egyetem tud. Közbenjárására az Egyetem hiva-
talos kiadványaiban Ausztriától külön kezelik Magyar-
országot. A „Hungária" genfi magyar diákok kiigazított 
névsorát (1566—1793-ig, Tóth S.) kinyomatva osztották 
szét az ünnepek alkalmával. Evkönyvében az ujabb 
időbeli diákokról is megemlékezik. Közbenjárására három 
magyar napilap (Az Újság, Budapesti Hírlap, Pesti 
Hirlap) jár az egyetemi olvasóterembe, a hová nem-
csak az egyetemi diákok járnak, mert egyszersmind 
nyilvános jellegű is. A magyar lapok helye itt is Ausz-
triától külön álló feliratban van megjelölve. De ezen-
kívül is, a diákélet határán túl is tudnak a „Hungáriádról 
s a magyarságról az egyesület tevékenysége, hirlapi nyil-
vántartása által is. A genfi egyetem jubileumára az 
összes magyar egyetemeket és akadémiákat hivatalosan 
meghívta s a nagy történelmi menetben is gondoskodtak 
a magyar diákok képviseltetéséről. Közoktatásuk is tud 
rólunk, az alsóbb fokozatokon is. Ismeretes Sayous-nak, 
a volt genfi lelkipásztornak és tanárnak franczia nyelven 
irt magyar történelme is (Histoire générale des Hon-
grois), mely Budapesten 1900-ban második kiadásban is 
megjelent. A közgazdasáqi élet terén meg a magyar 
liszt, bor és paprika itt is ismert dolgok. 

Mindezek világosán bizonyítják, hogy a magyarok 
fölfedezéséről nem lehetett szó a genfi ünnepek alkal-
mával. Tehát a Szent Gallentői (Saint Gall) Filó Lajosig 
való ismertetéseknek idézése aligha volt szükséges! 

De ha nem a magyaroknak, akkor talán a magyar 
református egyháznak fölfedezéséről beszélhettek a 
genfiek s beszélhetünk mi?! Beszéljenek itt is a 
tények 1 

A genfi kantonegyház a jubileumra hivatalosan 
meghívta a magyar református egyházat öt küldöttel. 
Sőt meghívta a magyar evangélikus és unitárius egy-
házakat is egy-egy képviselővel. A Ref. Lelkészegye-
sület is egy tag által való képviseltetésre hivatalos meg-
hívást kapott. 

A magyar protestánsok fogadására külön bizottság 
alakult Genfben nemcsak a „Hungária", hanem a genfi 
egyház és az emlékmű-bizottság részéről is, a melyek 
sokat fáradoztak érettünk. Az egyházi és világi lapokban 
is többször emlékeztek meg előzőleg rólunk. Egy köz-
leményt lefordítva lapunk is közölt. Claparéde Sándor, 
a jubileumi emlékfüzetben külön czikket írt rólunk. A 
magyar református egyházról szóló könyve is épen az 
ünnepek előtt jelent meg. Máday Andor dr. is külön 
czikkekbeu írt rólunk a „Journal de Genéve"-ben. 

Horvai János szoborművei mind az első, mind a 
második emlékmű-pályázaton nagy érdeklődést keltettek 
nemcsak a bíráló-bizottság tagjai körében, hanem sokkal 
szélesebb körökben is. Mindkét alkalommal a lapokban 
is többször írtak róla és mellette. Általa is terjedt a 
magyarság és a magyar református keresztyénség iránt 
való érdeklődés. 

A magyar istentisztelet és franczia nyelvű estély 
már előre felkeltették a közönség figyelmét. Egészen 
természetes ezek után, hogy az ünnepeken a nagyszámú 
magyar csapat kiváló figyelemben és sok ünneplésben 
részesült. De nem a fölfedezés ünneplésében 1 

Az egyedüli tárgyi 'alap, a melyre a „fölfedezés" 
eszméjét és állítólagos. tényét építhették, Fulliquet egye-
temi theol. dogmatika-tanárnak a magyar estélyen tartott 
himnuszi szárnyalású beszéde. A tolmácsolás és a magyar 
lapoknak küldött tudósítás ezt is kiszínezte. Maga a 
felhevült képzeletű szónok sem kívánta betű szerint való 
értelemben mondani egyházunk fölfedezését. A nagy-
hatású estély a szívet és a képzeletet elragadta. Azonban 
a bölcs ember megkülönbözteti ezeknek szép szónoki 
formában megjelenő nyilatkozataitól a dolog tárgyi 
lényegét. 

A dolog tárgyi lényege pedig az, hogy minden 
rólunk való tudásuk halvány volt ahhoz a nagy történeti 
és élő értékéhez képest, a mi egyházunk nagyszerű törté-
netéből, a jelen élete képéből, a költészetből, a művé-
szetből és a nagyszámú személyes képviseletből tárult a 
genfiek s a jubileumi ünneplő világ elé. És ezt a becsü-
lést nem hibáztatnunk kell, hanem örömmel fogadnunk, 
fenntartanunk és növelnünk 1 Tehát Fulliquet sem beszélt 
Magyarország fölfedezéséről! 

A Filó Lajos nemes munkája félszázados, tehát 
inkább történeti jellegű. Ennél újabb dolgokat sem tud 
rólunk odahaza a nemzet, az egyházközönség, sőt a lelki-
pásztor-jelöltek és egyházi hivatalnokok egy része sem. 
Állandó, eleven, szerves összeköttetést és kölcsönhatást 
kell teremtenünk Genffel s általában a protestáns világ-
keresztyénséggel. Csak az biztosítja a régen fölfedezett s 
most még jobban megismert és nagyrabecsült magyar 
református keresztyénség boldog haladását! 

Genf. Veress Jenő. 

KÜLFÖLD. 

Külföldi szemle. 
(Folyt, és vége.) 

Gotteskasten. A szászorsz. „Gotteskasten" szigorúan 
felekezeties ev. luth. egyesülete a szászorsz. ev. tarto-
mányegyházban az elmúlt évben jótékony ev. egyházi 
czélokra mindössze 26,462 márkát, vagyis 919 márkával 
többet gyűjtött az előző évnél. Ebből alapítványszerűleg 
5477 márkát tőkésíteni volt kénytelen. JFelosztás Jalá 
került 12,898 márka, vagyis~- körülbelül 4 ezer márkával 
kevesebb az előző évnél. Külön Oroszországra szóló 



adományok a mult évben nem folytak be. A nagy lip-
csei központi ünnepély melett még más öt helyen is tar-
tottak évi záróünnepeket. A tagok száma is állandóan 
emelkedőben van. Az összes egyletek bevétele volt 
102877 márka. Ebből az összegből felosztás alá került a 
német ev. tartományegyházak részére 22548, a szabad 
ev. luth. egyházaknak 14,505, Ausztria-Magyarországnak 
35,765, más európai országoknak 13,294 s ösztöndíjakra 
3380 márka. Egyéb czélokra és költségekre 11,111 már-
kát fordítottak. Ez a különben áldásosán működő „Gottes-
kasten" versenytársa az egyetemesebb jellegű Gusztáv-
Adolf-egyesületnek, nálunk Magyarországon pedig a tót 
nemzetiségű egyházközségeket és theologusokat segé-
lyezi. „Gotthold" cz. naptára pláne éveken át — míg 
lelepleztük — erős támadással illette hazai prot. egy-
házi és iskolai intézményeinket és azok tényezőit. Utóbbi 
évfolyamaiban már valamivel nyugodtabban viseli magát 

* * 
* 

Az evangélium és a sajtó. Weber lelkész, az a 
hatalmas német apologéta s az Evang. Szövetség erős 
harczosa, az evangélium és a sajtó egymáshoz való 
viszonyáról a következőket állítja: 1. A rossz sajtó 
romboló hatása a mi népünkre nyilvánvaló. Aláássa a 
keresztyén hitéletet, megrontja az erkölcsiséget s irigy-
séget, gyűlölködést és lázítást vet mindenfelé. 2: Ehhez 
a sajtóhoz tartoznak a napilapok, a legtöbb élczlap, a 
vért és ocsmányságot hirdető regényirodalom a köznép-
nél s az érzékiséget csiklandozó novella a műveltek 
körében. 3. Az ev. keresztyénség eddigelé lanyha volt 
a maga sajtójának terjesztésében, s főleg a napi sajtó 
terén —példa rá a mi pápás sajtóegyesületünk— messze 
mögötte van a kath. egyháznak. 4. Mi nem akarjuk 
a vallás és a politika hamis összezavarását, s nem vágyó-
dunk az egyház külső uralmára, de azt akarjuk, hogy 
az evangélium alapelvei a közéletben is érvényesüljenek, 
mivel ezektől függ népéletünk épsége és egészsége. 5. 
Az ev. keresztyén ember csak oly lapot olvasson és 
támogasson, a mely nem ellenkezik az ev. hittel, erköl-
csiséggel és fegyelemmel, mert e téren minden lanyha 
eljárás a restséggel vagy gyávasággal azonos. 6. Ker. 
lapokat, röpiratokat és naptárakat kellene tömegesen 
terjesztenünk a nép körében. De hát — kérdi Weber 
— hol cselekednek az ev. keresztyének ilyen alapelvek 
szerint ? És még nálunk Magyarországon ? ! — tesszük 
még mi is hozzá. 

* * 
* 

A biblia a keleten. Örömmel olvassuk, hogy a 
keleti Balkán-államokban is hódító útján van a könyvek 
könyve, a biblia. így Bulgáriában, a hol a Gusztáv-
Adolfegyesület által fenntartott egyetlen szófiai ev. egy-
házközség német és magyar híveitől eltekintve, 3 millió 
római; kath. és 600 ezer mohamedánus is található, oly 
annyira terjed a biblia, hogy a raktár alig képes szol-
gálni a szükséges példányokkal. Albániában és Macze-

dóniában is 2000 példánynyal több kelt el, mint az 
előző évben. Mohamedánok ós keresztyének egyaránt a 
biblia után tudakozódlak, s az,ágens jelentései a legszebb 
reményekre jogosítanak föl e Balkán-államokban. Váro-
sokban és falvakban, üzletekben és magánházaknál, a 
felsőbb ós alsóbb körökben, szegényeknél és gazdagok-
nál a Szent írás albán kiadásaivá! találkozott. Szomorú 
kivételt képez a fekete begyek szegény országa, Monte-
negró, a hol az állani korm ány szigorú tilalma ós muszka 
czenzurája csaknem lehetetlenné teszi a biblia terjesz-
tését. Egyetlen könyvkereskedésben, Czettinjében, alig 
pár példány kelt el. Sötét Afrika ez a művelt Európában. 
A kolportázs az országban meg van tiltva. Az állami 
czenzura ólomsúlylyal nehezedik a gondolatok szabad 
terjesztésére. A magas hegyek csúcsai elfojtják ott a 
szabad szót és gondolatot. Szerbiában ellenben, a mely-
nek lakossága csaknem; egészen a gör. keleti vallást 
követi, két bibliaárús is lovon vagy kocsival járja be 
az országot s a keresztyének és törökök szinte verse-
nyeznek a biblia vásárlásában és olvasásában.;A pópák 
közül is többen előmozdítják a bibliaterjedés szent ügyét. 
A protestantizmus diadala ez a keleten. A távolabbi 
vidékeken: Szíriában és Palestinában inkább az angli-
kánus egyház buzgólkodik. Szmyrna, Beirut, Jalfa és 
Jeruzsálem ma már a protestantizmus főbb helyei a 
keleten. 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 

A biblia esperanto-nyelven. Á „ The British Éspe-
rantist" augusztusi száma közöl egy felhívást a londoni 
keresztyén esperantistákhoz. Eme felhívásban M. C. 
Butler a fordítás alatt állp esperantorbiblia érdekében 
együttes találkozásra hívja meg 18 Leigh-road, Highburg. 
N, alá mindazon Krisztus tanait hivő esperantistákat, a 
kiknek hitágazatuk a bibliában leli alapját. Úgymond a 
nevezett összehívó, hogy az esperatíto-nyelvű bibliával 
minden aránylatú krisztusi hitfelekezet egyaránt szolgál-
hatja az O anyaszentegyházát. Hogy tehát az esperanto-
biblia a legjobban, a leghűebben fordított legyen, hitfe-
lekezeti különbség nélkül vegyenek részt abban minden 
a krisztusi hitet követő esperantisták. Egy már régebbi 
körlevél a világ összes esperantoul tudó lelkészeit fel-
hívja a bibliafordításban való közreműködésre. Bizony-
bizony nem volna megvetendő dolog, ha az esperanto, 
segélyével a krisztusi vallást követő Összes lelkészek 
mind tudnának érintkezni egymással, anyanyelvükre való 
tekintet nélkül. Mily fenséges volna, ha e nyelv segé-
lyével leromboltatnék a bábeli torony építése óta még 
az Isten szolgáit, a lelkészeket is szétválasztó nyelvbeli 
zavar. A „Magyar Esperantisták Társasága" hathatóan 
támogatja ez eszme kivitelét az által, hogy 10 filléres 
bélyeg beküldése ellenében titkári hivatala útján (Bpest, 
VII./ Alpár-u. 8. sz.) minden érdeklődőnek szótárral ellá-
tott kis esperanto-ny elvtant küld. 



EGYHÁZ. 

Lelkes/választás. Mint értesülünk, a mezőtúri ref. 
egyház presbitériuma elhatározta, hogy a Lencz Géza 
lemondásával megüresedett újvárosi lelkészi állásra, 
Kónya Gábort, a ref. ifjúsági egyesület agilis titkárát 
hívja meg. A gyülekezetnek és a megválasztott lelkész-
nek is szívből gratulálunk. 

Új theol. tanár. Dr. Szelényi Ödön késmárki 
liczeumi tanárt a pozsonyi theol. akadémiához a filozófiai 
tanszók tanárává választották. Dr. Szelényi ugyan nem 
végzett theol. főiskolát, de a pectus facit theologum elv 
megvalósulását ő benne látják mindazok, a kik őt akár 
személyesen, akár műveiből ismerik. A pozs. theol. aka-
démia kitűnő erőt nyer vele. Üdvözöljük! 

A szarvasi lutheránus lelkész beiktatása. Kellő 
Antal lutheránus lelkész, mint szarvasi tudósítónk táv 
iratozza júl. 29. vette át hivatalát. A vonatnál az egyház 
nevében Haviár Gyula dr. kir. közjegyző, a város nevé-
ben Kollár Lajos főjegyző fogadták, a parókián pedig 
Placzkó lelkész és Haviár Dániel felügyelő üdvözölték. 

Új egyházkerületi felügyelő. A dunántúli ágostai 
hitv. evangélikus egyházkerület újonnan megválasztott 
felügyelőjét, Vóssey Sándort e hó 18-án iktatják be új 
állásába Sopronban. A dunántúli evangélikus egyház-
kerület elnöksége a beiktatás ünnepségére meghívta 
valamennyi dunántúli vármegye törvényhatóságát, a 
melyek a beiktatási ünnepen küldöttségekkel vesznek 
részt. 

Követendő példa. A gróf Teleki család, mint érte-
sülünk, családi tanácsban elhatározta, hogy a gernye-
szegi ref. templomot 100,000 korona költséggel restaurál-
tatja. A nemes tett magában hordja az elismerést és 
dicséretet! 

A bánsági ág. evang. egyházmegyének b. Ambrózy 
Béla elnöklésével tartott közgyűlésén Zvarinyi Emil 
főjegyző indítványára egyhangúlag elhatározták, hogy a 
reformáczió négyszázéves évfordulóját megünneplik. Az 
elfogadott indítvány értelmében 1917 október 31-én az 
összes magyarországi ág. hitv. evang. egyházközségben 
az ifjúság bevonásával ünnepélyes hálaadó istentiszteletet 
tartanak, felszólítják a híveket az ősszel megnyitandó 
Luther-otthon javára való bőséges adakozásra és nagyobb-
szabású Luther-szoborra való alapgyűjtésre, végül a 
reformáczió történetét magyar, német és tót nyelven 
népszerű formában megíratják és ingyen osztják ki a 
hívek között. 

A pestmegyei esperességi közgyűlés folyó évi 
július hó 7-én és 8-án Budapesten folyt le. Ezt megelőzte 
július 6-án délután a papi értekezlet. A papi értekez-
leten kisebb fontosságú napi kérdések mellett tárgyal-
tatott a reformáczió 400 éves megünneplése, a melyre 
vonatkozólag a papi értekezlet abban állapodott meg, 
hogy e kérdést kétfelé választotta, úgy mint az országos 
ünnepre, mely nézete szerint az 1917. évi egyetemes 
közgyűlés keretén belül lenne megünneplendő s e 400 
éves forduló emlékére a Luther-otthon annyira kiépí-
tendő lenne, hogy abban minden a fővárosba kerülő 
evangélikus tanuló, vagy egyetemi hallgató otthont lelne. 
Az egyetemes országos ünnepet követő vasárnap — s 
ez az ünnep második része — pedig minden egyház-
község a maga kebelében ünnepelné meg ezen ^neve-
zetes évfordulót s mindenütt a szükséghez képest (temp-
lom, iskola, torony, harang, orgona stb.) valamelyes em-
lék lenne alkotandó. Az egyetemes országos ünnep ok-
tóber végén lenne megtartandó. A második fontos kérdés 

az istentiszteletek egyöntetűsége kérdése volt, a mely a 
bányai kerületben már évek óta napirenden van. E 
tárgyban legutóbb Petrovics Soma csanád-csongrádi es-
peres összegyűjtve a kerületben dívó szokásokat, készí-
tett egy javaslatot s az ahhoz történt egyházközségi 
hozzászólások képezték tárgyát a megbeszélésnek. A 
papi értekezlet oda konkludált, hogy — ha az egyház-
községekre. vagy esperességekre bízzuk e tárgy feletti 
döntést, akkor abból soha nem lesz egyöntetű istentisz-
telet s miután ez egyetemes ügy, felkérendő lenne a 
püspöki kar, hogy egy egyöntetű ágendát készítsen, azt 
vagy az egyetemes gyűlés, vagy ha kell, a zsinat által 
fogadtassa el s e szerint alakítsák át az egyes egyház-
községek istentiszteleteiket. Végül a harmadik fontos tárgy 
volt Balla Jenő nyíregyházi felügyelő az egyetemes lel-
készi nyugdíj-intézetre, illetve az államsegély felosztására 
irányuló javaslata és Gyürky Pál erre adott válasza. A 
papi értekezlet Balla felügyelőnek jóakaratú és sok 
buzgóságra valló javaslatáért köszönetét és elismerését 
fejezi ki ugyan, de tekintve a Gyürky válaszát, most 
állást foglalni nem kíván. Egyelőre kívánja e kérdésnek 
a sajtó útján való napirenden tartását s ajánlja tagjainak 
e vita, valamint a nyugdíj-intézet fejlődésének éber meg-
figyelését s majd, ha a számítások és reális élet csak-
ugyan feltétlen bizonyságot nyújt a mellett, hogy az 
államsegélyből az adócsökkentésre nagyobb összeg for-
dítható lesz a nélkül, hogy a lelkészi nyugdíj-intézetet 
fenntartó oszlopok biztos alapjai meginognának, nem zárkó-
zik majd el e kérdésnek a legelsőbb fórum elé való vitele 
elől. Mindhárom kérdést Noszkó rákoskeresztúri lelkész 
referálta. Az első két kérdés az esperességi gyűlés elé 
is került s ott a lelkészi értekezlet javaslatai határozati, 
erőre lettek emelve. Az esperességi közgyűlést Szeberényi 
főesperes imája nyitotta meg, a melyet Beniczky esperes-
ségi felügyelő megnyitója követett, melynek főgondolata 
az volt, hogy tanácskozásainkban s határozataink meghoza-
talában nemcsak a törvény, a szabály és a bölcsesség, 
hanem a szeretet és harmónia kell, hogy vezessenek. 
Majd a főesperes üdvözli az esperességi felügyelőt abból 
az alkalomból, hogy O Felsége a király kamarási méltó-
sággal tüntette ki. Főesperes jelentése körülményesen 
beszámol a mult közigazgatási évi egyházmegyei ügyekről 
s ezek között arról, hogy az egyházmegyében két új 
lelkészt iktattak be, még pedig az ikladi egyházban 
Mayer Pál volt hontbörzsönyi, a csővári egyházban a 
nyugalomba vonult Miklóssy János helyébe Jeszenszky 
Gyula volt hodrusbányai lelkészeket, a kiket bemutat a 
közgyűlésnek. Bemutatja az újonnan szervezett espe-
rességi segédlelkészi állás betöltőjét is: Szilárd Miklós 
segédlelkészt. Az esperességi nyugdíjügyi-bizottság tag-
jaiul megválasztattak : Riecsánszky Endre, Jankó Károly 
és Dobronyovszky Gyula. Másnap Sárkány Béla ales-
peres' tanügyi beszámolója s egyéb kisebb fontosságú 
ügyek voltak napirenden. Az esperességi gyámintézet is 
megtartotta a maga közgyűlését, a melynek kiemelkedő 
pontja volt Földváry Elemér világi elnök minden évben 
megismétlődő 200 koronás nagylelkű adománya az espe-
rességi gyámintézet czéljaira. 

Egyházmegyei közgyűlés. A tátraaljai ág. h. ev. k. 
egyházmegye f hó 7-én és 8-án tartotta Gánóczon ren-
des évi közgyűlését Székely Gyula esperes és dr. Lersch 
Kornél egyhm. felügyelő elnöklése alatt. A felügyelő 
ismertette az elmúlt év eseményeit, a mennyiben egyházi 
életünkre vonatkoznak. Sajnálattal említi, hogy egyházunk 
ez elmúlt esztendőben is érezte lépten-nyomon a kleri-
kálizmus erőszakoskodását. Egyházmegyénk noha legin-
kább tót és német hívekből áll, híven szolgálja a magyar 



állameszmét itt az ország határán, mégsem részesül kellő 
támogatásban a kormány részéről. A „Ne temeré^-t 
visszavonták, de az instrnkczió annál veszedelmesebb. 
Az esperes jelentéséből kiemelendő, hogy az egyház-
megyében a mult esztendőben adományok és hagyomá-
nyok czímén 35,000 K folyt be. Az egyházmegye lélek-
száma 10,595, a szaporodás 52 lélek. Az úrasztalához 
járult 11,517 személy. Áttért mi hozzánk 6, felekezet 
nélkülivé lett 8. Az egyházkerületi közgyűlésre mennek 
az elnökségen kivül, Posch G. A. és Ritter István a 
lelkészi karból. Kirchknopf G. A. késmárki lelkészt az 
elnökség szivélyesen üdvözli, a ki fogadja, hogy az egy-
házmegye hű munkása lesz. Eddigi működése is már 
a mellett bizonyít, hogy a Szepesség derék erőt nyert ő 
benne, Nagy megütközést keltett, hogy a szepes-rókusi 
egyházközség jogosult kérelme iskolájának államosításáért 
mindenféle ürügy mellett, úgy a vármegyei közigazga-
tási-bizottság részéről, mint a kormány részéről mindun-
talan visszautasításban részesül. A V. K. M. ugyan meg-
felelő államsegélyt kilátásba helyezett, azzal ütvén el az 
államosítási kérvényt, de ezt a megfelelő államsegélyt 
kieszközölni, sajnos, minden igazsága mellett Rókus nem 
képes. A egyházmegye szorgalmazni fogja a kerületnél 
ez ügy erélyes támogatását. Egyáltalában felmerült a 
panasz, hogy az egyházközségek sok igazságos ügyükben 
semmiféle támogatásban nem részesülnek a felsőbb ható-
ságok részéről. Az egyházkerület az egyházmegyéhez, 
az egyházmegye a községhez leküldi a kormány vála-
szait minden útmutatás nélkül, hogyan segítsen már most 
magán egy szegény egyházközség? A palonczai misz-
sziói egyház kérelmét az egyházmegyébe való felvételert 
a közgyűlés nem teljesíthette. Az egyházmegyei jegyző 
és ellenőr hivatalos ideje lejárt, a közgyűlés azonban 
újra nagy lelkesedéssel a két kipróbált és köztiszteletben 
álló erőt, Kallath Károly tótfalvi lelkészt jegyzőnek és 
Wester Pál nagyszalóki földbirtokost egyhm. ellenőrnek 
megválasztotta. Székely Gyula isk. dékán helyébe egy-
hangúlag Faix Mihály nagyszalóki lelkész lett választva. 
Esperesválasztás is lesz ez idén egyházmegyénkben, 
bizalom Székely Gyula régi esperes mellett nyilvánul. 
A gyámintézeti jelentés szerint, melyet annak buzgó 
pénztárosa, Faix Mihály terjesztett be, befolyt ez évben 
718 K 30 fill. Legtöbb esik egy lélekre átlagosan véve 
a gyűjtési összeget: Krieghen 171, Rókus 161, Késmárkon 
és Tóthfalván 127 fill. 

Róm. kath. nagygyűlés. Az idei, IX.-dik róm. 
kath. nagygyűlés Szegeden lesz, aug. 29—31. napjain. 
Három: 1. hitbuzgalmi-charitativ, 2. közművelődési, 3. 
szoeziális szakosztályi gyűléseken és három nyilvános 
gyűlésen fogják megtárgyalni a programúiba vett s a 
róm. kath. egyháztársadalmi széleskörű munkák min-
den ágára kiterjedő kérdéseket. A nagygyűlés szerve-
zését részint az orsz. kath. szövetség középponti irodája, 
részint a szegedi rendező-bizottság vezeti. Nincs kétsé-
günk felőle, hogy a szegedi nagygyűlés újra erőteljes 
demonstrácziója lesz a folyton intenzivebbé váló róm. 
kath. öntudatnak. Róm. kath. atyánkfiai már kilenczed-
szer demonstrálják, nemcsak létezésüket, hanem élni és 
hatni akarásukat is. Vájjon mi protestánsok mikor látjuk 
be, hogy ilyen öntudatfejlesztő deinonstrácziókra nekünk 
is nagy szükségünk volna ? ! 

Egyházi hírek Amerikából. Az amerikai ref. egy-
ház (Ref. Church in the U. S.) belmissziói főhatósága 
júl. 8-án és folytatólagosan tartotta évnegyedes tanács-
kozásait Pittsburg városában. A gyűlés egyszerűen napi-
rendre tért a trentoni per felett, melyben hazai egyet, 
egyházunk állt szemben az amerikai ref. egyházzal és a 

melyben az első fokú bírói vélemény hazai egyházunknak 
kedvezett. A mi a clevlandi csatlakozni kivánó egyház 
ügyét illeti, miután több, mint száz gyülekezeti tag óhaja 
az, hogy az egyház a régi kötelékek között (a Ref. 
Churchnél) maradjon, elhatározta a gyűlés, hogy az egy-
házat nem bocsátja el, míg a hazai egyházzal a meg-
egyezés létre nem jön. Miután pedig ez kilátásba helyez-
tetett, megbízta a missziótanács elnökét, egyik szuper-
intendensét és az egyházi ügyészt, hogy a további tár-
gyalásokat a hazai egyházzal vegyék fel, a mennyiben 
annak szüksége előadná magát. Hogy micsoda erő és 
vallásos buzgóság tölti be amerikai magyar református 
testvéreink szívét és lelkét, hogy mily áldozatkészséget 
készek és képesek kifejteni egyházuk érdekében, annak 
bizonysága nem csupán az a sok szép templom, melyet 
részben hazai, részben amerikai segélylyel felépítettek és 
fentartanak, hanem egyes különleges olyan áldozathozatal 
is, melynek méretei hazai viszonyaink között szinte elkép-
zelhetetlenek. Ékes bizonysága ennek például az ung-
megyeiek áldozatkészsége Homesteadon, kik elhatározták, 
hogy az ottani magyar református templomot és parochiát 
ötezer korona költségbe kerülő díszes vaskerítéssel látják 
el. A ref. egyházak világszövetsége, ez a hatalmas egyesület, 
mely magába öleli az egész világ Kálvini irányzatú feleke-
zeteit, a mult hó folyamán tartotta, ezúttal New-York 
városában szokásos négyéves gyűlését. A megelőző 
gyűléseken, melyek a kontinensen tartattak, magyar-
országi ref. egyházunk is képviselve volt Balog Ferencz 
és György Endre által; ezen a gyűlésen azonban hazánk-
ból nem volt senki jelen.1 A magyarok nagy barátja, dr. 
James Oood, nagyhírű ref. theol. tanár, kinek széles 
körű ismeretsége van hazánkban is, mélyreható és tanul-
ságos felolvasást tartott arról, hogy minő átalakító hatása 
volt a reformácziónak Magyarországra nézve. A legérde-
kesebb volt Prince tábornok védő beszéde Kálvin mellett. 
A tábornok, mint ügyvéd fejtegette a Servet-pert, és 
arra a meggyőződésre vezette a hallgatóságot, hogy 
Servetet nem Kálvin, hanem Kálvinnak a genfi tanács-
ban ülő ellenségei égettették meg, és hogy büntetése 
régebbi törvényen alapszik, mint Kálvinnak genfi élete 
és szereplése. A gyűlésnek bennünket legközelebbről 
érdeklő tanácskozása és határozata az volt, a mely sze-
rint a magyarországi ref. egyházat is felvették 1909-től 
fogva a világszövetség rendes tagjai közé. 

ISKOLA. 
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Ruhmanu Jenő dr. okleveles középiskolai tanárt, a fenn-
álló szerződésből kifolyólag, a soproni ág. ev. főgim-
náziumhoz rendes tanárrá kinevezte. 

A debreczeni jogakadémián a javító- és pótkollok-
viumok iránt való kérvényeket szeptember 4-én déli 12 
óráig kell beadni a jogi dékáni hivatalban. A kollok-
viumok szeptember 6-án lesznek. A jogi alap- és állam-
vizsgálati kérvényeket kellően fölszerelve szeptember 7-én 
déli 12 óráig kell beadni a kar dékánjánál. Az alap-
vizsgálatok szeptember 9-én kezdődnek, az államvizsgá-
latok szeptember 15-ike után. Az iskolai év megnyitása 
szeptember 9-én délelőtt 10 órakor lesz a nagytemp-
lomban. A fölvétel és beiktatás szeptember első nyolez 
napján történik, a határidőn túl további nyolez nap alatt 
csupán figyelembe vehető okok miatt engedélyezheti az 

1 íme egy bizonysága annak, hogy a világ-protestantizmustól 
magunk szeparáljuk magunkat! Szerk. 



akadémiai igazgató a fölvételt. Az előadásokra való 
jelentkezés szeptember 9—11-ig történik az egyes előadó 
tanárok által kitűzött helyen és órában. Protestáns jog-
hallgatók félévi tandíja 30 korona, nem prostestáns 
akadémiai hallgatóké 50 korona. Ezenkívül ugyancsak 
félévenkint 6 korona nyugdíjintézeti járulékot, továbbá 
a betegsegítő pénztárba 3 koronát, a kollégiumi nagy 
könyvtár részére 2 koronát, tisztogatási díj czímén pedig 
egész évre, az első félév elején szintén 2 koronát tizet 
minden hallgató. A beiratási díj, melyet csak az akadé-
miába való első fölvétel alkalmával kell fizetni; 6 korona, 
beleértve az iskolai törvények és az index árát is. 

EGYESÜLET. 
A Kálvin-Szövetségbe legutóbbi időben nagyszám-

mal léptek be az ország legkülönbözőbb részeiben, ós 
pedig a legérdemesebb vezető egyéniségek. így: Maros-
vásárhelyen 67, Kassán 41, Pápán 27, Békésgyulán 27, 
Kisújszálláson 18, Homokszentgyörgyön 17, Zomborban 
15, Kőröstarcsán 13, Törökszentmiklóson 10, Székely-
vaján 10, Sárospatakon 9, Máramarosszigeten 9, Rákos-
ligeten 8, Rimaszombatban 7, Tasnádszántón 7, Felső-
mérán 6, Marosludason 6, Tahitófalun 5, Kolozsváron 
5, Beregszászon 5-en. Ezenkívül folyik a szervezkedés 
jóformán egész Erdélyben, továbbá Szatmármegyében, 
Rimaszombatban, Kolozsváron s a debreczeni egyház-
megye is be lép a tagok sorába. Az alapító-tagok száma 
32. Legújabban beléptek Vályi Nagy István, ónódi föld-
birtokos, malomszegi Elek Pálné (Budapest), és Karczagh 
István (Keszthely). A genfi-utban résztvettek mind nagy 
elismeréssel szólottak a Kálvin-Szövetség működéséről 
s megígérték, hogy az ősz kezdetén a szövetség érde-
kében nagy arányú mozgalmat fognak indítani, a inely-
lyel a szövetség hatalmas lendületet fog venni. 

A kolozsvári Bethlen Gábor Kör az iskolai év 
vége előtt a következő szép szózatot intézte a protestáns 
középiskolák VIII. osztályos növendékeihez: „Kedves 
Barátaink! A közületek Budapestre vagy Kolozsvárra 
jövőkhöz van egy pár szavunk. Mire levelünk odaér, Ti 
már egyetemi polgárok vagytok, vagy legalább is azoknak 
érzitek magatokat. Tietek a nagy világ s vele az eddig 
annyira óhajtott, olyan szépnek rajzolt aranyszabadság. 
Kiszabadultatok az iskolából, leveritek lábaitokról az 
intézet porát s emelt fővel, ragyogó ideálokkal indultok 
kifelé „az életbe" Mert a főiskola már félig „az élet". 
Feljöttök ide Kolozsvárra, Budapestre s itt éltek az 
aranyszabadsággal; belevetitek magatokat az élet for-
gatagába, szereztek „jó barátokat", s aztán látjátok be, 
hogy mindez hiábavalóság. Mi jól ismerjük a főiskolai 
életet, annak minden mozzanatát s jól tudjuk, hogy 
fölöttébb alkalmas arra, hogy azt az édesanyai csókot, 
mely ott ég az arczunkon sokáig az elutazásunk után, 
elfelejtsük, sőt egy hevült pillanatban letöröljük onnan. 
Jól tudjuk, hogy most nem hiszitek el, a mit mondunk. 
Hiszen kifestettétek magatoknak fényesre a jövőt s fél-
tékenyen őrzitek ezt a képet; haragusztok arra, a ki 
lerombolja bálványaitokat s szétzavarja álmaitokat. Pedig 
— higyjétek el — nekünk van igazunk. Kár olyan 
hamar lerúgni az iskola porát, letörülni az anyai csókot. 
Mert ha megismerte az ember az életet, kiábrándul belőle ; 
keresi az elhagyott reményeket s nem találja sehol sem. 
Azok a fényes ábrándképek, melyeket ti megalkottatok 
magatoknak: szappanbuborék, színes felhő egytol-egyig, 
melyeket megfogni nem lehet. Az élet tanúsága ez. Egy 
komoly dologgal fordulunk tehát Hozzátok. Röviden meg-
mondva, a czélunk ez: komoly alapokra fektetni a főis-

kolai ifjúság életét. Feltárni előttetek, hogy az „élet" 
csábító álmain kívül van valami állandó érték, a mi 
nincs alávetve a változásoknak, a mi a legnagyobb, leg-
keservesebb csalódásokból is diadalmasan emelkedik ki : 
a Krisztusban való élet abszolút értéke. Lehetnek közü-
letek némelyek, kik lenézőleg mosolyognak, ha erről 
van szó; azoknak határozottan állithatjuk: nem értitek, 
miről beszélünk! Ezt a föltótlen értéket akarjuk mi tud-
totokra adni, benneteket továbbfejleszteni." — Adná 
Isten, hogy ezt a meleghangú, testvéries szózatot minél 
többen megértették legyen a most végzett és a főisko-
lákra készülő fiatal emberek közül! 

GYÁSZROVAT. 
Fehér Gyuláné sz. Matusek Anna Terézia verebi 

ref. lelkészné, életének 36-ik esztendejében, legboldo-
gabb házasságának 5-ik évében hosszas és kínos szen-
vedések után az Úrban f. év jiílius 26-ik napján elhunyt. 
Temetése f. év. július hó 27-ikén d. u. 5 órakor Gyön-
gyösön volt és gyémánttiszta lelkének porsátora a gyön-
gyösi ref. sírkertben helyeztetett nyugalomra. Férje és 
kis lánya siratják. 

Legyen áldott emlékezete. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az Első Leánykiházasító Egylet, mint szövetkezet-

nél (gyermek- és életbiztosító-intézet, Budapest, VI., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863.) folyó évi július 
havában 1.847.800 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott 
be és 1.618,800 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosítási összegek fejében 138,153 K 18 fill. fizet-
tetett ki. 1909. jan. 1-től jiil. 31-ig bezárólag 12.676,800 
K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 11.136,300 
K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 787,489 K 04 fill és az 
intézet fennállása óta 14.650,444 K 63 fill. fizettetett ki. 
Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével 
foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb 
feltételek mellett. 

Sorsjáték-elhalasztás. A szatmári református egy-
házmegye iskolaépítési sorsjegyeinek húzását a pénzügy-
miniszter rendeletével 1909. október 25-ére halasztotta. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester ós egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő: Hamar István. 

NYILTTÉR. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

r i 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuviz. 
Kapható ásrányvizbereskedésekben vagy a Szinye-Llpóczi Salvator-forrii-

VSHalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart S 
L — — — J 
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D B A B U D A I S Z T - LUKÁCSFÜRDŐ 
S S nagyszá l lodá jában és The rma l - szá l lodá jában 

™ l „ J } j lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
® " ! H S feljebb. Minden szoba kilátással a Danára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

tc^ t̂®1 r^* tJ^1 te^ té^ téfc t^* t]^ t^ 

a magyar kir. Zene-Akadémia házihangszer-
készítőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
K e z e s s é g ! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

f ményi elismert elsőrangú mű-
hegedű-készítési műterme 

•jmsagaw 

P i r i é i n 6 f tinbh l a b o r a t o » ^ 
L i M O f S&J A & H I f U sek és tanszerek gyára 

Budapest , VIII. ker. , Baross-utcza 21. szám. 
Részletes képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Mechanikai gyár. Ü v e g f ú v ó - m ű h e l y . 

Telefon 87—84. 15/14 

A Hubay-quinttiszta húrok egye-
düli készítője. — Régi és saját 
készítményű mesterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk , cel lók m e g -
vétetnek v a g y becseré l te t -
nek a l e g m a g a s a b b árakig. 

H I R D E T E S E K 

1 | O f g o n a g y a r 
• * | . t villamos gépekkel berendezve 

a f l Ö R i e g e r O t t ó 
I |j| Budapest, V I I . , Garay-utcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 
i / y y y v i K T O ^ x i w y y • í A bécsi ós párisi világkiál itáson, valamint a p^ c s j kiállításon kitüntetve. 

HIHIZI Legolcsóbb á r b a n es kedvező fizetési 
n n n n föltetelek mel le t t szál l í t kiváló t iszta 

LILI l—l LJLJyii L1U1—1| l égnyomású esőrendsze rű ( p n e u m a t i k a i ) 
••I . - U - t — — - — — é s vi l lamos, tar tós , n e m e s h a n g ú orgo-
n á k a t . R i ege r o r g o n a g y á r a i H6 é \ i f e n n á l l á s óta- 1 5 0 0 o rgoná t 

szá l l í to t tak . 10 /10 

Tervezetek és rajzo't kívánatra díjmentesen. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 
\ h 

é s e h h e z t a r t o z i l í t a k a r ó k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o i l a k , k c c s i s S l t ü n y S k , r a v a t a l o z á s ! c z i k -
k e k . Á a j á n l a t o k a t é s k ö l t s é g v e t é s 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 a 

Budapesti paszomány-, gyászkccsi- és ravatalgyár r.-f. 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 1 9 / 1 8 

i W s S & m Orgona-
harmóniumokaf 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR R E Z S Ő ÉS T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tisztvise'ö-

telep). 
Tanerőknek s leiké-
szegnek külön száza-

lékengedmény 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

IX«.lf?AR-UTCZA 4-SZ 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártasa. 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
c s . é s k i r « u d v . 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., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonÓ3- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedő, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegetíük vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
- g y á r . = = = = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-hamó. iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedüic ökor.-tól följebb. 

Orgona- és hármoniumgyár 
gözeröhaj tás- és saját v i í lamosví lágí tással berendezve. 
ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 

o$. és kir. udvari szállítók 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több ú j orgona lett szál-
lítva, Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

mmoen nagysagban. Harniom umok tetszés szerinti ra jz -és változai-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

f o r r á s 

szénsavval teli tett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál ós emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz.^— Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélktüi töltést Is szállít a 

Szí. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 
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Pontos és 
l e g j o b b 

£f 

ORA 5 é v i 
jótállás mellett! 

Cgyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék,borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak 

J a v í t á s o k r a s v i d é k i 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 

f o r d í t o k . Á r j e g y z é k 2 0 0 0 ra jzza l i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

POLGÁR KÁLMÁN 
miiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Jutányos 
árak! 

^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥3^ 
HORNYÁNSZKY VLKTOR GD. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 5 8 0 0 . 

w 

7* 
7® 
7® 
7* 
7® 
7® 
7* 
7® 
7& 
7% 
7W 

7® 
7® 
7V 
7® 
7* 
7® 
7& 
7® 
7® 
7V 
tm 
** 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX. ker., Kálvin-tér 7. sz., a h o v á 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Jó reggel. V. J. — Vezérczikk : A magyar protestantizmus haladásanak akadályai. V. J. — 
Tárcza: Post tenebras lux. Dr. Tari Imre. — Könyvismertetés : Tanügytörténeti ós pedagógiai czikkek reper-
tóriuma 1908-ig bezárólag. Dr. Barcsa János. — Belföld : A genfi Kálvin-ünnep emlékkönyve, pálóczi Horváth Zoltán dr. 
— Külföld : A genfi psychologiai kongresszus a valllásról. Dr. K. 1. — Egyház. — Iskola. — Különfélék. — 
Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Jó regge l . 

„Uram, jó reggel hallgasd 
meg az én szómat ; jó reggel 
készülök hozzád és vigyázok." 

(Zsolt. 5.J. 

„Mindenható, örök, végetlen I s t e n ! 
Ki a sötétből a vizek fölött 
A fényt teremtéd egy igéddel, — ü d v ! 
Az újuló napfénnye l üdv n e k e d ! " 

i t 
Zengjük Byron Ádámjával, s Évájával foly-

tatjuk himnuszunk: 
„ I s t en ! — Ki a nappa lnak nevet adtál , 
S elválasztád a reggel t s éj t , mi egy volt, — 
Ki szét terel ted a hullámokat, 
S műved felét mennybol tnak hivtad, — üdv!" 

(Byron: Kain. 7. 1.). 

Az élet első reggelétől a lét utolsó alko-
nyáig mindig felhangzik a bámulat és dicséret 
szava a természeti és az istenes ember meghatott 
lelkéből, rebegő ajkáról az ismeretlen s még inkább 
az ismert Istenhez. 

A Kelet nagy hegyein, óriás mezőin, buja 
tenyészetén és roppant vizein kelő csodaszép reg-
gelek bölcsészetet s vallást teremtettek. 

„A hol Phoibos aranynapja a parti ligeteken 
túl nevetős kék habokra mosolygott le" (Pékár 
Károly), ázsiai s európai görög földön bölcselet 
és vallás magasztalták a nap istenét. 

A hosszú századokon s ezredeken át a kelő 
reggel s a világos nap tisztelete, szeretete és 
dicsérete fogyva-nőve mindig élt. Pogány őseink 
nagy erdőkben, szent berkekben a támadó hajnal 
fényében mutatták be áldozatukat hadaik Urának, 
népök Istenének. 

S a zavaros huszadik század modern embe-
reinek, bálványisteneik: az élvezet, pénz, hatalom, 

művészet mellett is van hódoló érzésük még egy 
bálványisten, a nagy Természet számára. 

Felemelkednek odáig is, hol elmondhatják, 
mint Goethe „ Faust "-jának mennyei prológusában 
Ráfáel és Gábor arkangyalok: 

„A nap az égen j á r , mint régen, 
Tes tvé rnapokka l dalra kel. 
Szabott pá lyá já t , zsolozsmáját 
Dörgő fu tássa l végzi el. 
Csodás, nem értett teremtésed, 
Mint első nap volt, oly dicső." 

De a zsoltáríró reggele mindezektől külön-
böző. Az 0 reggeli himnusza egyszerűségében is 
magasztosabb, értékesebb. Lelke telve van az 
örökkévaló egy igaz Isten buzgóságos félelmével. 
Élete tele van a maga és mások bűne miatt való 
szomorúsággal. De nem kel sötét elkeseredés lel-
kében, sem vad átok ajakán. Mikor a nap arany 
sugár a kel, jó reggel készül az Úrhoz. Háza 
csendjében, vagy a szent hegyen, az Úr sátorában 
felemeli szemét esdőleg, Istene felé fordítja gyöt-
rődő lelkét. És könyörög a „könyörgést Meghallga-
tó"-hoz (Zsolt. 65.3). ,,Uram, jó reggel hallgasd 
meg az én szómat". És vigyáz és vár, míg meg-
hallgatja szavát a Mindenható és Igaz s bocsána-
tával megvigasztalja és irgalmával megerősíti lelkét 
az Úr félelmében s az igaz életben. 

Előbb könyhullatása volt kenyere éjjel és 
nappal (Zsolt 42.4). Szomorúan panaszolta: „Míg 
éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellan-
kadt, mintegy a nyár hevében" (Zsolt. 32.4). Aztán 
megemlékezett éjjel az 0 énekeiről (Zsolt 74.7) 
és feltartotta kezét éjjel szünetlenül (Zsolt. 74.3). 
Sóvárgó, szomjúhozó lelke a kiaszott, elepedt, víz 
nélkül való földről jó reggel megkereste istent, az 
ő Istenét (Zsolt. 63.2). Rimánkodott Urához, s jó 
reggel elébe jutott imádsága (Zsolt. 88.14), S 



tapasztalá szabadító, áldó kegyelmét. Tapasztalá, 
hogy „csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan 
jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre 
öröm" (Zsolt. 30.fi). A síró panasz ntán szárnyaló 
himnusz kel ajakán: „Én pedig éneklem a te 
hatalmadat és reggelenként zengem a te kegyel-
mességedet" (Zsoít. 59.17). „Az Úrnak kegyel-
mességét hadd énekeljem örökké!" (89.2). 

A mi bánat, bűn és boldogtalanság maradt 
az ember életében, mindabból való megváltására 
az idők teljességének ama „jó reggelén" elküldé 
kegyelmes Istenünk az 0 szerelmes Fiát. Gondol-
junk az első bethlehemi reggelre. A névadás regge-
lére. A páskaünnep reggelére, melyen a tizenkét 
éves fiú, „mint a hajnali sugár, az őserdők homá-
lyába", az írástudók közé lépett s Atyja dolgára 
elkötelezé magát. A názáreti reggelekre, mikor 
rendesen kereste Atyját. A messiási élet imád-
ságban virradt szent hegyi reggeleire. A virág-
vasárnapi reggeli ünnepi fényre. Az elfogás és 
vallatás álmatlan éje után való utolsó reggelre. 
A feltámadás reggelére. A hét tanítvány halászata 
után való tóparti reggelre. Az egyház születésének 
reggelére. A „jó reggel"-ekre, melyeken a nagy 
vagy egy kis világnak istenfiakat teremtett. Két-
ezer esztendős, reggel-támasztó, üdvteremtő nap-
sütésire, öröklétet teremtő lelke szétáradó sugár-
özönére. S a mi után a zsoltáríró epedett, s a mit 
a tanítványok megnyertek, imádsággal — s men-
jetek jó reggel az Űr szőlejébe, hűséges munkára 
mind estéig (Mát. 20). 

A nagy Isten magyar szőlejében kevés mun-
kás van. Sokra volna szükség. Vajha mindnyájan 
jó reggel, életünk reggelén oda mehettünk volna 
s mind estéig, éltünk estéjéig liüen dolgozhatnánk 
Atyánkért, Fiáért, s atyánkfiaiért, mi szegény lel-
künkért, küzdő egyházunkért s boldogtalan hazánk-
ért. Adja Isten minden gyermekének a megígért 
„hajnalcsillagot" (Jel. 2.28). S „ama fényes és 
hajnali csillag" (Jel. 22.ie), az Úr Jézus Krisztus 
támasszon „jó reggelt", s hozzon örök nappalt a 
teljes váltságért epedő világnak ! 

Genf. V. J. 

A magyar protestantizmus haladásának 
akadályai. 

A magyar protestantizmus elerőtlenedéséről, lassú 
haladásáról, haladása akadályairól, vagy épen hanyat-
lásáról és annak okairól az utóbbi időkben sok szó esett 
gyűléseken, lapokban és könyvekben egyaránt. A folyó 
óv júniusában is egy, ezzel a kérdéssel foglalkozó érte-
kezést kapott lapunk. Ifj. dr. Berzsenyi Jenő evangélikus 
egyházmegyei tanácsbirónak és orsz. képviselőnek „A 
protestantizmus haladásának akadályai" cz. „egyháztár-
sadalmi tanulmány "-át. Lapunk 27. számában meg is 

emlékeztünk róla és ígértük, hogy alkalmilag vissza-
téiünk hozzá s a benne tárgyalt nagy kérdéshez. A mult 
év őszén, az értekezleten való felolvasásának elmaradása 
és egyik napilapban való közlésé alkalmával is felkel-
tette érdeklődésünket és — kihívta bírálatunkat. A kér-
dés nem kevésbbé fontos és időszerű ma. Hadd foglal-
kozzunk hát vele ! 

A tanulmány három részre oszlik. 
Az első részben általában a protestantizmusnak, de 

különösen a magyar protestantizmusnak nehéz, „válságos" 
állapotát tűnteti fel a szerző, felsorolva azokat a közeli 
múltban történt közéleti jelenségeket, melyek a magyar 
protestantizmus háttérbe szorulásának s a klerikalizmus 
előnyomulásának szomorú bizonyságai. — Az itt elmon-
dottakkal mi is egyetértünk. Szomorúan érezzük egyhá-
zunk nehéz jelenét. Ezen a helyen is többször rámutattunk 
erre a szomorú állapotra, annak okaira és orvoslása 
módjaira. 

A második részben ennek az állapotnak az okait a 
protestantizmus haladásának akadályait keresi és tűnteti 
föl, saját felfogása szerint. Előbb czáfolja az idevonatkozó 
általánosabb magyarázatokat, a melyekkel a magyar protes-
tantizmus nehéz állapotának okait szokták feltüntetni. 
A protestantizmus haladásának négy ilyen általánosan 
emlegetett akadályát sorolja föl. Az első: a vegyesházas-
ságok ; a második : a világi egyháztagok részvétlensége ; 
a harmadik : a papság ügybuzgóságának hiánya ; a negye-
dik : anyagi erőinek csekélysége. 

Sorra czáfolja ezeket a magyarázatokat. A vegyes-
házasságok ellen való küzdelem — úgymond — szótta-
golja a társadalmat. Ismert a szerző nem protestáns 
szellemű tiszta protestáns és protestáns szellemű vegyes-
házasságokat. — Erre az a megjegyzésünk, hogy a 
vegyesházasság elkerülésére, illetőleg protestáns szelle-
művé tételére, a társadalom széttagolása nélkül is töreked-
hetünk és törekednünk is kell, józan, erőteljes protes-
táns keresztyén szellemben. Kétségtelenül vannak olyan 
példák is, a milyeneket a szerző felemlít. Azonban a 
házasság, a családi élet protestáns szellemének sokkal 
nagyobb fontossága van az egyházi közéletre vonatko-
zólag, mint a tanulmányíró gondolja. De annyit mi is 
elismerünk vele együtt, hogy nem a vegyesházasságok-
ban van a protestantizmus haladásának igazi akadálya, 
vagy elerőtlenedésének az oka. A nem protestáns szel-
lemű házasságok s különösen a vegyesházasságok inkább 
okozatai az általános elerőtlenedésnek, a melyeknek az 
okát szintén keresnünk kell. 

A világi elem részvétlenségének a kérdését úgy in-
tézi el, hogy, az egyházi élettől magát távol tartó em-
ber nem is odavaló. „A kikényszerített érdeklődés mit 
ér?" Nagyobb baj a szerző szerint, hogy a világi vezető-
helyek betöltésénél a választótestületek csak vagyoni 
és társadalmi állás szerint való minősítést kerestek s 
így egyházkormányzati életünkben, nagy kárunkra, nem 
a demokráczia, hanem az oligarkhia uralkodik. Szerin-
tünk a világiak közönyössége nagyon számbaveendő 



tényező. De keresnünk kell a/, okát, hogy megszüntet-
hessük és visszahódíthassuk a filági elemet, a társadalom 
alsó és felső rétegeiben egyaránt. Egyházkormányzati 
életünkben a közéleti s különösen politikai állás szerint 
való minősítés és választás nem annyira az oligarkhiát, 
mint inkább a politikát tette úrrá ott, a hol a keresz-
tyéni jellem volna a legelső és legfőbb minősítés. Azon-
ban ennek is mélyebb okát kell keresnünk. 

A papság hitbuzgóságának hiánya, szerző szerint, 
nem fontos tényező. Másutt is előfordul. Ebből még nem 
lehet ez intézmény gyengeségére következtetni. — Szerin-
tünk ennek a tényezőnek hasonlíthatatlanul nagyobb 
fontossága van, különösen a protestáns egyházban. A 
római egyházrendszerben az intézmény a fő, a személyi-
ség háttérbe szorul. A protestantizmusban jóformán 
minden a személyiségen fordul meg. A lelkipásztori 
személyiségek dekrisztiánizácziója az egyház elerőtlene-
dését vonja maga után. Azonban ennek az állapotnak is 
okát keli keresnünk. 

Az anyagi erő csekélysége volna sokak szerint hala-
dásunknak egyik, talán legnagyobb akadálya. Szerzőnk 
szerint „az anyagi erő fogyatkozása csak akkor vesze-
delmes, ha nem pótolható már szellemi és erkölcsi erővel". 
Mi a szellemi és erkölcsi erőket becsüljük legalább is 
annyira, mint a tanulmányíró, de mindamellett az anyagi 
erőnek nagyobb jelentőséget tulajdonítunk az intézmé-
nyek életében. Történelmi vétek által előidézett anyagi 
szegénységünk, pénzügyigazgatásunknak közelebb Clapa-
réde Sándor által is említett hibái, államsegély ügyünk* 
függetlenségünk elkallódását, az anyagi lét egyenlőtlen-
ségeit és egyházi közéletünk szekerének kátyúba jutá-
sát idézték elő. Eleven hittel pénzt is lehet teremteni. 
De a hit sem teremthet ott, a hol nincs hozzá való alap 
és eszköz. Épen azért az anyagi erő hiányának nagy 
befolyása volt elerőtlenedésünkre. De nem ez volt az 
elsőrendűi a legnagyobb tényező. 

Szerző az előbbi négy ok helyett abban találja a 
protestantizmus haladásának legfőbb akadályát, hogy az 
elutasította magától a fejlődés elvét és konzervatív állás-
pontra helyezkedett. A protestantizmus regi dogmáit őrzi' 
s azokkal együtt sok babonás elemet. Nem jár együtt a 
gondolatszabadsággal, sőt sokszor üldözi is azt. Nem 
tart lépést a tudománnyal. Mintha a klerikalizmus helyére 
akarna lépni. Pedig elérkezett a reformok ideje. Az egy-
háznak is világító szövétnekül kell választania a filozó-
fiát. A Szentírásból is a filozófiai igazságokat kell fel-
kutatni és érvényesíteni. Így töltheti be a protestan-
tizmus világhivatását, mely a krisztusi hittel párosult 
szellemi felvilágosodásnak minden téren való előmozdí-
tásában áll. A felekezeti szellem fejlesztése helyett a 
felvilágosodás szellemének terjesztésére kell törekednie. 
Ennek a világhivatásnak betöltése nélkül nem lesz jövője 
a protestantizmusnak. így okoskodik a szerző. 

Elismerjük, hogy a magyar protestantizmus nagyon 
hajlik a konzervativizmus felé. De az is bizonyos, hogy 
a fejlődés elvének a czégére alatt a romboló kritikai 

irány, a közönyös, erőtlen, félszeg szabadelvűség, sőt a 
szabadgondolkodó hitetlenség és gyengeerkölcsiség is 
behatoltak egyházunkba és nem kevés pusztítást okoz-
tak. Elismerjük, hogy a reformoktól való idegenkedés 
és a fejlődés elvének a hitélet terén való alhanyagolása, 
a világi elem elidegenedésére, a papi és laikus világ 
némi kialakulására és a protestantizmus elerotlenítésére 
szolgált. A tudománnyal való haladás, a gondolatszabad-
ság szolgálatában lehetnek talán imitt-amott fogyatkozások, 
— bár nem azokban az esetekben, a miket a szerző 
említ. De netn látja a szerző, hogy a szabadelvű vallás-
tudományi iránynak régebben is, most is nagyszámú 
képviselője van nálunk is — ós mégsem támadt eleven 
egyházi élet a nagy gondolatszabadság, némely hittételek 
elvetése és a tudományhoz való óvatos igazodás mellett 
sem ! ? A külföldi kritikai, fejlődéselvű, szabadgondolkodó 
keresztyén irány nem új életet, hanem sorvadást okozott. 
Valljuk mi is, hogy a protestantizmusnak az örök reform 
jegyében kell haladnia, hogy a fejlődés elvét az egész 
egyházi élet, a hittudomány és a hitélet terén is alkal-
maznia kell. De azt is valljuk, hogy a keresztyénség 
örök tartalmát, elmúlhatatlan értékeit állandóan konzer-
válni kell. 

Konzerváczió és evoluczió krisztusi szellemben való 
összhangja biztosítja a protestantizmus igazi haladását. 
De a protestantizmus sem szegődhetik a félszeg „szabad-
gondolkodás" s a határozatlan felvilágosodás szolgálatába, 
a filozófia és a tudományok szolgálójává, mert akkor 
elveszítené örök lényegét, szabad életét és ható erejét. 

Szerintünk is baj a túlságos konzervativizmus, de 
épen akkora, ha nem nagyobb baj a lényegveszteséggel 
járó ferde fejlődés is. De az bizonyos, hogy nem az 
utóbbinak megtagadása s az előbbinek uralomra eme-
lése képezi a protestantizmus haladásának legfőbb aka-
dályát. 

Szerző tanulmánya harmadik részében a protes-
tantizmus jövendőbeli érvényesülésének leghatalmasabb 
tényezőjéül ajánlja a szoczializmussal való szövetkezést. 
A magyar szoczializmus hibáitól tekintsünk el — úgy-
mond — nézzük a szoczializmust valódi lényege szerint, 
s szövetkezzünk vele, nagy ellenségünk, a klerikalizmus 
leverésére. 

Mi ,-em a gyermekbetegségekben élő magyar, sem 
a külföldi fejlettebb szoczializmussal való szövetkezést 
nem tartjuk szükségesnek, még kevésbbé hasznosnak, 
sőt egyenesen károsnak ítéljük. Nem tartjuk szükséges-
nek még a klerikalizmus leverésére sem. Nem pedig 
azért, mert a szoczializmus az igazság és a tévedés keve-
réke, taktikája keresztyénellenes, igaz tartalma pedig a 
keresztyénségből van kölcsönözve. Előállása történelmi 
szükségszerűség volt. Hatásának értékét sem kisebbítjük. 
Azonban azonnal fölöslegessé válnék, mihelyt a keresz-
tyénség megvalósítaná saját eredeti szoeziális tartalmát. 
A magyar protestantizmus eleven szoeziális munkája szük-
séges tehát. Ez haladásának egyik nagy föltétele. Nincs 
szüksége a szoczializmus szövetségére. Talán annak van a 



protestantizmuséra. De a protestantizmus nem szövetkezik 
vele, — még a klerikalizmus ellen sem. Mása czélunk .azzal 
szemben is. A szoczializmus nálunk, nélkülünk is foly-
tatja a klerikalizmus ellen való harczát, életérdekből. 
Mi a klerikalizmus leverése után új zsarnokot, vagy 
anyagelvű szabadosságot nem akarunk; mi a krisztusi tár-
sadalomért küzdünk. 

Szerzőnek a theozófiával, szabadgondolkodókkal, 
szocziálistákkal és ama jólismert szocziológusokkal való 
rokonságából értjük meg egyháztársadalmi tanulmányát. 
Ez a megértés egyszersmind meg is határozza vele szemben 
való álláspontunkat, a mely egészében egyáltalában nem 
lehet igenlő. 

Mi a magyar protestantizmus haladása legfőbb aka-
dályánakelerőtlenedése legerősebb okának, a keresztyén 
életerőben való elszegényedését, dekrisztiánizáczióját tart-
juk. Befolyással voltak erre a történelmi tényezők: a 
nemzeti jellem, az anyagi erő megfogyatkozása, a küz-
delemben való kimerültség, a társadalmi szervezetlenség, 
a külföldi keresztyénségtől való eltávolodás. De az egész-
nek a lényege: az életerős keresztyénségtől, az élő 
Krisztustól való eltávozás. Ebből származott a papság 
hitbuzgóságának hiánya, a világiak közönyössége, a 
vegyes és tiszta házasságok protestáns szellemben való 
elszegényedése, a gyakorlati keresztyénség elhanyagolása, 
az anyagi erők ferde kezelése, a közigazgatási gépezetté 
válás, a politika járszalagján való járás, a rontó maradás 
és pusztító haladás, a társadalmi szervezetlenség, a köz-
életi vezetés elvesztése és beteges helyzetünk egész 
szomorúsága. 

Ezt a nagy akadályt hárítsuk el az életerős keresz-
tyén szellemmel való bensői frigyünk által! Szervezzük 
társadalmilag az egész magyar protestantizmust! Lépjünk 
be az életerős protestáns világkeresztyénség nagy közös-
ségébe. Csak így lesz jövendője a magyar protestantiz-
musnak. 

Genf. V. J. 

TÁRCZA. 
P o s t t e n e b r a s lux. 

(Cantate a Kálvin-ünnepélyre."* 
Irta Roehrich Henrik. 

(Folytatás.) 

Recitator. 
A bibliát meglelték, él megint. 

Terjesztik az igét. 
Vald, Vikleff', Husz, Savonarola, mind. 

Védik Krisztus hitét. 
Titeket áldunk végtelen', 
Elhintitek a vérmagot. 
Szabadság, az csak így terem, 
Halálból élet támad ott. 

Luther, te nagy, hatalmas oszlopunk, 
Tanul írást tevéi. 

Kiáltsd, dörögd Igéd. mi hallgatunk: 
„Igaz csak* hitből él." 

Zwinglink veled ; csak föl, magasra föl 
A Krisztus zászlaját! 

Dörögjetek, ellen hiába tör, 
Isten oltalmat ád. 

Énekkar. 
Isten erős várunk nekünk, 

Védelmünk mindenütt. 
Ha 0 velünk, ki ellenünk? 

Ki ront, magára üt. 
Lásd üdvünk ellenét, 
Kettőzi erejét. 

Tőrt vetett, 
De mit tehet? 
Bukik, Urunk ha véd. 

Recitator. 
Lélek fuvallata mindenfelé, 
Ég Krisztusért a nép, a pápa vész. 

Bősz karját emelé, 
Genéve is harczra kész. 

Lángok csapkodták ősi, vén falát, 
Az üdv vezérei: Viret, Farel, 
Dühöng az ellen, nyer kemény csatát, 
Hatásuk' nem, csak őket űzik el. 
Farel tüzes Froment-ot küldi most, 
Kezében biblia, a hitre int, 
Hévvel tanít, tüzel minden lakost, 
„Éljen Froment!" — a nép kiáltja mind. 

Énekkar. 
A reformáczió hívei: 

Éljen Froment! Éljen Froment! 
Ezren felül vagyunk! 

Taníts, taníts írás nyomán ! 
Soha el nem hagyunk ! 

A papok: 
Fel, rajta fel genéve-iek ! 

Ki csak fegyvert talál. 
Riasszanak fel vészjelek! 

Froment-ra rút halál 1 

A reformáczió hívei: 
Éljen Froment! Éljen Froment 1 

Szabadság kell nekünk ! 
Taníts, taníts Krisztus nyomán ! 

Csak Jézus Mesterünk, 

A papok: 
Vesszen Froment! Vesszen Froment! 

Nem Isten embere. 
Ne járjatok hamis tanán! 

Sátán, csak el vele! 
(Folyt, köv.) 

Francziából fordította: Dr. Tari Imre. 

e 



KÖNYVISMERTETÉS. 

Tanügytörténeti és pedagógiai czikkek 
repertóriuma 1908-ig bezárólag. 

III. 

Középiskolai törvény. Az erdélyi ág. hitv egyház 
kérvénye a középiskolai törvény tárgyában. (Debr. Pr. 
L. 1882: 108 stb.) 

Kristóf György dr. A társadalom és gimnáziumaink. 
(Pr. Egyh. és Isk. L. 1906 : 224 1. stb.) 

Gr. Kuun Géza. Egy új adat a szászvárosi ref. 
Kun kollégium múltjából. (Erd.Pr. Közi. 1907 : 4151. stb.) 

Kun Pál. Összehasonlító nyelvtudomány a sáros-
pataki ref. főiskolában (Sárospat. Fűz. 1867:220 1.) 

— Magyar altai többes szám. (Sárospat. Fűz. 1867: 
883 1.) 

László János. A sárospataki tanárok életrajza. 
(Sárospat. L. 1885:865 1. 1886 :102 1. 1889:560 1.) 

Márkus János. Visszapillantás az erdélyi ref. theo-
logiai fakultás történetére. (Erd. Pr. Közi. 1895:361 1.) 

Marton József előterjesztése a német nyelv okta-
tásáról. (A sárospataki főiskolában.) (Sárospat. L. 1906: 
509. I stb.) 

Marton Sándor. Iskolaügyünk története 1770— 
1820-ig. (Pr. Egyh. Isk. L. 1893 :152 1. stb. 405 1. stb.) 

Melegít Gyula. A felekezeti autonómia mértéke az 
iskolaügyben. (Figyelő 1882: 6 1.) 

— A máramarosszigeti ref. jogakadémia 50 éve. 
(Figyelő 1887:251 1.) 

Mitrovics Gyula. Diószegi Sámuel emléke. (Debr. 
Pr. L. 1896:538 1. stb.) 

Mokos Gyula. Kocsi Csergő Bálint rektori beszé-
dei. (Dunántúli Pr. L. 1892:466 1. stb.) 

— Kocsi Csergő Bálint pápai ref. főiskolai rektor 
beszéde. (Dunántúli Pr. L. 1893:6 1. stb.) 

Molnár Lajos. A pataki ref. főiskola képe hajdan 
és most. (Sárospat. L. 1882:473 1. 

K. Nagy Elek. Magyarok az utrechti egyetemen 
két és fél század alatt. (Erd. Pr. Közi. 1885:211 1. stb.) 

Nagy Endre. A marosvásárhelyi ref. kollégium a 
szabadságharcz alatt (Erd. Pr. L. 1905 : 29 1. stb.) 

Nagy István. Kollégiumok és azok tanárai az erdélyi 
ref. egyházkerületben. (Debr. Pr. L. 1899:665 1.) 

— Patronusok az erdélyi ref. egyházkerületben. 
(Debr. Pr. L. 1899:649 1.) 

Orbán József. Visszapillantás a sárospataki ref.. 
főiskola múltjára. (Sárospat. L. 1882:526 1. stb.) 

Ozsvátli Pál. Szilágyi Márton debreczeni ref. főis-
kolai tanárt és maradékait az illető földesurak a jobbágy-
ság terhe alól örök időkre felszabadítják. (Figyelmező 
1874:550 1.) •: • .: 

Pallós Albert. Adatok a marosvásárhelyi ref. iskolák 
történetéhez. (Erd. Pr. Közi. 1896: 323 1. stb.) 

Pátens. 111 éves Pátens. (Sárospat. L. 1886:607 

1.) (A sárospataki iskolából 1717-ben legátust kibocsátó 
pátens.) 

Pesti főiskola. A pesti iskola és az unió. (Pr. Egyh. 
és Isk. L. 1842:103 1. srb.) 

— Az unió igéjének legelőször is a pesti főisko-
lában kell életbelépni. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1843:561 1.) 

Pruzsinszky Pál dr. Kálvinkorabeli iskolák és 
Cordiér. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1904:519 1.) 

Radácsi Györgg. Régi pataki deákélet. (Sárospat. 
Ref. L. 1906:400 1. stb.) 

Révész Imre. Kazinczy Ferencznek, mint a nem-
zeti iskolák kir. főigazgatójának pár levele a közös iskolák 
ügyében 1788-ból. (Pr. Egyh. és Iskolai Figyelmező. 
1875-: 33 1.) 

— A debreczeni főiskoláról. (A főiskola épületének 
története). (Figyelmező 1870:275 1. stb.) 

— Adakozásra hívó superintendensi szózat a deb-
reczeni iskola régi épülete helyett újnak emelése ügyé-
ben. (Figyelmező 1870: 290 1.) 

— Adatok a hódmezővásárhelyi ref. főgimn. törté-
netéhez, emlékül annak másfélszázados ünnepélyére. 
(Figyelmező 1874:399 1.) 

— A debreczeni ref. főiskolai tanárok előterjesz-
tése. Vécsei József. (Sárospat. Fűz I. 760 l.) 

— A condiciók, melyeket az akadémiákra menő 
ifjak aláírtak. A csatári zsinat végzései. (Sárospat. Füz. 
1860:144 1.) Dr. Barcsa János. 

(Folyt, köv.) 

BELFÖLD. 

A genfi Kálvin-ünnep emlékkönyve. 
Nt. Andrássy Kálmán buji ref. lelkész úrtól, a ki 

az ő nagy buzgóságáról és tevékenységéről ismeretes, a 
Kálvin-Szövetség a következő nagyérdekü levelet kapta : 
„Buj., 1909'július 16. A „Kálvin-Szövetség" mélyen tisztelt 
vezetőségének, szíves tisztelettel Budapest. Visszatérve 
a genfi ünnepségekről, öröm és fájdalom vegyes érzése 
hullámzik most is szivemben. Öröm azok felett, a miket 
láttam, hallottam, tapasztaltam. Fájdalom azok felett, a 
miket itthon látok, hallok, tapasztalok. A ker. lélek fu-
valata jár ott kint, a föld és vizek felett s alkot Isten-
nek tetsző, embert boldogító nagy dolgokat. Hogyan 
lehetne e lelket mozgásba hozni, alkotó erőre bírni a 
mi szép hazánkban??! . . . A ker. ifjúsági egyesületben 
tartott közebédüuk alkalmával szóba hoztam egy úgy-
nevezett dikczió keretében, hogy minő hasznos volna az 
ünnepségek történetét, elhangzott minden beszédeket, 
megfelelő illusztrácziókkal, egy ünnepi díszműben, itthon-
maradt hitsorsosaink s a jövendőség tanulságára, lelki 
erőinek ébresztgetésére, közreadni. Úgy gondoltam, hogy 
az anyagi oldalt illetőleg legalkalmasabb volna a paro-
chiális bizottság, már azért is, mert így minden lelkészi 
hivatal könyvtárába bejutna. Akkor ezen eszme meg-



kapta a sziveket s beszéd tárgya lett. Később a kivi-
hetőség felett beszélgetve, azon meggyőződés alakult ki, 
liogy a nevezett parochiális bizottság nehézkés mozgása 
miatt a gondolat ily úton kivihetetlen ; jobb lenne egy más 
bizottságra bízni, mely bizottságot mintegy meg is alkot-
tunk azonnal, B. Pap István, dr. Kováts István és Veress 
Jenő személyében, általuk magukhoz veendő tagokkal. 
Még később megint beszélve e tárgyról, azt láttam, hogy 
így is abbamarad, főleg az anyagi koczkázat miatt. És 
nekem ez a dolog nem hagy békét. Szégyenletesnek is 
tartom, hogy ez az egész felséges ünnepség, evés-ivá-
sokkal és a mi szemeinket s füleinket gyönyörködtető 
érzéki tüneményekkel, a tünő mult ködébe vész. Holott 
élő erővé kellene és lehetne változtatni! Lám, a magyar 
gazdák harmadévi németországi kirándulásukról minő 
értékes emlékkönyvet adtak ki! Lám, a Magyarországból 
Londonba kiutazott 5 (öt) szál anabaptista az ő világ-
kongresszusokról képes volt alkalmi illustrált füzetben 
beszámolni, s e füzetet ingyen is osztogatták alkalom 
szerint! . . . Mi pedig csak pipaszó mellett mesélgessük 
egy ideig? . . . aztán vége 1 ? . . . Ezt tartom igazán szégyen-
letesnek. Lelkem nyugtalanságában Önökhöz fordulok. A 
Kálvin-Szövetség czége alatt történt úgyis ez az utazás. 
Vegyék kezökbe e fontos ügyet. Önök jártasak a könyv-
kiadás mesterségében, s van is már némi alapjuk, a 
mire támaszkodhatnak. Talán joggal remélhetjük, hogy 
egyházaink lelkészei, a parochiális könytár számára is, 
tehát egyházi pénzen, meg fogják venni e szép munkát. 
Dr. Kováts István és Tóth Sándor lelkésztársaink, kik 
még kint maradtak s a kik a rendezés központján vol-
tak Genfben is, megígérték, hogy a tartott beszédeket, 
vonatkozó leírásokat tartalmazó lapokat, füzeteket össze-
szedik, a kívánatos illusztrácziók kliséinek átengedésére 
vonatkozólag is lépéseket tesznek, szóval a lehetőség út-
ját egyengetik. Az én lelkem biztat, hogy csak fogjunk 
hozzá ! . . . Nagyobb jót alig tehetne a Kálvin-Szövetség, 
mintha a Kálvin nevével összekötött, reformáczió négy-
százados emlékünnepét írásban és képben megöi ökí-
tené s ezzel a maga „Kálvin" nevét is ható erővé vál-
toztatná ! Szívesen kérem, kegyeskedjék engem arról 
tudósítani: lehet-e általában remélni e dolog valósulását 
ily úton? Mert ha nem, legközelebb tartandó egyház-
megyei gyűlésünkre adok be indítványt s ily egyházható-
sági úton próbálkozom ; mert a lelkem nem hagy nyu-
godni. Legjobbnak gondolom azonban a Kálvin-Szövetség 
útján. Képtenségnek tartom, hogy ily vállalat anyagi 
akadályokba ütközzék ! . . . Kiváló tisztelettel vagyok és 
maradok kész szolgája: Andrássy Kálmán, református 
lelkész." 

* * * 

Örömmel hozom nyilvánosságra ez indítványt, a 
mely az egész magyar református társadalmat melegen 
fogja érdekelni. A Kálvin-Szövetség szervezte a genfi 
zarándoklást s ott dicsőséget szerzett nemcsak a magyar 
kálvinizmusnak, hanem a magyarságnak is. A szervező 
bizottság agilis rendezői: Bilkei Pap István, dr. .Pru-

zsinszky Pál ós dr. Kováts J. István, nemcsak a külső-
séges dolgokkal foglalkoztak, hanem erős szellemi mun-
kát is végeztek, a melynek gyümölcse volt ott kint 
Genfben a magyar istentisztelet és a franczia nyelvű 
magyar estély. Elmondhatjuk, hogy a magyar zarándokok 
nagyszerű és lelkes ünneplése jövő kihatásaiban is nagy 
jelentőségű esemény. A legkülönfélébb nemzetiségű, elő-
kelő egyházi és világi férfiak készülnek ősszel hazánkba, 
hogy azt közelebbről megismerjék. 

Szóval ezer és egy indok szól a mellett, hogy 
Andrássy lelkész úr indítványa a Kálvin-Szövetség által 
valóra váljon s a genti ünnepek lefolyása egész terje-
delmében ismeretes legyen itthonniaradt hitsorsosaink 
előtt s emlékül szolgáljon azoknak, a kik a magasztos 
ünnepek részesei lehettek, hogy mindnyájan erőt, és lel-
kesedést merítsünk a jövő nagy munkáihoz! 

Én azt hiszem, hogy ebben a vállalkozásban, bárki 
venné is kezébe ez emlékkönyv kiadását, az egész kál-
vinista magyarság pártfogására számíthatunk; éppen 
azért örömmel fogom az indítványt az ősszel összehí-
vandó első választmányi ülésen előterjeszteni. 

Kálvin mondta: ..Kívánjuk, a mint kívánnunk is 
kell, hogy a mi szolgálatunk e világra hasznos legyen, 
de ezen eredmény Istentől s nem tőlünk függ!" 

pálóczi Horváth Zoltán dr., 
a Kálvin-Szövetség titkára. 

KÜLFÖLD. 

A genfi psychologiai kongresszus a vallásról. 
Augusztus hó 3—7-ig nemzetközi psychologiai 

kongresszus volt Genfben, melyre a világ minden részéből 
érkeztek tudósok és érdeklődők is nagyszámban. 

Az első psychologiai kongresszust húsz évvel ezelőtt, 
1889-ben tartották Párisbun. Szükségét érezték, hogy 
a különböző oiszágoknak ily irányban kutató tudósai 
necsak könyveikből és czikkeikből ismerjék egymást. 
Szükségét érezték, hogy szerves és személyes kapcso-
latot teremtsenek közöttük. A személyes érintkezés az 
ellentéteket, a súrlódásokat is könnyebben kiegyenlíti. 
Az ilyen ellentétek pedig egy fiatal és még ma is fej-
lődő félben lévő tudománynál nagyon is napirenden 
vannak. 

A kongresszus igen érdekes kérdéseket tárgyalt. 
Minket a vallási jelenségek psychologiájmiak kérdése 
fölött folytatott viták érdekelnek a legközelebbről; azért 
csak ezekről kívánunk számot adni. 

Az idők jelének tartjuk, hogy a tárgysorozat első 
pontjául a vallási jelenségek psychologiáját tűzték ki. 
Bizonyára nagy része van ebben a genfi egyetem kiváló 
psychologusának, a kongresszus elnökének: Flournoy 
tanárnak, kiben igen szépen egyesül a tudós a keresz-
tyén lélekkel. Azt is az idők jelének tartjuk, hogy a 
programmon kívül még három külön ülést is szerveztek 
a kérdés fölött megindított nagyobb arányú vita folyta-



tására. S azt is az idők jelének tartjuk, hogy mindezeken 
a gyűléseken rendkívül nagyszámú érdeklődő közönség 
volt jelen. A többi tárgyaktól szinte elvonták a hallga-
tóságot, a miről a záróülésen némi nehezteléssel emlé-
keztek meg többen. 

Az augusztus 3-iki megnyitó ülés keretében tárgyal-
ták először a kérdést Harald Höff'ding, a kopenhágai 
egyetem kiváló filozófusa és Leuba, Bryn Mawr-i (kali-
fornaij professzor voltak az előadók. Az első a vallás 
jogait tiszteletben tartó filozófia,, a másik a vallási élet 
különleges törvényeit tagadó szabadgondolkozó irányzat 
szószólója volt. 

Höffding tanár előadását a következőkben foglal-
hatjuk össze: A vallás csak akkor alakul ki, a mikor 
az ember tudatára jut annak, hogy életének értéke 
nem egyedül saját munkájától és energiájától függ. 
Minden érzésnek valaminő szükséglet, vágy, akarat az 
alapja. A vallásos érzésnél sincs ez máskép. Ezt az 
érzelmet is, mint minden mást, befolyásolja az a társa-
dalmi környezet, melyben az illető él. A vallási jelen-
ségek és egyéb lélektani jelenségek közt lévő különbség 
a lelki evolucziónak nem minden fokán észlelhető. Ez 
a koroktól függ. A vallási élet ősi, klasszikus korsza-
kaiban a lélek egészen átadja magát a vallásnak. Csupán 
a második, az ű. n. kritikus korszakokban lehet a val-
lási jelenségeket psychologiai megfigyelés tárgyává tenni. 
Az első korszakokban legföljebb vallásos psychologiáról 
beszélhetünk, de a vallás lélektanáról nem. Zárószavaiban 
rámutatott arra, hogy bármi legyen is a vallási kérdés 
jövője, mindenkor fontos föladatunk marad a vallásos 
életnek s a szellemi élet többi megnyilvánulásaihoz való 
viszonyának részre haj tat lau vizsgálata. A vallás terén a 
lelki élet olyan mélyen s a többi szellemi erőknek olyan 
együttes megnyilvánulása keretében fejlődhetik ki, mely 
ezt a tárgyat a psychologia egyik legvonzóbb tárgyává 
teszi, bármilyen véleménnyel legyen is a lelki élet eme 
megnyilvánulásának eredete felől 

A második előadó, Leuba tanár, erős szavakkal 
szállt szembe azzal az irányzattal, mely ma is uralkodó 
a theologia terén s a mely a vallást „elzárt fülkébe" 
kívánja helyezni, hogy menedéket nyújtson annak a 
psychologia bárminő kutatásai ellenében. Ezt az irány-
zatot képviseli Ritschl Albert is. Ez a fölfogás Pascal 
ama szavaira támaszkodik, hogy a szívnek vannak olyan 
érvei, melyeket az ész nem ismerhet meg. Ez a fölfogás, 
szerinte, nem tudományos. Kérdés, vájjon azok a vallási 
tapasztalatok, melyekről a vallásos emberek beszélnek, 
szigorúan exaktok-e ? Nem kellene-e bizalmatlansággal 
fogadnunk a saját megfigyeléseinket és az introspectio, 
az önmagunkba tekintés módszere útján elért eredmé-
nyeket ? 

A két előadás nyomán egész sereg fölszólalás tör-
tént, melyekből csak a főbbeket említjük meg. Dr. Ladame 
szerint, a vallási jelenségek psychologiájának vizsgála-
tánál fontos a kórtani (pathologiai) jelenségek szemmel-
tartása. Leroy Bernát, a párisi főiskola tanára megemlíti, 

hogy a franczia szocziologiaj iskola újabban a vallási 
jelenségeket kizárólag mint szocziális jelenségeket te-
kinti. 

Velük szemben Lutoslawslci, krakkói tanár, tiltakozik 
az ellen, hogy olyanok szóljanak a vallási jelenségek 
kérdéséhez, kik a vallás jogosultságát tagadják. Ez épen 
olyan volna, mintha úgy akarnának biológiáról beszélni, 
hogy a fizikai és kémiai jelenségek szűk körére szorít-
koznak. Lutoslawsky tiltakozásának azonban vajmi kevés 
eredménye lett. Fölszólalt egy másik szabadgondolkodó 
is : Dubois Rafael, lyoni orvos-tanár. A tudomány és a 
vallás közt nagy válaszfalat lá t : a dogmát. Ennek a 
falnak le kell dőlnie. Dubois tanár, úgy látszik, csak a 
dogmákon fölépülő római egyházat látja. Nem veszi ésire, 
hogy az igazi vallás nem dogmák élettelen tömkelege, 
hanem megszentelt élet. Ha ezt látná, nem vetné el ,a 
dogmákkal együtt a vallást is. Különös kijelentései élénk 
ellenszenvet váltottak ki a jelenlévők nagy részében. S 
érthető is: ha a vallásról, mint psychologiai jelenségről 
beszélünk, hogy lehet annak területéről elkalandozva, 
annak szükséges, vagy s ükségtoleu voltát fejtegetni 1 

Egyik kollégája, Berlrand Elek. lyoni professzor, 
szükségét is látta, liogv a kartársa kemény szavai nyo-
mán támadt visszatetszést enyhítse. Vissza akarja vezetni 
a vitát igazi terére. Vallásos jelenségek valóban vannak. 
Ezeket tudományosan, részrchajlatlanul kell vizsgálnunk 
— akár tetszenek nekünk, akár nem ! A tudomány nevé-
ben nem törekedhetünk a vallás kiirtására. Berlrand 
tanár szavait a hallgatóság élénk helyeslése követte.; 
Annyian jelentkeztek még szólásra, hogy szükséges volt 
külön ülést is tartani Dr K. I-

(Folyt, köv.) • 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A tiszavalki ref. gy iilekezei Vajda 

Sándor poroszlói segédlelkészt választotta, meg lelkipász-
torává. 

Egyházkerületi gyűlés. A dunántúli evang. egy-
házkerület f. lió 18-án, Sopronban tartotta me»; közgyű-
lését, a melynek eg> ik legfőbb feladata az új felügyelőd 
nek : Véssey Sándornak a beiktatása volr. A beiktatáson 
hivatalosan képviseltették magukat az evang. egyetemes 
egyház és a testvér kerületek, valamint a dupántúli és. 
dunamelléki ref. egyházkerületek is. . ^ 

A felsöbaranyai ref. egyházmegye f. hó 23—24 
napjain tartja meg közgyűlését Siklóson. , 

A lelüészi kongruakiegészítés le nem foglalható. 
Egy görögkeleti lelkésznek az 1898. évi XIV. t.-cz. értel-
mében kiutalt 400 korona államsegélyét a lelkész adó-
hátraléka miatt letiltották. A pénzügyminiszter most ki-, 
mondotta, hogy a szóbanforgó államsegély letiltásának 
törvényes alapja nincs. Az államsegélyt ugyanis a lelkész 
fizetésének kiegészítésére engedélyezték, az tehát a le-
foglal hatóság szempontjából a fizetés. természetével bír. 
Minthogy pedig a lelkészek fizetése a törvény értelmében 
kétezer koronát meg nem haladó részében végrehajtás 
alá nem vehető, s minthogy a lelkészi kongrua az ezer-
hatszáz koronát meg nem haladhatja, vagyis ennél ma-
gasabb összegig az áll'in a lelkészek fizetését ki nem 



egészíti, kétségtelen, hogy a lelkészi fizetés kiegészíté-
sére rendelt államsegély végrehajtás alá nem vonható. 

A siófoki ref. templom ügye, a mint a hozzánk 
beküldött tudósításból* jóleső örömmel látjuk, hatalmas 
lépésekkel halad előre. A siófoki reformátusoknak eddig 
nem volt templomuk, még csak egy haranglábuk sem, 
— a róm. kath. plébános pedig még azt is megtagadta, 
hogy az elhunyt reformátusokra harangoztathassanak. Ez 
a keresztyénieden szűkkeblűség nemcsak a siófoki refor-
mátusoknak esett rosszul, hanem magoknak az értel-
mesebb római katholikusoknak is, s épen ezeknek a 
körében indult mozgalom az iránt, hogy a reformátusokat 
legalább egy harangláb felállításához és egy harang-
szerzéséhez hozzásegítsék. A megindult mozgalmat ügye-
sen felhasználta a siófoki szórvány anyagyülekezetének, 
Kilitinek a lelkésze arra, hogy a lelkek buzgóságát még 
nagyobb dolog: egy templom építése felé irányítsa. A 
szép szándék megvalósítását nagyban elősegítette a mult 
hónap 30-án a siófoki színkörben tartott vallásos ünne-
pély, a melyen Kenessey Béla erdélyi püspök is közre-
működött. Áz ünnepély iránt az egész környék élénk 
érdeklődést mutatott. Sokan összesereglettek reá, lelké-
szek, tanítók, gondnokok, a siófok fürdő vendégei közül a 
keresztyének, az anyaegyház teljes presbitériuma, sőt 
még zsidók is. A felálló ének elhangzása után Kálmán 
Gyula külsősomogyi esperes imádkozott; utána pedig 
Kájel József kiliti-i lelkész, a siófoki szórvány gondozója 
ismertette a templomépítés mozgalmát és annak ered-
ményeit. A nemes czélra adakoztak : Szűrszabó József 
(róm. kath) 1000 K, a felesége Szalai Zs. (ref.) 200 K, 
Földesi Elek iparos (ref) 200 K, Kájel Endre b.-endrédi 
lelkész 200 K, Bagó József iparos (ref.) 200 K, a kiliti-i 
ref. anyaegyház 500 K és 10 ezer téglának Siófokra 
ingyen szállítása; Farkas János építő-mester 350 K, 
Bruck Mór (izrael.) fakereskedő egy vaggon tégla és az 
épületfának önköltségen számítása, a balatoni halászati 
részvény-társaság Zalából a. köveknek saját hajóival 
ingyen szállítása és ezen kívül 100 K. több izraelita 50 
K, Fodor Ignácz vendéglős és ref. vallású neje 400 K, 
Székely István háztulajdonos 200 K. Az ünnepély alkal-
mával megajánlottak : egyik elsőrendű ref. vallású orszá-
gos jelesünk Budapestről 1000 K, Eötvös Károly orsz. 
gy. képviselő 1000 K, a siófokon tartott első istentisz-
telet perselypónze 800 K. Rosznagl István főmérnök 
100 K. Az építendő templomnak tehát már van 6700 
korona alaptőkéje, nem számítván belé a megajánlott 
fuvar és gyalogmunkák értékét. Dr. Kenessey Béla erdélyi 
püspök prédikált a LXXXIV. zsoltár alapján erővel, 
hatalommal, mélyen megragadva a hallgatók lelkét. Egy-
házi beszéd után Kájel Endre balatonendrédi lelkész 
tartott felolvasást genfi útjáról, a Kálvin-ünnepről, s főleg 
a magyar nemzeti szempontokat emelve ki, élénk érdek-
lődést keltett a vegyesvallású hallgatóság között. Végül 
Kájel István őszödi lelkész, imádkozott s az ünnepély a 
Himnusz eléneklésével végződött. — Adjon Isten a szép 
kezdetnek szép folytatódást! 

Gusztáv Adolf-egyleti segély. A lipcsei Gusztáv 
Adolf-egylet központja a magyarhoni és szlavonországi 
evang. gyülekezetek segélyezésére 17,708'79 márkát, 
20.71930 koronát küldött az egyet, gyámintézett pénz-
tárához. 

Az erdélyi ref. egyházkerület egyházi értekezlet 
idei (VII.) rendes közgyűlése Kolozsvárt lesz, az őszi 
egyházkerületi közgyűléssel egyidejűleg. A kolozsvári 
egyházközség vezetősége, karöltve az Összes református 

* A tudósítás feldolgozása részint a tárgyhalmaz, részint a 
szerkesztő távolléte miatt késett. Szerk. 

intézetekkel, minden lehetőt elkövet arra nézve, hogy 
az idei közgyűlés semmi tekintetben se maradjon a tavalyi 
marosvásárhelyi mögött. 

ISKOLA. 
Tanítónöválasztás. A budapesti skót misszió pol-

gári leányiskolája mennyiség-természettani és tornacsoport 
tanszékére a fentartó testület Benke Ilonát, Benke István 
rákosszentmihályi ref. lelkész leányát választotta meg. 

Az oláli püspökök és a kultuszminiszter kon-
fliktusa. Egy 1908. évi kultuszminíszteri rendelet szerint 
az állami elemi iskolák felsőbb osztályaiban a hit alap-
vető elemei és a szokottabb imádságok a nem magyar 
anyanyelvű gyermekeknek magyar nyelven is tanítandók. 
A tanfelügyelők jelentései szerint azonban az oláh hitok-
tatók ezt a rendelkezést nem respektálják és pedig az 
egyházi főhatóságok utasításából. Gróf Apponyi Albert 
arra hívta fel legközelebb az oláh püspököket, hogy 
a hitoktatókat a miniszteri rendelet teljesítésére utasítsák, 
mert ellenkező esetben megvonja tőlük a kongruát. 
Felhívta a miniszter a püspököket annak a rendelet-
delkezésnek visszavonására is, a melynek értelmében az 
oláh hitoktatók eddig ellenszegültek a miniszteri ren-
végrehajtásának. Ha a püspökök a tiltó egyházi rendel-
kezést három hónap alatt vissza nem vonják, a minisz-
ter meg fogja vonni a lelkészi kongruakiegészítést egy-
házmegyéjük minden kongruás lelkészétől. A miniszter 
e felhívása nagy felháborodást keltett az oláli körökben 
és úgy hallatszik, hogy az oláli püspökök tiltakozni fog-
nak ellene, mint olyan ellen, a mí az autonómiát sérti. 
Reméljük azonban, hogy a kultuszminiszter nem fog 
megijedni az oláh fenyegetődzésektől, hanem szigorúan 
alkalmazni fogja a renitenskedőkkel szemben a törvények 
rendelkezéseit! 

Iskolai értesítés. A sárospataki református főiskolán 
az 1909—10. évre való beiratkozás szeptember 1-én 
kezdődik. A theologiai- és a jogakadémián rendes felvé-
teli idő szept. 1—8-ig; rendkívüli idő, elfogadható iga-
zolvány alapján, 9—15-ig. Katonai szolgálatból jövők 
okt. 1 - 8 . napjain vétetnek fel. Felvételi díj egyszers-
mindenkorra: 8 K. Tandíjak: a theol. akadémián az 
I-ső félévben 12, a II-ban 8 K ; a jogakadémián : protes-
tánsoktól az I-ső félévben 40, a II-ban 26 K, nem 
protestánsoktól 50, illetőleg 38 K. A Il-ik félévre jövők 
az I-ső félévi díjat fizetik. Tandíjmentességért joghall-
gatók folyamodhatnak szept. 5-ig. A főiskolai konvik-
tusban a díj, reggeli, ebéd és vacsoráért egész évre 160 
K, mely két egyenlő részletben és félévek elején fize-
tendő. Internátusi díj, teljes ellátásért és állandó tanári 
felügyeletért egész évre 600 K, s ez négy egyenlő 
részletben előre fizetendő. Jelentkezési határidő aug. 31-ig. 
A prot. növendékek általában ünnepi (legácziói) jótéte-
ményre jogosítottak. A betegek ingyen gyógykezelésben 
és ápolásban részesülnek. 

EGYESÜLET. 
Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület idei kongresszusa 

a következő programm szerint fog lefolyni Debreczenben : 
Szept. 28. D. u. 4 órakor választmányi gyűlés Hajdúvár-
megye székházának tanácstermében. Este 8 órakor ismer-
kedési estély az „Arany Bika" vendéglőben. Szept._ 29. 
Reggel 8 órakor ünnepélyes istentisztelet a „Nagytemp-
lom "-ban. Az egyházi beszédet Kiss József alelnök tartja. 
D. e. 9 órakor közgyűlés a „Kistemplöm"-ban, a követ-
kező tárgysorozat szerint. 1. Elnöki megnyitó. 2. Tagok 



számbavétele. 3. Távollevők igazolása. 4 Kálvin emlék-
beszéd. Erőss Lajos. 5. Kálvin óda. Szuhay Benedek. 
6. Titkári jelentós. Dr. Ferenczy Gyula. 7. Jelentés a 
számadásról. 8. Alapszabályunk. Szondy Géza. 9. Szel-
lemi képzésünk hiányai'; a) a Szoeziális ismeretek terén. 
Dr. Kováts István, h) a theol. tudományok terén (a lel-
készi vizsgák reformjával kapcsolatban.) Veress Jenő. 
10- Az 1848. évi XX. t.-cz. végrehajtása. Nagy István. 
11. Lelkészek fizetésrendezése. Dr. Székely József. 12. 
A református lelkész helyzete és munkája a XX. század 
társadalmában. Sütő Kálmán. 13- Egyházalkotmányunk 
hiányai és reformja. Dr. Szakács Albert. 14. Lelkész-
árvák kálvineuma. Balla Endre. 15. Orsz. vallásegyen-
löségi szövetség és a prot. közp. sajtóiroda. Hamar 
István. 16. Anyagi forrásaink. Nagy Vincze. 17. Egye-
sületi lap és krajezáros újság. Csia Kálmán. 18. Keresz-
tyén ifjúsági egyesületek. Kónya Gábor.' — Délután 3 
órakor közebéd p . „ Arany Bika" vendéglőben. — Délután 
5 órakor Bocskay István szobrának megkoszorúzása. Dr. 
Tüdős István alelnök. A Gályarabok emlékoszlopának 
megkoszorúzása. Nagy Vincze. - Este 6 órától 8-ig 
belmissziói estély. — Szept. 30-án 9 órakor a közgyűlés 
folytatása a „Kis templo m"-ban. Az elnökség felkéri a 
lelkészéket arra, hogy a 29-iki istentiszteleten papi dísz-
ben jelenjenek meg. 

GYÁSZROVAT. 
Futó Mihály, hódmezővásárhelyi nyugalmazott ref. 

főgimnáziumi igazgató-tanár, a Ferencz József-rend 
lovagja, az Országos Református Tanáregyesület tiszte-
letbeli tagja, áldásos életének 75-ik. boldog házasságá-
nak 29-ik évében, augusztus 6-án délelőtt 8 órakor az 
Úrban csendesen elszenderült s nemes munkássága után 
átköltözött a mennyei nyugodalomba. Özvegye, gyermekei 
és unokái siratják. 

Legyen áldott emlékezete! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
album árjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

» Kórelem. A Prot. Orsz. Árvaegylet választmánya 
felkéri azokat, a kiknek az egylet 1905. évről szóló 
évkönyve birtokukban van, kegyeskedjenek azt, a mennyi-
ben nélkülözni hajlandók, a titkár czímére (dr. pálóczi 
Horváth Zoltán, Bpest, IV., Ferencz József-rakpart 24 sz.) 
az egylet költségére beküldeni. 

SZERKESZTŐI^ÜZENETEK. 
Többeknek. A lap utóbbi számát, a szerkesztő távollétében, 

helyettes szerkesztő látta el. E miatt egy s más hátramaradás történt 
a közlemények leadásában, a czí ínszalagok kiigazításában, alappél-
dányok megindításában ós a válasz-adásokban. Ezekkel szemben szí-
ves elnézést kérünk ; magunk pedig arra igyekszünk, hogy legrövi-
debb idő alatt ismét a rendes kerékvágásba tereljünk vissza mindent. 

P. J. P - a. Sem a lap nem szűnt meg, sem a kiadó-
hivatal nem oszlott fel, csupán a lap küldése szüntettetett be azok-
nak, a kik külön felhívásunk daczára sem küldték be az előfize-
tési díjat. Hiába, a lapkiadáshoz is az kell, a mi a háborúhoz : 
pénz. A lap kasszájában pedig ez a szükséges dolog csak akkor 
lehet, ha olvasóink nem csupán olvasóink, hanem előfizetőink is. 

Elég bajunk, hogy most félévkor is csaknem félszáz „csupán oi. 
vasó"-nak keltett a lapot beszüntetnünk, miután arra semmiképen 
sem vállalkozhatunk, hogy ingyen adjuk azt, a mi magunknak is 
drága pénzünkbe keriil. A lap különben most már megy, bizony-
ságául annak, hogy ha nehezen is, de még élünk. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

kiváló bór- es lithiumos vasmentes gyógyforrás 
r -

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántaímaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuviz. 
Kapható ásvánjTizkweskedéHekbec vagy a Szinye-Upóczi Salvator-forrás-

£ Vál la la tná l BurfHpwst, V. R u d o l f - r a k p a r t 8 

té^ t^*té^tc^* tS^1 e^e^e^ tS^1 té^t*^ 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

iS^1 tJ^ t^t^tj^ te^t^t^1 t^v^t^ t^tJ^t^ c^ 

Fizikai 
Kén iai 
Természetrajzi1 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

I 1 / 5 2 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, Vili. ker., Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és Szabó 

H1RDETESEK. 

O i * g o r a a g y a i * 
vii.'amos gépekkel berendezve 

S i e g e r O t t ó 
Badapest, VII., (Jaray-utcza 48. 

c s á s z . és kir. udvari szállító 

A bécsi és párisi világklál ításon, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemeshangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10/10 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 



Orgona- és harmoniumgyár 
gb'zerfShajtás- és saját villamosvílágítással berendezve, 
O R S Z Á G H S Á N D O R É S F I A 

cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest me l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson .aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés ós 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutáriyos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

A . " i I . lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

A l e g j o b b 

kályhákat és á̂ku kandallókat 
szállít 

H E I M H . 
H t i d a p e s t , T t i o n e t - u c í 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 , c s a l á d i h á -
z a k , 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 1 0 0 . 0 0 0 v a n b e l ő l e h a s z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
c s a k e z z e 

a v é d ő -
j e g y g y e i . 

M E I D I N G E R - O F E N 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok é s kö l t s égve té sek ingyen é s bérmentve. 
Beszerezhető csakis 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 . 
M á r i a V a l é r i a u t o * a Í O . mas» 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t. 
Budapest, VI., Nagymezö-u tc ia 4 6 / a . 1 9 / 1 8 

Orgona-
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 s z á l l í t 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25 /b . sz . (Tisztvise«»-

telep), 
Tanerőknek s leiké-A r j e g y z é k i n g y e n 

é s b é r m e n t v e . 
szednek külön s záza-

lékengedménv 

R é s z l e t f i z e t é s e n g e d é l y e z v e . 

Bérmentes s z á l l í t á s az utolsó vasút i 
á l lomásig . 

bgyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

é s e h h e z t a r t o z ó l ó t a k a r ő k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o i l a k , k c c s i s f l l t ü n y B k , r a v a t a l o z á s i czlk-
k e k . Á a j á n l a t o k a t és k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a i n g y e n é s b é r m e n t v e küld a 

havi rész-
letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedőt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
Budapest, Király-utcza 58. sz. 

T e l e f o n 8 7 . 8 4 . T e l e f o n 8 7 — 8 4 . 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
R é g i z o n g o r á k v a g y b á r m e l y h a n g s z e r b e -

c s e r é l t e t i k v a g y k é s z p é n z é r t m e g v é t e t i k . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

TeMes Jótállás IdtOng cséplésért . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

l/illamos benzinlokoitiobil-

cséfliőkészleteii 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb kettős tisztító-szerkezettel. 
motoresépiökósziete. Gépész nélkül köny- , _ . . . _ . . . . . . 

nyen kezelhetők. ! Egyedül lé tező u f d o n d s á g ! 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e önműködő, ellenórzd és biztosító 

é r d e k é b e a h a s z n á l t g ő z g é p e k szelep. Külön mezőgazdasági gép-— rr- ; ' 1 ° " osztály: gőzgepek, malmok, jár-
e s e r e b e v e t e t n e k . gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen motorcséptö-készletek íeliiimulliatatlan kitűnősége íeiői tudakozódni lehet: 
Báró Kemény lózsef úrnál Maros-Németi (Erdély) . Kozma József úrnál Kadarkút. 

L e g b i z t o s a b b o l c s ó ü z e m 1 Á r j e g y z é k k í v á n a t r a b é r m e n t v e . 

forrás 
s z é n s a v v a l te l i te t t á s v á n y v i z e h a s z n o s ital é t v á g y -
z a v a r o k n á l é s e m é s z t é s i n e h é z s é g e k n é l . A 
l e g t i s z t á b b é s l e g e g é s z s é g e s e b b a s z t a l i é s bor-
víz. — H a t h a t ó s s z o m j c s i l l a p í t ó . — ó v s z e r 
f er tőző b e t e g s é g e k e l l en . — Orvosi rende le t 
s i e r i n t e g y m e l e g í t e t t pohárral í g y é k é h g y o -

morra. 

K í v á n a t r a t e l í t é s n é l k ü l t t ö l t é s t Is s z á l l í t a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 



Marx és Mérei 
B u d a p e s t , V I . , B u l c s ú - u t c z a 7 

Tudományos műszerek gyára. 
E g ^ S a Telefon 2 1 - 0 6 . 

IXulí?AR-UTCZA 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyáriása 

Gyártanak: f i z i ka i , k é m i a i , g e o -
déz ia i m ű s z e r e k e t . — E l e m i , 
p o l g á r i és k ö z é p i s k o l á k t e l j es 
be rendezése . — 8 0 m u n k á s , 

~ 16 l óe rő . ~ 

Kitüntetve: 1906-ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
i907-ben a r a n y é r e m . J 2/35 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII., Gsömörl-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Eltff magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Készítünk o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t , min-

den stylben, jutányos 

Készítünk t á r s u l a t i 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám 

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

Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. —-



O O T D I cs-®skir.'udvari hangszergyáros, 
N I i l W í l N A r f ó • I a m - k i r zene-akadémia, szin-
U I U f V n U U i . 8 1 U l házak, művészek stb. száll ítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u. 5. sz, Gyár: Öntöház-ii, 2. sz, 
Továbuá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
liúros-, vonós és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Váczi-utcza 50 

5* • íW 

e v i = 
jótállás mellett! w 

Pontos és 
l e g j o b b 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e k , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak g ^ r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
^ fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

i müórás és ékszerész, az ev. reí, egyházak szállítója, ^ l I l p J É l B S l & i r ^ 

l Budapes t , VII. , E rzsébe t -Körű t 29 . ^ ^ ^ M M M f a * » 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 
— vetítő készülékek 

a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m o n i u m o k 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezelt — hangszergyár-

HORNYANSZKY VIKTOR OS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 5 8 4 8 . 



PROTE 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivatal : 
IX. ker., Kálvin-tér 7. sz., a h o v á 
a kéziratok, előf izetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Pál. Naumann Frigyes. — Dr. T. I. — Vezérczikk : Az új végrehajtási törvény hivatása 
a ref. egyházi adók behajtására. Benedek Sándor. — Iskolaügy:, A középiskolai vallástanárképesítés. — Tárcza: 
Post tenebras lux. Dr. Tari Imre. — Belföld: Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai. Homola 
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Az Élet Könyvéből. 
Pál. 

„A törvényt tehát hiábavalóvá 
tesszük-e a hit által ? Távol le-
gyen ! Sőt inkább a törvényt meg-
erősítjük." Róm. 3.31. 

Pál megtámadta az akkori zsidóság minden szoká-
sát és beszédeiben azok lerombolására törekedett. A mire 
a letűnt kor büszke volt, azt ő közönbösnek, sőt veszé-
lyesnek tartotta. Az volt a szavajárása, hogy a „törvény 
nem üdvözít". Kegyes honfitársai ezt a tanítását rette-
netesnek mondották. 

Lépj csak oda egy kegyes protestáns hívőhöz és 
mondd szemébe : „A te hitvallásod többé már nem üd-
vözít." Bizonyára védeni fogja saját hitvallását — és 
joggal. Ámde ez a hitvallás ahhoz a jelentőséghez 
képest, mc a zsidóságra nézve a törvény volt évszá-
zadokon á . Ezért a törvényért ontották vérüket a mak-
kabeusok. Ez t a törvényért viselték el türelemmel a 
gúny ezerszeres támadásait. Ez a törvény uralta éjjelei-
ket s nappalaikat. Es ímé, jön egy férfiú, tele tűzzel és 
tehetséggel, mondván: a törvény nem üdvözít. Ha az 
ember mindezt jól szemügyre veszi, nem csodálkozhatik 
azon, hogy a zsidók őt félholtra verik, bevádolják, kínoz-
zák és vadul üldözik. Mikor Thessalonikába érkezett, 
rárohantak a zsidók, mert „az egész világot fölveri." 
Mikor Jeruzsálemben tartózkodott, összeesküdött ellene 
40 zsidó, hogy nem esznek s nem. isznak addig semmit 
se, a míg Pált el nem teszik láb alól. Féltek a szelle-
métől, mert Pál veszélyeztette egész dicső multjukat s 
romba akarta dönteni mindazt, a mit ők mindeddig szent-
nek tartottak. Sőt Jézus Krisztus zsidó tanítványainak 
legnagyobb része is idegenkedett tőle: a testvérek két-
ségbe vonták apostoli küldetését. Kisázsiában és Görög-
országban sokan lázítanak ellene, saját gyülekezeteiben is, 
csak azért, mert azt tanítja: a hit nem tügg a törvénytől! 

Mindazonáltal ez a férfiú, a kit a zsidó törvény 
jelentősége ellen való harczáért mindenütt üldözőbe 
vettek, nem veti meg a törvényt, nem anarkista, a ki 
csak arról ábrándozik, hogy a rendet fenekestül felfor-
gassa. A hívő ember személyes szabadságáról Jézus egyik 
apostola sem beszélt úgy, mint ő. Azokat a lánczokat, 
melyek a szellemet a külső világhoz bilincselik, széttépi. 
Mélyérzésű, érőshitű szabadsághős és mégis azt hirdeti: 
„Megerősítjük a törvényt!" 

Pál, a hit szónoka. Szereti Jézust. Egész lénye 
lángol érte. Önéletrajzát ezekkel a szavakkal írja meg: 
„Nem élek én, de él bennem a Krisztus." Csupa benső-
ség. Szabad, mint a levegő. Nem köti a zsidó törvény, 
nem köti az emberi rabszolgaság és mégis óriásként jár-
kel a tömegben, melyet még mindig a régi szokás és 
rendszabály vaskényszere szorongat. Független minden 
földi erőtől, egyedül mennyei Urának hódol, mondván: 
„Megerősítjük a törvényt 1" Rendszabályt, szigorúan köte-
lező erkölcsi törvényt, krisztusi életmódot követel. Érzi, 
hogy nem minden keresztyén képes alkotni, nem minden 
keresztyén képes a Krisztushoz vezető utat maga meg-
találni, mint ő. Sokan akadnak olyanok, a kik gyámol-
talanok, mankón járnak. Ezeket meg kell erősíteni. Meg 
van győződve arról, hogy a krisztusi szellem se boldo-
gulhat törvény és rend nélkül az emberek között. Erezze 
kiki az ő személyes szabadságát, de hangsúlyozza a 
keresztyén fegyelem szükségességét a nép közt! 

Pálnak nem sikerült ugyan a törvényt, melyet kere-
sett, egészen kiterjeszteni, de nagyjában igen. Senki sem 
képes olyan rendszabályokat alkotni, melyek minden szá-
zadra érvényesek. De késztesse minden időben a hívőket 
az a buzgóság, a mely Pált késztette, a ki a régi tör-
vényt ugyan lerombolta, de helyére újat hirdetett: „Meg-
erősítjük a törvényt!" 

Naumann Frigyes. Ford. Dr. T. I. 



Az új végrehajtási törvény és az egyházi 
adók behajtása.* 

Az új végrehajtási törvény magánjogi alkotás ugyan, 
de szerves összefüggésben van a közadók kezeléséről 
szóló törvényekkel. Erre vezethető vissza a m. kir. p. 
ü. miniszternek 1908. évi 2809 P. M. sz. körrendelete, 
melynek alapvető rendelkezése az, liogy az új végre-
hajtási törvénynek: az 1908. évi XLI. t.-czikknek intéz-
kedései az állami egyenes és közvetett adóknak és az 
egyenes adók módjára beszedendő kincstári követelé-
seknek és egyéb tartozásoknak behajtásánál is alkalma-
zandók. Az új adókezelési törvény: az 1909. évi XI. 
t.-czikk 52. §-a pedig intézményesen rendeli, hogy „a 
birói végrehajtási eljárás szerint, a foglalás alul egészben 
vagy részben mentesített vagyontárgyak, követelések és 
járandóságok a jelen törvény értelmében sem vehetők 
végrehajtás alá" s e tekintetben csakis egy megszorítást 
statuál. 

A református egyházi törvények I. t.-czikk 4. és 5. 
szakaszai szerint, az egyházi adók és más követelések 
behajtása czéljából az egyházi hatóságok a községi vagy 
városi, szóval a helyhatóság eljárását veszik igénybe, s 
az egyházkerület a m. kir. p. ü. minisztert esetenként 
az iránt is megkeresheti, hogy a tartozásokat az állami 
adók módjára hajtassa be. 

Ebből sokan azt a jogi következtetést vonják, hogy 
midőn a ref. egyházi adók behajtását a helyhatóság 
eszközli, ez a behajtást nem a közadókezelési törvény 
szerint foganatosítja. Ez egyszerűen tévedés, mert külön 
közigazgatási, végrehajtási, eljárási szabályaink intéz-
ményesen szervezve nincsenek, s így a helyhatóság is 
köteles az egyházi adókra vonatkozó zálogolásoknál 
figyelemmel lenni azokra a jogszabályokra, a melyeket 
a közadok kezeléséről szóló törvények előírnak. 

Ha már most ezeket a tételes intézkedéseket egybe-
vetjük : kettőt feltétlenül megállapíthatunk. Egyik az, 
hogy a ref. egyházi adóhátralékok kényszer útján való 
behajtása a közadók módjára történik. Másik pedig az, 
hogy a birói végrehajtási eljárás szerint a foglalás alul 
egészben vagy részben mentesített vagyonelemek egyházi 
adóhátralék fejében sem vonhatók foglalás alá. 

Ennek a ténynek jogi megállapítása az, a mi engem 
nagy aggodalomba ejt, mert attól tartok, hogy ebből az 
intézkedésből nagy veszteség hárul a református gyüle-
kezetekre, lelkészekre és tanítókra. 

* Az 1908. évi végrehajtási novella, a mely a létminimum 
érintetlen megóvását czélozza, — egyházi vonatkozásában közelről 
érdekel bennünket is. Miután szerkesztőségünket is kérdezték már 
ez irányban s Nógrádvármegye közigazgatási bizottsága jelenté-
sében is reámutatott arra, hogy a végrehajtási novella rendelke-
zései az egyházi tartozások behajtása elé leküzdhetetlen nehéz-
ségeket gördít, — ebben az ügyben egyházi életünk jeles tagjához, 
Benedek Sándor közigazgatási bíróhoz fordultunk véleményért, a 
melyet ő e czikkben volt szives velünk közölni. Czikkére felhívjuk 
az egyház vezetőinek komoly figyelmét. Szerk. 

Vegyük csak közelebbről szemügyre a végrehajtási 
novellának egyes határozmányait. Ezek a határozmányok 
nagyban kiterjesztik a végrehajtás alól való mentesség 
kereteit. A rendes fizetésnek foglalás alól mentes részét 
1600 K-ról 2000 K-ra, a nyugdíjaknál ugyanezt 1000 
K-ról 1200 K-ra emelik föl. Hasonló fölemelés történik 
a napidíjaknál s a katonai házassági biztosíték kama-
tainál. A köztisztviselők özvegyeinek nyugdíja, kegydíja, 
végkielégítése vagy nyugdíj megváltása, úgyszintén a 
gyermekek nevelesi járulékai egyáltalában nem foglal-
hatók le. E mellett azokon az ingóságokon kívül, a 
melyek a régi törvény szerint sem esnek végrehajtás 
alá, még egész halom ingóság nem foglalható le. Neve-
zetesen : 

1. a házi ájtatosságra közvetlenül szánt tárgyak, 
az imakönyvek; az istenitiszteletre szánt helyiségekhez 
tartozó szerelvények akkor is, ha magántulajdont képeznek; 
a sírok és sírboltok felszerelése, valamint a temetéshez 
közvetlenül szükséges tárgyak; 

2. a magánintézethez vagy üzlethez tartozó pecsét-
nyomók, bélyegzők, irományok, feljegyzési, üzleti ós 
egyéb könyvek; 

3. a világi vagy az egyházi hivatás teljesítéséhez, 
szükséges egyenruha s illetve ruházat; 

4. a csendőrséghez, valamint egyéb hatósági őrsze-
mélyzethez tartozó egyének fegyverei, felszerelése, szer-
számai, műszerei, kocsijai és lovai, a mennyiben a szol-
gálathoz tartoznak; 

5. tisztviselőknek, köz-, vagy magánhivatalnokoknak, 
lelkészeknek, tanárok- és tanítóknak, közjegyzőknek, 
ügyvédeknek, orvosoknak, mérnököknek, íróknak, művé-
szeknek s általában tudományos vagy művészi hivatás 
közben működő személyeknek, valamint szülésznőknek 
hivatásuk gyakorlásához szükséges könyvei, iratai, mintái, 
műszerei és segédeszközei; 

6. a gyógyszertár berendezése, munkaszerei, tartályai 
és gyógyszerkészlete, a menüdben az üzem folytatásához 
szükségesek ; 

7. kórházak s a gyógyintézetek felszerelése, a 
mennyiben az ott elhelyezett betegek részére szükséges; 

8. a háztartáshoz szükséges házi és konyhabútorok, 
evőeszközök, kályhák, tűzhelyek s a ruházkodáshoz 
szükséges tárgyak; 

9. a betegség vagy testi fogyatkozás okából szük-
séges gyógy- és egyéb szerek és segédeszközök; 

10. a kisiparosok, kézművesek ós napszámosok 
keresetének folytatásához szükséges szerszámok, eszkö-
zök, műszerek és állatok, valamint a kisiparosok és kéz-
művesek feldolgozható anyagkészlete 150 K érték erejéig ; 

11. egyhavi időtartamra szükséges élelmi, tüzelő és 
világítószerek, ezek hiányában pedig a lefoglalható kész-
pénzből a beszerzésükhöz szükséges összeg; 

12. az egynegyed évi házbér fedezésére szükséges 
készpénz; 

13. a mentes háziállatok és peclig az egy tehén 
vagy négy juh, vagy négy kecske részére szükséges 



félévi takarmány, ennek hiányában pedig a lefoglalható 
készpénzből a beszerzéséhez szükséges összeg; 

14. a mezei gazdálkodással foglalkozók részére, 
de legfölebb csak 12 holdnyi szántóföld műveléséhez 
szükséges vetőmag, igavonó jószág, egy félévre szük-
séges takarmány és szalma, gazdasági eszköz és trágya; 
vetőmag hiányában pedig a lefoglalható készpénzből a 
beszerzéséhez szükséges összeg ; 

15. azoknál, a kiknek járandóságai le nem fog-
lalhatók, a náluk talált készpénzből az az összeg, mely 
a foglalástól a legközelebbi esedékességig terjedő időre 
a le nem foglalható járandóság összegének megfelel. 

Ezek kétségtelenül humánus intézkedések, de ha 
elgondolom, hogy az elsorolt ingóságokon kívül a szegé-
nyebb néposztálynál más ingóságok egyáltalában nin-
csenek, sőt a középosztálynál is ritkábban találhatók : 
jogosultnak kell tartanom amaz aggályomat, hogy ezek a 
humánus intézkedések kártékonyán fognak visszahatni 
egyházaink anyagi helyzetére. 

Ennek közelebbi bizonyítására íme egy példa: X. 
községben lakik egy szabó, a ki 200 korona házbért 
fizet. Van házi és konyhabűtora, szerszáma, 150 korona 
értékű posztója, három métermázsa szene, 50 korona 
készpénze, egy tehene és egy kis kazal szénája. Ettől 
egyházi adóhátralékot behajtani nem lehet, mert a fel-
sorolt ingóságok a foglalás alul mind mentesek. Vájjon 
hova fog ez vezetni? Szerintem az adós jogvédelme 
csak addig a határig jogosult, a meddig a köztartozások 
behajtásának lehetősége is biztosítva van. 

A végrehajtási novella s az ezzel kapcsolatos 
tételes törvények még újak s nem mentek át a nép 
köztudatába. Ennek daczára már is hallhatók az ország 
egyes részeiből panaszok s Nógrádvármegye közigazgatási 
bizottsága már jelentésében rámutatott, hogy az egy-
házi tartozások behajtása leküzdhetetlen néhézségekbe 
ütközik s a jogosított egyházi személyeket a lét kérdése 
elé fogja állítani. Én csak rá akartam mutatni erre a 
kérdésre, mely bizonyára foglalkoztatni fogja még egy-
házi hatóságainkat. 

Benedek Sándor. 

ISKOLAÜGY. 

A középiskolai vallástanárképesítés. 
Mint ismeretes, az Egyházi Törvény ref. középisko-

láink vallástanárai képesítésének szabályozását az Egye-
temes Konventre bízta. A konvent még 1908-ban felhívta 
az egyházkerületek útján a theologiai akadémiák és a 
középiskolák tanári karait, hogy e tárgyban készítsenek 
javaslatokat. A felhívott intézetek a felszólításnak eleget 
is tettek s ennek alapján az Egyetemes Tanügyi Bizottság 
el is készítette javaslatát, melyet a konvent ez évi ápri-
lisi gyűlésében határozattá emelt. 

Az ügy közérdekű voltára tekintettel, az alábbiakban 
közöljük az Egyetemes Tanügyi Bizottság jegyzőkönyvé-

nek idevonatkozó pontját, mely a bizottsági szakelőadó, 
dr. Antal Géza részletes előterjesztését s a bizottságnak 
ez alapon hozott határozati javaslatát foglalja magában. 
A konvent, mint föntebb említettük, ezt a határozati 
javaslatot minden változtatás nélkül elfogadta. 

A kérdéses jegyzőkönyvi pont következőkép hangzik: 
„A fŐtiszteletű és méltóságos konvent múlt évi 

áprilisi ülése jegyzőkönyvének 53. a) pontja értelmében 
íelhívta az egyházkerületek útján a theol. akadémiák és 
a gimnáziumok tanárkarát, hogy a középiskolai vallás-
tanárképesités szabályozását illetőleg, a VI. törvényczikk 
78. §-ának figyelembevételével, 1908. év végéig terjesz-
szék be javaslataikat az egyetemes konventhez. 

E felhívásnak az összes theologiai akadémiák ós 
főgimnáziumok eleget tettek s a vallástanárképesítésre 
vonatkozó javaslatukat részint a konventi elnökséghez, 
részint az egyetemes tanügyi bizottság elnökéhez, részint 
a bizottság jegyzőjéhez beterjesztették, úgy, hogy ezek 
folytán egyetemes tanügyi bizottságunk abban a helyzetben 
van, hogy javaslatát az összes idevonatkozó tanárkari 
vélemények figyelembevételével készítheti el és terjeszt-
heti a fŐtiszteletű egyetemes konvent elé. 

A javaslatok igen divergálok, a min nem is csodál-
kozhatunk, ha a tárgyban magában levő nehézségre gon-
dolunk. A helyzet ugyanis az, hogy a legegyszerűbb s 
legtermészetesebb megoldástól, attól t. i., hogy a lelkészi 
oklevelet a középiskolai vallástanításra minden megszo-
rítás nélkül képesítőnek mondjuk ki, részint a történelmi 
előzmények, részint a középiskolai vallásoktatás specziális 
szempontjai s a vallástanároknak a középiskolai tanárok 
sorában elfoglalt helyzete miatt el kell térnünk s kivé-
teles eljárást kell statuálnunk azokkal szemben, kik 
valamely református középiskolában, mint a középiskolai 
tanártestületnek rendes tagjai, a többi tanárokkal egyenlő 
jogokban részesülnek és egyenlő kötelességeket viselnek, 
míg a nem református középiskolákban tanító hitoktatók 
ezt a munkát továbbra is lelkészi oklevelük birtokában 
minden külön eljárásra szoríttatás nélkül fogják végezni. 

A történeti előzményekből fölemlíthetjük, hogy a 
középiskolai vallástanári alkalmazhatóságot maga a kon-
vent 1898. évi határozatában mindkét lelkészi vizsga 
jeles eredményéhez kötötte; továbbá, hogy a zsinat Egyházi 
Törvényünk V. t.-cz. 78. §-ában hármas jogot állapit 
meg a vallástanári állás elnyerésére, t. i. vagy theologiai 
magántanári oklevél, vagy kiváló theologiai irodalmi 
működés, vagy középiskolai tanári oklevél bármely szak-
csoportból. Úgy a konventnek, mint zsinatunknak eljárása 
nyilvánvalóan mutatja, hogy a rendes lelkészi oklevél 
mellett még valami különleges képesítést is kíván azoknál, 
kik középiskolai tanári állásra pályáznak s csak a konvent 
és zsinat által elfoglalt álláspont szellemében állónak 
kell tekintenünk azt, hogy az összes beérkezett javas-
latok a középiskolákban működő rendes vallástanárok 
minősítésére a lelkészi oklevélen kívül még valami külön-
leges minősítő intézkedést is szükségesnek tartanak. 

A javaslatok közül egyesek (Karczag, Nagykőrös, 



Szászváros, Székelyudvarhely) az egyházi törvény intéz-
kedését vélik fentartandónak, a budapesti theologiai 
akadémia és a debreczeni református főgimnázium ezt 
az intézkedést még kibővíteni kívánják azzal, hogy a 
kinél az egyházi törvényben említett feltételek egyike 
sincs meg, az is választható az esetben, ha külön vallás-
tanári vizsgát tesz, úgy, hogy e két vélemény szerint a 
törvényben ideiglenesen biztosított három jogczím mellé 
még egy negyedik, t. i. a vallástanári vizsga letevésével 
nyert jogczím járulna. Néhány intézet (Csurgó, Hódmező-
vásárhely) a rendes lelkészi oklevél mellé valamely közép-
iskolai szakcsoportból megszerzendő középiskolai okle-
velet is kívánnak; más intézetek (az erdélyi igazgató-
tanács) theologiai magántanári képesítéstől vagy közép-
iskolai oklevél birtokától teszik függővé a vallástanári 
jogosultságot, melyhez két intézetünk (pápai főgimnázium, 
pápai theologiai akadémia) a bölcsészettudori oklevelet 
is, mint jogczímet biztosító feltételt is hozzáteszi. A 
legtöbb intézet azonban (budapesti főgimnázium, debre-
czeni theologiai akadémia, Hajdúnánás, Kecskemét, 
Kisújszállás, Kunszentmiklós, Máramarossziget, Zilah) 
külön vallástanári vizsga letevését kívánják, inely alól 
egyes intézetek (Békés, Hajdúböszörmény, Mezőtúr, Sáros-
patak, Szatmár) csak azokat kívánják mentesíteni, kiknek 
valamely középiskolai szakcsoportból tanári oklevelük van. 

Látni való, hogy tarka változatosságban nyilat-
koznak meg a vélemények, melyek közül azonban mégis 
kidomborodik kettő, t. i. egyik, a mely valamely közép-
iskolai szakcsoportból oklevéllel bíró lelkész-jelleggel 
bíró egyénnek megadja a jogot a középiskolai vallás-
tanárságra, másik, mely külön középiskolai vallástanári 
vizsga letevéséhez köti a pályázhatást s az állás-elfog-
lalhatás jogát. 

(Folyt, köv.) 

T Á R C Z A . 

Post tenebras lux. 
(Cantate a Kálvin-ünnepélyre.) 

Irta Roejvrich Henrik. 
(Folytatás.) 

Recitator. 

Már összecsapnak. Dúl harczszenvedély. 

Alt solo. 
Igazságod ne hagyd, nagy Istenünk! 
Néped győzelmet Tőled hisz, remél. 
Igéd örök, mi ha el is veszünk. 

Recitator. 

Genéve a hit tündöklő csillaga, 
Tanácsa törli a misét. 

Győz, győz a Krisztus lelkesült hada! 
Genéve, a pálmát elnyeréd!. 

Sopran solo. 

Fel, polgárok, nők, ifjak, öregek ! 
Ragyog Szent Péter temploma. 

Szívből Urunknak hálát zengjetek ! 
Fel, fel! Zúgjon víg harsona! 

Énekkar. 

Dicsőség Néked, Istenem! 
Ujjong szívem 
Új hit tüzén. 

Királyok áldják szent Neved! 
Neked, Neked 
Éneklek én. 

Imádlak buzgón, Istenem, 
E szent helyen. 
Uj hit emel. 

Igazságod magasztalom. 
Vigasztalóm, 
Nem hagylak el! 

Recitator. 

Genéve-ben a hit újra ébredett. 
Ki tudja mondani, mi lesz vele ?! 
— Ne félj, Genéve ! Az Úr véd tégedet, 

ím' jön már embere: 
Már jön Kálvin, dicsőn. 
Hitével, nagy tüzével fölemel. 

Segít Szentlélek a gyengélkedőn. 
Te erős vár leszel. 
Világit majd hited 
Európa egén. 
Hódítsz nagy népeket 
Igédnek erején. 

Kollégium oktatja fiaid, 
Akadémia hinti a tudást, 
Az éjbe szórja fénysugárait, 
Elűz minden vakhitet, babonát. 

Sopran solo. 

Vigyázz Genéve, őrizd kincsed, hited! 
Ellen elnyomva bár, 
Csak pillanatra vár, 

Ravasz, kiront, mikor nem is hiszed. 
Az ég borult, sötét, 
Hord vészes felleget. 
Ne félj, az Úr ha véd, 
Elveszned nem lehet. 

Recitator. 

Tudod, Genéve, a hit mily drága kincs, 
Szeress, szeress, adj másnak is, ha nincs! 

(Vége köv.) 

Francziából fordította: Dr. Tari Imre. 



BELFÖLD. 
Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 

közállapotai. 
Az új egyházpolitikai törvények életbelépte óta, 

minden évben beszámoltunk a m. kir. kormányjelentése 
és statisztikai évkönyve alapján az ország egyházi és 
valláserkölcsi közállapotairól. Megtesszük ezt most, az 
1907-ik esztendőre vonatkozólag is. Sajnos, ez a beszá-
molás sem fog még a hazai protestantizmus hódításáról, 
virágzásáról szólani, hanem, ha itt-ott jelentkezik is némi 
örvendetes föllendülés, a hazai protestantizmust még min-
dig a küzdés, szenvedés s különösen a mai, egyrészt a 
vallást tagadó materialista, másrészt a vallást a római 
hierarchia és ultramontanizmus szolgálatába vonó irány-
zatok között bizonyos egységes és határozott iránynél-
küli képben mutatja be. Ám, mind a mellett, ha e kép 
ezúttal is szomorú lészen, annál kevésbbé csüggesszen 
el, hanem ellenkezőleg tettre ébresszen, határozott, czél-
tudatos cselekvésre buzdítson. 

I. Népesség. 

Az 1900. évi népszámlálás óta elmúlt hét év alatt 
a magyar szent korona országainak népessége a szüle-
téseknek a halálozások feletti többlete útján nem keve-
sebb, mint 1.536,901 lélekkel gyarapodott. Ha a népszám 
növekedése csak a természetes szaporodás alakulásától 
függne, a magyar birodalom népessége az 1907. év végén 
20.791,460 lélekre rúgott volna. Leütve azonban e szám-
ból — a nemzetközileg elfogadott módszer szerint — a 
legutóbbi népszámlálás eredményei alapján megállapí-
tott kivándorlási különbözetet, a kiszámított népesség: 
20.674,735 lélekre csökken. Azonban a kivándorlásnak 
az utolsó népszámlálás óta igen bő mértékben történt 
megnövekedése, mely az utóbbi években már majdnem 
teljesen felemésztette a népességnek a természetes sza-
porodás útján többletét, kétségtelenné teszi, hogy a né-
pesség valóságos száma a kiszámított népesség itt közölt 
számánál jóval kisebb. Ha figyelembe vesszük, hogy az 
utolsó hét évben csak a tengerentúlra kivándorlottak 
száma 850,000-re rúgott, a visszavándorlás és a beván-
dorlás számításba vételével is körülbelül 700,000-re lehet 
becsülni a hét évi népveszteséget, úgy, hogy az 1907. 
évvégi népszámot körülbelül 20.100,000-re tehetjük, a 
miből hozzávetőleg 17.600,000 jutna az anyaországra és 
2.500,000 a társországokra. 

A hitfelekezetek aránya az 1900. évi népszámlálás 
szerint a birodalomban: róm. kath. 51*5, gör.-kath. 9'6, 
ref. 12'7, ág. h. ev. 6'7, gör.-kel. 14'6, unit. 0*4, izrae-
lita 4'4, egyéb 0'1. 

II. Házasságkötések,. 

A magyar birodalom területén 1907-ben összesen 
201431 házasságot kötöttek, 24,605-tel többet, mint 
1906-ban. A házasulási hajlam eme kedvező alakulása, 

melyhez hasonlót hazánkban egyáltalában nem találunk, 
kétségen kívül okozati összefüggésben áll 1906. évi ara-
tásunk fényes eredményével, mely a politikai válság 
megoldásával karöltve, az 1907. év első felének házas-
ságkötéseire erősen éreztette hatását. A házasságkötések 
számában tapasztalható ily nagymérvű emelkedés azon-
ban más fontos tényezők hatását is mutatja. Ily tényező 
a népesség kedvezőbb szaporodása a nyolczvanas évek-
ben, különösen az 1883. és 1884. évek rendkívüli nép-
növekedése, mivel a 23—24. év előtt született egyének most 
léptek házasuló korba. De magyarázatot nyerünk a lefolyt 
óv folyamán kötött házasságok területi megoszlásából is. 
Ugyanis az 1883—84-es években tapasztalható nagy 
népnövekedés, túlnyomólag az anyaországra esett s a 
társországokban alig hagyott nyomot; ennek megfelelőleg 
az anyaországban 24,229-el, ellenben a társországok-
ban csak 376-al volt több a házasságkötés 1907-ben, 
mint 1906-ban s az ezer lélekre eső arányszám az anya-
országban és a magyar birodalomban 8'7-től 9'9-re, ille-
tőleg 8'7-ről 9'8-ra emelkedett, míg a társországokban 
8'9-en maradt. 

A felbomlott házasságok száma összesen 137,120 
volt. Ebből 130,010 házasságot a halál szüntetett meg; 
elválás folytán 7,110 házasság bomlott fel, 3,220-al 
több, mint 1906-ban. A házasságok szaporodása 64,311, 
oly magas szám ez, mely az eddig páratlanul álló 1904. 
évi házassági többletet is kerek 10,000-rel múlja felül. 

Az anyaország összes megyei és városi törvény-
hatósága közül 38 volt olyan, melyben ezer lélekre 10-nél 
több házasság esett. Különösen kedvező házassági arány-
számot mutatnak Bács-Bodrog és Kolozs, ezer lélekre 
12 házasságot, továbbá Szolnok-Doboka (11'8), Tolna 
(11'4), Békés (11*4) vármegyék, valamint Szabadka (11'2) 
és Baja (ll'O) törvényhatósági jogi városok. Legkevesebb 
a házasságok száma Árva (7'0), Moson (7'3), Sáros (7'3), 
Sopron (7'6), Győr (7'8), Vas (7'8) és Szepes (7'8) vár-
megyékben, Komárom és Sopron városokban, hol ezer 
lélekre még 7 házasságkötés sem esett. — A társországok 
házassági aránya csak Szerém és Eszék városban haladja 
meg a 10-et, a többi törvényhatóságokban azon alul 
marad. 

(Folyt, köv.) 
Homola István. 

KÜLFÖLD. 

A genfi psychologiai kongresszus a vallásról. 

(Folytatás.) 

Másnap, augusztus 4-én, párhuzamos iilés kere-
tében folytatták a vitát. A közönség fokozott érdeklődést 
tanúsított a vita iránt. A rendezők pártatlanságát mutatja, 
hogy a szabadgondolkodó Leuba tánárt ültették az 
elnöki székbe. 

Lutoslawski tanár, ez a nyugtalan vérű, érdekes 
kis lengyel ember, beszélt legelőször. Kár, hogy nagy-



fokú szubjektivizmusán nem tud uralkodni. Hithű róm. 
katholikus, ki szeretne mindenkit megtéríteni. Most is, a 
kérdés tudományos fejtegetése helyett, más terekre téve-
lyedett. Szenvedélyes hangon elbeszélte megtérése törté-
netét. Húsz évig szkeptikus volt. Majd metafizikai térre 
csapott át s azt fejtegette, hogy igenis vannak természet-
fölötti erők s ezekre szükségünk van. 

Egy másik buzgó róm. kath., a miszticzizmus kérdé-
sével sokat foglalkozó Pacheu párisi abbé is fölszólalt, 
— sokkal tapintatosabban és sokkal nagyobb hatást is 
keltve. Mesteri]eg kezeli a franczia nyelvet s valóságos 
debatter. A későbbi üléseken már nemcsak valóságos, 
hanem szenvedélyes, sőt kissé erőszakos vitatkozónak 
is bizonyult. Emez első felszólalásában igen szépen meg-
mutatta, hogyan lehet a vallási jelenségeket szigorúan 
tudományos alapon tárgyalni. Nem mint theologus beszél. 
Nem beszél Istenről s a végső okokról; se nem tagadja, 
se nem bizonyítja ezeket. A lelki organizmust zeneszer-
számhoz hasonlítja, melyhez kitűnő vagy gyengébb zene-
értők nyúlhatnak. Az úgy a természetes, mint természet-
fölötti behatásokra válaszol. 

Két genfi ref. lelkész is résztvett a vitában. Rochat 
L. L. hangoztatja, hogy nem lehet vallási jelenségekről 
szólani, a nélkül, hogy mi magunk is ne érezzük azt 
magunkban. Fulliquet tanár örömmel látja, hogy a figyelem 
ráterelődött arra, a mi fő a vallásban: a lelki jelenségre, 
nem pedig a dogmára. Szemére veti az elnöklő Leuba 
tanárnak, hogy előadásában átlépte azokat a határokat, 
a melyeket sem a filozófia, sem a vallás psychologiája 
nem léphet át a nélkül, hogy metafizikába ne csapna át. 

Az ülés végén Höffding tanár örömét fejezte ki a 
fölött, hogy a különböző felekezetek theologusai oly nagy 
érdeklődést mutattak a valláspsychologia kérdése iránt. 
Reméli, hogy szavaik hasznos tanulságul szolgálnak a 
psychologusoknak, de viszont azt is, hogy ők meg azok 
fölfogásából tanulnak. 

A vallási jelenségek lélektanának kérdése sokakat 
élénken foglalkoztatott. Egyeseknek még sok mondani-
valója volt. Ezért a csütörtöki estélyen elhatározták, 
hogy másnap újból parallel ülést rendeznek a befejezet-
len vita folytatása czéljából. Augusztus 6-án volt ez a 
harmadik ülés. Az egyetem díszterme, hol a rendes 
tanácskozás folyt, úgyszólván teljesen kiürült V^H'kor. 
Majdnem mindenki a szomszéd terembe ment a vallási 
kérdés vitájára. 

Bertrand Elek lyoni tanár elnökölt. Elmondta, hogyan 
érlelődött meg az előző estén a mai ülés eszméje. Figyel-
meztette újólag a gyűlésen résztvevőket, hogy ne theo-
logiai, se metafizikai, hanem kizárólag psychologiai szem-
pontból szóljanak a tárgyhoz. 

Pacheu párisi abbé volt az első felszólaló. Késznek 
nyilatkozik, kizárólagosan tudományos alapon, bárkivel 
fölvenni a vitát a vallási jelenségek terén. Majd Leuba 
tanár előadását bonczolgatva, rátér az automatizmusnak, 
mint a misztikus jelenségek rugójának kérdésére. Hosz-
szasan tárgyalja az ellene és mellette fölhozható érveket. 

Fölveti a kérdést, vájjon az automatizmus segélyével 
megérthetjük-e a misztikus jelenségeket? 

E kissé elvont s valóban skolasztikus ízű fejtege-
tés után, Lutoslawski varsói tanár vidámította föl — 
akaratán kívül — a hallgatóságot. Ez a jó ember oly 
igyekezettel védelmezte vallási nézeteit, mintha csakugyan 
azt hitte volna, hogy ettől a kongresszustól függ a vallás 
jövője. Minduntalan az emelvényre szaladt, mindenkinek 
válaszolni akart. Gondoskodott róla, hogy az elnök ne 
unatkozzék. Első felszólalásában arról az ismertetőjelről 
beszélt, mely véleménye szerint egyedül lehet döntő a 
vallási típusok osztályozásánál. Szerinte a fő és a döntő 
elem a megelőző életben való hit. 

Két tekintélyes részről jövő felszólalás hangzott el 
ezután : Höffding-é és Flournoy-é. Ezek kiemelték a vitát 
szétfolyó medréből. 

Höffcling tanár tartalmas, rövid fölszólalásában rá-
mutatott arra, hogy a Pacheu abbé választotta vitatko-
zás! mód sehogyse vezethet eredményre. Ha valamely 
vallási jelenség lélektani magyarázatát keresve — úgy-
mond — az elimináczió útját választjuk és ez nem vezet 
eredményre, vájjon biztosak lehetünk-e afelől, hogy más, 
természetes okok nem lehetségesek ? Nem szakíthatjuk 
egyszerűen félbe valláspsychologiai kutatásainkat és 
mint psychologusok, tudományos munkát végezve, nem 
hivatkozhatunk mindjárt az „első oku-ra, ha nem talál-
tuk, vagy nem tudtuk megtalálni a természetes okot. 
Ez fölöttébb tudományellenes eljárás volna. Mi mind-
nyájan kutatók vagyunk, úgyis mint psychologusok, 
úgyis mint emberek. Van egy határ, melyet nem szabad 
átlépnünk s kell lennie egy nyitott ajtónak természetes 
okok titka számára. 

A nagy tetszéssel fogadott fölszólalás után, álta-
lános figyelem közepette állott föl szólásra a kongresz-
szus nagytekintélyű elnöke, Flournoy tanár, ki maga is 
sokat foglalkozott a vallás psychologiájának kérdésével. 
Szavai megmutatták, hogy mennyire nincs igazuk azok-
nak, kik folyton a tudás és a hit között lévő összefér-
hetetlenségről beszélnek. 

Fölszólalását Höffdingéhez fűzte. Megemlíti azokat a 
szabályokat, melyeket igen gyakran félreismernek a 
vallás psychologiájának vizsgálata közben. Vissza kell 
térnünk — úgymond — Kant módszerére. Isten a tudo-
mány keretein kívül esik. A tudomány Istennek sem létét, 
sem nemlétét nem bizonyíthatja be. Némely theologusok, 
miután eliminálták a természetes okokat s látták, hogy 
azok bizonyos vallási jelenségek megmagyarázására elég-
telenek, az „első ok"-hoz szeretnének folyamodni. De 
ez a tudomány követelményeinek tökéletes félreismerése. 
A tudomány egyszerűen azokat a tapasztalati elemeket 
keresi, melyek valamely jelenséget meghatároznak. Ne 
higyjék, mondotta, hogy nékem nem volna saját véle-
ményem a dolgok alapjáról. A szenvedés s a társadalmi 
bajok nagy kérdésének láttára, én sem maradok közöm-
bös. De a bennünket körülvevő nagy titokról alkotott 
fölfogásunk nem tudomány többé: az már érzelmeink 



világába tartozik. Vannak dolgok, melyek aggasztanak. 
Azok, a kik azt hiszik, hogy a titkok nyitját megtalálták, 
bizonyára nyugodtabbak nálamnál. Legyen mindegyikünk 
az, a mi lenni óhajt: az élet úgyis fölülmúlja a tudo-
mányt. De ha a vallási jelenségek psychologiáját tanul-
mányozzuk, föltétlenül ki kell zárnunk a transzczenden-
tális kérdéseket. 

A jelenlevők hosszantartó és meg-megújuló helyes-
lése azt bizonyította, hogy a hallgatóság túlnyomó része 
egyetért a kiváló tudós fölfogásával. Utánuk még többen 
fölszólaltak. Így Pacheu abbé, majd egy rokonszenves 
római fiatal tanár: Amendola, Pacheu abbéval szemben. 
Bizonyos aggályai vannak az iránt, mintha az extatikus 
állapot a vallási jelenségek sorában tárgyalható volna. 
Dubois Rafael tanár is felszólalt ismét. Szabadgondol-
kodó nézeteit, a vallásnak a tudománnyal való összefér-
hetetlenségét magyarázgatta újra, többek közbeszólása 
közben. Válaszolt neki nyomban Pacheu és fölhívta, ma-
gyarázzon meg saját álláspontján egyik-másik jelenséget. 
Lutoslawski is újból felszólalt. A vallás lényegét akarta 
megmagyarázni. Szerinte nem egyéb az, mint az Istentől 
való függés érzete. Flournoy tanár is felszólal újra. 
Kérdést intéz Pacheu abbéhoz — a tárgyalások során 
többször fölemlített Sz. Teréz esetével kapcsolatban — 
az extatikus állapotra vonatkozólag. 

Az idő már dél felé járt s mivel valami határozott 
megállapodásra még mindég nem jutottak, a vitát más-
napra, szombat d. e.-re halasztották. 

(Vége köv.) 
(Genf.) Dr. K. I. 

IRODALOM. 
Értesítés és kérelem. A parókhiális könyvtár mult 

évi s folyó évi illetményei (összesen 3 kötet.) az összes 
ref. egyházak lelkészi hivatalaihoz megküldettek. Fel-
kérem mindazokat, kik a könyvilletményt meg nem kapták 
volna, hogy ezt a körülményt legkésőbb szept hó 15-ig 
jelentsék be nálam. Kunszentmiklós, 1909. aug. Baksay 
Sándor püspök, biz. elnök. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A kismányai ref. gyülekezet, 

meghívás útján Pály Lajos diósförgepatonyi lelkészt, — 
az abaújszántói ref. gyülekezet Göndöcz István miskolczi 
segédlelkészt, — a hernádbüdi ref. gyülekezet Lengyel 
István miskolczi segédlplkészt, — az alsó-felsőjózsai 
ref. gyülekezet Karla Ödön békésgyulai segédlelkészt 
választotta meg lelkipásztorává. 

Egyházi Aranyköuyv. Süteö István rimaszombati 
ügyvéd, a rimaszombati ref. templomnak egy 11,400 
koronába került hangverseny-orgonát ajándékozott. A régi 
orgonát, a melynek 3500 koronát kitevő átalakítási költ-
ségét szintén Süteő István viselte, :iz egyház a nem 
régen épült ruttkai templomnak ajándékozta. 

I)r. Baltik Frigyes és Laszkáry Gyula jubileuma. 
A dunáninneni evangélikus egyházkerület püspöke: dr. 
Baltik Frigyes és felügyelője ; Laszkáry Gyula, az 

idén érte meg ötvenedik esztendejét annak, hogy az 
egyház szolgálatába lépett. A kerületnek f. hó 26—27-én 
Pozsonyban tartott közgyűlése meleg ünneplésben része-
sítette ebből az alkalomból a jubilánsokat. Az örvendezők-
höz ós üdvözlőkhöz mi is szívesen csatlakozunk s őszintén 
kívánjuk a tiszteletreméltó férfiaknak: ad multos annos! 

Templomszentelés. A szászludvégi ref. gyülekezet 
f. hó 29-én szenteli fel Isten dicsőségére új templomát. 
A felszentelést Kenessey Béla püspök fogja végezni. 

Egyházmegyei gyűlések. Az alsóbaranya-bácsi 
ref. egyházmegye f. hó 24—25. napjain tartotta meg 
közgyűlését Baján. Lefolyásáról jövő heti számunkban 
adunk tudósítást, — Az abauji ref. egyházmegye aug. 
31-én, — az alsózempléni ref. egyházmegye szept. 7-én 
tartja meg közgyűlését. 

A dunántúli evang. egyházkerület körélből. Aug. 
16—18. napjain voltak a kerület gyűlésezései Sopronban. 
Aug. 16-án délelőtt a kerületi tanítóegyesület tartotta 
közgyűlését, a melyen tárgyalták az orsz. evang. tanító-
egyesület létesítésének kérdését ós bizottságot küldöttek 
ki a részletes tanterv, illetve vezérkönyv elkészítésére. 
— Aug. 16-án este volt a gyámintézet díszgyűlése, a melyen 
dr. Berzsenyi Jenő világi és Löw Fülöp egyházi elnökök 
mondtak lelkesítő beszédeket. — Aug. 17-én délelőtt a 
kerületi evangéliumi egyesület ülésezett. Gyurátz Ferencz 
püspök lelkes és építő megnyitó beszéde után, Kapi 
Béla az egyházmegyei lelkészegyesületek munkásságáról 
számolt be, s ezzel kapcsolatban a gyűlés egy politikai, 
illetve néplap megindítását szükségesnek nyilvánította. 
Gyurátz Ferencz püspök a nőnevelés nagy fontosságát 
ajánlotta a lelkészek figyelmébe. Stáner Gyula előadása, 
Scholtz Ödönnek a külmisszióról, Stáner Sándornak a 
liturgiái biz. működéséről, Varga Gyulának a pénztár 
állapotáról szóló jelentése után a tisztújítást ejtették 
meg, újból megválasztván az eddigi tisztikart. — Dél-
után fogadták ünnepélyesen a városba érkezett új felügye-
lőt : Véssey Sándort, a kinek hivatalos beiktatása az aug. 
18-dikán megnyitott kerületi gyűlésen történt meg. A 
küldöttségileg a gyűlésbe meghívott felügyelőt, a hivatali 
eskü letétele után Gyurátz Ferencz püspök üdvözölte, 
s beszédében reámutatott az evangéliumi egyetemes 
papságnak a prot. egyházigazgatásban való nagy fontos-
ságára. Az új felügyelő, az üdvözlő beszédre adott vála-
szában hálásan köszönte meg a bizalmat, a mely őt a 
felügyelői székbe emelte, s szolgálatát készséggel ajánl-
ván fel, főként a vallástalanság és a hithűség elernyedt-
sége ellen való küzdelem szükségességét hangsúlyozta. 
Az evang. egyet, egyház nevében br. Prónay Dezső 
egyet, felügyelő, az egyet. ref. egyház és a dunántúli 
kerület nevében dr. Antal Gábor püspök, a testvér evang. 
kerületek nevében Szentiványi Árpád ker. felügyelő, 
Sopron, Somogy és Vas megyék nevében Baán Endre 
főispán, majd a kebelbeli testületek és intézetek üdvö-
zölték az új felügyelőt. A közgyűlés folytatólag végzett 
dolgaiból kiemeljük a következőket. A lelkészi kongruának 
2400 koronáig való rendezését sürgetendőnek jelentette 
ki a gyűlés. A Ne temere dekrétum ügyének tárgya-
lásával kapcsolatban Gyurátz püspök a legnagyobb 
éberségre és lankadatlan buzgalomra hívta fel a lelké-
szeket. Elismeréssel adózott a gyűlés a püspöknek a 
kőszegi leányiskola továbbfejlesztésére irányuló sikeres 
működéséért. A theol. tanárok nyugdíjügyét rendezték. 
Ajánlatosnak jelentették ki a soproni és a felsőlövői 
tanítóképző intézetek egyesítését. Á horv.-szlavonországi 
lelkészek íizetésrendezési ügyét az egyet, gyűlés elé 
terjesztették. A renitens zágrábi gyülekezet ügyében 
bevárják a biz. jelentését, de egyszersmind felhatalmazták 



a püspököt, hogy szükség esetén egész tekintélyével 
éreztesse a renitenskedő gyülekezettel szemben az egy-
házi törvény hatalmát. A főiskolai biz. jelentése kapcsán 
tudomásul vette a gyűlés a főiskolai missziói egyesület 
megalakulását. Helybenhagyták a ker. tanítóegyesület 
alapszabályainak módosítását, s kimondották az espe-
resi hivatalok mellett a kápláni állások szervezését. 
Felterjesztést tesznek az egyházegyetemhez az egyháznak 
az alapítványok körüli autonómikus jogainak megóvása 
érdekében, valamint a miatt is, hogy az Ihász Lajos 
elhunytával megüresedett főrendiházi tagság betöltését 
miért halasztgatja a kormány? Kerületi főjegyzővé Bognár 
Andrét, aljegyzővé Madár Mátyást választották meg. 

A Gergely- és Julián-naptár egyesítése megtör-
tént, habár csak parczialisan, a budapesti gör. kath. 
gyülekezetben. A mint ugyanis olvassuk, a budapesti gör. 
kath. gyülekezetek kérelmére, a római pápa megengedte, 
hogy a gyülekezet a Julián-naptár helyett a Gergely-féle 
naptárt használhassa. A pápai engedély szeptember else-
jén lép életbe. — A forrás, a melyből ezt a hírt merí-
tettük, nem szól arról, hogy a naptáregyesítés fejében 
a kultuszminiszter megváltotta volna a budapesti gör. 
kath. plébánus párbérilletményét. íme tehát megtörtén-
hetik a naptáregyesítés a nélkül is, hogy ezen a czírnen 
az állam, illetve az adózó polgárság zsebén újabb rés 
vágassék. Legalább mi így gondoljuk. Azonban nem lehe-
tetlen, hogy a budapesti gör. kath. plébánus is még meg 
fogja kapni a maga kárpótlását! 

Az üldözött magyar római katli. egyház. Lányi 
György nagyváradi kanonok, tinini czímzetes püspök, a 
trónörökös volt magyar tanítója, a ki egy üresedésben 
levő megyés püspökségre van jelölve, István király 
napján tartott egyházi beszédében feltűnő kijelentéseket 
koczkáztatott meg a magyar róm. kath. egyház helyzetét 
illetőleg. Keserű fájdalommal panaszolta fel a magyar 
róm. kath. egyház elnyomott voltát, „Odáig jutottunk — 
úgymond — hogy nekünk, a kik a hazát megalapítottuk, 
keli vallási türelemért könyörögnünk azoknál a fele-
kezeteknél, melyeket kegyesen reczipiáltunk. A társa-
dalmat meg kell a salaktól tisztítani; eljött az ideje annak, 
hogy kardot rántsunk a katholiczizmus védelmére és a 
társadalomban új szellem megteremtésére" (Bp. Hirl.). 
Olvasva e kijelentéseket, nem tudjuk: mi aludtunk-e 
eddig vagy a cz. püspök úr, — mert mi épen megfor-
dítva látjuk a felekezetközi helyzetet! Azt hisszük, hogy 
inkább a ez. püspök úr kívánta magát a mai klerikális 
és reakcziós érában alkalmasnak mutatni a megyés püs-
pökségre ! 

A magyarhoni egyetemes evangelikus egyház 
gyámintézete, a Luther-Társasággal egyidejűleg szep-
tember hó 25. és 26. napján Kassán tartja meg ezidei 
évi közgyűlését. 25 én délben 11 óra 44 perczkor fogják 
fogadni Kassán a vendégeket; aznap fél négy órakor 
lesz a Luther-Társaság igazgató-választmányainak az 
ülése a vármegyeház közgyűlési termében (Fő-utcza). Fél 
öt órakor ugyanott lesz a Luther-Társaság közgyűlése. 
Este fél hét órakor Luther-ünnepély lesz a kassai ág. 
h. ev. templomban (Kossuth Lajos-utcza). Másnap szept. 
26-án d. e. 9 órakor gyámintézeti istentiszteletet tarta-
nak az ág. h. ev. templomban s az istentisztelet után 
ugyanott az E E. E. gyámintézeti tagok közgyűlésre 
ülnek össze. A kedvezményes vasúti jegyek ügyében 
már intézkedett a Luther-Társaság elnöksége. A kik a 
kedvezményes vasúti jegyet igénybe venni szándékoznak, 
azok Majba Vilmos Luther-társ. titkárnál (Budapest, VII., 
Rottenbiller-utcza 12. sz.) s az elszállásolásra vonatkozólag 
Mphr Béla kassai ev. lelkésznél jelentkezzenek. (E. 0.) 

Orgona megrendelés. A nádasladányi (Fejér-
megye) ref. egyház, a temploma részére szükséges új 
orgona készítésével Országh Sándor és fia rákospalotai 
(Bpest- mellett) orgona és harmóniumgyáros czéget bízta 
meg. Az új orgona teljes sípsorral a legújabb csőrend-
szer szerint készül és f. évi szeptember hó 19-én lesz a 
használatnak átadva. 

ISKOLA. 
Értesítés. A budapesti skót ref. missziónak V., 

Hold utcza 17. szám alatt lévő polgári leány-iskolája, 
melynek I. és II. osztálya az elmúlt iskolai években 
nyílt meg, az 1909/1910 iki iskolai évben a IH-dik osz-
tállyal fog kibővíttetni. Tehát az új tanévben három 
osztállyal biró polgári iskolánk lesz. A IV. osztály a 
következő évben fog megnyílni. Beiratások eszközöltetnek: 
szeptember hó 1—4. napjain d. e. 8—12 óráig. A beira-
táskor minden jelenikező köteles szülőjével vagy annak 
megbízottjával megjelenni ós születési bizonyítványát, 
oltási, iletve újraoltási bizonyítványát és elemi iskolai 
bizonyítványát magával hozni. A ki bizonyítványt felmu-
tatni nem tud, köteles felvételi vizsgát tenni. Minden 
jelentkező tanuló tartozik azonnal 8 kor. beiratkozási 
ós 15 kor. negyedévi tandíjat fizetni. Az egész évi tan-
díj 60 kor., mely negyedévi részletekben fizetendő. A 
beiratkozási és az első negyedévi tandíj fizetése alól 
senki sem menthető fel. A jó bizonyítvánnyal biró 
tanulók a tandíj fizetésének kötelezettsége alól részben 
vagy egészben való felmentést a beiratáskor írásban 
kérhetik. A kik a Hokl-utcza 17. sz. alatt végezték az 
elemi iskolát, előnyben részesülnek. Az angol nyelv, 
mint rendkívüli tantárgy fog taníttatni. Díja havonként 
3 kor. Ha jelentkezők kellő számmal vannak, úgy a 
zongora ós franczia nyelv taníttatásában is részesül-
hetnek, havi 10 korona, illetve 3 kor. tandíj fizetése 
mellett. A polgári leányiskolával összeköttetésben leány-
internátus van ugyanazon épületben. Tájékoztatót szívesen 
küld Burgess Edith, az internátus vezetője. 

EGYESÜLET. 
A ref. tanítók orsz. egyesülete f. hó 21-én tar-

totta meg közgyűlését Budapesten, a ref. főgimnázium 
dísztermében. A közgyűlést Simon Károly elnök nyitotta 
meg hosszabb beszéddel, a melyben visszapillantást 
vetett az elmúlt három év történetére. Ezután foglal-
kozott azokkal a föladatokkal, a melyek a református 
tanítóságra várnak. Az elnöki előterjesztések során kegye-
letes szavakkal emlékezett meg Kiss" Áron dr. haláláról. 
Majd azt javasolta, hogy az egyesület Antal Gábor dr.-t 
negyven éves papi jubileuma alkalmával üdvözölje. 
A napirendet Szalóhy Dániel nyitotta meg, a ki Kiss 
Áron dr. fölött mondott emlékbeszédet. Kiss Áron ér-
demeit a közgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg. 
Sinka Lajos, az egyesület tiszteletbeli elnöke foglalkozott 
ezután a tanítók szolgálati pragmatikájának kérdésével. 
Határozati javaslatot terjesztett elő, a melyben kérik a 
konventet, hasson oda, hogy a törvényhozás mielőbb módo-
sítsa a református tanítókra sérelmes népiskolai törvényt, 
olyképen, hogy minden tanító, a ki magyar nyelven tanít, 
olyan fizetést kapjon, mint az állami tanítók. Továbbá 
kérik, hogy a konvent küldjön ki bizottságot, amely a taní-
tók feladataival foglalkozzék. Többek hozzászólása után, a 
közgyűlés a javaslatot elfogadta, Lévay Imre a fizetés-



rendezés kérdését adta elő. Ebben az ügyben már a 
mult közgyűlés fölterjesztést intézett a konventhez, a 
melyben kérték, hogy a református tanítók az államiakkal 
egy elbírálás alá essenek. Bemutatta ezután azt a kér-
vényt, a melyet ebben az ügyben a képviselőház elé 
terjesztenek. Többek felszólalása után a közgyűlés a 
kérvényt elfogadta és elhatározta, hogy felterjeszti a 
képviselőházhoz. Ezután Dobó Sándor ismertette a leg-
újabb zsinati törvényeket ós azok alapján a tanítók jogi 
helyzetét. Kovács Lajos buzdító szavai után áttértek az 
indítványok tárgyalására. Végül Benedek János dr. ország-
gyűlési képviselőt az egyesület dísztagjává választották. 

GYÁSZROVAT. 

Papszász Gyula, a szarvasi ág. hitv. ev. tanító-
képző-intézet igazgató tanára, folyó hó 19-én, életének 
40-ik, tanári működésének 16-ik évében, hosszas szen-
vedés után jobblétre szenderült Nagyrőczén. Hivatalbeli 
kötelességét utolsó perczéig nemes lelkesedéssel s lel-
kiismeretes odaadással teljesítette, méltán fájlalhatják 
tehát elhunytát mindazok, a kik őt jellemének tisztasága 
és hivatásának buzgó teljesítése alapján becsülni és sze-
retni megtanulták. 

Csilláry Benő a kecskeméti ref. jogakadémia nyuga-
lomba vonult igazgató tanára, életének 88-dik évében 
elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 
Nagy Zsigmond szilágyballai ref. lelkész f. hó 

25-én elhunyt. A szerencsétlen férfiú önkezével oltotta 
ki életét, 45 éves korában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Olvasóink figyelmébe. A fővárosba utazó lelkészek, 
tanárok figyelmét felhívjuk a VIII. ker., Szentkirályi-u. 
10. I. em. (a Rákóczi-út mellett) megnyílt Auguszta-
pensióra, hol mérsékelt árak mellett kényelmes lakást 
és úri ellátást kaphatnak. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s tván . 

PÁLYÁZATOK. 
P á l y á z a t 

református tanító- és tanítónőképző intézeti 
vallástani kézikönyvekre 

A tiszántúli református egyházkerület f. évi júniusi 
közgyűlésének 95. sz. határozata alapján, a református 
tanító- és tanítónőképző intézetek számára, az egyetemes 
konvent 1904 évi júniusi gyűlésének 53. sz. határozatá-
val megállapított tantervnek megfelelően írandó követ-
kező vallástani kézikönyvekre hirdetek pályázatot: 

1. Az első osztály számára: „Bibliaismeret: Ó- és 
különösebben az újszövetség." Egy könyvben. 

2. A második osztály számára: „Keresztyén hit-
es erkölcstan." Egy könyvben. 

3. A negyedik osztály számára: A „református 
egyház szervezete és szertartása. — A népiskolai vallás-
tanítás módszerének ismertetése és gyakorlati alkalma-
zása." Egy vagy két könyvben. 

A tankönyvek nyelvezeti és tárgyalási módszere 
a tanító- és tanítónőképző intézetek osztályai tanul-
mányi színvonalának, terjedelme pedig a tantervben meg-
szabott heti két órának megfelelő legyen. 

A pályaművek tisztán és könnyen olvashatólag -— 
esetleg gépírással — írva 1910. évi június l-ig a tiszán-
túli református egyházkerület püspöki hivatalához, a 
szerző nevét rejtő zárt jeligés levéllel nyújtandók be. 

A pályaművek elfogadásáról a megelőző szakbizott-
sági bírálat alapján az 1910. évi őszi egyházkerületi köz-
gyűlés fog határozni. 

Az elfogadott pályamunka írói dija nyomtatott íven-
ként 100 korona. A munka az egyházkerület tulajdonába 
megy át s az egyházkerület kiadásában jelenik meg; 
de a nyomdai korrekturát a szerző tartozik végezni. 
Következő kiadások alkalmával az egyházkerület 1904. 
évi 97. sz. közgyűlési határozatában megállapított szabály-
zat szerint a változatlan vagy javított kiadáshoz képest 
a szerző az első kiadás írói díjának 50 vagy 75 száza-
lékában részesül. Az írói díj kiutalványozása az egyház-
kerület pénztárából a munkának sajtó alól kikerülése 
alkalmával történik. 

Debreczen 1909. augusztus hó 19-én. 

Erőss Lajos, 
püspök. 

P á 1 y á z a t. 

A debreczeni református főiskola akadémiáján rend-
szeres bölcsészet tanszékére református vallású egyének 
részére pályázat hirdettetik. 

A megválasztandó tanár a rendszeres bölcsészet 
köréből, az akadémiai iskolai törvényeknek és a közép-
iskolai tanárképzés követelményeinek megfelelő előadá-
sokat köteles tartani, legfeljebb heti tíz órán. 

A pályázók minősítését illetőleg megkívántatik az 
egyetemi magántanári képesítés a szoros értelemben vett 
bölcseleti tárgyak valamelyikéből, s a mennyiban ez a 
megválasztottnál hiányzik, annak utólagos megszerzése, 
tanszékének elfoglalásától számított négy éven belül fel-
tétlenül kötelező. 

Magántanári képesítés birtokában nem levő pályázók 
közül csak az olyanok kérvénye vétetik figyelembe, a 
kik a rendszeres bölcseletből szakbeli doktorok. Az 1904. 
évi VI. t.-cz 109. §-a értelmében alkalmazhatók olyan 
egyének is, a kiknek az említett minősítésük hiányzik 
ugyan, de tudományos irodalmi munkásságuk által tudo-



mányszakjokban való képzettségüknek kiváló bizonyí-
tékát adták. 

A megválasztott tanár az 1894: 27. t.-cz.-ben szer-
vezett országos nyugdíjintézet jogosított és kötelezett 
tagja. 

Javadalmazása : rendes jogakadémiai tanárok szá-
mára biztosított javadalmazás. 

Az 1897. évi 183. sz. egyh. kerületi végzés azonban 
a 200 koronás korpótléknak 400 koronára emelését 
kilátásba helyezte. 

Míg a megválasztott tanár meg nem szerzi az egye-
temi magántanári képesítést, javadalmazása 4000 korona 
alapfizetés, 800 korona lakpénz és öt izben 200—200 
korona korpótlék lesz. 

A közvetlenül megelőzőleg közép- vagy főiskolai 
rendes tanári minőségben eltöltött szolgálati idő a kor-
pótlék, főiskolai rendes tanári minőségben eltöltött szol-
gálati idő azonkívül a fokozat szempontjából is beszámít-
tatik; nyugdíj szempontjából a beszámításra az 1894. 27. 
t.-cz. rendelkezései az irányadók. 

A pályázati kérvények közhivatalban levők által 
felettes hatóságuk útján, mások által közvetlenül (kel-
lőleg felszerelve: születési anyakönyvi kivonattal, élet-
rajzi vázlattal, az irodalmi működést is feltüntető mellék-
letekkel és hatósági orvosi bizonyítvánnyal ellátva) hiva-
talomban f. é. október l-ig nyújtandók be. 

A megválasztott tanár állását 1910. február 1-én 
foglalja el s később meghatározandó időben szaktárgya 
köréből vett székfoglaló értekezést tart. 

Debreczen, 1909. augusztus hó 17-én. 
Eröss Lajos, 

püspök. 

P á l y á z a t . 

A debreczeni református főiskola jogakadémiáján 
a jog bölcsészet tanszékére református egyének részére 
pályázatot hirdettetik. 

A megválasztandó tanár tárgyai: jog- és államböl-
csészei, egyik félévben heti 6, másikban heti 4 órában ; 
ethika egy félévben heti 3 órában ; nemzetközijog egy 
félévben heti 3 órában. Ezenkívül köteles heti 4 órában 
főtárgyainak köréből vett specziál- kollégiumokat tartani. 

A mennyiben a tanulmányi rendben változás tör-
ténnék, előadásait, a megállapított tudománykörön belül, 
az új tanulmányi rendnek megfelelőleg lesz köteles meg-
tartani. 

A pályázók minősítését illetőleg megkívántatik az 
egyetemi magántanári képesítés a jog-és állambölcsészet-
ből; s a mennyiben ez a megválasztottnál hiányzanék, 
annak utólagos megszerzése, a tanszék elfoglalásától 
számított 4 éven belül feltétlenül kötelező. 

Magántanári képesítés birtokában nem lévő pályá-
zók közül csak az olyanoknak kérvénye vétetik figyelembe, 
a kik jog- vagy államtudományi doktorok. 

A megválasztott tanár az 1894:27. t.-cz.-ben szer-
vezett országos nyugdíjintézet jogosított és kötelezett 
tagja. 

Javadalmazása: jogakadémiai rendes tanárok szá-
mára biztosított javadalmazás. 

Az 1897. évi 183. sz. egyh. kerületi végzés azon-
ban a 200 koronás korpótléknak 400 koronára emelését 
kilátásba helyezi. 

Míg a megválasztott tanár meg nem szerzi az 
egyetemi magántanári képesítést, javadalmazása 4000 
korona alapfizetés, 800 korona lakpénz és öt ízben 
200—200 korona korpótlék lesz. 

A közvetlenül megelőzőleg főiskolai rendes tanári 
minőségben eltöltött szolgálati idő a korpótlók és foko-
zat szempontjából beszámíttatik; nyugdíí szempontjából 
a beszámításra az 1894. 27 : t.-cz. rendelkezései az 
irányadók. 

A pályázati kérvények közhivatalban levők által 
felettes hatóságuk útján, mások által közvetlenül (kellő-
leg felszerelve : születési anyakönyvi kivonattal, életrajzi 
vázlattal, az irodalmi működést is feltüntető mellékletek-
kel és hatósági orvosi bizonyítvánnyal ellátva) hivata-
lomban f. é. október l-ig nyújtandók be. 

A megválasztott tanár állását 1910. február 1-én 
foglalja el, s később meghatározandó időben szaktárgya 
köréből vett székfoglaló értekezést tart. 

Debreczen, 1909. augusztus hó 17-én. 
Eröss Lajos, 

püspök. 

N Y I L T T É R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

r~—"— ' ' 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természe tes vasmentes savanyuviz. 
Kapható ásvány vizkereskedéseküeu vagy a Szinvo-Lipóczi Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Fludolf-rakpart 8 

tĉ  t^1 v^* tsfc téf* te^ ÍÍ̂  

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

(J^t^^te^11^11^1e^^c^^ei^1 & & t é ^ 1 tc^ 

Erdély és SzaM 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
legelőnyösebb be-

szerzési forrása. 
1 / 5 2 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker., Baross-utcza 21. szám. 
Rcsz l s 'es k é p t s árjegyzékek ingyen f'-s bérmentve. 

Mechanikai gyár. Ü v e g f u v ő - m ü h e l y . 



Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r,-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a. 19/18 

E g y l e t e k , i n t é z e t e k é s t á r s u l a t o k r é s z é r e 

G Y Á S Z K O C S I K 

é s e h h e z t a r t o z ó l ö t a k a r ő k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o i l a k , k c c s i s f l l t i S n y ő k , r a v a t a l o z á s i czik-
k e k . Á r a j á n l a t o k a t é s k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a i n g y e n é s b é r m e n t v e küld a 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

!! HARMONIUMOT!! 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkflli töltést Is szállít a 

Kállai Lajos motorgyára 
B u d a p e s t , V I . , G y á r - u t c z a 28. 

Teljes iőtái lás k i tűnő cséplésért. % 

A je.'enlor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gözgepek 
cserébe vétetnek. 

kettős tlsztító-szerkezettal. 

! Egyedül l é tező t í i dondság ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetögépek stb. 

E z e n m o t o r c s é D i c - k é s z l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e f e l ő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

s e h o l e l ő n y ö s e b b e n n e m v e h e t , m i n t 

Reményi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

Budapest, VII., Király-utcza 58. 
T e l e f o n 8 7 — 8 4 . T e l e f o n 8 7 — 8 4 . 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k i s k o l a i - é s s z a l o n -

h a r m o n i u m o k b a n , k i s e b b t e m p l o m i o r g o n á k 

l e g o l c s ó b b á r a k b a n . z = z . 

s a j á t é rdeke , h o g y a d d i g 

h a r m o n i u ö i o í n e v e g y e n , m í g 

R e m é n y i l e g ú j a b b á r -

j e g y z é k é t e l n e m o l v a s t a , 

m e l y i n g y e n é s b é r m e n t v e 

k ü l d e t i k . 15/14 

R é s z l e t f i z e t é s r e is k é s z -
p é n z á r a k m e l l e t t . 

forrás 

O r g g o n a g y á i * 
villamos gépekkel berendezve 

R i e g r e r O t t ó 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ő z e r ő h a j t á s - é s s a j á t v i l l a m o s v í l á g i t á s s a l b e r e n d e z v e . 

O R S Z Á G H S Á N D O R É S F I A 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson . aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, mt-lyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-

.. I . lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Budapest, VII., Garay-ntcza 48. 
csász. és kir. udvari szállító 

A bécsi ós párisi világkiál itáson, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású csőrendszerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemeshangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. m/10 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 



Hegedűs és Sándor 
prot. irod. könyv- nohl<0r"70Vlh0V1 megjelentek és 
kiadóhivatalában UKlJlCl&UllJClI : kaphatók: 

I h V A c o T n i n c Apologétika. Ára vaszonkö-L^rüSS i ^ d j O S . t é s b e n 8 K 
T h V A c c T o í r ^ c Budhista katekizmus. Német-
£ L l U b S l ^ d J O b . b ö l fordítva. Ára fűzve 2 K. 
Vászonkötésben 4 K 
O ry LTíc-c Estéli órák I. Ára fűzve 
O Z . I V l b S r v d l U t y . 3K.Vászonkötésben 5K. 
T a n n c n ^ Q r i r l n r Kálvin János élete és egy 

J d l l L b U J d l l U U l . házpolitikája. Ára fűzve 
4 K. 2 K. Vászonkötésben. 

Kun Béla dr. e s f l i '" l t" i"51 

J 

2 K 
Magyar református egyházalkotmány. Ára . . 7 K 
N T Q C T V K á m í v Kálvin theologiája. Ára vá-
í N d g y j x a r o i y . s z o nkötésben . . . 5 K. 
lSJx7nr-\7 P ó l Szoros kapu. Ára fűzve . 4 K. 
^ V a i y I d i . Vászonkötésben . . . . 6 K. 

á n n Q i 7 n l t á n P a p i d o l ? o z a t o k I I L ( K ö ' 
_ e m v j o i í u x i i . fönséges egyházi beszé-
dek.) Ára vászonkötésben 6 K. M í t r r w i r c ; C v n l í l papi dolgozatok HL Ára IVlirr ÜVlCb o y u i d . vászonkötésben 7 K. 
Q C ^ K á Í A T c o f Debreczeni Lelkészi Tár 
O . O Z d U U J U Z b L l . (Gyakorlat) Ref. Papi 
Lexikon) VI. Ára vászonkötésben . . . . 10 K. 

Zsiray Károly. | ° n
v f " a k é z i k 8 n y v í 6 o A K a 

Konfirmáczióra való Káté. Készítette Sz. Papp István. 
Közrebocsátotta Révész Bálint. Átdolgozta S. Szabó 
József. Á r a — " 3 0 K . 

í r 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kis*, udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-

ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, ,Hangfokozó gerenda" , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = = gyár. = = = = = 
Saját találmányit ( R Á K Ó C Z I ) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 kor.-tól följebb. 

# % 
Pontos és V = 5 é v i = 
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rwv 
mi 
f«v 
Oki* 
mi 
mi 
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mi 
mi 
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l e g j o b b ORA jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak g ^ p r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Jutányos 
árak! 

HORNYÁNSZKY VIKTOR GD. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKSTEN. 4 5 8 8 2 . 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX. ker., Kálvin-tér 7. sz., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

L a p t u l a j d o n o s , k iadó és felelős sze rkesz tő : 

H A M A R I S T V Á N . 
F ő m u n k a t á r s a k : 

Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Elet Könyvéből: Az éjszakák jelentése. V. J. — Vezérezikk : A IX. róm. kath. nagygyűlés. H. I. —- Iskolaügy : 
A középiskolai vallástanárképesítés. — Tárcza : Post tenebras lux. Dr. Tari Imre. — Kálvinjubileumi emlékbeszéd. 
Dr. K. I. — Könyvismertetés : Tanügytörténeti és pedagógiai czikkek repertóriuma 1908-ig bezárólag. Dr. Barcsa 
János. — Be l fö ld : Az alsóbaranya-bács-szlavóniai ref. egyházmegye közgyűlése. Tudósító. — A külső-somogyi 
egyházmegye közgyűlése. Balaton I. — A felsőbaranyai ref. egyházmegye közgyűlése. Tudósító. — Külföld : A 
genfi psychologiai kongresszus a vallásról. Dr. K. 1. — Egyház. — iskola. — Különfélék. — Pályázatok. 

Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Az éjszakák jelentése. 

„. . . . Éj éjnek ad jelentést". 
(Zsolt. 19.s). 

Láttam a Mont Blanc felett kelő, fejedelmi pompájú 
reggelt. Szemléltem nagy Alföldünkön a nyári nap kelé-
sét. Néztem, a mint az új nap első sugara, a genfi tó 
árnyas tükörén végigömlött. Figyeltem a fákon átlopódzó 
reggeli napsugárnak a kicsiny havasi patak vizében való 
fürdését. 

Lélekben jártam a teremtés reggelén. Képzeletben 
átéltem az embereket és népeket teremtő nagy reggele-
ket. A világtörténelem új korszakot alkotó reggeleit szu-
mir földön és Babiloniában, Mózes és Krisztus korában, 
a reformáczió és a nagy forradalom idején. S várom az 
új reggelt az új század elején. 

Mindezeken a reggeleken a természet és történet 
függönyei mögött sejtettem, hittem és tapasztaltam a 
nagy Isten mindenható kezét és szerető atyai szívét. 
„Nap napnak mond beszédet". (Zsolt. 193.). 

De nem kevesebb gyönyörrel és áldással láttam az 
Alpok királyára boruló biboralkonyt, a mélységes kék egű, 
holdvilágos, csillagsugáros estét és a fekete éjszakát. A 
nagy síkságot ellepő hollószárnyú estét. A kék tónak és a 
kék égnek nyomába lépő aczélszínü tavat és sötétkék eget 
a genfi estéken. Az eltűnt napsugár helyébe szálló s a 
kis patakot elfátyolozó erdei estvéli sötétségét. Nagy 
emberek halálát, világtörténelmi korszakok végét és régi 
istenek alkonyát. „Ej éjnek ad jelentést" Arról, ki nem-
csak a kezdet, de a vég is. • 

Azonban nemcsak ezek a nagy éjszakák adnak jelen-
tést a természet és történet Uráról. Ennél nagyobbakat 
teremtett 0 . Az első nap estéjétől az özönvíz éjszakájáig. 
A Jákob éjszakai álmától az egyiptomi szabadulás éjje-
léig. Gedeon, Eli, Sámuel, Salamon, Dávid, Ilyés, Zaka-
riás jelentős éjjeleit. A bethlehemi pásztorok s abethle-

hemi Szülött boldog éjszakáját. Krisztus imádságos hegyi 
éjjeleit. Az utolsó vacsora, elfogatás ós vallatás éjsza-
káját. A halál napjának déli sötétjét. A sziklasíri éjsza-
kát. A feltámadásnapi emmausi estét, s a békesség-hozó 
és kételkedés-győző jeruzsálemi estéket. Jeruzsálem 
pusztulásának és a római világbirodalom s a pogányság 
halálának estvéjét. A középkor alkonyát. Az egyént 
elnyomó, a szabadságot ölő, nemzeteket és egyházakat 
gyötrő korszakok elmúlásának estéit. Azt a nagy estét, 
melyen ama nagy Babilon teljesen leomlik. És az utolsó 
ítélet örök éjét, melyben minden istenellenes élet és 
hatalom teljesen megbukik. 

Ezeknek a szent éjszakáknak jelentései a világ-
vezérlő, emberüdvözítő Istennek atyai kegyelmét, az üd-
vösség Fejedelmének megváltó szerelmét hirdetik örök 
beszéddel, isteni himnusszal. 

Sőt minden este és minden éjszaka jelentést ad a 
másiknak és minden embernek a mindenség Uráról, 
mindnyájunk Atyjáról. 

A munka nappala után a pihenés estéje. A szen-
vedés napja után a szenvedés-altató éjszaka. A nyilvá-
nosság előtt kérkedő nap után a magábatérés csendes 
estvéje. A bűnös nappalok után a bűnbánó könnyhullatás 
éjszakája. A hivatali, foglalkozásbeli verítékezés után a 
szelíd társas öröm kedves estéje. Az iskola, az utazás 
a távollét után a szeretteinkkel való találkozás és vidám 
együttlét estéje. A világban való járás után az Istennel 
való társalkodás szent estvéje. 

Csak ne volna soha részünk a Jób megátkozott 
éjszakájában: „Sötétüljenek el az Ő estvéjének csillagai; 
várja a világosságot, de az ne legyen és ne lássa a 
hajnal pirját!" (Jób. 3.y.) Lelkünket, házunkat, egyhá-
zunkat mentse meg ettől a világosság Atyja és az Ő 
világosító Fia, s a mi világosságban járó életünk. És 
vezéreljen mindnyájunkat a Krisztus szelleme reggelen, 
napon, estén és éjszakán át a megígért örök jövendő 
felé, a melyben nem lesz éjszaka! (Jel. 22.5) V. J. 



A IX. róm. kath. nagygyűlés. 

A római katholikus egyesületek országos szövet-
sége kilenczedik nagygyűlését tartotta meg aug. 29—31. 
napjain az Alföld egyik metropolisában, Szegeden. 

Többször foglalkoztunk már a róm. kath. nagy-
gyűlésekkel lapunk hasábjain. Többször felmutattuk már 
azok tanulságait a magyar protestáns közönség előtt. S 
a szegedi nagygyűlés lezajlása után mégis meg kell ezt 
tennünk újra; mert az az irányzat, a mely a magyar 
római katholiczizmus restaurálása terén vezetővé válik : 
a szegedi nagygyűlésen ismét csak világosabban kive-
hetővé vált, s kell, hogy komoly figyelmét felhívja 
mindazoknak, a kik a magyar politikai ós társadalmi 
élet felekezeti jelszavak és törekvések szerint való tago-
lását veszedelmesnek ítélik, — s még inkább azokét, 
a kik a róm. kath. szervezkedések hatásait felekezeti 
tekintetben legelső sorban érezni kénytelenek. 

A szegedi róm. kath. nagygyűlés, kiilső lefolyá-
sában, az érdeklődés tekintetében, nem maradt az előbbi 
gyűlések mögött. Sőt ellenkezőleg. Főpapság, mágnás-
világ, intellingenczia és nép oly számmal volt azon képvi-
selve, a melyhez hasonlót, a tömeg tekintetében, a szocziá-
listáktól eltekintve, senki sem képes magyarországon pro-
dukálni. A szegedi gyűlés csak újabb bizonysága annak, 
hogy az öntudatos szervezkedés és az ennek érdekében 
kifejtett buzgó propaganda mire képes, még akkor is, 
a mikor a jelszavakban és törekvésekben csak igen 
rész szerint található fel az igazság. El kell ismernünk, 
hogy a szegedi gyűlés csak újabb bizonysága volt a 
róm. kath. restauráczió sikeres előhaladásának. 

Nem volna ez ellen egy szavunk sem, ha ez a 
restauráczió csupán a hitélet mélyítésére, az egyház igaz-
gatásából kirekesztett világi elemnek a közügyekbe bevo-
nására irányulna. Hanc veniam damus petimusque vicissim 1 
Az a szellem s az az irányzat azonban, a melyben a 
róm. kath. restauráczió mozog, s a mely felől a szegedi 
nagygyűlés újabb bizonyságokkal szolgál a figyelmes 
szemlélőnek: jogosan kihívhatja a kritikát. 

Egy, protestáns színezetéről épen nem nevezetes, 
tekintélyes fővárosi napilap szerint, a szegedi nagy-
gyűlés a belső meghasonlásnak bizonyos szimptomáit 
mutatta fel, a nagygyűlés és a népszövetségi gyűlés el-
nöki megnyitó beszédeiben. Olvasva Rakovszky István 
és gr. Zichy János megnyitó beszédeit, kétségtelen, 
hogy az eszközök megjelölésében eltérés mutatkozik. A 
mi azonban a czélt illeti, mi úgy látjuk, hogy a két 
szónok között semmi eltérés nincs. Mindkettő szerint a 
czél a róm. kath. valláserkölcsi felfogásnak és szel-
lemnek a köz és az államéletbe bevitele. A míg azonban 
gróf Zichy János ezt politikai pártszinezet nélkül, az 
összes róm. katholikusok tömörítésével, a róm. kath. sajtó, 
a róm. kath. iskolaegyesület támogatása és a ker. (értsd: 
róm. kath.) szocziálizmus támogatása útján látná jónak 
elérni, — addig Rakovszky István határozottan a poli-
tikai római katholiczizmus szervezését és érvényesítését 

látja czélszerűnek, mert hiszen „mindennek a vége, a 
csattanója, a politikai arénán dől el." A czél tehát közös, 
— csupán az eszközök mások. De a jezsuita elvektől 
— látszólag — bármilyen eltérőleg vallja is gr. Zichy 
János, hogy „a czél nem szentesítheti az eszközöket", 
a ki tud olvasni nemcsak a sorok között, hanem némi 
tekintetben a vesékben is: egy pillanatra sem lehet 
kétségben a felől, hogy az a veszedelem, a mely a magyar 
felekezeti, társadalmi és állami életre elkövetkezik, ha 
ennek a közös czélnak sikere lesz, — egy cseppet sem 
lesz kisebb, akár gr. Zichy János, akár Rakovszky István 
reczeptje szerint valósul is meg, 

Jó lesz ezt tanulságul levonnunk, s hozzá még meg1 

figyelnünk azt, hogy a szegedi gvűlésezéseken nem gr. 
Zichy János koncziliánsabb, hanem Rakovszky István 
radikálisabb és intranzigensebb felfogása talált köztet-
szésre, s hogy a róm. kath. sajtóorgánumok is ez utóbbit 
részesítik magasztalásban. Rakovszky István nem győzte 
ugyan hangoztatni, hogy a róm. kath. népszövetség 
nem a harezot, hanem a békét keresi, — de a ki figye-
lemmel kíséri a róm. kath. népszövetségi szervezkedéseket 
és azok működését: megint nem lehet kétségben a felől, 
hogy a róm. kath. restauráczió nem csupán a róm. kath. 
valláserkölcsi élet mélyítésére, nem csupán a róm kath. 
öntudat fokozása törekszik, hanem egyenesen arra, hogy 
ennek szellemét érvényesítse a felekezeti, társadalmi és 
állami élet minden terén, és pedig nem csupán a szabad-
kőművesség, a szocziálizmus, a vallásellenes szocziologiai 
és tudományos törekvések, s a zsidóság, hanem az evangé-
liumi protestantizmus letörésével is. 

Ezt jó lesz megjegyeznünk és tanulságul elvon-
nunk. Jó lesz, ha megjegyzik egyházi ós világi méltó-
ságaink, a kik nemcsak hogy távol szokták magukat 
tartani a protestáns egyháztársadalmi szervezkedésektől, 
de általában elítélőleg nyilatkoznak hivatalos beszédeikben 
azok felől. De jó lesz, ha megjegyzik a lelkipásztorok 
s a tanítók is, a kiknek legelső sorban feladatuk lenne, 
hogy a róm. kath. szervezkedés veszedelmére necsak 
felhívják a gondozásukra bízottak komoly figyelmét, — 
hanem, hogy az az ellen való védekezés munkáját is 
vezessék. 

A róm. kath. népszövetségnek, pár év leforgása 
alatt, 212,000 tagja van. A róm. kath. napi és heti sajtó 
bőven élvezi a róm. kath. sajtóegyesület támogatását. A 
róm. kath. egyházi, egyháztársadalmi és szocziális szer 
vezetek el vannak látva a szükséges anyagi és szellemi 
támogatással. S mindezekkel szemben mi, magyar protes-
ánsok, mint az oldott kéve állunk. Sehol semmi komo-

lyabb, a veszedelem nagyságához méltó tömörülés és 
akczió 1 

Jó lenne azért, ha elvégre tanulnánk ellenfele-
inktől. 

H. I. 

' — — o 



ISKOLAÜGY. 

A középiskolai vallástanárképesítés. 
(Folytatás és vége.) 

Ha nézzük a középiskolai rendes vallástanár hely-
zetét a többi középiskolai tanár között, s azt a képe-
sítést, mellyel eddig a középiskolai vallástanár a többi 
tanárral szemben bírt: megállapíthatjuk, hogy a közép-
iskolai vallástanár csak oly vizsgák letevéséről szóló 
bizonyítvánnyal rendelkezik, melyek a többi középiskolai 
tanárok választott szakcsoportjából megkívántató alap- és 
szakvizsgálatnak felelnek meg. Nem vizsgáz tehát a 
középiskolai tanárok mindegyik szakcsoportjánál meg-
kívánt magyar nyelv s irodalomból, s nem tesz az úgy-
nevezett pedagógiai vizsgálatnak megfelelő vizsgálatot. 

A középiskolai oktatásban pedig tagadhatatlan 
fontossága van úgy a magyar nyelv s irodalomból, mint 
a filozófiából s pedagógiából szerzett ismereteknek. Igaz 
ugyan, hogy a filozófia s pedagógia hallgatására theolo-
gusaink is kötelezvék; de míg régebben több egyház-
kerületünkben a lelkészjelölteknek tanítói oklevelet is 
kellett szerezniök, újabban a filozófiát és pedagógiát 
csak mint kötelezett rendes tantárgyat hallgatják ugyan 
s belőle kollokválnak is, a nélkül azonban, hogy e tár-
gyakból vizsgát tennének, mert sem a filozófia, sem a 
pedagógia nem képezi tárgyát az alapvizsgálatnak sem. 

Helyesnek s minden tekintetben megokoltnak mond-
hatjuk tehát azt az álláspontot, mely a középiskolai 
vallástanároktól egy külön, főleg bölcsészeti és peda-
gógiai tárgyakra irányzott vizsga letevését kívánja. Kérdés 
csak az, hogy nem helyettesíthető-e ez a vizsgálat akár 
theologiai magántanári vizsgával, akár bölcsészet-tudori 
oklevéllel? 

Nézetünk szerint nem helyettesíthető sem az egyikkel, 
sem a másikkal. Mind a két vizsgálat az egyes tudo-
mányszakok valódi tudományos műveléséről tesz tanú-
bizonyságot, de nem arról, hogy az illető theol. magán-
tanár vagy bölcsészet-tudor a középiskolai oktatáshoz 
szükséges pedagógiai, didaktikai s methodikai isme-
retekkel rendelkezik. Teljesen igaza van a debreczeni 
theol. akadémia tanárkarának, mely a theologiai magán-
tanárságról s ennek a vallástanári állással fölállított 
kapcsolatáról így ír: „A theologiai magántanári intéz-
mény felállításával az egyes theologiai tudomány-csoportok 
művelésére magukban belső hivatottságot, külön azok 
valamelyikéhez hajlandóságot érező szaktudósokat akart 
egyházunk nevelni magának; olyan tudós theologusokat, 
kiket az időnként üresedésbe jövő theologiai akadémiai 
tanári székekbe már mint kész embereket állíthasson be. 
Az ilyen szaktudós, szelleme irányát követve, a theologiai 
akadémián kiváló előadó tanárrá fejlődhetik ; ám mi a 
vallástatiárban nem az esetleg egyoldalú szaktudóst, 
egyáltalán nem is tudós theologust, hanem olyan vallásos 
kedélyű, a szeretet lelkétől áthatott, a vallási ismereteket 
gyermek-ifjak fejébe, lelkébe, szivébe maradandólag 

beplántálni képes lelkésztanárt keresünk, ki nevelő hatá-
sával tegye fel a koronát tanítói képességére". 

Ha pedig sem a bölcsészet tudori, sem a theologiai 
magántanári képesítés, melyek közül az utóbbi az egy-
házi törvényben ideiglenesen jogczímet ad a vallástanári 
állás elnyerésére, nem pótolja a jelzett szakvizsga hiá-
nyát, nyilvánvalóan még kevésbbé pótolhatja az irodalmi 
munkásság, mely még, ha nem efemer-értékű dolgokat 
produkál is, legjobb esetben a szerző szakirodalmi isme-
retéről s az írásbeli feldolgozásban tanúsított jártasságáról, 
de nem a tanítási elvek és módszerek ismeretéről tanús-
kodik, s így egy külön vallástanári vizsga s erről szer-
zett oklevél mutatkozik kívánatosnak. 

Ekként tehát a törvényben megállapított hármas 
jogczímből kettő elesvén, kérdés, hogy a külön közép-
iskolai tanári oklevél mellett szükség van-e a vallástanári 
vizsgára, vagy pedig a lelkészi oklevelük mellett külön 
tanári oklevéllel bírók, minden további megszorítás nélkül, 
pályázatra bocsáthatók-e ? Mivel a puszta lelkészi oklevél 
elégtelenségét egyéb középiskolai oklevéllel szemben 
abban állapítottuk meg, hogy a lelkész csak szaktár-
gyaiból tesz vizsgálatot, de nem tesz vizsgálatot a filo-
zófiai s pedagógiai tárgyakból, nyilvánvaló, hogy a ki 
ezeket a vizsgákat, bár más szakcsoporttal kapcsolatban 
letette, eleget tett a hozzá, mint középiskolai szaktanárhoz 
fűződhető követelményeknek, mert a pedagógiai elveknek 
a vallástanítás anyagára alkalmazása már csak alkal-
mazás, mely, ha az illető a tanítás módszereinek isme-
retében járatos, minden nehézség nélkül magától megjő. 
Nem oszthatjuk a debreczeni theol. akadémiának a tanári 
oklevéllel is bíró lelkészekkel szemben kifejezésre jutott 
aggodalmait, hogy akárhány olyan eset fordulhat elő, 
hogy „valaki azért teszi félre már megszerzett lelkészi 
oklevelét, mert lelke bensejében elégedetlen azzal a 
munkával, a melyet neki, mint lelkésznek kellene végeznie; 
mert nem érez magában hajlamot hirdetni például ama 
hitigazságokat, a melyekkel áll vagy esik egyházunk, 
s lelke e küzdelmében a rokon tanári pálya felé fordul, 
ott szerez diplomát, majd szakjának tanárává lesz és 
mert lelkészi diplomája is van, tanítania kell esetleg a 
vallást is. Vájjon ki várhatja már tőle, hogy beleöntse 
szíve melegét, lelke legjobb gondolatait egy olyan mun-
kába, a melytől már régebben elfordult, a melyhez nem 
érez magában semminemű benső hajlandóságot ? Őt 
azonban semmi esetre sem lehet felelőssé tenni azokért 
az ifjú lelkekért, a melyekből a jó plántáló hiánya miatt 
kivesznek az élő vallásosság magvai. Más oldalról azonban 
bizonyos, hogy behatóbb pedagógiai ismereteket is kell 
keresnünk egy középiskolai vallástanárnál, mert az ő 
képesítésénél arról van szó, hogy egy lelkészi egyént 
tanári jellegű egyénné is habilitáljunk " Mert a míg túlzás 
volna a vallástanárságot a lelkészi oklevélen kívül még 
egy más középiskolai szakcsoportból szerzett oklevélhez 
kötni, ép oly túlzás szerintünk az, ha a jelöltnek nem-
csak előnyére nem számíttatik be, hogy egy külön szak-
csoportból oklevele van, de sőt bizonyos tekintetben 



hátrányául magyaráztatik egyes előfordulható esetek álta-
lánosítása révén. Ezért azt tartjuk, hogy a ki középiskolai 
tánári oklevelet szerzett bármely szakcsoportból, az lelkészi 
oklevél birtokában minden további megszorítás nélkül 
pályázhassék vallástanári állásra, szíve belső meggyőző-
désének s indító okainak vizsgálatát fönnhagyva annak, 
ki egyedül képes sziveket és veséket vizsgálni. 

T Á R C Z A . 

Post tenebras lux. 
(Cantate a Kálvin-ünnepélyre.) 

Irta: Roehrich Henrik. 
(Folytatás és vége.) 

Alt solo. 
Mi lárma, za j? Mi sírás, jajgatás? 
Jaj, ott testvéreinket verdesik! 
Rabláncz csörög, a gályarab kiált. 
Feldúlva tűzhely, lángban templomok. 
Hol öntsön ajkuk csendben hő imát ? 
A merre látsz, füstölgő vészromok. 

Becitator. 
Nemes Genéve, ismernek tégedet. 
Nézd, erre futnak! Nyisd föl váradat! 
Hallod, hogy zúgnak zsoltáréneket? 
Morajlik, mint mély tengeráradat. 

Énekkar. 
Isten, mutasd erős karod ! 
Mutasd meg, hogyha akarod, 

Az ellen porba hull 
Üres lesz irtó harcz tere, 
Gonosz, ki mostan fölkele, 

Iramlik majd vadul. 
Úgy oszlik rútak tábora, 
Mint füst, mint álmok mámora, 

Ha jő az ébredés. 
Vesz, mint viaszk, a láng hevén, 
Mint ömlő víz föveny ölén, 

Mint sírban szenvedés. 

Becitator. 
Tüzed ragyog Szentlélek Istenünk, 
A tengerjáró látja útadat. 
Kálvin erős, karján bizton megyünk, 
Heviil, hevít, magával visz, ragad. 
Egyházak kelnek ajka szép szaván, 
Királyi trónok hajlanak felé. 
Betegség bár töri, ír éjszakán, 
Nappal tanít, hódít mindenfelé. 
Bejárja szelleme nagy Angliát, 
Skótok, csehek, hollandok, francziák 
Hallják rajongva, tartják bölcs tanát. 
A szent hitért kiállnak daliák. 

Terjed világa gyoisan szerteszét, 
Többé se vas, se tűz nem írtja már. 
Dicsőn harsogják Jézus szent nevét, 
Erősen áll ott fenn a sziklavár. 

Sopran solo. 

Nagy Kálvin, áld a nép szava, 
Követ, a merre mégysz. 

Az Úr hogy nékünk itt hagya, 
Hitetlenség enyósz. 

Dicsőség Istent illeti, . rti. 
Te csak szolgája vagyíUi 

Dicső neved így hirdeti, 
Hogy Úr hatalma nagy. 

Hymnusz. 

Dicsőség Néked, mennyei Atyánk! 
Áldjuk jóságodat. 

Szabaddá tetted néped, szép hazánk, 
Nincs nálunk boldogabb. 

Eltűnt az éj, a nap ragyog, 
Ébrednek fényes századok. 

Egyház, Haza, egy szívvel zengjetek 
Istennek hő imát! 

Örök üdv útjain Vezéretek, 
Áldjátok szent Fiát! 

Erőtök harczban 0 vala, 
0 lesz bókétek angyala. 

Szentlélek, szórd lángodnak súgarát! 
Szívek lobogjanak! 

Ragadd magasra Krisztus zászlaját! 
Népek harczoljanak I 

Dicsőség Néked, Istenünk! 
Marajd, örökre légy velünk! 

" Francziából fordította: Dr. Tari Imre. 

Kálvinjubileumi emlékbeszéd. 
Kálvin születésének 400. évfordulója alkalmából, 1909. július 4-én 

a genfi német evangélikus templomban tartotta 
D. Dryander, berlini udvari főpap.* 

Zsid. 137~8: Emlékezzetek meg 
a ti elöljáróitokról, a kik szólották 
néktek az Isten beszédét, és figyel-
mezvén az ő életük végére, köves-
sétek hitüket. Jézus Krisztus teg-
nap és ma és örökké ugyanaz. 

Keresztyén gyülekezet! 
Genf Kálvinját ünnepeli. Mi, a német lutheránus 

gyülekezet, vele együtt ünnepelünk. Nemcsak ama fölöt-
tébb szívélyes vendégszeretetre való tekintettel tesszük 
ezt, melyet ez a város, Isten gyermekeinek emez Ősi 

JÍ 

* Szerző a gyorsírt beszéd egyik átdolgozott példányát lapunk 
számára engedte át. Csak augusztus végén jutott kezünkhöz, így a 
nagy hatást keltett beszédet — melyről jubileumi tudósításunkban 
is megemlékeztünk — csak most ismertethetjük meg olvasóinkkal. 



fészke, nyújt régóta gyülekezetünknek. De tesszük azért 
is, mert eme napok emlékünnepét sajátunk gyanánt kell 
tekintenünk. Történelmileg alig férhet hozzá kétség, hogy 
miként mi?iden más reformátor, úgy Kálvin mögül is — 
mint egy tekintélyes történész mondotta legutóbb — 
Luther nagy szeme tekint reánk. Kálvin készséggel elis-
merte többször, hogy a wittenbergi reformátornak köszönhet 
legtöbbet' és újra meg újra kereste a véle való össze-
köttetést. De ép oly bizonyos az is, hogy Kálvin a lutheri 
reformáczióhoz valami újat, valami sajátosat adott: kiegé-
szítette, tökélesítette, előbbre vitte azt. 

Mint Luther tanítványai is, teljes örömmel oszto-
zunk Kálvin ünneplésében. De nem valami szentet ün-
nepelünk benne. Reformátoraink mindegyikének meg-
vannak a maga nagyon is meghatározott korlátai. Képeiken 
a világos fénysugarak mellett sötét árnyékokat is látunk. 
Elfogultság lenne ezt tagadnunk. „Adja Isten, hogy 
derék bűnösök maradhassunk", mondotta Luther. Ezeket 
a szavakat most is idézhetjük. Az Isten országa eme 
nagyjainál tapasztalható időbeli és emberi tulajdonsá-
goknak teljes tudatában, oly férfiakat ünneplünk bennük, 
kik megmutatták nekünk az üdv útját, magyarázták az 
írást, megépítették az egyházat, hirdették Isten igéjét. 
Sőt még többet: ha a szó szoros értelmében vett „nagy 
ember" fogalmához az szükséges, hogy közvéleményt 
átalakítólag működjék, hogy egyéniségének ősereje szé-
lesebb körökre rányomja a maga bélyegét, úgy Kálvin-
ban, mint Lutherben, amaz igazán nagyok egyikét tisz-
telhetjük, kik vallásosságuk és lényük sajátszerűségével 
a keresztyénség nagy tömegének fejlődését évszázadokra 
megszabták, protestáns világnézetet teremtettek, melyben 
még ma is élünk, protestáns népeket alkottak, kiknek 
ereje épen protestáns voltukban rejlik. Vajba ezekben a 
napokban Kálvin neve különös fénnyel ragyogna 1 Ragyog-
jon azon az emlékművön is, melynek alapkövét holnap-
után tesszük le s a melyen a hatalmas szellemű vezető 
mellett egyrészt a munkatársak, másrészt a hadvezérek 
és fejedelmek állanak, kik művét magukévá tették és 
továbbépítették. Örvendünk, hogy egy német fejedelem 
is van ezek sorában : a Brandenburgi nagy Hohenzollern, 
kinek neve a franczia nemes vértanú egyház történetével 
fölbonthatatlanul egybeforrt. De mégis, a mikor a refor-
máczió boldog atyáiról megemlékezünk, ne feledjük el, 
hogy ők mindannyian arra a még nagyobbra mutatnak, 
ki őket küldte s ki testet öltött bennük. Berlini dómom-
ban a kupolát tartó hatalmas oszlopokról a reformá-
czióban szereplő német fejedelmekkel együtt a négy 
reformátor: Luther és Kálvin, Zwingli és Melanchthon 
is alánéz vasárnaponként a gyülekezetre. De a gyüle-
kezet nem hozzájuk tekint föl, hanem messze fölöttük 
a magasba néz Ahhoz, kiről ők bizonyságot tettek. A 
mikor ma is lélekben egyesülve, Genf nagy reformáto-
rára gondolunk, abban a tudatban tesszük ezt, hogy ő 
önmaga helyett arra a Nagyobbra mutat, kinek dicsőítésén 
fáradozott: Jézus Krisztusra, ki tegnap, ma és örökké 
ugyanaz marad. Azzal a figyelmeztetéssel, hogy emlé-
kezzünk meg tanítóinkról és elöljáróinkról, kik az Isten 
beszédét szólották nékünk, egybekapcsolódik ebben az 
órában az a másik is, hogy Azt dicsőítsük ünnepünkkel, 
kinek szolgálatában állottak. 

* 

A keresztyénség merőben személyes természetű. 
Nem tanaiban, nem elénk tárt gondolatvilágában merül 
ki czélja, hanem egyes személyiségekben ölt testet, 
kiket az evangélium ereje megszentelt. Ha azokra gon-
dolunk, kik Isten igéjét kitartó erővel hirdették nekünk, 
úgy nem egyedül egyes szavak és mondatok elevenednek 

föl bennünk, hanem személyiségek, kikről azt a benyomást 
szerezzük: íme, ezek hittek, ezek hitében volt valami, 
ezek engem bizonyos irányba megindítottak, melyért 
örökre hálával tartozom nékik. Boldog az, a ki ilyen 
atyákra tekinthet föl; ezek szólnak hozzá, még ha rég 
meghaltak is. Ez áll reformátorainkról is. 

Vájjon mit szól hozzánk Kálvin ? 
1536-ban történt, hogy a fiatal Kálvin Genfet útba 

ejtette azzal a szándékkal, hogy ott ismeretlenül egy 
éjszakára pihenőt tart. Farel mégis értesült odaérkez-
téről. Hozzá siet, hogy megnyerje munkatársul. Ö félónk-
ségére és irodalmi munkásságára való hivatkozással 
vonakodik. Erre Farel „szörnyű esküvel" kényszeríti őt, 
mintha „Isten karja ragadott volna meg erősen az égből". 
Eme hívás iránt való engedelmességből Kálvin ott marad, 
a Szt. Péter kathedrálisban magyarázza az írást, fárad-
hatatlan erővel prédikál, megalkotja az egyházszervezetet, 
megírja a kátét s a genfi egyház lelke lesz. „A fölött 
a nagy mű fölött — mondja a nagy skót próféta: Carlyle 
Tamás, ez a szó áll: „lehetetlen!" De ha a lelket meg-
ragadja, csak azt mondhatja: vagy befejezem, vagy 
belehalok" így tesz Kálvin. Úgy áll munkájában, mint 
a megtestesült engedelmesség; mint Luther, telve aggo-
dalommal, hogy valamint a lelkiismerete ellen talál tenni; 
mint egy Illés, kinek beszéde — Jézus Sirák kifejezése 
szerint — úgy égett, mint egy fáklya. „Százszor szíve-
sebben fogadnám a másféle halált", írja később, midőn 
az elűzöttet másodszor hívják vissza Geníbe, „mint a 
keresztet, melyen nékem ott naponta ezerszer meg 
kell halnom". Ámde egy pillanatig se tanakodik. „Meg-
gondolva azt, hogy nem a magam ura vagyok — 
írja később Farelnek — oda viszem szivem az Úrnak, 
mintegy áldozat gyanánt." Ez a törhetetlen engedelmesség 
jellemzi egész életét úgy a nagy, mint a legkisebb 
dolgokban egyaránt. Keresztyének! Kálvin alakja előtt 
azt kell kérdeznünk: hol van a mi elpuhult korunkban, 
a mi gyönge keresztyénségünkben ez a hősies engedel-
messég a maga föltétlen határozottságával, áldozatkész-
ségével, komolyságával ?! 

Ez az engedelmesség Kálvinnál teljesen a hiten 
alapul. Hitbeli engedelmesség ez. De itt is a gyermek 
táplálja az atyát. Az Isten megismert akaratával szemben 
tanúsított engedelmességünk — még a legcsekélyebb 
is — erősíti hitünket. Megfordítva: minden, még a leg-
kisebb engedetlenség is, a belső hajlandóság minden-
nemű elhanyagolása, gyöngíti a hitet. 

Hit — ez az a csodálatos szó, melytől üdvössé-
günk függ. Mi is a hit? „A hívés — mondja valaki — 
egyfelől a legalázatosabb állapot, a minőben csak lehet 
az ember, mélyebb értelemben azonban a legbüszkébb. 
Valaminő erő tudata az, mely egynek érzi magát a leg-
magasabbal, a leghatalmasabbal. Mindig van a hitben 
valami parancs, sőt daczszerű, valami megmásíthatatlan 
elhatározás, mely többé nem vonható vissza, valami fel-
tétlen odaadás, melynek semmi megerősítésre sincs 
szüksége." Ezek a szavak olyanok, mintha Kálvin hitét 
jellemeznék. Ebben a hitben állhatatosan megmarad. 
Páratlan bizakodással írja Ferencz franczia királyhoz: 
„Legyőzhetetlennek fogsz találni, mert el vagyok szánva 
úgy küzdeni ellened, hogy az igazság győzedelmeskedjék." 
Elválasztatásának megrendíthetetlen hitétől annyira át 
van hatva, hogy sohasem támadt benne kétség az iránt, 
annyiszor megtámadott eleveelrendelési tanában nem a 
félelem, hanem a legmélyebb megnyugvás forrását találja. 
Annyira azonosítja a saját ügyét Isten ügyével, hogy több-
ször összezavarja a kettőt. De ő valóban elmondhatta halálos 
ágyán: „Sohse írtam valamit gyűlöletből vagy azzal a szán-



dékkal, hogy ártsak vele, hanem mindig csak azt tettem, 
a mi Isten dicsősége szempontjából szükségesnek látszott". 
Ha van a kipróbált hitű élet valódiságának bizonysága, 
úgy a halálos ágy az. Béza, kinek karján ez a hatalmas 
férfi kiadta lelkét, elmondja, hogy miután Kálvin a gyüle-
kezettel együtt remegő hangon utóljára elénekelte Simeon 
énekét: „Uram bocsásd el szolgádat békével", hátralévő 
napjait imádkozással töltötte. „Égre irányuló szeme ragyo-
gott, úgy, hogy a buzgó imádkozást határozottan észre 
lehetett rajta venni." Mintha az írás szavait szerette volna 
mindannyiunkhoz intézni: „figyelmezvén az ő életük vé-
gére, kövessétek hitüket!" 

Kétségtelen, hogy az engedelmességnek és hitnek 
eme kegyelmi adományai olyan edénybe önttettek, mely 
minden természeti képességgel rendelkezett. Napoleon 
egyik mondása szerint a lángész lényege abban áll, 
hogy nagy értelmiség és hatalmas akarat kölcsönösen 
egyensúlyben tartják egymást. Kálvinnál mindkettő töké-
letesen áthatja egymást. Átható, éleselméjű, könyör-
telenül következetes gondolkozású theologus, „a theo-
logus", mint Melanclithon röviden nevezte, írásmagyarázó, 
kihez hasonlót a reformáczió nem teremtett, e mellett 
egyházszervező, oly akareterővel, mely a zsarnoksággal 
határos és közel jár a keresztyénség határaihoz; a mit 
kidolgoz, átviszi a gyakorlatba és életbe. Pálról mon-
dották : Mivel keresztyén lett, apostollá kellett lennie. 
Kálvinról is el lehet mondani: Mivel ama hirtelen meg-
térése alkalmával, mely szinte egy csapásra megszabadította 
a tévedéstől s a melyre csak utal itt-ott, evangélikus lett, 
reformátorrá kellett lennie. S miután reformátor lett, nem 
szorítkozhatott egyedül a szellemi területre. Nem marad 
meg — miként Luther — annál a kérdésnél: Hogyan 
találhatok kegyelmes Istent? Eme kegyelmes Isten szá-
mára a földet is meg kell hódítania. Lelkében kibon-
takozik egy isteni állam eszméje, mely szabadságban 
és békében egyesíti a népeket. így lesz a reformátor 
politikussá. Nem véletlenség, hogy Franciaország, Német-
alföld és Skóczia harczoló mártiregyházai viselik magu-
kon leginkább az ő szelleme bélyegét és az ő harczaik-
ban alakul ki az a fölfogás, melyet kálvinizmusnak 
nevezünk. De mindenek fölött egy tulajdonságot hagy 
örökül minden tanítványára : a hajthatatlanság és a szent 
dacz szellemét. Az ő szava cseng vissza abban a szóban: 
„Teljesen bizonyos" („Certissimus 1"), a mit a Heidel-
bergi Káté szerzője, Olevianus Gáspár felelt halálos ágyán, ' 
Herbornban arra a kérdésre, vájjon biztos-e üdvözülése 
felől. Az Ő szava hallatszik ki azokból a sorokból, 
melyeket Neander Joachim, a „Dicsérd az Urat" cz. 
ének költője, képe alá írt: „Tántoríthatatlan az Úrban ! 
— Sem hazugság, sem dicséret! — Inkább holtig remény-
kedni, mint hitetlenül elveszni!" 0 szólal meg abban a 
búcsúbeszédben is, a melyben egy baráti ajk Genf egyik 
legnemesebb polgárát, ki Németországban is rendkívül 
sok embernek útmutatója lett: a Kálvin halála napján 
elhunyt Naville Ernőt úgy jellemezte, hogy ő „a lelkiis-
meretek lelkiismerete" volt. Ford.: Dr. K. I. 

(Vége köv.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Tanügytör ténet i és pedagógiai czikkek 

repertóriuma 1908-ig bezárólag. 
Révész Kálmán. Lisznyai K. Pál tanár (XVII. sz. 

debreczeni) életéhez. (Debr. Pr. L. 1893 : 58 1. stb.) 
— Ujabb adatok Diószegi Sámuel életrajzához. 

(Debr. Pr. L. 11896 :608 1.) 

Rómer Flóris. A népnevelés befolyása az őstörté 
nelemre. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1872:132 1.) 

Sámuel Aladár. Adalékok Kovács József nagy-
enyedi tanár életrajzához. (Erd. Pr. Közi. 1899:121 1.) 

Sárkány Lajos dr. Az államsegélyes gymnasiumok 
felekezeti jellege. (Erd. Pr. Közi. 1899:75. 1.) 

Sárospataki főiskola. Br. Vay Miklós generális 
tervezete a sárospataki főiskola szükségeinek fedezéséről. 
(Sárospat. L. 1900: 416 1.) 

—- Adalékok a sárospataki főiskola és a sáros-
pataki ref. egyház viszonyainak kérdéséhez. (Sárospat. 
L. 1902: 1066. 1. stb.) 

—- Ruszkay Dobó Ferencz végrendelete (Sárospat. 
Füz. 1865:927 1.) 

Sárvári Pál debreczeni tanár levele Péchy Imre 
főgondnokhoz, a debreczeni kolera és a főiskola álla-
potáról. (Figyelő 1872:388 1.) 

Soltész János. A művelődés közegeiről. (Sárospat. 
Füz. 1865 : 337 1.) 

— Az iskolaügy történelme Németországon. (Sáros-
pet. Füz. 1865:481 1.) 

Stromp László. Apáczai Cseri János. (Prot. Szemle 
1898:38 1.) 

— Komenius sárospataki beköszöntője. (Prot. Szemle 
1900:560 1.) 

Szabó Aladár dr. A lelkésziképzésről. (Pr. Egyh. és 
Isk. L. 1901:273 1. stb.) 

— Az oktatásügyi harcz Angliában. (Prot. Szemle 
1906:640 1.) 

Szabó Károly. A gyulafehérvári főiskola törvényei. 
(Erd. Pr. Közi. 1872:4 1. stb. 

— A debreczeni ref. főiskolai tisztek kérik Alvinczy 
István sóaknai főkormányzót, hogy a tanulói testületet 
illető sóbeli jótéteményt adja ki 1671. (Figyelmező 
1876:458 l.); 

Szalay Károly. A franekerai egyetem és hazai 
ifjaink számára tett ösztöndíjak, jótétemények. (Sárospat. 
L. 1884:461 1.) 

— A gröningai egyetem és hazai ifjaink számára 
tett ösztöndíjak. (Sárospat. L. 1884:580 1.) 

— Adatok a külföldi egyetemeken magyar ifjak 
számára tett ösztöndíjak kérdéséhez. (Sárospat. L. 1884: 
88 1. stb.) 

— Komenius Amos János. (Prot. Szemle. IV : 215 1.) 
Szeberényi Lajos. Az angol nevelési rendszerről. 

(Sárospat. Füz. 1:933 1.) 
Szentpétery Sámuel. A kassai helvét seminárium 

examenére hívó levele 1667-ből. (Sárospat. Füz. 1862: 
635 1.) 

— Kivonat Végh János csehországi ref. prédikátor 
emlékirataiból. (Sárospat. Füz. 1860:149 1.) 

— Szeremlei József. Közlemények a heidelbergi 
egyetem ós könyvtára történetéből. (Sárospat. Füz. 1862: 
452 1. stb.) 

Szeremlei Samú Adalék a hajdúböszörményi ref. 



algimnázium történetéhez. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1862: 
506 1.) 

Szilágyi István. A máramarosszigeti ref. tanoda 
történetének rövid vázlata. (Sárospat. Füz. 1:957 1.) 

Szilágyi Sándor. Pozsony város elöljárói ev. főis-
kola építéséhez fogván, segélyt kérnek Lorántífy Zsu-
zsanna fejedelemnőtől 1656. (Figyelmező 1875 :153 1.) 

— Bényei János pataki tanár folyamodványa I. 
Rákóczy Györgyhöz a pataki főiskola ügyében. (Figyel-
mező 1875:526 1.) 

— Erdélyi ifjak iskoláztatása külföldi egyetemeken. 
(Erd. Pr. Közi. 1884:28 1. stb.) 

— Bottka Ferencz a pápai iskola számára rektort 
kér Sárospatakról és Lorántífy Zsuzsánna pártfogásáért 
esd a dunántúli ref. egyházak számára 1651. (Figyel-
mező 1876:43 1.) 

-— Adalék a sárospataki főiskola történetéhez. 
(Sárospat. Füz. 1867:723 1.) 

Szinnyei Gerzson. Jótétemények kimutatása, melye-
ket külföldi egyetemekre járó ref. theologusaink a XVIII. 
században élvesztek. (Debr. Pr. L. 1883:583 1.) 

— A sárospataki ref. főiskolai könyvtár története. 
(Sárospat. L. 1882:8 1. stb.) 

(Vége köv. 
Dr. Barcsa János. 

BELFÖLD. 
Az alsóbaranya-bács-szlavóniai ref. egyház-

megye közgyűlése. 
Az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegye e hó 24. 

és 25. napján tartotta közgyűlését Baján. 
A közgyűlés Kálvin-ünneppel kezdődött, melyen 

Ágoston Sándor kórógyi lelkész imádkozott és prédikált. 
Az istentisztelet végeztével, az esperes megnyitó imája 
után, Kozfna László főgondnok emlékezett meg Kálvin 
János érdemeiről, kinek ép ez egyházmegyének a szen-
vedések és megpróbáltatások tűzkeresztségén keresztül-
ment baranyai és szlavóniai ős gyülekezetei köszönhetnek 
legtöbbet; ezek a XVI-ik századbeli egyházak, melyeknek 
alapítója Sztárai volt. 

A gondnoki megnyitóbeszéd után közvetlenül, mint 
a közgyűlés első, legfontosabb s legnagyobb horderejű 
tárgya, az egyházmegye czímének megváltoztatása követ-
kezett. Ezt is a főgondnok terjesztette elő. 

A mikor az alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegyének 
jelenlegi czíme kialakult, bár akkor is hozzá tartoztak 
már a régi szlavóniai gyülekezetek (Kórógy, Szentlászló, 
Haraszti, Rétfalu, Tordincze), de maga Szlavónia is 
magyar terület volt, egész 1867-ig. Allamférfiaink nagy-
lelkűsége folytán ekkor csatoltatott össze Horvátországgal. 
Viszont körülbelül ugyanezen tájban kezdődött el Szlavó-
niában a református missziói munka, mely azóta oda-
fejlődött, hogy ma ez országrészben 12 református egy-
házunk van. A baranyai egyházak száma 13, axbácskaiaké 

16, számbelileg is majdnem egyenlőnek mondható tehát 
ezekkel az egyházmegye szlavóniai része. 

Régi mulasztást teljesített tehát az egyházmegye 
azzal, hogy régi czímét „alsóbaranya-bács-szlavóniai ref. 
egyházmegye"-re változtatta. 

Az egyházmegyének e határozata abból a szempontból 
is fontos, hogy ezáltal Szlavónia külsőleg, nevében is 
hozzá kapcsoltatik a magyar református egyház szerve-
zetéhez. A mikor lépten-nyomon oly törekvésekkel talál-
kozunk, melyeknek czélja, hogy Horvát- és Szlavonorszá-
gokat leválasszák a magyar állam testéről, valóban fon-
tos és dicséretes az egyházmegye eme határozata, mely 
ép ellenkezőleg erősíteni akarja a szakadozó fonalakat, 
hogy az egyházmegye czímének már a kimondásánál is 
hangoztatva legyen, hogy azon országrészek a Magyar-
birodalom testétől elválaszthatlanok. 

Az egyházmegyei közgyűlés nagy lelkesedéssel 
egyhangúlag hozta meg e határozatát. 

A megalakulás szokásos formaságai után Szabó 
Péter esperes olvasta fel évi jelentését. 

Rámutatott azokra a nehézségekre, melyek a még 
mindig új törvény életbeléptetése körül keletkeznek, 
különösen az egyházi adócsökkentésnél. Felhívta az egy-
házmegye figyelmét a mohácsi egyház példájára, mely 
a politikai községgel hajtatja be az egyházi adót is. 
Esperesi látogatása alatt szerzett tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy az egyházmegye a békés fejlődés útján halad. 

Érdekes része volt a közgyűlésnek a missziói bizott-
ság jelentése, mely szemlét tartott a kőfalon munkál-
kodók között, kik odalent Szlavóniában, a végeken egyik 
kezükkel munkálkodnak, másik kezükkel a fegyvert tart-
ják. Az eredmény meglepő. Míg 1907-ben csak 5840 
magyar ref. lélek részesült missziói gondozásban, 1908-ban 
7324, tehát majdnem 1500-al több. A vallásoktatásban 
részesült ref. gyermekek száma 1907-ben 258, 1908-ban 
414, szóval 156-tal több. A missziói jelentés kapcsán az 
egyházmegyei közgyűlés siirgönyileg üdvözölte Antal 
Gábor dunántúli püspököt, tanári és lelkészi üdvös műkö-
désének 40 éves évfordulóján. 

A jövő évi közgyűlés helyéül Vukovár tüzetett ki. 
Az egyházmegye ezzel mintegy megtiszteli most nagykorú-
sított fiát :— Szlavóniát, másrészről pedig jelen lesz a 
vukovári egyháznak a jövő nyárra tervezett templom-, 
torony- s harang-felszentelési ünnepén. 

A kis babarczi gyülekezet lélekszámban már annyira 
megfogyott, hogy lelkészi és tanítói állást külön-külön 
fontartani nem képes. Hogy a nép terhén könnyítsen 
az egyházmegye, a két állást összeolvasztotta s a babarczi 
lelkésztanítót: Szendrei Gyulát, már elfoglalt hivatalában 
megerősítette. 

A selistei iskolaügy is elintézést nyert. Ennek 
érdekes története van. Selistén a református iskola évek 
óta elhanyagolt állapotban sínylődött. Az egyház nem 
tudott tanítójának havi 40 koronán kívül egyéb fizetést 
adni, még csak lakást sem. 

Hanyag tanítója ugyan még ennyit sem érdemelt. 



Évek óta látta és hangoztatta ez állapotokat az egyház-
megye, de orvoslására felsőbb hatóságaitól segélyt nem 
kapott; látta az állapotokat a horvát tanfelügyelő is, de 
látta és különösen érezte maga a selistei nép. Ez utóbbi 
segített magán. Tavaly kérte a községi iskolát s kérése 
rögtön teljesült is, a mennyiben a horvát kormány rögtön 
elrendelte annak felállítását, egyidejűleg pedig a ref. 
iskolát betiltotta, annak helyiségét a saját czéljaira lefog-
lalta. Autonómiánkon ezzel súlyos sérelem esett. Az egy-
házmegye, noha maga sem szándékozott a selistei ref. 
iskolát tovább föntartani, erélyesen követelte a sérelmes 
kormányrendelet visszavonását. Ez meg is történt. A 
horvát kormány felállította ugyan a selistei községi 
iskolát, de a helybeli ref. iskola jogainak csorbítása 
nélkül. Minthogy azonban a selistei ref. tanító időközben 
állását otthagyta s erre új tanítót nem kaptak, iskola 
termüket önként bérbe adták a községi iskola czéljaira, 
azon kikötéssel, hogy mihelyt a selistei egyház abban a 
helyzetben lesz, hogy újra ref. iskolát szervezhet, a helyi-
ségek azonnal rendelkezésére bocsátandók. 

A bajai ref. iskolát államosították, az egyházra 
nézve igen kedvező föltételek mellett. 

A Kálvin-emlékre az egyházmegye 2676 koronát 
gyűjtött. Kiemeljük, hogy míg a gazdag bácskai és 
baranyai gyülekezetek gyűjtése egy helyen sem érte el 
a 150 koronát, addig a kis szlavóniai becsmen-dobanovcze 
egymaga 230 koronát gyűjtött. 

A feketehegyi egyház, tekintettel arra, hogy ezelőtt 
mintegy 20 évvel a papválasztás alkalmával a pályázat 
ugy íratott ki, hogy, a helybeli német ref. leány egy-
házra való tekintettel, a lelkésznek németül is kell tudni, 
kéri az egyházmegyét, hogy ezt a követelményt a fekete-
hegyi papválásztás feltételei közül egyszersmindenkorra 
törölje, mert a díjlevélben erről szó sincs s ezáltal a 
magyar egyház papválasztási jogában korlátoztatik. 

Ezek voltak a gyűlésnek kiemelkedőbb mozzanatai. 
A sokféle jelentés, ügyészi, közalapi, nyugdíjintézeti, 

tanügyi, gyámtári, közpénztári, számszéki stb. stb. jelen-
tések inkább helyiérdekű jelleggel bírnak. 

Tudósító. 

A külső-somogyi egyházmegye közgyűlése. 

Aug. 23-án és 24-én tartotta meg gyűléseit a külső-
somogyi egyházmegye Tabon. 

23-án volt a lelkészi értekezlet, melynek tárgya: 
Az új adózás által előállott helyzettel szemben teen-
dőink megbeszélése volt, Túri Károly egyházmegyei 
főjegyző előadásában. 

Az új adózás megszünteti a terményt és szolgál-
mányokat s kizárólag készpénzen alapszik. így az egy-
házi hivatalnokok terményjárandóságainak forrásai meg-
szüntettek. Miként szolgáltassa ki az egyház hivatalnokai 
fizetését ? Fizesse-e meg az adócsökkentési segélyből az 
egyház? Most az a kérdés, köteles-e elfogadni a hiva-
talnok a konvent által megállapított összegezést? Előadó 

e kérdésre adott feleletet, és pedig röviden: köteles. 
Támaszkodva a III. t.-cz. 11. § utolsó kikezdésére, mely-
ből világos, hogy : „megváltoztatanrlók az egyházi hiva-
talnokok díjlevelei is, a mennyiben azt az adózási rendszer 
szükségessé teszi", ehhez a 13. § még hozzá teszi: „az 
eddig netán fizetett népiskolai tandíj eltörlendő és a 
díjlevelek az adókulcs elfogadásával egyidejűleg átvál-
toztatandók". Igaz, hogy a 9 filléres rozs és 11 filléres 
búza nem felel meg a mai élet nehézségeinek, viszont 
azonban a lelkiismeretlenül teljesített közmunka értéke 
vagy a bornál történt emelkedés kiegyenlíti a gabonánál 
szenvedett vereséget. így az ő véleménye az, hogy az 
adócsökkentési segély alá felvett értékelések egyikétől 
sem lehet eltérés ; nem lehet a kedvezőt elfogadni, a 
kedvezőtlent visszautasítani. 

Szokatlanul zajos vita fejlődött ki e kérdés felett. 
Puskás János szerint a díjlevél kétoldalú szerződés, 
melyet még a felsőbb hatóság sincs jogosítva, a két 
szerződő fél egyező akarata nélkül, megmásítani.' Itt a 
két legfőbb tényező: a hivatalnokok és a gyülekezet. 
Ha ők megegyezhetnek a konventi kulcstól eltérőleg, 
mért ne egyezhetnének meg? És a felsőség miért ne 
erősítené meg ? 

Az értekezlet tagjai előtt Puskás felfogása részesült 
kedvezőbb fogadtatásban és a hosszúra terjedett vita, a 
a lelkeket meg nem nyugtatva, az előadó álláspontjának 
mellőzésével végződött. 

A másik felolvasó Kájel Endre, balatonendrédi 
lelkész lett volna, a Kálvin-Szövetségről; a késői idő 
miatt azonban felolvasása a jövő értekezletre halasz-
tgatott. 

24-én ült össze a közgyűlés, mely a 37-ik dicsé-
rettel és Kálmán Gyula esperes imájával vette kezdetét. 
Dr. Vécsey Tamás gondnok megnyitó beszédében igen 
szépen emlékezett meg Kálvin Jánosról. A nagy refor-
mátor sokoldalú munkálkodását hatalmas ecsetvonásokkal 
festette, s igazán kellemes meglepetésben és * nagy él-
vezetben részesítette a közgyűlést. Hatalmas éljennel 
jutalmazta is azt és jegyzőkönyvében kinyomatni ren-
delte. 

Kálmán Gyula esperes évi jelentése következett 
ezután. Megemlékezett Kálvinról s a genévei ünnep-
ségek kapcsán arról, hogy kerületünk püspöke is a 
theologiai tudományok doktori czímével tiszteltetett meg. 
Ez alkalomból üdvözli is az egyházmegye. Megemlítette, 
hogy szeretett gondnokunk újabb mesgyéhez ért élete-
éveiben : a 70-hez; de bármily soká éltesse az ég, az 
egyházmegye tántoríthatatlan ragaszkodásáról biztosítja. 
Államsegély kérvénye 1908-ban 13 egyháznak, ez évben 
17-nek rendben. Annak a kérdésnek eldöntését, hogy 
köteles-e elfogadni az egyházi hivatalnok a konventi 
értékelést, vagy ha nem, miből fedeztessék a magasabb 
áron beszerzendő terményre szükséges összeg? a kon-
ventre véli bízni. Az egyházak s lelkészek pontosan 
befizették a nyugdíjjárulékokat. 

Hanem a mily meglehetősen felemelő érzéseket 



keltenek az általános érdekű dolgok, oly szomorú han-
gulat kél bennünk a szűkebbkörben" látható dolgok 
miatt. Míg üldöztettünk, míg háborgattattunk, addig 
erőnk egyesítése volt a fő ; most, hogy az állam is hónunk 
alá nyúl, emel rajtunk, erőink egyesítése helyett a visz-
szavonás üt tanyát a gyülekezetekben. Presbitériumaink 
kiejtették kezükből a vezetést, inkább vezettetnek, tolat-
nak a tömeg akarata által, s így a rend is bomlik min-
denütt. 

Építkezésekre 35 ezer koronát költött egyház-
megyénk. Elsirattuk a szép életet élt Szászy József túri, 
a sokra hivatott Módra Imre kőröshegyi, a Jánosi lel-
kületű Maller János mocsoládi lelkészeket, és szeretettel 
fogadtuk Török Lajos túri lelkészt Kőröshegy, Mocsolád 
választás alatt. 

Nyugalomba vonult Szentes János, gyönki gimná-
ziumunk igazgatója, Dömötör Ignácz kiliti-i tanító és 
Balikó László bábonyi tanító. Megválasztattak : Gouth 
Gyula Juthra, Sikora Ádám Köttsére, Juhász Júlia Bál-
ványosra, Pfaff Dániel Székelybe, Veres Árpád Berénybe, 
Szabó Lajos Látrányba, Kassai Dezső Bábonyba, Huszár 
Gusztáv Kilitibe tanítóknak. 

Perselypénzek és kegyadományok összege 15,994 
korona; kevesebb a mult 4128 koronával. Megdöbbentő, 
hogy a szülöttek száma 553; 84-el kevesebb a mult 
évinél. 

A 39 pontból álló tárgysorozat rendjén a megürült 
tanáesbirói, aljegyzői állásokra elrendeltetett a szavazás. 
Körlelkész Dömötör Endre szóládi lelkész lett. Örömmel üd-
vözöltük A dám Józsefet, a gyönki gimnázium új igaz-
gatóját. 

A büssüi lelkészválasztás az új adó alapján tán 
megejthető lesz. Adná Isten, hogy megszűnnék egyszer 
már ez is tengeri kígyónak lenni. 

Kerületre képviselőkül Puskás János látrányi lel-
kész és tanácsbiró és Vizsolyi Ákos világi tanácsbíró 
küldettek fel. 

Jövő évi közgyűlésre Ireg hívta meg az egyház-
megyét; de Siófok is szóba jött. Ott meg az új kis 
egyház fejlesztésére is kedvező hatással volna a megyei 
gyűlés. 

Aug. 25-én bíróság ülésezett és pedig egy tanító 
fegyelmi ügyében, kit 200 koronára büntettek. 

Balaton I. 

A felsőbaranyai ref. egyházmegye közgyűlése. 

Egyházmegyénk Siklóson, aug. 24. és 25-én tar-
totta évi rendes közgyűlését s 101 pontból álló tárgy-
sorozata másfél napot igényelt. Előző napon különböző 
bizottságok üléseztek s előértekezlet tartatott, elég lanyha 
érdeklődés mellett. Közvetlen a gyűlés előtt félórával 
a Lelkészegyesület tartotta ülését. Hogy mit lehet egy 
évben egyszer tartott félórás ülésen elvégezni ? Nem 
tudom. Tudom azonban, hogy nevezett egyesület a köz-
gyűlésnek semmi javaslatott be nem terjesztett. 

Mindjárt megemlítem az egyházmegye egyik fontos 
állásfoglalását, mely szerint a gyűlésről elmaradt lelké-

szeket, tanácsbírákat kérdőre vonja. Ellenben azokat az 
egyházakat, melyek képviselőket nem küldöttek, nem 
tartotta kérdőre vonandóknak. Igaz, hogy az I. t.-cz. 55. 
§-a az eljárást az egyházmegyére bízza, de az is igaz, 
hogy az egyházmegye tavaly hozott szabályrendeletében 
(mely még megerősítve nincs) a képviselők is benne 
foglaltatnak. Nem büntetést kívánunk; de azt, hogy az 
egyházaknak fele sem küld a közgyűlésre képviselőt, 
magam részéről úgy az alkotmánnyal, mint a többi egy-
házmegyében dívó jó szokással ellenkezőnek tartom. 

Áz esperesi jelentést előre kinyomattuk s minden 
tagnak megküldöttük. így az maga nem, csak a pótje-
lentés olvastatott fel. Ezekből megtudjuk, hogy a dolgok 
elég rendben folynak. Az adósegélyt három egyházon 
kívül valamennyi elfogadta; de Kiscsányt, Vajszlót és 
Baranyahidvéget nem volt ékesenszólás, mely az elfoga-
dásra bírhatta volna, holott a körültök lakók példáján 
nyilván szemlélhetnék ez intézkedésnek a népet illető 
áldásait. A közgyűlés a törvény értelmében bizottságot 
küldött ki, mely az aránylagos adózás módjára és mér-
veire vonatkozólag jelentést terjesszen a jővő gyűlés elé. 

A mely egyházaknak adósegélytárgyalásuk folya-
matban van, a régi adókulcstól való eltérést esperes 
előterjesztése alapján — a közgyűlés csak akkor engedi 
meg, ha az új adót kivetik, beszedik s egyúttal a szük-
ségletek fedezésére a segély terhére annyi kölcsönt 
vesznek fel, a mennyi a belhivatalnokok és az egyház 
szükségleteit kiegyenlíti. A mely egyházak így nem 
járnak el, azok még ez évben is a régi adókulcs szerint 
fizessenek. 

Az állandó névjegyzéket hanyagul, hibásan vagy 
épen nem is terjesztik fel az egyházak közül némelyek, 
miért a törvény megtartására újabban utasíttattak; a 
vajsftlói presbitérium és eltávozott' ti. lelkésze ellen pedig 
a közgyűlés a fegyelmi eljárást rendelte el. 

Érzékeny száma következett az ülésnek. Gondno-
kunk, Ádám András úr, 10 év óta viselt gondnoki hiva-
taláról, a gyűlés mély sajnálatára, lemondott. Esperes 
hosszasan méltatta érdemeit, s kérte, hogy bár lemon-
dásába bele kell nyugodnunk, tartson meg bennünket 
továbbra is tapasztalt szeretetében s hathatós pártfo-
gásában az egyházkerületi közgyűlésen. Majd Morvay 
F. főjegyző indítványára a lemondott gondok érdemeit 
jegyzőkönyvünk lapjain örökítjük meg. A gondnoki állás 
betöltésére a szavazás határidejéül decz. 1-je tüzetett ki. 

A mult évi egyházkerületi jkv. 177 sz. végzésére 
vonatkozólag az egyházmegye kéri a ker. közgyűlést, 
hogy a vall. és közokt. min. Hiv. Közlönyének járatásával 
ne terhelje gyülekezeteinket, hanem a püspök úr által 
körözött rendeleteket, melyek utólag úgy is bejelenten-
dők, s orsz. törvényeinknek egyházainkat s iskoláinkat 
érdeklő pontjait, mint eddig, úgy ezután is jegyzőköny-
vében évről-évre közzététetni szíveskedjék. 

A pécsi vármegyei árvaház sérelmes ügyében a 
miniszterhez 1903-ban intézett felterjesztésünkre ínég ma 
sem jött válasz ; a pécsi lelkész értesítése szerint azonban 
a növendékek a vallásórákra rendesen járnak. (Ez azon-
ban csak szentelt víz, a bentlakó apáczák folytonos 
ráhatásával szemben.) 

Az egyházmegye keblében levő egyházak tűzkár-
biztosítása iránt beadott ajánlatok közül az egyház-
megye az Első magy. ált. bizt. társaság ajánlatát fogadta 

_ el s vele kötötte meg a szerződést 10 évre. 
Az egyházmegye missziói bizottság jelentése kap-

csán, — mely nem sok újat, sem valami jelentékeny 
haladást nem mutat fel — javaslatot tett a ker. 100 
kor. segély felhasználásáról, nevezetesen zsoltárokat, 



Möívay-féle Ref. Kis Kátét" bibliákat és új-testamen-
tumokat s Józan Áron és Dőre M. beszélgetéseit rendelik 
meg s osztják ki — elszámolás kötelessége mellett — 
az egyes köröknek. 

A lemondott Kuthy Z. new-yorki lelkész helyett a 
sellyei gyülekezetbe Bus József orczii lelkész válasz-
tatott meg s erősíttetett meg e gyűlésen. 

Tanítói változások bőven voltak, részint elhalálozás, 
részint egyik helyről másra távozás folytán. így 7 tanító 
választásról tétetett említés, melyek megerősítést is nyertek. 

De volt egy nyolczadik is és ez okozott nagy kava-
rodást. Ugyanis Nagyváty-Kacsóta még jún. 6-án meg-
hívás útján megválasztotta a besenczei tanítót. Ez a 
választást elfogadta, Besenczéről lemondott, s gyüleke-
zete e lemondást elfogadva, a pályázat kihirdetését elren-
delte. Esperes Nagyvátyra elküldte már a konczesszát is, 
— a mikor aug. 8-án a besenczei presbitérium, a pályá-
zatok teljes mellőzésével, meghívta volt tanítóját, 300 
korona fizetésjavítással, mire a tanító lemondott nagy-
vátyi állásáról. A nagyvátyi presbitérium azonban a 
lemondást nem fogadta el, hanem a tanítót legalább 
egy évi szolgálatra hívta fel. mivel az idő kevés a hirde-
tésre is, s mivel ő azért tette a választást jún. 6-ra, 
hogy kedvezőtlen esetre az egész szünidő rendelkezé-
sére maradjon. Hosszú vita után a közgyűlés névsze-
rinti szavazással döntött, 25 szóval 17 ellen a nagyvátyi 
álláspontra helyezkedvén. A besenczeiek fellebbeztek. 
De illetékesség hiánya miatt (az egyházmegye véglegesen 
erősíti meg a tan. választást) nem tudom hova. 

Megemlítjük még, hogy Aracs Gyula, egyházmegyei 
aljegyző, tanácsbíróvá választatván, az ülésen tette le az 
esküjét, valamint a tanítói kar ifjabb tagjai közül 6-an 
tettek esküt. 

(Folyt, köv.) 
Tudósító. 

KÜLFÖLD. 

A genfi psychologiai kongresszus a vallásról. 
(Folytatás és vége.) 

Augusztus 7-én immár negyedszer gyűltek egybe a 
vallás psychologiájának nehéz kérdése iránt érdeklődők 
az egyetem egyik nagyobb tantermében. Az érdeklődők 
számán alig lehet észrevenni valamelyes^ csökkenést. 
Az elnöki széket a szabadgondolkodó Dubois Ráfael tanár 
foglalja el. Rövid megnyitó beszédében beismeri szabad-
gondolkodó voltát. Nem materiálista, se nem spirituá-
lista, nem is dualista. Sem erő, sem anyag nincs számára, 
hanem az örökös metamorfózist vallja: proteonista és 
monista. 

Ismét Pacheu abbé szólal föl elsőnek. Sokbeszé-
dűségével és kissé színpadias modorával szinte azt a 
benyomást tette az emberre, mintha önmagában gyönyör-
ködnék ez a pergő nyelvű franczia. Fáj néki, hogy az 
egyik legtekintélyesebb genfi újság elevenére talált tapin-
tani s kissé skolasztikus ízűnek ítélte előző napi beszédét. 
Újból hangoztatja, hogy most csak psychologus, Istenről, 
vallásról említést se kíván tenni. A vallási jelenségekről, 
azok elemzéséről kell itt beszélni. Tudományos szem-
pontból nem elégítik ki az eddigi viták. A legközelebbi 
kongresszusra a kérdést speczializálva kell előterjeszteni. 

Ezután a római Amendola beszélt az extázisról. 
Pacheu hosszasan felelt rá. Vitatja, hogy a lélek misz-
tikus állapota is tudatos vallási jelenség. Majd Benezech 
franczia lelkész beszélt, Minden felekezet — mondotta 
— még a vadnépek, sőt a szabadgondolkodók is, kény-
telenek valamely fölöttünk álló hatalmat elismerni. A 
szabadgondolkodóknak a vad népek után való említése 
— a magát kissé találva érző elnöknek nem kis boszú-
ságára — nagy derültséget keltett. Benezech szerint a 
vallás gyöngeségünk elismerésére, egy védelmező szük-
ségességének érzete. A megvédelmeztetés vágya a vad-
népeknél — természetszerűleg — egészen más, mint a 
fejlettebbeknél, de mindenütt megvan. Tagadja, hogy a 
vallás és a tudomány közt összeférhetetlenség volna. 
Ezt az ú. n. tudósok csak akkor állíthatnák, ha a val-
lásos érzület bűnök forrása lenne. Különben sem álta-
lános véleménye ez a tudósoknak. Sok komoly ós nagy-
nevű tudós volt vallásos és vallásos ma is. A beszédet 
a hallgatók hangos helyeslése kisérte. 

Fulliquet tanár élénk fölszólalásában, Pacheu-nek 
válaszolva, megemlíti, hogyha miszticzizmusról beszélünk, 
nem a psychologus, hanem a psychiater vizsgálatának 
leszünk tárgyai. Rámutat, hogy mely vallási jelenségek 
lettek volna sikeresebben tárgyalhatók s melyek lehet-
nek egy jövő kongresszus tárgyai. Pacheu újra erősítgeti, 
hogy a miszticzizmus is a valláspsychologia körébe tar-
tozó jelenség. Savelli génuai tanár adta meg néki, a 
hallgatóság zajos helyeslése mellett, az igaz feleletet, 
Ne tárgyaljunk miszticzizmusról, extázisról, hisz az ex-
tatikus állapotban lévők a vallás milliomosai. Tárgyaljunk 
a többi közönséges teremtések vallásáról. 

Az ülés végén Dubois elnök összegezte az elhang-
zottakat. Azt hiszi, ha másban talán nem is, de abban 
vallásosak, szabadgondolkodók egyaránt egyetértenek, 
hogy a közönyből ki kell emelni az emberiséget. A 
közöny még a hitetlenségnél is rosszabb ! 

A négy napra nyúló vita eredményét összegezve, 
két körülményt föltétlenül sajnálnunk kell. Először azt, 
hogy több, a vallás psychologiájával foglalkozó tudóst, 
nélkülöznünk kellett a kongresszuson. Másodszor azt, 
hogy a kérdést oly nagy általánosságban állították föl, 
hogy több ülés után sem tudott a vita egységes mederbe 
terelődni. Tagadhatatlanul, néhány beszélni szerető és a 
kérdés szigorúan tudományos oldaláról többször megfeled-
kező kongresszusi tagnak is nagy része volt ebben. A 
vallás psychologiája oly általános czím, mely fölött egy-
séges vitát folytatni valóban nehéz. Ha pl. a vallási élet 
terén fölmerülő jelenségek psychologiáját, vagy a többi 
lélektani jelenségekkel való megegyezését, azoktól való 
különbözésének kérdését állították volna föl, bizonyára 
eredményesebbek lettek volna a tárgyalások. így álta-
lánosságban odavetve a kérdést, azzal a bizonytalan-
sággal kellett lépten-nyomon megküzdeni, mely oly hosszú 
idők óta uralkodik a tudósok közt, t, i. mi tartozik 
reájuk a vallási élet lélektanából. Minduntalan felvető-
dött az a kérdés is, ellentétek-e a hit és a tudás? 



De ne csodáljuk, hogy a négynapos tanácskozás 
nem vezetett nagyobb eredményre. Évtizedek óta küz-
denek ezek az ellentétes nézetek s nem is a tudomány, 
hanem az élet szokta a vallás nagy kérdéseit meg-
oldani ! 

(Genf.) Dr. K. I. 

EGYHÁZ. 
Templomszentelés. A zsarolyáni reí. gyülekezet 

aug. 22-én szentelte fel renovált templomát. A felszen-
telést Erőss Lajos püspök végezte. A felszentelésre 
utazó püspököt méltóképen fogadták és üdvözölték az 
egyházi és a világi hatóságok. A felszentelő istentisz-
teleten a szentelő imádságot a püspök mondotta. Egy-
házi beszédet Kiss Bertalan keéri lelkész tartott. Melegh 
Albert kőszegremetei lelkész házasságra lépőket eske-
tett ; Fábián Károly fehérgyarmati lelkész úrvacsorai 
agendát mondott. Istentisztelet után a szatmári egyház-
megye lelkészei és tanítói tisztelegtek a püspök előtt. 

A ref. egyetemes konvent, a mint halljuk, okt. 
30-án nyitja meg ülésezéseit s ezekkel kapcsolatban 
okt 31-én tartja meg a Kálvin-ünnepélyt. 

A solti ref. egyházmegye szokott helyén: Kun-
szentmiklóson aug. 25-én tartotta meg közgyűlését Baky 
István esperes és az akadályozott Hajós József gondnok 
helyett Kálosi József, legidősebb tanácsbíró elnöklete alatt. 
Az esperesi jelentés kapcsán a közgyűlés melegen üdvözölte 
Baksay Sándor püspököt abból az alkalomból, hogy a 
genfi egyetem a Kálvinünnepélyek keretében a theologia 
doktorává avatta. Az esperesi jelentésből értesült a köz-
gyűlés arról is, hogy az egyházak ez évben is szépen 
békében haladtak a fejlődés útján. A hívek buzgósága 
szép áldozatokat hozott ez évben is a hitnek oltárán. A 
lelkészek kivétel nélkül mind befizették nyugdíjintézeti 
járulékaikat. Az újonnan választott tisztviselők : Kerecsényi 
Zoltán dabi lelkész, mint tanácsbíró, Szabó Géza vár-
megyei főjegyző, mint aljegyző, Csikesz Endre sziget-
szentmiklósi tanító, mint tanítói képviselő letették hiva-
talos esküjüket. Tárgyalás alatt volt még a tanügyi 
jelentés, egyházmegyei tanácskozási szabályzat és ügy-
rend, több egyház kérvénye építés és kölcsönfelvétel 
ügyében stb. Délután a bírósági ügyek elintézést nyertek. 

A bányai evang. egyházkerület f. hó 8-án kezdi 
meg közgyűlését Budapesten. 

A dunáninneni evang. egyházkerület aug. 25. és 
következő napjain tartotta meg közgyűlését Pozsonyban. 
A gyűlés meleg szeretettel üdvözölte a kerület püspö-
két: dr. Baltik Frigyest és felügyelőjét: Laszkáry Gyu-
lát, abból az alkalomból, hogy a két érdemes férfiú az 
idén érte meg egyházi közpályára lépése negyvene-
dik esztendejét. A jubilánsok üdvözlésére megjelentek: 
báró Prónay Dezső egyetemes, Zsilinszky Mihály kerü-
leti felügyelő és Láng Lajos, az egyetemes gyámintézet 
elnöke is. A ker. gyűlés tagjai közül Farbaky István 
méltatta a jubilánsok érdemeit s bejelentette, hogy a 
kerület a jubileum emlékére Baltik-Laszkáry-alapot kíván 
gyűjteni. Laszkáry Gyula az alaphoz azonnal 1000 koro-
nával járult. A kerületbeli intézetek, egyesületek és tes-
tületek az első napi ülés végén tisztelegtek a jubilánsok 
előtt. — A közgyűlés ügyei közül kiemeljük a követke-. 
zőket. Laszkáry Gyula elnöki megnyitó beszédében reá-
mutatott arra, hogy bár anyagi tekintetben javult a ma-
gyar protestáns egyházak helyzete, de más tekintetben 
sajnálatos visszaesések is tapasztalhatók. A társadalmi 
szélső áramlatok nagy veszedelmeket rejtenek maguk-

ban ; az állam erőteljesebb anyagi támogatása, erőtelje-
sebb beavatkozásokat von maga után az egyházi és iskolai 
téren; az ultramontán áramlat folyton erősödik, s a nem-
zetiségi velleitások nemcsak az evang. egyház, hanem 
az állam jólétét is veszélyeztetik. Mindezekkel szemben, 
legelső sorban az állami hegemónia biztosítandó. Ezzel 
kapcsolatban pedig utolsó lehelletig védeni és fejleszteni 
kell a magyar prot. egyház szabadságát és jogait. — 
A püspöki jelentést tudomásul vették. Az egyik törvény-
széki bírói tisztre Thebusz Aladárt, az ügyészi állásra 
dr. Trsztyénszky Ferenczet, az alügyészi állásra dr. Pet-
rovits Rudolfot választották meg. — Elhatározták, hogy 
felterjesztést intéznek az egyetemes gyűlésre az 1848: 
XX. t.-czikk végrehajtása és az 1907: XXVII. t.-czikk 
sérelmes rendelkezései orvoslása tárgyában. Megújította 
a gyűlés a lelkészi fizetések rendezése és az egyetemi 
prot. theol. fakultás tárgyában tavaly hozott határozatát. 
A zsinatot illetőleg az volt a gyűlés véleménye, hogy 
annak megtartása nem sürgős. — Felkérik az egyet, 
gyűlést vallástanítási szabályrendelet alkotására. — Ki-
osztották a kerületi segélyeket. — Elhatározták a refor-
máczió négyszázados évfordulójának megünneplését, a 
mellyel kapcsolatban kerületi alapot gyűjtenek, a melyet 
valamely egyházi intézmény létesítésére vagy támogatá-
sára fordítanak. — Alapító tagként belépett a kerület 
az orsz. evang. tanáregyesületbe. — Az Evang. Őrálló 
támogatását a püspök figyelmébe ajánlották; az iskolák 
és egyházak figyelmébe pedig a Ref. Tanáregyesület 
kiadványait, a budapesti Bethlen Gábor-kört ós az orsz. 
prot. árvaházat. — A pozsonyi liczeum áll. segélyének 
felemelésére vonatkozó kérelmet pártolólag terjesztették 
fel az egyet, gyűlésre. — A gyűlésekkel kapcsolatban 
papszentelés is volt, a melyen öt segédlelkész bocsát-
tatott ki az Űr szolgálatára. 

A Genfben jár tak figyelmébe. Már egyszer hírül 
adtuk, hogy a genfi magyar istentisztelet után fölvett 
csoportképet Huguenin fényképész (30 cm. magas, 40 
cm. széles alakban), kartonlapra felragasztva, elkészí 
tette, s hogy a kép szerkesztőségünk útján 4 K 84 fillérért 
és vidékre küldés esetén még ezenkívül 72 fillér posta-
költség beküldése mellett megrendelhető. Miután érte-
sítésünknek eddig nem sok eredménye lett, ismételten 
is felhívjuk a Genfben jártak figyelmét a csoportképre, 
sőt laptársainkat is tisztelettel kérjük ez értesítés átvé-
telére. — Ezzel kapcsolatban tudatjuk, hogy a Buda-
pestről elutazás alkalmával az állomáson felvett és lapunk 
jubiláris számában is közölt csoportkép is kapható. A 
18 cm. magas, 24 cm. széles képet, kartonlapra felhúzva, 
1 K 60 filléréit küldi meg Beck Öclön fényképész (Buda-
pest, VII., Rákóczi-út 66. sz.) 

A király orgonája. A király, negyvenéves koro-
názási jubileuma alkalmából új orgonát ajándékozott a 
budavári Mátyás templomnak. Az orgona-mű manuálos 
77 szóló és 41 mellékváltozattal van ellátva. Az orgona-
művet Rieger Ottó orgonagyáros készítette, szabadal-
mazott villamos szerkezettel. A négy manuál közül a 
negyedik a padláson van elhelyezve, a melynek szimfo-
nikus hangtömege egy 16 méter hosszú hangvezető 
csövön jut a templom középső hajójába, a mi által a 
játszott melódiák a boltozatnyíláson át úgy hatnak, 
mintha valóban égi-zene hangjai hallatszanának. 

ISKOLA. 
A debreczeni ref. főiskola bölcsészeti szaka meg-

nyerte a kultuszminisztertől azt a jogot, hugv növendé-
keit annak idején minden különösebb formalitás nélkül, 



egyszerű jelentkezés alapján becsáthassa az országos 
tanárvizsgáló" bizottság elé. A most kezdődő iskolai évben 
a következő szakokra iratkozhatnak a növendékek: magyar-
latin nyelv és irodalom, magyar-német nyelv és irodalom, 
latin-görög nyelv és irodalom, latin-német nyelv és iro-
dalom. Tandíj egy évre 100 korona, a ref. vallású növen-
dékek 30 kor. tandíjat fizetnek. Szeptember 16-ig, kivé-
teles esetekben október 8-ig, illetve 12-ig lehet felvé-
telre jelentkezni. 

Az oláhok fészkelödése még nemcsak hogy nem 
szűnt meg, hanem mind komolyabbá és hivatalosabbá 
válik. Gyűlések tartattak s vannak még kilátásban, a 
melyen erélyesen tiltakoztak és tiltakoznak a kultusz-
miniszteri vallástani rendelet ellen. — Kétségbe vonták 
azt is, hogy a rendelet a kultuszminiszter tudtával 
adatott volna ki. Ezzel szemben azonban gr. Apponyi 
miniszter a Keleti Értesítő szerkesztője előtt kijelentette, 
hogy a Tóth János államtitkár aláírásával ellátott rendelet 
nemcsak hogy az ő tudtával jelent meg, hanem min-
denben meg is felel az ő intenczióinak. Kijelentette a 
miniszter azt is, hogy a román egyház ellenállásának 
semmiféle törvényes alapja Jnincs és épen azért köve-
telésétől semmi körülmények között sem tágít, s jót 
áll érte, hogy a dolog rendbe fog jönni. — A miniszter 
energikus kijelentései felett örvendünk, mert nemcsak 
a miniszter, hanem a magyar állani szégyene volna a 
meghátrálás. 

A ref. tanítók Antal Gábor püspöknél. A ref. 
tanítók országos egyesülete legutóbb Budapesten tartott 
közgyűlése egy küldöttséget küldött ki kebeléből, hogy 
Antal Gábor dr. püspököt negyvenévi jubileuma alkalmával 
üdvözölje. A küldöttség a mult héten kereste föl a püs-
pököt. Kovács Alajos négyedi főtanító mondott beszédet 
és kiemelte a jubilánsnak a tanítóság érdekében kifejtett 
működését. A püspök válaszában kifejezte, hogy ő csak 
kötelességét teljesítette, mikor a tanítók ügyét fölkarolta. 

Református tanonez otthon a fővárosban. A buda-
pesti református egyháztanács, méltányolva az iparosok 
képzésének úgy ipari, mint szoeziális szempontból való 
fontosságát, egy, legalább ötven tanoncz befogadására 
alkalmas internátust létesít és azt már ez évi november 
1-én megnyitja. Jelentkezni lehet a református lelkészi 
hivatalnál (Kálvin-tér 7.), a hol bővebb felvilágosítást 
adnak. 

Az állami tanítók ós a népszövetség. A figyelmes 
sziomlélő előtt feltűnhetett, hogy az utóbbi időben a 
róm. kath. népszövetség felekezeti, társadalmi és poli-
tikai agitáczióiban mind sűrűbben vesznek részt az ál-
lami tanintézetek tanárai és tanítói. A csongrádmegyei 
közigazgatási bizottság ülésén már felszólalás tárgyát is 
képezte a dorozsmai állami elemi iskola tanítóinak ily 
természetű szereplése. Ennek következtében Scossa Dezső 
kir! tanfelügyelő felhívta a dorozsmai állami iskola igaz-
gatóját, hogy a népszövetségi agitácziókban résztvevő 
tanítókat figyelmeztesse arra, hogy magatartásuk tanítói 
hivatásukkal összeférhetetlen, s hogy a tanítók olyan 
nyilvános szerepléstől, a hol politikai kérdések vannak 
napirenden, tartózkodjanak. — A mint hírlik, a nép-
párt interpelláczió tárgyává készül tenni ezt a tanfelügyelői 
figyelmeztetést, mint olyat, a mely a tanítók egyéni 
jogait korlátozza. Majd elvárjuk, hogy a miniszter mit 
felel az interpelláczióra. Annyit azonban már most is 
megjegyzünk, hogy minden tanár és tanító legfőbb dol-
gának a hivatalában való pontos és odaadó forgolódást 
tartjuk, nem pedig a felekezeti vagy épen politikai 
agitácziókban váló vezérkedést. De ha a felekezeties-
kedést még megengedjük is a törvényes korlátok között 

a felekezeti intézetek tanító személyzetének, — azt már 
nem tartjuk semmiképen sem megengedhetőnek, hogy 
az állami tanintézetek tanárai és tanítói excelláljanak ezen 
a téren. Már pedig, a mint a szegedi népszövetségi 
gyűlés is világosan mutatja, a róm. kath. népszövetség 
nemcsak felekezetieskedik a legszélsőbb mértékig, hanem 
politizál is. Az ilyen téren pedig nincs helye .semmiféle 
állami alkalmazottnak. 

Iskolakönyvek beszerzése alkalmával szives figyel-
mébe ajánljuk Kókai Lajos könyvkereskedését, a duna-
melléki ref. egyházkerület kiadványainak bizományosát, 
hol az összes könyvek legjobban és legpontosabban 
beszerezhetők. (Budapest, IV. Károly.utcza 1.) Jegyzék 
•ngyen. 

PÁLYÁZATOK. 
Pályázati hirdetmény. 

A bukaresti magyar református elemi iskolánál a 
női kézimunka tanítására s a női ipar varró-tanfolyam 
vezetésére képesített tanítónőt alkalmazok. 

Javadalma, természetbeni lakáson kívül, 1200 frank 
törzsfizetés és 400 frank működési pótlék. 

Egy évi kifogástalan szolgálat után véglegesíttetni fog. 
További értesítés a magyarországi református egye-

temes konvent központi irodájában (Budapest, VII., Abo-
nyi-u. 21. sz.) nyerhető, hol a pályázati kérvények is 
1909. évi szeptember 15-ig beadandók. 

Budapest, 1909 augusztus 31. 
Bánffy Dezső, 

konventi világi elnök. 

P á l y á z a t . 

A brassói magyar evangélikus egyházközség tanítót 
keres, a kinek a szerződésben részletezendő kötelezett-
ségei közé tartozand : egyebek között a vallástanítás, az 
orgonálás és énekvezetés, a lelkész akadályoztatása 
esetén^ az istentisztelet elvégzése stb. 

Évi jövedelme, mely hasonlóképen a szerződésben 
fog részleteztetni, körülbelül 1600 koronát tesz ki. Ezen-
kívül ad az egyházközség természetbeli lakást. 

A keresztlevéllel és tanítói oklevéllel, valamint 
szolgálati bizonyítvánnyal felszerelt jelentkezések, a f . 
hó végéig a brassói magyar evangélikus lelkészi hivatal-
hoz intézendők. 

Brassó, 1909 szeptember 1. 
Moór Gyula s. k., Grósz Frigyes s. k., 

lelkész. m. felügyelő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester ós egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : Hamar Is tván. 



akad. szobrász 
Első orsz. szabadalmazott 

síremlékmű-gyárosok 
BUDAPESTEN I VII., Rákóczi-út 90. 

Modern sírkövek, 
keresztelő meden- & 

^ ^ czék, úrasztalok! 

MrtríNwi! 

A kiváló bór- és Iithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Szinye-Llpóczi Salvator-forrás-

Vállalat.nál Budapest, V. Biidolf-ral-pnrt. 8 
fa. • " "•u •••• —.11 l; 

K é m i a i 
Természetrajzi 

lege lőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker., Baross-utcza 21. szám. 
Részletes képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Mechanikai gyár. Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és Szabi 

H I R D E T É S E K . 

ah w HHMSiforrás 
W ii i'PiiiwiHMmMilri Mi lgJ rwMi i iMMre 

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali ós bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkfili töltést la szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútválíaiat Budán. 

NI a taanfifokozö serenda? 
A hangfoftozó gerenda??? 

Reményi Mihálynak, 
a magyar kir. Zene-Akadémia háziliangszer-
készítőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

Jj) ményi elismert elsőrangú mű-

^ hegedű-készítési műterme 
B u d a p e s t , K l r á l y - u . 5 8 . 

Telefon 87—84. 15/14 
A Hubay-quinttiszta húrok egye-
düli készítője. — Régi és saját 
készítményű mesterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a legmagasabb árakig. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

NYILTTÉR. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Kc^t tc^* tc^1t&^tJ^ tJ^ t^f 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tói 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

tj^té^t^te^tG^tc&té^ té^'tcfct&fc&& t^<t^rt&X' tS^tJ^* 



Orgona- és harmoniumgyár 
g ő z e r ő h a j t á s - é s s a j á t v i l l a m o s v í l á g d á s s a ! b e r e n d e z v e , 

O R S Z A Q H S Á N D O R É S F I A 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
t'ison ..aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassai kiállításén ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több ú j orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest , V I . , G y á r - u t c z a 28. 

Teljes iőtál lás kitűnő c s é p i é r t . % Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, .valamint 

Hillamos benzÍRlokomobil-

Esé í i lőkssz ie le i i 
A jelcnkai' legegyszerűbb és legtökéletesebb kettős tisztitó-szerkezettel. 
motorcsépókészlete. Gépész nélkül könv- , _ .... , . . _ . . . . . , 

nyen kezelhetők. ! Egyedül létező uidondság ! 
Ezea legújabb motorok terjesztése Önműködő, ellenőrző i s biztosító 

érdekében használt eröztfépek s z e I e p- KÜ!°n mezőgazdasági qép-
rr —; —•—- osztály: gozgepek, malmok, jár-

c s e r e u e ve te tnek . gányok, cséplők, vetfgépek stb. 

Ezsn motafcsénlő-késnletek fe!iiiffliáa(3tir.n kitíínósége (elől tudskoiódni lehet: 
Sáró Kemény Józsof úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
L p g b i / t o ^ n b h o l c s ó fi/un ! Á r j e g y z é k k í v á n a t r a b é r m e n t v e . 

A l e g j o b t o 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
csá.aasái-1 é s . k i r á l y i szállít 

H E I M I I . a d v a r l s z á l l í t ó 
s í n c l o p e » t , T l i o t i e t - u d v í i r . 

Különlegességek: templomok, családi h á -
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle hsiználatban 

Valódi 
csak ezze 

a védő-
j e g y gyei. 

Prospektusok é s kö l t ségve tések Ingyen é s bérmentve. 
Beszerezhető csakis 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 . 
M ó r i a V a l é r i a u t o * a l O . 

Első magyar óragyár gözerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-^ városházi , gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

e lőnyösebben eszközl i 

E I S Ü L L E R J Á N O S 

utóda M A J E R K A R O L Y 
Budapest, VII,, Csömöri-út 50, 

(Sa já t ház.) 
Képes árjegyzékek, költség-

jegyzékek ingyen. 

Oi° goi^agyár 
vi l lamos gépekkel berendezve 

Ottó 
Bndapest, VII., Garay-utcza 48. 

csás7.. és kir. udvari szállító 
A bécsi és párisi világkiál itásonr,. valamint a 

pécsi k iá l l í tás jn kitüntetve. 

[nnnnnnnn Lego esőbb a r b a n es kedvező fizetési 

föltételek mellet t szállí t kiváló tiszta 
I—II—1 |JL1L1U| U U L J légnyomási i e sőrendszerű (pneumat ika i l 

és v i l lamos , tar tós , nemes h a n g ú orgo-
n á k a t . R ieger o r g o n a g y á r a i H6 évi f e n n á l l á s óta 1500 orgoná t 

szál l í to t tak . 10 /10 Tervezetek és rajzó"; k ívánat ra díjmentesen. 

Egy le tek , in tézetek és tá rsu la tok részére 

GYÁSZ KOCSIK 

\ J 

és ehhez tartozí lítakarók, lószerszámok, lótoilak, kccsisBlt6ny8k, ravatalozás! czlk-
kek. Á ajánlatodat és költségvetést kívánatra,.ingyen és bérmentve küld a 

Budapesti paszomány-, gyászkccsi- és ravatalgyár r,-t, 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 46/a. 19/18 

VIf 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., V á c i - u t c a 5 9 s z á m . 
Ajánl ják az ágos t a i és ev . ref . e g y h á z a k r é szé re az-összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékterítőket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő tne-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különfé le a n y a g b ó l s ty l s ze rű k iv i te lben, oltárképeket vá-
s z o n r a művész i l eg fes tve , b á r m e l y n a g y s á g - és a l akban . 

tauaS 

ú J 
• 
¥ 
V • 
V 

¥ 
- Á r j e g y z é k k ö l t s é g v e t é s e k , r a j z o k és m i n t á k a t b é r m e n t v e k ü l d ü n k . -



Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Galderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Váczi-utcza 50. 

Marx és erei 
B u d a p e s t , VI . , B u l c s ú - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: fizikai, kémiai, geo-
déziai műszereket. — Elemi, 
polgári és középiskolák teljes 
berendezése. — 80 munkás, 

~ 16 lóerő. ~ 
Kitüntetve: 1906-ban ál lami ezüstérem, 

1907-ben a ranyérem. 2/35 

K A I V Í W T A N A ^ M I T V F I Szerkeszti Czeglédi Sándor 
1 1 / 1 L T 1 1 1 J í l l l V J I I u V L 1 ref. lelkész, tlieol. magántanár. 
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A) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

I. A genfi egyház kátéja. 
II. Az egyház reforraálásának szükségességéről „ 

III. Értekezés az ereklyékről „ 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál „ 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel 

VI. A párisi theol. fakultás hitczikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József . „ 
E liat mü, bár külön-külön is kapható, égy díszes kötetben 4 K 50 f. 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Béza Tódor: Kálvin János élete. Fordította Licz. Rácz Kálmán Ára 

VIII. Psychopannychia. Fordította Rabold Gusztáv . „ 
IX. Válasz Pighiusnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. (Sajtó alatt.) . „ 3 „ — „ 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, díszes kötésben (> K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERVET-PÖR. (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J. István . . . \ ^ 39—^5 ívnvi 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította j teriedelműkötet 

dr. Tari Imre . . , > v ' 
XII. Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő 

XIII. A Sérvet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J. István 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és HATODIK 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 ív terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

B) Csoport. Kálvin főműve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i fokiadása. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. Szentírásmagyarázati müvek. 
Előkészületen a XXXVIII, kötet: A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 

ára díszes kötés-
ben 8 K. 



Az összes iskolákban használt 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

— k a p h a t ó k 

iskolai k ö n y v és papirkereske 
désében 

Nagy képes árjegyzéket kívá-
natra ingyen és bérmentve 

küldünk. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
O T H l A I f ö C*OCB I cs.éskir.'udvari hangszergyáros, 
A I lllAl H W r H aS a m- k i r zene-akadémia, szin-
V l U V V n i J U K » ! B y I házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5, sz. Gyár: Öntőház-u. 2. sz. 
Továbuá ajanlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
búros-, voiiús- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b f r ; 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 
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mz 

tó 

^ t l l l l t i t ^ 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5* m 

e v i = w 
jótállás mellett! 70 Egyházi szentedérxyek, 

úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereK, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részleffizefésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
mííórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Jutányos 
árak! 

HOBNYÁNSZKY ViiCTOE Od. ÉS KXR. ÜDVART KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 45933. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX. ker . , Kálvin- tér 7. sz., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

L a p t u l a j d o n o s , k iadó és felelős sze rkesz tő : 

H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Áz Élet Könyvéből: Szabadulás nélkül... V. J. — Vezérczikk : Harcz a hitoktatók nyelve körül. H. I. — Tárcza : 
Kálvin-jubileumi emlékbeszéd. D. Dryander — Dr. K. I. — Könyvismertetés : Tanügytörténeti és pedagógiai czikkek 
repertóriuma 1908-ig bezárólag. Dr. Barcsa János. — Bel fö ld : A felsőbaranyai ref. egyházmegye közgyűlése. Tudó-
sító. — Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai. Homola István. — A kecskeméti ref. egyházmegye 
közgyíilése. S. — Külföld : A magyarországi református egyház amerikai egyházmegyéje. Kuthy Zoltán. — Nekro-
log : Gödöllei József, n.— r. — Irodalom. Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Különfélék. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Szabadulás nélkül . . . 
„Elmúlt az aratás, elvégző-

dött a nyár, és mi nem szaba-
dultunk meg!" (Jer. 8.20.) 

Júdea tájékai fehérek voltak az aratásra (Ján. 4.35). 
Felemelte szemét a hullámzó fehér mezőre az igéret föld-
jének népe. Aratásra indította sarlóját (Jel. 14.ir) vidám 
dallal, szomorú énekkel vagy néma aggodalommal. A 
rendek hullottak. A kévék gyűltek. A csomók szaporod-
tak. A kalászszedők gyűjtögettek. A mező termését elhordot-
ták. A tiszta búzát a csűrbe vitték és a szérűn kicsépelték. 
A konkolyt és polyvát pedig megégették. (Mt. 13.30 Lk. 
3.17). „Elmúlt az aratás." 

A fügefa ágának zsendülése és levelei hajtása óta, 
a nyár elejétől fogva (Mt. 24.32) háromszor telt meg és 
fogyott el a keleti éjszakák ezüst lámpása és harmincz 
annyiszor hűsült meg a nap és multak el az árnyékok 
(Én. én. 2.17). Aratás, fügeérés, szőlőszedés sorba mind 
eljöttek. Üres a határ. Hűsülnek a nappalok. A megsze-
dett szőlők s a mirtusligetek közt bánatos szellő lenge-
dez. A bethlehemi mezőn korábban nyugovóra hajtja nyá-
ját a pásztorfiú. A gólya, gerle, fecske és darú érzi 
rendelt idejét (Jer. 8.7). Anatóth felett is gyakran gyüle-
keznek. „Elvégződött a nyár." 

A vallási reform fejedelme, a kegyes Jósia király 
elesett Megiddónál. Asszíria után Egyiptom lett Júdea 
ura. Júdea királya Jojákim lőn. Az istenes reform elpusz-
tult. A nép bálványimádásba merült. Jeremiás prófétai 
igével int, tanít és fenyeget. Istenhez hívja a választott 
népet. Hiába! 

Egyiptomot leveri s úrrá lesz fölötte és Juda fölött 
is Babilónia. Juda rabtársával, Egyiptommal szövetkezik 
és Babilon ellen támad. Jeremiás Egyiptom ellen prófé-
tál. A Babilon mellett való maradásra int. Babilon szö-

vetsége útján térjen vissza s maradjon meg a nép Isten 
szövetségében. A templom ajtójánál mennydörög a vallá-
silag és politikailag bűnös népre. Fügefariigyezéstől ma-
dárköltözésig annyiszor szólt Jeremiás szava, a hányszor 
kelt a nap, s a hány kalászt érlelt az isteni nap s a 
judai határ. 

„Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár." És mi?! 
Es mi megmaradtunk Egyiptom veszedelmes szövetségé-
ben, megmaradtunk a bálványimádás fekete mocsarában, 
az istenellenes élet szövetségében. Fejünk fölött Babilon 
és az Úr ítélete. Fejünk fölött mint hajszálon függő 
kard, morajló mennydörgés és villámmal terhes felhő. 
„És mi . . . nem szabadultunk meg!" Nem szabadultunk 
meg sem politikai, sem vallási tévedésünkből és bűnünk-
ből. S nem szabadulunk meg azok büntetésétől sem . . . 
És a szabadulás nélkül való nép csatát vesztett. Királya 
fogságba jutott. Igája nehezebb lett. Végül elbukott. 
Szent városa összeomlott. Ráborult a babiloni fogság 
börtönészakája! 

Azóta huszonöt század szállt el földünk s az ember-
élet fölött. Birodalmak ós fejedelmi székek összeomlot-
tak. Számos formát cserélt a polgári élet. Új műveltség-
született és pusztult el sokszor. „ ^ ^ B f c 

Eljött az aratásra, az üdvre megért vüa^ j^Kdlág-
mező Gazdájának egyetlen Fia. Lelkeket szült Új 
személyes életet teremtett. Ezek által átalakította az 
egész világéletet. Tudomány, művészet, irodalom, társa-
dalom, állami élet, az egész művelődés isteni jelleget 
és örök czélt nyert. 

Húsz száz év óta, valamennyi babiloni fogságból 
megszabadította az övéit s tovább építette isteni orszá-
gát. És ma? Van tenger tudományunk, gazdag irodal-
munk, hatalmas művészetünk. Van alkotmányos állam-
formánk. Világhódító közlekedésünk. Kifejlett gazdasági 
életünk. Eletünknek megbecsülhetetlen kényelme és 
orvossága. A mindenség óriási tartományaiban otthon 



vagyunk. Miénk az északi földsark s szomszédjában 
járunk a délinek. Járunk a tenger alatt s repülünk a 
levegőben. Á műveltség tengerei öntözik a világot. A 
keresztyénség hatalmas hódításokat tett a régi s az új 
világokban. 

És mi ?! És mi . . . ily óriás aratás, ily gazdag 
nyár után is . . . még nem szabadultunk meg! A világné-
pesség nagyobb fele igazi műveltség és krisztusi élet 
nélkül való. 

Mi szegény hazánkban pedig szegényebb volt ama 
nagy aratás is, épen úgy, mint az idei. Kevésbbé szeb-
bek és kevésbbé jobbak voltak a nyarak is, épen mint 
az idei. 

Gazdasági, társadalmi és politikai bajok. Keresz-
tyénség, hatalmas alkotó erő nélkül, nehéz vívódásban, 
szegényes életben. Nagyrahivatott vallási és politikai 
nemzet — szabadulás nélkül! 

Jeremiás jajjá, átka, Krisztus könnye, vasvesszője, 
költs életre! Isteni kéz, Jézus Lelke szabadíts meg! 
Nagy Istenünk, erős hitünk, új életünk, tégy szabaddá, 
tégy boldoggá!! , V. J. 

Harcz a hitoktatás nyelve körül. 
Az állami elemi iskolák hitoktatási nyelve körül 

a kultuszminiszter és a gör. keleti és az oláh nyelvű 
gör. katholikus egyház között kitört küzdelem immár a 
részleges kulturharcz stádiumába lépett. Aug. 26-án az 
aradi gör. keleti román egyházmegye konzisztóriuma, 
szept. 2-án pedig a nagyszebeni érseki konzisztórium és 
püspöki zsinat mondotta ki, hogy a hitoktatás nyelve 
tárgyában kibocsátott kultuszminiszteri rendeletet nemcsak 
hogy nem hajtja végre, hanem még a hitoktató lelké-
szeknek is megtiltja, fegyelmi büntetés terhe alatt, a ren-
deletnek való engedelmeskedést. S mindezeknek tetejébe 
Metianu, nagyszebeni metropolita, körrendeletben kötelezte 
egyházmegyéje lelkészeit, tanítóit és egyéb alkalmazot-
tait, hogy október elsejétől kezdve, fizetésük 2%-át szol-
gáltassák be az ellenállási alap javára; egyházmegyéje 
intelligencziáját pedig arra hívta fel, hogy erre az ellen-
állási alapra évenként legalább 25—25 koronát adjanak. 
E r ő ^ k y k e k v é s arra is, hogy az így hivatalossá vált 
harc^HP^enez a róm. kath. püspöki kart is megnyer-
jék, a magyarázattal, hogy a miniszteri rendelet 
a pápa egyházának autonómiáját is sérti, a mikor a hit-
oktatás megszentelt berkeibe tör be s ott kíván rendel-
kezni. 

Mint protestánsokat, bennünket egyáltalában nem 
érint, hogy a gör.-kel. és gör.-kath. hitoktatók mily 
nyelven hitetik el növendékeikkel egyházuk tanításait. 
Ebből a szempontból tehát nyugodtan nézhetnők végig 
ezt a harczot, annyival is inkább, mivel benne azt a 
kultuszminisztert ostromolják, a ki működésével épen 
nem tudta megnyerni szimpátiánkat. De mi nemcsak 
protestánsok, hanem hűséges magyar hazafiak is vagyunk, 
s miután úgy látjuk, hogy az oláh akczióban nem a 

felekezeti, hanem a nemzetiségi motívumok a fontosak, 
s hogy a harcz nem annyira gr. Apponyi kultuszminisz-
ter, mint inkább a magyar nemzeti állam és annak hege-
móniája ellen indíttatik meg: a dolog, ebből a szem-
pontból, közvetlenül érdekel bennünket is. S mivel hogy 
érdekel s minden reservatio mentalis nélkül valljuk, 
hogy salus Hungáriáé suprema lex: kell, hogy mi pro-
testánsok is a leghatározottabb álláspontot foglaljuk el 
és annak nyilvános és hathatós kifejezést is adjunk. Ezt 
az álláspontot mi a magunk részéről itt felmutatjuk, — 
annak kifejezést adunk; de igen kívánatosnak tartanánk 
azt is, ha nemcsak a protestáns sajtóorgánumok tennék 
ezt meg, hanem hivatalos egyházi testületeink is, legfő-
képen pedig az egyetemes konvent és az egyetemes 
gyűlés. Meg kellene ezt tennie a magyar protestantiz-
musnak, épen a mai időkben, a mikor a különböző poli-
tikai és felekezeti machinácziók a magyar protestantiz-
mus államfenntartó értéke felől való meggyőződést oly 
erősen megingatták a közvéleményben. Az oláhok által 
megindított kulturharczban a legféltettebb állami értékek 
forognak koczkán. A nemzetiségi törekvések hidrája már 
nemcsak a nemzetiségi politikai sajtó hasábjain öltögeti 
halálos mérgű fulánkját a magyar állam magyarságára, 
hanem azoknak a főpapoknak a köréből is, a kik a 
magyar állam generozitásából duskálkodnak fejedelmi 
vagyonokban és a kik pár évvel ezelőtt még gondosan 
leplezgették őszinte érzelmeiket. Ne keressük most, hogy 
miként és miért nyertek bátorságot ezek a főpapok arra, 
hogy levetve az álarczot, lelkök igazi képét mutassák a 
magyar állam felé! Most a magyar állam magyarságáról, 
ennek a magyarságnak a hegemóniájáról van szó ! Ott 
van tehát nekünk, magyar protestánsoknak a helyünk, 
azok mellett, a kik ezeket a nagy értékeket védelmezik! 

Az induló harcz elején bőven hangzanak fel az 
oláh szekuláris és egyházi sajtóban a jelszavak. A leg-
hangosabb ezek között az, hogy a kultuszminiszteri 
rendelet, — a mely pedig még addig sem megy, mint a 
mennyit az 1907: XXVI. és XXV1Í. t.-cz. rendel, — bele-
ütközik az oláh nyelvű gör.-keleti és gör.-kath. egyháznak 
a hitoktatás tekintetében biztosított autonómiájába. Hát 
ha valaki becsüli az egyházi autonómiát, mi becsüjük. De 
olyan egyházi vagy bármilyen néven nevezendő autonómiát, 
a mely felette állhatna az állami jognak és hatalomnak, s a 
melynek örve alatt államellenes felekezeti vagy nemzetiségi 
czélokat lehetne szolgálni: el nem ismerünk. Pedig ilyen 
autonómia volna az, ha valamelyik egyháznak joga volna 
arra, hogy az állam vagy más egyház által fenntartott 
intézetben ő és ne a fentartó határozhassa meg a hitok-
tatás nyelvét, s esetleg, mint a fennforgó ügyben is, úgy, 
hogy azáltal az állam nemzeti és hivatalos nyelvét 
beszélő gyermekeket az államalkotó, államfentartó népes-
ség nemzeti nyelvéből és érzéséből kiforgassa. 

De nem is az egyházak autonómiájáról van itt sző, 
hanem, a mint egy napilap vezető czikkében egy oláh 
származású, gör.-kath. vallású c.zikkező is világosan 
kimutatta: a magyar állam és annak magyar nemzet 



jellege ellen intézett, öntudatos és szervezett nemzetiségi 
támadásról. Nem is bonczolgatjuk tehát, hogy vájjon a 
kultuszminiszteri rendelet harmóniában van-e az oláh 
egyházak „szent kánonjaival" és „törvényileg biztositott 
autonómiájával". Nem keressük, mert semmiféle egyházi 
„szent kánonok" és semmiféle „autonomia" nem állhatnak 
az állami jog és hatalom felett. Ha pedig azzal talán — 
a jelen esetben azonban ez ki van zárva — nem álla-
nának teljes harmóniában: módosítandók az autonómiát 
biztosító törvények, az állam legfőbb érdekeinek meg-
felelőieg. 

A míg azonban ide jutunk, hadd induljon meg a 
liarcz, ha az oláhok úgy akarják. Mi a magunk részéről 
— talán ez alkalommal először! — ott állunk gróf 
Apponyi Albert kultuszminiszter mellett, és pedig azért, 
mert rendeletének érvényben tartása és megalkuvás nél-
küli keresztülvitelében, a magyar állam, a magyar nemzet 
feltétlen jogainak érvényesülését kívánjuk 1 

Egy dolgot azonban legyen szabad figyelmébe 
ajánlanunk, úgy a miniszter úrnak, mint az oláh püs-
pöki kar által segítségül hívott róm. kath. püspöki karnak. 
Figyelmébe ajánljuk a miniszter úrnak Metianu metro-
polita amaz intézkedését, a mely az ellenállási alapra 
megadóztatja egyházmegyéje papjait és tanítóit. Az a 
jövedelem, a melynek 2%-át ez a rendelkezés beszol-
gáltatandónak jelenti ki, a legnagyobb részben a magyar 
állani pénztárából ered, illetve egészíttetik ki. Mint az 
ellenállás esetére kilátásba is helyezte a miniszter úr : 
a hivatalos határozatok kézhezvétele napján függessze 
fel az összes oláh papok és tanítók fizetéskiegészítését, 
hogy valamiképen a magyar állam pénzéből ne visel-
hessenek harczot a magyar állam ellen! — A róm. 
kath. püspöki karnak pedig arra hívjuk fel a figyel-
mét, hogy akkor, a mikor gr. Apponyi jóindulatából 
oly közelinek látszik a róni. kath. autonómia: gondolja 
meg jól, hogy az „autonómia" védelme czímén segítséget 
nyújtson-e a nemzetiségi egyházaknak? Gondolja meg 
jól, mert ha ez a részleges kulturharcz makacs lesz, 
vagy talán — Deus avertat ! — a kultuszminiszter meg-
hátrálásával végződnék : a róm. kath. autonómiának 
szépen sülő pecsenyéjét igen könnyen porba ejthetné a 
magyar nemzeti közvélemény! H. I. 

TÁRCZA. 
Kálvin jubileumi emlékbeszéd. 

Kálvin születésének 400. évfordulója alkalmából, 1909. július 4-én 
a genfi német evangélikus templomban tartotta 

D. Dryander, berlini udvari főpap.* 

(Folytatás és vége.) 

De bármily hatalmasan emelkedik is ki Kálvin 
alakja, ő fölötte is elhalad a történelem, sőt már el is 
haladt. 'Pál és Apollós, Chrysostomus és Augustinus, 
Kálvin és Luther, mik Ők ? Krisztus szolgái, — nem 
többek ! S az a legnagyobb érdemük, hogy azok. A hol nem 
azok voltak, művüknek tönkre kellett mennie és tönkre 
is ment. Csak Egy nem avul el, csak Egy fölött nem 

halad el a világtörténelem; ellenkezőleg, valahányszor 
fejlődése közben elfordul Tőle, mindannyiszor töredel-
mesen tér vissza Hozzá, az egyediilihez, ki az idők for-
dulópontja és 0 maga még sincs időhöz kötve : Jézus 
Krisztushoz, ki tegnap és ma s örökké ugyanaz ! 

Kicsoda Jézus Krisztus? Goethe elmondja egyhelyütt, 
hogy a mint svájczi útjában, a Chamonix-völgyön át a 
Montblanc felé tartott, gomolygó felhők takarták el a 
hegy lábát, de fönn a magasban biborfényben ragyogott 
a csúcs. Úgy tünt föl néki — mondja — „mint valami 
tünemény". így áll Jézus Krisztus is a világtörténelem 
közepette. Belé tartozik, mert a lába a földön jár és ha 
valaki, úgy 0 érezte annak szükségeit, nyomorát, bűneit; 
de feje körül egy másik világ fénye ragyog: a melyből 
származik. Mindazok a nagyságok, kiket a történelem 
hasonlók gyanánt elénk állít, eltörpülnek mellette. A 
többi vallásalapítóktól eltérőleg, nem hirdet valami olyan 
új tant, mely hirdetője személyiségétől elválasztva is 
fönnmarad, ha őt magát elfeledik is: 0 önmagát hirdeti. 
Nemcsak kijelentést hoz, hanem 0 maga is az. Az embe-
rek születnek, elmúlnak; a világ föltartózhatatlanul halad 
tova ismeretei útján. A mi a nagyapa előtt még elfogad-
hatónak és hihetőnek látszott, unokája számára már nem 
az többé, annyira változik minden körülöttünk. Még 
azok a formulák is megváltoztak és meg is kell változ-
niuk, a melyekben az emberek a vallás titkát és Jézus 
személyének titkát szavakba foglalni megkísérelték: 
csak 0 maga nem változik. Az emberek számára ugyanaz 
tegnap, mint ma. A kor nagy kérdései: a szabadság, a 
megkötöttség, az isten- és világtudat helyes viszonya, 
az emberi szív égő vágyakozása békességért és önma-
gával való kiengesztelődésért, meghasonlásától és terhétől 
való megszabadulásáért, az egyes osztályok társadalmi 
kiegyenlítődésének nagy feladatai, mindenek előtt pedig 
az a sötét kérdés, mely ott szunnyad minden emberi 
szív mélyén s a mely mindannyiszor fölébred, valahány-
szor a halál komorsága közelünkbe lép, az örökélet 
bizonyossága : mindezek megoldást nyernek ma is Benne, 
szent személyiségének magunkévá tételében és megraga-
dásában, Jézus Krisztusban, ki tegnap és ma s mindörökké 
ugyanaz. Ha egyházának nagy hőseit ünnepeljük, csak 
azért tehetjük, mert 0 azokban valami módon testet 
öltött és mert azok élő hordozói és követei lettek az 
örökkévalóság amaz erőinek, melyek Belőle áradnak ebbe 
a szegény világba. 

Ez áll Kálvinról is. Az a fenkölt érzés, mely isteni 
hivatása tudatára ébreszti, az a szinte zsarnoki akarat-
erő, mellyel az egyházat szentek közösségévé akarja 
alakítani, hol egyedül Krisztus uralkodjék, az a nyugal-
mat nem ismerő szorgalom, mellyel életerejének ron-
csait se kíméli, csakhogy tétlenül ne találja Ura, a 
mikor eljŐ, mindez valóban abból az egy gondolatból 
fakad: mindent Krisztus dicsőségére 1 Nem egyszerű 
jelszó, hanem testet öltött valóság az, hogy czímerén 
az égő szivet tartó kéz körül ez a körirat olvasható : 
Cor meum velut mactatüm tibi offero !" : Szívem áldozat 
gyanánt Néked ajánlom föl! Hite szemléletének azonban 
az Úr iskolájába és követésére kell bennünket vezérelnie, 
ki ugyanaz számunkra és ugyanazt követeli tőlünk. 
„Isten eltemeti munkását, de művét fölségesen végre-
hajtja", olvasható Kálvin egyik nagy tanítványának, WesJey 
Jánosnak sírkövén a londoni Westminster-templomban. 
Eletük láttára tekintsünk Jézusra, ki nagy művének 
munkálására hív bennünket, ki életünket szentté akarja 
tenni, akaratunkat az ő védelmébe, erőnket az ő szolgá-
latába akarja fogadni és föl akar bennünket szerelni, 
hogy segíthessünk egyházát építeni s országa ügyét előbbre 



vinni. Az a legnagyobb tisztelet, a mit azokkal szemben 
tanúsíthatunk, kik Isten igéjét szólották nékünk, ha elve-
zéreltetjük magunkat vélük a testté lett Ige megismeré-
sére, a Jézus Krisztusért folytatott munkára és küzde-
lemre, ki tegnap és ma s örökké ugyanaz. 

S megtiszteljük őket azzal, ha munkásságuk és 
küzdelmeik szemlélete megújítja bennünk azt az örven-
detes bizodalmat, hogy olyan munkálkodás nem hiába-
való és Jézus ügye mindenkor diadalmaskodik. 

Milyen csoda szövi a világtörténelmet! Még egy-
szer idézem Carlyle-t: „Ha Luther — úgy mond — 
máskép cselekedett volna Wormsban, mint a hogy tett, 
az egész világ máskép alakult volna". Valóban, azon a 
birodalmi gyűlésen valami nagyobb drámai feszültségű 
pillanatról van szó, mely mintha előre éreztetné, hogy 
tőle függ majd a világtörténelem iránya. Mennyivel igény-
telenebbnek látszik az a jelenet, mely az ostromló Farel 
és a tétovázó Kálvin közt játszódik le Genfben. S mégis 
éppúgy el lehet mondanunk: ha Kálvin máskép csele-
kedett volna Genfben, mint a hogy tett, a világ mássá lett 
volna. És ebben rejlik a csodás dolog: a világtörténe-
lem menetét egy német szerzetes lelkiismeretének har-
cza, egy bátortalan franczia menekült engedelmességének 
áldozata szabja meg, vagy — helyesebben mondva — 
a világtörténelmet nem az emberi elhatározások ós szen-
vedélyek véletlensége, hanem az isteni gondolat vég-
zése, Krisztus országának és üdvének megvalósulása 
irányítja s Isten felségjoga, hogy ahhoz egy német szer-
zetest és egy elűzött tudóst válasszon. 

Ezek az isteni gondolatok mindig győzedelmes-
kednek, ha mi vagyunk is alájuk vetve. A ki Krisztus 
szolgálatába szegődik és Lelkének oltalma alatt marad, az 
véle győzedelmeskedik és győzelme jeleit magán viseli 
még akkor is, ha elesik, vagy meghiúsulnak is azok a 
tervek,melyekkel ezt a győzelmet el akarta érni. Isten orszá-
gának czélja és vége emelkedés, nem hanyatlás ! A refor-
máczió nagy áramlata két forrásból fakadt, melynek egyike 
Szászországban, másika Svájczban eredt. Különböző ter-
mészetűek azok szerint a népek szerint, a honnan szár-
maztak, azok szerint a személyiségek szerint, kik zászló-
vivőik voltak és a szerint az irány szerint, melybe fej-
lődésük terelődött. A siker és a hatalom szempontjából 
mérhetetlen nagy kárnak tarthatjuk, hogy ez a két 
irányzat nem egyesült. Helyeselhetjük Merle d'Aubigné 
szavait: az a kéz, mellyel Luther a svájcziakat Marburg-
ban visszautasította, a bal keze volt; az, a mellyel később 
a wittenbergi egyezményt aláírta, a jobb keze volt. De 
abból a különválásból nagy áldás is fakadt: az evan-
géliumi egyházi alakulatok mérhetetlen gazdagsága, a 
keresztyén hitéletnek és életmódnak bő változatossága 
fejlődött, mely az evangélikus népek mindegyikénél 
sajátos alakot öltött. A mi Istenünk valóban az egység-
nek és egyetértésnek, de nem az egyformaságnak az 
Istene! Kálvin nagy és lángoló eszméihez tartozik az 
egyház egységének ápolása is : „Országokat és tengereket 
bejárnék, hogy azt létrehozzam, nyakamat is odaadnám, 
hogy megvegyem s szeretném, ha az angyalok az egy-
házak egységének harmóniáját zengenék az égben." De 
a protestáns egyházak egyetértése ne a külső formák 
s a szervezet hasonlóságában és rokon hagyományban 
jusson kifejezésre: abban a mélyebb dologban rejlik az, 
hogy Krisztus szóban és cselekedetben tiszteltessék és 
megdicsőíttessék. Tartsa meg mindegyik felekezet meg-
kedvelt sajátosságát, különbségéit, történeti fejlődését. 
De mindannyian, kik Krisztust szeretjük, nyujtsuk kezün-
ket egy oly közösséghez, mely sokkal mélyebben gyöke-
redzik, semhogy ezek a különbözőségek meg tudnák bon-

tani. Ha a fölemelő egyházi ünnepség eme napjai a ke-
resztyén öntudatból csak annyit ébresztenek is föl ben-
nünk, hogy Isten összes gyermekei, egyházak, népek, 
nyelvek Isten és Fia dicsőítésének nagy harmóniájában 
összeforrjanak, úgy áldást hoztak reánk, mely tovább is 
működik, új reménységet, új kilátást nyújt nekünk arra 
a nagy órára, a mikor minden nép térdet hajt és 
minden nyelv Istennek és Krisztusnak dicséretét zengi. 
Amen. 

Ford.: Dr. IC. I. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Tan ügy tör ténet i és pedagógiai czikkek 
repertór iuma 1908-ig bezárólag. 

(Folytatás.) 

Szinnyei Gerzson. Vázlatok és képek a sárospataki 
ref. főiskola XVIII—XIX. századi életéből, a nemzeti 
élet keretében. (Sárospat. L. 1885:142. 1 stb.) 

— Koinenius Amos János művei, melyek Sáros-
patakon készültek és részben itt ki is nyomattak. (Sáros-
pat. L. 1892:386 1.) 

— Kövy Sándor életrajza. (Sárospat. L. 1893: 
1031. 1.) 

— A sárospataki iskola alapítása és első pártfogói 
a XVI. században. (Sárospat. L. 1901:289. 1. stb.) 

— Adalékok a sárospataki ref. főiskola történeté-
hez, az 1618-iki rendszabályok. (Sárospat. Ref. L. 1900: 
450. 1.) 

— Alistali Farkas Jakab, egy eddig ismeretlen 
XVII. századbeli író. (Figyelmező 1870:34. 1) 

Szlávik Mátyás. A halle-wittenbergi Bibliotheca 
Hungarica rövid ismertetése. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1882: 
525. 1.) 

Szöts Farkas. Egyetemi protestáns theologiai fakul-
tás. (Prot. Szemle 1900:313. 1.) 

— A budapesti theologiai akadémia félszázados 
múltja. (Prot. Szemle 1905:493. 1.) 

Szűcs István. Visszaemlékezés a debreczeni kollé-
giumi deákok mult századi élelmezésére. (Debr. Pr. L. 
1888:338. 1. stb.) 

Tabajdy Lajos. Egy érdekes végrendelet 1689-ből. 
(Lónyai Anna fejedelemasszony hagyománya a szatmári 
kollégiumnak és másoknak. (Debr. Pr. L. 1897:31. 1.) 

Tanári fizetés. A ref. egyetemes konvent felirata 
a képviselőházhoz a ref. felekezeti tanárok és tanítók fize-
tésének kiegészítése tárgyában. (Debr. Prot. L. 1903 : 
755. 1.) 

Tanterv-) avaslat a tiszántúli ref. gymnasiumok szá-
mára. (Debr. Pr. L. 1881:123 1. stb.) 

Tanügyi törvényjavaslat az elemi oktatásról. (Pr. 
Egyh. és Isk. L. 1848:1017. 1. stb.) 

Thaly Kálmán: II Rákóczy Ferencz a tolcsvai 
malmot átadja a pataki kollégiumnak. (Figyelmező 1877 : 
288 1.) 

Könyves Tóth Mihály: A debreczeni tudományos 
küldöttség. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1892: 7 1. stb.) 



Könyves Tóth Mihály A tiszántúli helv. hitv. egy-
házkerületi gyűlésen jóváhagyott és elfogadott iskolai 
rend. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1842: 125 1. stb.) 

Tóth Sámuel: A magyar protestáns egyetem kér-
déséhez. (Debr. Pr. L. 1892: 137 1. stb.) 

Török István dr. Egy pár adat Kovács József 
nagyenyedi tanár életéhez. (Erd. Pr. Közi. 1884: 380 1.) 

—- Adalékok a kolozsvári ref. kollégium tanárainak 
életrajzához a XVIII században. (Erd. Pr. Közi. 1885: 
302 í.) 

— A kolozsvári ref. kollégium XVIII. századi 
tanárainak életrajza. (Erd Pr. lvözl. 1886: 5 1. stb.) 

— Adatok tanügyünk történetéhez. (A kolozsvári 
ref. kollégium tanterveiről a XIX sz. első feléből.) (Erd. 
Pr. Közi. 1896: 85 1.) 

— A zilahi ref. kollégium történetéhez. (Erd. Pr. 
Közi. 1900: 258 1. 1901: 308 1.) 

Thury Etele: Dragoni Gáspár és a körmendi főis-
kola. (Prot. Szemle 1895: 309 1.) 

— A vittenbergi magyar tanulók anyakönyvéből. 
(Prot. Szemle 1908: 242 1.) 

Zoltay Lajos: A szatmári iskolai ifjúság kérelme 
Debreczen városhoz 1714. (Debr. Pr. L. 1905: 402 1.) 

— Adatok a debreczeni kollégiumról a városi tanács 
gondoskodása papi és tanári özvegyekről. (Debr. Pr. L. 
1905: 606 1.) 

Zoványi Jenő: Magyarországi ifjak az Odera mel-
letti frankfurti egyetemen. (Prot. Szemle I : 178.) 

Zsindely István : A bázeli egyetem könyvtárából. 
(Sárospat. Füz. 1861: 838 1.) 

— A bázeli egyetem anyakönyvéből. (Sárospat. 
Füz. 1860: 154 1.) 

Zsoldos Benő: Komenius utolsó imája. (Sárospat. 
L. 1892: 297 1.) 

— A generale konzisztórium határozata Kövy lemon-
dólevelére. (Sárospat. L. 1893: 1060 1.) 

— A protestánsok ós az első tanügyi reformtörek-
vések Mária Terézia végső éveiben. (Sárospat. L. 1895 : 
49 1. stb.) 

Váradi Gábor: Emlékirat a máramarosszigeti helv. 
hitv. lyceum múltjáról ós jelenéről. (Figyelő 1884: 120 I.) 

Váradi főiskolai zavarok ügyében Böszörményben 
tartott zsinat 1656. (Figyelmező 1870: 612 1.) 

Varga Bálint dr. A párisi pedagógiumi múzeumról. 
(Debr. Pr. L. 1894: 142 1.) 

Váró Ferencz. A Bethlen-kollégium régi törvényei. 
(Erd. Pr. L. 1903:255 1. stb.) 

— Bethlen Gábor academicuni kollégiuma. (Prot. 
Szemle 1903: 325 1. stb.) 

Vas Tamás. A tübingai egyetemen elejétől fogva 
megfordult magyarok névsora. (Pr. Egyh. és Isk. 1866: 
812 I.) 

Vég István. A barsi ref. tanítógyámolda története. 
(Dunántúli Pr. L. 1901: 2431 1.) 

(Folyt, köv.) 
Dr. Barcsa János. 

BELFÖLD. 
A felsőbaranyai ref. egyházmegye közgyűlése. 

(Folytatás és vége.) 

A délutáni ülésen titkos szavazással megválasztat-
tak az egyházkerületi képviselők, papi részről Aracs 
Gyula, világi részről ifj. Morvay Ferencz aljegyző sze-
mélyében. 

A számvevőszék tagjaivá újra az eddig voltak lő-
nek megválasztva. 

Benkő Gyula egyházmegyei világi főjegyző és tanács-
biró ügyészi állásáról lemondván, helyébe két ügyészt: 
dr. Szűcs Ernő és Pakuszi Gyula ügyvédeket választotta 
a közgyűlés. 

Az egyházmegyei ösztöndíjat (50 K 40 f) két kecs-
keméti alumnus, Nagy Ákos és Molnár István árva fiú 
közt osztották meg. 

Ezután az „orsz. közalap", „orsz. lelkész-nyugdíj-
intézet" bizottságai és a számvevőszék terjesztették elő 
jelentéseiket, melyeket a közgyűlés jóváhagyott. Ez utób-
biból érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a volt felső-
baranyai lelkész-testületi gyám pénztár, melyet 1896-ban 
zártak le s melynek a tagok számával tőkében is fogynia 
kellene, a kimutatás szerint évről-évre növekedik s 
1908-ban több mint 3000 korona növekedéssel csaknem 
115 ezer koronára szaporodott, holott az 1905-iki új 
számítás szerint is 110 ezerre kellett volna apadnia. 
Mi ezt annak idején előre megjósoltuk s küzdöttünk a segé-
lyek fukar kézzel való kiszabása ellen. Ezt azért említjük 
fel, mert igazságtalannak ítéljük, hogy a legrégibb ala-
pítók és fizetők özvegyei koldus alamizsnán tengődjenek 
csak azért, hogy a későbbi utódok magoknak gazdag 
osztalékokat szavazhassanak meg. 

A folyó és jövő évi költségvetések beterjesztésének 
határidejéül a közgyűlés a folyó év végét állapította meg, 
azután pedig az évi költségvetések mindig az előző év 
aug. l-ig küldendők be a számszékhez. 

Sajnálattal emlékezünk itt arról, hogy daczára annak, 
hogy egyházaink nagy része tavaly is s főleg ez évben 
élvezte az új adósegélyt, a számvevőszék nem tartotta 
szükségesnek, miszerint adófökönyv-mintát, beszedési 
naplót s az új helyzet által kívánt adókönykecskéket 
készítsen, a mi pedig az ellenőrzést is nagyban megkönnyí-
tette volna. Ez ugyan első sorban a Végrehajtó Biz. tiszte 
lett volna, hogy az egységes adósególy egységes elszá-
molásban részesüljön. Mi ezt az ügyet az egyházi adó-
reform nélkülözhetetlen segédeszközének tekintjük s 
kívánatos lenne, ha ez irányban ker. közgyűlésünk intézne 
felterjesztést a konventhez. 

Azután az egyházmegye rendes költségvetését álla-
pították meg a számvevőszék tervezete alapján. Erről 
csak annyit említünk, hogy a szükségletet leginkább sze-
mélyi kiadások alkotják s kultur- és emberbaráti czélokra 
nincs több előirányozva, mint az ösztöndíj, a prot. írod. 
társ. tagdíj; ha ehhez hozzá vesszük a csekély 72 kor. előre 



nem láthatókra irányzott kiadást, előre megmondható, 
hogy a megyénk a kultur- és embarbaráti czélokra irány-
zott kérelmeket jövőre alighanem bezárt fülekkel s 
összeszorított kezekkel lesz kénytelen fogadni. 

A közgyűlés jövőre visszahelyezi üléseit a harkányi 
fürdőbe. Ideje is, mivel Siklós a gyűlések tartására 
alkalmatlannak bizonyult. Ezzel az ülés berekesztetett s 
a hátralevő ügyek tárgyalását kénytelenek voltunk más-
napra halasztani. 

A segélykérvényeket biráló bizottság véleményes 
javaslata alapján a nem nagyon sok kérelmezőnek elég 
tisztességes összegeket szavazott meg a közgyűlés. — 
Segítsük is jó szívvel azokat, a kik rá vannak szorulva. 
— Csakhogy én attól félek, hogy a sokfele külső segély 
eldugja a természetes forrást, a hívek áldozatkészségét. 
Sőt jeleit látjuk annak, hogy a közmunkáiról híres 
Baranya hívői, nemcsak hogy az oltárra áldozni nem 
akarnak, hanem kétségbevonhatlan jeleit mutatják annak, 
hogy az oltár javaiból — habár egyelőre igen csekély 
mértékben — ők is részesedni akarnak. Attól félek, 
hogy ezzel a tapasztalatommal nem állok egymagainra 
a református Sionban s ezt végtelenül lesújtó és vigasz-
talan jelenségnek kell tartanom a jövendőség tekintetében. 

Azután a tanügyi bizottság jelentése került sorra, 
mely szerint egyházaink száma: 75. Lélekszám: 28,346. 
(Itt említem meg az esperesi jelentésből, hogy született: 
589, meghalt: 807. E felett lehet gondolkozni, mert ez 
évtizedek óta úgy megy évről-évre. Úrvacsorával élt 
17,260.) Tankötelesek a mindennapi iskolában 2435 
(8"59, tehát még 10% sem). Ismétlő iskolában: 1089 
(3'84%)- Iskolába csak egy nem járt föl (ha ennek hitelt 
lehet adni, de a statisztikára nem lehet épen mérget 
venni!). Felekezeti iskola 64, községi 8, állami 2. Fele-
kezeti rendes tanító 54, ideiglenes 2, lelkésztanító 9, 
községi tanító 9, állami 1. Eredményre nézve jeles : 16, 
j ó : 26, kielégítő: 19, vizsgálatlan: 2, nem kielégítő : 1. 

Feltűnő lehet, hogy kitűnő iskola egy sincs. De 
ez csak az érdemjegyek meghatározásában rejlik. A bizott-
ság ugyanis a középiskolák jegyeit használja, holott 
állami iskolákban, sőt tanítóképzőkben is a kitűnő osz-
tályzatot is használják. 

A jelentésből kitűnvén, hogy a tanítók egyrésze 
tanmeneti naplót nem vezet, közgyűlés ezt fegyelmi bün-
tetés terhe alatt újra elrendeli. Egy tanító ellen pedig, 
a ki e miatt a körvizsgáló lelkészszel összetűzött, azt 
nyomban el is rendelte. 

Murányi ,,Biblia-szemelvények" könyvét a közgyűlés 
felveendőnek mondotta az ifjúsági könyvtárba. A „Falusi 
iskolások olvasó- és tankönyve" czímű min. engedélye-
zett tankönyvre felhívja egyházkerületünk figyelmét. A 
nem kielégítő eredményt felmutatott adorjáni iskolát 
vezető lelkész ellen a fegyelmit rendelte el. 

Tanügyi bizottság javaslatára a 800 koronán felül 
lévő díjlevelek értékelését, — melynek már múlt évben 
kellett volna történnie, de a melyre f. évi szept. l-ig 
haladékot kértünk — utasíttattak az egyházak, hogy 

annak eleget tenni siessenek s legkésőbb decz. l-ig 
terjeszszék be az espereshez. Az előirt tanszerek beszer-
zésével az iskolafentartók 1910 szeptember 30-ig gon-
doskodjanak. 

A pécsi községi elemi iskolákba járó növendékek 
vallásoktatása: kielégítő. Minthogy Pécs nem szórvány, 
hanem anyaegyház, hol a vallásoktatást egy nyugalma-
zott tanító látja el, közgyűlés elrendelte, hogy a „Kis 
Hitoktató" helyett a „Polgár—Hamar"-féle kézikönyv 
használandó. 

A más felekezetű középiskolákba járó, vagy a hon-
véd-hadapród növendékek vallásoktatásának eredménye 
úgy Pécsett, mint Siklóson: jeles. 

Ezután káplánok engedélyezése, illetve azok tar-
tásának kötelezettsége mondatott ki, e szerint egyház-
megyénkbe öt segédlelkész és három helyettes lelkész 
rendelendő. 

Ezután Erőss Lajos püspököt üdvözölte a közgyűlés. 
Tudomásul vette, hogy két lelkész hitelszövetkezeti 

igazgatóságot vállalt, de felhatalmazta esperest, hogy ha 
az állás konfliktust okozna azok és híveik között, az 
engedélyt visszavehesse. 

A 101 pontot kitevő tárgysorozat többi pontjait az 
egyházak helyi ügyei foglalták el. 

Bírósági ügy kevés volt s azok gyors megoldást 
nyertek. Elvi jelentőségű volt egy elrendelt adóvégre-
hajtás felfüggesztése s még inkább egy megtagadott, 
végrehajtás elrendelése. A drávacsepelyi lelkész 30 fillér-
rel kérte a borral adósokon annak literjét behajtani. Ezt 
az esperes a bíróság elé terjesztette, a mit az el is 
rendelt. 

Valami jelentősebb életmozgalmat, bizony, nem tün-
tetett fel gyűlésünk. Pedig vannak égető, fenyegető és 
veszedelmes kérdéseink, elég, ha csak az „egyké"-re 
mutatok rá. De hát a tárgysorozatban sohasem kerül 
sor reá. A lelkészértekezletek (No az egyik, a sellyei 
csendesen kimúlt!) sem tűzik napirendre. Nem engedi 
az adminisztráció ! Hja ! Mert ez a fő mindenek felett, de 
vájjon megtartjuk-e vele egyházainkat ?! Más kérdések 
is volnának talán, melyek ott forrnak az idő méhében, 
s melyekkel ily tekintélyes testületnek foglalkozni nem 
csak illenék, de — ha jól sejtem — életfentartásába 
vágó kötelessége lenne. Ez nem vád akar lenni, hanem 
csak jóakaratú figyelmeztetés. 

Bankett nem volt (idő sem lett volna reá) s így 
elmaradtak az obligát tósztok is, a miknek csakugyan 
úgy sincs semmi gyakorlati hasznuk. 

A gyűlés 25-én, a délutáni órákban végződött, 
Tudósító. 

Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 

(Folytatás.) 

A házasságkötéseknek hónapok szerint való meg-
oszlásánál ez alkalommal is ugyanaz a szabályszerűség 
mutatkozik, mint más években. Legtöbb házasság január-



ban és februárban, továbbá novemberben létesült, leg-
kevebb az egyházi böjtök és advent, továbbá a mezei 
munkák idején. Horvát-Szlavonországokban a házasságok 
aránya novemberben 29'8-on állott, deczemberben pedig 
0'0%-ra szállott le. 

A házasságok korviszonyai szerint az összes házas-
ságoknak közel 80%-ában a vőlegény 30 évesnél, a 
menyasszony 25 évesnél fiatalabb volt. 

Az egybekelt házaspárok előbbi családi állapotát 
tekintve, az egész Magyarbirodalomban a vőlegények-
nek 85'7%-a, volt nőtlen, a menyasszonyoknak pedig 
9 0 ' 8 ° / o " a hajadon. Ebből az úgynevezett protogamházas-
ság, midőn mindkét fél első ízben lép házasságra, az 
összes házasságoknak 82'8%-át tette, míg a tiszta pa-
lingam-házasság, vagyis midőn mindkét házasuló fél 
előzőleg már élt házassági kötelékben, csak 6"3°/u~át. 
Özvegy vőlegényekre a házasságoknak 13' l%~ a esett, 
özvegy menyasszonyokra pedig csak 8'2°/0-a, jeléül an-
nak, hogy az özvegy férfi sokkal könnyebben léphet új 
házasságra, mint az özvegy nő. Érdekes még az is, hogy 
özvegy férfiak 14,405 esetben hajadonok közül válasz-
tottak feleséget, míg legények az özvegy nők közül csak 
4755 esetben. 

A házasulok hitfelekezeti megosztása 1907-ben a 
következő volt: 

A házasságok egyházilag meg vagy meg nem ál-
dását a következő kimutatás tünteti fel: 

Egyházilag megáldott 
házasság 

Egyházilag meg nem 
áldott házasság 

Hitfelekezet 

Magyarország: 
Róm. kath. . . 
Görög kath. . . 
Református . . 
Ág. h. evang, 
Gör. keleti . . 
Unitárius . . . 
Izraelita 
Baptista . . . 

Összeseu . . 

egyező nem 
egyező 

vallási felek közt 

összesen egyező nem «_„„ » ossz egyező 
vallási felek közt 

74.993 
17.103 
19.294 
9.561 

19.034 
385 

4.172 
45 

4.738 
2.176 
5.414 
2.608 
1.423 

232 

79.731 
19.279 
24.708 
12.169 
20.457 

617 
4.172 

45 

3.839 3.676 
422 1.285 

1.296 (+ 384) 
232 (+ 93) 

2.825 515 
3 115 

2.954 337 

7.515 
1.707 

912 
139 

3.340 
118 

3.291 

144.587 16.591 161.178 - 11.571 - 5.928 - 17.022 
+ 477+ 477 

Horvát - Szlavonorsz. 
Róm. kath. , , . 16.772 251 17.023 + 453 70 + 883 
Gör. kath 128 20 148 1 14 15 
Református . . . 77 49 126 + 3 2 1 
Ág. h. evang. . . 287 57 344 — 17 17 
Gör. keleti . . . 5.785 162 5.947 + 112 + 92 + 204 
Unitárius . . . . — — — — — — 

175 — 175 + 6 — + 6 

+ 574 + 92 + 593 
Összesen . . . 23.224 539 23.763 - 1 - 103 - 33 

(+ 562) 
1 Ebből 263 róm. kath. vőlegény gör. kath. menyasszonnyal 

ós 723 róin. kath. menyasszony gör. kath, vőlegénnyel. 
3 Ebből 185 gör. kath. vőlegény róm. kath. menyasszonnyal 

és 935 gör. kath. menyasszony róm. kath. vőlegénnyel. 

A menyasszony vallása 

Magyarország: 

rom. 
kath. kath. r e f o r m 

A v ő l e g é n y v a l l á s a 

vall. kívüli 

Ebből vegyes-

ág. h. gör. 
ev. keleti unit. izr. e ^ , é b , f e L , . ö s s z e - s z á™ %-ban ..„ii r Í. „_,n s z e r m t 'o 

Róm. katholikus . . . . 78.832 1.359 4.229 1.910 608 79 216 3 10 87.246 8.414 9-64 
Gör. katholikus . . . . 1 412 17.525 615 75 1.330 21 7 1 — 20.986 3.461 16-49 
Református 3 563 473 20.590 593 181 169 42 3 6 25.620 5.030 19-63 
Ag. hitv. evang 1 637 63 720 9.793 54 12 25 — 4 12.308 2.515 20-45 
Gör.-keleti 319 1.420 130 40 21.859 7 14 2 6 23.797 1.938 8-15 
Unitárius 120 21 184 13 8 388 1 — — 735 347 47-21 
Izraelita 209 8 62 35 9 — 7.126 1 13 7.463 337 4-52 
Egyéb vallású 3 — 2 — 2 — — 21 — 28 7 25-00 
Felekezeten kívüli . . . 2 — 3 3 — — 1 1 28 38 10 26-32 

Összesen . . , . 86.097 20.869 26.535 12.462 24.051 676 7.432 32 69 178.221 22.059 12-37 
Ebből vegyes házasság , 7.265 3.344 5.945 2.669 2.192 288 306 11 39 22.059 — — 

%-ban . . . 8-44 16-03 22-40 21-41 9-11 42-62 4-12 34-38 58-20 12-37 — — 

Horvát-Szlavonországok: 
Róm. katholikus . . . . 16.319 13 43 38 227 — — — — 16.640 321 1-93 
Gör. katholikus . . . 29 129 — — 5 — _ — — 163 34 20-85 
Református 23 — 74 25 3 — — — — 125 51 40-80 
Ág. h. evang 41 — 19 287 14 — — _ — 361 74 20-50 
Gör. keleti 64 2 3 1 5.673 — — — — 5.743 70 1-22 
Unitárius — — — — — — — — — — — 

Izraelita — — — — — — 169 — — 169 — — 

Egyéb vallású . . . . . — — — — — — — 9 — 9 — — 

Felekezeten kivüli . . 
Összesen . . . . 16.476 144 139 351 5.922 — 169 9 — 23.210 550 2-37 

Ebből vegyesházasság . . 157 15 65 64 249 — — — — 550 — -1-
°/0-ban . . , 0-95 10-42 46-76 18-23 4-21 — — — — 2.37 _ — • 

Ezen táblázaton az egyházilag meg nem áldottak 
kimutatása a kötött és egyházilag megáldottak számai-
ból van összeállítva. Az izraelita hitfelekezeteknél kimu-
tatott 3291 meg nem áldott házasság túlnyomó száma 

abban leli magyarázatát, hogy az egyházpolitikai törvé-
nyek életbeléptetése óta sok izraelita hitközség nem 
vezet többé anyakönyvet, azért náluk csupán egy bizo-
nyos részre vonatkozólag mutathatók ki a hitközségi 



ténykedések s így Ő tőlük beérkezett adatokat nem lehet 
a népmozgalmi adatokkal összehasonlítani. 

Az egyező vallásúak között kötött (levonva az izraelita 
és egyéb vallásúakat) 148,987 házasság közül 140,370 
esetben, az esetek 94'2%-ában részesültek a házasu-
landók egyházi áldásban. Legmagasabb az unitárius 
(99-2%), legalacsonyabb a gör. keleti (87' 1%) feleknek 
aránya. Az izraeliták, az egyéb vallásúak és a fele-
kezeten kívüliek nélkül tisztán a keresztyének között 
kötött házasságokból Magyarországon : 13,731, a kimu-
tatott 44 egyházilag megáldott baptista házasság levo-
násával : 13,686 keresztyén házasság nem áldatott meg 
egyházilag az 1907-ik évben. Horvát-Szlavonországok 
adatai 562 többletet mutatnak e tekintetben, úgy hogy 
ennek leszámításával marad: 13,124. Emelkedés mutat-
kozik az előző évvel szemben. 1906-ban volt: 12,093, 
1905-ben: 12,023, 1904-ben: 9818, 1908-ban: 7777, 
1902-ben: 9434, 1901-ben: 7571. Haladunk — vissza-
felé — itt is ! 

(Folyt, köv.) 
Homola István. 

A kecskeméti ref. egyházmegye közgyűlése. 
A kecskeméti ref. -egyházmegye agusztus hó 24. 

és 25-én tartotta rendes évi közgyűlését Czegléden. Előző 
nap délutánján a tanügyi és egyéb bizottságok tartották 
meg értekezletüket, hogy előkészítsék a közgyűlés tár-
gyait. 

24-én reggel nyolez órakor, a harangszó hívására, 
a díszes és monumentális templomba mentünk, hol Sár-
közt/ József tiszavárkonvi lelkész végezte a reggeli kö-
nyörgést. A közönség túlnyomó részét a gyűlés tagjai 
alkották, a miből, úgy látszik, mintha czeglédi atyánkfiai 
nem igen szeretnék „az Úr házában lakozást", vagy 
hogy a gyűlésnek városukban tartása nem gyakorolt 
rájuk vonzó hatást s a helyett, hogy érdeklődésüket kel-
tette volna fel, még a templomból is távol tartotta őket. 

9 órakor kezdetét vette a közgyűlés, a ref. fiúis-
kola épületében levő egyháztanácsi teremben. Adám 
Kálmán esperes rövid fohásza után, minthogy Bagossy 
Károly, egyházmegyénk gondnoka betegsége miatt nem 
jelent meg, Adám László vil. tanácsbíró foglalta el a 
társelnöki széket. Az újonnan megválasztott világi tanács-
bíró : Szemere Huba orsz. képviselő, letette az esküt és 
szives szavakkal üdvözölve, foglalta el helyét,. 

Az esperesi jelentés első sorban a Kálvin-jubileum-
mal foglalkozott s a nagy reformátor emlékét újítá fel 
kegyeletes szavakban. Majd számot adott az egyház-
megye egy évi életének fontosabb mozzanatairól, az ado-
mányok szép sorozatáról és tekintélyes összegéről, stb. 
Tanítók eskütétele, majd a pénztárnok és számszók 
jelentései után következett a tanügyi-bizottság előter-
jesztése. Ennek kapcsán újból határozatba ment (immár ne-
gyedszer), hogy felkéri egyházmegyénk az egyházkerületi 
közgyűlést az elemi népiskolai tantervrevizió munkába 
vételére s esetleg olynemű határozathozatalra, hogy, 

tekintettel az egész országra szóló egységes tanterv 
előnyeire, tegyen az egyházkerület fölterjesztést az egye-
temes konventhez az egységes elemi népiskolai tanterv 
megalkotása végett. 

Nagy érdeklődést keltett a missziói bizottság jelen-
tése is, mit Patonay Dezső nagykőrösi lelkész terjesztett 
elő. Maga a jelentés inkább csak sajnálkozás e téren 
való tehetetlenségünk felett, de egyszersmind buzdítás, 
lelkesítés is a szétszórt csontoknak valamiképen való 
megelevenítésére. De miképen ? ez a kérdések-kérdése, 
mely már évek óta nyugtalanítja egyházmegyei gyűlé-
sünket s megnyugtató határozatot eleddig nem tudott 
hozni. A szórványok vallástanítási ügye, úgy a hogy, 
itt-ott ugyan már ellátásban részesül, bár itt is nagy 
akadály szegénységünk, mely nem engedi, hogy a lelkész 
a nagy távolságban levő szórványokba rendszeresen eljár-
hasson, mivel a fuvarköltség fizetésének tekintélyes részét 
emésztené föl. Nagyobb baj azonban, hogy az isten-
tisztelet áldásait nem közölhetjük a szórványokban lakó 
híveinkkel. Hétköznapokon a lelkész hiába megy közéjük, 
nem találhatja őket, nagy részük cseléd, béres stb. 
lévén ; vasárnap pedig, mikor találhatná, a lelkész nem 
mehet, ha csak anyagyülekezetét nem hanyagolja el. E 
circulus vitiosusból végre úgy akar kiszabadulni egyház-
megyénk, hogy Szilády Áron hatalmas és lelkes beszé-
dének hatása alatt kimondotta, hogy a 3000 kor. közigaz-
gatási államsegélyből fennmaradó 1000 kor.-át egy egyház-
megyei utazó lelkipásztori állás szervezésére fordítja; ez 
összegnek megfelő kiegészítésére pedig felkéri úgy az 
egyházkerületet, mint a konventet. Az utazó lelkipásztor 
hivatása lesz azután, az anyaegyház lelkészének útmuta-
tása mellett, a szórványokban koronként istentisztelet 
tartása, a hívek látogatása. 

E nagyfontosságú határozat kimondása után az 
első napi gyűlés véget is ért. Délután bírósági ügyek 
tárgyalása folyt. 

' A második napon az apróbb közigazgatási ügyeket 
(dijlevelek, kölcsönök, rendkívüli adókivetések, stb.) tár-
gyalta le a gyűlés. Említésre méltó még a halasi polg. 
leányiskola ügye, a melynek most, a válságos időben 
való hathatós segélyezését az egyházmegye annyival 
inkább kéri az egyházkerülettől, mert kedvező kilátások 
vannak .1—2 év múlva az internátus szervezésére is. 

Segélykérvónyek ajánlása, egyházkerületi képvi-
selők választása s a jegyzőkönyv hitelesítése után a 
közgyűlés véget ért. S. 

KÜLFÖLD. 

A magyarországi református egyház amerikai 
egyházmegyéje. 

Sok szó esik mostanában az amerikai magyar refor-
mátusokról. Nem lesz azért érdektelen, ha tiszta, igaz 
képben bemutatjuk azokat az amerikai magyar refor-



mátiis egyházakat, a melyek Amerikából is a magyar-
országi reformáius egyházhoz tartoznak s az egyetemes 
konvent felügyelete, fenhatósága alá oszttattak be. 

A magyarországi református egyházhoz csatlakozott 
amerikai egyházmegyét, György Endre máramaros-ugocsai 
egyházmegyei gondnok jelenlétében, gróf Dégenfeld József 
tiszántúli egyházkerületi főgondnok szervezte és alakí-
totta meg s az első egyházmegyei gyűlés 1904 október 
7-én tartatott New-Yorkban, Dégenfeld József gróf és 
Kuthy Zoltán esperes elnöklete alatt. Az egyházmegye 
alakulásakor hat lelkész és ugyanannyi egyházközség 
alkotta az egyházmegyét. E hat lelkésznek és egyház-
nak a lelkes kitartása és hűsége azt eredményezte, hogy 
a mai napon már, a konventi elnökség által szabály-
szerűen befogadva, tizenkilencz rendes anyaegyháza s 
ugyanennyi rendes lelkésze és egy utazó lelkésze van 
az egyházmegyének, s mint ilyen, ma ez a leghatalmasabb 
amerikai magyar református egyházi szervezet. 

Az egyházmegye anyaegyházai és lelkészei a követ-
kezők : 1. Alpha, Ambrus János lelkész; 2. Bridgeport, 
Komjáthy Ernő lelkész; 3. Buffaló, lelkészi állása most van 
betöltés alatt; 4. West Cleveland, Erdei Károly lelkész ; 5. 
Delray, a lelkészi állás betöltés alatt; 6. Johnstown, 
Kovács Béla lelkész; 7. Kearsarge, Fazekas Sándor 
lelkész; 8. New Brunswick, Szabó László lelkész; 9. 
New-York, Kuthy Zoltán esperes-lelkész; 10. Passaic, 
Tegze László lelkész ; 11. Perth Amboy, Nánássy Lajos 
lelkész ; 12. Phoenixville, Csekes Béla lelkész ; 13. Pitts-
burg, Kalassay Sándor lelkész; 14. Pocahontas, Erdélyi 
János lelkész; 15. South Bethlehem, Nagy Emil lelkész; 
16. Trenton, Yajó Sándor lelkész; 17. Wallingford, 
Baja Mihály lelkész; 18- Windber, Takácsy Dániel 
lelkész; 19. Woodbridge-Carteret, Csépke István lelkész. 
Utazó lelkész: Borsos István. Hazai képzettségű, okieves 
tanítók: Pogány Gusztáv, Bridgeport és Nagy Sándor, 
Trenton. A tizenkilencz anyaegyházhoz mintegy 80 fiók-
egyház és szórvány tartozik. Ujabban az egyházmegyébe 
való befogadásért folyamodtak : Cleveland, Csutoros Elek 
lelkésszel és mint új egyház, Mc. Keesport. Semmi kétség, 
hogy mihamar befogadtatnak s velők az egyházmegye 
anyaegyházainak és lelkészeinek száma 21-re emelkedik. 
Itt említjük meg, hogy újabban az egyházmegyébe való 
befogadásért folyamodott a new-brunswicki magyar ág. 
hitv. evang. egyházközség is, a mely szintén a refor-
mátus konvent rendelkezései szerint fog kormányoztatni; 
ha pedig papra, tanítóra vagy a hitvallásával összefüggő 
más dologra van szüksége, akkor is a református konvent 
elnökségéhez kell ugyan fordulnia, ez ügyekben azonban 
a konventi elnökség a magyarországi ág. hitv. evang. 
egyház illetékes hatóságával egyetértőleg fog eljárni. 
E szerint mondhatjuk, hogy az egyházmegye 22 anya-
egyházat számlál. Ez a tekintélyes szám egymaga is 
mutatja az egyházmegye értékét, nemzeti egyházi jelen-
tőségét. 

Fentebb azt mondottuk, hogy az egyházmegye 
egyházait akarjuk tiszta, igaz képben bemutatni. Ezt a 

hű képet a canonica visitatió alkalmával az egyházköz-
ségek legmegbízhatóbb, legpontosabb okmányaiból, a 
pénztári naplókból, anyakönyvekből, jegyzőkönyvekből 
állítottuk össze s azért az általunk nyújtandó kimutatás-
nak minden egyes számadata pontos és igaz. 

1. Alphai egyház. A lelkész csak vasárnap cl. e. 
tart istentiszteletet. Fiókegyházak: Martins Creek, hol 
minden hónapnak egy vasárnapján, — Oxford Furnace, hol 
szintén havonta egy vasárnap — ós Franklin Furnace, 
hol szintén minden hónapban egy vasárnap van isten-
tisztelet. Oxford Furnace és Martins Creek azonban 
oly közel esnek Alphához, hogy mindazokon a vasár-
napokon, a mikor a fiókegyházakban szolgál a lelkész, 
egyúttal az alphai anyaegyházban is elvégzi az istentisz-
teleteket. A munka és a lakásviszonyok miatt vasárnap 
délutáni és hétköznapi istentiszteletek nincsenek. A mult 
1908-ik évben úrvacsorával élt: Alphán 165, szórványai-
ban 110, összesen 275. Tagsági díjat fizető református 
egyháztagok száma: Alphán 88, szórványaiban 62, ösz-
szesen 150. A református vallásúak összes lélekszáma: 
Alphán 180, szórványaiban 140, összesen 320. Alphán 
1908-ban született és megkereszteltetett 39, az egyház egész 
fennállása alatt született és megkereszteltetett összesen 46. 
Házasságot kötött 1908-ban 10 pár, az egyház fennállása 
óta összesen 12 pár. Meghalt és eltemettetett 1908-ban 
7, az egyház fennállása óta összesen 8. Konfirmálás és 
áttérés nem volt. legalább erre vonatkozó anyakönyvi 
adatok nincsenek. 

A fenti adatok az alphai egyház valláserkölcsi 
viszonyait mutatják. Az egyház életképességére vonat-
koznak a bevételi ós a kiadási adatok. 1908. évi bevétel 
volt Alphán, egyháztagsági díjakból 100 dollár 85 cent, * 
perselypénzből 157 dollár 15 cent, Isten dicsőségére 
gyűjtött kegyes adományokból 326 dollár 60 cent, egy-
házi mulatságokból befolyt 41 dollár 92 cent, így az 
egyház mult évi saját bevétele volt 626 dollár 52 cent. 
Ehhez járul még az 1907. évi készpénz áthozatala, 52 
dollár 58 cent és 2.200 dollár kölcsön-bevétel. Mult évi 
összes bevétele volt tehát 2879 dollár 10 cent, kiadása 
2842 dollár 05 cent; folyó évi január 1-én tiszta kész-
pénzmaradványa volt 37 dollár 05 cent. Az alphai egy-
házi ingatlanok s azok értéke dollárokban: templom, 
6000 dollár; üres telkek 1.000 dollár, összes érték : 7000 
dollár. Az ingatlanokon hazai adósság: 2200 dollár, ame-
rikai adósság: 255 dollár, összes adósság: 2455 dollár. 
Az alphai egyháznak ingatlanokban fekvő tiszta vagyona: 
4545 dollár. 

2. Bridgeporti egyház. Ebben az egyházban vasár-
nap d. e. és d. u. s minden csütörtök este van isten-
tisztelet. Az óv folyamán egyszer volt istentisztelet 
egy szórványban, Proctorban. 1908-ban úrvacsorával élt: 
Bridgeportban 550, a szórványban 45, összesen 595. 
Tagsági dijat fizető református egyháztagok száma 120. 
A református vallásúak összes lélekszáma: Bridgeportban 

* Egy dollár = 10Ü czent = 4 K. 95 f. 



3000, a szórványban 500, összesen 3500. 1908-ban 
született és megkereszteltetett 43, az egyház fennállása 
alatt pedig összesen 132. Házasságot kötött 1908-ban 
26, az egyház fennállása alatt összesen 85 pár. Meghalt 
és eltemettetett 1908-ban 12, az egyház fennállása alatt 
összesen 27. Konfirmáltatott 1908-ban 7, az egyház fenn-
állása alatt 11. Az egyház 1908 évi saját bevétele 1502 
dollár 02 czent volt, úgymint egyháztagsági díjakból 
503 dollár 90 czent, perselypénzből 359 dollár 35 czent, 
egyházi mulatságokból 303 dollár, vegyes czimen 336 
dollár 25 czent. Ehhez jönnek még a következő bevé-
telek : kölcsönből 150 dollár, 1907. évi készpénz áthozat-
ból 310 dollár. Összes 1908. évi bevétel: 1962 dollár 
50 czent, összes kiadás 1639 dollár 30 czent; a folyó 
1909-ik év január elsején tiszta készpénzmaradvány 
323 dollár 20 czent. A bridgeporti egyház ingatlanai és 
azok értéke: templom 9000 dollár, paróchia 5000 dollár, 
összes érték 14,000 dollár. Adósság az ingatlanokon: 
hazai kölcsön 6000 dollár, amerikai kölcsön 4300 dollár, 
összes adósság 10,300 dollár. Az ingatlanokban fekvő 
tiszta vagyon tehát 3700 dollár. 

3. Buffalói egyház. A lelkész csak vasárnap d. e. 
tart istentiszteleteket, a kongregáczionálista vallásfele-
kezettől bérelt templomban. Vasárnap délután és hétköz-
nap nincsenek istentiszteletek. A szórványok közül 1-szer 
Austinban, 2-szer North-Tonawandában és 4-szer Shislers-
pointban tartattak az év folyamán istentiszteletek. Űrvacso-
rával éltek: Buffalóban 146, szórványaiban 88, összesen 
i}34. Tagsági díjat fizető református egyháztagok száma 
80. A református vallásúak összes lélekszáma Buffalóban : 
250, a szórványokban 150, összesen 400. Született és 
megkereszteltetett: 1908-ban 19, az egyház fennállása 
alatt összesen 37. Házasságot kötött: 1908-ban 8 pár, 
az egyház fennállása alatt összesen 19 pár. Meghalt és 
eltemettetett: 1908-ban 4, az egyház fennállása alatt 
összesen 8. Konfirmáltatott: 1908-ban 3, az egyház 
fennállása alatt összesen 3. Bevételek 1908-ban egyház-
tagsági díjból 223 dollár 90 cent, perselypénzből 112 
dollár 27 cent, kegyes adományokból 46 dollár 90 cent, 
egyházi mulatságból 140 dollár 24 cent, vegyes bevétel 
czimen 89 dollár 30 cent, az 1908. évi saját bevétele 
tehát 612 dollár 61 cent, a melyhez jön még 2,000 dollár 
kölesön-be vétel és 111 dollár 35 cent 1907. évi készpénz 
áthozat, így az összes 1908. évi bevétel 2723 dollár 96 
cent. Összes kiadás 1908-ban 2607 dollár 32 cent s a 
készpénzmaradvány ez év jan. 1-én 116 dollár 64 cent. 
A buffallói egyház ingatlanait és azok értékét a követ-
kezőkben tüntethetem fel: paróchia 3200 dollár, iires 
telek 750 dollár, összes érték tehát 3950 dollár. Az 
ingatlanokon a hazai adósság 3000 dollárt teszt ki, így a 
buífalói egyház tiszta vagyona, a mely ingatlanokban 
fekszik, 950 dollár. 

4. West-clevelandi egyház. Istentiszteletek vasárnap 
d. e. és d. u. és minden kedden és pénteken tartatnak. 
A mult évben Ashtabulában minden hónap 3-ik vasár-
napján is tartott istentiszteletet a lelkész. Úrvacsorával 

éltek: West Clevelandban 656, a szórványban 360, ösz-
szesen 1016. Tagsági díjat fizető református egyház-
tagok száma: 220. A református vallásúak összes lélek-
száma Clevelandban 8000, a szórványokban 1000, ösz-
szesen 9000. Született és megkereszteltetett: 1908-ban 
44, az egyház fennállása alatt összesen 87- Házasságot 
kötött: 1908-ban 15, az egyház fennállása alatt összesen : 
35 pár. Meghalt és eltemettetett: 1908-ban 8, az egyház 
fennállása alatt összesen 15. Konfirmáltatott: 1908-ban 
6, az egyház fennállása alatt összesen 10. A west-cleve-
landi egyház életképességét feltüntető számadatok : 1908. 
év bevétele egyháztagsági díjakból 277 dollár 40 cent, 
perselypénzből 214 dollár 97 cent, kegyes adományokból 
30 dollár 47 cent, egyházi mulatságokból 238 dollár, 
vegyes czimen 169 dollár 17 cent, összes évi saját bevétel 
tehát 930 dollár 01 cent, a melyhez jön még hazai 
templomépítési ingyensegély 500 dollár, templomépítési 
kölcsön 3000 dollár és 1907. évi áthozat fejében 47 dollár 
25 cent, mint bevételek, úgy hogy az 1908. évi összes 
bevétel 4477 dollár 26 centet tesz ki. Ezzel szemben 
3838 dollár 98 cent kiadás áll és így 1909 január 1-én 
a west-clevelandi egyház tiszta készpénzmaradványa 
638 dollár 28 cent. Az egyházi ingatlanok és azok értéke 
West-Clevelandban: templom, paróchia, iskola, bérház 
13,000 dollár. Az ingatlanokon van 3000 dollár hazai 
adósság és 7500 dollár amerikai kölcsönadósság, az ösz-
szes adósság tehát 10,500 dollár. Ezek szerint a west-
clevelandi egyháznak ingatlanokban fekvő tiszta vagyona 
2500 dollár. 

• (Folyt, köv.) 
Kuthy Zoltán, 

esperes. 

NEKROLOG. 

GÖDÖLLEI JÓZSEF 
1848—1909. 

Ezelőtt 27 esztendővel egy baranyai káplán kiadott 
egy kötet biblia-magyarázatot. A kritika elég kedvezően 
fogadta, de a mellett fogyatkozásait sem hallgatta el. 
Szerzőjük különben is érzékeny kedélyű, zárkózott ember 
lévén, ettől fogva elhallgatott. Dolgozott tovább, de csak 
magának. 

Elmúlt jó 10 esztendő, míg valamelyik egyházi 
lapban valaki irodalmunknak a biblia-magyarázatokban 
való szegénységéről panaszkodott s visszaemlékezett arra 
a baranyai káplanra, kitől sokat várhatott volna irodal-
munk, ha tovább dolgozik. „Él-e még az a Gödöllei 
József — úgymond — s ha él, miért nem ír ?" 

Gödöllei József, az a volt baranyai káplán már 
nem él, aug. 14-én temettük el, mint peterdi papot. 

Tegyük le sírjára mi is az emlékezés czipruságát. 
Egyházi irodalmunk szorgalmas munkása volt, lapunkat 
is felkereste időnként czikkeivel. 



Munkássága nagyrészben biblia-magyarázatok írá-
sában nyilvánult. Az első 26-ot kiilön füzetben adta ki, 
s utána, mint mondánk, jó 10 esztendeig hallgatott. 
Dolgozott azonban ezalatt is. Különösen 1900 óta a 
„Protestáns Pap"-nak alig volt olyan száma, mely tőle 
biblia-magyarázatot ne hozott volna. 43 írásmagyarázata 
jelent meg úgy szórványosan, 32 pedig kéziratban maradt 
hagyatékai között. 

Irodalmi hagyatékai, jegyzetei között lapozgatva, 
föltárul előttem egy magába vonult, szorgalmas, minden 
dolgában rendes falusi pap élete, ki nem törekszik babérok 
után, ki kongruás fizetéséből gyermekeket taníttat s mégis 
tisztességesen él a maga visszavonultságában, a ki még 
csak a kenyértörésig való gazdálkodásból sem akarja 
felsrófolni jövedelmét, hanem e helyett ott ül íróasztala 
mellett s vagy a szentkönyvből hoz elő kincseket hívei 
lelki hasznára, vagy szórakozásként franczia és görög 
meséket fordít kis gyermekei mulattatására. 

Özvegye két kisebb árvájával maradt magára a 
szegényes peterdi paplakban; nagyobb leánya férjnél 
van; legidősebb gyermeke, apja büszkesége, már anya-
szentegyházunk munkásai között áll, — a kórógyi ref. 
iskola kiváló tanítója. 0 reá bízta hátrahagyott biblia-
magyarázatainak rendezését, esetleg kiadását. 

Ha jelentkeznék elegendő előfizető, nyereség lenne 
egyházi irodalmunkra nézve. Ügyes, fordulatos, kimerítő 
ós épületes beszédek. Szerzőjük jól felhasználta a 27 
évvel ezelőtti kritika kifogásait. A régiségtani anyagot, 
mely 27 év előtti kiadványaiban szinte túltengett, a 
későbbiekben már inkább csak a tárgy érdekesebbé 
tételére használja fel. Nyelvezete is simább, kifejezőbb. 
Valószínű, hogy sokan szorgalmazni fogják fiát a hátra-
hagyott magyarázatok kiadására.* 

Egy csendben munkálkodó, szorgalmas emberrel, 
egy szerény megjelenésű derék papunkkal tehát megint 
kevesebb van. 

Halálának okozója a munka volt. A hol legjobban 
szeretett időzni, a csendes papi múzeum, az ölte meg a 
levegőjével. A négy fal közötti mozdulatlanság, az író-
asztal melletti görnyedés szívta el életerejét. 

Hátrahagyott árva családjának s utána kesergő 
gyülekezetének gyászában mi is résztveszünk. Halálával 
egyházi irodalmunk egy számottevő, szorgalmas munká-
sát, lapunk pedig egyik leghűségesebb olvasóját s munka-
társát vesztette el. Legyen áldott emlékezete. 

n—r. 

IRODALOM. 
Kálvin-Irodalom. A Kálvin-jubileum esztendejében 

a nagy reformátorral foglalkozó magyar irodalmi termé-
kek közül Révész Imre : Kálvin élete cz., újabban kiadott 
művén kívül, legelső sorban Kálvin: Institutio religionis 
christianae cz. alapvető munkája 1559-diki kiadásának 

* Gödöllei Andor, ref. tanító, Kórógy. — Szerém vm. — U. p. 
Gabos. 

magyar fordítását emeljük ki. A fordítást Czeglédi Sándor 
nagysallói ref. lelkész és Rabold Gusztáv h.-böszörményi 
ref. főgimn. tanár végezték, s a mű első kötete, 8", 
I—XI -(- 1 — 696 oldalon, vászonkötésben, Kálvin arcz-
képével, a ref. egyházi könyvtár V. köteteképen: „A 
keresztyén vallás rendszere" czím alatt jelent meg. Addig 
is, a míg a fordítás ismertetésére reá térhetünk, a leg-
nagyobb örömmel üdvözöljük a teljes Institutió magyar 
kiadását. — Közvetlen utána említjük Dr. Pruzsinszky 
Pálnak, önálló tanulmányok alapján, nagy apparátussal, 
de élvezetesen megírt Kálvin János életrajzát, a melyet 
szintén a ref. parókhiális könyvtár adott ki, IV-dik kiad-
ványaképen. A. műnek még csak első kötete jelent meg 8°, 
I—XIII + 1 — 438 oldalon, Kálvin arczképével és Kálvin 
életére vonatkozó illusztrácziókkal. — Nyomban ezek után 
sorakozik dr. Pruzsinszky Pál: Kálvin levelei a nökhöz cz., 
Kálvinnak a nőkhöz intézett leveleinek fordítását tartalmazó 
s a budapesti Lorántffy Zsuzsána egyesület által kiadott 
munkája, a mely élénk világítást vet a nagy reformátor 
bámulatos pastoralis érzékére. 8°, 1—198 lap, Kálvin 
egyik levelének facsimiléjével. Ismertetésükre visszatérünk. 
— Méltán csatlakozik ezekhez Dicsöfi József debreczeni 
lelkésznek a Kálvin-jubiláris istentisztelet után tartott 
presbiteri diszgyűlésen elmondott s a debreczeni ref. 
egyház által kiadott: Emlékezés Kálvinra cz. lendületes 
emlékbeszéde. — E művekkel azonban még nem zárul 
be a magyar Kálvin irodalom. Még hátra van a Magy. 
Prot. írod. Társaság által kiadandó emlékkönyv, s úgy 
tudjuk, hogy nyomatás alatt van a Kálvin fordítóknak 
is egy kiadványa, a mely a Servet pör aktáit és ismer-
tetését foglalja magában. 

Megjelent s hozzánk beküldött újabb müvek. 
Péter Mózes: A Rikánbelőli kommunikás ismertetése és 
rövid története. Különlenyomat a sepsiszentgyörgyi 
kollégium 1908/9. évi értesítőjéből. A 31 oldalra terjedő 
munka érdekes képét mutatja fel a nevezett kommuni-
tásnak, a mely alatt a kézdi, orbai és a sepsi egyház-
megyéből kivált erdővidéki ref. és unitárius egyházak 
lelkészeinek közgyűlése ós köztörvényszéke értendő. 

Ember Sándor: Az erkölcsnevelés problémája. Ára 
három kor. Szerző 17 fejezet alatt fejtegeti azokat a 
fontos kérdéseket, a melyek az erkölcsi nevelés körébe 
tartoznak, s a mint futólag áttekintettük a munkát, elég 
önállóan és tiszteletreméltó bátorsággal. 

Jausz Vilmos: Poszvék Sándor nyugalomba vonu-
lása alkalmából. A Poszvék Sándor sikerült arczképével 
díszített füzet meleghangon ismerteti a soproni evang. 
theol. akad. nyugalomba vonult érdemes tanárának életét 
és működését. 

Perczelné Kozma Flóra: Három értekezés. Az 
első közülök a theizmus eszméjét vizsgálja a filozófia 
történetében; a második a modern „szabadgondolat" és 
a reformácziói haladás viszonyát mutatja fel; a harmadik 
az Andesek Krisztusa czímét viseli s lendületesen írja 
le a chilei és argentínai köztársaságok határán, a Cor-
dillerák legmagasabb pontján álló Krisztus szobor tör-
ténetét, szépen mutatva reá arra, hogy a harczok meg-
szüntetője, a békesség fejedelme csak a Krisztus lehet. 

Polgár M.—Hamar I . : Rövid útmutatás a keresz-
tyén vallás előadására a ref. egyház értelme szerint. 
Vallástani kézikönyv az elemi iskolák III—IV. osztályai 
számára. 2-dik kiadás. A dunamelléki ref. egyházker. 
kiadványa. Ára kötve 40 fillér. 

Kovács E., Kováts L., Székely József: Bibliai 
történetek az elemi iskolák II—111. oszt. számára, 2-rlik 
kiadás. A dunamelléki ref. egyházkerület kiadványa. Ár., 
kötve 50 fillér. 



Református elemi iskolák Kálvin ünnepélyének 
programmja. E czím alatt a folyó évi október hó 31-én 
elemi iskoláinkban megtartandó Kálvin-ünnepélyre egy 
kis füzetet.szándékozom kiadni, mely tartalmazni fogaz 
ünnepélyen használható megnyitó és záró beszédeket, 
továbbá ismertetést a reformáczióról, Kálvin életéről s 3 
alkalmi költeményt, de ki lesz jelölve 3 alkalmas ének 
is. Szóval egy kész progranimot adok 15 rövid pontban, 
melyek mindegyike egy-egy növendék által könnyen 
előadható. A füzet ára 50 fillér lesz. hogy több példányban 
is megrendelhető legyen ; de szerzett számos tapasztalatom 
után, a megrendelést csakis az ár előzetes beküldése 
esetén fogom elintézni. Kívánatos lenne a mielőbbi jelent-
kezés, hogy a nyomatandó példányok számára nézve 
tájékozva lehessek. Körmend (Vasmegye) 1909- szeptember 
hó 6-án Fülöp József ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 

Leikés/választás. Az arácsi ref. gyülekezet, meg-
hívás útján, Oláh Sándor balatonfüredi segédlelkészt 
választotta meg lelkipásztorává. 

Zelenka Pál püspök üdvözlése. A tiszai evang. 
egyházkerület érdemdús püspöke: Zelenka Pál, most lép 
életének 70-dik esztendejébe Ebből az alkalomból, a 
kerületnek f. hó 14-én Debreczenben tartandó közgyű-
lésén üdvözölni fogják a püspököt s egy díszes fénykép-
albumot nyújtanak át neki, a melyben a kerület papjai, 
tanárai és tisztséget viselő férfiai vannak lefényképezve. 

Tanácsbíró választás. A dunántúli ref. egyház-
kerület, a Gelléri Szabó János elhunytával megüresedett 
világi tanácsbírói székre Thaly István, nyűg: államépíté-
szeti hivatalfőnököt választotta meg. 

A kolozsvári ref. gyülekezet felosztása. Mint a 
Ref. Szemle írja, a kolozsvári ref. gyülekezetben erős 
mozgalom indult meg, az iránt, hogy az E. T. I. 10. §-a 
alapján a gyülekezet négy külön egyházközséggé válasz-
tassék szélivel. E tárgyban bizottság is küldetett már ki, 
a melynek feladata lesz dönteni a paróchiális körök 
fenntartása és a külön egyházközségekké szervezkedés 
között. 

Istentiszteletek az iskolákban. A budapesti ref. 
egyház, meglevő négy templomával nem képes kielégíteni 
a hívek s az iskolás növendékek istentiszteleti szükség-
letet, Ezért már évek ota megkéri a városi tanácsot, 
hogy a város egyes iskoláiban, vasárnapokon és ünnepek 
alkalmával engedjen helyet istentiszteletek tartására. A 
tanács eleget is tesz az egyház kérésének. így a leg-
közelebb is megengedte, hogy az I. kerület Diana-úti, 
a II. kerület Margit-körúti, az V. kerület Szemere-utczai, 
a VI. kerület Erdőtelki és Szent László-úti, a VII. ker. 
Aréna-úti, a VIII. kerület Csobánc-utczai és X. kerület 
rákosmezei elemi iskolákban a folyó iskolaévben egy-
egy teremben vasárnap és ünnepnap református istentisz-
teletet tartsanak. 

Templomszentelések. A maros-tordamegyei Mojos 
kicsinyke kálvinista gyülekezete aug. 31-én szentelte fel, 
legnagyobb részben közadakozásból épült templomát. A 
templomépítés s vele a mojosi maroknyi kálvinistaságnak 
az eloláhosodástól való megmentése főként Farkas Jenő 
lelkész és a Budapesti Hirlap agitácziójának köszönhető. 
A templomot Kenessey Béla püspök szentelte fel, a ki 
beszédében találóan utasította vissza az az ellen felszóla-
lásokat, hogy a mojosi kis gyülekezetnek templomot 
építsenek akkor, a mikor népesebb gyülekezetek is a 

nélkül szűkölködnek. Ne hánytorgassa senki azt — 
mondta a püspök — hogy kevés lélekből áll a gyülekezet 
s hogy ily kis számú gyülekezésre nem érdemes temp-
lomot építeni. Legyen egy szalmaszál ez a templom ; s 
mikén a természeti világban egy szalmaszál elégséges 
arra, hogy körülötte a só kristályosodása megtörténjék, 
úgy ez az izolált szalmaszál: e templom is elégséges 
lesz arra, hogy a magyarság kikristályosodása, kijege-
czedése e körül — a magyarok Istenének segedelmével 
— egy szebb jövőben, nem! de még a jelenben meg-
történhessék ! — A püspök e szavaihoz csak annyit 
fűzünk : adja Isten, hogy úgy legyen! — F. hó 5-én 
szentelte fel Kenessey Béla erdélyi ref. püspök a maros-
ludasi ref. gyülekezetnek az államkincstár által épített 
templomát. A felszentelésen hivatalosan képviseltette 
magát a vármegye és a földművelésügyi miniszter. Isten-
tisztelet után a püspök a felekezetek és testületek kül-
döttségeit fogadta. 

A köröshegyi lelkészválasztás ügyében, azzal a 
közléssel kapcsolatban, hogy a gyülekezet a f. hó 5-re 
kitűzött lelkészválasztó közgyűlésen kijelentette, hogy 
a pályázók közül nem választ, panaszos levelet kaptunk 
egyik külső-somogyi lelkésztől. A panaszos levél a gyüle-
kezet elhatározását az ottani hely. lelkész ama törek-
vésére vezeti vissza, hogy bár még teljes képesítése 
sincs, magát választassa meg lelkésszé. A levél szerint, 
hogy az időt kihúzzák addig, a míg a hely. lelkész 
választható lesz, először nagy gyülekezetek nevesebb 
papjait hívták meg, a kik a meghívást természetesen 
nem fogadták el. A mikor pedig az esperes e taktika 
keresztiilvágása végett meghirdette a pályázatot, akkor 
meg a hely. lelkész a pályázókat igyekezett pályázatuk 
visszavonására rábírni. Ez teljesen nem siketülvén, a 
gyülekezet megtagadta a pályázók közül való választást. 
— Magunk az ügyet ismerjük; nem tudjuk, hogy a 
panaszlott dolgok mennyiben felelnek meg a tényeknek, 
mégis közöltük a levél érdemleges tartalmát, részint 
azért, mert megbízható kézből kaptuk, részint pedig 
azért, hogy az érdekelteknek módot adjunk az ügy tisz-
tázására. Nagyon sajnálnánk, ha a tények csakugyan 
úgy állnának, a mint levélíró velünk közölte, mert abban 
az esetben mind a gyülekezet presbitériumának, mind a 
hely. lelkésznek a törvénnyel gyűlnék meg a baja. 

A bányai evang. egyházkerület f. hó 8-án kezdte 
meg közgyűlését Budapesten, Scholtz Gusztáv püspök és 
dr. Zsilinszky Mihály felügyelő elnöklete alatt. Zsilinszky 
Mihály hosszabb beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Be-
szédének első részében a klerikalizmus terjedésével és 
a vegyesházasságok ügyében érvénybe léptetett Provida 
constitutio-val, valamint az ahhoz adott róm. kath. püs-
pöki instructióval, — második részében pedig a protes-
táns egyházaknak s első sorban az evangelikus egyház-
nak állandó számbeli hanyatlásával foglalkozott, s ez 
utóbbira nézve azt indítványozta, hogy kérje fel a gyűlés 
az egyetemes gyűlést a pusztulás okainak és tényezői-
nek kiderítésére, s ahhoz képest a szükséges intézkedé-
sek sürgős megtételére. A felügyelő megnyitó beszédét, 
a melyre még visszatérünk, a közgyűlés osztatlan tet-
széssel fogadta, s nemcsak jegyzőkönyvébe iktatni, ha-
nem külön kinyomatni s minél szélesebb körben elter-
jeszteni rendelte. — Scholtz Gusztáv püspöki jelentésének 
némely részei s azzal kapcsolatos indítványai rövid, de 
elég heves vitát provokáltak a nemzetiségi elemek ré-
széről. A püspöki jelentés ugyanis sajnálattal említette 
fel, hogy az utóbbi időkben a kerületben történő lel-
készválasztások ritkán esnek meg a nélkül, hogy a 
gyülekezetek békességét hosszabb időre fel ne forgatnák 



és pedig annak következtében, hogy a jelöltekben nem 
a papi kvalitásokat vizsgálják, hanem azt, hogy milyen 
politikai (t. i. nemzetiségi politikai. Szerk.) irány hívei. 
E bajon szerinte csak a lelkészválasztási szabályrendelet 
megfelelő módosításával lehetne segíteni. Dr. Vcmnovits 
János turóczi egyházm. felügyelő — persze nemzetiségi 
okokból — a gyülekezetek önkormányzati jogának csor-
bítását látta a püspök indítványában, s az ellen tiltako-
zását jelentette be. A gyűlés azonban br. Podmaniczky 
Géza, Scholtz Gusztáv, Zsilinszky Mihály és Doleschal 
Lajos felszólalásai után nemcsak visszautasította Vanno-
vits gyanúsítását és tiltakozását, hanem jegyzőkönyvileg 
fejezte ki a püspök iránt érzett bizalmát ós szeretetét. 
Az elnöki megnyitókkal és jelentésekkel kapcsolatban 
Gallik Mátyás a vegyesházasságok ügyét hozta szóba, 
s kérte, hogy a közgyűlés újítsa meg tavalyi, a rever-
zálisok eltörlését és az 1868. LIII. t.-cz. rendelkezései-
nek visszaállítását követelő határozatát. Dr. Sztehlo Kor-
nél hozzászólása és formulázott indítványa alapján, a 
gyűlés ki is mondta, hogy a Ne temere kérdést meg-
oldottnak nem tartja, s felkéri az egyetemes gyűlést, 
hogy a tavalyi határozat értelmében járjon el. — A 
szept. 9-iki ülés legfontosabb tárgya a horvát-szlavon-
országi egyházmegyék elszakadása kérdése volt, a melyet 
Famler Gusztáv Ádolf referált a jogügyi bizottság nevé-
ben. A négy horvát-szlavonországi egyházmegye közül 
három kész volna elfogadni a magyarországi egyet. ev. 
egyház törvényeit, egy, a zágrábi azonban mindenképen 
külön akar válni s önálló horvát-szlavon evang. egyház-
kerületet szervezni. A kérdés felett hosszabb vita indult 
meg, a melyben Abaffy Miklós (a különválás egyik főmoz-
gatója), Belohorszky Gábor, Zsilinszky Mihály, Bohonyi 
Gyula és Scholtz Gusztáv vettek részt. A vita azzal 
végződött, hogy a közgyűlés napirendre tért a külön 
horv.-szlavonországi evang. egyház szervezése felett s 
egyben megbízta Abaffy Miklós esperest, hogy a horv.-
szlavon egyházkerületre nézve terjesszen elő a jövő évi 
közgyűlésre részletes javaslatot és költségvetést. 

Megvan a magyar önállóság! Elszakadtunk Ausz-
triától! A mit egy nagy nádor éveken át sürgetett, a 
mit őseink, mint a nemzet óhaját terjesztették Mária 
Terézia elé, de a mit a viszonyok kedvezőtlen volta 
miatt nem érhettek el, folyó 1909. év szeptember 7-én, 
mi boldog utódok, végre elértük. Elszakadtunk Ausz-
triától, — a jezsuiták Rómában székelő főnökének és a 
pápának kegyes beleegyezésével! Bármint óhajtjuk is 
azonban a magyar függetlenséget, ezen az elszakadáson, 
a melyet Tomcsányi Lajos, páter Societatis Jesu jelent 
be a magyar nemzetnek az Alkotmány hasábjain: a leg-
kevésbbé sem örvendezünk. Az Ausztriától való elszaka-
dásunk ugyanis csak annyiban következett be, hogy a 
római jezsuita generális, a pápa beleegyezésével, tekin-
tettel arra, hogy Mária Terézia óta „máskép alakultak 
a viszonyok", s hogy „sok jézustársasági taggal rendel-
kezünk Magyarországon", a magyarországi jezsuitákat 
elválasztotta az osztrákoktól s külön „magyar tartomány-
ba" egyesítette, ft. Bús Jakab budapesti jezsuita páter 
tartományfőnöksége alatt, s szept. 7-dikótől kezdve a 
magyar jezsuiták „Magyarországon született ember kor-
mányzata alatt fogják tovább küzdeni harczaikat." Az 
önálló „jezsuita magyar tartomány" ily módon megtör-
tént szervezésére még visszatérünk. Nem hallgathatjuk 
el azonban már most sem a tekintetben való benyomá-
sunkat, hogy ennek is a mai koalicziós érában, gróf 
Apponyi Albert kultuszminisztersóge alatt kellett és 
lehetett megtörténnie, daczára annak, hogy meg nem 
változtatott királyi intézkedés törölte a magyarországi 

szerzetes rendek közül a jezsuitákat. Valóban, jól mondja 
Tomcsányi páter, „máskép alakultak a viszonyok", s 
ha így haladunk, Magyarország nemcsak a galicziai ele-
meknek, hanem a pápizmus minden rendű és rangú 
szerzeteinek és kongregáczióinak is Eldorádója lesz. 

ISKOLA. 

A nagykőrösi ref. tanítóképezde 1908/9. évi érte-
sítője szerint az intézetnek az iskolai év végén 83 növen-
déke volt s ezek közül jeles eredménnyel csupán egy 
végzett, jó eredménnyel 19, elégséges eredménnyel 31, 
elégtelen eredménnyel pedig 32; tehát a növendékeknek 
39%~a megbukott, 38°/o"a elegségesen végzett s csak 
23°/o"a kapott jobb osztályzatot, jeleset pedig csupán 
egyetlen egy. — A mint nekünk írják, az intézetnek 
emez épen nem kedvező tanulmányi eredménye élénk 
megbeszélésre szolgáltatott okot az alsóbaranya-bács-
szlavóniai egyházmegye közgyűlése alkalmával. Egyik 
lelkész formális indítvány alakjában is felakarta hivatni 
a dologra a kerületi gyűlés figyelmét s csak az esperes 
kértére állt el attól. — Az intézet értesítője a kedve-
zőtlen eredmény okaira csak nagy általánosságban mutat 
rá, az anyag selejtességében, az internátus hiányában 
és a fegyelmezés nehézségében. De bármik legyenek is 
az okok, az bizonyos, hogy az eredményben nem talál-
hatja gyönyörűségét senkisem. Ha pedig arra gondolunk, 
hogy ebből a selejtes elemből lesznek felekezeti isko-
láink jövendő tanítói, méltán aggodalom fogja el szi-
vünket ! 

Tanárválasztások ós kinevezések. A bonyhádi ev. 
főgimnáziumhoz meg választatott vallástanárrá: Jenersich 
Tivadar kismányoki lelkész. Ugyanezen intézethez a 
kultuszminiszter a földrajz-természetrajzi tanszékre kine-
vezte : Posevitz Vilmost. — A soproni evang. főgimná-
ziumhoz a magyar-latin irodalmi tanszékre dr. Buhmann 
Jenőt, — a rozsnyói evang. főgimnázium rajztanárává 
Fichy Gyulát nevezte ki a kultuszminiszter. — A pápai 
ref. főgimnázium újonnan szervezett magyar-latin tanszé-
kére a kultuszminiszter Sávidor Pál, eddigi helyettes 
tanárt nevezte ki rendes tanárrá. 

A budapesti ref. egyház tanonczotthona. Emii-
tettük már, hogy a budapesti ref. egyház „Budapesti 
ref. tanonczotthon" czímmel internátust létesít. Tudósí-
tásunk kiegészítése végett közöljük, hogy az internátus 
oly 14 éves kort meghaladott s legalább négy elemi 
iskolát végzett fiúk számára lesz berendezve, a kik jóra-
való és teljesen megbízható mesterek mellett magukat 
valamely iparágra kiképezni óhajtják. Az egyház elöl-
járósága kötelezettséget vállal a felvett növendékek jó 
ellátásáért ós valláserkölcsi gondozásáért. Kéri ennél-
fogva az egyház elöljárósága a lelkészeket és tanítókat, 
hogy az iparosoknak és olyan szülőknek, a kiknek ipa-
ros pályára szánt fiúgyermekeik vannak, hívják fel arra, 
hogy gyermekeiket a budapesti ref. lelkészi hivatalnál 
(Kálvin-tér 7. sz.) mielőbb bejelentsék. Tájékozásul a 
következőket közli az egyház elöljárósága: 1. A tanoncz-
otthonba felvett fiúk oly iparágra helyeztetnek el, .mely-
hez kedvük és hajlamuk van, s oly iparosokhoz adatnak, 
hogy a kellő kiképzés biztosítva leend. Próbaidő 14 nap; 
a beszegodtetés csak azután eszközöltetik, ha a fiú be-
válik. A beszegődtetésnél és felszabadulásnál a szülők 
vagy gyámok jelenléte nem szükséges, mert a kötendő 
szerződés a szülőkhöz vagy gyámokhoz postán is elküld-
hető aláírás végett. 2. A tanonczotthonban a fiúk reg-



gelivel, ebéddel és vacsorával láttatnak el s tisztességes 
bánásmódban és felügyeletben részesülnek. Vasár- és 
ünnepnapon rajziskolába és templomba járnak, felügyelet 
alatt. 8. A fiúk teljes ellátásáért a mester heti 5 koronát, a 
szülők pedig heti 2 kor. 50 fillért fizetnek (esetleg több 
hétre előre is befizethető). Ruházatról és mosásról, iskolai 
szerekről a szülők gondoskodnak. Azon néhány napig, míg 
az otthon gondnoksága a fiút el nem helyezte valamely 
iparoshoz, az ellátásról a szülők gondoskodnak. 4. Á 
tanonczotthon felügyelője nejénél olcsó árért mosás nyer-
hető. 5. A tanonczotthonban fürdőszoba áll rendelkezésre, 
lepedővel 30 fill. 6. Garázda vagy erkölcstelen fiúk az 
intézetből kizáratnak, az esetleg okozott károkért a szülő 
vagy gyám felelős. 7. A tanonczotthon f évi november-
hó 1-én nyílik meg, egyelőre 50 növendék számára, 
minélfogva kívánatos a mielőbbi jelentkezés. Bővebb 
felvilágosítást a budapesti ref. lelkészi hivatal (Budapest, 
Kálvin-tér 7.) ad. 

A budapesti ref. főgimnázium f. hó 9-én nyitotta 
meg új iskolai évét, A megnyitást istentisztelet előzte 
meg a Kálvin-téri templomban. Közének s Csűrös István 
vallástanárnak az intézet 50 éves jubileumára is vonat-
kozott szép imádsága után, dr. Szabó Aladár lelkész 
intézett exhortácziót Mt. 16:26 alapján az ifjúsághoz, 
nagy melegséggel ajánlván annak figyelmébe a lelkéről 
való gondoskodást. Ravasz Árpád, az intézet új igazga-
tója, főként az iskola és a család egymással való lehető 
közeli érintkezésének fontosságára mutatott reá megnyitó 
beszédében, s kérte a szülőket, hogy a jó viszonyt igye-
kezzenek fenntartani és ápolni. A megnyitó ünnepélyt 
közének és Hymnus eléneklése rekesztette be. 

EGYESÜLET. 
Negyvenéves jubileum. A komáromi református 

egyház énekkara f. hó 5-én ünnepelte fönnállásának 
negyvenedik évfordulóját. Délelőtt a templomban ünnepi 
istentisztelet volt, a melyen dr. Antal Gábor püspök szép 
beszédben emlékezett meg a jubiláló énekkarról. Isten-
tisztelet után a kollégium ^nagytermében díszgyűlés volt, 
melyen az énnekkar 'díszelnöke, Antal Gábor dr. püspök 
méltatta az énekkarnak egyháztársadalmi terén kifejtett 
eredményes munkásságán. Azután Csajághy Károly elnök 
a lefolyt negyven év történetét olvasta föl. A jubiláló 
énekkar egyes tagjait a díszközgyűlés elismerő oklevél-
lel tüntette ki. Darányi Ignácz dr. földmívelésügyi 
miniszter táviratban üdvözölte az énekkart. 

Új tanítóegyesület. Az alsó-zempléni ref. egyház-
megye tanító-testülete eleddig önnállóan működő körök-
ben volt széttagolva. A szétforgácsolt erőket egyesíteni 
régi vágya volt a tanító-testületnek. E vágy teljesült 
mult hó 30-án, a midőn a már előre megvitatott s el-
fogadott alapszabály szerint, Bálint Dezső esperes meg-
hívására, a tanítóság Sárospatakon gyűlést tartott s az 
alsó-zempléni ref. tanító-egyesület megalakítottnak jelen-
tette ki s ugyanakkor tisztikarát is megválasztotta. Elnök 
lett: ifj. Fövenyessy Bertalan sárospataki, alelnök : Szily 
József erdőbényei, főjegyző: Jakab Antal t.-harkányi, 
aljegyző: Tóth István szerencsi, pénztárnok: Oagyi 
Károly olaszliszkai tanító. A választmányt is megalakí-
totta a közgyűlés, mely után több, a jövőre kiható hatá-
rozatot hozott a fiatal egyesület. (Sp. R. L.) 

Készület az ORLE. fogadására. A szeptember 
végén Debreczenben tartandó ORLE-gyűlós alkalmával 
a vendégek fogadására, elszállásolására nagyban folynak 
a városban az előkészületek. A püspök és afőgondnok 

aláírásával értekezlet hivatott össze, melynek eredménye 
az, hogy a szállásoló bizottság megalakult. Elnöke Szele 
György, alelnöke Uray Sándor lelkészek, jegyzője Kerék-
gyártó József; három albizottság is alakult, melynek 
elnökei a következők: Hajdú Zsigmond, Uray Sándor 
ós dr. Petzkó Ernő. A kongresszusra jelentkezettek száma 
már eddig is megközelíti a nyolczszá'/at. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár ós elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetoség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen ós bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : Hamar Is tván. 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk, ••'",i ••" - • • " 1 1 — •'••"• " 
A kiváló bór- éa Iithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuviz. 
Kapható ásványvizkcreskedésethen Tagy a Szinye- Lipóesi Salvator-forris-

^ Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

t ^ 1 t ^ 1 t é f c íĴ  fte^ t^1 tj^ 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tói 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára, 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

t^t&fcte^te^tJ^ tc^t^'t^e^' t^1 &&tj^ tJ^t^t^t^ t^1ufa 

Kémiai 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
legelőnyösebb be-

szerzési forrása. 
1 / 5 2 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker., Baross-utcza 21. szám. 
Rész le te s k é p e s ár jegyzékek i n g y e n é s bérmentve . 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és Mi 



Kál la i Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótá l lás k i tűnő cséplésért . \ 

A jelenkor legegyszerűbb ós legtökéletesebb 
motorcséplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek  
cserébe vétetnek. 

E z e n motorcséDlö-kiszletek i e l i i i m u l h a t a t l a n 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

tizemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -
c s é p l ő k é s z l u t e i t 

kettős tisztító-szerkezettel. 

? Egyedül létező újdondság! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetőgépek stb. 

k i t ű n ő s é o e fe lő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény Júzsef úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Egy le tek , in tézetek és tá rsu la tok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 

é s ef i l iez t a r t o z ó l ú t a k a r ó k , l ó s z e r s z á m o k , l ó i o l l a k , k c c s i s ö l t ö n y ö k , r a v a t a i o z á s i c z i k -
k e k . Á i a j á n l a t o k a t é s k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a i n g y e n é s b é r m e n t v e k ü l d a 

Budapesti paszomány-, gyászkecsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 4 6 / a . 1 9 / 1 8 

havi rész-
letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
Budapest, Király-utcza 58. sz. 
Telefon 8 7 - 84. Telefon 87—84. 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer b e -
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 
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Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

nákat. 

O r g o i a g y á r 
villamos gépekkel berendezve 

E i e g e r O t t ó 
líndapest, VII., Garay-ntcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító, 
A bécsi és párisi világkiállításon, valamint a 

pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrend szerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemes hangú orgo-

Rieger orgonagyárai 36 évi fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10/10 

Tervezetek és rajzok kívánatra díjmentesen. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyéb éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést la szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalaf Budán, 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ő z e r S h a j f á s - és s a j á t v i l l a m o s v f l á g í t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyénemmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

iiL~-L'f. . - »-. lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 
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Az összes iskolákban használt 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

kaphatók 

Hegedűs és Sándor 
iskolai könyv- és papirkereske-

désében 

Debreczen. 
| Nagy képes árjegyzéket kívá- [ | 
|J natra i n g y e n és b é r m e n t v e J| 
a küldünk. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár : Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javí tásában. 

,,Hangfokozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 

Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = = g y á r . = = 
Saját találmányú ( R Á K Ó C Z I ) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Ár jegyzék minden 
egyes hangszerről külön, k ivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól föl jebb. 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
£10 evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s I 

Jutányos 
árak! 

j-avífásokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
müórás és ékszerész, az ev, ref, egyházak szállítója. 

Budapest, VII., £rzsébet-Körót 29. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. L a p t u l a j d o n o s , k iadó és felelős s z e r k e s z t ő : 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : H A M A R I S T V Á N . negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

IX. ker . , Kálvin-tér 7. sz., a h o v á F ő m u n k a t á r s a k : H i r d e t é s i d í j a k : a kéziratok, előfizetési és hirdetési H i r d e t é s i d í j a k : 

d í jak stb. küldendők. Dr. Kováts István. — Veress Jenő. Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
Ií, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Igazi kegyesség. Dr. T.I. — Vezérczikk : „Magyar jezsuita tartomány." Dr.K.I. — Zsilinszky 
Mihály felügyelő megnyitó beszéde. — Tárcza : Kálvin — Genéve prédikátora. Dr. Tari Imre. — Könyvismertetés : 
Tanügytörténeti és pedagógiai czikkek repertóriuma 1908-ig bezárólag. Dr. Barcsa János. — Be l fö ld : Az ország 
1907. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai Homola István. — Külföld : A magyarországi református egyház 
amerikai egyházmegyéje. Kuthy Zoltán. — Egyház. — Iskola. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Igazi kegyesség. 
„Irgalmasságot akarok én és 

nem áldozatot." Máté 9.i3. 

Kit mondunk kegyesnek ? Voltak emberek, a kik 
minden nagy ünnepre följártak Jeruzsálembe. Ismerték 
a templom minden zegét-zugát. Minden bucsújáráson és 
áldozati lakomán megjelentek, szivök azonban hideg volt 
és üres. Olyanok is akadtak, a kik a próféták mondá-
sait szüntelenül ajkukon hordták; árulgatták mint keres-
kedő az ő almáját és fügéjét; a kik mindenről, a mi 
szent és magasztos, úgy tárgyaltak, akár csak az evés-
ről avagy alvásról. Ezekre nézve az Ige csak külső máz 
volt; gyümölcs, mag nélkül. Olyanok se hiányoztak, a 
kik tele marokkal szórták az alamizsnát, az utczasarko-
kon mutogatták magukat, harsonát fúvattak, maguk köré 
gyűjtötték a szegény asszonyokat s érettök gazdag áldo-
zatokat mutattak be. Olyanok is akadtak, a kik a szent 
helyen dicsekedve sorolták föl Istennek, hogy mi min-
dent nyújtottak már ők néki: hetenkint kétszer böjtölök, 
mindenből tizedet adok. Ezek voltak annak a kornak 
kegyes emberei. Egyre azt hajtogatták: „áldozat", „ál-
dozat". De lelkük nem volt ahhoz, a mi az igazi áldo-
zathoz megkívántatik. Ezekhez szól Jézus, mikor azt 
mondja: Irgalmasságot akarok én és nem áldozatot! 

Halljátok Jézust? Úgy tetszik, mintha az áldozat 
elvesztené jelentőségét. De ez csak látszat. Hát nem 
maga Isten rendelte el Mózes útján az áldozatokat ? Hát 
nem mutattak-e be hajdan a szent atyák véres és vér-
nélkiil való áldozatokat? Hát nem követel-e Isten igéje 
alamizsnát és bőjtölést? És íme, jön a názárethi Jézus, 
a ki mindezt elveti! Ezt már még se lehet tűrni! Föl, 
hamar Jeruzsálembe! Jelentsétek Isten helyetteseinek, 
mit tanít Jézus. Mindent fölforgat, a mit a hit eddig 
épített. Ezt nem szabad tűrni 1 

Hát nem látják, hogy Jézus nem Isten Fia? Hiszen 
együtt ül a bűnösökkel és vámszedőkkel a padon. Kö-
zöttük íorgolódik, sőt egy asztalnál étkezik velők! így 
kegyes ember még sohase cselekedett! A kegyes embe-
rek a templom előcsarnokában nyilvános beszédeket 
tartanak a vámszedők ellen. Ki merne arra gondolni, 
hogy velük leüljön enni ? Kegyes emberek azt tartják, 
hogy a bűnösöket és vámszedőkét gyülekezeteikben meg-
látogatni, velük vitatkozni nem szabad, hanem Isten ne-
vében iildözendők. És mindezeknek az embereknek sze-
mébe mondja Jézus : irgalmasságot akarok, irgalmasságot 
akarok! 

Jézus az irgalmas mennyei Atyának Fia, azért is, a 
hamis, látszólagos kegyesség helyére az igazi kegyessé-
get állítja, a mely nem olyan könnyű; mint semmi se 
könnyű, a mi nagy dolog. A kegyesség az Ínségesek, 
szomorkodók, elhagyottak és gyengék igazi vigasztalója. 
Nem hangosan áldoz, nem a főoltáron, hogy az egész 
nép lássa, hanem csendben, igaz szeretettel. Önmagát 
felejti, hogy másokon segítsen. Nem kárhoztat előre sen-
kit se, se egész osztályt, se egész törzset, hanem arra 
törekszik, hogy az örök élet tüzét mindenkiben felélesz-
sze. Az igazi kegyesség szeretettel hajlik oda a gyer-
mekekhez, gondozza lelküket. De fölkel és mennydörög, 
mint az égiháború, ha szívtelen könyörtelenséggel áll 
szemben. Mint Isten szabad hírnöke, nem tűri az elnyo-
mást és zsarnokságot. Enyeleg a kicsinyekkel. Leül a 
vámosok padjára. Segítségére siet a sorsüldözötteknek. 
„Jaj nektek !" — kiáltja a képmutatóknak. Ilyen a Jé-
zus kegyessége. Ez az igazi kegyesség. Másfajta nin-
csen, nem is képzelhető. 

Naumann Frigyes. Ford. Dr. T. I. 



„Magyar jezsuita tartomány." 

Tomcsányi Lajos páter nagy örömmel adta hírül 
az „Alkotmány" szeptember 8-iki számában, hogy a 
jezsuiták társaságának Rómában székelő generálisa, 
„hogy a magyarok iránt érzett rokonszenvét megmutassa, 
őszentségének kegyes beleegyezésével, a magyar jézus-
társaságiakat az osztrákoktól elválasztotta s külön magyar 
tartományba egyesitette". 

Ezt a legújabb „nemzeti vívmányt" hírül hozták 
napilapjaink is, a nélkül, hogy észrevették volna, hogy 
a római generális „rokonszenvének" eme megnyilatkozá-
sában állami törvényeinknek milyen körmönfont kiját-
szása s az államhatalom elidegeníthetetlen részét képező 
főkegyúri jognak milyen megsértése foglaltatik. „Beke-
beleztettünk a pápai birodalom «legsötétebb Afrikájának», 
a Jézus-társaságnak területi, lelki-igazgatási hatalmi 
szférájába" — írja az egyik legtekintélyesebb napilap — 
„de ezzel az «.államcsínnyel* nem esik komolyabb csorba 
állami önnállóságunk, nemzeti függetlenségünk féltve 
őrzött integritásán." 

A kik a történtekben semmi egyebet nem látnak, 
csak a .„fekete internaczionále", a „klerikális reakezió" 
térfoglalását, azok nem ismerik állami törvényeinket. 
Nem ismerik nevezetesen az 1715 : 102 t.-cz.-et, melynek 
3. §-a szerint: „Amodo autem imposterum, collegia et 
claustra quorumvis religiosorum, sine necessitate reipub-
licae et benigno regiae majestatis assensu, non auge-
buntur." (A jövőben pedig semmiféle szerzetesrend és 
zárda sem szaporíttatik állami szükség és a királyi fenség 
kegyes beleegyezése nélkül). Nem tudják, hogy több 
törvényünk szól is egyes szerzetesrendek beczikkelye-
zéséről, így az 1723:96, 1729:50, 1741:65, 1765:42, 
43 t.-cz. 

Már most hogy áll a jezsuiták dolga? XIV. Kelemen 
pápa 1773. július 21-én kelt „Dominus ae Redemptor" 
kezdetű brévéjével a jezsuita rendet föloszlatta. így a 
rend Magyarországon is megszűnt. VII. Pius pápa a 
napoleoni háborúk lezajlása után való időszakot alkal-
masnak találta a jezsuita rend visszaállítására. 1814. 
augusztus 7-én kelt „Sollicitudo omnium ecclesiarum" 
kezdetű bullájával meg is teszi ezt. Hazánkba azonban 
csak négy évtized múlva teszik be lábukat. Az abszolu-
tizmus zavaros korszakát a hazaíisággal épenséggel nem 
vádolható Scitovsky herczegprimás* arra használja föl, 
hogy 1853-ban meghívja a jezsuitákat Nagyszombatba. 
Azóta vannak újra hazánkban. Tényleg itt vannak; de 
mindennemű törvényes jogalap nélkül. Jól tudták, hogy 
ehhez a király és az országgyűlés beleegyezése lenne 
szükséges. Az elmúlt évtizedekben nagyon jól tudták 
azt is, hogy erre nem számíthatnak. Ezért meg se kísé-
relték törvényes befogadásukat: reczepcziújukat kérni. 

„Most, midőn máskép alakultak a viszonyok", mint 

* Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy már 1849-ben 
részt vett az osztrák püspökök bécsi értekezletén. 

Tomcsányi páter is igen jól mondja, mikor egykori kalks-
burgi tanítványuk került a kultuszminiszteri székbe, elér-
kezettnek látták az időt a végleges berendezkedésre. 
Noé módjára azonban előbb egy galambot bocsátottak 
ki, hogy megtudják, kiszállhatnak-e a megtűrtség vizein 
lebegő bárkából a törvényes jogalap szilárd szárazföld-
jére. Szárnyra bocsátották most egy éve azt a hírt, hogy 
a jezsuiták reczepcziója hamarosan megtörténik. A köz-
véleményben országszerte megnyilatkozó ellenszenvet, sőt, 
határozott tiltakozást hallva, hamarosan megjelent a hiva-
talos czáfolat is. 

Nem ismeri a jezsuitákat, a ki azt hiszi, hogy az 
ilyen kudarcz meghátrálásra készteti őket. Sokkal jobban 
ismerik ők az ő embereiket, semhogy ne tudnák, meny-
nyire számíthatnak rájuk. Látták, hogy sietniük kell, 
mert nagy tanítványuk székét is veszedelem fenyegeti, 
minisztertársaiéval együtt. A közvélemény mult évi meg-
nyilatkozásából azt is látták, hogy reczepcziójukat hiába 
kérnék: bármint erőltetnék egyesek, a kormány nem 
merne előállani véle. Más utat eszeltek tehát ki: római 
generálisukkal elválaszttatták magukat az osztrákoktól 
s megalkottatták a magyar jezsuita tartományt. Bíztak 
abban, hogy ezzel a nemzettel nemzeti színű ruhába öltöz-
tetve mindent el lehet fogadtatni. Biztak abban is, hogy 
a mostani kormány, ha törvényes befogadtatásuktól fél is, 
de hivatalos formában való megalakulásuk és Róma ellen 
már nem mer föllépni ! Nem kérték tehát reczepcziójukat, 
hanem bevégzett tény elé állították a kormányt és az 
országot! 

Jól tudták, hogy törvénytelenséget cselekesznek. 
Nagyon jól tudták, hogy róm. kath. egyházjogászok is 
egyértelműleg vallják, hogy hazánkban bármely szer-
zetesrend csak a király és az országgyűlés beleegyezé-
sével alakulhat meg.* Hisz Tomcsányi páter közli is az 
1741-iki országgyűlésnek Mária Terézia elé terjesztett 
óhaját, melyben azt kérték, hogy «circa dividendam pro-
vinciám religiosorum Societatis Jesu sua Regia Majestas 
superiores dicti Religiosi Ordinis semet benigne auditu-
ram, ac sic demum ulteriorem eatenus dispositionem fac-
turam clementer resolvit; sperant igitur Status et Ordines 
Regni de benignitate regia demissi in praemissis postu-
lati sui cupitum eíFectum» (a Jézus-társasági szerzetesek 
tartományának fölosztása felől ő királyi felsége az emlí-
tett szerzetesrend elöljáróit hallgassa meg kegyesen és 

* L. Dr. Szeredy József v. pécsmegyei áldozár s jogtanár 
„Egyházjog"-át (1874), 1266 1.; dr. Kőnek Sándor v. budapesti 
egyetemi tanár „Egyházjogtan kézikönyvé"-t (1871), 422. 1.: „ha-
zánkban mindazonáltal régibb és újabb országos törvények, jelesen 
pedig az 1715 : 102. t.-cz. s szakadatlan gyakorlat szerint szerzetes 
intézeteket az országba behozni és alapítani csak királyi engede-
lemmel lehetséges ; sőt nem hiányzanak példák, hogy főleg a mult 
században több szerzetrendnek honunkbani elfogadása az ország-
gyűlésen eszközöltetett, . . . ós hazánk jelen kifejtett alkotmá-
nyosságánál fo^va a legislativa ebbeli hozzájárulásának szükséges-
sége minden kétségen kívül van ; a miniszteri ellenjegyzés és azzal 
járó miniszteri felelősség nem kerülhetvén ki ez iigybeni közremű-
ködését. " 



így határozza el végre kegyelmesen, hogy olyan érte-
lemben intézkedik véglegesen; az ország karai és rendei 
a királyi kegyben bízva, remélik előbbiekben kifejezett 
kérésük kívánt eredményét). Tehát Mária Terézia korá-
ban is tudták, hogy királyi beleegyezés nélkül nem alkothat-
ják meg a magyar jezsuita tartományt. Most meg sem a 
király, sem az országgyűlés beleegyezését nem kérik. 
Akkor az országgyűlés kérte, a királynő megtagadta: 
nem történt meg. Most se a király, se az országgyűlés 
nem akarja: mégis megtörtént! Vagy akarják? Ezt föl-
tétlenül tudnunk kell ! Tudnunk kell, hogy a XX. század 
elején hátrább állunk-e, mint a XVIII. század derekán ? 
Meg kell tudnunk, hogy csakugyan annyira úrrá lett-e 
már a sötétség a világosság fölött?! 

Emeljék föl egyházmegyéink és egyházkerületeink 
tiltakozó szavukat állami törvényeinknek Rómából való 
immár ismételt kijátszása ellen! Egyházunknak a tör-
vényhozásban ülő tagjai pedig bírják állásfoglalásra a 
kormányt. Hadd tudjuk meg, ki a szuverén Magyarorszá-
gon : a római pápa s a Rómában székelő jezsuita gene-
rális, vagy a magyar király és a magyar országgyűlés ? ! 

Dr. K. I. 

Zsilinszky Mihály felügyelő megnyitó beszéde. 
Elmondotta a bányakeriilet f. hó 8-iki közgyűlésén. 

FŐtiszteletű és méltóságos egyházkerületi közgyűlés I 
Egy mozgalmas és küzdelem teljes év lefolyása 

után, ismét kellemes alkalom nyílik arra, hogy úgy magam, 
mint elnöktársam nevében is, szívélyesen üdvözölhessem 
a kerületnek összegyűlt tagjait. De egyúttal arra is, hogy 
szeretett ev. egyházunknak jól felfogott érdekei, szükség-
letei és fogyatkozásai felett tanácskozhassunk. Az Isten 
házában ájtatos imával fordultunk a világalkotó és fenn-
tartó legfőbb hatalomhoz segítségért, hogy közölje velünk 
a szeretet és igazság lelkét, mely nélkül a mi gyarló 
munkánk haszontalanná válnék. Most a tanácsteremben 
fordulok önökhöz, azon kéréssel, hogy közös jóakarattal 
és buzgalommal méltóztassanak egyházunknak felszapo-
rodott bajain segíteni. Fájdalom, a lefolyt évről sem 
állíthatom, hogy evangéliumi egyházunk kül- és belügyei-
ben valami örvendetes változás történt volna; kivéve 
mégis a régóta vajúdó papi nyugdíj életbeléptetését s 
ezzel kapcsolatban a közigazgatási költségeknek állami 
segéllyel való fedezését és egyházi adónknak némi csökke-
nését. A fennmaradt nehéz kérdések megítélésénél szük-
ségünk van első sorban világosságra, hogy a helyzet 
komolyságát tisztán felfoghassuk; szükségünk van bölcse-
ségre, hogy az egyházunk javára szolgáló eszközöket 
helyesen megválogathassuk, — és szükségünk van min-
denek felett férfias, erélyes cselekvésre és kitartásra, 
hogy a javítás, építés és védekezés munkájában el ne 
fáradjunk. — Mindnyájan érezzük, hogy a XX. század 
nehéz problémák elé állította egyházunkat, melyek elől 
ki nem térhetünk. Ezeket meg kell oldanunk, a törvény, 
jog és igazság alapján. Meg kell oldanunk szeretettel, 
buzgósággal és czéltudatos közös munkával. Fájdalom, 
hogy a lefolyt évben soraink megritkultak. Elvesztettük 
a dunántúli egyházkerület hitbuzgó és áldozatkész felügye-
lőjét, Ihász Lajost, kinek helyét Véssey Sándor ismert 
jeles evang. férfiú foglalta el. Amannak elvesztése felett 
igaz fájdalmunkat, emennek megnyerése felett pedig 

őszinte örömünket fejeztük ki. Egyházkerületünk elnök-
sége részt vett dr. Antal Gábor dunántúli református 
püspök negyvenéves és a dunáninneni ev. egyházkerület 
elnökeinek ötvenéves jubileumán, Isten áldását kérve 
buzgó munkálkodásukra. 

Küzdő egyház vagyunk, s úgy látszik, ez is leszünk 
mindaddig, a míg ebben az önmagával meghasonlott ország-
ban a tökéletes vallási jogegyenlőség ós viszonosság 
elvét az országos nemzeti köztudat teljes diadalra nem 
juttatja. Tudjuk, hogy a XVI. század viharai vallási és 
politikai darabokra szaggatták hazánkat. A XVII. század 
kegyetlen ellenreformácziója és ennek hallatlan üldözései 
belforradalinakat és szabadságharczokat idéztek elő; 
míg a XVIII. században támadt szellemi visszahatás 
szellője, szövetkezve a politikai és vallási erőkkel, oly 
viharrá változott, melynek villámai még a XIX. század-
ban is fel-feltünedeztek, míg végül Olaszország állami 
egységének helyreállításával, a római szentszék elvesztvén 
világi hatalmát, erejének felmaradt részét a róm. katho-
likus egyház restaurálására foidította. Sajnos, hogy ezt 
nem a haladó kor szellemében, sem a keresztyén szeretet 
gyakorlásával, hanem az újkori tudományosságot kárhoz-
tató syllabusok és dekrétumok kibocsátásával és más 
keresztyén egyházak jogkörének sérelmével tette. 

Mindenesetre feltűnő, hogy Róma ezt akkor teszi, 
mikor Európa művelt népei és fejedelmei a közbéke 
fenntartásán fáradoznak; mikor nemcsak Oroszország, 
hanem még Törökország parlamentje is, a vallási szabad-
ság biztosításával igyekeznek alkotmányaikat kiépíteni. 
Ezen irányzattal és üdvös igyekezettel szemben a Vati-
kán, a vallási szabadság sérelmével, beleavatkozik más 
államok belügyeibe; sőt a hazai vegyesházasságok csa-
ládi szentélyébe is. Nem akar tudomást venni arról, 
hogy Magyarországnak megvan saját polgári házassági 
törvénye, mely egyedül van hivatva bármely házasság 
érvénye felett dönteni. Nem akarja figyelembe venni a 
magyar állam szuverénitását és a király tetszvén}Tjogát, 
mely nem engedi meg, hogy bármely külföldi hatalom 
dekrétumai megzavarhassák a békében együtt élő pol-
gárok nyugalmát. 

Szivesen elismerjük a hazai római kath. főpapságnak 
abbeli érdemét, hogy a mult évben oly nagy háborúságot 
előidézett „Ne temere" féle pápai dekrétum visszavonását 
kieszközölte. Én magam is hajlandó voltam tapsolni a 
sikerhez; mert nem vagyok barátja a belháborúnak s 
annál kevésbbé ellensége bármely törvényesen bevett 
vallásfelekezetnek. 

De mikor a bölcsen visszavont dekrétum helyett 
kibocsátott „Provida" kezdetű új dekrétumhoz csatolt 
utasítást elolvastam, akkor a legkeserűbb érzéssel kellett 
tapasztalnom, hogy itt egy czukros takaróba burkolt 
méreggel van dolgunk, mely egyházunk gyengébb tag-
jainak irtására, vagy elhódítására van készítve. A valóság 
az, hogy „a gazt lenyesték", de csak azért, hogy még 
„bujább hajtásokat" növesszen. Nem irtották ki gyöke-
restül a bűnt. 

Mert társadalmi bűnnek tartom azt, ha valaki ennek 
az országnak különböző vallású és nyelvű fiai közé 
iiszköt dob, mely alkalmas a szenvedélyek felgyújtására. 
A szóban levő utasításnak sem tartalma, sem alakja nem 
alkalmas arra, hogy a vallási és társadalmi békét elő-
mozdítsa. Nem egyéb az, mint a inult század negyvenes 
éveiben felidézett harcznak lelkiismeretlen ismétlése, 
melyet azonban az akkori művelt róm. kath. világi állam-
férfiak bölcsesége megszűntetett. 

Szeretném hinni, hogy a most indított vallási hábo-
rút hazafiasan és keresztyénileg érző világi róm. kath. 



intelligenczia bölcsesége most is megszünteti; szeretném 
remólleni, hogy a kormány élén álló államférfiak, a 
magyar állani belbékéje ós nyugodt fejlődhetése érde-
kében gátat fognak Vetni a terjedő veszedelemnek... 
De mikor azt kell látnom, liogy a kormány és a törvény-
hozó testület némasága helyeselni látszik a vegyes-
házasságok ügyében kiadott instrukcziót; mikor olvasom 
azokat a beszédeket, melyek a róni. kath. egyház elnyo-
másáról, a vallásnak politikai pártharczokba való bevi-
teléről, szervezett hadseregről és gyilkos fegyverekről 
szólnak: akkor arra a meggyőződésre kell jutnom, hogy 
itt a békés haladás megzavarását nem tekintik bűnnek. 

A szóban levő pápai dekrétum, illetőleg a főpapi 
instrukczió, középkori felfoggással, szerencsétlen tévely-
gőknek mondja a vegyesházas feleket. Ezért rájuk 
uszítja a házasság szentségét nem tisztelő szolgáit, s 
megparancsolja nekik, hogy „semmi fáradságot nem 
sajnálva, arra törekedjenek, hogy buzgólkodásukkaL 
eszélyességükkel és leleményességükkel az ilyen eltéve-
dett juhokat jobb meggyőződésre vezessék! Azokat a 
katholikusokat pedig, a kik ilyen házasságra lépnek, 
alkalmas időben intsék, hogy bűnbánatra indíttatva, 
a magukra és gyermekeikre vont veszedelmet elhárítani 
igyekezzenek ; főként pedig a gyermekek kath. nevelé-
séről gondoskodjanak". 

Ez az instrukczió ravaszul arra is figyelmezteti a 
magyar róm. kath. papságot, hogy ámbár a polgári tör-
vények és iskolai szabályzatok a gyermekek róm. kath. 
neveltetését nehézzé teszik, attól ne ijedjenek meg, mert 
a tapasztalás bizonyítja, hogy az nem lehetetlen. Tehát 
csak raj ta! A világi törvényt ki lehet játszani! 

Mindez a hívek „lelkiismeretének és üdvének" ürügye 
alatt történik. Ezek az urak figyelmen kívül hagyják azt 
a lélektani igazságot, hogy a lelkiismeretbeli meggyőző-
dés olyan kizárólagos egyéni és lelki szentély, mely nem 
tűr semmiféle beavatkozást és semmiféle külső kényszert, 
még akkor sem. ha az Rómából jön. Az pedig axióma, 
hogy a ki mások lelkiismeretének szent meggyőződését 
nem tiszteli, az másoktól sem követelheti, hogy az övét 
tiszteljék. 

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Köz-
gyűlés ! Azt gondolom, nem szükséges önök előtt bizo-
nyítgatnom, hogy a fent említett utasítások, melyek a 
vallásos lélek szabadságát veszedelemnek és bűnnek 
minősítik, nem alkalmasak a béke fenntartására, mert 
sértik másoknak lelkiismeretét, mert a nép lelkéből ki-
irtják a törvény iránti tiszteletet és inert megmételyezik 
a magyar társadalomnak azon rétegeit, melyek a krisz-
tusi szeretet magas erényét többre becsülik, mint a római 
és tridenti határozatokat. 

Nekem úgy látszik, hogy Róma nagy tévedésben 
van, mikor a keresztyénség veszedelmét a vegyesházas-
ságban élő protestánsokban keresi. Túlbuzgalmában nem 
veszi észre, hogy a legkatholiknsabb országokban, igaz-
hitű katholikus nép nyilt harczban áll, — nem a keresz-
tyénséggel, hanem a klerikalizmussal, mely Barczeloná-
ban és Portugáliában, Párisban és Rómában egyaránt 
gyűlöletessé tette magát. Nem a hazai eretnekek, hanem 
a róm. kath. vallásban nevelt népek ébredése fogja kitö-
résre bírni azt a hegyet, melynek lávája első sorban 
azokat önti el, a kik ina hatalmaskodnak. A magyarhoni 
protestánsok híven ragaszkodnak evangéliumi vallásuk-
hoz, törvényben biztosított szabadságaikhoz és jogaikhoz ; 
de sohasem tévesztik össze az égi származású keresztyén 
vallást a földi és nagyon is emberi szervezettel és annak 
hatalmi törekvéseivel. A míg az első előtt tisztelettel meg-
hajlanak, addig a másiknak ellene szegülnek. A protestáns 

ev. egyház elöljárói sohasem adtak ki — és mint a lelki-
ismeret szabadságának őszinte tisztelői — nem is fognak 
kiadni olyan rendeleteket, melyek a polgári törvényt vagy 
bármely más felekezetnek törvényes jogait és szabad-
ságát sértenék. A mi czéljaink és törekvéseink sokkal 
magasabbak, semhogy az országot vallásfelekezeti tor-
zsalkodásnak színhelyévé akarnók változtatni. 

A mi kívánságaink abban Összpontosulnak, hogy 
az 1848: XX. t.-cz. egész terjedelmében, becsületesen 
végrehajtassék, és egyházi életünknek természetes és jo-
gos fejlődését, régi kiváltságok és ezekből folyó szégyen-
letes adóztatások ne akadályozzák . . . Mi nem emlege-
tünk kardot és puskát, mint hatalmas róm. katholikus 
testvéreink nagygyűlésének némely meggondolatlan szó-
szólói csak nemrégen tették. Nem hirdetjük, hogy az 
Úristen csak róm. kath. embert fogad be a mennyországba, 
melynek kapukulcsa Szt. Péter kezében van letéve.; ha-
nem őszinte nyíltsággal és hazafias aggodalommal muta-
tunk reá azon visszás állapotokra és túlhajtásokra, me-
lyek állandóvá, akarják tenni az országnak önkínoztatását. 
Mi bízunk az igazi keresztyénség, az igazi humanizmus, 
az igazi felvilágosodás diadalában, minden gyűlöletes 
türelmetlenséggel szemben. Bízunk hazai törvényeink 
erejében, a lelki s'abadság és felebaráti szeretet hatal-
mában. De bízunk az igazság Istenének segítségében is. 

Mindnyájan érezzük, hogy sok a mi bajunk, 
melyet el kell hárítanunk, sok a mi sérelmünk, melyet 
meg kell szűntetnünk, és valljuk meg őszintén : sok a 
mi mulasztásunk is, melyet czéltudatos és kitartó mun-
kával kell pótolnunk. Önámítás volna, ha minden bajaink-
nak forrását csupán a pápai dekrétumokban keresnők. 
A valláserkölcsi hanyatlás okait, a külső körülményeken 
kívül, önmagunkban is kell keresnünk és találnunk. Elérke-
zettnek látom az időt arra, hogy belső bajaink megszűnte-
tése czéljából, üres sopánkodás helyett, a komoly cselekvés 
terére lépjünk. Karoljuk fel népünk szellemi, erkölcsi 
és anyagi érdekeinek lelkiismeretes gondozását, és a 
költővel szólva: „A mit az ész é.s kéz kivívhat, ne vár-
juk mástól, mint szerencsdíjat/' Mentsük meg azt, a 
mi még menthető és építsük ki egyházalkotmányunk 
hiányait a haladó kor követelményei szerint, a társadalmi 
és jótékonysági intézmények szaporításával. 

E tekintetben a művelt külföld dicséretes példával 
jár elől. Legújabban Lutherunk erélyes társa, Kálvin 
János reformátor négy százados emlékünnepe alkalmából, 
Genfben oly belmissziói tevékenységnek voltam tanúja, 
mely a protestáns papság, a protestáns nők, a protestáns 
iparos és felsőbb tanuló ifjúság bevonásával bámulatos 
eredményeket mutat fel. Hogy a mi hazai evang. híveink 
e tekintetben mennyire el vannak hagyatva, arról a mi 
egyházi viszonyainkról szóló statisztika adatai szomorú 
tanúbizonyságot tehetnek. Azok a rideg, néma számok 
rettenetes vádat emelnek ellenünk! Gondos utánjárás 
folytán arról győződtem meg, hogy Magyarországon a 
protestáns nép évtizedek óta számban és erkölcsben 
hanyatlik és pusztul! Az áttérések táblázata azt mutatja, 
hogy egyedül a két protestáns egyház s ezek között is 
a mi ev. egyházunk veszít legtöbbet. Ki és mi ennek az 
igazi oka? ezúttal nem kutatom. De kötelességemnek 
érzem, hogy erre a kerületi közgyűlés figyelmét felhív-
jam, és egyúttal megkérjem, hogy mivel az említett 
kedvezőtlen statisztikai adatokban nyilatkozó hanyatlás 
az egész egyetemes ev. egyházra vonatkozik: méltóz-
tassék a legközelebb tartandó egyetemes közgyűlést fel-
hívni; hogy szakértők segélyével, a rendelkezésünkre álló 
összes adatok alapján, intézkedni szíveskedjék, nrra nézve, 
hogy a pusztulás okait és tényezőit kideríteni és ahhoz 



képest, a szükséges intézkedéseket sürgősen foganatba 
venni méltóztassék. Saját kerületünkre nézve pedig 
magunknak kell hasonlót cselekednünk. 

Azon erős meggyőződésben vagyok, hogy midőn 
e nagyfontosságú indítványt teszem, akkor egyházam 
iránti kötelességet teljesítek. Ajánlom indítványomat kerü-
letünk nagybecsű figyelmébe. A gyűlést a jelenlevőknek 
szívélyes üdvözlésével ezennel megnyitottnak nyilvá-
nítom. 

TÁRCZA. 
Kálvin — Genéve prédikátora. 

Doumergue Emil tanárnak, a montaubani református theologia 
dékánjának előadása, melyet Kálvin János születésének 400 éves 
évfordulója alkalmából, 1909 július 2-án a genéve-i Szent Péter 

kathedrálisban az ünnepély bevezetéséül tartott.* 

Egyedül Istené a dicsőség! — Ez az első szó, mely 
ünnepélyünk megnyitásakor ajkamra tolul, mert reformáto-
runk szellemének ez felel meg legjobban. Nem az ember 
dicsőségére, még ha Isten szolgája is. Reformátorunk, 
ügyet se vetvén a másodrendű tényezőkre, mindig a 
végokot kereste. Egyedül Istené a dicsőség: Soli Deo 
glória! 

* 

Uraim! 
Rendezőbizottságuk kiváló jóindulata azzal bízott 

meg engem, hogy fessem meg ezen az estén Kálvin 
arczképét. Szerencsémre, megengedte, hogy a keretet 
magam válasszam meg hozzá. Kapóra jött : a genéve-i 
Szent Péter templomát vettem. Valóban, oly előnyös ez 
a keret, hogy nem sok függ a festő tehetségétől, mert 
a kép hasonlósága így majdnem bizonyos. 

A reformátor csak pár lépésnyire lakott innen. Pár 
lépésnyire — mondom — a városházán. Kérlelték, hogy 
maradjon itt, a hova váratlanul érkézett meg. Küzdött, 
hevesen támadták s végül diadalmaskodott. Ezt csupán 
erős jellemének köszönhette. Pár lépésnyire innen, a 
Taconnerie hallgatótermében tartotta előadásait. Százan 
és százan hallgatták, minden életkor, minden nemzet 
köréből. Még közelebb, itt a hátam mögött, a kathedrá-
lishoz épített klastromban igazgatta az egyháztanácsot 
(le Consistoire), melyet az ő eredeti szelleme alkotott s 
mely később a kálvinista életnek oszlopos ereje lett. — 
Minden nap, egy napon többször is eljárt meghitt barát-
jai lakására. Ott megy prémes bundájában, melyet az 
urak ajándékoztak neki, rajta fekete köpönyege, fején 
doktor-föveg. Utján mindenki köszönti. Coliadon, az 
ő jogásza, szemben lakott vele. Mellette Cop, gyermek-
kori pajtása. A sarkon volt du Perron, Budé és Join-
villiers lakása. Ezek voltak az ő titkárai, a kik gyer-
meki szeretettel csüggtek rajta. Szent Péter udvarán 
lakott de Normandie Lőrincz, a kit úgy szeretett, mint 
édes testvérét. Az udvar másik részén volt de Trie la-
kása. Ott látjuk a kanyargó utat, melyen Kálvin föl-
haladt, hogy barátja dicsőséges halálát lássa. Ezen az 

* Szerző engedélyével készült fordítás. 

úton járt Bourgeois Lajosnak, az ismert zsoltármelódiák 
szerzőjének látogatására is. 

Utczák, házak, kövek, lépcsők, lámpások, oszlopok, 
boltívek mind látták Kálvint, a mint elhaladt mellettük 
és megrajzolják nékünk nemes alakját. Hallották őt be-
szélni, prédikálni és még ma is visszhangozzák szavait, 

A „Clémence" vagy a „Colette" harang üti a reg-
geli hat órát, vagy a délutáni három órát, Prédikáczióra 
hívnak. Kálvin megy a kathedrálisba, talán botjára tá-
maszkodva, vagy valamelyik barátjának karján. Gyakran 
gvötri betegség, erejét fáradság töri. A tömeg már 
várja: néhány pad van a templomban és sok szék. Hátul 
állanak azok, a kik kényszerülve jönnek, hogy az egy-
háztan;! cs megfeddését elkerüljék. Ezek bírálgatják az-
után a hallgatóközönséget és prédikátorát. A mint Kálvin 
alakja feltűnik, mély csend lesz. A tekintetek nagy hom-
lokára, szabályos, finom arczvonásaira, ovális formában 
metszett szemére irányulnak. Arcza kigyúl, szeme meg-
villan, mint a láng. Finom, vékony ajka, mely meghitt 
körben szelídségre, testi és lelki fájdalom okozta melan-
kóliára nyílik, most gyorsabban mozog. Egész lénye 
ellenállhatatlan erővel hat. Lassan beszél, mint a beteg 
ember, rövid lélekzetet vesz. De hite, akaratereje és 
szenvedélye kiül hatalmas ábrázatjára, melyről senki se 
veszi le tekintetét, egy lélek se szalasztja el egyetlen 
szavát se. 

íme a keret, környezet, a test, — a lélek kerete ! 
Most pedig kisértsük meg a kép megfestését. Okosan, 
művészettel, a legjellemzőbb helyzetben, hogy a kép 
minél találóbb legyen. 

Vájjon, mint a tett emberét fessem meg refor-
mátorunkat ? Látom a tett embereit, a kik birodalmakat 
alapítottak. Látom Nagy Sándort, látom Cézárt. Nem! 
Kálvin a tett embere ugyan, birodalmat alapít, mint 
azok, kard, erőszak nélkül, de azért nem az ő fajtá-
jukból való. A nagy hódítók hatalma erősnek, néha meg-
dönthetetlennek látszik, de mégse igen tartós. Jön a 
pillanat, összejátszanak a körülmények, meginog az épület 
s romba dűl az alkotás. 

Vájjon, mint a gondolat emberét fessem meg őt ? 
Látom a gondolkodó főket, látom a bölcselőket és theo-
logusokat. Kálvin — igaz — a világot mélyreható theo-
logiai rendszerrel ajándékozta meg, a milyenre áhítozott 
és szüksége is volt. De se Plátó, se Kant nem gyúrtak 
át egész népeket. Ha Kálvin csak nagy theologus lett 
volna, nem vált volna azzá, a mi. 

En, mint a szó emberét akarom őt megfesteni, mert 
a szó emberei alakítják a világot. Az élet se nem egé-
szen tett, se nem egészen gondolat. Egyedül a szó öleli 
föl az egész életet. Kezdetben vala az Ige. Isten szólott 
és letr, a világ! 

A szó megragad, áthat, alakít, igazgat, lángra gyújt, 
lehűt, átformálja a leiket, minden lelket, tudatlanét, 
tudósét egyaránt. Egy szóval: egyedül a szó alakítja át 
a lelkeket, az egész nép lelkét. 

Mózes és a próféták szava emelte és mozgatta a 



zsidó népet. Szent Ambrus és Chrysostomus püspökök 
szava Milánó és Konstantinápoly tömegeit odabilincselte 
szószékük lábához. Savonarola, a nagy reformátor, két 
év leforgása alatt átalakította egész Florenczet. Kálvin 
megszólalt. Huszonöt éven át beszélt. Beszélt, mint lelki-
pásztor, beszélt mint tanár, néha minden nap, hónapokon 
át, néha kétszer is napjában, heteken keresztül. Beszélt 
az egyháztanácsban, a pénteki összejöveteleken (kongre-
gáczió.n), beszélt a városi tanácsban. Beszélt értekezé-
seiben, tüzes rögtönzéseiben, melyeket sebtében, egy 
lélekzetvételre mondott tollba. Beszélt számos leveleiben, 
vigasztaló leveleiben, kegyességre vezető leveleiben, 
államférfiúi leveleiben, barátaihoz intézett leveleiben, 
főképpen ezekben. Titkárai, gyorsírói versengve írták, 
fordították szavait. Nyomdászok, könyvkereskedők eláru-
siták, sokszorosították beszédét. így jutottak el szavai a 
tudósok dolgozószobáiba, a fejedelmek fényes termeibe, 
a lelkipásztorok tűzhelyére, a falvak és városok híveinek 
kezébe, a merre csak keresztyének laktak. 

íme, ez az igazi, hamisítatlan Kálvin! Kálvin, 
Genéve prédikátora, a ki szavával átalakítja a XVI. szá-
zad reformált lelkét. 

(Folyt, köv.) 

Francziából fordította: Dr. Tari Imre. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Tanügytör ténet i és pedagógiai czikkek 

repertór iuma 1908-ig bezárólag. 
(Folytatás.) 

b) Paedagógia. 

Adorján Ferencz. Nevelés és a társadalom. (Prot. 
Egyh. és Isk. L. 1895:754. 1. stb.) 

— Evangélikus középiskoláink valláserkölcsi neve-
léséről. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1899:388. 1.) 

Andrássy Kálmán. A lelkészképzés reformjáról. 
(Pr. Egyh. és Isk. L. 1905:737. 1. stb.) 

— Középiskolai nevelésünk és a protestáns tanár-
képezde szüksége. (Sárospat. L. 1895:66. 1. stb.) 

Antal Géza dr. Kik tanítsák a vallást- a népisko-
lában. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1885:392. 1.) 

— Tanügyi alkotások. (Dunántúli Prot. Lap 1897: 
755. 1. stb.) 

Antalfi János. Pestalozzi élete és törekvései. (Sá-
rospat. Füz. 1:748. 1.) 

Arvay József. Népiskola és képezde. (Sárospat. 
Fűz. 1:80. 1.) 

Babay Kálmán. Vallásoktatás a középiskolában. 
(Dunántúli Pr. L. 1896:337. 1.) 

Bacó János. A népiskolai közoktatási törvényjavas-
lathoz. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1868:1265. 1.) 

Baconi Lajos dr. A jogakadémiák reformja. (Debr. 
Pr. L. 1896:381. 1.) 

Baqotai Sámuel. A magyar ifjú vallásossá nevelé-
séről. (Debr. Pr. L. 1905: 5Ó9. 1. stb.) 

Ballagi Géza dr. Az elméleti jog- és államtudo-
mányi államvizsgálat. (Sárosp. L. 1899:319. 1.) 

— Ujabb felirat a jogi szakoktatás reformja ügyé-
ben. (Sárospat. L. 1902:473. 1.) 
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Ballagi Géza dr. A jogi ' szakoktatás reformja és 
a budapesti tud. egyetem jogi fakultása. (Sárosp. L. 1902 : 
882. 1. stb.) 

Ballagi Mór. A népiskolai közoktatási törvényjavas-
lat. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1868:1125. 1.) 

— Végszó a népiskolai törvényjavaslat ügyében. 
(Pr. Egyh. és Isk L. 1868:1425. 1.) 

Baló Benjámin. A népoktatási törvényjavaslatról. 
(Pr. Egyh. és isk. L. 1868:1145. 1. stb.) 

Balogh Ferencz. Az összehasonlító vallástan taní-
tásáról. (Debr. Pr. L. 1897:145. 1.) 

Balogh Kálmán. Észrevételek a Néhány szó az 
ismétlő iskolai tanterv kérdéséhez cz. czikkre. (Sárospat, 
L. 1898:297. 1.) 

— A magyar nyelv tanítása a középiskolában. (Sá-
rospat. L. 1901:452. 1. stb.) 

- A régi verses arany ábécé. (Sárospat. L. 1900: 
327. 1. stb.) 

Balogh Károly. A latin nyelv tantervének revíziója. 
(Erd. Pr. Közi. 1897:151. 1. stb.) 

V. Balogh Lajos. A vallástanítás reformja. (Prot. 
Egyh. és Isk. L. 1908:550. 1.) 

Balogh Sándor. Reformszüksége a népiskolai vallás-
tanítás körül. (Erd. Pr. Közi. 1886:467. 1.) 

— Vallástanítás — tanárképzőintézet. (Erd. Prot. 
Közi. 1887:233. 1.) 

Baltazár Dezső dr. A népoktatási törvénytervezet. 
(Debr. Pr. L. 1904:425. 1. stb.) 

— A debreczeni egyetem. (Debr. Pr. L. 1905: 
561. 1.) 

Bánffy Dezső br. A magyar nemzetiségi politika 
és a népoktatás. (Erd. Pr. Közi. 1903:134. 1.) 

Bánhegyi István. Mi tartozik a népiskolai vallás-
erkölcsi tananyaghoz, mi nem ? (Pr. Egyh. és Isk. L. 
1874: 423. 1.) 

Barcsa János dr. Az évvégi vizsgákról. (Pr. Egyh. 
és Isk. L. 1902:286. 1. stb.) 

— A tanárválasztásokról. (Debr. Prot. L. 1902: 
550. 1.) 

— A debreczeni ref. tanítóképző-intézet párhuza-
mosítása. (Debr. Pr. L. 1902:568. 1.) 

— Ref. népiskoláink veszedelme. (Debr. Pr. L. 
1902:786. 1.) 

— A vallásos szellem ref. népiskoláinkban. (Debr. 
Pr. L. 1903:495. 1.) 

A tanárválasztásokról. (Debr. Pr. L. 1903: 8. 1.) 
— A tanítók társadalmi helyzetéről. (Debr. Pr. L. 

1903:23. 1.) 
— A gyermekek erkölcsi megóvása. (Debr. Pr. L. 

1903 : 37. 1. stb.) 
— Az évvégi vizsgálatokról. (Debr. Pr. L. 1903: 

69. 1.) 
— A debreczeni ref. tanítóképzőintézet jövője. (Debr. 

Pr. L. 1903:260. 1.) 
— A tanítóképesítés emelése. (Debr. Pr. L. 1903 : 

230. 1.) 
— A protestáns tanítóképzés színvonala. (Debr. Pr. 

L. 1903:324. 1. stb.) 
— Református népiskolai szervezetünk. (Debr. Pr. 

L. 1903 : 537. 1.) 
— Párhuzam a ref. és állami tanítóság viszonyai 

közt. (Debr. Pr. L. 1903:536. 1.) 
— A magyar ref. tanítóság feladatai (Debr. Pr. 

L. 1903:569. 1.) 
— A tanítás és nevelés sikerének biztosítása. (Debr. 

Pr. L. 1903 : 582. 1.) 



Barcsa János dr. A népiskolák ellenőrzése. (Debr. 
Pr. L. 1903:600. 1.) 

— Az érettségi vizsgálat reformjához. (Debr. , Pr. 
L. 1903:647. 1. stb.) 

— Tankönyvirodalmunk. (Debr. Pr. L. 1903: 683.1.) 
— Nevelési rendszerünk árnyoldalai. (Debr. Pr. L. 

1903:695. 1.) 
— Iskoláink tanítási módszerei. (Debr. Pr. L. 1903 : 

760. 1.) 
— Egyöntetűség a módszerben. (Debr. Pr. L. 1903 : 

780. 1.) 
— Az elemi és középiskolák egyöntetű munkája. 

(Debr. Pr L. 1903:794. 1.) 
— A népoktatási törvényjavaslat. (Debr. Pr. L. 

1904 :353. 1. stb.) 
— A gyakorlati tanárképzésről. (Debr. Pr. L. 1904 : 

167. 1. stb.) 
— Református tanügyünk és a debreczeni egyetem. 

(Debr. Pr L. 1904:195. í ) 
— Tanítóképzőintézeti tanárképzés. (Debr. Pr. L. 

1904:628. 1.) 
- Osztályozás. (Debr. Pr. L. 1904:647. 1. stb.) 

— Az új népiskolai törvényjavaslat. (Debr. Pr. L. 
1904:677. 1.)' 

— A latin nyelvi utasítások. (Debr. Pr. L. 1904: 
728. 1. stb.) 

— A magyar nyelvtan tanítása. (Debr. Pr. L. 1904: 
755. 1. stb.) 

— A tanárok társadalmi súlya. (Debr. Prot. L. 
1905:53. 1.) 

— A középiskolai kérdés. (Debr. Pr. L. 1905 : 70.1.) 
— Református népiskoláink. (Debr. Pr. L. 1905: 

135. 1.) 
— A szünidői fürdő-konviktusokról. (Debr. Pr. L. 

1905 215. 1.) 
— A latin nyelv kérdése. (Debr. Pr. L. 1905: 

278. 1.) 
— Az új népiskolai tanterv-. (Debr. Pr. L. 1905: 

441. 1.) 
— A református népiskolák felügyelete és a lel-

készjelöltek gyakorlati tanítói képzésmódja. (Debr. Pr. 
L. 1905:660. 1. stb.) 

— A középiskolai magyar írásbeli dolgozatok tárgy-
köre és kezelésmódja. (Debr. Pr. L. 1905; 760. 1- stb.) 

— A ref. népiskolai igazgatótanítói intézmény. (Debr. 
Pr. L. 1906 :135. 1.) 

— A tanítóképzőintézeti tanárvizsgálat szabályo-
zása. (Debr. Pr. L. 1906:152. 1.) 

— Az újabb írás-olvasás tanítási törekvések. (Debr. 
Pr. L. 1906:492. 1. stb.) 

Tanügyi szemle. (Debr. Pr. L. 1907:439. 1.. 
445. 1., 472. 1.) 

— A középiskolai oktatás bajai.. (Debr. Pr. L. 
1907:518. 1.) 

— A r. kath. vallás apológiája a középiskolákban. 
(Debr. Pr. L. 1907:600. 1.) 

— Református irányú iskolai szemléltető képek. 
(Debr. Pr. L. 1908:88. 1.) 

— A tiszántúli ref. egyházkerületi népiskolai tan-
ügyi bizottság feladatai (Debr. Pr. L. 1908:822. 1.) 

Bárdi Pál. A vallástanítás reformjához. (Pr. Egvh. 
és Isk. L. 1899:196. 1.) 

Barkász Károly. Az egységes iskola és a tapasz-
talat. (Debr. Pr. L. "1893:44*2. 1. stb.) 

(Folyt, köv.) 
Dr. Barcsa János. 
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BELFÖLD. 

Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 

(Folytatás.) 

A vegyesházasságok emelkedő irányzata 1906-hoz 
képest, mikor az arány 12'18% volt, 0 i 9 % - ° s &yara~ 
podás mutatkozik, de csak az anyaországban, a társ-
országok aránya némileg csökkent, 0'11%-kal. 

Legtöbb vegyesházasságot kötnek az unitáriusok, 
kiknél a vőlegényeknek 42'6, a menyasszonyoknak 
47-2°/ 0-a lépett vegyesházasságra; utánuk következnek 
a reform., az ág. h. ev. és gör. katholikusok. Az utóbbiaknál 
is a házasságoknak több mint 16%-á vegyes. Az országos 
átlagnál alacsonyabb aránnyal vannak képviselve a róm. 
katholikusok, kik tömegüknél fogva kevésbbé vannak 
utalva arra, hogy más vallásfelekezetüekkel lépjenek 
házasságra; továbbá a gör.-kel. és az izraeliták. 

Leggyakoribb a vegyesházasság a róm. kath. és 
reform. (7*858), továbbá a róm. kath. és az evang. közt 
(3*626); ezek együtt több mint felét teszik az összes 
vegyesházasságoknak. Keresztyén-zsidó házasság 629 
volt, 113-mal több, mint 1906-ban. A legmagasabb szám 
ez, melyet a polgári házasság intézményének behozatala 
óta a keresztyén-zsidó házasságok egy évben elértek. 

A vegyesházasságból születendő gyermekek vallása 
iránt az anyaországban 5981 esetben, tehát a vegyesházas-
ságok 27'13%"ában létesült megegyezés arra nézve, hogy 
mindkét nemű gyermekek egy valláson neveltessenek. 2774 
esetben (46*38%) az apa, 3206 esetben (53*60) az anya 
vallására történt a inégegyezés. A róm. kath. és gör. 
kath. közt kötött házasságok leszámításával, a melyek 
egyházi szempontból nem is vegyesházasságok, az ese-
tek aránya, a melyekben megegyezés létesült Magyar-
országon: 31-00%. A róm. kath. egyház javára 3249 
(54-32%), gör. kath. 362 (6 05%), reform. 1634(27-32%), 
ág. h. ev. 544 (9*10%), gör.-kel. 167 (2*79%). unit. 5. 
(0*09%), izraelita hitfelekezetek javára 20 (0*33%). 

Azon 1637 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés történt 560 
esetben; ebből 372 esetben az apa, 188 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség •• 184. 
Azon 1910 vegyesházasságnál, hol a vőlegény ág. h. ev., 
a menyasszony róni. kath., megegyezés szerint 243 eset-
ben az apa, 583 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség: 340. Azon 1637 vegyesházas-
ságnál pedig, hol az egyik fél ág. h. ev., a másik fél 
nem róm. kath., de más vallású, 269 esetben létesült 
megegyezés, melyekből 113 esetben az ág. h. ev., 156 
esetben a más vallást fogják követni a gyermekek. Vesz-
teség : 43. Ezen esetekben az ág. h. ev. egyház nyere-
sége a gör. kath. egyháztól 31, a ref. 56, a gör.-kele-
titől 13, az izraelita hitfelekezettől 13. Vesztesége pedig 
a gör. kath. egyházzal szemben 32, a ref. egyházzal 



szemben 121, a gör.-keletivel szemben 2, az izr. hitfe-
lekezettel szemben 1. 35. ág. h. ev. vőlegény és 25 
menyasszony kötött házasságot izraelita menyasszonnyal, 
illetve vőlegénnyel. Megegyezés az előbbinél 10 az evang. 
és egy az izraelita, az utóbbinál 3 az evang. egyház 
javára. 3 ág. h. ev. vőlegény és 4 menyasszony lépett 
házasságra felekezeten kívüli menyasszonnyal, illetve 
vőlegénnyel, megegyezés nélkül. 

Azon 3563 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ref., 1221 esetben történt meg-
egyezés, ebből 670 esetben az apa, 551 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség : 119, 
Azon 4229 vegyesházasságnál, hol a vőlegény ref., a 
menyasszony róm. kath., az 1966 megegyezésből 739 
esetben az apa, 1227 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 488. Azon 3183 vegyes-
házasságnál, hol az egyik fél ref., a másik fél nem róm. 
kath., de más vallású, 579 esetben létesült megegyezés, 
melyekből 344 esetben a ref., 235 esetben a más vallást 
fogják követni a gyermekek. Nyereség: 109. Ezen ese-
tekben a ref. egyház nyeresége a gör. kath. egyháztól 
143, az evangélikustól 121, a gör.-keletitől 60, az uni-
táriustól 4, az izraelita hitfelekezettől 16 ; vesztesége pedig 
a gör. kath. egyházzal szemben 165, az ev. egyházzal 
szemben 56, a gör.-keletivel szemben 9, az unitáriussal 
szemben 2, az izraelita hitfelekezettel szemben 3. 62 
ref. vőlegény és 42 menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, az előbbinél 12 meg-
egyezés a ref. és 2 az izraelita, az utóbbinál 4 megegyezés 
a ref. és egy az izraelita hitfelekezet javára. 2 ref. vőle-
gény és 3 menyasszony kötött házasságot egyéb vallású 
menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, megegyezés nélkül. 
3 ref. vőlegény és 6 menyasszQny kötött házasságot 
felekezeten kívüli menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, 
megegyezés nélkül. 

A róm. kath. egyház Magyarországon az 1907-dik 
évben, a két protestáns egyháztól fent kimutatott hódí-
táson kívül, a gör. katholikusokkal kötött házasságoktól 
eltekintve, kik között a gyermekek vallására vonatkozó 
megegyezés ki van zárva, az 1569 nem evang. vagy ref., 
de más vallásával kötött vegyesházasságból megegyezés 
szerint vesztett 81 esetben, de 396 esetben szintén bizto-
síttatott a gyermekek vallása. Nyeresége tehát itt is 315. 
Vesztesége a gör.-kel. egyházzal szemben 64, az unit. 
szemben 2, az izraelita hitfelekezettel szemben 15; nyere-
sége pedig a gör.-keleti egyháztól 188, az unitáriustól 
29, az izr. hitfelekezettől 78, a felekezeten kívüliektől 
1. 209 róm. kath. vőlegény és 216 menyasszony kötött 
házasságot izraelita menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, 
az előbbinél 43, az utóbbinál 35 esetben a róm. kath., 
az előbbinél 9, az utóbbinál 6 esetben az izraelita hit-
felekezet javára létesült megegyezés. 3 róm. kath. vőle-
gény és 3 menyasszony kötött házasságot egyéb (örmény) 
vallású menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, megegyezés 
nélkül. 2 róm. kath. vőlegény és 10 menyasszony kötött 
házasságot felekezeten kívüli menyasszonnyal, illetve vőle-

génnyel, az utóbbinál egy megegyezéssel a róni. kath. 
egyház javára. 

Keresztyének és felekezeten kívüliek között összesen 
35 házasság köttetett, csak a fentebb jelzett egy meg-
egyezéssel. Felekezetenkivüliek és izraeliták között ösz-
szesen 14 házasság köttetett, két megegyezéssel, meg-
osztva egymás között. Keresztyén és izraelita között 
összesen: 629 házasság köttetett. Ebben 115 megegyezés 
a keresztyénség és 19 az izraelita hitfelekezet javára. 

Horvát-Szlavonországokban 1907-ben összesen 550 
vegyesházasság köttetett, A gyermekek vallására vonat-
kozólag, 168 megegyezés létesült. Az apa vallására 64, 
az anya vallására 104. A róm. kath. egyház javára 129, 
gör. kath. 1, ref. 10, ág. h. ev. 5, gör.-kel. 23. 

Azon 41 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 12 
esetben az apa, 2 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség: 10. Azon 38 vegyesházasságnál, 
hol a vőlegény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., 3 
esetben az apa, 14 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 11. Azon 59 vegyes-
házasságnál pedig, hol az egyik fél ág. h. ev., a másik 
fél nem róm. kath., de más vallású, megegyezés szerint 
mind a 4 esetben a más vallást fogják követni a gyer-
mekek. Veszteség: 4. Ezen esetekben az ev. egyház 
vesztesége a ref. egyházzal szemben 2, a gör.-keletivel 
szemben 2. 

Azon 23 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ref., megegyezés szerint 6 esetben 
az apa, 5 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. Veszteség: 1. Azon 43 vegyesházasságnál, 
hol a vőlegény ref., a menyasszony róm. kath., 3 esetben 
az apa, 20 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. Veszteség 17. Azon 50 vegyesházasságnál 
pedig, hol az egyik fél ref., a másik fél nem róm. kath., 
de más vallású, két létesült megegyezés szerint a ref. 
vallást fogják követni a gyermekek. Nyereség: 2, az 
ág. h. ev. egyháztól. A róm. kath. egyház Horvát-Szlavon-
országokban a két protestáns egyháztól fent kimutatott 
hódításon kívül, a 333 nem evang. vagy ref. de más 
vallásával (itt a gör. kath. egyház leszámításával) kötött 
vegyesházasságból megegyezés szerint vesztett 20 esetben, 
de részére 77 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. 
Nyeresége tehát itt is: 57. Nyeresége a gör. kath. egy-
háztól 1, a gör.-keletitől 76, vesztesége a gör. keletivel 
szemben 20. 

E szerint az 1907. évben az ág. h. ev. egyház 
vesztesége a gyermekek vallására vonatkozó megegye-
zéseknél a róm. kath egyházzal szemben Magyarországon: 
524, Horvát-Szlavonországokban: 21, összesen: 545. 
Vesztesége más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon : 43, Horvát-Szlavonországokban 4, összesen: 47. 
összes vesztesége tehát az 1907. évben az egész biroda-
lomban, a róm. kath., és más hitfelekezetekkel szemben a 
reverzálisok czímén: 592. Az 1906. évben volt 520. Az 
1905. évben számszerűleg is a veszteségek terén az első 



helyre került evang. egyház, emelkedve, az 1907. évben 
is megtartotta szomorú poziczióját. 

A református egyház vesztesége a róm. kath. egy-
házzal szemben Magyarországon : 607 ; Horvát-Szlavon-
országokban: 18, összesen : 625. Nyeresége más hitfele-
kezetekkel szemben Magyarországon: 109, Horvát-Szlavon-
országokban 2, összesen 111. Ennek levonásával, a ref. 
egyház 1907. évi összes vesztesége 514. Az 1906- évben 
volt: 438. A veszteségek terén 1905-ben számszerűleg 
is elfoglalt második helyet, az 1906. évvel szemben 
emelkedve, 1907-ben is megtartotta. 

(Folyt, köv.) 
Homola István. 

KÜLFÖLD. 

A magyarországi református egyház amerikai 
egyházmegyéje. 

(Folytatás.) 

5. Delray-i egyház. Ebben az egyházban vasárnap 
cl. e. és d. u. vannak istentiszteletek, hétköznap nin-
csenek. A lelkész a következő szórványokban tartott 
istentiszteletet az év folyamán: Bellevueben és Kala-
mazooban egyszer-egyszer. Úrvacsorával éltek : Delrayben 
375, a szórványokban 70, összesen 445. Tagsági díjat 
fizető református egyháztagok száma 200- A református 
vallásúak összes lélekszáma: Delrayben 600, szórvá-
nyaiban 200, összesen 800. Született és megkereszteltetett 
1908-ban 52, az egyház fennállása óta összesen 161. 
Házasságra lépett: 1908-ban 12 pár, az egyház fennállása 
óta összesen 46 pár. Meghalt és eltemettetett: 1908-ban 
10, az egyház fennállása óta összesen 46. Konfirtnálási 
és áttérési anyakönyvi adatok nincsenek. 

Az egyház bevételei voltak 1908-ban : egyháztag-
sági díjakból 402 dollár 69 cent, perselypénzből 304 
dollár 51 cent, egyházi mulatságokból 163 dollár 85 
cent, vegyes czímen 36 dollár 43 cent, összes évi saját 
bevételük tehát 907 dollár 48 cent, a melyhez jön az 
1907. évi áthozatal 109 dollár 94 cent, így a delrayi 
egyház 1908. évi összes bevétele 1017 dollár 42 cent. 
Kiadása 777 dollár 92 cent, a készpénz maradványa 
tehát 1909 január 1-én 239 dollár 50 cent. Egyházi 
ingatlanok és azok értéke: templom 10 ezer dollár, 
paróchia 5 ezer dollár, összes érték 15 ezer dollár, 
Adósság az ingatlanokon: hazai kölcsön hat ezer dollár, 
amerikai adósság 2600 dollár, összes adósság 8600 dollár. 
A delrayi egyháznak ingatlanokban fekvő tiszta vagyona 
tehát 6400 dollár. 

6. Johnstowni egyház. Az egyházmegyének ez az 
egyetlen egyháza, mely még nem képes kellő eredményt 
felmutatni, abból az okból, mert temploma nincs és a 
népet nem képes maga körül tömöríteni. Templom nem 
lévén, nincs meg az a kapocs, a mi a híveket összegyűj-
tené és együtt tartaná. Innen van, hogy a lelkész műkö-
dése teljesen a közei-vidékre szorítkozott. A lelkész isten-

tiszteletet tartott fselinben 2-szer, Barnesboroban 4-szer, 
Eleonorában 3-szor, Clarencen 1-szer, Twin Rockson 
4-szer, Hastingsen 1-szer. Úrvacsorával éltek: Johns-
townban 8, a szórványokban 465, összesen 473. A ref. 
vallásúak összes lélekszáma Johnstownban 400, szór-
ványaiban 1600, összesen 2000. Született és megkeresz-
teltetett 1908-ban 18, az egyház fennállása óta össze-
sen 179- Házasságot kötött: 1908-ban 10 pár, az egyház 
fennállása óta 60. Meghalt és eltemettetett: 1908-ban 
5, az egyház fennállása óta 52, Kon fi rm áltatott: 1908-ban 
6, az egyház fennállása óta összesen 50. 

Nem lévén templom, s e miatt a lelkészi működés 
is a vidékre szorítkozván, nem igen voltak az egyháznak 
bevételei sem. Perselyből 1 dollár 65 cent, kegyes adomá-
nyokból 33 dollár 89 cent, összesen 35 dollár 54 cent volt 
a saját évi bevétel, a melyet 23 dollár 19 cent kölcsön-
bevétel és az 1907. évi 34 dollár 19 cent áthozatal, 92 
dollár 92 cent összes bevételre emelt 1908-ban. Ezzel 
szemben ugyanennyi volt a kiadás. Paróchiájának az 
értéke 7000 dollár, a melyen 6 ezer dollár hazai adósság 
van s így az ingatlanban fekvő tiszta vagyona 1000 
dollár. 

Most már a johnstowni egyház is bíztató jövőnek 
a küszöbén áll. A konventi elnökség ugyanis hozzájárult 
ahhoz, hogy ez az egyház körlelkészséggé szerveztessék 
át és pedig abban a formában, hogy Johnstown mint 
anyaegyház, továbbra is fenntartatik s hozzá sorakoznak 
a gondozandó szórványok. Az új alakulat neve johns-
towni „körlelkészség" lesz, a lelkész pedig. a „körlei-
kész" nevet viseli. A körlelkészség nyolcz megye terü-
letén 48 szórványt foglal magában. Johnstownban imaház 
is épül ez ősszel s e czélra már 700 dollár áll rendel-
kezésre. Ezek alapján teljes joggal várhatni, hogy a 
johnstowni egyház következő évi jelentése ép oly kielé-
gítő eredményről fog számot adni, mint a többi egy-
házaké. 

7. Kearsargei egyház. Az itteni lelkész vasárnap 
d. e. és d. u. tartotta az istentiszteleteket. Hétköznapi 
istenitisztelet nem volt. Úrvacsorával éltek: 240. Tag-
sági dijat fizető református egyháztagok száma: Kear-
sargeben 22, szórványaiban 58, összesen 80. A refor-
mátus vallásúak összes lélekszáma Kearsargeban 250, 
szórványaiban 100, összesen 350. Született és megkeresz-
teltetett 1908-ban 9, házasságot kötött 1, meghalt és 
eltemettetett 4. Az egyház csak egy éves s azért előbbi 
évekről adatai nincsenek. 

Összes évi saját bevétele volt 2347 dollár 28 cent, 
ebből 364 dollár egyháztagsági díj, 289 dollár 33 cent 
perselypénz, 1693 dollár 95 cent kegyes adomány; ide-
számítva még az 500 dollár hazai templomépítési iugyen-
segély-bevételt, 2500 dollár kölcsönt és 1907. évi 56 
dollár 06 cent áthozatalt, 1908-ban összes bevétele volt 
5403 dollár 34 cent. Ezzel szemben a kiadása 5200 
dollár 11 cent s így 1909 jan. 1-én 203 dollár 23 cent 
készpénze maradt. Ingatlanainak értéke: templom 5 ezer 
dollár, a melyen 2700 dollár amerikai kölcsönadósság 



fekszik, így az ingatlanban fekvő tiszta vagyona 2300 
dollár. 

8. New-brunswieki egyház. Istentiszteletek vasár-
nap cl. e. és d. u. tartatnak, hétköznap nem. Szór 
ványa nincs. Urvacsorával éltek: 598. Tagsági dijat 
fizető református egyháztagok száma 176. A református 
vallásúak összes lélekszáma: 600. Született és megkeresz-
teltetett : 1908-ban 32, az egyház fennállása óta ösz-
szesen 81. Házasságot kötött 1908-ban 34 pár, az egy-
ház fennállása óta 78 pár. Meghalt és eltemettetett: 
1908-ban 10, az egyház fennállása óta összesen 16. 
Konfirmáltatott: 1908-ban 1, az egyház fennállása óta 
összesen 11. Áttért: összesen 2, 1908-ban. 

Az egyház 1908. évi saját bevétele 1329 dollár 
98 cent volt, a melyből egyháztagsági díj 318 dollár 
80 cent, 484 dollár 63 cent perselypénz, 437 dollár 63 
cent kegyes adomány, egyházi mulatságokból befolyt 88 
dollár 92 cent; ideszámítva az 1907. évi 157 dollár 16 
cent áthozatalt, az egyház összes bevétele volt 1908 ban 
1487 dollár 14 cent. Ebből kiadott 1071 dollár 86 centet, 
tiszta készpénz maradványa 1909 január l-én 415 dollár 
28 cent. Ingatlanainak értéke: üres telek 1000 dollár, 
a mely teljesen tehermentes. 

(Folyt, köv.) 
Kuthy Zoltán, 

esperes. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A monori ref. gyülekezet Molnár 

János erzsébetfalvai lelkészt választotta meg lelkipász-
torává. Mind a megválasztottnak, mind a gyülekezetnek 
őszintén gratulálunk. 

Lelkószbeiktatások. A nagyhonti evang. egyház-
megyében augusztus hó folyamán három lelkészt igtat-
tak be hivatalába : Dedinszky Aladárt Ipolyvecsére, 
Haraszlca Jánost Cseribe és Szimonideszt Nagybörzsönybe. 
Az igtatást két helyen Ilandel Vilmos főesperes. Cseriben 
pedig Krupecz István alesperes végezték. (E. Ö.) 

Egyházkerületi gyűlések. A tiszáninneni evang. 
egyházkerület okt. 5—6. napjain Sárospatakon, — a 
dunamelléki ref. egyházkerület október 16. és következő 
napjain Budapesten, — a dunántúli ref. egyházkerület 
október 17—20. napjain Pápán tartja meg közgyűlését. 

Egyházmegyei gyűlések. Az abauji ref. egyház-
megye aug. 31-én Kassán, — a gömöri ref. egyházmegye 
szept. 2-án Putnokon, — a felső-zempléni ref. egyház-
megye szept. 6-án Kisbáron tartotta meg közgyűlését. 
Mindhárom gyűlés foglalkozott a dr. Ferenczy Árpád 
feljelentése folytán a tiszáninneni kerület közgyűlése 
ellen folyamatba tett eljárással s tiltakozott az ellen, 
hogy ez az eljárás tovább folytattassék. Az abauji egyház-
megye egyenesen azt a kérelmet terjesztette fel a kerü-
letre, hogy annak idején, az egybehívandó zsinatnál 
tegye meg a kezdeményező lépéseket az egyházi törvény 
ama pontjainak megváltoztatása iránt, a melyek a bíró-
ság delegálására vonatkoznak. A Ferenczy-ügy, a mint 
a jelek mutatják, az egyházmegyék felterjesztései alap-
ján, fontos kérdése lesz a tiszáninneni kerület őszi köz-
gyűlésének, mert általában az a vélemény, hogy az az 
eljárás, a melyet a konventi elnökség a sárospataki 

ügyek intézése körül követ, erősen sérti a kerület auto-
nómiáját, 

A bányai evang. egyházkerület f. hó 10-én végezte 
be közgyűlését Mult heti számunkban adott tudósításunk 
kiegészítése végett felemlítjük a gyűlés által elintézett 
ügyek közül a következőket. Az iskolaügyi bizottság 
javaslatára feliratot intéz a kerület a kultuszminiszterhez 
a róm. kath. ünnepek megtartására vonatkozó és a 
protestánsokra sérelmes intézkedés megváltoztatása és a 
vallástanárok méltányos díjazása ügyében. Intézkedett a 
gyűlés a közigazgatási segély felosztását illetőleg, oly-
képen, hogy abból az arad-békési egyházmegye 4000, 
a bácsi 45Ő0, a bánsági 4100, a békési 4500, a csanád-
csongrádi 3500. a pesti 4500, a budapesti 3100, a turóczi 
3400, a zólyomi 4400, a horvát-szlavonországi 3000 koronát 
kapjon. Hosszabb vitára adott alkalmat, főként nemzeti-
ségi okokból, a lelkész- és tanítóválasztási szabályren-
delet, a mely kimondatni kívánta, hogy a lelkészválasz-
tásoknál a kerületi elnökség hatalmaztassék fel azzal a 
discretionalis joggal, hogy a jelöltek közül kirekeszthesse 
azokat, a kik magyar hazafiság tekintetében nem meg-
bízhatók; arra az esetre pedig, ha az elnökség a kire-
kesztést illetőleg nem volna egy véleményben : a kerület 
által kiküldendő bizottság döntsön a dologban. A vita 
végén a közgyűlés túlnyomó többséggel elfogadta a szabály-
rendeletet, s a döntő bizottságba elnökül dr. Wagner 
Gézát, tagokul Szelényi Aladárt, dr. Zolnay Jenőt, 
Kaczián Jánost és Raffay Sándort választotta meg. A 
reformáczió 400 éves fordulójának megünneplésével kap-
csolatban többféle indítvány merült fel arra nézve, hogy 
a megindítandó gyűjtés eredményét mily maradandó 
alkotásra fordítsák. Á gyűlés azonban egyik indítvány 
mellett sem foglalt állást, hanem az egyetemes gyűlés 
belátására bízta, hogy a nagy évfordulót mily alkotással 
tegye maradandó emlékűvé a magyar evangélikus egyház. 

Templomszentelések. A lovasberényi református 
gyülekezet folvó hó 12-én szentelte fel átalakított, újra 
bútorozott és új orgonával ellátott templomát. A felszen-
telő istentiszteleten, a melyen Koncz Imre esperes veze-
tése alatt tekintélyes számban vettek részt a vértesaljai 
egyházmegye lelkészei, Baksay Sándor püspök mondotta 
a felszentelő imádságot és az alkalmi egyházi beszédet. — 
Eröss Lajos tiszántúli püspök legközelebb szentelte fel 
a mezőhegyest és a nagymajláthi telepes községek ref. 
templomait. Mindkét templomot, a földművelésügyi minisz-
térium építtette a telepes egyházközségeknek, s a felszen-
telésen képviseltette is magát Mezőssy Béla államtitkárral. 

A jezsuiták előnyomulása. Magyarország a jezsuita-
rend külön tartományává lett, a mint már jelentettük. S 
azzá lett, mindenféle királyi engedély, vagy törvényhozási 
intézkedés nélkül, daczára annak, hogy meg nem másí-
tott királyi rendelet törölte ezt a rendet a magyaror-
szági szerzetesrendek sorából. Németországon nem megy 
a jezsuita rend repatriálása ilyen egyszerűen. Ott még 
érvényben van félig-meddig a jezsuiták megerősödését 
akadályozó törvény. De csak félig-meddig, s meglehet, 
hogy nemsokára teljes lesz a szabadságuk a jezsuiták-
nak Németországon is. Öt évvel ezelőtt, hogy a kleri-
kális czentrumpárt támogatását megnyerje a kormány, 
töröltetni engedte a jezsuita-törvény második pontját, a 
mely megengedte a kormánynak, hogy idegen jezsuitát 
az államban ne tűrjön meg s a hazaiakat is kitiltassa 
bizonyos helyekről. A törvény első pontja, a mely tiltja 
a jezsuitáknak renddé való szervezkedését, még érvény-
ben van. Klerikális lapok azonban már örvendezve jelez-
getik, hogy mivel a német kormánynak újra szüksége 
van a czentrumpárt támogatására, ez a törvény para-



gráfus is töröltetni fog, mert ez a támogatás feltétele. — 
Nyomulnak tehát előre a jezsuiták szépen ! Hallatszottak 
hangok már a mult évben Magyarországon is, a melyek 
a jezsuiták repatriálását kívánták. A felzúdult liberális 
közvélemény elfojtotta akkor ezeket a hangokat. Hang 
helyett azonban kaptunk valóságot: a külön magyar 
jezsuita rendtartomány szervezését! Ily szép eredmény 
után nem csodálkoznánk a felett sem, ha a mai vergődő 
koaliczió, a néppárt támogatásának honorálásaképen, 
törvényhozásilag is reczipiálná a jezsuita rendet! 

Felhívás. Az egyetemes konventi előadó felkéri 
az összes református lelkészi hivatalokat, hogy: I. Az 
egyetemes adóalapból adandó segély iránti kérvények 
felszereléséhez szükséges rovatos-iv nyomtatványokból a 
netalán náluk levő készletet beküldeni szíveskedjenek, 
mivel a központi irodában a készlet fogytán van s az 
újabb segély iránti kérvényekhez szükséges ívek újra 
nyomatása nagyon költséges volna; II. hogy: Szíves-
kedjenek vele közölni azon eseteket, melyekben a bel-
hivatalnokok díjlevelei, fel nem bélyegzés miatt lelet alá 
vétettek. Szíveskedjenek a leletező pénzügyi hatóságot 
vagy hivatalt megjelölni és egyúttal közölni az ügyszámot 
is, mely alatt a lelet folytán folyamatba tett eljárás iratai 
találhatók. Erre az előadónak a czélból van szüksége, 
hogy a díjlevelek általános bélyegmentességének kiesz-
közlése czéljából adatokat gyűjtsön. 

A tiszai evang. egyházkerület f. hó 16-án kezdte 
meg közgyűlését Debreczenben. A közgyűlésről, a mely-
nek első napján meleg ováczióban részesítették Zelenka 
Pál püspököt, születése 70-ik évfordulója alkalmából, 
az idő rövidsége miatt csak a jövő héten referálhatunk. 

A pesti ref. egyházmegye, Mady Lajos esperes 
és Halász Zsigmond tanácsbíró elnöklete alatt, f. hó 
14-én tartotta meg közgyűlését Budapesten. A gyűlésről 
jövő heti számunkra ígértek tudósítást. 

Egyházmegyei választások. A kettéválasztott régi 
felsőszabolcsi egyházmegyében legközelebb történt meg 
a szavazás az egyházmegyei elnökségre. Az új közép-
szabolcsi egyházmegye esperesévé Görömbeij Péter nagy-
kállói lelkészt, gondnokává Gencsy Albert földbirtokost 
választotta meg. — Az új felsöszabolcsi egyházmegyében 
csak a gondnokságra beadott szavazatok vezettek ered-
ményre, a mennyiben azok általános többségével Jármy 
Miklós földbirtokos választatott meg. Az esperesi hiva-
talra beadott szavazatok Vass Mihály gégényi, Porzsolt 
Ádám tiszaszentmártoni, Nagyváty Ferencz kéki és Hideg 
József tornyospálczai lelkészek között oszlottak meg; a 
jelöltek közül azonban egyik sem nyert abszolút több-
séget. Ennek következtében szűkebbkörü szavazás ren-
deltetett el Vass Mihály és Porzsolt Ádám között. 

Lelkészi értekezlet. A beregi ref. egyházmegye 
lelkészi kara Munkácson tartotta meg értekezletét, a 
melynek egyik főtárgya az új lelkészi díjlevelek kiállí-
tásának kérdése volt. Az értekezlet elismerte az új díj-
levelek készítésének szükségét; tekintettel azonban arra, 
hogy az új felszámítás körében még több kérdés nincs meg-
nyugtathatólag tisztázva, arra kérendőnek tartja a kerület 
útján a konventet, hogy az új díjlevelek kiállítására adjon 
haladékot. Elhatározták az egyházmegyei Kálvin-alap léte-
sítését, azzal a rendeltetéssel, hogy annak kamatai a 
munkácsi és a beregszászi gimnáziumokban tanuló, arra 
méltó beregi diákok jutalmazására fordíttassanak. Kimond-
ták, hogy a megindítandó prot. krajczáros napilapot er-
kölcsi és anyagi támogatásban részesítik, — de annak 
árúsítására nem vállalkoznak. Miután az Egyh. Törv. 
VI. czikkét nemcsak hiányosnak, de az orsz. népoktatási 
törvénnyel diszharmóniában állónak ítélik, ennek meg-

szüntetése végett szükségesnek látnák a zsinat össze-
hívását. 

Doumergue Emil, a montaubani szabad theol. fakul-
tás igazgatója, Kálvin életének nagyhírű történetírója, 
a mint a genfi Kálvin-ünnepélyek alkalmával jelezte is, 
e hó végén hazánkba jön, hogy a magyar református 
egyházzal, annak viszonyaival, intézményeivel ós vezető 
köreivel közelebbről megismerkedjék. Erre vonatkozó 
elhatározását már tudatta is dr. Antal Géza, pápai, theol. 
tanárral. A kiváló férfiú hozzánk jövetele felett előre is 
örvendünk. Igen óhajtanánk azonban, hogy egyházi és 
iskolai köreink és vezető férfiaink részéről olyan fogad-
tatásban és útmutatásban részesüljön, a mely őt nem-
csak méltán megilleti, de a mely azt a jó benyomást, a 
melyet a genfi szereplés egyházunk iránt keltett, még in-
kább megerősítse. 

Püspöki látogatás. Kenessey Béla erdélyi ref. 
püspök, szept. 18-tól okt. 6-ig a nagyszebeni egyház-
megyében végez hivatalos egyházlátogatást. 

Tanácsbíró választás. A dunántúli ref. egyház-
kerület egyik üresedésben volt világi tanácsbírói székébe 
Szentiványi Zsigmondot, a vágjobbparti ármentesítő tár-
sulat igazgató főmérnökét választották meg. 

A naptáregyesítés kérdése, a mint György Endre 
az „Az Újság" f. hó 2-diki számában reámutat, épen 
nem olyan egyszerű dolog az állani szempontjából, mint 
a milyennek első tekintetre látszik, — s éppen nem az 
az útja annak, a melyet a pápai intézkedés a budapesti 
gör. katholikusok naptáregyesítésénél követett. György 
Endre reámutat a Gergely-féle naptár behozatala alkal-
mával alkotott 1588. XXVIII. és 1559. XLV. t.-czik-
kekre, a melyek a naptárváltoztatást az állami szuverén 
jogok körébe tartozónak minősítették, következósképen 
tehát a gör. katholikusok naptáregyesítése sem történ-
hetik meg az állam törvényhozó hatalmának kikerülésé-
vel és a pápának egyszerű egyházfőnöki intézkedésével. 
György Endrének igaza van; a mi azonban az állami 
szuverén jogoknak a pápai intézkedések által való meg-
kerülését és semmibe se vételét illeti: a naptáregye-
sítés tekintetében történt intézkedés már nem az első, 
de azért nem okoz semmiféle ernócziót azok körében, a 
kiknek pedig legfőbb kötelességük volna e jogok meg-
védelmezése. Mert hát nem zsidókról, se nem protestán-
sokról van szó, hanem a római pápaságról. Azzal pedig 
ujjat húzni se kedve, se mersze nincs a mi politikusaink-
nak és minisztereinknek! 

Egyházi aranykönyv. Magyar ref. egyházunk hű-
séges barátja: Dr. Moody András, volt budapesti skót 
missziói lelkész, a ki nemrégen 1000 koronát adott az 
építendő svábhegyi ref. templom alapja javára, ugyan-
erre a czélra skót barátaink körében újabban 500 koro-
nát gyűjtött s küldött meg a budapesti egyház elnök-
ségéhez. Áldja meg az Isten hozzánk való hűséges szere-
tetéért és érdekünkben való buzgólkodásáért. 

ISKOLA. 

A nagykörösi tanítóképezde tanári kara, vonat-
kozással lapunk mult heti számának az intézet tavalyi 
iskolai évének tanügyi eredményét tárgyazó közlemé-
nyére, nyilatkozatot küldött be hozzánk, a melyből saj-
nálattal olvastuk, hogy a tanári testület közleményünk 
sorai közül azt olvasta ki, hogy mi a kedvezőtlen ered-
mény okait a tanári karban keressük. Egyben reámutat 
a nyilatkozat azokra, a különben általunk is jelzett okokra, 



a melyek a kedvezőtlen eredményt létrehozták. Ezek: az 
ingyen konviktus, illetve konviktusi segélyezés és az 
internátus hiánya. Ha ezek megvolnának, bizonyára más 
volna a nyilatkozat szerint az eredmény. Arról pedig 
épen az eredmény tesz bizonyságot, hogy a tanári kar 
a selejtes elemet nem engedi oklevélhez jutni. Az ered-
ményben különben, mondja a nyilatkozat: „magunk sem 
gyönyörködünk, mely becsületes munkánkat, hivatá-
sunk lelkiismeretes teljesítését így megcsúfolja". — A nagy-
kőrösi tanítóképezde tanári karának itt ismertetett nyilat-
kozatára legelső sorban is azt jegyezzük meg, hogy a 
hozzánk beküldött hírhez fűzött megjegyzéseinkben távol 
állott tőlünk az a szándék, hogy a feltűnően kedvezőtlen 
eredmény okait a tanári karban keressük. Eléggé ismer-
jük a nagykőrösi tanitóképezdének, mind tanári karát, 
mind viszonyait ahhoz, hogy az okokat a tanári testületen 
kívül keressük. Epen ezért nem közöltük a hozzánk 
beküldött hírt eredeti formájában, sem pedig a mellé 
csatolt, de az esperes közbelépésére be nem terjesztett 
határozati javaslatot. Egy dolgot azonban szükségesnek 
láttunk volna. Es ez az, hogy az intézet évi értesí-
tője, a mikor a feltűnően kedvezőtlen statisztikai adato-
kat közölte, bővebben, részletesebben reámutatott volna 
annak okaira, mint a hogy tette. Szükséges lett volna 
erre, már csak azért is, hogy a tanári kart ne vegye 
gyanúba valaki. Már pedig az okokra csak nagy általá-
nosságban mutat reá az értesítő, s így nem volt csoda, 
ha a kellő magyarázat híjján, az említett egyházmegye 
gyűlési tagjai s mi is szomorúsággal és aggodalommal 
foglalkoztunk az eredménnyel. Mi, ismételjük, nem a 
tanári kar buzgóságának hiányában keressük ennek okait. 
De ha másban vannak ezek az okok: rá kell azokra 
mutatni az értesítőben is, a kerülethez beadandó jelen-
tésben is, hogy lássák a fenntartó testületek, mit kelljen 
azok megszüntetésére cselekedniük. Ebben a tekintetben 
az intézet értesítője fogyatékos ós óvatos. Pedig itt, az 
intézet, a dolog érdekében nincs helye az óvatosságnak, 
hanem csak a teljes nyíltságnak, bármilyen nehezükre 
esnék is ez a nyíltság azoknak, a kiket illet. Mert 
elvégre is nem az a fontos, hogy a dunamelléki ke-
rület és a nagykőrösi egyház azt mondhassa, hogy 
van neki egy tanítóképző intézete, de a mellett annak 
— nyomorúsága miatt való — tanügyi eredménye botrán-
kozásul szolgáljon, hanem az, hogy ha már megvan az 
intézet: úgy szellemi, mint anyagi tekintetben becsüle-
tére működjék a fenntartó testületeknek s hasznára az 
országos és közelebbről református tanügynek! 

A hitoktatási nyelvrendelet ügyéhez. A kultusz-
miniszter a napokban megkiildötte hitoktatási nyelvren-
deletét a gör. keleti szerb egyház pátriárkájához is. 
A mint jelentik, a pátriárka ebben az ügyben folyó hó 
18 dikára püspöki zsinatot hivott egybe, s ez a zsinat is 
vissza fogja utasítani a rendeletet, mint a mely a szerb 
egyházi autonómiába ütközik. 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 18-án 
történt meg az iskolai év ünnepélyes megnyitása. Ezt 
megelőzőleg, szept, 13—14. napjain az alapvizsgálatok, 
14—16. napjain a lelkészképesítő vizsgálatok tartattak 
meg, a theol. választmány, illetve a kerületi vizsgáló-
bizottságok előtt. Az alapvizsgálaton 15, másodévet vég-
zett növendék adta bizonyságát annak, hogy az alapvető 
stúdiumokban mennyi előhaladást tett. A vizsgálatot 14 
növendék szép sikerrel állotta meg, s csupán egy utasít-
tatott vissza egy tantárgyból három hónapra. Az első 
lelkészképesítő vizsgálatra 13 végzett növendék állott, s 
közülök háromnak vizsgálata jelesnek, négyé jónak, négyé 
elégségesnek minősíttetett; két jelölt pedig egy-egy tárgy-

ból három hónapra visszavettetett. A második képesítőn 
21 segédlelkész vizsgáltatott meg. Közülök három jeles, 
öt jó, tizenhárom elégséges képesítést nyert. 

A ref. konvent küldöttsége a kultuszminiszternél. 
A ref. konventnek a jogi oktatás reformja tárgyában 
készített memorandumát f. hó 16-án nyújtotta át a kul-
tuszminiszternek a konvent és a ref. jogakadémiák kép-
viselőiből alakult küldöttség. A küldöttséget báró Bánffy 
Dezső konventi világi elnök és dr. Antal Gábor püspök 
vezették. A miniszter biztosította a küldöttséget, hogy a 
mennyiben miniszter marad, a kérdés tárgyalására egy 
ánkétet fog összehívni 

EGYESÜLET. 

A második orsz. patronázs-kongresszus folyó hó 
10—11. napjain folyt le Budapesten és a vele szemben 
megnyilatkozott érdeklődése örvendetes bizonyságot szol-
gáltatott a mellett, hogy a patronázs eszméje mind nagyobb 
hódítást tesz a hatóságok, egyházak és a társadalom 
körében. A kongresszuson, a mely a király védősége 
alatt, József kir. herczeg, továbbá Günther Antal igazság-
ügyi miniszter és Bickl Gyula igazságügy miniszteri taná-
csos elnöki beszédeivel nyílott meg, a kormány és az 
érdekelt polgári és katonai hatóságok kiküldöttein kívül, 
több mint 200 egyesület képviselője és több száz mű-
ködő tag vett részt. Az egyesületek között képviselve 
voltak a patronázs eszméjének megvalósításával fog-
lalkozó protestáns egyesületek is; a püspökök közül 
pedig aktiv részt vett Antal Gábor dunántúli püspök. 
A kongresszus főleg három kérdéssel foglalkozott. Első 
volt ezek között a rabsegítő egyesületeknek patronázs-
egyesületekké való átalakításának kérdése, továbbá az 
a kérdés, hogy mily eszközökkel volna legczélszerűb-
ben kiterjeszthető a patronázs-egyesületek munkássága 
az erkölcsi romlás veszedelmének kitett vagy züllésnek 
indult gyermekek és fiatalkorúak megmentésére. A má-
sodik tárgy a patronázs-munkásság vezérelveinek meg-
állapítása volt, a züllés veszedelmének kitett vagy erkölcsi 
romlásnak indult fiatalkorú leányok, illetőleg a nőrabok 
érdekében. Harmadsorban azzal a kérdéssel foglalkozott 
a kongresszus, hogy melyek a legalkalmasabb eszközök 
arra, hogy a szabaduló raboknak elhelyezése, még bün-
tetésük kitöltése előtt biztosíttassék s számukra tisztes-
séges munka szerzése megkönnyíttessék. Mindhárom kér-
désre nézve megalkotta a kongresszus a maga véleményét 
s meghozta határozatait, a melyek kell, hogy az egyházi 
köröket is közelről érdekeljék. Épen ezért még vissza 
kívánunk azokra térni. 

PÁLYÁZATOK. 

P á l y á z a t. 

A miskolczi ref. főgimnáziumnál párhuzamos osztály 
felállítása következtében egy helyettes tanári állás léte-
síttetik, mellyel a számtannak az I.—11., a fizikai föld-
rajznak a III., a rajzoló geometriának az I. osztályokban 
való tanítása van, heti 18 órában az 1909/10. tanévben 
összekötve. 

Pályázhatnak protestáns, elsősorban református val-
lású tanárok vagy tanárjelöltek, kik életkorukat, vallá-
sukat, a mathematika-fizika tanszakban való képzettsé-



güket, esetleges eddigi szolgálatukat, egészségi állapotu-
kat igazoló okmányaikat, pályázati kérvényükkel f. évi 
szept. 26-áig küldjék be, a ref. főgimn. elöljáróságához 
intézve, az igazgatói hivatalba. 

Javadalom 1600 K fizetés, 400 K lakáspénz. 
Miskolcz, 1909. szept. 7. 

A ref. főgimn. elöljárósága. 

Pályázati hirdetmény. 

A felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett s 
halálozás folytán üresedésbe jött peterdi ref. lelkészi 
állásra pályázat hirdettetik. 

E lelkészi állás javadalma a dunamelléki ref. egy-
házkerület 1896. októberi közgyűlésének 126. jkvi. sz. 
végzése által 1650 koronára értékeltetett, s ezenkívül 
348*79 korona állami kiegészítésben is részesül. 

A pályázati kérvények, felszerelve azon okmányok-
kal, melyeket az egyházi II. t.-cz. 16. §-ának utolsó 
bekezdése részletesen elősorol, a pályázni kívánó segéd-
lelkészek még keresztleveleiket is mellékelve, Dányi 
Gábor espereshez Kisesányba (u. p. Oszró, Baranya m.) 
küldendők f. é. olctóher 10-ig. 

Ezen lelkészi állás 1911. évi április 24-én fog-
lalandó el. 

Kunszentmiklós 1909. szeptember hó 11. 
Baksay Sándor, 

püspök. 

t^* d^* u^1 t}^ t}^* t^ t^* t^11^1 tc^ 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és i szapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

tJj^ t^* t^f tj^ fj^* 

Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi' 

lege lőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. k e r , Baross-utcza 21. szám. 
Részletes képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és S i M 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. II1RDETESEK. 

T. K. Kapoly. Megkaptuk. Köszönjük. Legközelebb hozni 
fogjuk. Bárcsak teljesednék az a reménye, hogy czikke élénk vitát 
fog indítani. De . . . de . . , a Sipka-szorosban minden csendes ! 
Szives üdvözlet! 

P. D. Nagykőrös . Ebbe a számba nem tudtam behozni. 
A jövő héten jön. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásváuyviikereskedésekben vagy a Szinye-Llpóczi Salrator-forris-

Vállatafnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 111 

Ü H A R M O N I U M O T Ü 
sehol előnyösebben nem vehet, mint 

Reményi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

Budapest, Vll., Király-utcza 58. 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k iskolai-és szalon-
harmoniumokban, kisebb templomi orgonák  

— i legolcsóbb árakban. — = 

saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legújabb ár-
jegyzékét el nem olvasta, 
mely ingyen és bérmentve 

küldetik. 15/14 

Részlet f izetésre is kész-
pénz á r a k me l l e t t . 



palota- , városházi , gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

e lőnyösebben eszközl i 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VI I , , Csömöri-út 50 . 
(Sa já t ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Claff magyar őragyár gőzerő-
berendezéssel. 

t j t O f g o t i a g y á r 
i • « t t villamos gépekkel berendezve 

Ö É Ö R i e g e r O t t ó t ni i Tat 
I II I Budapest, YII., Garay-utcza 48. 

" 4i I II I l§ csász. és kir. udvari szállító 
v a a / w m ( v - w y i l y v y y s ' A bécsi ós párisi világkiál ftáson, valamint a 
r p é c s i kiállításon kitüntetve. 

nnnlnnnlnnn Legolcsóbb á r b a n es kedvező fizetési 
n F í n n föltételek mellet t száll í t kiváló tiszta 

L 1 U U SJUULi L - J U L ) l égnyomású e ső rendsze rű (pneumat ika i ) 
I ^ N •_.._. ... j - és v i l lamos , ta r tós , n e m e s h a n g ú orgo-

n á k a t . Rieger o r g o n a g y á r a i 3 6 évi f e n n á l l á s óta 1500 o rgoná t 
szál l í to t tak . 1 0 / 1 0 

Terveze tek é s rajzo'c kivánatra díjmentesen. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

és ehhez tartozó lótakarök, lószerszámok, lótoi lak, kccsisSltSnySk, ravata lozás! czik-
kek. í . a j á n l a t o k a t és költségvetést k ívánatra ingyen és bérmentve küld a 

Budapesti paszomány-, gyászkccsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a. 19/18 

É
Orgona- és harmoniumgyár 

gőzerőhajtás- és sajátv i l lamosví lágí lással berendezve, 

QRSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA cs . é s kir. udvari szállítók RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első aíj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

j —i vannak. Eddíg700-nál több ú j orgona lett szál-
1 1 •• litva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minoen nagysagban. Harmonmmok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
iierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kivánatra telítésnéllrtili töltést is szállít a 

Kállai Lajos motorgyára 
B u d a p e s t , VI., G y á r - u t c z a 28. 

Teljes jótál lás kitPnS cséplésért . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
£ benzinmotorait malom és ipar-

jíJlJ^TM üzemre, valamint 

. R & ^ S ? — ^ í l h á l l i i l k V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -

IXniPAR-UTCZA 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb kettős tisztító-szerkezettel. 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny- , _ .„, . . . . . . . . , , 

nyen kezelhetők. ! ! Egyedül le tezo u tdonasag: 
Ezpn l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e önműködő, ellenőrző í s biztosító 

é r d e k é b e n h a s z n á l t g ő z g é p e k szelep. Külön mezőgazdasági gép-
n : , ° r osztály: gőzgepek, malmok, jár-

c s e r e b e v e t e t n e k . gányok, cséplők, vetógépek stb. 

E z e n m o t o r c s é n l ó - k é s T l e t e k f ű l ü l m u l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e f e l ő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 



ckad. szobrász 
Első orsz. szabadalmazott 

s í r e m l f k m ü - g y á r o s o k 

BÜOAPfSíEIUn.aStm 
Modern sírkövek, 
keresztelő meden- & 

^ s . czók, úrasztalok! y t f 

jFENNAdl 

iv . indkétrendszer szerint a l ego lcsóbban szál l í t 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tisztvise»* 

telep). 
Tanerőknek s Ifiké-Á r j e g y z é k ingyen 

és bérmentve . 
szt\nek külön száza-

lékengedmértv 
Részle t f ize tés engedé lyezve . 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Bulcsű-utcza 7. 

Tudományos műszerek gyára. 
B B S ^ i T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Váczí-utcza 50. 

pasar Í - ^ K ^ ^ ^ ^ Í V 1 

A * /|v ^ /tv --
M/ 

Készítünk o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t , min egyleti dísz-

óén stylben, jutányos z á s z l ó k a t külön— 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 

ty Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
^ felszerelési tárgyaikat, u. m . : Úrasztal- és szószékierítöket 
jjj a legegyszerűbbtől a legdíszesebb himzeit kivitelben, bor-
^ kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
^ denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
^ különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-

szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

J -—Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. 
Vi/ 
M/ 

Gyártanak: f i z i ka i , k é m i a i , g e o -
déz ia i m ű s z e r e k e t . — E l e m i , 
p o l g á r i és k ö z é p i s k o l á k te l j es 
be rendezése . — 8 0 m u n k á s , 

16 l óe rő . ~ 

Kitüntetve: 1906-ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 2/35 
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Az összes iskolákban használt 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

kaphatók 

iskolai könyv és papirkereske 
désében 

Nagy képes árjegyzéket kívá-
natra i n g y e n és bérmentve 

küldünk. 

STOWASSER J, 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és inint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a g y a i — v i l l a m o s e r ő r e b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
cs.éskir /udvar i hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállitója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u. 5. sz, Gyár; Öntötiáz-u, 2. sz, 
Továbuá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvu-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! s f y
b £ 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáItatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivilel nagyban — 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

Pontos és 
l e g j o b b ORA 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

^ Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. % ' 
P O L G Á R K A L M A N 

míiórás és ékszerész, az ev, ref, egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 

Pontos 
kiszolgálás! 

e v i = n® 
jótállás mellett! Tm 

tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
?m 
Tm 
Tm 
<m 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 

SS 

Jutányos 
árak! 

tj> -ifi r\> 
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Az Élet Könyvéből. 

A tizennegyedik éjfél az Adrián. 
„Mikor pedig a tizennegye-

dik éjszaka eljött, a mint ide 
s tova hányatánk az Adrián, 
éjféltájban észrevevék a hajó-
sok, hogy valami szárazföld 
közelget hozzájok." 

(Ap. Csel. 27.„.) 

Milyen más út volt egy évtizeddel ezelőtt, mikor 
Pál mint világapostol Troasban a kék habokra szállt s 
Európa felé, Macedóniába utazott. Most mögötte az egész 
ázsiai és európai térítés hatalmas munkája. Mögötte a 
jeruzsálemi életveszélyes támadás. Túl van a két évi 
caesareai fogságon is. Előtte messze nyugaton a világ 
fővárosa, Róma. Van ott Krisztusnak egy kicsiny gyüle-
kezete. Ő is írt annak apostoli levelet. De most nem 
annak a meglátogatására megy. Nem is Európa nyugati 
részére, Hispaniába térítői munkára. Most a császár elé 
megy mint felebbező vádlott és őrizet alatt álló fogoly. 
Fogságát Aristarchus s útleíró tanítványa társasága és 
Július százados emberséges bánásmódja enyhítette. 

Őszre járt az idő. Hajójuk a caesareai kikötőből 
Sidonba érkezett. Onnan Ciprus alatt elhajózva a ciliciai 
és pamphyliai tengeren át, Myrába jutottak. Itt Italiába 
menő alexandriai hajóra szálltak át. Kedvezőtlen szeles 
időben nehezen érkeztek Knidushoz és Kréta alatt el-
hajózva, Lazeahoz közel, a Szép kikötőbe. Pál hiába 
intette a továbbutazástól s az itt való telelésre a száza-
dost. Téli kikötőül Phoenix-et, Kréta kikötőjét akarják 
elérni. Matala-fokig jutnak. Rájuk tör a szélvész. Kira-
gadja a hajót a nyílt tengerre. Védekeznek, s aztán — 
a viharra bízzák magukat. 

A vihar mind nagyobb lőn. A hajóterheket, sőt a 
hajóeszközöket is kidobják. Hiába. A vihar egyre dühöng. 
Az éhség is szorongatja a hajó népét, kétszázhetvenhat 
embert. A kék Adria elsötétült. Több napon át sem nap, 

sem csillagok nem látszottak. Az életbenmaradás min-
den reménye elvétetett tőlük. 

Egy ember áll a bősz viharban s a csüggedt em-
berseregben, az úszó börtönben, a vízi temetőben ren-
dületlenül : Pál. Szemrehányást tesz tanácsa elvetése 
miatt. De reményt is hirdet a csiiggedőknek, szabadu-
lást a haláltól félőknek, szárazföldet a viharverte nép-
nek — az isten nevében, a kié s a kinek szolgája. 

S a viharverte Adrián, a tizennegyedik fekete, viharos 
éjszakán, éjféltájban szárazföldet vesznek észre a hajó-
sok. Vizet mérnek. Cselt terveznek. Pál meghiúsítja. 
Hajótörést szenvednek. De nem vesz el más, csak a 
hajó. A hajó népe Malta szigetére menekül. Aztán onnan 
Rómába jutnak. 

A tizennegyedik éjfél a viharverte, fekete Adrián s 
a szívszakadva kívánt szárazföld megpillantása, mintha 
a mi magyar protestáns anyaszentegyházunk mostani 
életét ábrázolná. 

Tenger hányódás, száma nélkül való viharok után 
éhezve, kétségbeesve várunk egy darab szárazföldet, egy 
biztos kikötőt. Várjuk anyagi nyomorúságait!kból, szel-
lemi elernyedtségünkből való szabadulásunkat, hitéletünk 
megújhodását, egyháztársadalmi munkánk megerősödését, 
a hivatalos és nem hivatalos egyház között való egye-
netlenségek megszűnését, közoktatásunk felvirágzását, 
társadalmi újjászervezésünket, közéleti helyünk vissza-
foglalását, a külföldi protestáns keresztyénséggel való 
szerves összeköttetésünket, a római cselek és támadások 
leverését, a haza- és istenellenes szelek megszűnését. Vár-
juk a tizennegyedik adriai éjfél után az új napot, a 
biztos földet, a boldogabb kort, a diadalmas jövendőt. 

Hajósok, halljátok-e Pál szavát"? Látjátok-e a sötét 
habokon túl, a fekete éjfélben a szárazföld körvonalait ? 
Vajha megláthatnék! Vajha elérhetnők! Vajha kék ég 
alatt és kék vizeken haladhatnánk a meghódítandó Rómán 
át az Isten örök városába! V. 



A jezsuiták „hazafisága". 

Jezsuiták és hazafiság: milyen szokatlan ez a két 
szó egymás mellett. Nem is rajtunk állt, hogy egymás 
mellé kerültek. Tomcsányi páter íodözte föl ezt a rokon-
ságot, melyről aligha tudott eddig valaki. 

A történelem tanúsága szerint a jezsuiták mindig 
gondoskodtak arról, hogy ne lehessen őket „hazafi-
sággal" vádolni. Hazai történelmünk utolsó századai is 
szomorú bizonyságai ennek. Ok voltak a zászlóvivői 
annak a gyászos múltú irányzatnak, mely Magyarországot 
előbb koldussá, azután katholikussá, végül szolgává 
akarta tenni! 

Tomcsányi páternek fáj ez a sokszorosan bebizo-
nyított történelmi igazság. Abban a czikkében, melyben 
a „magyar jezsuita tartomány" megalakítását hírül adja, 
tiltakozik is ez ellen : „Jézustársaságának ellenségei 
nem egyszer liazaellenes törekvésekkel vádolták rendünk-
nek tagjait. Vádjuk igaztalan volt; mert jó szívvel kinyi-
latkoztatom, hogy nem képzelhetek oly igazi katholikus 
embert, a ki a hazának érdekei ellen törne... S midőn 
ez minden becsületes katholikusról áll, tán csak szabad 
reménylenem, hogy a becsületes katholikus ember jel-
legét ellenfeleink nem tagadják meg tőlünk?'1 

A jezsuita rabulisztikának igazi gyöngyszeme ez a 
védekezés. Szemfényvesztő módon fölállít egy tételt, a 
miből azután könnyű szerrel kihozza, a mit akar. De 
álljunk csak meg annál a szemforgatással odavetett 
állításnál, hogy „nem képzelhetek oly igazi katholikus 
embert, a ki a hazának érdekei ellen törne." Kérdjük, 
vájjon azok a gyászos emlékezetű magyarországi róm. 
kath. főpapok, kiknek nevét a történelem megbélyegezte, 
nem voltak-e „igazi" katholikusok ? A szabadságharcz 
lezajlását követő időszakban oly szomorú szerepre vállal-
kozó róm. kath. püspöki kar tagjai nem voltak-e „becsü-
letes'1 katholikusok? S nem jó róm. katholikusok-e Hlinka 
plébános és az államfogházakban a magyar állani szuveréni-
tásáról elmélkedő kartársai? Kérdezze csak meg Tomcsányi 
páter Párvy püspököt, ezt a szívében-lelkében igazi magyar 
főpapot, ki annyit küzd hazafiatlan papjaival. 0 majd 
bizonyságot tesz arról a sajnálatraméltó igazságról, hogy 
nagyon, de nagyon sokan vannak, a kik jó róm. katho-
likusok, de távolról se jó hazafiak, sőt hazánknak titok-
ban vagy nyíltan ellenségei. 

Távol áll tőlünk, mintha csak egy szóval is állí-
tanék, hogy r. katholikusság és hazafiság összeférhetet-
lenek volnának. De éppoly határozottan tagadnunk kell 
azt is, hogy a ki jó róm. katholikus, az szükségképpen 
jó hazafi is. Ez igenis mindannyiunknak őszinte, de — 
sajnos —: olyan vágya, mely messze jár a valóságtól. 

A jezsuiták jó róm. kath voltát senkinek se jutott 
eszébe tagadni. Nekünk se. Sőt túlságosan jó róm. katho-
likusoknak tartjuk mi is őket. Még azt is elhisszük — 
ha Tomcsányi páter nem erősítgeti is olyan nagyon — 
hogy eddigi osztrák elöljáróik „becsületes emberek" 

voltak. Miért ne lehettek volna?! Csak azt nem értjük, 
miként következik az ő jó róm kath. voltukból és elöl-
járóik becsületességéből a hazafiságuk ? ! 

De Tomcsányi páter még tovább megy: „bár osztrák 
elöljárók vezettek bennünket, önérzettel mondom : voltunk 
legalább is olyan magyarérzelmüek, mint ellenfeleink." 
Megbocsát Tomcsányi páter, de bármily önérzettel mondja 
is ezt, nem akarjuk őt olyan korlátoltnak tartani, hogy 
föltételezhetnék, hogy ezt az állítását, mely ellen törté-
nelmünknek minden lapja hangosan tiltakozik, önmaga 
is elhiszi. A multat bízzuk csak a történetírásra; elvégzi 
az a maga munkáját. De beszéljünk arról, lehetnek-e 
egyáltalán a jezsuiták jó hazafiak ? 

Egy kérdést bocsátunk előre. Jó hazafi maradhat-e 
egy idegen hatalom szolgálatába szegődő katona? Hatá-
rozott nem-mel kell válaszolnunk. Ez alul csak egy 
esetben és akkor is csak annyiban van kivétel: a meny-
nyiben annak az idegen államnak az érdekei hazája 
érdekeivel megegyeznek. Az érdekek közösségétől való 
legkisebb eltérés is hazafisága rovására esik. Minél 
nagyobb ez az eltérés, annál nagyobb csorbát üt haza-
fias érzületén. Ha pedig törésre kerül a sor, vagy jó 
katona, ki előtt szent az esküje, s akkor hazája ellen 
kell fordulnia, vagy jó hazafi, ki előtt mindennél szen-
tebb hazája, s akkor katonai esküjét kell megszegnie. 

S mi mások a jezsuiták, mint egy idegen, a leg-
nemzetközibb hatalom: a római pápa szolgálatába sze-
gődő, nemzetközileg szervezett katonák. A- Ne temeréről 
írt tanulmányunkban is rámutattunk arra, hogy a pápaság 
a régi római impérium örökösének tartja magát. Csak 
nemrégiben történt, hogy Molnár János orsz. képviselő 
a pápának, mint szuverénnek, a nemzetközi tárgyalá-
sokra való hivatalos meghívatását sürgette a kormánynál. 
S a jezsuiták — mint az egyik legtekintélyesebb napilap 
írta — Rómának „őserdőt irtó, bennszülötteket behálózó, 
ha kell, kiirtó pioneer csapatai". E mellett tanúskodik 
a többi szerzetesrendekétől eltérő fogadalmuk és kato-
nás szervezetük is. 

Minden szerzetes fogadalmat tesz többek közt a 
feltétlen engedelmességre. Ennél a harmadik fogadalom-
nál fogva „köteles minden rendtag az előljáró mindazon 
parancsának, melyek az isteni, egyházi, az egyház által 
is helyeselt világi törvényekkel, vagy a szerzetesrend 
szabályával nem ellenkeznek,.. . azonnal engedelmes-
kedni."1 Tehát csak az ,,egyház által is helyeselt világi 
törvényekkel" egyező parancsoknak kötelesek engedel-
meskedni, de az egyház által nem helyeselt világi törvé-
nyeknek nem! Ilyen törvényünk pedig elég sok van. 
Elég, ha a legújabb, szabadabb szellemtől áthatott val-
lási törvényeinkre utalunk. 

A jezsuiták, az előbb említett s már önmagában is 
állami törvényeink egy része ellen szóló engedelmességi 
fogadalom mellett, még egy negyedik fogadalmat is tesz-
nek. Különös engedelmességet fogadnak a pápának a 

1 Szeredy : Egyházjog 1287 1. 



térítés terén.1 S nagyon téved az, a ki azt hinné, hogy 
ez csak a pogányok közt való térítő munkára vonat-
kozik. A Ne temere és a legújabban hazánkra is kiter-
jesztett Provida konstituczió, meggyőzhetett mindenkit 
arról, hogy Róma nem annyira a pogányok, mint inkább 
köztünk, „eretnekek" körében kíván téríteni. 

Erre az, állami alapvető törvényeinket s nemzetünk 
boldogulásának elengedhetetlen föltételét képező fele-
kezeti békességet fölforgatni akaró térítő munkára is 
fogadalmat tesznek tehát a „hazafias" jezsuiták. S eb-
beli fogadalmukat hűségesen beváltották eddig is és — 
Tomcsányi páter zárószavai szerint — meg akarják tar-
tani ezentúl is: „Magyarországon született magyar ember 
kormányzata alatt fogjuk tovább küzdeni harcsainkat." 

S ezt, a felekezeti békességünk és egyes állami 
alapvető törvényeink ellen folytatott „harczot", a legtöbb 
rendtől eltérő, nemzetközi jellegű szervezetük nagyban 
megkönnyíti. A föld kerekségén élő jezsuiták egy család 
tagjainak tekintetnek s római generálisuk a rendnek 
bármely zárdájába elhelyezheti bármelyiküket. így a haza-
fiságukat annyira erősítgető Tomcsányi pátert, összes 
társaival együtt elhelyezheti Spanyolországba, a magyar 
jezsuita tartomány főnöke, Bús Jakab meg spanyol jezsui-
tákkal folytathatja nálunk a „harczot". Tehát csak 
magyarországi, de nem föltétlenül magyar jezsuitákról 
beszélhetünk. 

Szervezetük más tekintetben is eltér a többi 
magyarországi szerzetesrendekétől. Nevezetesen a tartó -
mányi főnököket rendszerint a tartományi káptalan vá-
lasztja, míg a jezsuiták tartományfőnökét római gene-
rálisuk nevezi ki. Ez nevezi ki az egyes házfőnököket 
is, kiket a többi szerzetesrendeknél vagy a tartományi 
főnök, az apát, a prépost nevez ki, vagy a káptalan 
választ. 

A jezsuiták tartományi főnökének, illetve házfőnö-
keinek Rómából történő kinevezése lehetetlenné teszi a 
magyar államhatalomra nézve, hogy a többi rendek szer-
vezésére időnként gyakorolt s az államhatalom szuvere-
nitásának" megóvása szempontjából föltétlenül szükséges 
befolyását a jezsuitákkal szemben — még törvényes reczep-
cziójuk esetében is — érvényesítse. Míg ugyanis a szerzetes-
rendek élén álló apátokat és prépostokat a király nevezi 
ki, a szerzet által eléje terjesztett három egyén közül, akár 
életfogytiglan, akár rövidebb időre,2 addig a jezsuiták 

1 „Votum quartum speciális summo pontifici obeclientiae 
cirea missiones praestandae ob certiorein Spiritus Sancti in mis-
sionibus ipsis directionem ac majorem ipsorum mittendorum sedi 
apostolicae obedientiam maioremque devotionem, humilitatem, mor-
tificationem ac voluntatem abnegationem." XIII. Gergely 1584-iki 
„Ascendente Domino" const. 12 §. (A negyedik fogadalom a pápa 
iránt a térítési ügyekben való különös engedelmesség, a Szent 
Léleknek a térítésekben való biztosabb irányítása, a kiküldötteknek 
az apostoli szék iránt való nagyobb engedelmessége, és nagyobb 
odaadása, önsanyargatása,* akaratuk megtagadása végett.) 

2 A király főkegyúri jogára, annak eredetére stb. vonat-
kozólag l. Kmety: A magyar közjog kézikönyve (1900) 78—80 11. 

Rómából kapják élethossziglan kinevezett fejüket. így 
a jezsuiták a magyar államhatalom köréből, még reczep-
cziójuk esetén is, ki lennének kapcsolva. Már Zsigmond 
ismeretes 1404. évi dekrétuma szerint is „minden rendű, 
rangú és méltóságú egyházi férfiúnak", fővesztés és java-
dalmától való megfosztás terhe alatt tilos Rómából jövő 
rendeleteket királyi engedély nélkül elfogadni. Az újab-
ban is többször alkalmazott királyi tetszvényjognak, a 
ius piacetinak szakadatlan megsértése, hogy valamely 
magyarországi rendet Rómából kormányozzanak. 

Az újabban hazai törvényeinkkel és nemzeti törek-, 
véseinkkel is több ízben szembehelyezkedő római hata-
lomnak nemzetközileg szervezett katonái a jezsuiták. Nem 
mondhatjuk, hogy nem akadhatnak hazafias érzelműek 
azok közt, kik közéjük állanak. De a pápával szemben 
tanúsítandó különös engedelmességre tett esküjük, nem-
zetközi szervezetük, Rómából való kormányoztatásuk 
úgyszólván teljesen lehetetlenné teszi, vagy legalább is 
nagymértékben veszélyezteti, hogy mindvégig jó magya-
rok maradjanak. Csak annyiban maradhatnak jó magya-
rok, a mennyiben az Róma'érdekeivel megegyezik. Róma 
pedig állami törvényeink romjain akar elveszett nyugati 
országai helyett magyar hűbértartományt szervezni. Ebben 
a nagy munkában előőrs szerepre szánta a jezsuitákat. 
A magyarországi felekezeti békének földúlására, állami 
alapvető törvényeink fölforgatására „harczba" indulók 
pedig nem lehetnek jó hazafiak ! 

Dr. K. I. 

ISKOLAÜGY. 

A középiskolai vallástanárképesítés. 
A középiskolai protestáns vallástanítás ügyét nagyon 

fontosnak tartjuk általában is és egy sajátos szempont-
ból is. Általában azért, mert ez van hivatva arra a nagy 
feladatra, hogy a protestáns egyházi és a magyar nem-
zeti társadalom számára értékes protestáns keresztyén 
művelt osztályt képezzen. Különösen pedig azért, mert 
a protestáns ielkipásztorképzés legfontosabb előkészítő 
tényezőjének tekintjük. Lelkipásztorképzésünk üdvös re-
formja, egyházi életünk megújhodása és a nemzeti köz-
életben való méltó helyünk visszafoglalása tekintélyes 
részben attól függ, hogy a keresztyén jelleinképzés és 
életteremtés alapjait miképen rakja le a középiskola. 

Épen azért mi a lelkipásztorképzés reformjával 
szoros kapcsolatban állónak tekintettük mindig a közép-
iskolai vallástanárképzést és képesítést. Es pedig nem-
csak mint a lelkipásztorképzés reformjának előfeltételét 
képező középiskolai keresztyén nevelés legfőbb szemé-
lyének a képzését és képesítését, hanem azért is, mert 
a lelkipásztori és a theol. tanári képesítés kérdésével is 
igen szoros összeköttetésben áll a vallástanárképesítés. 
A lelkipásztorképzés reformjának előfeltétele a középis-
kolai keresztyén nevelés. Másfelől a lelkipásztorképzés 
csúcspontját képezi a középiskolai vallástanárképzés s 



a theol. akad. tanárképzés és képesítés. Kezdő és vég-
pontján egyaránt összeköttetésben van a két kérdés. 
Épen azért a két kérdés csak együttesen oldható meg 
kielégítőleg. 

Az új Egyházi Törvény VI. t.-cz. 78. §-ában fog-
lalt átmeneti intézkedést nem tekinthettük véglegesnek. 
Örömmel vettük a Konventnek 1908 tavaszán az egy-
házkerületek által a theol. akadémiák és a középiskolák 
tanári karaihoz intézett felhívását, melyben azokat val-
lástanárképesítési javaslatok készítésére szólította fel. 
Az egyes intézetek tanári karai még a mult évben benyúj-
tották javaslataikat s azok alapján az Egyetemes Tan-
ügyi-Bizottság ebben az évben megkészítette határozati 
javaslatát. 

Azonban ezzel a javaslattal s a hozzáfűzött elő-
adói előterjesztéssel nem érthetünk mindenben egyet. 
Valamint a konventnek f. év tavaszán 255. sz. a. kelt 
határozatával sem, mely ezt a javaslatot teljes mérték-
ben elfogadta elvi alapul s felhívta a kerületeket, hogy 
ennek tekintetbe vételével készítsenek vallástanárképesítő 
szabályzatot s a f. év végéig terjesszék föl ezeket az 
Egyetemes Tanügyi-Bizottsághoz, hogy az ezeknek figye-
lembe vételével elkészíthesse az egységes szabályzatot 
s az a jövő tavaszi gyűlésen elfogadható és életbelép-
tethető legyen. 

Szükségesnek látjuk, hogy az egyházkerületek sza-
bályzatkészítése s az ügy végleges elintézése előtt el-
mondjuk megjegyzéseinket a beterjesztett javaslatok 
alapján készült egyetemes javaslatra, illetőleg az ezt elvi 
alap gyanánt elfogadó konvent! határozatra vonatkozólag. 

A beterjesztett sokféle javaslat között valóban ne-
héz a választás. 

Az Egyházi Törvényben megállapított hármas vagy-
lagos minősítés theol. m.-tanári oklevélhez, theol. tudo-
mányos irodalmi munkássághoz vagy bármely szakcso-
portból való középiskolai tanári oklevélhez köti a vallás-
tanári állásra való pályázás jogát. Átmeneti jellege volt 
ennek a minősítésnek. S csakis az lehetett. Végleges 
minősítéstől egységes és egyenlő megállapítást várunk. 
Épen azért a karczagi, nagykőrösi, szászvárosi és szé-
kelyudvarhelyi gimnáziumi tanári karoknak az egyházi 
törvény intézkedését fentartani kívánó javaslata fogya-
tékosnak tekintendő. 

A budapesti theol. akadémia és debreczeni főgim-
názium javaslata a három jogczím mellé helyezi — ama-
zok nem léte esetén — negyediknek a vallástanári vizs-
gát. Ez még nehezíti, nem hogy rendezné és egyszerű-
sítené az ügyet. 

A csurgói és hódmezővásárhelyi javaslat a lelki-
pásztori oklevél mellé, középiskolai tanári oklevelet kíván. 
Ez pedig a tanári képzéssel és oklevéllel egyenlő szín-
vonalú lelkipásztori képzésnek és oklevélnek igazság-
talan lebecsülése a tanárinak jogosulatlan túlbecsülésével 
szemben. 

Az erdélyi igazgatótanács javaslata theol. m.-tanári 
vagy középiskolai tanári oklevéltől teszi függővé a val-

lástanári jogosultságot. Méltánytalanul egyenlősiti a két 
oklevelet. 

A pápai theol. akadémia és főgimnázium javaslata 
az előbbiekhez még egy jogczímet csatol: a bölcsészet-
tudori oklevelet, Egy theol. minősítés mellett két nem 
theol. minősítés! 

A legtöbb intézet külön vallástanári vizsgát kíván. 
A budapesti, hajdúnánási, kecskeméti, kisújszállási, kún-
szentmiklósi, máramarosszigeti és zilahi gimn. és a deb-
reczeni theol. akad. által javasolt vizsga alól a békési, 
hajdúböszörményi, mezőtúri, sárospataki és szatmári 
javaslatok csak azokat mentesítenék, a kiknek közép-
iskolai tanári oklevelük van. 

Legigazságosabbnak látszik a csak vallástanári 
vizsgát kivánó javaslat. A többi javaslatokban helyes a 
theol. minősítésnek első helyre tevése, de egyoldalú, a 
mikor a középiskolai tanári oklevelet a lelkipásztori 
oklevél fölé helyezi és a vallástanári s theol. tanári okle-
véllel egyenlő minősítésnek tekinti. Nem tudjuk, vájjon 
ebben a magatartásban lelkipásztorképzésünknek burkolt: 
vagy nyilvános lebecsülését lássuk-e '? ! 

A szakelőadó két főtípust emel ki a sokféle javas-
lat közül. Az egyik kézépiskolai tanári oklevelet, a 
másik külön vallástanári vizsgát kíván vallástánári jog-
czímül. Mi egy harmadikat is látunk, mely a theol. 
magántanári oklevelet is elsőrendű minősítésnek tekinti. 

A csak vallástanári vizsgát kívánó s kétségtelenül 
a többi között legigazságosabb javaslaton kívül vala-
mennyi javaslatnak az a főhibája, hogy a lelkipásztori 
oklevélnél értékesebb s legfontosabb minősítésnek tekin-
tik a középiskolai tanári oklevelet. Egyik-másik javaslatból 
hiányzik a theol. m.-tanári oklevél, a tudományos irodalmi 
működés, a vallástanári vizsga és a bölcsészettudori 
oklevél, de egyetlenegyből sem hiányzik a középiskolai 
tanári oklevél 1 Pedig ez olyan igazságtalan lebecsülése 
a lelkipásztori oklevélnek és olyan igazságtalan előtérbe 
helyezése a tanári oklevélnek, a melynél nagyobb arczul-
csapást hamarjában alig adhatott volna az egyház ma-
gának, theol. akedémiáinak és lelkipásztorainak! Míg 
1898-ban a jeles lelkipásztori oklevelet vallástanári minő-
sítésnek tekintette a konvent, addig most mindenféle 
ilyen oklevél elvesztette képesítő erejét, hogy helyet 
adjon a mindenre képesítő tanári oklevélnek. 

Teljesen igaz, hogy sem a theologiai magántanári 
vizsga eddigi formájában, sem a theol. tudományos iro-
dalmi munkásság nem képesíti valóban az embert a 
középiskolai vallástanári munkára. De épen olyan igaz 
az is, hogy a középiskolai tanári oklevél még kevésbbé 
képesít a sajátlagos vallástanári munkásságra. 

Nem tudjuk megfejteni, hogy a vegytan és ábrá-
zoló mértan tanára miért lesz jobb vallástanár, mint a 
képesített theol. magántanár? Meg az előadói czáfolat 
után is nagy mértékben igazat kell adnunk a debreczeni 
theol. akadémia véleményének, hogy a középiskolai tanári 
pályára átment lelkészjellegű egyének nem a lelkipász-
tori és vallástanári munka szeretetéből változtatták pá-



lyájukat, hanem ellenkezőleg az azok iránt való idegen-
kedés miatt. Kiegészítésül hozzátehetjük, hogy sokszor 
testi fogyatkozások, szónoki képességek hiánya és sajá-
tos tudományos hajlandóságok miatt. De akárhogyan 
történt is a pályaváltoztatás, minden más felett való 
előnyül, sőt a többi minősítésekkel egyenlő képesítésnek 
sem vehető. 

Azt a különbségtevést sem tarthatjuk igazságos-
nak, hogy a lelkipásztori oklevél a nem-református kö-
zépiskolákban való vallástanárságra képesít, de a refor-
mátus gimnáziumi vallástanárságra nem. A lelkipásztori 
képesítés elégséges arra a valláspedagógiai munkára, a 
mit nem a mi intézeteinkben végezünk s csak a mi isko-
láinkban nem elégséges. A lelkipásztor lehet községi, 
állami, kir. kath. és teljesen felekezeti iskolában vallás-
tanár, hitoktató vagy vallástanító lelkész (katekheta), 
az egyháztanács, az iskolaszék, az iskolai igazgatótanács 
elnöke, a középiskolai tanári kar helybeli elöljárója, csak 
vallástanár nem lehet középiskolai oklevél nélkül. Egy 
kis következetesség nem ártana ebben a dologban! 

Most jön a konventnek elvi alapul szolgáló leg-
utóbbi határozata, a mely szerint középiskolai vallásta-
nárrá csak az lehet, a ki külön vallástanári vizsgát tesz. 
A vizsga írásbeli és szóbeli. Az írásbeli a vallástanítás 
módszertanából teendő. A szóbeli pedig: a) a m a g y a r 
nyelvből és irodalomból, különös tekintettel a magyar 
protestáns irodalom történetére; b) a filozófiából (történet, 
alapfogalmak, lélektan); c) nevelés- és oktatástanból, a 
pedagógia-történettel kapcsolatban ; d) a hazai oktatás és 
prot. iskolázás történetéből, a középisk. konventi tanterv, 
középisk. szabályzatok, a ref. egyház közoktatási és köz-
nevelési szervezete ismeretéből; e) a középiskolai vallás-
tanítás módszertanából. Ez a vizsga az alakítandó kerületi 
vizsgáló-bizottság előtt teendő le, a melyben az egyete-
mes konvent is képviselteti magát egy rendes taggal. 

Ez alól a vizsga alól csak azok mentetnek föl, a 
kiknek lelkipásztori oklevelükön kívül bármely közép-
iskolai szakcsoportból tanári oklevelük van. Előnyben 
részesülnek a vallástanári állásra pályázók közül azok, a 
kiknek vallástanári vagy középisk. tanári oklevelükön kívül 
theologiai magántanári oklevelük is van. Tehát a vallás-
tanári ós középisk. tanári oklevél egyenlő minősítés s 
csak harmadik sorban jő tekintetbe a theol. m.-tanári 
oklevél. A felsőbbfokú theol. tanári képesítés nem képe-
sít az alsóbb fokra? Az igazságosságot nem igen tudjuk 
fölfedezni ebben az elvben! 

A három évenként székhelyet változtató kerületi 
vizsgáló-bizottságnál jobb az egyetemes és állandó vizs-
gáló-bizottság, sőt a külön-külön kerületi bizottság is. 
A konvent mint közigazgatási szerv, miért akarja magát 
mintegy kormánybiztossal képviseltetni a vizsgálaton? 
Sem a lelkipásztori, sem a theol. tanári vizsgán való 
képviseltetés nem jutott eddig eszébe. Csak a vallás-
tanári vizsgán akarná amúgy is túlságos hatalmát érvé-
nyesíteni ? 

A konventi elvi határozat a középisk. tanári oklevél 

túlbecslésének, a legtöbb javaslattal közös, hibájában 
részes. Valamennyi javaslat és a konventi határozat is 
abban a nagy fogyatkozásban szenved, hogy a lelki-
pásztorképzéstől s annak reformjától elszigetelve, sőt 
elszakítva tekinti a kérdést. 

Pedig szerintünk csak a lelkipásztorképzés reform-
jának nagy kérdésével kapcsolatban oldható meg igaz-
ságosan és eredményesen a vallástanár-képzés és képe-
sítés fontos kérdése. 

Valamennyi theol. akadémiánkon rendszeresen tanít-
ják a filozófiai-pedagogiai studiumokat, a protestáns 
irodalom .történetét és a vallástanítástant is. Sőt ezeket 
részben az egyetemen a tanárjelöltekkel együtt tanulják 
a lelkipásztor-jelöltek. Kolozsváron úgy van. Debreczenben 
a filozófiai karon hallgatják. Ha állami egyetemen vol-
nának theol. fakultásaink, vájjon akkor is külön közép-
iskolai tanári vizsgát kívánnánk? Egyetemi tanulmányozás 
mellett, sőt theol. akadémiai képzés mellett is, nem épen 
úgy szert tehetnek a lelkipásztor-jelöltek a szükséges 
bölcsészeti és neveléstani képzettségre ? 

Mit szólnak theologiai akadémiáink filozófia-peda-
gógia-tanárai munkájuk ilyen lebecsüléséhez? Hát azok 
mit gondolnak, a kik a bölcsészet-neveléstani tanszéket 
szeretnék megszüntetni? Hol szereznek azután idevágó 
szakképzettséget a theologus ifjak ? Kik vizsgáztatják 
akkor a középiskolai vallástanárjelölteket ? 

Szerintünk theol. akadémiai képzésünk reformjával 
jól megoldható ez a kérdés. Csak az a hiba. hogy a 
reform-javaslat hiányos munka. 

A budapesti theologiai tanári kar idevonatkozó 
javaslatában — nagyon helyesen — benne volt a filo-
zófiai-pedagógiai tárgyaknak az I—II. éven való kötelező 
előadásán és hallgatásán kívül azoknak az alapvizsga 
tárgyai közé való felvétele is és pedig az egész magyar 
közoktatás szervezetének ismeretével együtt. Hozzátehet-
jük ehhez, hogy az egyházjogi tanulmányok keretében 
teljesen megismerhető a ref. közoktatás szervezete s a 
vallástanítástan (kathekhetika) gyakorlati theol. stúdiu-
mában kitűnően tárgyalható a középiskolai vallástanítás 
módszertana. A magyar nyelvből és irodalomból való 
vizsgázás pedig a középiskolai tanároknál nemzeti szem-
pontból és a nemzetiségi elemek beözönlésének megaka-
dályozására tétetett kötelezővé. Tehát a magyar reformá-
tusokra aligha vonatkozik. Épen azért, minden aggodalom 
nélkül elhagyható. 

Ifjúságunk anyagiakban való hiányossága miatt 
küzdéssel tudja elvégezni a theol. akadémiát is. Még 
sokkal inkább meg akarjuk nehezíteni dolgát a közép-
iskolai tanári oklevélnek rákényszerített megszerzésével? ! 
Rákényszerítettnek mondtuk, mert a vallástanári vizsga 
alól az mentesít és képesítési értéke nagyobb, mint a 
theol. m.-tanári oklevélnek. Pedig most vidékről sem 
lehet elvégezni az egyetemet, mint ezelőtt. Már pedig a 
mi embereink nagy része vidéken lakik. 

Ha az egyetem végzésére nem tudunk anyagi ala-
pot és lehetőséget nyújtani, elégedjünk meg a vallás-



tanári vizsgával. Helyesebben mondva: lelkipásztorkóp-
zésiink ajánlt reformjával és theol. m.-tanári vizsgával. 
A középiskolai vallástanárság gyakorlati s a theol. tanár-
ság elméleti kívánalmait józan és bölcs gazdálkodással 
egyeztessük össze. A theol. m.-tanári oklevél legyen a 
vallástanári képesítés. így a theol. akad. tanárságnak 
előiskolája lesz a középiskolai vallástanárság. A közép-
isk. vallástanárok közül pótolható lesz a theol. tanári 
létszám. 

Erre gondolt legutóbbi zsinatunk is ! 
A lelkipásztorképzés reformja és a theol. m.-tanári 

oklevél a legegyszerűbb és legméltányosabb megoldás. Ke-
rüljük az igazságtalan komplikácziót! 

V. J. 

TÁRCZA. 
Kálvin — Genéve prédikátora. 

Doumergue Emil tanárnak, a montaubani református theologia 
dékánjának előadása. 

(Folytatás.) 

Átalakítja szavával. Bizonyára az ő sajátos szavával. 
Milyen ez ? Halljuk magát Kálvint. 

„Láttuk tegnap" ; „ma reggel hallottuk" : ez az 
egész, így kezdi beszédét. — „Lássuk tehát most, — 
összegezve,, hogy mit is akar Mózes mondani? Szüksé-
gesnek találom, hogy a többiről csak holnap szóljak" : 
ez az egész, így fejezi be beszédét. — Felosztást, át-
menetet és más homiletikai fogásokat nem ismer, csak 
a bevezetést ós a befejezést: „íme egy másik dolog, 
a mit jól meg kell jegyeznünk"; „íme itt a bökkenő" ; 
„íme ennél a pontnál azt kell különösen figyelembe 
vennünk", és így folytatja írásmagyarázatát, Beszédében 
semmi különös máz, semmi fölösleg: minden gyakor-
lati, építő, a való életnek szánt. 

A milyen beszéde felépítése, olyan a nyelve is: 
egyszerű, több mint egyszerű, közönséges és népies. 

Mielőtt tovább mennék, valamiért bocsánatot kell 
kérnem. Megvallom, hogy a nyersebb, érdesebb, kénye-
sebb ízlést sértő szavakat elhagytam, mert a mi fiilünk 
nem szereti az efféléket hallani. Természetesen, így el-
térek az eredeti hangzástól. De még ennek daczára is 
akadnak olyan szavak, melyek önöket meglepik s talán 
meg is sértik finomabb ízlésüket. De méltóztassanak 
szem előtt tartani, hogy azokat nem én hozom be a 
szószékbe, hanem ott találom. Ezek a szavak, valamint 
a többiek is, itten hangzottak el, és végre is az, a mit 
Önök hallanak, nem egyéb, mint visszhang, melyet ezek a 
boltívek négyszáz év elmultával is tisztán adnak vissza. 

Mindenekelőtt néhány, valóban meglepő közmondást 
sorolok föl, melyek néha elszórva találhatók az egész 
beszéd menetén, máskor meg ugyanazon mondatban 
találkoznak össze: „szárnyuk nincsen s a holdba akarnak 
harapni, — mint mondani szokás." „A betegség lóháton 
jön s gyalog távozik." Egyesek telhetetlenek, „meginnák 
a tengert halastul, — mint mondani szokás." Mások meg 

lusták, „mást se csinálnak, csak hajigálják az időt 
hátuk mögé, — mint szokás mondani." „Erőlködünk, 
erőlködünk s egy ördögből kettőt csinálunk, — szokás 
mondani." 

Ilyen a nép beszédmódja, lépten-nyomon találkozunk 
véle, s Kálvin ragaszkodik hozzá. — A viclék nyelvével 
él, „üsző mondják itten az emberek", ehelyett: tinó; 
„habarcs, mint itten mondani szokás," e helyet: nagy 
sár. — Különösen szereti a hasonlatokat és leírásokat, 
melyeket a közönséges nép használ,' a né]) legutolsó 
rétege, akár a városban, akár a falun. Elmondja, mint forr a 
víz a kandallón, mint „hány habot" benne a liúslé, sígy foly-
tatja tovább. Elmondja, hogy ha ízletesnek akarjuk főzni 
a húst, „nagy tüzet kell rakni a fazék alá", hogy a hús 
„hirtelen főjjön, különben csak elázik s kifő belőle az 
íz." Nagyon jól ismeri a bort, a bornak mindenféle 
betegségét. Beszél a levegőn megromlott, megeczetesedett 
borról, a fölzavart, fölfordult, virágos borról. 

Továbbá fivérének Cologny és Pregny nevű major-
ságában töltött ideje alatt mindent megfigyelt s a leg-
aprólékosabb és leggyakorlatibb megjegyzéseit ennek 
köszönheti. (Azt hinnők, hogy ilyesmire nem is képes 
ez az ember, a ki folyton az isteni tudás legmélységesebb 
titkait fürkészi. Szeme mindent átkutat, az élet legközön-
ségesebb, legkisebb megnyilvánulását is.) Beszél hall-
gatóinak a szántóföldről, mely épen pihen, vagy mint 
mondani szokás: „ugaron hever"; beszél a parasztról, 
a ki „tarisznyáját nyakába vetve" földjére siet. Benne 
viszi „minden czókmókját" és „kiszántja" a rossz vetést. 
Beszél „a ködről", a reggeli fagyról, mely mindent tönkre 
tesz; beszél „a féregről", „mely a búza belsejét rágja" 
és olyanná teszi a földet, mintha „sóval volna bevetve". 
Ez a féreg csak nedves esztendőben terem. Elég, ha 
„Isten egyet fordít az időjáráson, csípős deret bocsát 
a rétre", mely mindent „idő előtt lekaszál." 

Bizonyára, Ő ezt a nép ajkáról leste el, a nép 
ajkáról, mely a rétet, a hegyoldalt járja, mely az udvarok, 
kertek és majorok levegőjében él és mozog. 

De ez a nép, mint minden nép, hamar elfárad és 
szórakozott lesz. Azért, is folyton ébren kell tartani s lekötni 
figyelmét, Prédikátorunk tehát nemcsak a nép nyelvét 
használja föl, hanem, hogy előadását elevenebbé és ér-
dekfeszítőbbé tegye, magát a népet beszélteti. Folyton 
párbeszédek, felkiáltások, indulatszók váltakoznak ajkán ; 
majd a paraszt beszól az ő nyers modorában, majd a 
finom madelaine-i és saintgervais-i úriember, még akkor 
is, ha Mózes szólal meg. Mikor arról van szó, hogy a 
zsidó törvényhozónak, isteni parancsra, a hegyre kell 
fölmenni, mi egyszerűen azt mondanók, hogy erre az 
idős emberre nézve ez az út fárasztó, sőt veszélyes lehet, 
0 máskép adja elő. Megszólaltatja magát Mózest: „Igen, 
igen, megyek! De hátha vén csontom összetörik, mire 
e csúcsra fölérek! No, de mégis, 110 majd meglátom . . . . 
De talán mégse birom." 

Ez még mind nem elég. 0 úgy látja, hogy a genfi 
nép nemcsak hogy szórakozott, mint minden más egy-



szerű nép, hanem — elütőleg a többitől — nyers és 
nyakas is, akár vérmérsékleténél, akár pedig az uralkodó 
közszellemnél fogva. Azért ismétli a prédikátor, hogy 
„présbe kell magunkat törni, mig aprók nem leszünk", 
vagy — százféle példát is mond — „az kell, hogy a 
prófétától emiitett vasrúd megtörje kemény nyakunkat, 
hogy összezúzzon és morzsoljon bennünket egészen". „Vad-
szamárnak gazdája is van." Kálvin a legerősebb kifeje-
zésektől se riad vissza, odavág bottal, odavág, ha kell, 
— vasdoronggal. Ahelyett, hogy azt mondaná: „ez nem 
jól van így" következetesen azt mondogatja: „az ember-
nek égnek áll a haja tőle." Ehelyett: „megfeddelek" azt 
mondja: „arczodba köpök." E helyett: „nincs igazam", 
azt mondja : „megérdemelném, hogy arczomba köpjenek". 

E helyett: „az IJr nem szíveli a külsőségeket", 
azt mondja: „az Úr nem ad ilyesmikre, mintha csak 
köpne rájuk." E helyett: „rosszak az emberek" azt 
mondja: „egyik a másiknak kivájná a. szemét, ha a kan-
tárt meg nem rántanák a száján." E helyett: „ez az 
apa nem jól bánik gyermekeivel", azt mondja: „megér-
demelné, hogy gyermekei kikaparják a szemevilágát és 
orrát kitépjék", vagy pedig: „az ilyenek megérdemelnék, 
hogy Isten kiszaggassa a fülüket tövéből, hogy a föld 
alá süllyessze. Ezek valóságos szörnyetegek." 

így festi prédikátorunk az ő embereit, a kikről 
beszél, a kikkel beszél és a kiket beszéltet. Színei erősek, 
ecsete durva, fa — vagy vasdarab és a kép torz hason-
lósága hallgatóit hirtelenül megnevetteti vagy pedig el-
rémiti. Szent Pál az ő szemében is szent, a kiről ő is 
tisztelettel szól. Mindazonáltal kereken kimondja, hogy 
szent Pál az Isten törvényével szemben csak „szegény 
pára". Es ha így bánik az ihletett apostollal, ugyan 
hogy fog bánni ellenségeivel? Akad olyan ember elég, 
a ki nem akar gondolkodni, sőt azzal kérkedik, hogy ő 
mindent lehunyt szemmel fogad el: „óh, én alázatos vagyok 
— mondja —, mindent elhiszek, a mit hallok!" Mire 
prédikátorunk így válaszol: „ Lásd, milyen nagy szamár 
vagy! Istennek gyermekek kellenek, a kik őt ismerik." 

Ellenkezőleg akadnak olyan gyermekek, a kik fel-
nőttek szerepére áhítoznak (a tulajdonképeni kifejezést 
nem akarom említeni, olyanok), „a kik még az orrukat 
se tudják megtörölni", mint mondani szokás es „a kiknek 
még mához tíz évre is vessző kellene", és mégis „a na-
gyokat akarják majmolni." Olyanok, minta „csigabigák", 
„nincsenek megelégedve azzal, hogy kibújtak házukból, 
nekik még kard is kell az oldalukra •' 

Azok az asszonyok, a kik férfit akarnak játszani 
vagy katonásdit, valóságos „ördögök, a kik még az ég 
angyalait is a pokol tüzére juttatják." Ezek „hitvány 
szörnyetegek, a kik előtt köpnünk kell, sőt sárral 
kell őket megdobálnunk azután." — Végre azok a fér-
fiak, a kik az Istent megvetik, . a kik nem állanak ki 
semmiféle korholásf, „varangyos békákhoz" hasonlítanak, 
melyek a szúrás helyén csúnya mérget öntenek ; ezek 
„söpredék nép és mocskos disznók: csak arra valók, 
hogy kivettessenek az Isten szent templomából". Ezek 

„disznók, a kik bemocskolják Isten templomát, nem szent-
egyházba valók, hanem disznó-ólba." 

Hallgassuk meg még ezt is. A hangnem megvál-
tozik, az érdesség kitöréseit bájos kifejezések váltják 
föl. Kifogásolja a prédikátor azokat, a kik az isteni tant 
rózsás keretbe foglalják, de nem ültetik át szivük mele-
gébe. — Istent szereti tyúkhoz hasonlítani, mint, a ki 
„hozzánk simul, szelíden, lágyan", keblére hív, mint 
az a szárnyas az ő „kicsinyeit" (ez kedvelt hasonlata). 
Szerinte Isten „nyájas, szelíd" szavakkal szólít magá-
hoz, olyan „szeretettel kecsegtet, melynél szebbet még 
a képzelet se festhet." Isten magához „édesget", magá-
hoz „csalogat". Úgy bánik velünk mint az atya, a ki 
ilyen módon beszél gyermekéhez: „Jer, szép sapkát 
veszek néked; jer édesem, szép ruhát adok rád !" „Kis 
gyermekek" vagyunk mi Isten szemében. De ez a szó 
legnemesebb értelmében veendő. Ez édes „beczézgetés", 
Isten tele van szeretettel. Dédelget minket, mert „kicsi-
nyek vagyunk és gyengék." 

Bizonyára az ilyen beszédmód nem untatja hall-
gatóit. Nem csoda, ha feszült figyelemmel csüggnek az 
ajkán. 

(Folyt, köv.) 

Ford.: Dr. Tari Imre. 

E ü X Y V ISMERTETÉS. 

Tanügytör ténet i és pedagógiai ezikkek 
repertóriuma 1908-ig bezárólag. 

(Folytatás.) 

Barla Jenő. A középiskolai vallástanítás tananyaga. 
(Pr. Egyh. és Isk. L. 1900:4 1. stb.) 

— A biblia az ev. ref. középiskolai vallástanítás-
ban. (Pr. Egyh. és ísk. L. 1906:402 1.) 

Bartha Béla clr. A jogi szakoktatás reformja és 
a jogakadémiák sorsa. (Debr. Pr. L. 1902:787 1.) 

— A jogakadémiák és a protestantizmus (Sárosp. 
L. 1892:542 1.) 

Bartha Dezső. A szoczializmusról és a vallástaní-
tásról. (Erd. Pr. L. 1906:363 1. stb.) 

Batta István. Szemlélődés az elemi iskolai és közép-
iskolai számtanítás mezején. (Sárospat. L. 1900:728 
1. stb. 

Bartók György. A hellén irodalom jelentősége. 
(Erd. Pr. Közi. 1873:311 1. stb.) 

I f j . Bartók György. Paedagógiai kérdések. A figye-
lemről. (Erd. Pr. L. 1906:362 1. stb.) 

Bartók László. Rajztanítás a népiskolában. (Erd. 
Pr. Közi. 1892:100 1. stb.) 

— Egészségtan a népiskolában. (Erd. Pr. Közi. 
1893:88 1.) 

Batizfalvi István. Az oktatási mód lényegesebb 
alapelvei. (Sárospat. Füz. 1862:40 1.) 

Báthory Gábor. Vallásoktatásunk javítása érdeké-
ben. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1893:19 1.) 

Beeske Bálint. A munkára való nevelés becse, 
szükségessége, módja. (Sárospat. L. 1893:1009 1.) 

Bede László. Vallástanárok és a ref. szellemű isko-
lai nevelés. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1905:307 1. stb.) 



Bede László. A vallástanítás didaktikai és paeda-
gógiai elvei. (Debr. Pr. L. 1906:315 1. stb.) 

Békéssi Gyula. Felekezeti gymnasiumaink jövője. 
(Debr. Pr. L. 1882:78 1. stb.) 

Benke István. Zvingli nevelés- oktatási elve. (Erd. 
Pr. Közi. 1884:214 1. stb.) 

— Latin nyelvtanainkról. (Erd. Pr. Közi. 1887: 
148 1.) 

— A módszeres és ellenőrző tanácskozások. (Pr. 
Egyh. és Isk. L. 1898:677 1. stb.) 

— Az önbíráskodás és öngyilkosság a gyermekek 
közt középiskolai szempontból. (Pr. Egyh. és Isk. L. 
1898:258. 1.) 

— Iskola-e vagy javító-intézet. (Pr. Egyh. és Isk. 
L. 1901: 165 1.) 

— Nevelési feladat a hálátlanság ellen. (Pr. Egyh. 
és Isk. L. 1902:131 1. stb.) 

— Eletczélunkra tanító kalauz. (Pr. Egyh. és Isk. 
L. 1902 : 279 1. stb.) 

Benkö Gyula. Pár szó a klasszikusok tanításáról. 
(Erd. Pr. Közi. 1883:104 1.) 

Benő János. Néhány szó a nőnevelés érdekében. 
(Debr. Pr. L. 1893:395 1.) 

Berecz Ottó. A magyar nyelv tanítása az idegenajkú 
népiskolákban. (Sárospat. L. 1902:918 1. stb.) 

Beregszászi István. A tanítónők alkalmaztatása és 
gyakorlati értéke. (Sárospat. L. 1893 :288 1.) 

Bethlcndi Endre. Miként kell tekintenünk a tudo-
mány fejlődéseit és a bölcsészet szemlélődéseit az evan-
géliumban (Erd. Pr. L. 1877: 281 1.) 

Bereczky Sándor. A bibliai olvasókönyvről. (Prot. 
Egyh. és Isk. L. 1903:22 1. 134 1.) 

Bernáth Lajos. A protestáns iskolai drámákról. 
(Prot. Szemle 19Ó2: 21 1.) 

Biátsy József. A túlterhelésről. (Debr. Pr. L. 1900: 
361 1. stb.) 

Bihari Imre. A tanítás és tanulás egyetemi szín-
vonaláról. (Figyelmező 1874 :1 1.) 

Biró András. A gymn. vallástanítás érdekében. 
(Erd. Pr. Közi. 1896:387 1.) 

Biró Sándor. A középiskolai vallástanítás új ter-
véhez. (Erd. Pr. Közi. 1901 :89 1.) 

Birtha József. Mennyiben és hogyan valósítható 
meg a Váró-féle vallástanítástervezet középiskoláinkban 
jelen körülményeink között. (Erd. Pr. Közi. 1901:328 
1. stb.) 

Bitai Béla. A gymn. vallásos nevelés érdekében. 
(Erd. Pr. Közi. 1886 :460 1.) 

— Egyetemes műveltség és nemzeti nevelés. (Erd. 
Pr. Közi. 1890:49 1.) 

— A protestántizmus nem felekezet. (Erd. Prot. 
Közi. 1894:273 1) 

Bod Károly. Pestalozzi. (Erd. Pr. Közi. 1872:309 
1. stb.) 

— A vallástanításról. (Erd. Pr. Közi. 1874:33 1.) 
— Középiskolai ügyünk vitatása. (Erd. Pr. Közi. 

1879 :4 1. stb.) 
— Az ének és zene középiskoláinkban. (Erd. Pr. 

Közi. 1879:49 1.) 
— Az egészségtan középiskoláinkban. (Erd. Prot. 

Közi. 1886:381 1. stb.) 
— A vallásérkölcsi és hazafias nevelésről. (Erd 

Pr. Közi. 1897:171 1. stb.) 
Bódizs Géza. Á7u olvasás megkeclveltetésének leg-

egyszerűbb módja. (Dunántúli Pr. L. 1898:159 1.) 
Bodnár Lajos. Tankönyvírásunk egyházi jellege. 

(Pr. Egyh. és Isk. L. 1897/578 1.) 

Bokor J. A népiskolai vallástanításról. (Pr. Egyh. 
és Isk. L. 1871: 1042 1. stb.) 

Boross György. Gyermekeink és a templom. (Pr. 
Egyh. és Isk. L. 1884:452 1., 524 1.) 

Borsos István. Mire is volna szükség középisko-
láinkban. (Dunántúli Pr. L. 1905:257 1.) 

Népfőiskolák egy nagy czél szolgálatában. (Du-
nántúli Pr. L. 1906: 209'l. stb.) 

Iskolai dolgozatok 1704-ből. (Prot. Szemle 1903 : 
34 1.) 

— A görög nyelv kérdése. (Pr. Egyh. és Isk. L. 
1889: 1041 1.) 

A görög nyelv ügyéhez. (Dunántúli Pr. L. 1890: 
283 1.) 

— Egységes középiskoláink. (Dunántúli Prot. L. 
1892:41 1. stb.) 

Középiskoláink és azok protestáns szelleme. (Du-
nántúli Pr. L. 1895:493 1.) 

— Református népiskolai oktatásunk. (Dunántúli 
Pr. L. 1897 : 6 1.) 

(Folyt, köv.) 
Dr. Barcsa János. 

BELFÖLD. 

A belhivatalnokok lizetése az új helyzetben. 

A legutóbbi zsinatunk egyik nagy alkotásának, az 
új egyházi adózási törvénynek életbeléptetésével előállott 
új helyzetben meg kell oldani azt az önmagától napi-
rendre került kérdést, hogy a belhivatalnok köteles-e a 
termény- és szolgálmányfizetését azon megváltási ösz-
szegben elfogadni, a mint azt a konvent az illető egy-
ház normál költségvetésében megállapította, vagy talán 
joga van arra, hogy a rá nézve kedvező megváltási árat 
felvegye, a kedvezőtlent pedig visszautasítsa s ez utóbbit 
ezután is természetben követelje. Egyházunknak alig 
van most aktuálisabb és fontosabb kérdése. 

Az ember azt hinné, hogy e kérdés megoldása a 
lehető legegyszerűbb. Nincs ugyan még általánosan köte-
lező szabály, de eligazít maga a józan ész, mely azt 
mondja: vagy elfogadom a fizetésemet az új megálla-
pítás szerint, de ez esetben elfogadom azt minden téte-
lében, a kedvezőt és a kedvezőtlent egyaránt, válogatás 
nélkül, vagy pedig ragaszkodom a dijlevelemhez, de 
akkor annak minden pontjához s fizetésem kiszolgál-
tatását úgy követelem, a hogy a díjlevelem diktálja. 
Tertium non datur. 

A gyakorlati élet azonban már bebizonyította, hogy 
sokan azt tartják, hogy harmadik eset is lehetséges. És ez 
az, hogy a belhivatalnok válogathat: a rá nézve ked-
vező tételt a megváltási összegben, a kedvezőtlent pedig 
természetben követelheti. Például: a kollekta-bort ezután 
már nem fogadja el természetben, hanem követeli, hogy 
azt neki a konventileg meghatározott összegben, kész-
pénzben fizessék ki: ellenben a búzát, rozsot stb. nem 
veszi el a megváltási árban, hanem azt mondja: nekem 
a díjlevelelem szerint búza, rozs stb. jár, tessék nekem 
búzát, rozsot stb. adni; mert a díjlevelet megváltoztatni 
nem szabad. 

Engedje meg a kedves szerkesztő úr, hogy ide-
vonatkozó nézetemet b. lapjában elmondhassam.1 Az ügy 

1 Igen szívesen. S örülnénk felette, ha inások hozzászólá-
sával is megnyugtatólag tisztázódhatnék ez a még most homályos 
és sokakat háborgató kérdés. Szerk. 



javára válnék, ha a más véleményűek is közölnék ér-
veléseiket. 

A kongruás lelkészekre és a fizetéskiegészítésben 
részesülő tanítókra nézve kimondhatónak, sőt feltétlenül 
kimondandónak tartóm, hogy kötelesek elfogadni a kon-
ventileg megállapított megváltási árak szerint a fizeté-
süket, mert azok közt nincs egyetlen egy tétel sem, a 
mely megasabbra ne volna értékelve, mint volt a kon-
gruájuk megállapítása, illetőleg a fizetésük kiegészítése 
alkalmával. Még a búzának, rozsnak az ára is nagyobb 
valamivel, ezen valóban alacsony új felvétel szerint is. 
Ezekkel a belhivatalnokokkal tehát semmi sérelem nem 
fog történni, ha kötelezve lesznek fizetésüket a normál 
költségvetés megállapítása szerint elfogadni. 

Más megítélés alá jönnek a nemkongruás lelkészek 
és a fizetéskiegészítésben nem részesülő tanítók. Számos 
ok szól ugyan a mellett, hogy ezeket is lehet kötelezni. 
Néhányat felhozok. 1. Ha van is néhány fizetési tétel, a 
mi nekik, az alacsony megváltási ár miatt kárt okoz, 
jóval több, a mi viszont előnyükre szolgál s ez utób-
biak haszna rekompenzálja őket az előbbiek káráért. 2. 
A megváltási árakat, az alacsonyakat is, ismerte előre 
mindenki, mégis egy-két helyet kivéve, magok a bel-
hivatalnokok voltak azok, a kik a népet rábeszélték, 
hogy hozza be az új adózást. Pedig régi igazság: volenti 
non fit iniuria. 3. Ha ez a kötelezés esetleg tán 1—2 
hivatalnoknak veszteséget okoz is anyagilag, ne felejtsük 
el, hogy ugyanaz a felsőség hozta e törvényt, a miből 
az új eljárás következik, a mely a mi javunkra már 
több üdvös intézményt létesített s a mely folyton napi-
renden tart oly kérdéseket, melyek anyagi helyzetünk 
javítását czélozzák. 4. Hajdan a papok és tanítók készek 
voltak egyházunkért börtönbe, gályára menni; hát mi, 
mai papok és tanítók, a legkisebb anyagi veszteséget 
se tudnók eltűrni a közjóért, a jó békességért s néhány 
koronáért feldúlnók az egyházunk nyugodalmát! 

De ne háborgassunk senkit se, még a legmagasz-
tosabb érvekkel se, a jogaiban ! Ám legyen szabad a 
nemkongruás lelkésznek és a fizetéskiegészítésben nem 
részesülő tanítónak az eddigi díjleveléhez ragaszkodnia, 
De követeljük meg, hogy ez esetben fizetése egészen 
az eddigi mód szerint szolgáltassék ki: a termények 
és szolgáimányok természetben. Ha a búzát, rozsot stb. 
a belhivatalnok a megváltási árban nem fogadja el, ám 
vegye meg neki az egyház és adja ki természetben, 
de adja ki akkor a bort, szénát, káposztát, közmunkát, 
trágyát stb. szintén természetben. Meg vagyok arról 
győződve, hogy az egyházakat kár így nem fogja érni; 
a mit az egyik tételnél veszítenek, az a másiknál meg-
térül. 

Ha a belhivatalnoknak szabad lesz a termények 
ós szolgálmányok egy részét a konventi értékelés szerint, 
más részét pedig természetben követelni, az illető ekklé-
zsiák pótkivetést lesznek kénytelenek tenni. Mindenki 
tudja, hogy a hívek nem kötelezhetők több egyházi adóra, 
mint a 10% os vagyoni és a megfelelő személyi adó meg-
fizetésére. Csak rendkívüli esetekben, pl. nagyobb épít-
kezés alkalmával, szedhető tőlük ezen felül is adó. A 
lelkész és tanító fizetésének kiszolgáltatása rendes teher 
lévén, e czímen nem lehet a rendkívüli adókivetés jogá-
nak §-át alkalmazni. 

A mondottakból következik, hogy nem tartom 
szerencsés gondolatnak az egyetemes adóügyi bizottság 
nagyérdemű elnökének, a P. E. I. L. aug. í-i számában 
olvasható véleményét, mely noha szintén a normál költ-
ségvetésben felvett készpénzfizetés elfogadását ajánlja 
hathatós, meggyőző érvekkel, de megengedi a további 

egyezkedést az egyház és a javadalmas közt. Városi, 
intelligens gyülekezetben talán lehetséges, de a falusiak 
nagy részében teljesen lehetetlen újra egyezkedni, a 
siker reményében. Mert, ha szabad újra kezdeni az ön-
magunk által megindított s hivatalos hatóságaink által 
befejezett munkát, mellyel szemben, ha tévedés, vagy 
más egyéb fordult elő, jogorvoslattal élhetünk, akkor 
a kedvező tétel leszállítását is lehet az egyháznak köve-
telnie. Itt a közelben egy egyház nem akarta a már 
megszavazott, sőt megérkezett több ezer kor. segélyt 
elfogadni azért, mert abból a pap bora per 30 fillér 
lesz megváltva, holott kapni 20-ért is. Csak hosszas 
magyarázás és főként azon tény nyugtatta meg az elöl-
járókat, hogy a rozson elveszt annyit a pap, a mennyit 
a boron nyer. A legnemesebb ideálizmussal eltelt biz. 
elnök urat, ha véleményét a konvent szankczionálja, 
óriási csalódás fogja érni. Gyülekezetek, javadalmasok 
fognak egymással perlekedni. A nép azt fogja mondani, 
hogy: „meg vagyunk csalva! Azt mondták, nem kell 
többet, mint a 10%-os vagyoni és megfelelő személyi 
adót fizetnünk és íme nem igaz! Rendes kiadásokra is 
pótkivetést kell tennünk! Mikor a papunk úgyis nyer az új 
felvétellel! Hát még ez sem elég, most megint több kell'!" 
stb. stb. A zúgolódás, a felháborodás még igen komoly 
következményekkel is járhat. A legtöbb helyen a gaz-
dagok úgy sem akarták az új adózást elfogadni; a több-
ség azonban, a kézzelfogható haszna miatt, elfogadta. 
Csináljunk most még rendes szükségletekre pótkivetést, 
magunk szerezzünk magunknak izgatókat, kik a zava-
rosban könnyen halászhatnak. 

Határozott, félre nem magyarázható s általánosan 
kötelező intézkedésre van itt szükség és pedig minél 
előbb. A suprema lex: az egyház érdeke kívánja ezt. 

Hanem igenis, alkotmányos úton lehet, szabad, sőt 
— mondhatjuk -— kötelesség oda törekedni, hogy a 
hiányok javíttassanak, a sérelmek orvosoltassanak. Ha az 
adócsökkentési segélynek az ideiglenes segélyek felszaba-
dulása, illetőleg visszamaradása utáni összege megengedi, 
vagy esetleg e czélra még újabb államsegély lesz nyer-
hető a konventnek — nézetem szerint — hivatalból kell 
az alacsonyra felvett árakat korrigálni. De pótkivetéssel, 
vagy a hívek bármi más megterhelésével újra egyez-
kedésre s ennek a legtöbb helyen bizonyos meghiúsu-
lása után a perlekedésre jogot és alkalmat adni nem 
szabad ! Kiszámíthatatlan zavarok, és bonyodalmak, per, 
békétlenség s több ilyen veszedelmes és pusztító beteg-
ség keletkeznének belőle. 

Videant consules ! 
Turi Károly. 

A nagykőrösi ref. tanítóképző ügyéhez. 

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! 

Becses lapja 37. számában az iskolai hírek rova-
tában a nagykőrösi tanítóképzőre vonatkozólag meg-
jelent közleményre engedje meg, hogy néhány megjegy-
zést tegyek. 

Egyáltalán nem ütközöm meg azon, hogy az alsó-
baranya-bács-szlavoniai egyházmegye közgyűlésén meg-
beszélés tárgyát képezte az a szomorú tanulmányi ered-
mény, melyet a tanítóképző az 1908/9. évről felmutat. 
Ez a nyilvánosság elé tartozik már a kibocsátott érte-
sítő folytán is; de bizonyára az itt működő egyházkerületi 
bizottság is meg fogja tenni erre vonatkozó jelentését. 



A kedvezőtlen eredmény főoka valóban a gyenge 
tanulóanyagban rejlik. Az évenként felvételre jelent-
kezőknek fele, egy vagy két elégtelen kijavítása után 
lép intézetünkbe, s tudjuk, hogy már a javítóvizsgán 
enyhítő körülménynek vétetik az, ha az illető képezdébe 
megy. Méltán lehet itt feltenni a kérdést: hát az ország 
összes képezdéiben ilyen gyenge anyagból kerül ki a 
tanulósereg ? Nem; bízvást mondhatjuk, hogy a jobb 
anyag az állami képezdébe megy, hol teljes, vagy fél 
ingyenes helyek állanak a jeles előmenetelű tanulók 
részére. Itt a jeles tanulónak megvan minden kedvez-
ménye, a gyengének pedig nincsen semmi kedvezménye, 
mint ezt az állami képezdékből hozzánk jöttek igazolják. 

Ezen a bajon csak úgy lehetne segíteni s a tanuló-
sereg színvonalát emelni, ha egyházunk is minden esz-
tendőben minél több teljesen ingyen ellátásos helyet 
nyithatna jeles tanulók részére. Nekünk azonban csak 
igen mérsékelt segélyek állanak rendelkezésünkre, melyek-
kel a csak valamennyire törekvőt gyámolíthatjuk. 

De a kedvezőtlen tanulmányi eredménynek van 
még egy más oka is, és ez — nézetem szerint — a 
helytelen tanulmányi és vizsgarend. Gondolná-e azt 
valaki, a ki a dolgot nem ismeri, hogy egy képezdésznek, 
a negyedév elvégzése után egy hónappal, egyszerre 25 
tantárgyból kell képesítővizsgát tennie ? Mert mindaz, a 
mit a négy óv alatt tanult, tárgya a képesítő vizsgának. 
Ilyen elavult s képtelen vizsgarend ma már egyetlen 
pályán sincs. Bármely pályán is azt látjuk, hogy egy 
vagy két év után, egy alapvizsgával leszámol a növendék 
a tananyag egy jó részével, s hátralevő idejét inkább 
a gyakorlati tudományoknak szenteli. A tanítóképezdénél 
azonban a közoktatásügyi kormány nem akarja ennek 
szükségét belátni, hanem kiküldöttje által ellenőrizteti 
ezt a helytelen rendszert, oly szigorral, hogy pl. a törté-
nelmi csoportnál az ú-, közép- és újkorból külön-külön 
kapjon a jelölt kérdéseket. Ilyen okokra lehet vissza-
vezetni, hogy 1907/8 isk. évben a jelöltek 52°/0-a kapott 
a képesítőn elégtelen osztályzatot. 

Ha tehát az anyag gyenge, a képesitővizsga pedig 
túlterhelt: úgy a tanári karra, mint az igazgatótanácsra 
az a kötelesség hárul, hogy a tanulókat jó előre figyel-
meztesse, intse, kényszerítse szorgalmuk fokozottabb 
kifejtésére. És én azt hiszem, hogy ennek a figyelmez-
tetésnek épen az alsóbb osztályokban van helye, mert 
a czél csak az lehet, hogy a képesítővizsgán, közvetlen 
a pálya gyakorlati megkezdése előtt, minél kevesebb 
jelölt vettessék vissza. 

Nem a túlszigor, nem az elkedvetlenítés vezeti 
tehát e tekintetben az igazgatóságot, hanem épen a 
növendékeknek és a szülőknek jól felfogott érdeke. De 
meg egyházunknak is érdeke az, hogy a midőn az állam, 
a tisztességes megélhetést nyújtó fizetésrendezés után, 
fokozottabb igénnyel lép fel a tanítókkal szemben: egy-
házunk se maradjon háttérben, hiszen nekünk a jó tanító 
lelkes apostolunk s világító szövétnekünk. 

Nem szándékom ez alkalommal tanítóképzésünkkel 

részletesen foglalkozni, de a közölt hír kapcsán, a jó-
akaratú érdeklődők megnyugtatására, ennyit szükséges 
volt mondanom. Ha a szülők és tanügybarátok jóaka-
rattal támogatnak s egy kis türelemmel megajándékoznak 
bennünket, hisszük, hogy rövid időn kedvezőbb ered-
ményre mutathatunk. 

Patonay Dezső. 
* * 

* 

Mult heti számunkban, a mikor a tanári kar hoz-
zánk beküldött nyilatkozatára reflektáltunk, térszüke 
miatt nem tudtunk helyet szorítani e tárgyilagos felvilá-
gosításnak. Most közöljük azt, ismételt kijelentésével 
annak, hogy a kedvezőtlen eredményért távolról sem volt 
szándékunk a tanári kart vádolni. Ismételjük azonban 
azt is, hogy a fenntartó testületeknek, áldozatok árán is 
gondoskodniok kell a felől, hogy az intézet, ha már meg-
van és fenntartandó, olyan viszonyok közé helyeztessék, 
hogy növendékeinek minősége és tanulmányi eredményé-
nek jósága tekintetében, méltán fel vehesse a versenyt 
bármelyik hasonló intézettel is. Szerk. 

A vértesaljai egyházmegye egyházi ér tekez-
lete s közgyűlése. 

Egyházi értekezletünket szept. 13-án, évi közgyű-
lésünket 14-én tartottuk meg, Kápolnásnyéken. Ertekez-
letünkön, mely Kontz Imre esperesünk s Farkasdy 
Dezső vil. tanácsbíró elnöklete alatt folyt le, mindenek-
előtt Kálvin Jánosunk emlékezetének adóztunk a kegyelet 
oltárán. Barsy Zoltán sukorói lelkésztársunk emelkedett 
hangú imádsága után, Nyikos Lajos vértesdobozi lelkész 
szólott rövid vonásokban a nagy reformátorról, vázolván 
annak különösen egyházszervezői, oktatásügyi és paszto-
rális munkásságát. Majd Forgács Endre sárbogárdi lelkész 
adta elő „Kálvin" czímen irt lendületes ódáját, mely 
ünnepi hangulatot s zajos tetszést keltett. 

E szerény keretben lefolyt megemlékezés után e 
sorok írója olvasta fel titkári jelentését, mely az egyházi 
értekezletek életbelépte óta immár a 14-dik s mely a 
fiókkörök nem lankadó tevékenységéről adott számot. 
Ertekezletünk, további folyamán a stóla-megváltás kérdé-
sével foglalkozván, kimondotta, hogy annak megoldását 
ezidő szerint lehetségesnek nem tart ja; azonban e kér-
déssel kapcsolatban arra kéri az egyházmegyei közgyűlést: 
tegyen a felsőbb egyházi hatósághoz felterjesztést a tekin-
tetben, hogy a polgári házasság és anyakönyvezés beho-
zatalával a lelkészek stoláris jövedelmében mindinkább 
tapasztalható csökkenés állami kárpótlása iránt tegyék 
meg immár a szükséges lépéseket. — Ujabb időben sok 
szó esvén a papi díszegyenruháról, értekezletünk is tár-
gyalta e kérdést; de nehezen tudunk valamelyes meg-
állapodásra jutni. Végre is a Nemes festőművész által 
tervezett, ismert kivitelű díszruhát, több hiánya mellett 
is, ünnepi alkalmakra eléggé megfelelőnek találván, 
általánosságban elfogadtuk. 

Beható megbeszélés tárgyát képezte a Vasadi 
Balogh Lajos gyúrói lelkésztársunk által már régebben 
felszínre vetett kérdés: „A vallástanítás reformjaruely-
lyel előzetesen fiókköreink is többszörösen foglalkoztak. 
Most hosszas eszmecseréinknek leszűrt eredményekép 
központi értekezletünk — s másnapi közgyűlésünk is — 
a következő határozati javaslatot fogadta el: 



a) Mondja ki a közgyűlés, hogy népiskoláinkban 
a vallástanítás s általában a vallásosság ápolása alapos 
reformra szorul. E reform többféle irányban eszközlendő 
s a szükséges előmunkálatok már most megkezdendők. 
E végből: 

b) Hívja fel a közgyűlés a kebelbeli tanító-egye-
sületet, hogy e kérdést tegye tanulmánya tárgyává s 
különösen a tanterv-revizióra, a jelenleg használatban 
levő tankönyvekre, közelebbről pedig a Hamar István 
által átdolgozott Kecskeméti Kátéra nézve, a tanítók 
által szerzendő tapasztalatok alapján, terjesszen a köz-
gyűlés elé tüzetesen indokolt véleményes javaslatot; úgy-
szintén vitassa meg az ú. n. „egységes vallástanítás" 
eszméjét is, a mely szerint t. i. a hazai reformátusság 
összes népiskoláiban egy és ugyanazon vallástani kézi-
könyv taníttatnék. 

c) Hivassanak fel a lelkészek és tanítók, hogy a 
vallástanítás sikeresebbé tétele érdekében fokozott buzgó-
ságot fejtsenek ki. A tanítók a gyermekek vallásos érzü-
letének ápolására, az imádságok, énekek begyakorlására 
kellő gondot fordítsanak, növendékeiket úgy a hétköz-
napi, mint vasárnapi istentiszteletre rendszeresen elve-
zessék. A lelkészek a vallástanítás ellenőrzésére, az 
általuk végzendő konfirmácziói oktatásra kiváló súlyt 
helyezzenek; évenkint egyszer-kétszer gyermek-isten-
tiszteletet tartsanak s az ismétlőiskolások vallásos okta-
tására (vasárnapi biblia-órák) is terjesszók ki figyelni őket. 

d) Mivel pedig a vallásos nevelésnek már a családi 
tűzhelynél el kell kezdődni: mondja ki a közgyűlés, hogy 
e végből egy, a családok kezébe adandó s a gyermekek 
vallásos nevelésére kalauzul szolgáló ú. n. „Családok 
könyve" volna szerkesztendő. Terjessze e felvetett eszmét 
az egyházkerületi egyházi értekezlet elé s egyszersmind 
hívja fel Vasadi Balogh Lajos gyúrói lelkészt, az eszme 
indítványozóját, hogy az általa csak főbb vonásokban 
vázolt tervet részleteiben is dolgozza ki s terjessze azt, 
ha lehetséges, még az idén tartandó kerületi értékezlet, 
illetőleg a jövő évben tartandó egyházmegyei és kerületi 
értekezletek elé. 

Egyházi értekezletünk s illetve közgyűlésünk e nem 
kis fontosságú határozatát ós intézkedését legyen szabad 
a többi egyházmegyei egyházi és tanítói értekezletek, 
illetőleg egyházmegyék figyelmébe nyomatékosan aján-
lanunk. Sőt felhívjuk erre az egyházkerületi értekezlet 
figyelmét is, mivel kívánatos volna, ha dunamelléki egy-
házkerületünkben a népiskolai vallástanítás reformjának 
kérdése állandóan napirenden tartatnék s az egész 
vonalon egy irányú és rendszeres munkásság indulna 
meg, most ezen nagy érdekű, majd más időszerű reform 
előkészítése czéljából. — Ajánljuk a „Családok könyve" 
eszméjét is az illetők megfontolásába. Az eszme egész-
séges, s csakugyan szükséges volna a családok kezébe 
egy oly népszerű nyelven írt tájékozható könyvet adni, 
mely őket gyermekeiknek vallásos ós kálvinista szellemben 
leendő nevelésére folytonosan eszméltetnó s mintegy 
kioktatná. V. Balogh Lajos némi tervezetet már be is 
mutatott erre nézve; érdekkel várjuk a terv részletes 
kifejtését. 

További érdekes tárgya volt értekezletünk s köz-
gyűlésünknek a Varga Sándor ercsii lelkész által beadott 
azon indítvány, hogy helyezze az egyházmegye hatályon 
kívül 1885-ben hozott azon határozatát, mely szerint 
azon egyházban, a hol a lelkész, kegyévre igényt tart-
ható örökösök hátrahagyása nélkül hal el, a kegyév 
jövedelme, az adminisztrátori fizetés levonásával, felerész-
ben az özvegy-árva, felerészben a közpénztár javára for-
díttassék. Az egyházi törvény II. t.-cz. 77. §-a ugyanis 

azt rendeli, hogy „a hol ez elhunyt lelkész után sem 
özvegy, sem kiskorú árva nem maradt, ott a lelkészi 
állomás haladéktalanul betöltendő és elfoglalandó, az 
időközi teljes fizetés pedig . . . az illető egyház fenntartó-
alapjának létesítésére fordítandó". Ez ugyan elég vilá-
gosan van mondva, azonban a megelőző 75. §, bizonyos 
átmeneti intézkedésekről szólván, viszont úgy intézkedik, 
hogy az „egyházi törvénynek a kegyeleti időről szóló 
rendelkezései — így hát a 77. §-ban foglalt rendelkezés 
is — legkésőbben a törvény kihirdetésétől számított öt 
év alatt lépjenek életbe". Egyházmegyei értekezletünk 
s közgyűlésünk tehát úgy magyarázza a törvénynek ide-
vonatkozó pontjait, hogy neki teljes joga van szegény 
özvegyei és árvái érdekében hozott s az 1885. év óta 
érvényben is volt határozatát egész 1912 aug. l-ig to-
vábbra is fenntartani. Ehhez képest az iváncsai egyháznak 
s megválasztott ifjú lelkészének e határozat megváltozta-
tása tárgyában a közgyűléshez intézett folyamodását a 
közgyűlés elutasította. 

Több oldalról az a panasz merülvén fel, hogy István 
király napjának meg nem tartása miatt a ref. lakosság 
többféle zaklatásnak van kitéve : értekezletünk — s más-
napi egyházm. közgyűlésünk is — felhívja a lelkészek, 
egyházak figyelmét arra a kúriai döntvényre, mely az 
1906-iki egyházkerületi jegyzőkönyv függeléke gyanánt 
hivatalos formában közölve van s mely kimondja, hogy 
a mezei munka István király napján is akadálytalanul 
végezhető; másrészről felkéri Fejérvármegye alispánját, 
oly intézkedés tételére, hogy István király napja alkal-
mából a csendőri közegek részéről mintegy rendszeressé 
vált zaklatásoktól a ref. lakosság a jövőben teljesen 
mentve legyen. 

Szó volt még értekezletünkön a közjótékonyság és 
adakozás szervezéséről, a krajczáros protestáns irányú 
napilapról, melyre nézve erkölcsi pártolásunkat felaján-
lottuk, — egy református bankról vagy szövetkezetről, 
mely felett napirendre tértünk, — az ORLE alapszabá-
lyainak megerősítéséről, melyet ezidő szerint tárgytalan-
nak találtunk. Vagyis ezek szerint eléggé változatos és 
érdekes tárgysorozata volt ezidei értekezletünknek, melyet 
a „Légyen te kőfalaidban" . . . kezdetű énekversnek lelkes 
eléneklésével s Pátkai János pátkai lelkésztársunk áhí-
tatos imádságával, fejeztünk be, csaknem három órai 
eredményes munkát végezvén. 

(Vége köv.) 
Lévay Lajos. 

I R O D A L O M . 

A róm. kath. sajtóért. A róm. kath. egyház püs-
pökei egymásután sietnek a róm. kath. sajtó és az azt 
segítő róm. kath. sajtóegyesület támogatására. Pásztor-
leveleikben mutatják fel az egyház érdekét szolgáló 
napi-, hetisajtó és traktátusok nagy fontosságát, s nem-
csak a legmelegebben ajánlják ezek termékeit papságuk 
figyelmébe és támogatásába, de templomi gyűjtéseket is 
rendelnek el azok javára. Róm. kath. atyánkfiainak már 
van egy csomó napi- és hetilapjuk, vannak nagyszámmal 
egyesületi közlönyeik, hitvédő traktátusaik, — de mind-
ezzel még nincsenek megelégedve. Még nagyobb számú 
s még erőteljesebb sajtóorgánumot szeretnének, hogy 
általuk teljesen kiszorítsák a róm. kath. körökből a nem 
róm. kath. színezetű lapokat, folyóiratokat és füzeteket. 
Odaát nagyon jól tudják, hogy mit cselekesznek mind-
ezekkel. Ideát, nálunk, protestánsoknál azonban, sem 



fennt, sem ilant nem igen mutatkozik érzék a protestáns 
sajtó iránt, S ezért van az, hogy míg odaát fejlődés, 
előrehaladás, — nálunk csak vegetálás, vagy épen vissza-
fejlődés konstatálható. Vájjon mikor értjük meg mi is 
az idők jeleit és követelményeit ?! 

Újabban megjelent müvek. Warga—Zoványi : 
A keresztyén egyház története. IH-dik kötet. A paró-
chiális könyvtár első kiadványának harmadik darabja. 
A kötet a nagy port vert Zoványi-féle függelék nélkül 
bocsáttatott ki. 

Hit és Szabadság. Irta: dr. Pfennigsdorf Emil. 
Fordította: Gyalog István. A Magy. Prot. írod Társ. 
„Házi kincstár" cz. kiadványainak 10-dik kötete. Ez a 
mű külföldön már négy kiadást ért, s egyike azoknak a 
becses apologetikus műveknek, a melyeknek ott kellene 
lenniök minden protestáns család asztalán. Addig is, míg 
részletesebben szólhatnánk róla, melegen ajánljuk olva-
sóink figyelnébe. 

Koszorú. A Magy. Prot. írod. Társ. ily czímű 
népies kiadványainak 151—160. sz. füzete jelent meg 
legközelebb. Az egyes füzetek a következők: 151. A 
Zsoltár és a Himnusz. Elbeszélés. Irta: Szarka Lajos. 
— 152. A hitetlen. — Az ítélet. Verses elbeszélések. 
Irta: legifj. Szász Károly. — 153. A pálinka ördöge. 
Verses elbesíélés. Irta: Sárándy István. — 154. Szegedi 
Kiss István. Irta: Váradi Ferencz. — 155. Az ital átka, 
vagy Erzsók hajfürtje. Elbeszélés. Irta: Boldog Balázs. 
— 156. Az Ur ösvényein. Elbeszélés. Irta: Desseívffy 
Berta. — 157. Istennek minden lehetséges. Elbeszélés. 
Csobánczi József. — 158. Isten nem ver bottal. Elbe-
szélés. Irta: Moravcsik Gyuláné. — 159. A vér. Elbe-
szélés. Irta: Forgács Gyula. — 160. A jeddi papné. 
Elbeszélés. Ir'a : Szöts Farkas. — A Koszorú most meg-
jelent és régebbi füzeteit mily szépen fel lehetne hasz-
nálni a téli ic'őszak vallásos összejövetelein, s ott meg-
kedveltetve, mily sokat el lehetne belőlük terjeszteni! 

Szerezd meg az igazságot! és más beszédek. 
Irta: dr. Moody András skót ref. lelkész. Ebben a 
kötetben magyar ref. egyházunk hűséges barátja, buda-
pesti missziói lelkész korában elmondott beszédei válo-
gatott darabjait foglalta össze, s ami különösen kieme-
lendő, magyar nyelven adta ki. Addig is, míg bővebben 
ismertethetnék, jelezzük, hogy a kötet egyes darabjai 
rendkívül alkalmasak vallásos estélyeken váló használatra. 
A munka Hornyánszky Viktor könyvnyomdájában jelent 
meg. 

Vallás é$ művészet. Tanulmány, különös tekin-
tettel a művészetnek a vallás külső nyilvánulásában való 
szerepére. Irta: Réz László rozsnyói ref. lelkész. Kiadja 
a gömöri ref. egvházmegve lelkészi testülete. Rimaszombat, 
1909. 8°, 179 lap. Ára 4 kor. Kapható Szerzőnél. — A 
műről, a bővebb ismertetés előtt is, annyit jegyzünk 
meg, hogy a iturgia-reform körébe vágó, igen fontos 
kérdéssel foglalkozik. Ezért eleve is figyelmébe ajánljuk 
mindazoknak, a kik e kérdés iránt érdeklődnek. Sőt 
azoknak is, a kik az iránt eddig még nem érdeklődtek; 
mert megismerhetik belőle, hogy mily nagy fontossága 
van az istentiszteletben és a liturgiában a művészetnek 
és az eszthetik ínak, valamint azt is, hogy ezeknek fel-
használása tekintetében mennyire mehetünk el a prot. 
liturgia reformjánál. 

A Prot. Szemle f. évi szeptemberi (7-ik) füzete a 
következő tart?.lommal jelent meg: I. Értekezések és 
tanulmányok. Szegedi Kiss István. Faragó Bálint. — 
Kálvin és Szer\ et. Dr. Márk Ferencz. — Guyau a val-
lások jövőjéről. Szöts Farkas. II. Külföldi egyházi élet. 
p—f. III. Irodalmi Szemle. Legújabb Kálvin-irodalmunk. 

Váradi F. — A MP1T. idei népszerű kiadványai, s.—s. 
— Alexander Bernát: Művészet, a művészet értékéről 
Dr. Kristóf György. — A nagyenyedi Bethlen-kollegium 
önképzőkörének Émlékkönyve. Dr. K. G. — Falke R,: 
A három világvallás küzdelméről. Sz. M. — Wallrabstein 
J.: Küzdelem az alkohol ellen. Sz. M. — Pfannmüller 
G. : Jesus im Urtheil der Jahrhunderte. Sz. M. — Külpe 
0. : Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. 
Sz. M. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A tiszavalki ref. gyülekezet 

Vajda Sándor poroszlói, — a bükkzsérczi ref. gyülekezet 
Molnár Gyula hejőbábai segédlelkészt választotta meg 
lelkipásztorává. 

Egyházkerületi gyűlés. Az erdélyi ref. egyház-
kerület október 13. és következő napjain, Kolozsvárt 
tartja meg közgyűlését. 

A tiszai evang. egyházkerület, mint már jeleztük, 
f. hó 16-án kezdte meg közgyűlését Debreczenben. Ze-
lenka Pál püspököt, születése 70-ik évfordulója alkal-
mából, az egész kerület nevében melegen üdvözölte 
Szentiványi Árpád kerületi felügyelő és a nevezetes 
évforduló emlékére egy, a kerület összes tisztviselői 
arczképét magában foglaló díszalbumot nyújtott át a 
püspöknek, a ki azt hálás szavakkal köszönte meg. A 
gyűlés által elintézett ügyek köziil kiemeljük a követ-
kezőket : Az államsegélyből még hiányzó 300,000 koro-
nának kiutalványoztatását az egyházegyetem útján szor-
galmazzák. A budapesti tud. egyetemen szervezendő prot, 
theol. fakultás ügyét napirenden tartják. Megalkották a 
vallástanításra vonatkozó utasítást és a tanítók hivatalos 
viszonyait tárgyazó szabályrendeletet. — A szept. 17-iki 
ülésen kimondták, hogy az egyházkerületi segélyegyletet 
megszüntetik és pedig olyképen, hogy a tagoknak eddig 
beszolgáltatott díjait visszafizetik. Utasították az iskola-
fenntartó gyülekezeteket, hogy az iskolák törvényszerű 
elhelyezése, felszerelése ós a tanítók fizetésrendezése 
tekintetében az 1907 : XXVII. t.-cz.-hez alkalmazkodjanak, 
esetleg a szükségletek elláthatása végett államsegélyt 
kérjenek. A lelkészválasztási szabályrendelet módosítása 
ügyét, hozzászólás végett letették a gyülekezetekhez. 
Kimondták, hogy a reformáczió négyszázados évfordulója 
valamely alkotással tétessék maradandóvá s hogy erre 
a czélra gyűjtés indíttassék. 

A debreczeni Kálvin Emlék végrehaj tó-bizottsága, 
a mint a Debr. Prot. Lap írja, f. hó 15-én ülést tartott, 
hogy a mozgalomnak a nyári hónapokban szünetelt 
ügyét fokozott erővel újból megindítsa. A bizottság nem 
elégszik meg azzal, hogy a kerület határozata alapján gyűj-
tőívet küldjön minden gyülekezetbe, hanem a nagyobb 
egyházközségekben társadalmi mozgalmat is óhajt indí-
tani, arra nézve, hogy helyi bizottságok alakítassanak a 
gyűjtés szervezésére. Elhatározta a bizottság azt is, hogy 
gyűjtő íveit a többi testvérkerület gyülekezeteihez is el-
juttatja. 

Meghiusult lelkészválasztás. A solti ref. egyház-
megye majosházai gyülekezetének f. hó 19-én kellett 
volna lelkészt választani. Miután azonban a lelkészi ál-
lásra csupán egy segédlelkész adta be pályázatát, a 
gyülekezet kijelentette, hogy a választást nem ejti meg, 
hanem új pályázat kihirdetését kéri. 

Az erdélyi ref. egyházkerületi értekezlet okt. 
13. és következő napjain, az egyházkerület ülésezése 
idején tartja meg közgyűlését Kolozsvárt 



Egyházmegyei gyűlések. Szeptember első napjaiban 
a tiszáninneni ref. egyházkerületnek négy egyházmegyéje 
tartotta meg közgyűlését. Szept. 1-én az alsóborsodi 
egyházmegye ülésezett Hevesen. A gyűlés sajnálattal 
vette tudomásul Illyés Jánosnak, betegsége miatt a fŐ-
jegyzőségről történt lemondását. A lelkészi értekezlet elő-
terjesztésére felkérendőnek ítélték a kultuszminisztert 
annak szigorú elrendelésére, hogy a baptisták az átté-
résnél tartsák meg a törvénynek a személyes jelentke-
zésre vonatkozó rendelkezését. A nyugdijintézeti belépési 
járulékoknak a kerület által való fedezése iránt felter-
jesztést intéznek. — A felső-borsodi ref. egyházmegyének 
szept. 7—8. napjain Ládbessenyőn tartott közgyűlése 
arra kéri fel a kerületet, hogy az adócsökkentési segélyt 
kérő gyülekezetektől kötelező nyilatkozatot vegyen, arra 
nézve, hogy a díjlevelekben meghatározott fizetések ki-
szolgáltatására, illetve a régi adóalap megtartására abban 
az esetben is kötelezik magokat, ha a segély tőlük 
bármi okból megvonatnék; — a konventet pedig arra 
kérik, hogy az államsegély megfelelőbb összegét eszkö-
zölje ki és azt törvényileg biztosíttassa. — A tornai 
egyházmegye Tornán ülésezett, szept. 9-én. Ragályi 
Gyula gondnok, betegeskedése miatt lemondott tisztéről; 
lemondását azonban a gyűlés nem fogadta el. — Az 
ungi egyházmegye szintén szept. 9-én tartotta közgyű-
lését Ungváron. A gyűlés örömmel vette tudomásul, 
hogy az üresedésbe jutott egyik világi tanácsbírói tisztre 
tíernáth Zoltán, az egyik lelkészi tanácsbirói tisztre Magyar 
Bertalan aljegyző, a főjegyzői tisztre pedig Német Péter 
választatott meg. — Mind a négy egyházmegye foglal-
kozott a Ferenczy-üggyel s tiltakozott a kerületi auto-
nómia megsértése ellen. 

Protestáns közös-bizottság ülése. A hazai két 
protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására 
kiküldött állandó bizottságnak f. hó 22-dikén délelőtt 
ülése volt a pesti ev. egyház Deák-téri dísztermében. A 
bizottság a vegyesházasságok ügyében kiadott „provida" 
kezdetű pápai dekrétummal és az azzal kapcsolatos róm. 
kath. pápai utasítással foglalkozott. A bizottság a teen-
dőkre vonatkozó javaslat kidolgozására egy szűkebb 
bizottságot küldött ki. — Egy kisebb 8 tagú albizott-
ságot is szervezett a bizottság a saját kebelében. Ez 
albizottságnak az lesz a feladata, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériummal, egyházi és iskolai ügyekben 
közvetlenül érintkezzék. 

Vallásos estély. A Ref. Lelkészegyesület kongresz-
szusa alkalmával vallásos estély is lesz Debreczenben. 
Az estélyen Uray debreczeni lelkész imádsága után, dr. 
Vargha Gyuláné tart felolvasást a keresztyén életről és 
annak kötelességeiről; Lampérth Géza költeményeiből 
olvas fel; dr. Szabó Aladár budapesti lelkész pedig a 
Bethesda-kórházról és Filadelfia-egylet diakonisszaképző 
munkájáról tart előadást. 

Külföldi vendégünk. Donmergue Emil, a montau-
bani szabad theol. fakultás igazgatója, már megérkezett. 
Tanulmányútján legelső sorban a pápai főiskolát kereste 
fel. Úgy tudjuk, hogy Pestet s a pesti theol. akadémiát 
meglátogatva, Debreczent keresi fel s ott tartózkodása 
alatt meg fog jelenni a lelkészegyesület kongresszusán 
is. Illusztris vendégünk legyen szívesen üdvözölve kö-
zöttünk. 

Értesítés. Félreértések kikerülése és megnyugtatás 
végett értesítjük mindazokat, a kik a genfi csoportképet 
megrendelték, hogy az összegeket kézhez vettük. Miután 
azonban a megrendelők száma eddig igen csekély, s az 
a reménységünk, hogy a ref. lelkészegyesület debreczeni 

kongresszusán még több megrendelőt találunk: a képek 
elkészíttetése iránt csak a kongresszus után fogunk 
intézkedni. Addig pedig kérjük a megrendelők szíves 
türelmét. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Baksay István, nyug. rima-
szombati tanár, a magyar ref. tanárság nestora, az új 
iskolai év kezdetével, 89-dik születése napján, ismét 
beküldte a sárospataki főiskola új Vay-Mocsáry alapjára 
100 koronáját, a mellyel ezt az alapot már összesen 
900 koronával gyarapította. Adja Isten, hogy az összeg 
még az ezeren felül is minél magasabb lehessen! — 
Báró Vay Elemér, az alsóborsodi ref. egyházmegye 
gondnoka, újabban ismét 2000 koronás alapítványt tett 
a sárospataki főiskolán, azzal a rendeltetéssel, hogy 
annak kamatai egy külföldi tanulmányútra' induló ifjú 
segélyezésére fordíttassanak. A főiskola igazgató-tanácsa 
az alapítvány kamatait Kóréh Bélának, a főiskola volt 
szeniorának Ítélte oda. 

A budapesti ref. theol. akadémia ötven éves 
jubileuma. Az idén érte meg a budapesti ref. theol. 
akadémia teljes, négy évfolyamú intézeti fejlődésének 
ötvenedik esztendejét, Ezt az évfordulót az intézet okt. 
16-án, a délutáni órákban, a Kálvin téri templomban 
tartandó ünnepély keretében jubilálja. Az ünnepély rész-
letes programmja legközelebb fog megjelenni. Addig is 
azonban már jelezzük, hogy az ünnepélyt Baksay Sándor 
püspök imádsággal, dr. DarányiIgnácz főgondnok beszéd-
del nyitják meg. Szöts Farkas az intézet ötven éves 
történetét mutatja fel. Dr. Hegedűs István egyetemi tanár, 
az intézet egykori növendéke, alkalmi ódát szaval, s 
üdvözlő beszédek fognak elhangzani a régi növendékek 
nevében, úgy református, mint evangelikus részről. A 
jubiláris ünnepélyre az intézet meghívja a volt növendé-
keket, a testvér theol. akadémiákat és kerületeket. 

A D A K O Z Á S . 

A Hethesda-kórház megvételére befolyt adomá-
nyok 1909. június 12-től szeptember 9-ig: Pákozdy 
Sándorné —.50, Poroszlói É. K. szövetség perselypénze 
1.8, Bónis Dániel 5, Jakus István 3, Péntek István —.20, 
Jermendi Samu 2, özv. Kenessey Albertné 10, Molnár 
Irma 7, özv. Molnárné 2'60, Kovács Katinka 2, Cser-
halmi Ilona 5, Kenessey Béla 100, Farkas Lidi 20, 
Szabó Lajosné 2, Ivenderessy Ida 1, Vásárhelyi Lőrincz 
1, Ferenczy Gyula 2, Szakács Márton 2, özv. Putiski 
Mihályné 1, K. Nagy Károlyné 2, Pap Mihályné 2, X. 
Y. 21, Husztik Anna 2, Zs. K. 5, Kozma Lászlóné 10, 
Husz Arminné 20, Kőszeghy Károlyné 30, F. G 30, 
Győry Julianna 5, Haudek Károlyné 5, Major Irén 2, 
Jókai Szivanyó Eszter 1, özv. Nyáry Pálné perselye 
17-80, „D. C. S V." Erlangen 27'42,'B. Soós Eliz gyűj-
tése 10, Molnár Irma 10, özv. Nagy Jakab né 2, Rozsdás 
Anna 1, dr. Vercsó Sándor 2, S. Váradi Mihály 1, S. 
Váradi Albert 1, Horváth Zsófia 1, Pongrácz József 2, 
Szűcs Margit 3, Uray Sándor 14 66, Kenderessy Emil 
5, Pécsi József 1, Vécsey Tamásné 1.0, Baranyai Zsig-



mondné 10, Kaspar Károly 5, Papp Károlyné 10, Török 
Géza 2, Szalay Lajos 10, Oláh Gyula 2, rákosszentmihályi 
konfirmáltak 4'60, Kozelmiky György 1, R. 5, Benke István 
2, Szalay Júlia gyűjtése 5, mándi Mándy Lajos 50, Szalay 
Lajos gyűjtése 103*60, poroszlói perselypénz 15, Halász 
János, Poroszló 1, K. SzabóiImréné2, Joó Sándor 1, Kassai 
Mari 20, Szabó Jánosné 2, Záborszky Jánosné 1, Bácsy Gv. 
gyűjtése 80, Bácsy Gyula 20, Nyáry varroda perselye 14'77, 
66 sz. gyűjtőíven 40, Zmeskall Erzsébet 5, dr. Thaly 
Loránd 20, Kovácsy M- gyűjtése 12'77, Farkas Lidi 
gyűjtése 5"40, Dömösi Mihályné 25'50, özv. Kovács Ist-
vánné 1, özv. Seres Istvánné 1, Aranyos Károly 2'10, 
Tóth Jeges Sándor 2, Hermin testvér útján 13'80, 67. sz. 
gyűjtőív 20, Konrád Gábor 1, N. N. 10, Vasai Józsefné 
és Simon Andrásné 12, dr. Váradi Gábor 5, Biberauer 
Tivadarné 200, Faragóné 30, Csáky Sándorné és Szabó 
Erzsébet 120, Császár Eszter 6, Molnár Ilma testvér 
100, Mészáros István 1, özv. Bódi Gergelyné 3, Ács 
Eszter 3, Vilonya Mihályné 4, N. N. 5, Varga Zsuzsána 
10, M. J. 16, Marton Béniné emlékére 25, Kovács Irén gyűj-
tése 16'20, Fábián Mihály gyűjtése 30. Vernyik Andrásné J, 
Szakács Márton 2'40, Fekete Máté 5, Lénárd József 5, 
Magyaréi ref. hívek 7'61, ifj. Kiss Lajos 2, Csiky Annuska 
1, Szekeres Katinka, Annuska, Erzsike 5, Szász Márton 
5, Bene Lászlóné és Szakács Gyuláné 5, Keresztes 
Mózesné 1, Nagy János 1, özv. Pataky Mihályné 3, 
Lupényi Biblia olv. Szövetség perselypénze 2'52, B. Soós 
Eliz 4, Bundy Jolán 10, Szalay Lajos gyűjtése 71 "40, 
Erdélyi keresk. és hitelbank 10, Siiteő István gyűjtése 
278'50, Haudekné 5, Hackheiser Márta 2, Szalay Fülöp 
5, Sámuel Aladár 2, Budai Sándorné 2, Szalay Lajos 
20, Balláné Bazsó Ida gyűjtése 44. Nagy Péter gyűj-
tése (58. sz. íven) 15, Csánkyné 100, Szabó Mihályné 
10, Sallai Jánosné 5, Béres Andrásné 2, özv. Nyáry 
Pálné gyűjtése 14'50 korona. — Az adományozókra 
Isten áldását kéri s a további adományokat a szent 
czélra kéri dr. Szabó Aladár, lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók ós csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
album árjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 

N Y I L T T É R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget & Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásvácyvizkereskedéBekben vagy a Szinye-Lipdczi Salvator-forrás-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

tS^1 t^1 tS^ tc^ t^* té^ tc^* té^ t^* tc^* té^ 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára, 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

té^ eC^1té̂  ze^ 

Fizikai ) -g 
Kémiai | 
Természetrajzi; 

Vetítőgépek 
lege lőnyösebb be-

szerzési forrása. 
1/52 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker T Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s árje^jrzékek i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és Szabó 

H I R D E T E S E K . 

Miahansfohozó gerenda? 
A hansEolioző fierenda??? 

Reményi Ni 
a magyar kir. Zene-Akadémia házihangszer-
készítőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

ményi elismert elsőrangú mű-
hegedű-készítósi műterme 

Budapest, Klrúly-u. 58. 
Telefon 87—84. 15/14 

A Hubay-quintliszta húrok egye-
düli készítője. — Régi és saját 
készítményű mesterliegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a legmagasabb árakig. 



ckad. szobrász 
Első orsz. szabadalmazott 

s í r e m l é k m ü - g y á r o s o k 
BUDAPESTEN • VII., Rákóczi-út 90. 

Modern sírkövek, 
keresztelő meden- ÁT 
czék, úrasztalok! & 

[PCMNAíl 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Lotr^i/tosiihh o l c s ó iizf-m 1 Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

h a r m ó s i i u m o k a t 
minökétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapes t , X., D e l e j - u t c z a 2 5 / b . sz . (Tisztvise-rt-

t e l ep) . 

T a n e r ő k n e k s I f i k é -Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

sze&nek külön s z á z a -
l é k e n g e d m é n v 

Részletfizetés engedélyezve. 
B é r m e n t e s s z á l l í t á s a z u t o l s ó v a s ú t i 

á l l o m á s i g . 

A bécsi és párisi világkiál itáson, valamint a 
pécsi kiállításon kitüntetve. 

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési 
föltételek mellett szállít kiváló tiszta 
légnyomású esőrend szerű (pneumatikai) 
és villamos, tartós, nemeshangú orgo-

nákat. Rieger orgonagyárai 36 é\i fennállás óta 1500 orgonát 
szállítottak. 10/10 

T e r v e z e t e k é s r a j z o k k í v á n a t r a d í j m e n t e s e n . 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r,-t, 
B u d a p e s t , VI., N a g y m e z ö - u t c z a 4 6 / a . 1 9 / 1 8 

Orgona- és harmoniumgyár 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! E g y e d ü l l é t e z ő ú l d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző í s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplök, vetőgépek stb. 

Ezen motfírcséűlD-készletek felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet: 

A jelenkar legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gözgepek 
cserébe vétetnek. 

forrás 

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkttli töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 

O r g o n a g y á r 
villamos gépekkel berendezve 

R i e g e r O t t ó 
Budapest, VII., Glaray-ntcza 48. 

csász. és kir. udvari szállító 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 

és ehhez tar toző ló takarók , lószerszámok, ló to i lak , kocsisBltönyBk, ravata lozás! cz ik -
kek . Á. a ján la tokat és költségvetést k ívánat ra ingyen és bérmentve költi a 

gözerf i l iaj tás- és saját v i l lamosvl lágí tással berendezve, 

QRSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861. évbsn. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson . aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
ji.tányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-

" — ' » litva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeálli 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzókat kívánatra küldünk. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI. , Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás l<itGn5 cséplésért. \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

csénfőkészleteit 



ír-

Az összes iskolákban használt 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

kaphatók 

Hegedűs és Sándor 
iskolai könyv- és papirkereske-

désében 

Debreczen. 
Nagy képes árjegyzéket kívá- jj| 
natra i n g y e n és b é r m e n t v e 

küldünk. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , színházak, hadsereg, m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
s é g ű h ú r o s , vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speceialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javí tásában. 

„ H a s t g f o k o z ó q e ^ - e r r d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 

Régi mesterhegedíík vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b raktár é s 
- gyár. = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, k ivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

. tfc 

m 
m 
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tol 
tol 

m 
tol 
tol 
mt 
tol 

l e g j o b b 

Javításokra s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e különös gondot 
á|*j fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve . 

Hfv 
tol 
tol 
tol 
tol 
tol 

O L G A R K Á L M Á N 
müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Jutányos 
á rak ! 

^ Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

% m M M M M M M M M M M M M M M l 
HORNYÁNSZKY VlKTOR Od. É8 KTR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 46062. 

^ k M M M M M M M M m M M M m R M M M M M : § __ . ^ , _ 

Pontos és / ^ T O Jjk IPT = 5 é v i = ?© 
jótállás mellett! ü 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszereR, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak i0p r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX. ker. , Kálvin-tér 7. sz., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 

H A M A R I S T V Á N . 
Főmunkatársak: 

Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 f i l l é r 

Hirdetési d í j ak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

T A R T A L O M . Az Élet Könyvéből: A könnyű lelkek. K. T. — V e z é r c z i k k : A sajtó. H. I. — Elnöki megnyitó. Dr. Baltazár 
Dezső. — T á r c z a : Kálvin — Genéve prédikátora. Doumergue Emil — Dr. Tari Imre. — B e l f ö l d : Az Országos 
Református Lelkészegyesület III. kongresszusa. V. J. —-A vértesaljai egyházmegye egyházi értekezlete s közgyűlése. 
Lévay Lajos. — Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai. Homola István. — K ü l f ö l d : A magyar-
országi református egyház amerikai egyházmegyéje. Kuthy Zoltán. — I r o d a l o m , — E g y h á z . — Isko la . — E g y e -
sü l e t . — G y á s z r o v a t . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 
A könnyű lelkek.* 

„Megmérettél a mérlegen 
és könnyűnek találtattál." 

(Dán. 5.í7.) 

Vannak olyan könnyű lelkek, hogy a szellő is 
elfújja és a legkisebb szél is megforgatja őket. Nem 
gonoszok: semmi komolyabb igazságtalanságot nem vet-
h ^ t t i a k * - O ^ M é s r - d B & v & i seawMt seia vcgssöst 
komolyan. Indulataik őszinték, de gyorsan tovatűnők. 
Mulatnak a semmin s a semmi is sírásra fakasztja őket. 
Az egyik pillanatban még nevetnek, a másikban már 
könyekre fakadnak. Dőreség volna reájuk támaszkodni, 
mert semmi ellentállást nem fejtenek ki. Mindig sátor 
alatt tanyáznak és ha szilárd lakást ajánlanánk nékik, 
csak börtönt látnának benne. 

Ez a természetük tán kellemessé teszi őket a tár-
saságban, de egyszersmind képtelenné is minden érett 
megfontolásra, s bármily kitartó munkára. Ezek a könnyű 
lelkek nem fogják föl komolyan a bűnt; sem a világ 
bűnét, mely elsurran fölöttük, sem a saját bűnüket, 
melyen meg ők siklanak tova könnyedén. Nem kétel-
kednek, mert hisz kételkedni annyi, mint a valami mel-
lett és ellen szóló érveket mérlegelni, keresni, kutatni, 
gondolkodni. Egyszer tagadnak, máskor erősítenek. Szí-
vesebben teszik az utóbbit, mert könnyebb nékik igent 
mondani, mint nemet. Nincsenek kétségeik erkölcsi dol-
gokban. Nem tárul föl előttük a véghezvitt rossz fáj-
dalmas látványa, sem a kísértés fenyegető mélysége. 
Semminek se hatolnak a mélyébe és semmi se hatol 
szívük mélyéig. Csak a dolgok fölszínét ismerik és ma-
guk is egészen a fölszínen mozognak. 

S milyen hamar készen vannak ezek a könnyű lelkek 
a mentegetőzéssel. „így teremtett bennünket az Isten, 

* Első .része Couve: „Courtes Méditations"-ja nyomán. 

nem változhatunk meg. Nem mindenki született tragédia 
játszására." Gyarló mentegetőzés ez azok szemében, a 
kik belelátnak az emberi élet mélyébe 1 Nem színjáték 
az élet, a hol mindenkinek megvan a maga hol komo-
lyabb, hol vígabb, hol jellemesebb, hol erkölcstelenebb 
szerepe, hanem valóság! Valóság a jelen föladataival s 
a jövendő czéljaival. Milyen könnyű is volna a felelős-
ségektől megszabadulni, mikor túlságosan nehezeknek 
találjuk azokat.* ha azt mondhatnók, hogy túlságos köny-
nyüek vagyunk azokra nézve. Pedig mi magunk vagyunk 
létrehozói annak a természetnek, mely képtelenné tesz 
a mélységes megbánásra, a férfias elhatározásra, az áll-
hatatos cselekvésre ! A mi szalmalángszerű lelkesedésünk-
ből és abbamaradt fölbuzdulásainkból származik ingatag, 
ide-oda hajló természetünk. 

S hány ilyen lélek jár körülöttünk is. Hányra 
ráillenek az írás szavai: „Megmérettél és könnyűnek 
találtattál." Egész közéletünk tele van vélük. Ezek fog-
lalják el a legmagasabb polczokat is. Sőt fájó szívvel 
kell látnunk, hogy hajdan hajthatatlan magyar protes-
táns egyházunkban is kihalóban vannak a régi „súlyos" 
lelkek s egyre-egyre, szinte ijesztően nő ezeknek a 
„könnyű" lelkeknek a sokasága. 

Kálvint ünnepeljük, de ha fegyveres libertinusok 
törnének ránk, oda tudnók-e nékik kiáltani: „karjaimat 
levághatjátok, tagjaimat szétzúzhatjátok, de soha semmi 
erővel se fogtok arra kényszeríteni, hogy ezeket a szent-
jegyeket néktek, istenteleneknek odanyújtsam ! ?" Előre 
is készülődünk a reformáczió közelgő nógyszázados ünne-
pére, de vájjon, ha bajba, veszedelembe kellene men-
nünk egyházunkért, el tudnók-e mondani a Wormsba 
menő Lutherrel: „Ha eget verő tüzet raknának is Worms 
és Wittenberg közt, akkor is megjelennék az Urnák 
nevében és szájába lépnék a szörnynek, hogy vallást 
tegyek Krisztusról és Reá bízzam magam! ?" Magasztal-
juk Zwinglit, de ha egyháznnk érdeke a harczok meze-



jére hívna bennünket, elrnennénk-e véle a kappelni csa-
tába s meg tudnánk-e halni vele együtt ezekkel a sza-
vakkal: „A testet megölhetitek, de a lelket nem!?" 
Büszkén valljuk magunkat a gályarabok utódainak, de 
ha ránk szakadna újból a sötétség éjszakája, mint rájuk 
harmadfél századdal ezelőtt, el tudnánk-e menni velük 
együtt Pozsonyba, Nápolyba, a gályákra ? ! . . . 

Aligha . . . Az ilyenekre csak „súlyos" lelkek ké-
pesek. Ilyeneket pedig ma, a „könnyű lelkek korában" 
csak elvétve találunk. 

K. I. 

A sajtó. 
Október hó 3-án a magyar róm. kath. egyház liárom 

egyházmegyéjében, püspöki intézkedés folytán, „sajtó-
vasárnap" lesz. Ezen a vasárnapon e három egyházmegye 
minden plébánosa a templomi szószékből fogja felolvasni 
a róm. kath. sajtó támogatására felhívó püspöki pásztor-
leveleket, s azok alapján fejtegetvén a róm. kath. sajtó 
megteremtésének fontosságát, ennek érdekében templomi 
adakozásra hívja fel hallgató közönséget. A begyülendő 
összegek a róm. hath. sajtóegyesület támogatására for-
díttatnak. 

A kalocsai, székesfehérvári és rozsnyói püspöki 
megyék e sajtóvasárnapja s az azok érdekében kibocsá-
tott pásztorlevelek alkalmat adnak nekünk is arra, hogy 
egy kissé mi is elmélkedjünk a sajtóról és a saját saj-
tóviszonyainkról. 

Róm. kath. atyánkfiai az 1907. évi pécsi nagygyű-
lésen megalkották a magok sajtóegyesületét, a mely arra 
van hivatva, hogy a vallástalan, vagy épen vallásellenes 
napi és időszaki sajtóval szemben erőteljes, színvonalon 
álló róm. kath. sajtót teremtsen. Ennek az egyesületnek 
már sok ezerre rúgó tagja és tekintélyes pénzalapja van, 
s már képes arra, hogy egyes róm. kath. sajtóorgánumo-
kat tekintélyes segélyben részesítsen; tagjainak buzgól-
kodása által pedig a róm. kath. sajtótermékek elter-
jesztését jelentékenyen előmozdítsa. A két év alatt elért 
eredmény azonban nem elégíti ki azokat, a kik ismerik 
a sajtó rendkívüli fontosságát, s tudják, hogy a mai 
világban, megfelelő számú és minőségű sajtóorgánum 
nélkül, lehetetlen valamit diadalra vezetni. „Az eddig 
elért eredmény — mondja az egyik pásztorlevél — 
távolról sem közelíti meg azt a színvonalat, a melyet el 
kellett volna érnie; a gyűjtött összeg messze mögötte 
áll azon tőkének, a mely — mint alap — a katholikus 
sajtó czéljaira rendelkezésre kell, hogy álljon ; a siker 
nem áll arányban a várakozásokkal s nem felel meg a 
magyar katholiczizmusban rejlő anyagi és szellemi erőnek, 
— nem felel meg különösen Mária országa méltóságának 
és tekintélyének. Az elért csekély (?) eredménynél tehát 
nem szabad tétlenül megállanunk, de csüggedve abban-
hagyni sem szabad az üdvös munkát, mert a ki czélt 
kívánja, akarnia kell az arra szolgáló eszközöket is, úgy 
és addig, míg a czél elérkezve nincs". S bár a sajtó 
érdekében kifejtett akczió szép eredményeket ért el már 

is, — mégis, mi is úgy látjuk, hogy róm. kath. atyánk-
fiainál sem valósulhat meg minden egy varázsütésre, 
s hogy a nagy czél elérésének útjából még nekik is 
sok akadályt kell elhárítaniok. A legnagyobb akadály 
az egyöntetű működés hiánya és az egyházi főhatóságok 
késedelmezóse. Ez akadály meglétének kézzelfoghatóbb 
bizonyságául ne ni kell másra hivatkoznunk, mint arra, 
hogy a 18 róm. kath. püspöki megye közül még eddig 
csak háromban történt meg a sajtóvasárnap instituálása. 

Róm. kath. atyánkfiai is tehát még messze vannak 
attól, hogy a saját sajtóorgánumaikkal ne csak fel tudják 
venni a versenyt a vallástalan, vagy vallásellenes sajtóval, 
hanem hogy ennek termékeit képesek legyenek ki is 
szorítani a róm. kath. olvasóközönség köréből. De mégis, 
mily mértföldes léptekkel haladnak mi előttünk, protes-
tánsok előtt! Nekünk nincs se sajtóegyesületüiik, se saj-
tó-alapunk. Nincs egyetlen, számba vehető napi sajtóor-
gánumunk. Nincsenek sajtónk érdekében szavokat fele-
melő vezetőink. S nemcsak nincs mindez, de még akkora 
és olyan olvasóközönségünk sincs, a mely azt a néhány heti 
egyházi és iskolai közlönyt, a mellyel rendelkezünk, tisztes-
séggel fentartani képes volna. Az egyházi közéletben 
szereplő és a legtöbb esetben dominálni, vezetni szerető 
világi elemünk egyáltalában nem olvas semmiféle egy-
házi vagy iskolai lapot, a mely sajnos körülmény nem-
csak hogy tisztán a lelkészi és a tanítói elem nyakába 
veti ez orgánumok fenntartásának terhét, hanem azt is 
eredményezi, hogy egyházkormányzó világi elemünk szinte 
egyáltalában semmit sem tud a közvélemény óhajtásairól, 
törekvéseiről és a legtöbb esetben nem bír érzékkel, sem a 
közegyházunkra nézve veszedelmes jelenségek megítélé-
séhez, sem a teendők megjelöléséhez és támogatásához. 
S ha még legalább a prot. sajtó támogatására hivatott 
lelkészi és tanítói kar megtenné kötelességét ! Ebben a 
tekintetben sincs azonban dicsekedésre okunk. Hány és 
hány lelkészünk, tanítónk van. a ki nem járat, nem olvas 
egyáltalában semmiféle egyházi és iskolai lapot, hanem 
csak egy napilap által elégíti ki lapolvasási igényeit?! 

Bizony-bizony, csak sajnálatos vergődés az, a mi 
prot. sajtó viszonyaink terén tapasztalható! Csak fegyver, 
sőt kéz nélkül való küzdelem az, a mit a reánk zúduló 
veszedelmekkel szemben folytatni próbálunk! Lesz e ezen 
a téren valami örvendetes változás? Képesek lesziink-e 
csak rendes lépésekben is követni róm. kath. atyánkfiai-
nak mértföldes lépéseit? Addig nem, a míg mi is meg 
nem értjük, a mit a róm kath. Egyházi Közlöny ír, hogy: 
„Elérkeztek az egyöntetű, a szolidáris cselekvésnek napjai, 
s itt az idő, hogy ezt meglássuk minden vonalon, és minden 
fokozaton. Csak a vezérek szolidaritása teremtheti meg 
a tömegek szolidaritását. Egyöntetű vezérlet nélkül nin-
csen siker, nincs győzelem . . . . Ezt a nagy kérdést 
máskép, mint egyöntetű akarással megoldani soha képe-
sek nem leszünk!" 

De megórtjük-e?! 
A jelek nem igen mutatják ezt a megértést, főként 

a mi a cselekvést illeti. A sajnálkozásnak, az óhajtásnak 



hangjai elég sűrűn hangzanak ugyan, — de a mikor 
cselekvésről, a protestáns sajtó megteremtéséről, vagy a 
meglevőnek a támogatásáról van szó, akkor már hiányzik 
belőlünk mind a bátorság, mind a buzgóság, mind az 
áldozatkészség. Hiszen mióta sürgeti már a „közóhajtás" 
egy protestáns napilap meginditását. De nemcsak hogy 
nincs erő és áldozatkészség az ahhoz szükséges alaptőke 
összehordására, — hanem, a mikor ember is akad, a ki az 
anyagi áldozat meghozatalára ajánlkozik és csupán az 
erkölcsi támogatást kéri: még ennek nyújtásához sincs 
meg a protestáns közönségben s a lelkészi és tanítói 
karban a készség és a buzgóság! E helyett csak skon-
pulizálunk, gyanakodunk, kákán is csomót keresünk, — 
s az alkotásra képteleneknek bizonyulunk ! 
i' Adná Isten, hogy e tekintetben örvendetes átala-
kulás történjék ; mert ha úgy maradunk, a hogy vagyunk : 
soha, de soha se lesz erőteljes, színvonalon álló sajtónk, 
s azt a védő és támadó fegyvert, a melyet őseink oly 
erővel és hatalommal forgattak : mi ellenünk fordítja a 
haladó idő ! 

H. I 

Izgatók járnak körülöttünk. Maga a helyzet izgató, 
s azok, a kik akár tényükkel, akár mulasztásukkal 
felelősek a helyzetért. Ha hazánk sorsát a szellemi, erkölcsi 
jogi és anyagi felvirágozás biztos útján tudnók; ha egy-
házunk belső közjogi életében a krisztusi szeretet szelle-
mét, Kálvin alkotmányának alapelveit látnók érvényesülni; 
ha a vezéri helyek szép kijelentései cselekedettekkel iga-
zolva állanának előttünk; ha nem kellene joggal kételked-
nünk abban a biztosítékban, a mi törvény, abban az erős-
ségben, a mit a felelősségteljes állás ünnepélyes Ígérete 
szokott jelenteni; ha erkölcsi méltatásunk és anyagi 
helyzetünk mértéke állásunk jelentőségét és társadalmi 
díszét csak hasonlítólag is megközelítené: vájjon lenne-e 
kedve közülünk bárkinek is családja, gyülekezete békés 
otthonából a sebekkel fizető közélet harczmezejére kiszál-
lani, — és lenne-e hatalma odavonni a többieknek százait? 
Az egyéni reáhatás scenirozó körén kívül az aggasztó 
helyzet mélyén rejlenek azok a sötét okok, a melyek 
másfélezer magyar kálvinista lelkészt emésztő izgalomban 
tartanak. Ezeket az okokat kell megszüntetni, nem pedig 
az okozatot, t. i. lelkünk szomorú háborgását könnyed 
gyanúsításokkal megítélgetni. visszakorbácsolni. Ha bölcs 
orvosként nem a tünetet, hanem a betegség kútfejét 
fogják gyógyítani, akkor a békesség várva-várt szelíd 
angyala nyugodalmat csókol reánk s akkor ezt az egész-
séges nyugalmat nem lehet tőlünk semmiféle mester-
ségesen beoltott láz deliriumával elriasztani. 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület helyzetét az állami 
ós belső egyházi viszonylatban kell megítélésünk tár-
gyává tenni. Helyzetünk, a hivatalos szempontból tekintve, 
sem egyik, sem másik viszonylatban nem javult, Jog-
biztonságot az államtól, erkölcsi támogatást az egyháztól, 
illetve azok hivatalos felsőségeitől kértünk és vártunk. 
Nem kaptuk meg egyiket sem. Nem kaptuk meg annak 
a szellemnek természetszerű eredményeképen, a mely az 
illetékes tényezőket a konzervativizmus s ennek féltest-
vére : a reakczió lejtőjén mind alább-alább vonja. 

A kormánykörök bizonyos rétegeinek magatartásán 
legkevésbé sem csudálkozhatunk. A nemzeti szabedelvűség 
fellegvára nem is várhat segítséget onnan, a hol e kettős 
eszmény kiirtására készül keresztes háború. Állampolgári 
jogunk, egyesületi szabadságunk begátolása, a kálvinista 
papság egyetemében rejlő történelmi tisztesség megcsú-
folása egy lánczszem abban a politikában, a mely a 
lelki zsarnokság diplomácziai középpontjából nyeri az 
instrukcziót. Egyesületünknek sohasem jutott volna eszébe, 
hogy erejének, törekvésének legkisebb hányadát is vonat-
kozásba hozza a politika területével, valamint nem jutott 
volna egyházunknak sem soha, ha egy ismeretes poli-
tikai konczepczió, mint politikai tényezővel, nem bánt 
volna vele, s ilyen szempontból nem akarta volna a 
nemzeti ós lelki halál kitervezett útjából, mint akadályt 
eltakarítani. Kívülről jövő kényszer sodor a politika nem 
vágyott területére. A kényszernek azonban engedünk s 
annak keserűségét elvisszük a nép legszélesebb réte-
geibe is: józanítani. 

Elnöki megnyitó. 
Az ORLE. 1909 szeptember hó 29—30-án tartott közgyűlésén 

elmondotta dr. Baltazár Dezső elnök. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! A mi Urunk1, Jézus 
Krisztus szent nevében szeretettel üdvözlöm a közgyűlést, 
valamint az egybesereglett érdeklődő közönség tagjait. 
Ezt a templomot, melyben tanácskozunk, történelmi idők 
nagy emlékei avatták kétszeresen szentté. A szolgaság-
ból való szabadulás, a haragvó fejedelem és letiport nép 
között való egyesség nyitányát itt szerezte félszázaddal 
ezelőtt a szokás szerint lázadásnak minősített igazság és 
bátorság lelke. 

Az akkor itt jelen volt nagyok vágya, törekvése, 
czélja, az áldozat, melyre készek voltak, a lélek, mely 
szólni, tenni késztetett, a sors, mely nekik osztályul jutott, 
a most megjelent kicsinyekével rokon. Világosságra 
vágyunk, szabadságra törekszünk. Krisztus szerint való 
új világot czélzunk; áldozni készet, bátorság lelkével 
teljeset. Törvény szentesítette jogainkkal, megillető igé-
nyeinkkel, természetes szabadságunkkal a mellőzöttség, 
kínos kötöttség árnyékába állítottak vagyunk mi is. Vajha 
az eredmény is szaporítaná a rokon-vonások szálait. 
Megvan a reményünk. Mert a mit a bátorság Isten nevé-
ben kezd s a kitartás abban bízva folytat, azt a siker 
előbb-utóbb megkoszorúzza. 

Kettős az erő, a mely egyesületünk tagjainak eme 
szokatlan nagy számát gyűjtötte egybe. Egyik tényezője 
a kegyelet, a mely a reformáczió kőszikla-apostolának: 
Kálvin Jánosnak fényes emléke előtt alázatos tisztelettel, 
termékeny felbuzdulással, tettre kész elhatározással kíván 
áldozatot hozni; másik együtthatója az a nyomás, a mely 
mindnyájunk lelkét hazánk, egyházunk s önmagunk ag-
gasztó helyzetének láttán feszültségben tartja s nyugodni 
nem hagyván, tettre kényszeríti. 



Míg az állammal való viszonylatban a klerikális 
reakczió felülkerekedett, irányzatából mathematikai pon-
tossággal hozhatjuk le az állami köteles oltalom és jog-
szolgáltatás megtagadásának magyarázatát, ugyanakkor 
megdöbbent kérdőjelként kell megállanunk azon elbánás 
előtt, a mellyel egyházunk hivatalos vezetősége részéről 
találkozunk. Csak a kívülről jövő veszély mérvének figyel-
men kivül hagyása, egyesületünk czéljának, törekvései 
rugójának félreismerése s a hatalmi féltékenység indo-
kolatlan előtérbe állítása adhatják meg a kellő magya-
rázatot. Pedig ma, a mikor a vészes helyzet legjellemzőbb 
signaturájaképen a római kúria reánk reczipiálta az 
állami önállóságnak, lelkiismereti szabadságnak, minden 
felfelé törekvő jogosult irányzatnak, belső békének és 
haladásnak, — sőt bátran mondhatjuk— a r. katholikus 
egyház nagy érdekeinek, történelmi fenségének, hivatása 
tisztességének veszélyét, ellenségét: a jezsuita-rendet, 
ma már az egymás megértésének ideje nemcsak a refor-
mátus egyház kebelén belül, hanem országos kiterje-
désben, felekezeti különbség nélkül, az összes liberális 
tényezők között nagyon is elérkezett. A konventnek alap-
szabályunkkal szemben tanúsított s a kultuszkormány 
tervszerű fogásának deferáló állásfoglalása immár meg-
termelte az általunk előre megjósolt s tavalyi feliratunk-
ban erőteljesen hangsúlyozott következményt: a jezsuita-
rend belkörű, autononi, egyházi reczipiálását, minden 
állami beavatkozás és felügyelet nélkül. A konvent 
részéről a figyelmeztetés daczára elkövetett végzetes 
tévedés, részünkről a szerénytelenség nélkül hangoz-
tatható s a beállott következmény keserű elégtételével 
igazolt providenczia egymással egybevetve, amott leszállít-
hatná a szenvelgett csalatkozhatatlanság magaslatát, min-
ket pedig felemelhetne legalább a minden állampolgárt 
megillető jogi méltatás szerény színvonalára. Ideje volna 
már a negaczió merev álláspontjából kimozdulni és mél-
tányolni, hasznosítani azt a nem csekély erőt, a mely 
egyesületünkben a tétlen pangás lethargiájából felébredve, 
az angyal csapdosását megérezte s tettvággyal, nemes 
buzgalommal igyekszik menteni, a mi menthető. 

(Vége köv.) 

TÁRCZA. 

Kálvin — Genéve prédikátora. 
Doumcrgue Emil tanárnak, a niontaubani református theologia 

dékánjának előadása. 
(Folytatás.) 

Kálvint tehát szerették hallgatni. Ez az első és leg-
fontosabb kelléke minden szónoki sikernek. A második 
— és ez őbenne nem hiányzott — az egyszerűség és 
tekintély. Ritka tulajdonságok, némileg ellentétesek. Szinte 
azt kell kérdeznünk, miként találkozhatnak ezek egy 
személyben. Hallgassuk csak meg Kálvinunkat 1 

Minden szolgálatnak elhívás a kezdete. Tisztségét 
prédikátorunk nem maga választotta magának, hanem 

úgy ruházták reá, — akár akarta, akár nem. Tudjuk 
mindnyájan, hogy kétszer hívták meg Genéve-be. Saját 
életének veszélyeztetésével mind a kétszer eljött. Első 
ízben Farel támadásai rémítgették ; másod ízben a földúlt 
közállapotok és a rémuralom izgalmai nem egyszer csaltak 
könnyeket szemébe. 

Ott áll tehát szószékén. Nem a maga, hanem Isten 
nevében, a kinek Ő alázatos szolgája: „Mikor e tiszt-
séget átveszem, lelkem egész őszinteségével vallom, hogy 
magamat Istennek ajánlom föl áldozatul." Ez a tisztség 
azonban soha se költi fel benne a gőgöt. Törékeny hajónak, 
„repedt fazéknak" tartja magát, melynek nincs értéke, 
sem fontosabb szerepe. Inkább „a földön csúszik a porban, 
de magas tisztségre nem áhítozik." 

Következésképen nem is akar „a maga esze után 
igazodni." Főtörekvése az, hogy jó példával járjon elő s 
az igaz utat mutassa. Isten szolgája legyen az iskola 
első növendéke. Ha javítani akar, előbb magát javítsa 
meg. „Tanítását saját életével bizonyítsa és pecsételje 
meg". Lássék meg rajta, hogy a mit mond, azt „szivébe 
zárta, lelkébe véste, azért is úgy beszél, mintha Isten 
színe előtt állana." 

Ezek a föltételek őbenne mind megtalálhatók. Tekin-
télye egyre nagyobbodik. Prédikátorunk csakhamar kinő 
az emberi nagy7ság kereteiből. 

Valósággal „Isten angyala" ; több az angyalnál, 
„Isten szája," mely által Isten, mint egykoron a próféták 
Mózes és az apostolok szája által, „szent akaratját kinyil-
vánítja." „De azért — erre int Kálvin —- senki se 
vádoljon engem elbizakodottsággal. Én nem akarok 
bölcsebb lenni másoknál. Az Isten kegyelme műveli bennem 
azt, hogy megmondjam, mi jó, mi rossz. Nekem ez után 
kell igazodnom". A királyok követei urok nevében szólnak. 
Prédikátorunk is úgy van : ő Isten nevében beszél. Azt 
mondja: Mi úgy akarjuk, mi úgy rendeljük . . . . Egyetlen 
szava elégséges arra, hogy „a pokol fenekére vesse az 
Isten ellen lázadókat." Míg a libertinusok haboznak 
másnap szembeszállni Kálvinnal az úrvacsora-osztásnál, 
mert az urak őket megelőző nap megintették, addig 
Kálvin a legnagyobb nyugodtsággal „indul útjára." 

„A prédikátorok soha se igazodjanak maguk esze 
után — figyelmeztet Kálvin — hanem hirdessenek 
mindent Isten akaratja szerint. Vigyázzanak, ne vétsenek 
Isten méltósága ellen. Úgy hirdessék szentséges tanát, 
hogy az emberek félve hallgassák s ne merjenek ellen-
szegülni." 

Továbbá „szálljanak síkra a dombokkal és hegyek-
kel, vagyis: ne hunyászkodjanak meg gyarló emberek 
előtt. Mutassák meg, hogy a reájuk bízott Ige Isten 
királyi jogara, mely előtt minden teremtmény térdet, 
fejet hajtson." 

Végre „ne féljenek semmitől se; szorítsák rá a 
nagyokat, méltóságokat és hatalmasakat arra, hogy az 
Isten méltóságának engedjenek és előtte meghajoljanak. 
Adják tudtára mindeneknek, hogy az ige parancsszó. Épít-
sék Krisztus templomát. Forgassák föl a sátán birodal-



mát. Legeltessék a bárányokat, de irtsák ki a farkasokat. 
Oldjanak és kössenek. Ha kell, mennydörögjenek, szór-
janak villámokat." De mindezt „az Isten igéjével." 

Egyszerre csak elül a szélvihar, az égiháború, 
melynek félelmetes dörgései megremegtették a templom 
oszlopait. A szeretet lágy szellője ömlik el a hívek lehaj-
tott feje fölött: 

„Szent Pál szive gyengéd volt." — „Minél gyen-
gédebbek a szív érzelmei, annál szebbek." — „Ha azt 
akarod, hogy szeressenek, szeress te előbb," — „ Soha 
se légy epés." „Eezetet használhatsz, ha gyógyítja a 
sebet. Jobb, ha „olajat" is vegyítsz közé." „Ne légy 
túlságosan szigorú és bosszús." „Légy inkább szelíd, 
nyájas és jókedvű." És főképen: „A jó pásztor mielőtt 
másokat könyre fakasztana, előbb maga sír. Előbb maga 
gyötrődik, mielőtt másokat kínozna. Többet szenved, mint 
á mennyi fájdalmat másoknak okoz." 

Ez az az egyszerűség és tekintély, mellyel Kálvin^ 
Genéve prédikátora, munkához lát. így működik huszonöt 
éven keresztül, minden nap. Sorra veszi a hittan, erkölcs-
tan, politika, nemzetgazdászat minden időszerű kérdését. 
Szemében minden tárgy a vallás körébe vág. Beszéde 
előkészíti a vértanukat a hittan éleselméjű polémiájára, a 
börtönre, máglyára. Megmagyarázza Genéve új Izraelének 
törvényeit. Megveti alapját a közlekedésnek, kereskedelem-
nek, az egyészségügyi rendszabályoknak. Mélyreható taná-
csokat osztogat a házasfeleknek. Szól a gyermeknevelésről, 
a házassági kötelékek felbontásáról. Megbélyegzi a tár-
sadalmi félszegségeket, Gondja még a ruházatra és táp-
lálkozásra is kiterjed, az ipari foglalkozásra, szórakozá-
sokra, házi mulatságokra és az utczai komédiákra. Folyton, 
mindenütt a tiszta erkölcsöt hirdeti; olyat, a melyet talán 
még az angyalok sorában se találunk ! Meghallja őtőle 
mindenki, hogy mit kell cselekedni az élet bármely körül-
ménye között, hogy ne vétsen Isten igéje, saját lelke, 
lelkiismerete és szíve ellen. Meghallja ezt tőle mindenki, 
az egyszerű polgártól kezdve, föl a Kistanács tagjáig, de 
Vico márkitól és a szindikusoktól kezdve, le egész az 
utolsó iparosig. Ezt hallja tőle minden nő, Budé asszony 
épenúgy, mint komornái. Huszonöt év alatt minden lelket, 
minden szivet átalakított ez a fantasztikus nagyság: 
Kálvin, Oenéve prédikátora, szavával átalakítja a XVI. 
század reformált lelkét. 

(Folyt, köv.) 
Ford.: Dr. Tari Imre.. 

B E L F Ö L D . 

Az Országos Református Lelkészegyesület 
III. kongresszusa. 

Az ORLE. a Kálvin-jubileumi évben a régi kálvi-
nista városban, Debreczenben tartotta meg évi kongresz-
szusát. A rendes egyesületi munkához járult a nagy 
reformátor jubileuma, a mi az alkalom ünnepiességét 
nagy mértékben emelte. Megjelent a nagygyűlésen Kálvin 

világhírű tudós életírója, Doumergue Emil, a montaubani 
theologia dékánja is, ki most a magyar ref. egyház meg-
ismerése és a külfölddel való megismertetése végett pár 
hetet hazánkban tölt. A vendéglátó város és egyház gon-
dos előkészítő munkája is előmozdította az ünnepies 
gyűlés sikerét. Külső méreteiben is felülmúlta ez a kon-
gresszus az előbbieket. Csaknem ezer körül volt a kon-
gresszuson résztvevők száma. Az ünneplés és a gyűlési 
tárgyak fontossága is emelte a kongresszus jelentőségét. 
Ha egyszer a megélhetés kérdését elintézte az egyesület, 
az életmegújítás terén is áldásos munkát fejt ki. Mostani 
kongresszusával is haladt e nagy czél felé. 

Már szeptember 28 án, kedden megérkezett az 
egyesület tagjainak nagy része, a hozzátartozókkal együtt, 
az ország különböző részeiből. Magánházaknál, középü-
letekben és szállodákban nyert elhelyezést a nagyszámú 
vendégsereg. Délután 4 órakor Hajdúvármegye székházá-
nak tanácstermében választmányi gyűlés volt, mely a 
gyűlést előkészítette. Este 8 órakor az „Arany bika" 
vendéglőben ismerkedési estély volt, Már itt feltűnt a 
festői és impozáns kongresszusi vendégsereg nagy száma. 

29-én, szerdán reggel 8 órakor kezdődött meg a 
kongresszus a történelmi nevezetességű, hatalmas Nagy-
templomban tartott alkalmi istentisztelettel. A felvonulás 
a kollégiumi kert felől történt. Zsúfolásig megtelt a téres 
nagy templom az egyenruhába és fekete szalonruhába 
öltözött lelkipásztorokkal, családtagjaikkal és a nagy-
közönséggel. A „Jövel Szentlélek", a LXXXIX. zsol-
tár dallamára énekelt alkalmi közének éneklése és a 
főiskolai, énekkar éneke után Kiss József pápai esperes-
lelkipásztor, az egyesület egyik alelnöke, mondott alkalmi 
imádságot és egyházi beszédet az I. Kor. 2.3, 4. és 4.20. 
alapján. A tartalmas ós hatásos beszédben a lelki erő meg-
mutatását tűntette fel Kálvin életében és annak a mi életünk-
ben való megvalósítására buzdított. Alkalmi utóénekkel 
végződött az istentisztelet. A templomból kijövet lefény-
képezték az egész társaságot. 

Aztán átvonultunk a Kis-templomba, a közgyűlés 
helyére. Majdnem szűknek bizonyult a helyiség a rend-
kívül nagyszámú kongresszusi tagok és az érdeklődők 
befogadására. A XC. Zsoltár 1. versének eléneklése 
után, Baltazár Dezső dr., az egyesület elnöke, a lapunk 
más helyén megjelenő nagyszabású beszéddel nyitotta 
meg a gyűlést. Azután az istentiszteleten és itt is jelen 
levő Doumerguet üdvözölte magyar nyelven az elnök. 
Doumergue professzor franczia nyelvű tartalmas beszédet 
intézett az egyesülethez, melyben a magyar ref. egyház 
hazafiasságát és a mellett egyetemes keresztyénségét s 
a külföldi keresztyénséggel való állandó összeköttetését 
hangsúlyozta, a reformátorokra s közelebbről Kálvinra 
hivatkozva. Beszédét Kováts István dr. tolmácsolta. A 
közgyűlés következő pontja Eröss Lajos püspök Kálvin-
emlékbeszéde volt. A tudományos alapossággal készült 
nagy, másfél órás beszédben Kálvinnak a lelkipásztor-
ságról való felfogását tárgyalta egyes tükörképekben, 
különösen kiemelve a lelkipásztor tudományosságát, nép-



szerűségét és buzgóságát. Az emlékbeszéd után Szuhay 
Benedek szavalta el mély hatású Kálvin-ódáját. Az ün-
nepi rész után félórai szünet következett 12 órakor, a 
mely alatt egyes küldöttségek üdvözölték a város és 
vármegye, az egyház és egyházkerület főbb embereit, 
kik a kongresszus ügyét előmozdították. 

Szünet után folytatódott a gyűlés. Péntek Ferencz-
nek a kongresszus határozatainak pontos megtartása tár-
gyában való felszólalása és a rávonatkozó elnöki nyilat-
kozat után Tüdős István dr. terjesztette be az elnöki 
megnyitóhoz kapcsolódó indítványát, a jezsuiták reczep-
cziója ellen s a konventhez és képviselőházhoz intézendő 
felirat tárgyában. Az indítvány elfogadtatott. 

Ferenczy Gyula dr. titkári jelentését terjesztette 
elő az egyesület évi életéről, kiterjeszkedve minden mozza-
natra, a felmerült és tárgyalt kérdésekre. A jelentés kö-
szönettel tudomásul vétetett. 

Szondy Géza az alapszabályok ügyét adta és a 
választmány által javasolt részletes módosításokat terjesz-
tette elő, melyeket a gyűlés magáévá tett és elhatározta, 
hogy azokat a belügyminiszterhez felterjeszti, meg nem 
erősítés esetén a képviselőházhoz és a királyhoz folya-
modik. 

A kérdéshez hozzászóltak Péntek Ferencz, Nemes 
Árpád, Benkő Lajos, Bihari Lajos, Dusza János, Bese 
Lajos. 

Szellemi képzésünk hiányának, illetőleg a lelkipász-
torképzés reformjának időszerű, fontos kérdését, Kováts 
István dr. és Veress Jenő tárgyalták. Kováts István a 
szocziális téren való hiányokat és reformokat tárgyalta. 
Elfogadott határozati javaslatában a szocziologiának a 
rendes tárgyak közé való felvételét hangsúlyozta. Veress 
Jenő a lelkipásztorképzés egész kérdésére kiterjeszkedett 
s különösen a theol. tudományos és gyakorlati képzés 
és keresztyén lelkipásztori nevelés szükségességét emelte 
ki. Részletesen tárgyalt határozati javaslatában felsorolta 
a szükséges reformokat. Benkő Lajos, Kovács István, 
Várady Lajos, Bihari Lajos, Hamar István, Péntek Ferencz 
hozzászólása után, némi módosítással az egész javaslatot 
elfogadta a közgyűlés. D. u. 3 óra volt már ekkor. Az 
első napi gyűlés ezzel véget ért. Gyűlés után az „Arany 
bika" vendéglőben nagy ebéd volt, melyen sok pohár-
köszöntő hangzott el. 

5 órakor a főiskola és a nagy templom mellett 
levő kertben, az egyesület nevében Tüdős István dr. a 
Bocskai szobrára helyezett koszorút alkalmi beszéd kísé-
retében, Nagy Vincze pedig a gályarabok szobrát koszo-
rúzta meg, alkalmi költeményét elszavalva. 

l'L6 órakor a főiskola dísztermében belmissziói 
estély volt rendkívüli érdeklődés mellett. A szűk terem 
nem is tudta mind befogadni a nagyszámú érdeklődőket. 
A debreczeni ref. leánynevelő-intézet karéneke után, Uray 
Sándor debreczeni lelkipásztor megnyitó beszédet és 
imádságot mondott. Vargha Gyuláné a Krisztusban való 
élet boldogságáról és kötelességeiről beszélt személyes 
visszaemlékezések kapcsán. Lampérth Géza genfi-ünnepi 

Kálvin-köszöntő költeményét, „A gályarab" és „A diako-
nissza" cz. költeményeit olvasta fel. Szabó Aladár dr. a 
Filadelfia-diakonissza-egyletről és a Bethesda-kórházról s 
az azok alapját képező keresztyén elvekről beszélt s az 
intézmény támogatására buzdított. A perselypónz erre a 
nemes czélra fordíttatott. A főiskolai énekkar énekével 
záródott a belmissziói estély. 

Este a színházban díszelőadás volt, melyen a kon-
gresszus tagjai és vendégei közül többen résztvettek. 
Ezzel záródott a kongresszus első napja. V. J. 

(Folyt, köv.) 

A vértesaljai egyházmegye egyházi értekez-
lete s közgyűlése. 

(Folytatás és vége.) 

Másnap, szeptember 14-én, folyt le egyházmegyei 
közgyűlésünk, — a mely nagyon nyomott hangulatban 
kezdődött, egyrészről Kontz Imre esperesünk szemmel-
látható gyengélkedése s másrészről a miatt, hogy sem 
gondnokunkhoz, gróf Dégenfeld Lajos úrhoz (felesége 
betegsége miatt) nem lehetett szerencsónk, sem világi 
tanácsbíráink nem szerencséltettek megjelenésükkel, 
mivelhogy közülök öten már előzőleg beadták tanács-
bírói tisztségükről lemondásukat, okul adván, hogy a 
pákozdi lelkészválasztási ügyben mult évben hozott egy-
házmegyei bírósági ítéletet az egyházkerületi bíróság 
megváltoztatván, ezzel világi tanácsbíráinknak eddig 
követett irányelveit mintegy helytelenítette stb. így a 
kápolnásnyéki egyház képviselőjét, dr. Balassa Józsefet 
kérte fel a közgyűlés a társelnöki szék elfoglalására. 

A tagok igazolása után a szavazatbontó-bizottság 
jegyzőkönyve olvastatott fel, mely szerint az egyház-
megye lelkészi tanácsbírájának Forgács Endre sárbo-
gárdi lelkész választatott meg. A jeles egyházi író, ki 
az előző napon bár félig betegen, mindnyájunkat elra-
gadó hévvel adta elő Kálvint magasztaló ódáját, gyen-
gélkedése miatt kénytelen lévén a gyűlésről eltávozni, 
hivatalos esküjét ez alkalommal nem tehette le. 

Esperesünkön is látszott, hogy a vállaira nehezült 
88 év terhe, vagy legalább is a negyednapja tartó hiva-
talos elfoglaltatás (Püspök úr fogadása Seregélyesen, 
lovasberényi templomszentelés, egyházi értekezlet stb.) 
nagy mértékben kimerítette ; ám azért kérésünk ellenére 
is, maga olvasta fel, bár gyöngülő hangon, esperesi 
jelentését. 

Az esperesi-jelentés elsősorban a Kálvin-jubileumról 
emlékezik meg, melyet úgy Genfben, mint hazánkban 
s így egyházmegyénk kálvinista templomaiban is nagy 
lelkesedéssel ünnepeltek meg a ref. egyház hívei. -— 
Az adócsökkentési segélyért a mult évben 11 egyház 
folyamodott. A gyülekezetekben mindenütt rend és buz-
góság. Egyházi adóhátralék ugyan sok egyházban van, 
de behajtásán mindenütt buzgólkodnak. Kitértek egy-
házunk kebeléből, kevés kivétellel mind a szórványban, 
23-an; egyházunkba áttértek 11-en,—" igy a veszteség 12. 

Egyes egyházak és hívek a lefolyt évben is szép 
jelét adták buzgóságuk és áldozatkészségüknek. Aba 
építkezésekre 1200 koronát fordított, régi orgonáját 
1300 kor. költséggel, melyet közadakozásból fedezett, 
átalakíttatta. Dettrich Mariska úrleány konfirmácziója 
emlékére művésziesen hímzett úrasztali terítőt adomá-
nyozott, 600 kor. értékben. Bián a lelkészlak mellék-
épületeinek újraépítésére 2500 koronát költött az egyház. 



Bicskén az ú. n. százéves-alap immár 4773 koronára 
gyarapodott. Csákváron a templomtetőzet újraépíttetett 
1100 kor. költséggel. Lovasberény 20,000 kor. költséggel 
renoválta templomát, melyet f. é. szept. 12-én Baksay 
Sándor püspök úr avatott fel az esperes és 22 lelkész 
részvétele mellett. A többi egyházak is többé-kevésbbé 
jelentékeny összegeket fordítottak épületeik javítására. 

Lelkészeink sorából Tóth Benő iváncsai lelkész-
társunk dőlt ki ez év február havában 84 éves korában. 
Helyére ifj. Varga Sándor tarsoki h. lelkész választatott. 
Az üresedésben volt pákozdi lelkészi állás Csóki István 
felcsúti lelkésszel, az ő helye Felcsúton Gaál Antal bod-
méri lelkésszel töltetett be, míg Bodmérra Bazsó Lajos 
szabadszállási s. lelkész választatott meg. — Az egyház-
megye népessége 39,826; a szülöttek száma volt 1306, 
a megholtaké 955. Házassági szövetséget kötött 403 pár. 
Konfirmáltatott 677 növendék. 

Az éljenzéssel fogadott esperesi jelentés felolva-
sása után egy tanítónő s három tanító tette le a hiva-
talos esküt. Majd lehangoltságot keltett, hogy mint már 
említéni. 6 világi tanácsbíránk közül 5-en, ú. m. Sárközy 
Aurél, Farkasdy Dezső, Szüts Jenő, dr. Szüts Andor és 
Végh János urak, a közgyűléshez intézett beadványukban, 
tanácsbírói tisztségükről lemondottak. Magánúton már 
hasztalan próbáivánőket lemondásuk visszavételére rábírni, 
kénytelen volt azt a közgyűlés, sajnálattal bár, de mégis 
abban a reményben elfogadni, hogyha egyházmegyénk 
gyülekezeteinek irányukban különben sem változott 
bizalma, mint remélhető, újonnan leendő megválaszta-
tásukban nyerend majd kifejezést: kész szívvel ajánlják 
fel magukat újból egyházmegyénk s anyaszentegyházunk 
szolgálatára. 

Sajnálattal vette a közgyűlés tudomásul két vete-
rán lelkész tanácsbírájának: Báthory Dániel baracskai 
és Mészöly Pál tabajdi lelkészeknek a lemondását is. 
Mindketten előhaladt korukkal járó erőtlenségökre hivat-
kozva kérik felmentésöket az általuk viselt tisztségek 
alól. Mind a ketten évtizedek során bu7gó és sikeres 
munkálkodást fejtettek ki egyházmegyénk szolgálatában, 
készséggel teljesítvén tisztségökből folyó mindennemű 
kötelessegeiket és megbízatásukat: Báthory Dániel úr 
úgyis mint az egyházmegyei tanügyi bizottságnak hosz-
szas időn keresztül volt fáradhatatlan buzgalmú elnöke 
és többféle bizottságnak munkás tagja, — Mészöly Pál 
úr pedig, mint egyházmegyénknek szintén számos évekig 
volt jelestollú főjegyzője, az egyházmegyei különféle 
pénztáraknak s az orsz. közalapi pénzeknek mindig pon-
tos, lelkiismeretes kezelője. Közgyűlésünk, midőn hatá-
rozottan kifejezett lemondásukat, sajnálattal bár elfo-
gadta, egyszersmind mindkettőjük irányában teljes elis-
merésének és hálás köszönetének adott kifejezést s 
egyházmegyénk szolgálatában szerzett érdemeiket hálásan 
örökítette meg jegyzőkönyvében. 

Ezek után elrendelte a közgyűlés, hogy a szavazás 
az öt világi s a két lelkészi tanácsbírói tisztségre decz. 
elsejéig megejtessék. Báthory Dániel helyébe a tanügyi-
bizottság elnökévé Forgács Endre sárbogárdi lelkészt, 
Mészöly Pál helyébe egyházmegyei pénztárnokul Urházy 
Sándor kápolnásnyéki lelkészt választotta meg a köz-
gyűlés. 

A misszió-bizottság terjedelmes jelentése részletesen 
beszámol a „vértesaljai misszió" mult évi munkájáról, 
melyet táblás kimutatásban is feltűntet. Az egyházmegye 
34 egyháza közül 24-nek van több-kevesebb népességű 
szórványa. Az ezekben lakó ref. lelkek száma felülmúlja 
az ötezret, ezek tanköteles gyermekeinek száma pedig 
a 400-at. Ez utóbbiak rendszeres vallásos oktatásáról a 

lehetőséghez képest gondoskodva van, a mennyiben 13 
iskolában az egyházak lelkészei, 10 iskolában az egyhá-
zak tanítói teljesítették a vallástanítást. De még mindig 
sok a kívánni való e tekintetben. A lelkészek szórvá-
nyaikat olykor meglátogatják, vallásos iratokat osztanak 
ki, 7 alkalommal istentiszteletet is tartottak, 12 növen-
déket konürmáltak, lelkipásztori látogatást 22-szer, iskola-
látogatást 23 esetben végeztek. A szórványok hívei 
ünnepnapokon többnyire bejárnak az anyaegyház teinp 
lomába; a lelkészek szolgálatát keresztelés, esketés, 
temetés esetén igénybe venni el nem mulasztják. 

A ^szórványok rendszeres lelki gondozása azonban 
sok nehézséggel van összekötve, mivelhogy mindössze 480 
koronányi az az összeg, melyet e célra a konventtől, 
illetőleg a kerülettől kap a vértesaljai misszió. Igaz, hogy 
annak idején sikerült 8 egyház lelkésze részére úti-
átalány czimén összesen 1250 koronát eszközölni ki az 
államtól, azonban a többi egyház vajmi csekély, vagy 
épen semmi segélyben sem részesül. — Az esperesi 
jelentésből úgy értesültünk, hogy ezeken az állapotokon 
aképen lenne segítve a jövőben, hogy egyházmegyénkben 
3 utazó lelkészi állás szerveztetnék a szórványok inten-
zívebb lelki gondozására. Igen szép terv; csakhogy való-
sulása elé óriási akadályt gördít az anyagi erő hiánya, 
mint erről a konventi misszió-bizottság jelentése évről-
évre szomorúan tanúskodik. Egyházmegyénk újból fel-
hívta a lelkészek, tanítók figyelmét a szórványokról való 
gondoskodásra, különösen a pusztai iskolákba járó gyer-
mekek vallásos oktatására. A konventet pedig ismételten 
felkérte arra, hogy tegyen különbséget a voltaképeni 
misszionáriusok s a szórvánnyal biró anyaegyházak lel-
készei közt s ne kényszerítse ezeket amazokkal ugyan-
azon sablon szerinti eljárásra, vagyis utazási napló vite-
lére, egyház- iskola-látogatási jegyzőkönyv beterjesztésére. 
Kéri azt is, hogy a táblás kimutatás rovatait az egyház-
megyei missziók helyi viszonyaihoz képest módosítsa s 
hogy a statisztikai adatok ne a polgári év szerint, hanem 
az iskolai évnek megfelelő ú. n. „missziói évről" legye-
nek beterjesztendők. 

Ezután az egyházi értekezlet javaslatai vétettek 
tárgyalás alá, a melyekről már előbb referáltam s melyeket 
a közgyűlés változtatás nélkül elfogadott. Elrendelte azt 
is, hogy az egyházi értekezlet Kálvin-ünnepélyén elhang-
zott felolvasás, költemény és imádságok a jegyzőkönyv 
függeléke gyanánt s a négyszázados évforduló szerény 
emlékéül kinyomattassanak. 

Örvendetes tudomásul vette a közgyűlés, hogy néhai 
Pénzes János volt pátkai lakos a pátkai egyháznak 
végrendeletileg mintegy 25 ezer koronát hagyományozott. 
Mivel pedig a végrendelet perrel van megtámadva, uta-
sította az egyházat, hogy érdekei megóvása végett az 
egyházmegyei ügyész közbejöttével minden lehetőt tegyen 
meg. Hálásan örökítettük meg jegyzőkönyvünkben, hogy 
néhai Kopasz Ferenczné, szül. Fiáth Bianka úrhölgy az 
abai templom jókarban tartására 1000 korona alapítványt 
tett s hogy Sigray Pál dunapentelei földbirtokos értékes 
úrasztali edényeket ajándékozott a dunapentelei fiók 
egyháznak, melynek megalakulásán, anyagi és szellemi 
erősbödésén szívvel-lélekkel munkált és buzgólkodik 
folyvást. 

A különböző bizottságok jelentései egyszerűen tudo-
másul vétettek. Néhány anyagi ügy intéztetett el s végül 
egyházkerületi képviselökül Vasady Balogh Lajos gyúrói 
lelkészt és dr. Szüts Gedeon egyházmegyei ügyészt 
választotta meg a közgyűlés, mely fél tíz tájban kez-
dődvén, délután félegykor már véget is ért. 

Lévay Lajos. 



Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 

(Folytatás.) 

Az evangélikus egyháznak ezen évről-évre megújuló 
ós növekedő vesztesége igazán elszomorító, sőt megdöb-
bentő. Hogy mit jelent az egyházunkra, csak akkor tudjuk 
kellőképen méltányolni, ha elgondoljuk, hogy itt tulajdon-
képen 592 család fél nemzedékének elvesztéséről van 
szó, sőt a ki gyermekét más vallásnak adta oda, azt vajmi 
gyenge szálak fűzik saját vallásához, egyházához, annak 
legtöbb esetben, mint a gyakorlat bizonyítja, az a következ-
ménye, hogy a házastárs és gyermekek vallása kedvéért a 
maga vallását is azzal cseréli fel. Igazán egy cseppet sem 
csodálkozom azon s meg tudom érteni azt, hogy csak az 
evangélikus egyház körében támadhatott oly indítvány, 
mint a minőt az egyházért aggódó, nemes lelkű dr. 
Sztehlo Kornél az ev. egyház egyetemes ügyésze a buda-
pesti ev. egyházmegye május 17-diki ülésében felvetett. 
Nem hiszem, hogy az indítvány elfogadása egyházunkat 
e tekintetben zöld ágra juttatná. A mindkét egyház 
közhangulatát kifejező egyházi orgánumok előzetes beha-
rangozása s az indítvány lényegére, az unióra vonat-
kozó kikosarazás után alig hagy mélyebb nyomot maga 
után az egyházért aggódó nemes lélekből fakadó indít-
vány. Nem vallási korszakot élünk most, a melyben a 
hit, a vallás kérdései uralják és foglalják el az emberek 
szivét és agyát, hanem a lét és nem lét, az érdek har-
czait vívjuk, hol nyíltan, hol titkon, de megfeszítve, 
erőlködve folytonosan és szüntelenül, a melyben van, 
lehet érdekszövetség, egymásrautalás, egymást támogatás, 
de hitbeli, szívbeli, igaz testvéri unió, egyesülés ki van 
zárva. Sőt a ki azt keresi, azután sóvárog és óhajtozik, 
csak a maga gyengeségéről, az élet harczában a maga 
harczképtelenségóről tesz bizonyságot. Ennek illusztrálá-
sára és bizonyítására lesz éppen alkalmas a felvetett 
indítvány. Természetes folyamat, hogy a testvéri ölel-
kezésből mindig a gyöngébb fél húzza a rövidebbet. 
Hazánkban az egységes, úgynevezett magyar vallás sok 
tekintetben nagy előnyben van a nemzetiségileg tagolt, 
három nyelvű Lutheri vallással szemben. íme, az 1313 
oly vegyesházasságban, hol az egyik fél ág. h. ev., a 
másik fél reform. 177 megegyezés létesült, melyekből 
121 esetben a ref. és 56 esetben az ág. h. ev. vallást 
fogják követni a-gyermekek. Vesztesége az ev. egyház-
nak : 65. Ennek, még sok más gyakorlati eset által 
bizonyítható megállapításáért s nyilt hírmondásáért ne 
vessen senki reám követ s ne mondja azt reám, mintha 
én a két egyház testvéri együttműködését perhorres-
kálnám. Nem, mert igen is a római katholiczizmussal 
szemben vívott erős egyházpolitikai iiarczban a két egy-
ház egymásra van utalva, ám az egyháztársadalmi műkö-
désében és nyilvánulásában azonban tartsa meg mind-
egyik fél a maga önérzetes, hitelvi hivatásának megfe-
lelő határozott nyilvánulását. A kullogás másnak szekere 

után soha sem volt férfias, soha sem vált a kullogónak 
díszére és előnyére. 

Ha tudna evangélikus egyházunk erősebb, hatá-
rozottabb belső energiát kifejteni, a mire pedig magában 
elég alapja van s nem kell senkitől semmit kölcsön 
kérnie, ha tudna a nyelv, nemzetiség szerint háromfelé 
tagolt egyházunk az egyben, a főben a Jézus Krisztusban 
való hitben egygyé és erőssé lenni a mindenki egyházi 
ténykedésében és nyilvánulásában csak erre nézne, erre 
törekednék, akkor meg tudnánk állani ebben az egyház-
társadalmi, a létért való küzdelemben s tudnánk, mint 
egykor, előre nyomulni, a Lutheri reformácziónak tekin-
télyt és diadalt szerezni. 

De épen e tekintetben vagyunk arra a leggyen-
gébbek s a legalkalmatlanabbak. Egykori dicső hitbeli 
erősségünket megernyesztette részben a modern korszel-
lem, mely híveink nagy részét közönyössé tette a vallás 
és az egyház ügyei iránt. Ezzel szemben egyházunk még 
nem fejezte ki, nem foglalta el a maga határozott állás-
pontját. Mintha megfeledkezett volna arról, hogy a 
retormáczió nem merev megcsontosodás, hanem folytonos 
haladás; hogy annak az egyháznak, a mely meg akar 
állani s nem akar megsemmisülni, annak a korszellem 
ütőerére kell tennie kezét, hogy vezesse, irányítsa azt. 

De megernyesztette másrészt hitbeli egységünket 
és erősségünket a jelenkor egyre súlyosbodó anyagi 
gondja is, mely a legnemesebb törekvéseknek is szár-
nyát szegi, továbbá a politika, mely a vezéreket és-a 
tagokat sokszor egymással szembe állítja s az egyházat 
a pártpolitika bizonytalan hullámain ide s tova hányja; 
azonban a nemzetiségi feszültség, mely a nyelv érde-
keire sokkal féltékenyebb és érzékenyebb, mint a hit, a 
vallás és egyház érdekeire ezeket amannak sokszor alá-
rendeli. 

Gyengeségünk, hogy hivatott vezéreink is, illő 
tisztelet a kivételeknek, kevésbbé tudnak lelkesedni a 
hit és lelkiismereti szabadságért. A pártpolitika s a nem-
zet anyagi érdekei uralják s lefoglalják minden idejöket 
és erejöket. Püspökeink az állammal való túlsók össze-
köttetésnél fogva kevésbbé superintendensek, mint inkább 
adminisztrátorok. Tanítóink s valljuk meg, mi papok is, 
mindkét szemeinket a mindenható államra íüggesztjiik, 
onnan várjuk a boldogulást, anyagi érdekeink kielégí-
tését ! Ily viszonyok között a létért való harczban a 
római katholiczizmussal szemben, ebben a reverzális 
hajszában egyházunkra nézve legelőnyösebb lenne, ha 
vissza lehetne állítani az 1868. évi LIII. t.-cz. 12. ,§-át 
vagyis hogy a gyermekek a szülők vallását nemök sze-
rint kövessék. Ámde, ha az egyházpolitikai törvények 
revíziója egyszer komolyan megindulna, a mai felekezet-
közi és politikai viszonyok között, kérdés, hogy az e 
pontnál megállana-e s nem okozna-e még érzékenyebb 
változást? E kérdésre adjanak felvilágosítást a nálam 
hivatottabbak és illetékesebbek. 

(Folyt, köv.) 
Homola István. 



K Ü L F Ö L D . 

A magyarországi református egyház amerikai 
egyházmegyéje. 

(Folytatás.) 

9. Neiu-Yorki egyház. Istentiszteletek vasárnap d. 
e. és d. u. tartattak, hétköznap nem. A roseton-i szór-
ványban i-szer volt istentisztelet. Úrvacsorával éltek: 
New-Yorkban 1714, a, szórványban 105, összesen 1819. 
A tagsági díjat fizető református egyháztagok száma 
New-Yorkban 267. k református vallásúak összes lélek-
száma New-Yorkban 2000, a szórványban 500, összesen 
2500. A new-yorki egyház anyakönyve nagy számokat 
mutat fel. Született és megkereszteltetett: 1908-ban 
116, az egyház egész fennállása alatt összesen 917. 
Házasságot kötött 1908-ban 70 pár, az egyház fennál-
lása alatt összesen 978 pár. Meghalt és eltemettetett: 
1908-ban 24, az egyház fennállása alatt összesen 113. 
Konfirmáltatott: 1908-ban 9, az egyház fennállása alatt 
összesen 166. Áttért hozzánk: 1908-ban 4, az egyház 
fennállása alatt összesen 44. 

Ezek az adatok vonatkoznak a new-yorki egyház 
valláserkölcsi viszonyaira. Életképességének az adatai 
pedig ezek: az 1908-ik évben saját bevétele volt 1863 
dollár 06 cent; ebből az egyháztagsági díj 390 dollár 72 
cent, a perselypénz 781. dollár 97 cent, a kegyes adomány 
279 dollár 50 cent, egyházi mulatságokból bejött 333 dollár 
37 cent, vegyes bevétele 77 dollár 50 cent, az 1907. évi 
983 dollár 18 cent át hozatta!, az összes bevétele volt 
1908-ban 2846 dollár "24 cent. Kiadása 2570 dollár 
86 cent, így 1909 jan. 1-én készpénz maradványa 275 dollár 
28 cent. A new-yorki egyház ingatlanai és azok értéke: 
templom, paróchia, iskola, lelkészla' ás és egyházíi-lakás 
46 ezer dollár, a melyet 25 ezer dollár hazai adósság terhel. 
Ingatlanaiban fekvő tiszta vagyona tehát 21 ezer dollár. 

10. Passaici egyház. Istentiszteleteket vasárnap d. 
e. és d. u. tartott a lelkész, hétköznap nem volt isten-
tisztelet. Szórványa nincs. Úrvacsorával éltek : 600. Tag-
sági díjat fizető református egyháztagok száma: 272. A 
református vallásúak összes lélekszáma 1200. Született 
és megkereszteltetett: 1908-ban 47, az egyház fennál-
lása alatt 157. Házasságra lépett: 1908-ban 40 pár, az 
egyház fennállása allatt összesen 166 pár. Meghalt és 
eltemettetett: 1908-ban 5, az egyház fennállása alatt 
39. Konfirmáltatott: 1908-ban 3, áz egyház fennállása 
alatt 12. Áttért hozzánk az egyház fennállása alatt 2. 

Életképesség és anyagi állapot: bevételei voltak, 
egyháztagsági díjból 433 dollár 50 cent, perselypénzből 
895 dollár 17 cent, kegyes adományból 40 dollár 75 cent, 
egyházi mulatságokból 201 dollár 49 cent, vegyes címen 
17 dollár 75 cent, összes saját bevétele tehát 1588 dol-
lár 66 cent. Ehhez adva az 1907. évről maradt 844 dol-
lár 53 centnyi áthozatalt, 1908-ban összes bevétele volt 
2439 dollár 19 cent. Kiadása 1612 dollár 95 cent lévén, 
ez év január 1-én készpénzmaradványa volt 820 dollár 

24 cent. Ingatlanai ós azok értéke : templom 9 ezer dollár 
paróchia 4 ezer dollár, összesen 13 ezer dollár. Ezzel 
szemben 7 ezer dollár hazai adóssága van s így az ingat-
lanban fekvő tiszta vagyona 6 ezer dollár. 

11. Perth Amboyi egyház. Istentiszteletek vannak 
vasárnap d. e. és d. u. s kedden és pénteken. Úrvacso-
rával éltek: 1650. A tagsági díjat fizette 256 református 
egyháztag. A református vallásúak összes lélekszáma 
2 ezer. Született és megkereszteltetett: 1908-ban 74, az 
egyház fennállása alatt 245. Házasságra lépett: 1908-ban 
35, az egyház fennállása alatt 142. Meghalt és eltemet-
tetett : 1908-ban 26, az egyház fennállása alatt 66. 
Konfirmáltatott: 1908-ban 8, az egyház fennállása alatt 15. 
Áttért hozzánk : 1908-ban 1, az egyház fennállása alatt 4. 

1908-ban saját bevétele volt: egyháztagsági díjból 
283 dollár 75 cent, perselypénzből 661 dollár 66 cent, 
kegyes adományból 535 dollár 27 cent, egyházi mulat-
ságból 194 dollár 40 cent, vegyes címen 6 dollár 25 
cent, összesen 1681 dollár 33 cent, a melyhez adva az 
1907. évi áthozatalt, 435 dollár 30 centet, összes bevétele 
volt 1908-ban 2116 dollár 63 cent. Ezzel szemben 1333 
dollár 61 cent kiadás áll, így a folyó év jan. 1-én 783 
dollár 02 cent a pénzmaradványa. Egyházi ingatlanai s 
azok értéke: templom 7 ezer dollár, üres telek 2 ezer 
dollár, összesen 9 ezer dollár, a melyet 3500 dollár 
hazai adósság terhel. E szerint ingatlanban fekvő tiszta 
vagyona 5500 dollár. 

12. Phoenixvillei egyház. Az istentiszteletek vasár-
nap d. e. és d. u. tartattak, hétköznap nem. A coates-
villei szórványban 3 szór volt istenlisztelet. Úrvacsorá-
val éltek: Phoenixvilleben 660, a szórványban 200, ösz-
szesen 860. A tagsági díjat fizette 200 phoenixvillei 
református egyháztag. A református vallásúak összes 
lélekszáma: Phoenixvilleben 400, a szórványban 400, 
összesen 800- Anyakönyvi adatok: született és meg-
kereszteltetett, 1908-ban 34, az egyház fennálása alatt 
180. Házasságra lépett: 1908-ban 20, az egyház fennál-
lása alatt 129. Meghalt és eltemettetett: 1908-ban 4, az 
egyház fennállása alatt 66. Konfirmáltatott: 1908-ban 3, 
az egyház fennállása alatt 15. Áttért hozzánk: 1908-ban 
1, az egyház fennállása alatt 4. 

A phoenixvillei egyház életképességére vonatkozó 
adatok: 1908. évi bevételei, egyháztagsági díjból 475 
dollár 95 cent, perselypénzből 331 dollár 45 cent, kegyes 
adományokból 153 dollár 85 cent, egyházi mulatságokból 
106 dollár 60 cent, saját bevétele 1067 dollár 85 cent, 
ehhez számítva az 1907. évi áthozatalt, 418 dollár 77 
centet, az 1908. évi összes bevétele 1486 dollár 62 centet 
tesz ki. Ezzel szemben a kiadása volt 994 dollár 78 
cent s így a folyó év január 1-én 491 dollár 84 cent a 
készpénz maradványa. Vagyoni állapota : templom 4 ezer 
dollár, paróchia 7 ezer dollár, összesen 11 ezer dollár. 
Az ingatlanokat 6500 dollár hazai kölcsönadósság ter-
helvén, az egyháznak ingatlanokban fekvő tiszta vagyona 
4500 dollár. ( F o l y t k-.v J Kutliy Zoltán, 

esperes. 



I R O D A L O M . 

A „Szeretet Hírnöke" czímű s a londoni traktátus 
társaság által kiadott traktátus sorozat most lép a IY-ik 
évfolyamába. Mint az előző években, úgy most is tiz 
füzetből fog állani az évfolyam. E tíz közül öt füzet 
nyolcz oldalon, öt pedig négy oldalon fog megjelenni. 
Előfizetési feltételek : 100 példány ára minden számból, 
(10 számból összesen 1000 péld.) egy évre 12 kor., 200 
péld. (összesen 2000 péld.) egy évre 20 kor., 500 péld. 
(összesen 5000 péld). egy évre 40 kor. Megrendelések 
és a hirdetések pontos szövegei a Londoni Traktátus-Tár-
sulathoz (Budapest,' V., Hold-u. 3.) küldendők be. 

Értesítés. Csengey Gusztáv eperjesi ev. theol. akad. 
tanár jelenti előfizetőinek, hogy „Izráel története" czímű 
műve már sajtó alatt van, de terjedelmes voltánál fogva, 
csak november végére jelenhet meg. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztás. A dobronyi evang. gyülekezet 
Kakas E. József segédlelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Lelkész kinevezés. Az amerikai csatlakozott ref. 
egyházmegye buffalói lelkészi állására a konventi elnökség 
Tóth Sándor karczagi helyettes lelkészt nevezte ki. 

Lelkészi jubileum. Riesz Károly a zay-ugróczi 
evang. gyülekezet lelkipásztora, szept. 15-én ülte meg 
hivataloskodásának 40 éves jubileumát. A jubiláris isten-
tiszteleten Krizsan Zsigmond főesperes mondta az alkalmi 
egyházi beszédet. A jubiláló lelkészt gyülekezete értékes 
emlékajándékkal lepte meg. 

Egyházi aranykönyv Véssey Sándor, a dunántúli 
evang. egyházkerület új felügyelője, egyházkerülete intéz-
ményei támogatására 10,000, — az evang. egyház rnisz-
sziói egyesülete javára pedig 500 koronát adományozott. 

Templomszentelés. A felsőzempléni ref. egyház-
megye kicsiny s túlnyomó részben tót ajkú gyülekezete: 
Miglész, legközelebb szentelte fel renovált templomát. 
Az egyházmegye hivatalos elöljáróságán kívül nagy 
számmal vettek részt a gyülekezet örömünnepén a szom-
szédos gyülekezetek képviselői is, úgy annyira, hogy az 
istentiszteletre gjáilekezett hívek egyrósze kiszorult a 
templomból. A felszentelő imádságot Hutka József espe-
res mondotta; az igét a templomban Péter Mihály gál-
szécsi, a templomból kiszorultaknak pedig Nyitray Lajos 
tussai lelkészek hirdették. Az úrvacsorát. Tomori Pál m. 
izsépi lelkész közreműködésével, Helmeczi Antal helybeli 
lelkész szolgáltatta ki. 

Egyházmegyék alakulása Szabolcs-vármegyében. 
Az új felső szabolcsi egyházmegye esperesi hivatalára 
beadott szavazatok, szept. hó 22-én bontattak fel, melyeknek 
eredménye, hogy esperessé, 46 szavazatból 42 szava-
zattal Vas Mihály gégényi lelkész választatott meg. A 
többi tisztviselői állásokra, a szavazás okt. 13. határ-
idővel elrendeltetett. A közép-szabolcsi egyházmegyében, 
az ugyanakkor felbontott szavazatok szerint, egyházi 
tanácsbírákká választattak : Andrássy Kálmán buji,- Nagy-
máté Albert balkányi,- Rácz Gyula nagyhalászi,- Szabó 
Lajos nyírbátori lelkészek. Szikszay András ibrányi- és 
Erdélyi Imre ramoczaházai lelkészek között új szavazás 
lesz. Világi tanácsbirókká választattak: gr. Degenfeld 
Pál, dr. Mezőssy Béla államtitkár, Mikecz Dezső alispán, 
Szikszay József a nyírbátori-, Nánássy Andor a nagy-
kállói takarékpénztár vezérigazgatója. Egyházi főjegyző 

Korocz József berezeli,- aljegyző : Vas János őri- és Bok-
ross Elek rohodi lelkészek. Világi főjegyzőségre Mezőssy 
László főszolgabíró és Mikolay György gyulai jegyző 
között új szavazás lesz. Aljegyzővé Mikecz István vár-
megyei jegyző választatott meg. 

Nyilatkozat.1 A kőröshegyi lelkészválasztás ügyé-
ben beküldött s a Prot. Egyh. ós Isk. Lap 37. számában 
kivonatban közölt panaszos levélre, mely súlyos váddal 
illeti személyemet, válaszom a következő: Kőröshegyen 
csak öt hétig voltam h- lelkész, máj. 15-től jún. 20 ig. 
Ha kortesfogásokkal, nem pedig a közöttük végzett lelki-
ismeretes munkámmal nyertem volna meg tetszésüket a 
híveknek, azóta már bizonyosan elfeledtek volna. S hogy 
nem így történt, mutatja, hogy nem én akartam „meg-
választatni" magam, hanem a kőröshegyiek akartak meg-
választani. A kettő között pedig van egy kis különbség. 
A nagy gyülekezetek papjai közül csak egyetlen egyet, 
a székesfehérvárit hívták meg Tévedett hát a „panasz-
kodó", mikor „több" meghívásról beszélt. A pályázat 
kihirdetése után tisztában voltam vele, hogy Kőröshegyre 
jutnom lehetetlen, épen azért élőszóval (tanítójuk 10 éves 
találkozón N.-Kőrösön időzött) és levélben kértem őket, 
hogy válasszanak a pályázók közül. Tessék eífelől is 
tudakozódni „panaszkodó"-nak és minden kételkedőnek, 
a legilletékesebb helyen, Kőröshegyen, bárkinél. Végre, 
hogy én igyekeztem rábírni a pályázókat folyamodványuk 
visszavételére? Kit, hol és mikor? Nagyon kérem az 
illetőt, a kinek én ilyen irányban írtam vagy beszéltem 
valamit, álljon elő az, a maga vádjával! Az ellenkezőjét 
azonban tudom bizonyítani hivatalos levéllel, mert midőn 
a pályázók közül egy informácziót kért, a leghatározot-
tabban kijelentettem, hogy rólam ott szó se lehet, hogy 
a kőröshegyiekkel ez irányban megszakítottam minden 
összeköttetést, megválasztatása tehát, az én részemről 
akadályba nem ütközik. Legerősebb bizonyíték minden-
esetre mellettem, hogy a midőn meghallottam, hogy szép 
tember 5 én Kőröshegyen nem választottak papot, mielőtt 
arra valaki bíztatott vagy kért volna, azonnal írtam az 
illető esperes úrnak, hogy ha a választás eredménytelen-
sége az én személyemmel valamikép összefüggésben volt, 
kijelentem, miszerint a kőröshegyi papságra akkor sem 
reflektálnék, ha meg volna minősítésem. A „megbízható 
kéz", mely a panaszos levelet beküldte, ez egyszer tehát 
tévedett. S mivel biztosan tudom, hogy a panaszkodó 
lelkész kicsoda, azt is tudom, hogy sokkal jobban 
szeretett volna kőröshegyi pap lenni, mint én, mert hiszen 
levélben is kérte a híveket, hogy hallgassák meg, — mégis 
a kósza híreknek felült, sőt — bizonyára nem krisztusi 
szeretettől ösztönöztetve, — képes volt e sajnálatos 
ügyet lapokban is szellőztetni, hogy ártson vele s hogy 
közvetlen vizsgám előtt zavarja meg „panaszkodásaival 
lelki nyugalmamat, megkérdezem tőle Jakab apostollal: 
„kicsoda vagy te, hogy mást ítélsz?" Mivel pedig csele-
kedeteimért csak hivatalos felsőbbjeim vonhatnak kér-
dőre, kijelentem, hogy a további vádaskodásokra csak 
az illetékes fórumok előtt válaszolok, a légből kapott 
támadásokat pedig hallatlanná teszem. Nagykőrös, 1909 
szept. 22. Szappanos Gyula, segédlelkész. 

Genf köszönete a protestáns egyházaknak : Krisz-
tusban kedves Testvéreink! Nagy reformátorunk emlé-
kére rendezett ünnepélyünk elmultával, kötelessegünknek 
tartjuk a világ protestáns egyházainak köszönetünket 

1 E nyilatkozatnak az audiatur et altéra pars elvéből folyó-
lag engedtünk helyet. Ezzel azonban az iigy aktáit le is zár juk; 
mert annak eldöntése; hogy kinek van igaza s hogy a nyilatkozó 
követett-e el törvénybe ütköző dolgot, vagy nem? — nem reánk, 
hanem az illetékes bíróságokra tartozik. Szerk. 



nyilvánítani azért, hogy elküldték képviselőiket és üdvöz-
leteiket. A kiküldöttek jelenléte, testvéri szeretettel és 
erővel teljes beszédeik nagyon megörvendeztettek minket 
s kitörölhetetlen nyomot hagytak lelkünkben. Szavaik 
mélyen meghatottak és bátorítólag hatottak mindnyá-
junkra. Örök hálára köteleztek bennünket. Nekünk jutott 
a dicsőség, hogy városunkban összegyüjthettük a nem-
zetek keresztyéneit, faj, nyelv és felekezeti különbség 
nélkül, de a kiket egytől-egyig a reformáczió szelleme 
éltet és tart fenn. Ereztük, hogy őket a mi nagyjaink 
szelleme fűzi össze, főképpen pedig a Krisztushoz való 
tántoríthatatlan ragaszkodás. Szívből óhajtjuk, hogy az 
ünnepélyünkre eljött egyházak és egyének ezentúl min-
dig szorosabb és szorosabb viszonyba lépjenek egymással. 
Kérjük az Urat, áldja meg a keresztyének működését, 
hogy minden egyes egyházunk az üdv fáklyájaként tün-
dököljön. „A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket 
minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bŐvöl-
ködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által!" 
(Róm. XV, 13.) 

Lorántífy Zsuzsánna bibliája. A mint sárospataki 
laptársunk hasábjain olvassuk, a nagy fejedelemasz-
szonynak, Lorántífy Zsuzsannának bibliáját legközelebb 
feltalálták a sátorajlaújhelyi piarista rendház könyvtárá-
ban. A sárospataki főiskola könyvtára drága relikviával 
gazdagodnék, ha a feltalált bibliát megszerezhetné! 

Az erdélyi ref. egyházkerület nem október, hanem 
november 13-dik és következő napjain tartja meg köz-
gyűlését és egyházi értekezletét. 

Régi szentek új mesterségben.A Katholische Kir-
chenzeitung írja a következőket: A katholikus egyházban 
a legtöbb foglalkozásnak megvan a maga védőszentje. 
Mikor az automobilizmus divatba jött. ennek is kerestek 
egyes hívők védőszentet és meg is találták szent Kristóf 
személyében. Szent Kristóf volt ugyanis az, a kihez a 
középkorban a hirtelen halál ellen való oltalomért könyö-
rögtek a hívők. Különösen a déli országokban volt elter-
redve az a legenda, hogy a ki valahol a szent képet 
megpillantotta, azon a napon ment volt a hirtelen halál-
tól. Épen azért a középkori templomokon rendesen nagy 
méretekben szokták elhelyezni szobrát, hogy az utazók 
jól kivehessék. Ezért lett szent Kristóf az automobilisták 
védőszentje is és Olaszországban az előkelő hölgyek 
képét gépeiken el is helyezik A legújabb sportnak, a 
léghajózásnak, védőszentjét Illés prófétában találták meg, 
a kiről a biblia azt jegyezte fel, hogy tüzes szekéren 
szállt az égbe. — Sapienti pauca! 

Anomáliák a házasságkötések körül Olaszország-
ban. Olaszországban meg van engedve a házasságnak 
akár az egyházi, akár a polgári hatóság előtt való 
megkötése. Miután azonban a róm. kath. egyház ott 
is ignorálja a polgári házasságkötést, az állam pedig 
ignorálja a róm. kath. egyháznak a házasság felbont-
hatatlanságára vonatkozó tanítását, ékes állapotok fej-
lődnek ki ezen a téren. A tisztán egy házilag egybe-
keltek az állami bíróságok előtt elválhatnak, új házas-
ságot köthetnek, a róm. kath. egyház azonban bigamiában 
élőknek tekinti őket s gyermekeiket nem ismeri el tör-
vényeseknek. Viszont az állami házasságot kötött, de 
özvegyen maradt és állami nyugdíjat élvező nőket a 
róm. kath. egyház összeadja újabb férjökkel, de az 
özvegyek azért továbbra is húzzák nyugdíjukat. Eme 
visszásságok megszüntetését most vette czélba az olasz 
igazságügyminiszter, s a dolog vége nem lehet más, 
mint a kötelező polgári kötés behozatala. 

Kálvin emlékének tisztázása. Hivatkozással e lap 
í. é. június 4-kP számában megjelent közleményemre 

(A legújabb vád Kálvin ellen), kötelességem a tisztelt 
olvasók becses tudomására hozni, hogy dr. Baumgarten 
Ferencz, a „Budapesti Szemle" f. évi januári számában 
megjelent azon, általam kifogásolt állítását, hogy : „Kálvin 
épen úgy megírta a politikai orgyilkosság apologiáját, 
mint a jezsuiták", — nevezett folyóirat ez évi augusz-
tusi számában, tudóshoz illő teljes lojalitással, tévesnek 
nyilvánította és visszavonta. Révész Kálmán. 

Felfüggesztett horvát nöi kongregáczió. A fiumei 
városi tanács felhívta a Congregazione della Beata Ver-
gine dei sette Dolori vezetőségét alapszabálytervezete 
bemutatására. A vezetőség a tanács intézkedését a bel-
ügyminisztériumhoz megfölebbezte. A belügyminiszter, a 
minisztertanács határozata folytán, fölhívta az egyesületet 
alapszabálytervezete bemutatására és elrendelte, hogy az 
alapszabálytervezet elintézéséig a kongregáczió műkö-
dését megszüntesse. Az alapszabálytervezet bemutatását 
Kukanics fiumei plébános, a zengi püspökség képvise-
letében, mint fölöttes egyházi hatósága nevében, megtil-
totta. A tanács utasítására a rendőrség erre a kongre-
gáczió működését felfüggesztette, a könyvtárt és köny-
veket lefoglalta. Minderre pedig azért volt szükség, mivel 
a rendőrség megállapította, hogy a kongregáczió vallási 
dolgokkal csak másodsorban foglalkozott s elsősorban 
horvát agitáczionális czélokat szolgált. Kiderült, hogy 
a kongregácziónak a Via Sanvilton nagyértékű három-
emeletes bérháza s nagy összeg készpénze is van. — 
így közli ezt a hírt a Magyar Távirati Iroda. Ebből a 
fiumei esetből is láthatjuk, hogy mire is jók azok a 
szent, illetve szenteskedő pápista kongregácziók. Ezekből 
az utóbbi esztendőkben egész csapat telepedett be hazánk-
ba, alig hisszük azonban, hogy valamelyik is bemutatta 
volna szervezeti szabályait, akár a belügyi, akár a kultusz-
miniszternek. Pedig hát törvény volna reá. Jó lenne azért 
a többi kongregácziók között is körülnézni. 

I S K O L A . 

Lemondott kollégiumi gondnokok. Báró Zeyk 
József, a nagyenyedi, Becsek Lajos, a kolozsvári kollé-
gium gondnoka lemondott tisztéről. 

Nyugalomba vonuló tanárok. Bartha Zsigmond, 
a nagyenyedi, Somogyi Jenő, a zilahi ref. kollégiumok 
tanárai, 30 évi szolgálat után, a folyó tanév elejével 
nyugalomba vonultak. 

Vallástanár-választás. A budai evang. egyház-
község, az újonnan szervezett második vallástanári 
állásra Szűcs Gábort, a pesti magyar gyülekezet segéd-
lelkészét választotta meg. 

Tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, szerződés jogánál fogva, Dániel Viktor sepsi-
szentgyörgyi helyettes tanárt ugyanazon intézethez ren-
des tanárrá nevezte ki. 

A magyar kálvinizmus a montaubani theol. fakul-
táson. A „La Vie Nouvelle" cz. franczia egyházi lap 
tudósítása szerint a montaubani szabad theol. fakultás 
folyó iskolai évi tanrendjében, illusztris vendégünk 
Doumergue Emil igazgató-tanár kollégiumai között ott 
szerepel: Le Calvinisme en Hongrie (A Kálvinizmus 
Magyarországon) is. Doumergue Emil részben épen azért 
látogatott el hozzánk és keresi fel a magyar kálvinizmus 
főbb kulturális központjait, hogy jelzett kollégiumához 
pontos adatokat és közvetlen tapasztalatokat szerezzen. 
— A magyar kálvinizmusnak a genfi ünnepélyeken való 
szereplése és a külföldi kálvinizmussal való érintkezése, 
ime már termi áldásos gyümölcseit. Ez az eredmény csak 



ösztönözhet bennünket külföldi hitrokonainkkal való köz-
vetlen érintkezés elevenebbé tételére. 

A sárospataki főiskola ügyeihez. A tiszáninneni 
ref. egyházkerületben általános visszatetszést keltett dr. 
Ferenczy Árpád, volt jogakadémiai tanárnak a konventi 
elnökséghez intézett panaszlevele, a melyben a kerület 
közgyűlésének mindamaz alkotó tagjai ellen, a kik nyug-
díjaztatását helybenhagyták, fegyelmi vizsgálatot kért. 
A konventi elnökség ez ügyben a dunamelléki kerület 
bíróságát delegálta. A nevezett kerület elnöksége a 
panaszlevélre nézve bekérte az illető kerületi gyűlés 
érdekelt iagjainak feleletét; ezekből azonban afe lő l 
győződött meg, hogy a fegyelmi eljárásnak tárgyi alapja 
nincs, a miért is dr. Ferenczy Árpádnak erre vonat-
kozó kérelmét elutasította. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Luther-Társaság szept. 25-én Kassán tartotta 
meg ez évi közgyűlését a vármegyeház nagytermében. 
Zsilinszky Mihály társasági elnök üdvözölte az össze-
gyűlteket és lendületes beszédben emlékezett meg a 
Luther-társaság hivatásáról. Májba Vilmos titkár terjesz-
tette elő azután jelentését. Megállapították, hogy az evan-
gélikus könyvkereskedés az alapítástól kezdve, két év 
óta 3071 kor. 48 fillér deficzitet mutat föl. A tagdíj-
hátralékokra vonatkozóan elhatározták, hogy azokat a 
tagokat, kik 1909 deczember 31-ig hátralékaikat be nem 
fizetik, törölni fogják a tagok sorából. A társaság ügye-
sze ezután jelentette, hogy néhai Breuer József, nyugal-
mazott kúriai biró 2000 koronás alapítványt hagyomá-
nyozott végrendeletében. Kéri az igazgatóságot, hogy az 
alapító-levél kiadásáról gondoskodjék. A közgyűlés részt-
vevői ezután megkoszorúzták Rákóczy hamvait, a hol 
Kovács Sándor pozsonyi theol. akadémiai tanár mondott 
beszédet. Este félhét órakor az evangélikus templomban 
ünnepély volt, melynek keretében Bancsó Antal soproni 
theologiai igazgató „A munka jelentősége a szocziális 
mozgalomban'' czímmel, Eöttevényi Nagy Olivér kassai 
jogakadémiai tanár pedig „Az 1848. évi XX. törvényczikk 
végrehajtásának jogi és erkölcsi következményei" czím-
mel tartottak előadást. 

Bizottsági ülés. A magyarországi keresztyén ifjú-
sági egyesületek nemzeti bizottsága szept. 27-én ülést 
tartott Budapesten. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Szászy Ilona, Ujlaky Móricz bogyiszlói ref. tanító 
neje, szept. 16-án elhunyt. A boldogult, a szabadságharcz 
vértanújaként a kufsteini börtönben elhalt Szászy József 
gerjeni lelkész leánya, ritka példányképe volt a munkás 
és vallásos asszonynak. Körét, mint háziasszony és mint 
a jó világból kálvinista tanítóné, oly hűséggel, szeretettel, 
vallásos érzéssel töltötte be, hogy csak őszinte becsü-
lését és szeretetét érdemelte ki mindazoknak, a kik is-
merték. — A jó, hűséges, igazi keresztyén lelkületű 
asszony emlékezete bizonyára áldott lesz azok között, a 
kik szeretetének melegét erezték ! 

Simó Lajos, az erdélyi ref. egyházkerület és a 
dési egyházmegye gondnoka, szept. 24-én, 76 éves 
korában elhunyt. A boldogult, a közéletben való hasznos 
és áldásos tevékenységén kívül, a ref. egyházi és iskolai 
élet terén is maradandó emléket alkotott magának. 

Legyen áldott emlékezetük! 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázati hirdetmény. 
A kunszentmiklósi ref. gimnáziumnál sürgősen betöl-

tetik egy — nyugdíjazás következtében — megüresedett 
mennyiségtan rajzoló geometriai rendes tanszék, a most 
folyó iskolai évre csak ideiglenes jelleggel helyettes 
tanárral. 

A helyettes tanár fizetése egész iskolai évre 2000 
korona, mely az állás elfoglalásától kezdve folyósíttatik, 
megfelelő esedékes részletekben. 

Felhivatnak azon ref. vallású tanárok és tanár-
jelöltek, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy kel-
lően felszerelt folyamodványukat 1909. év október 9-ig 
alulírotthoz küldjék be. (Beküldendő : születési anyakönyvi 
kivonat, érettségi bizonyítvány, leczkekönyv, tanári ok-
levél, vagy vizsgálati értesítő, szolgálati bizonyítvány, 
orvosi bizonyítvány, katonai igazolvány.) 

Az állás október 15-ig elfoglalandó. 
Kunszentmiklós, 1909 szeptember 25. 

Apostol Pál, 
gimn. igazgató. 

Pályázati hirdetmény. 
A brailai (Románia) magyar ref. elemi fiúiskolánál 

1200 frank törzsfizetés, 400 frank működési pótlék, 400 
frank lakbér mellett okleveles elemi iskolai tanítót; a 
bukaresti magyar ref. elemi leányiskolánál a női kézi-
munka tanításra is képesített okleveles elemi iskolai 
tanítónőt 1200 frank törzsfizetés, 400 frank működési 
pótlék és természetbeni lakás vagy e helyett 500 frank 
lakbér mellett alkalmazok. 

Mindkét alkalmazott részesül a hazai törvények 
által biztosított korpótlékban s tagja az országos nyug-
díjintézetnek. 

További értesítés a magyarországi református egye-
temes konvent központi irodájába (Budapest, Abonyi-utcza 
21 sz.) nyerhető, hol a pályázati kérvények is f. évi 
október hó 18-ig beadandók. 

Budapest, 1909 szeptember 23. 
Br. Bánffy Dezső, 

az egyetemes konvent világi elnök. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Válság előtt áll Magyarország. A ránk következő 
évnegyed oly eseményterhes korszakot nyit meg előttünk, 
hogy intelligens ember valóban nem lehet el újság nélkül. 
Legmelegebben ajánlhatjuk azért olvasóink figyelmébe a 
Pesti Hirlapot, mint azt a napilapot, melyet egyenlő 
érdeklődéssel olvashat mindenki, mert minden pártpoli-
tikai irányzat nélkül lévén szerkesztve, csak egy czélt 
ismer: az ország és a nagy világ minden értékes ese-
ményéről leggyorsabban és legkimértebben értesíteni 
közönségét. Ezt a czélt eddig is a legteljesebb mérték-
ben elérte; mert a Pesti Hirlap ma tagadhatatlanul első 
és legnagyobb terjedelmű napilapunk, mely egész esz-
tendőn át napról-napra 8—16 oldallal többet ad, mint 
más napilapunk. Azonkívül nagy képes naptárt ad aján-
dékul minden előfietőjének, a kik féláron rendelhetik meg 
a Divat-Salon czímű, elsőrendű divatlapot is. A Pesti 
Hirlap nagy képes naptárát — gazdag tartalommal és 



40 oldal képpel —- már az októberi előfizetéssel kell 
biztosítani, mert a ki csak novemberre vagy deezemberre 
(egy-egy hóra) fizet elő, az nem kapja ajándékul ezt a 
díszes albumot; hanem az állandó előfizetőkon kívül 
csak azok az ú j előfizetők, a kik negyedórre előre küldik 
be az igazán jutányos előfizetési árt. A Pesti Hírlap elő-
fizetési á ra : egy hóra 2 kor. 40 fillér, 2 hóra 4 kor. 
80 fillér, negyedévre 7 korona. A Divat-Salonnal együtt 
negyedévre 9 korona. Az előfizetés legczélszerűbben 
posta-utalvánnyal küldhető a Pesti Hirlap kiadóhivatala 
czímére : Budapest, Váczi-körút 78. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester ós egyházi szerel-
vény.-gvároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
YIL, Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bór-
mentve küld. 

H I R D E T E S E K . 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás ALVATOR 
vese- és hólyagbajoknál, koszvénynél, czukorbetegségnél •iMiüiji,.! huriItos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kaph»tó áflv4uyviikereftkedé.iebbeu yagy a Mzinye-Lipóezi 3ftlvator-forrá»-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

t^* r^* f^^ í̂ ^ ê® t é ^ t é ^ t^ ê ^ ê ^ 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 

lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

t̂ &té̂  t̂ * t̂ ^ iŜ  v̂  te^1 t̂ * tĉ  CÍ̂̂  t̂ 1 

Kémiai 
Természetrajzi) -

$ Vetítőgépek 

lege lőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi f e l s z e r e l é -
s e k é s . t a n s z e r e k gyára 

Budapest, VIII. k e r , Baross-utcza 21. szám. 
Rész le t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n és b é r m e n t v e . 

Mechanikai gyár. Üvegfuvó-mühely. 

Erdély és Szabó 

avi rész-
letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
B u d a p e s t , Kirá ly-utcza 58. sz . 
Telefon 87 84. Telefon 87—84. 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön küíőn kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 

15/14 

O r g o n a - . 
h a r - m é n i u i i i o k a t 

nundkétrendszerszerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Dele]-uteza 25/b. sz. (Tisztvise'*-

telep), 
Tanerőknek s leike-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szednek külön száza* 

lékengedménv 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

GERENDAY A. ES FIA 
ckad. szobrász 

Els5 orsz. szabadalmazott 
síremlékmü-gyárosok 
BUDAPESTEN I VII., Rákóczi-út 90. 

Modern sírkövek, 
keresztelő meden-
czék, úrasztalok! 

# 

¥ 



JÉ
Orgona- és harmoniumgyár 

gőzerőhajtás- és sajál villamosvllágítással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA cs . é s kir. udvari szállítók RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

| vannak. Eddig700 nál több ú j orgona lett szál-
I - lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minuen iiugysagban. Harnigmumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

pa lo ta - , vá rosház ! , gyár i , lak-
t a n y a - o r á k b e r e n d e z é s é t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n eszköz l i 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A 1 E R K A R O L Y 

Budapest, VII. , Csömöri-úf 50 . 
( S a j á t ház . ) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

El>0 magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

I X J P A R - U I C Z A 4 - S Z 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább ós legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 
Készítünk t á r s u l a t i Készítünk o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t , min-

den stylben, jutányos 
Kívánatra telítésnélkfili töltést Is szállít a 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jó tá l lá s kltffng cséplésért . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
- _ benzinmotorait malom és ipar-

/ H J ^ F I üzemre, valamint 

— r á & s & a i i i ^ Villamos benzinlokomobil-

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. t 

. . 1 
A j á n l j á k a z á g o s t a i e s ev . r e f . e g y h a z a k r e s z é r e az összes , ty 
felszerelési tárgyaikat, u . m . : Úrasztal- é s szószékterítőket 
a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a legdíszesebb hímzett k i v i t e l b e n , bor- JjJ 
kancsókat, áldoztató kelyheket é s tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület é s gyertyatartókat v 
k ü l ö n f é l e a n y a g b ó l s t y l s z e r ű k iv i t e lben , oltárképeket vá - X 
s z o n r a m ű v é s z i l e g f e s t v e , b á r m e l y n a g y s á g - és a l a k b a n . ty 

kettős tisztító-szerkezettel. 

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiztosabb olcsó üzem I Árjegyzék kivánatra bérmentve. 



Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

nini • 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Váczi-utcza 50 
és ehhez t a r t o z ó l ő i a k a r á k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o i l a k , k c c s i s 5 l t 5 n y ö k , r a v a t a l o z á s ! c z l k -

k e k . Á a j á n l a t o k a t és k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a ingyen és b é r m e n t v e kl l ld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-f. 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 1 9 / 1 8 

Szerkeszti Czeglédi Sándor 
ref. lelkész, theol. magántanár. K Á L V I N J Á N O S M Ü V E I 

A) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

A genfi egyház kátéja 
Az egyház reformálásának szükségességéről 
Értekezés az ereklyékről 
Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál 
III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel 
A párisi theol. fakultás hitczikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József . 

E hat mű, bár külön-külön is kapható, egy díszes kötetben 4 K 50 f. 
MÁSODIK SOROZAT. 

Béza T ó d o r : Kálvin János élete. Fordította Licz. Bácz Kálmán 
Psychopannychia. Fordította Rábold Gusztáv 
Válasz Pighiusnak a szabad akaratról. Fordítot ta Czeglédi Sándor. (Sajtó alatt.) . 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, díszes kötésben 6 K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERVET PÖR. (Sajtó alatt.) 

Kálvin ós Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J . István . . . \ 
A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította / 

dr. Tari Imre . 
Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő . I 
A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J . István . ) 

A 32—35 ívnyi 
terjedelmű kötet 
ára díszes kötés-

ben 8 K. 

Ö f-i ctí 
Oa ca 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és HATODIK 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 ív ter jedelemben. Díszes kötésben G K. 

E) Csoport. Kálvin főműve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i fökiadása. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. Szentírásmagyarázati müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. k ö t e t : A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 



Az összes iskolákban használt 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

kaphatók 

iskolai könyv- és papirkereske 
désében 

Nagy képes árjegyzéket kívá-
natra i n g y e n és b é r m e n t v e 

küldünk. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú, 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a n t i ó n i u m o k 

STOWASSER J. 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár^ 
cs. és kir . 'udvari hangszergyáros , 
a m. k í r zene-akadémia, szín-
házak, művészek s tb . száll í tója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár: Úntőház-u. 2. sz, 
Továbuá aj;inlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 
Legnagyobb gyár és r a k t á r . 

Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
g a t ó ; általánosau elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 • 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi.el nagyban 
é s kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

» 
Pontos és 
l e g j o b b ORAK 5 é v i 

jótállás mellett! 

Egyházi szervtedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereK, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s v idéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Ár jegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiorás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Korút 29. 
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HORNYÁNSZKY VlKTOB Gd. ÉS KIK. ÜDVAKI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 46103. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : 
I X . k e r . , K á l v i n - t é r 7. sz . , a h o v á 
a kéz iratok , e lő f i ze tés i és hirdetés i 

díjak stb. küldendők. 

L a p t u l a j d o n o s , k i a d ó é s f e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 

Dr. K o v á t s I s tván . — V e r e s s J e n ő . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona , 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
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Az Élet Könyvéből . 

A fészek. 

„A vciéb is talál hazát és a 
fecske is fészket magának, a hová 
fiait helyezhesse, — a te oltáraid-
nál. óh Seregeknek Ura, én Kirá-
lyom és én Istenem !" (Zsolt. 84.v) 

Olvastam valahol ezt a régi skandináv legendát: 
„A király harczosaival a tüz köríti ült egy 

terjedelmes, komor teremben. Téli éjszaka volt. 
Hirtelen egy madárka szállt be az egyik 

ajtón, majd ide-oda röpködve, kirepült egy másikon. 
A király így szólt: „A földi ember hasonló 

ehhez a madárhoz. A sötétségből jön s a sötét-
ségbe távozik ismét. Mindössze egy pillanatig idő-
zik a világosságon és a melegségben". 

„Uram, feleié a legidősebb harezos, a ma-
dárka nem veszett el a sötétségben : bizonnyal rá 
tud majd találni fészkére " 

Nem alkalmazhatjuk-e ezt a tanulságot az 
ember életére is ? Gyermekkora olyan, mint a 
homályos hajnali szürkület: öregsége meg olyan, 
mint az éjszakát megelőző, félelmekkel teli esti 
homály; ismeretlenből ismeretlenbe megy. De ha 
ez az ember keresztyén, úgy „bizonnyal rá tud 
majd találni fészkére", tudja, hová megy. Tudja, 
hogy a mit itt hagy, nem ér annyit, mint a mit 
elér. 8 ajkán a Zsoltáríró szavaival távozik. 

De ez a hasonlat nem egyedül a földöntúli 
világra vonatkozik, a mely mintegy legfőbb oltal-
munk és menedékünk. Nemde, már ebben a világ-
ban, már a sírnak emez oldalán is, hogy össze-
gyülemlik a sötétség! íme, éneklés közben átszeltük 
a boldogság meleg és fényes légkörét. Megízleltük 
ezt a boldogságot. Ez valóban létezik, bármit mond-
janak is róla. Milyen jó volt ebben a fénysugár-

ban élni! Ennél a lángnál földerültünk: a lélek 
eme jóléte tartósnak, örökéletűnek tetszett. 

Röpke pillanat! Alig hogy beléptünk az egyik 
ajtón, már is kiszaladtunk a másikon. Mi, élők, 
holtaknak érezzük magunkat a boldogság számára, 
vagy a boldogság látszik holtnak ránk nézve. 
Szárnyaszegetten, szétzúzva, a világosságról a sö-
tétségre való hirtelen kimenetelünktől elkábulva, 
vájjon elvesztünk-e? 

Nem, hívő lélek, nem vesztél el a komor 
szomorúság és a csillag nélküli pusztaság köze-
pette : „te tudod, hol találsz fészkedre". Épen ez az, 
a mi a hitetlen és reményvesztett lélektől meg-
különböztet. Ösztönöd vezérel, szereteted világot 
nyújt néked. Ha mindenki elveszett a számodra, 
O a tiéd marad. (), ki menedéket készített és 
tartott fönn számodra. (), a kihez a Zsoltáríró 
így kiált: „a te oltáraidnál!" O, a kihez, sokkal 
szellemibb és sokkal mélyebb értelemben, te is így 
szólhatsz s így is kell szólnod: „Mily szerelme-
tesek a te hajlékaid", ó Atyám, a te szíved haj-
lékai ! 

Couve Benjámin. Ford.: K. I. 

Jubileumi üdvözlet. 
Budapesti ref. theol. akadémiánknak kettős 

örömnapja virrad fel október hó lG-dikán. Ünnepli 
az intézet, teljessé lételének 50. és ez idő szerint 
legrégibb tanára: Szöts Farkas rendes tanárságá-
nak 30. esztendejét. A Protestáns Egyházi és Is-
kolai Lap együtt ünnepel az intézettel. Hiszen 
nemcsak az intézet megalapításának előkészületei 
és küzdelmei történtek meg és folytak le e Lap 
hasábjain; -— de a nagy intézet-alapító: Török 
Pál s a jubiláló Szöts Farkas, mint szerkesztők 



is, elvál hatatlanul összekötötték nevöket és einlé-
kezetöket a Prot. Egyházi és Iskolai Lappal. A 
midőn teliát jubilál a pesti ref. theol. akadémia 
és annak ez idő szerint legrégibb tanára, az őszinte 
üdvözlők közül nemcsak nem hiányozhatik a Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap, de azok között, tolakodás 
nélkiil is, az első helyek egyike illeti meg. 

Szívből üdvözöljük az ötven esztendővel ezelőtt 
teljessé vált intézetet, mint Alma Materünket, s 
áldjuk emlékezetét ama nagyoknak, a kik messze 
tekintő konczepczióval ennek gyenge plántáját el-
ültették és odaadásukkal, szellemi és anyagi áldo-
zataikkal felnövekedni, megerősödni segítették. Az 
elültetett csemete, mint a bibliai mustármag, hű-
séges gondozói támogatásával és a kegyelem Iste-
nének áldásával, terebélyes fává fejlődött. Árnyéká-
ban sok százan találtak oltalmat, pihenést, szellemi 
gyümölcseivel tápláltatást, és széles e hazában egész 
serege áll immár munkáskénen az Úr szőllejében 
azoknak, a kik ennek az intézetnek anyagi és 
szellemi javaival gazdagodtak meg. Egyike vagyok 
ezeknek magam is, a kinek nemcsak az a sze-
rencse jutott, hogy az intézet képezzen ki az Úr 
hűséges szolgálatára, hanem ama boldogság is, 
hogy a benne szerzett kincseket benne kamatoz-
tathassam, anyaszentegyházam javára 

Légy üdvözölve azért kedves Alma Mater! 
Köszönjük jóságodat, szeretetedet mindannyian, a 
kik kebeleden nőttünk fel, s biztosítunk a felől, 
hogy hozzád való hűségünk, irántad érzett hálánk 
meg nem szűnik, a míg csak élünk! Falaidnak 
egyszerű díszeit lemorzsolta már az idő vasfoga. 
Egyszerűségeden túlhaladt már a modern kor. De 
kedves, drága vagy nekünk kopottságodban, ódon-
ságodban is, mert édes anyánk valál, s mert egy-
szerűséged, de benne nagy szereteted arra az igazi 
édesanyára emlékeztet legtöbbünket, a ki mindenét 
nekünk adá, csak hogy emberré nevelhessen ! Ta-
lán hajlékot is változtatsz nemsokára. Talán a 
bontó csákány lerontja megfakult falaidat, hogy 
azoknak helyén fényes palota épüljön. De a mi 
édes emlékeink oda lesznek kötve régi helyedhez, 
— s hálánk, szeretetünk elkísér, bárhova menen-
desz ! 

Edes Alma Mater! Élj és virágozzál, Isten 
oltalmával, jó emberek támogatásával, időtlen idő-
kig, s nevelj végnélküli generácziókban anyaszent-
egyházunknak bölcs és buzgó pásztorokat, építeni 
kész és képes munkásokat, hogy leromlott kőfalaink 
megépíttethessenek, tűzben megégett kapuink fel-
állíttathassanak, s veled és általad újra felemel-
tessék a magyar Sión! 

S légy üdvözölve Te is, az intézetnek har-
mincz éves rendes professzora! Alma Materünk 
tanítványa vagy Te is. Legidősebb annak ez idő 
szerint való szellemi vezetői között. A nagyok 

közül, s a kiknek lábainál ültél, nincs már olda-
lad mellett senki sem; de az a lélek, a melyet 
ők öntöttek át szivedbe, s a mely csak egyet 
ismer: szeretni s szolgálni híven a magyar Siont, 
— ott él kebledben megoltatlanul! Nyolez gene-
rácziója az újabb papi nemzedéknek ült már lá-
baidnál ; de akár a kathedrán, akár a közéletben, 
Tőled is csak azt tanulta, a mit Te tanultál Mes-
tereidtől : a becsületes, lankadatlan munkát s a 
hűséges szolgálatot minden reábizottakban. A pro-
fesszoratusnak harmadik generácziója áll már olda-
led mellett; egynek kivételével mind tanítványaid, 
lelki gyermekeid. Ott vagyok közöttük én is, a 
kit nemcsak a kathedrán, hanem e Lapnak hasáb-
jain is neveltél, s kinek kezébe e Lapnak régi, 
viharverte, de szennyfoltot soha nem kapott zász-
laját átbocsátottad. A mikor tehát tanítványaid 
nyolez generácziójának még élő tagjai szívből 
üdvözölnek, — ott állok közöttük én is: hálás 
tanítványod, tisztelő kartársad, e Lap szerkeszté-
sében, erőtelen bár, de jó igyekezetü utódod, s 
odateszem elébed a tanítványi hála s a kartársi 
tisztelet koszorúját, s háromszor hajtom meg előtted 
e Lapnak zászlaját! 

Légy üdvözölve harmincz esztendős hűséges 
és eredményekben gazdag tanári és közéleti pályád 
fordulóján! Tartson meg a kegyelemnek Istene 
lelki és testi erődnek teljességében, szeretteid örö-
mére, az intézet, az egyház javára! Te pedig 
tartsd meg hálás tanítványodat s ezt a Lapot szí-
ves szeretetedben! 

Hamar István. 

Elnöki megnyitó. 
Az ORLE. 1909 szeptember hó 29—30-án tartott közgyűlésén 

elmondotta dr. Baltazár Dezső elnök. 

(Folytatás és vége.) 

Hogy mozgalmnnk az úgynevezett „közpapok" 
szürke világából indult, az csak természetes és távolról 
sem jelentheti azt, hogy nem jogosult. A jólét, gazdag-
ság, hatalom sohasem volt reformok kiforraló ereje. 
Ezeknek a tényezőknek konzervatív ragaszkodása a létü-
ket biztosító statusquohoz, az egoista lélektan alaptörvé-
nyében gyökerezik. A krisztusi altruizmus nem közönséges 
mértéke kell ahhoz, hogy az alsó rétegek érvényesülé-
sének jogosultsága felülről is elismerésre és rokonszenvre 
találhasson. 

A tudomány és elmélet egész arzenálját felhasz-
nálta, hogy mozgalmunk jogosultságát letörje. De az élet, 
ez az örök igazság, minden tudománynál és elméletnél 
nagyobb erő. Ezeknek kísérleti anyagul odaadja magát, 
de nem azért, hogy irányíttassék, hanem hogy irányát, 
törvényét azokkal megértesse, megtanítsa ós tovább 
adva, megtaníttassa. Az élet isteni Mestere, az Úr Jézus 
Krisztus, a maga tudományával megtanít, megnyugtat 



minket, hogy helyes úton járunk. Nem a betűben, hanem 
a lélekben ; nem a formákban, hanem a lényegben; nem 
az embereknek, hanem az Istennek való engedelmesség-
ben kívánjuk hivatásunk kötelmeit betölteni ott, a hol 
a betű, a forma békóba verné azt a szabadságot, a mely-
lyel Üdvözítőnk szabaddá tette az ő benne hívő lelkeket. 

De ha a keresztyén világnézet általános területé-
ről a református egyház szűkebb életkörébe vonulunk 
vissza a védelemmel, ennek elméleti és gyakorlati szege-
let-köveiből is megdönthetetlen erősséget tudunk magunk-
nak építeni. A reformáczió klasszikus földének, Genfnek 
alkotmánya, magának a nagy Kálvinnak a lelkészek 
társaságáról írott apologiája : ezek a mi legközvetlenebb 
szabadságleveleink, a melyekben meg is van az erő, 
hogy magunknak előbb-utóbb kivívják a tiszteletet, ha 
erre mi, a magunk egyénenként való és összes gyarló-
ságaival, tévedéseivel és szegénységével képtelenek vol-
nánk is. 

Álláspontunk tiszta: a minden állampolgárt meg-
illető egyesületi jog alapján, szabad társadalmi egyesület 
akarunk lenni, cselekvésünkben minden egyházjogi és 
hatósági vonatkozás nélkül; ennélfogva alapszabályunk 
megerősítéséhez a hivatalos egyház joghatóságának semmi 
köze. Ilyen minőségünkben állunk legtávolabb a külön 
egyházi rend gondolatától, a melynek körvonalai azonnal 
megjelennének, a mint az egyház joghatósága az egy-
házi élet hivatalos szervévé avatna bennünket. Ekkor 
már inkább lehetne beszélni „az egyház az egyházban"-
féle helyzetről, a mit a logika sajátos fejtetőre állítá-
sával az ellentétes álláspont szóval és írásban perhorreskál, 
valóságban pedig elő akar mozdítani. Ha azonban egye-
sületünk, a. genfi alkotmány példáját követve, az egyház-
hatósági elhelyezkedés útjára akarna lépni: jogi hely-
zetének megállapítását, szabadságának körülbástyázását 
bizonyára nem az arra illetéktelen konventtől, hanem 
az alkotmányozó jogokkal egyedül és kizárólag felruhá-
zott egyetemes zsinattól fogná kérni. 

Addig is, míg ez elkövetkezhetik, elismertetésünkért, 
az állampolgári jogok alapján, következetes kitartással 
fogunk küzdeni, s ha a kormány velünk szemben követett 
eljárásának iránytűjét az igazság mágnes-sarka felé nem 
sikerül irányítani: sérelmünk orvosiásásért el fogunk 
zarándokolni a királyi trón elé, a honnan sugárzott már 
mentő kegyelem, békítő igazság az üldözött.magyar refor-
mátus lelkipásztorra is. 

Ha a hivatalos világban nem haladt előre ügyünk, 
az életben, a valóságban — a melyre legnagyobb súlyt 
helyezünk — örvendetes fejlődésről számolhatunk. A 
hév és az elfogultság, a mely minden teremtő erejű 
kezdet bölcsője körül viharzani szokott, a két táborra 
oszlott lelkipásztorok között a kölcsönös méltánylás tárgyi-
lagos álláspontjának adta át a helyet. Ma már a kálvi-
nista lelkipásztorok összeségének az az egynegyed része 
is, a melyik még nem érzi igazaink által meggyőzetve 
magát, ott .áll közel a kartárs! szeretet összefoglaló ott-
honának határához. Yajha az onnan áramló varázs elta-

karná mielőbb a kölcsönösen kijutott sebek fájó emlé-
keit s legyőzné azt a tartózkodást, a mit az elmélet 
alapján túlnövesztett skrupulusok, mint akadályt állítanak 
a kölcsönös megértés útjába. 

Azzal a materialisztikus vonással, a melynek a 
valóság feletti kidomborítását, mint vádat emelik ellenünk, 
megbékíthet mindeneket a szombaton kalászt szaggató 
tanítványok s az őket igazoló Úr Jézus példája. Megbé-
kíthet az a pillantás, a melyet kinek-kinek a saját maga 
élete, lelke, kiílső és belső legközvetlenebb világa, múltja, 
vágyai, törekvései felé is kellene néha-néha irányítani, 
a mely pillantás a „ne ítélj, hogy ne ítéltessél" krisz-
tusi intelmet felelevenítené. Megbékíthet az az igazság, 
hogy a szegénység szániára filozófiát és morált írni nem 
alkalmas helyek a paloták, s hogy nem az a szó elítélő 
jelehtményében vett materialista, a ki, mint a magyar 
kálvinista lelkész, a maga és családja fájó nyomorúsá-
gából önerején, becsület útján, a törvény biztosította jog 
valóságához felfelé küzködik, — hanem sokkal inkább 
az, a kinek helyét a társadalmi beosztás szeszélye a 
mindennapi kenyér gondterhes, ködös völgyein felül, az 
ingyen jött jólét magasságában helyezi el és a ki ebből 
a magasságból kiirigyel másokat. 

Ha a mi materializmusunk vétek, vétkes a törvény 
is ; vétkesek a törvényhozók, mert a mi materializmusunk 
csak annak a valóságára törekszik, a mit a törvény biz-
tosít. Ebből a biztosított jogból pedig nem engedjük 
magunkat kiseminiztetni a vizet prédikáló borivás zofiz-
máival, sem azzal a reánk oktrojálni akart szeméremmel, 
a mely az üres táskájú koldús tragikumához vezet. 

Sikertelen marad az a törekvés, mely czélunknak, 
erőkifejtésünknek egészét az anyagi czélt szolgáló há-
nyadba akarná bele erőltetni, hogy a lelki eszmények 
szolgálatának tisztességétől megfosztva, a közelítélés 
vesszőfutásába kergessen bele. Mi czélunk egészét szol-
gáljuk, Isten országának s benne magyar hazánknak, 
református egyházunknak nagy érdekeit. Magánérdekün-
ket is a közérdek fényében látjuk tündökölni; mert meg-
tanultuk a történelemből. hogy a magyar kálvinista papság 
helyzete pontos kifejezője volt mindig a lelkiismereti 
szabadság és a magyar nemzeti eszme erőmértékének. 

Jelen kongresszusunk programmja is a mellett bizo-
nyít, hogy a lelki élet és közérdek nagy kérdései domi-
nálnak törekvéseink tárgyai között. A szorosan reánk 
tartozó anyagiaknak csak annyi rész jut, a mennyi min-
den életképes mozgalomban a természetes alkotó ténye-
zők egyikét megilleti. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt esztendő 
történetét röviden így jellemezhetem : Sokat fáradtunk, 
kevésre értünk. Felette nagy volt az erő, a mellyel jogos 
és nemes törekvésünk szemben találta magát. A kleri-
kalizinus, a maga enormis anyagi és raffinált szellemi 
hatalmával, — egyetemes egyházunk legfelső képvise-
lete s a vele egyetértő országos kormány a maga reak-
cziós egyházpolitikájával s mindenhova elérő apparátu-
sával, — egyik oldalon ez az- óriási hármas alliance. 



Másik oldalon mi, a kevesek, kicsinyek, szegények, ke-
zünkben egyetlen fegyverrel, a magasságos Isten szent 
nevével. Érezzük, bevalljuk a külső eredmények csekély-
ségét. Az Úr még nem látta elérkezettnek az időt, hogy 
a maga erejét a mi erőtelenségiinkben végezze el. De 
ha a formák külső megalkotásához nem ajándékozott is 
erőt: az örök lényegben, a lélekben kitöltötte a maga 
erejét. Bensőbbé tette közöttünk a szeretetet, kiterjesz-
tette annak határát a hozzánk csatlakozottak s a köze-
ledők alig remélt nagyszámú seregében. Adott türelmet 
elviselni a háborúságukat s kitartást hordozni a keresz-
tet, a mellyel az ő szent Fiának szabad szolgálata jár. 

A míg magunk között az egyességet meg nem sze-
rezzük; a míg érzésben, gondolatban, törekvésben eggyé 
nem lesz minden kálvinista lelkipásztora ennek a hazá-
nak : addig nem is érkezik el az idők teljessége, mely-
ből nagy sikerek áldása származik. Ha egyik kezünket 
a testvérviszály lelket szaggató kínja leköti: fél kézzel 
sokra nem mehetünk. Az existencziáért folytatott élet-
halál harcz tábor járása közben a pasztorális munka 
égető szüksége is tovább éhezik. Ezt a felséges hivatást 
a kínos közbevetések nem engedik termékeny hatással 
teljesíteni. Az emberek megítélhetnek bennünket. ítélni 
könnyű. De igazán csak az Isten ítélhet meg, a ki lát 
minden nyilván és titkon valókat. 

Az 0 szent színe előtt állunk, nyugodt lelkiisme-
rettel. Bátran az emberek előtt is. Utainkat jól meggon-
doltuk, azokat az emberek s a honpolgárok természetes 
szabadságával, hazánk érdekeivel, reformált egyházunk 
alapelveivel s — a mi legfőbb — Isten törvényével 
egyezőknek találtuk, tehát folytatjuk is. 

Programmunk : az eddigi alapokon a következetes 
küzdelem folytonossága. 

T Á R C Z A . 

Kálvin szelleméhez. 
Előadta szerző Debreczenben, a ref. lelkészi kongresszus által 

rendezett Kálvin-ünnepélyen, 1909 szept, 29. 

Dicső hazába költözött nagy szellem, 
Ki élsz örökre csillagok között: 
Jövel közénk, ki győztél annyi jelben, 
Lelkünk fehér ruhába öltözött. 
S ha lángra gyújtod itt alvó hitünket 
És fegyverünk' ha megaczélozod: 
Törhet reánk ellenség mindenünnet: 
Győzünk, mint hajdan az apostolok. 

Lángszellemed virraszt négy század óta 
Lánczokra vert hitünk s hazánk felett. 
Nagy messziről ím elhoztuk adóba, 
Mit adhatunk: a hála könyeket. 
Bibor palást nem ékesíti vállunk. 
Minden mi birtokunk sovány ugar; 
Koldús szegényen él népes családunk . . . 
De még a csecsszopónk is — hű magyar! 

„Csak Istené legyen minden dicsőség!" 
Valljuk mi is hatalmas jelszavad. 
Ki ünnepelne téged, eszmék hősét, 
Ki elbukál s pihensz göröngy alatt?! 
De ha tűztenger a világszabadság, 
A mely fölöttünk zúgva átrohan : 
Úgy a te szellemed, te ritka nagyság, 
E tűztengert megifjitó folyam ! 

Bell boldog az, ki ez áldott folyamnak 
Hullámiból csak egy csöppnyit merít! 
Szemébe néz a fényt lövellő napnak, 
Lehányja mind a földit s emberit. 
Belé merül a végtelen világba, 
Bölcs, alkotó kezet lát mindenütt; 
Kitárva van előtte bibliája, 
S reá az Úr kegyelmi napja süt. 

Hit és alázat hű jellemvonása; 
Adott szavát soha meg nem szegi. 
Ha rázudul a sors nehéz csapása: 
Kemény nyakát járomba nem teszi. 
Ha bárd villogna is hóhér kezében, 
Ali, mint a szikla, rendületlenül. 
Bizik honában, mint az Istenében. 
Elkárhozik bár, avagy idvezül! 

A nemzetek szörnyű csatára kelnek 
Megnyugtató, dicső eszméidért. 
A tiszta hitnek új oltárt emelnek 
S áldoznak érte tenger honfivért. 
Hiába zúg Rómának rémes átka, 
Júdás a pénzt hiába csörgeti: 
Sem a bitó, sem a tűzhalmok lángja 
Magát az eszmét meg nem ölheti! 

Zászlód alatt sokan Bocskay, Bethlen, 
S vele e honnak minden hű fia. 
Öreg Rákóczy György legyőzhetetlen, — 
Útjára, fényt szór: kard ós biblia. 
S aztán . . . sötét felhő borul egünkre; 
A templomok köve vértől csepeg. 
De szellemed világít börtönünkbe, 
Ha rázni kell a rabbilincseket! 

Halljátok-é a lánczra vert papoknak 
Bús énekét Pozsony, Nápoly felől ? 
Kik ostromolt hitökbe' megmaradnak, 
Habár egész világ is romba dől! 
Halijátok-é a zúgó ének árját? . . . 
— S ha van menyország csillagok felett: 
Az Úr dicső trónját körül ők állják 
S onnan halljuk mi most ez éneket! 

Oh drága szellem ! Légy velünk örökké ! 
Önts a szivünkbe új erőt, hitet! 
A csüggedés utunk ne állja többé: 
Hirdetni kell dicső eszméidet. 



Hirdetni kell, hogy: a magyar Sionra 
Egy boldogabb jövő csak úgy derül, 
Ha szellemed hazánkat fénybe vonja 
Es mi megállunk rendületjén ül. 

Föl a kezet azért szent esküvésre! 
E nagy napon dörögje ajkatok : 
Fölesküszünk mi szent ölelkezésre, 
Egymásra lelt, testvér, magyar papok! 
Fölesküszünk, hogy azt a régi zászlót, 
Mit vértanú elődünk hordoza, — 
Büszkén lobogtatjuk Sionnak ormán 
S a Szent szabadság hymnuszát dalolván, 
Nem hagyjuk el soha, soha, soha! 

Szuhaij Benedek. 

Kálvin — Genéve prédikátora. 
Doumergue Emil tanárnak, a montaubani református thcologia 

dékánjának előadása. 

(Folytatás.) 

Világos dolog, hogy ahhoz, hogy a tészta meg-
keljen, nem elegendő bizonyos mennyiségű lisztet össze-
gyúrni, dagasztani. A eonditio sine qua non: élesztőt is 
kell belevegyíteni. Nagyon jól tudta ezt Kálvin is. Egész 
életében csak az a czél lebegett szemei előtt, hogy az 
evangélium kovászát bele oltsa az emberek tömegébe. 

Vigyázzunk egy kissé ! Az evangélium örök érvényű. 
Minden korba átönti éltető erejét, olyat, a milyenre annak 
épen szüksége van. Most már azt kell mondanunk, hogy 
ha Genéve prédikátora sikert aratott, ezt csak annak 
köszönhette, hogy az evangélium kovászát hallgatói lel-
kébe úgy oltotta be, a mint az épen szükséges volt. 
Először is aktuális dolgokat tárgyalt; másodszor meg 
anti-aszketikus irányba csapott át, az által, hogy a ter-
mészetes, modern életmódot követelte. 

Jól tudom azt, hogy a tömeg előítélete és tudo-
mányos értekezések támadják ezt az irányzatot. Azzal 
hozakodnak elő, hogy Kálvin tanítását egyoldalú merevség, 
mogorva puritánizmus, lelki önlemondás, a középkori 
aszketizmus egyszerű finomítása jellemzi, a mi együtt 
véve egyenlő értelmű a modern élet tűrhetetlen taga-
dásával. 

Hallgassuk meg most Kálvint magát. 
0 először is a stoikus és klastromi életfelfogás 

megszorításai ellen kel föl; de támadja egyszersmind 
az emberi érzékiséget is, mely a modern ember jellemző 
vonása: „Küzdenünk kell ez ellen a durva és kegyetlen 
bölcselet ellen", ez ellen a „dőre életfelfogás" ellen. 
„Eldurvultság és vakság" erény nem lehet. „Ha olyanok 
volnánk, mint a fatuskó, vagy mint a kődarab, avagy 
mint az oktalan állat, erényre számot se tarthatnánk." 

Ü az embert visszavezeti eredeti ember-mivoltához. 
Milyen embert? Az egész embert, testestiil-lelkestül véve. 
Oh, igen! a testet is, mely a lélek sátora, börtöne, sőt 
prédikátorunk erős kifejezése szerint még több is. De 

azért szerinte „a test minden részében meg-megcsillan 
az isteni képmás bizonyos szikrája". A test „a Szent 
Lélek temploma" ; „oltár", melyen Istent imádjuk. Ter-
hünkre van sokszor, sokszor meg dicsőségünkre. Kálvin 
a dicsének magaslatába száll föl. mikor a test feltámadá-
sáról beszél. „Isten azt akarja, hogy nyelvünk, kezünk 
őt magasztalja," „Micsoda őrület kell ahhoz, hogy ezt 
a testet poriadásra vessük, minden reménykedés nélkül ? ! 
Nem! Szent Pál teste, mely Jézus Krisztus sebhelyeit 
viselé, a ki azt megdicsőité, nem vesztheti el a győzelem 
koronáját." így tehát mennyi gondot kell erre a testre 
fordítanunk! Testünk egészségét ápolni vallási kötelesség. 
„Isten nem akarja, hogy az ember tönkre tegye magát;" 
a ki a nyújtott gyógyszert visszautasítja, „ördögi gőgös-
ség sarjadéka". Egészség és tisztaság: ez a modern 
egészségtan két főkövetelése. Ennek főképen azok a 
népek tesznek eleget, a melyek Genéve prédikátorának 
leghívebb követői: a skótok és a hollandok. 

Ezzel a helyes testápolással, ezzel az egészséges 
testtel kezdi azután a kálvinista ember az életet: a ter-
mészetes, teljes, munkás, eredményes, modern életet. 

Nem volt igazuk azoknak a „szent férfiaknak", a 
kik szigorúbbak voltak az írásnál ós azt követelték, 
hogy a test javait csak annyiban szabad élveznünk, a 
mennyiben múlhatatlanul szükséges. Az Úr nem követeli 
azt, hogy „ezekről a javakról lemondjunk" ; 0 azt akarja 
hogy „mindennek örüljünk" ; és a szükséghez mindig 
hozzáadja még a „szükségen felülit", a fölösleget is. 

Vegyük például a virágokat. Mit gondoltok — 
kérdi Genéve prédikátora — azért adta az Úr a „virágok 
ragyogó színeit", hogy azok láttán ne gyönyörködjék a 
mi szemünk? Azért adta „kellemes illatukat", hogy 
„szagukból ne merítsünk élvezetet"? 

Ugyanezt kell a ruházatról is mondanunk. Isten 
nemcsak kenyeret és vizet ád, hanem mást is, a mi 
„csupán csak élvezetünkre ós üdülésünkre szolgál". Nem 
tiltja azt sem, hogy barátainkat vendégségre ne hívjuk 
meg, melyen „a szokottnál többet és drágábbat nyújtunk '. 

Genéve prédikátora — a ki csak bizonyos érte-
lemben aszkéta — annyira megy, hogy azt kérdi magától, 
vájjon miért volnának a gazdagok kárhoztatandók, mert 
jóllaknak, nevetnek, elefántcsont ágyban pihennek, hárfa, 
lant és dobszó mellett lakmároznak. Bátran kimondja 
azt, hogy Isten mindent az ember szolgálatára teremtett: 
elefántcsontot, aranyat, gazdagságot, zenét, drága borokat. 
Egyiket se tiltja a biblia; a keresztyén ember szabad-
sága nincsen korlátok közé szorítva. Csak az a fő, hogy 
mindent hálaadással vegyünk, s hogy mindez ne ves-
sen gátot üdvözülésünknek. Nem a külsőség a fontos, 
hanem a szív, mely gőgös lehet a „darócz ruha" alatt is 
és alázatos a „bársony ós selyem kabát" alatt. 

Tehát mit gondoljunk? Talán egyik rágalomra a 
másikkal feleljünk? Talán azt mondhatjuk, hogy Genéve 
prédikátora nem volt aszkéta, hanem falánk ember ós 
nagyivó ? 

isten ments! Fölületes, logikátlan rágalmazói azt 



kiabálják: Ellentmondunk! De az éleslátású lélekbúvár, 
a történelmi tapasztalatokra támaszkodva, azt mondja: 
Elfogadjuk ! 

Azok a szavak, melyek ebből a szószékből a szabad 
akarat megszorításáról elhangzottak, nem tagadják a 
szabad akaratot, hanem igenis követelik, jóllehet a lát-
szat az ellenkezőt mutatja. Krisztus nagy törvényét hir-' 
detik azok: „A ki életét meg akarja tartani, elveszti; 
a ki életét elveszti én miattam, megtartja azt". 

Mert, a ki önmagát keresi, elvész a saját önzésében, 
gonosz kívánságaiban, bűneiben és vétkes szenvedélyei-
ben, a melyek nem teszik őt a világ urává, hanem rab-
szolgává alacsonyítják le. Ellenben, a ki Istenért és ember-
testvéreiért tagadja meg önmagát, a mily mértékben 
magát megadja, olyan mértékben győz, hódít; mindent 
elnyer, a mit csak óhajt; elnyeri a lélek igazi szabad-
ságát, elnyeri uralkodó hajlamának tevékenységét; meg-
szokja a megengedett eszközök helyes használatát. Egy 
szóval eléri azt, hogy a világ előtte meghódol s átnyújtja 
néki kincseit. 

Az óczeánt járó kormányoshoz hasonlít, a ki, hogy 
hajórakományát biztos révbe vezesse, nem issza le magát, 
nem szeszélyes, a veszedelem pillanatában nem vak ösz-
tönének hódol, hanem józan, endedelmeskedik előírá-
soknak, hidegvérű, kész életének feláldozására, de min-
den eszközt nyugodtan megragad arra a czélra, hogy 
magát és hajóját megmentse. 

(Folyt, köv.) 

Ford.: Dr. Tari Imre. 

B E L F Ö L D . 

Az Országos Református Lelkészegyesület 
III. kongresszusa. 

(Folyt, és vége.) 

Szeptember 30-án, csütörtökön folytatta és fejezte 
be a Lelkészegyesület debreczeni kongresszusát. A kon-
gresszus ünnepi része foglalta le az első napot. Azért a 
tárgysorozat jó része a második napra maradt. Pedig a 
második nap nem telt meg zsúfolásig a Kis-templom. 
Az érdeklődés kisebb körre szorult. A jelenlevők érdek-
lődésének a foka pótolta némileg az érdeklődők körének 
a terjedelmét. 

D. e. 9 órakor nyitotta meg az ülést az elnök. Az 
első előadó Kocsis József volt, a Magyar Közös Bevá-
sárló Szövetkezet ügyvezetője, ki az országos szervezkedés 
teendőit tüntette fel beszámolásával kapcsolatban. Ferenczy 
Gyula dr., Ács Lajos, Kovács László és Varga Károly 
hozzászólása után az előadónak a szervezés tárgyában 
tett határozati javaslatát a gyűlés elfogadta. 

Az egyházi szertartás reformjával. Ory Tamás indít-
ványa foglalkozott, melyet Csiky Lajos debreczeni theol. 
dékán terjesztett elő, megjegyzésekkel és kiegészítő hatá-
rozati javaslattal. Az eredeti indítványban és rnegoko-

lásában több pápistás elem volt, a mely némi vissza-
tetszést is keltett. A helyes czélt, szertartásunknak ele-
venebbé, változatosabbá és Összhangzatosabbá tételét 
kívánja a Lelkészegyesület. Ory Tamásnak Csiky Lajos 
által kiegészített indítványát szertartás-reformbizottság-
alakítása tárgyában elfogadta és Csiky Lajos elnöklete 
alatt, bizottság-kiegészítési felhatalmazással, B. Pap Ist-
vánt, Ory Tamást, Gergely Antált és Földváry Jenőt válasz-
totta meg tagokul. A kérdésnél Kájel István, Földváry 
Jenő, Ory Tamás és Kovács László szólaltak fel. 

Nagy István az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása kér-
dését tárgyalta. A törvény történelmi előzményének, 
sérelmes megszegéseinek, végrehajtása hiányainak, s halo-
gatási politikai okainak fejtegetése után határozati javas-
latott terjesztett elő, a melynek a választmány által külön 
választott első pontját a kongresszus elfogadta. Ennek 
értelmében a kongresszus megkeresi a ref., ev. és unit. 
egyházakat, azzal a kérelemmel, hogy együttesen járul-
janak egyfelől az alkotmányos uralkodó elé és kérjék tőle 
az 1848 : XX. t.-cz. végrehajtását, a 3. pontbeli záradéknak, 
az egyházak előzetes meghallgatásának megtartásával. 
Ugyanakkor másfelől emlékirattal forduljanak a kor-
mányhoz is. Aztán zsinati úton keressék az összes szük-
ségleteket kielégítő, egységes végrehajtás megoldását. 

A kérdéshez az elnökön kívül Szuhay Benedek, 
Kájel Endre, Kiss Lajos, Kovács László, Hamar István 
és Nemes Árpád szólottak hozzá. A Szekularizáczió tár-
gyában felszólalókat megnyugtatta az elnök azzal a kije-
lentéssel, hogy az illetékes tényezők kézbe vették. Az 
elnökség is közbenjárt ebben az irányban. De a Lelkész-
egyesiilet, mint ilyen, nem illetékes tényező e kérdés 
megoldására. 

Az Orsz. Vallásegyenlöségi Szövetség és a Prot. 
Sajtóiroda ügyét Hamar István terjesztette elő. Elfoga-
dott határozati javaslata értelmében az elsőt a Lelkész-
egyesület most is támogatja, a másodikat is és pedig 
évi száz koronával és egyházmegyei tudósítók megbí-
zásával. | • 

A lelkipásztori fizetés-rendezés kérdését Székely 
József dr. referálta. Szilva István és Kiss Lajos szóltak 
a kérdéshez. Az egyesület megmarad a törvényben bizto-
sított fizetés követelése mellett. A számadás-vizsgálati 
jegyzőkönyvet szintén Székely József jegyző olvasta fel. 

Sütő Kálmán „A ref. lelkész helyzete és munkája a 
XX. század társadalmában" cziinen tartott felolvasást. 
Elveit és részletes javaslatát elfogadta a gyűlés. 

Szakács Albert dr. egyházalkotmányunk hiányait, 
fejtegette. A konvent helyett egyetemes, állandó egyház-
hatóságot sürget, zsinat-presbiteri elvek szerint. Más 
szóval állandó kormányzó és szükség szerint törvényhozó 
zsinatot. Szakbizottsághoz utasíttatott a kérdés, melynek 
elnöke Baltazár egyesületi elnök. 

Balla Endre a lelkészárvák Kálvineuma ügyét adta 
elő. Az egyesület hozzájárul. Bizottságot kiild ki. Hajdú-
böszörménynek a felajánlott egymillió tégláért és telekért 
köszönetet szavaz. 



Nagy Vincze az egyesület anyagi forrásainak szapo-
rítását s annak módjait tárgyalta. A ref. tőke összpon-
tosítását ezélzó pénzintézet felállítását helyeselte a gyűlés 
és a kérdést a szövetkezeti-bizottsághoz utalta. 

Csia Kálmánnak az egyesületi lap és a krajczáros 
napilap kérdésében előterjesztett javaslata kapcsán olcsó 
népnaptár kiadását s a napilap terjesztését elhatározta 
a kongresszus és felhívta tagjait az erre vonatkozó nyi-
latkozatok beküldésére. 

A vallástanításnak az állami iskolákban való mél-
tányos díjazását és a ref. lelkészek vasúti féljegy ked-
vezményét Kovács Ákos javaslata tárgyalta. Az ifj. egy-
leti munka, a papi egyenruha kérdése, Barsi Sándor 
kongruaügyi indítványa, a MPIT. kérvénye, Pólya Lajosnak 
a jelvényre vonatkozó indítványa, a könyvajánlás kerül-
tek ezután sorra. A megfelelő intézkedések megtétettek. 
A délutáni órákig elnyúlt kongresszust három óra tájban, 
Baltazár elnök zárószavával és imádsággal véget, ért. 

Az a benyomásunk, hogy a higgadtság növekvő-
iéiben van az eleinte nagyon forrongó egyesületben. Az 
ügy barátai szaporodnak. A kiforrás folyamatban van. 
A szervezés még nem eléggé belterjes. A tárgyak ezért 
zsúfolódnak össze a nagy, nyilvános üléseken. A szak-
osztályok szerint való szervezkedés segíthet ezen a bajon 
is. Az egyházi megértés, az állami megerősítés és a 
belső szervezés után még áldásosabb munkát tud telje-
síteni a Lelkészegyesület, a lelkipásztori továbbképzés, 
az egyháztársadalmi élet megelevenítése és közegyházunk 
régi helyének visszafoglalása terén. V. J. 

Kulifay Elek 50 é v e s jubi leuma. 

A szlavóniai református papok Nesztora, Kulifay 
Elek tordinczei lelkész, ez évben érte meg 50-ik évfor-
dulóját annak, hogy Szlavóniába lement s ott egyházi 
szolgálatba lépett. 

Kulifay Eleknek úgy érdemes személye, mint ered-
ményes munkája megédremlik, hogy lapunk hasábjain 
bővebben foglalkozzunk vele. 

Ezelőtt 50 évvel még nem volt Szlavóniában refor-
mátus misszió, csak öt régi ref. egyház. Négy magyar: 
Kórógy, Szentlászló, Haraszti, Rétfalu; és egy horvát: 
Tordincze. Ez az öt maradt meg abból a 40—50 drá-
vántúli ref. gyülekezetből, melyeket 1580—40 körül 
Sztárai Mihály és Szentantali Gergely reformáltak. 

A kórógyi presbitérium 1859-ben iskola-mestert 
keresett. Kulifay Elek rendeltetett ki, mint három esztendős 
rektor. Ép akkor végezte a theologiát Pesten, melynek 
legelső növendékei közül való volt. 

Tordincze ez időben filiája volt Kórógynak. A horvát 
atyafiak már akkor 300 esztendő óta minden vasárnap 
Kórógyra jártak át a templomba. Reggel 8 órakor horvát 
nyelven olvasott fel nekik a magyar pap, ki rendszerint 
egy hangot sem értett abból, a mit olvasott. Néhány éne-
ket kórógyi paraszt emberek horvátra fordítottak s az 
szállt szájról-szájra. 

Itt szerették meg a tordinczei horvát reformátusok 
Kulifay Eleket, kinek megesett a szíve e szegény embe-
rek elhagyatottságán, s engedvén óhajuknak, Tordinczét 
anyaegyházzá szervezte s a lelkészi állásra való meghí-
vást elfogadta, 

Kezdett építeni, alkotni a semmiből. Itt is bebizo-
nyult, hogy az Ige semmiből is képes teremteni. 

Legelsőbb is a djakovári püspökséggel gyűlt meg 
a baja. Ez ugyanis kifogásolta, hogy a négy artikulált 
magyar egyházon kívül más helyen is szabad vallás-
gyakorlatot élvezhessenek a reformátusok. Kulifay Elek 
a szerb lelkészek között addig agitált, míg ezek közben-
járására a zágrábi tartománygyűlés Tordinczét is arti-
kulálta. 

Néhány év alatt az elhanyagolt horvát filiában szép 
templom, papiak, iskola épült s az elhanyagolt vallásos 
élet is ébredezni kezdett. 

Kulifay Elek sietett megtanulni horvátul s lefordí-
tani a legszükségesebbeket. Már 1871-ben nyomtatásban 
is megjelent a Polgár-féle „llövicl útmutatás"-nak kitűnő 
horvát fordítása. Ezt követte 1874-ben a horvát templomi 
énekes-könyv. mely szebb zsoltáraink s dicséreteink köl-
tői fordítását tartalmazza. Kéziratban pedig egy kis könyv-
tár tesz tanúságot arról, hogy Kulifay Elek, gyakorlati 
munkálkodása mellett, nagy munkásságot fejtett ki a 
magyar ref. egyházi irodalom kiválóbb termékeinek horvát 
nyelvre való átültetésében. 

E derék és eredményes munkának 50 éves évfor-
dulóján, folyó hó 7-én a szlavóniai ref. lelkészek fölke-
resték a még mindig viruló egészségben levő, galamb-
ősz pásztort, hogy vele együtt hálát adjanak Istennek 
azért a kegyelemért, mellyel agg szolgáját megáldotta, s 
kérjék a Mindenhatót, hogy hűséges sáfárának hátralevő 
idejét minél hosszabbra nyújtsa. 

Az egyházmegye nevében Szabó Péter esperes, a 
lelkészek nevében Narancsik Zoltán harasztii lelkész, 
a tanítók nevében Dávid Lajos szentlászlói tanitó, volt 
tanítványai nevében Gál Sándor kórógyi bíró, a tordinczei 
hívek közül pedig Savanyika Ádám presbiter üdvözölték 
a jubiláló lelkészt, 

Dr. Baksay Sándor és dr. Antal Gábor püspökök, 
egyházkerületünk valamenyi esperese s az alsó-baranya-
bács-szlavoniai egyházmegyének távolabb lakó s ezért 
meg nem jelent lelkészei üdvözlő távirataikkal keresték 
fel az ünnepeltet. 

Mi is szívünk egész melegével kívánjuk, hogy az 
IJr szőllőjének ez öreg munkása, a szlavóniai ref. lelké-
szek Nesztora, lapunknak is régi dolgozótársa s hűséges 
olvasója, minél nyugalmasabb öregségben élvezhesse 
hűséges sáfárkodásának, félszázados munkásságának 
gyümölcseit. 

— n — r . 

Falusi levél . 

Pillanatfelvételek a pesti ref. egyházmegye f. é. szept. 14-iki 
közgyűlése alkalmából. 

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! A szokatlan formát, 
a melyben a fent titulált egyházmegye közgyűlése alkal-
mából mélyen a lelkembe vésődött néhány pillanatfel-
vételt megörökítettem, méltóztassék annak tulajdonítani, 
hogy — szó a mi szó — nem igen vagyok én már 
ismerős az egyházi lapok újabb követelményeivel, a melyek 
szerint a tudósításokat írni kell. Új idők, új emberek, 
s a formák is újak. En pedig: öieg szekér, fakó hám, 
már inkább csak a múltból élek, szokásait levetkezni 
nem tudom. Fejemet régen üli már az Ősz dere, s a nagy 
kaszás is tán nemsokára felém suhintja félelmes szer-
számát; de a lelkem ma is fiatal, és ha egyházi dol-



gokról emlékezem, elfelejtem, hogy immár kevés az idő, 
a mi hátra vagyon. 

Á falusi öreg embert, a ki oly régen volt a fővá-
rosban, nem csak a változások végtelensége köti le, hanem 
emlékei is felújulnak. Milyen drága is vagy te, ifjúság, 
hogy édes, bohókás, sokszor meggondolatlan, máskor 
szent lelkesedésedben az égig érő cselekedeteidnek emlé-
kezetével elfeledteted az emberrel az öregség gyenge-
ségeit! A Kálvin-tért megtalálni elég egy-két pillanat; 
a jó öreg Duna ott a komor, de ma már németesen 
simára borotvált Gellérthegy alatt biztos útmutató. Nini! 
Milyen ócska ma már az egykor díszes, kétemeletes 
Kálvin-téri egyházi épület! A templom ma is a régi. 
Én Istenem! hallgasd meg a kérést, a mely innen bizo-
nyára utoljára száll Te Hozzád 1 — Kilépek az udvarra; 
magasabbra száll a tekintetem: keresem a helyet, a hova 
bátorításért, s valljuk be, segedelemért is nem egyszer 
mentünk az ifjúság Atyjához. Ha jól látok, tisztes, isme-
rős matróna merül szemüvegén át a templom szemléle-
tébe : 0 az özvegye a nagy úrnak, osztályrészese örö-
mének, dicsőségének, küzdelmeinek, szenvedéseinek! Más 
faj szülötte, de mintaképe a magyar kálvinista asszony-
nak, a papnénak; Bauhofernével együtt a legnagyobb 
hitű asszonyok egyike ! Oh Te magasságbéli! milyen nagy 
a te szereteted a Te benned bízókhoz ! Uram, aranyozd 
meg az Ő életének lehajlott alkonyát! 

No, de uózziik meg a régi Nyúl-utczát! Lássuk, mi 
lett a híres a-b-c-és Gönczy-intézetből! Úgy tudom, hogy 
ott, a református főgimnázium nagytermében helyezték 
el Török Pál arczképét, s mellé a másik nagyét, a ki 
örökébe lépett. A kettő együtt egy tökéletes életeszmóny 
megtestesülése: alkotó, teremtő erő és prófécziával, költé-
szettel, pünkösti erővel ékes lélek! 

Az emlékezés úgy betölti egész lényemet, hogy 
a két emeletet észre sem veszem. Milyen furcsa, mikor 
odahaza a régi kúria négy lépcsője is olyan nehéz! 
A tágas folyosón derék, becsületes arczú, kékbeli embe-
reket látok: olvassák az aranybetűs márványtábláról a 
jókedvű adakozók neveit. Vájjon mi járatban vannak ? 
Ok bizony gyűléseznének az ő anyaszenteg}'házuk dolgai-
nak erányában. Bocsánatot kérek, nagytiszteletű Szer-
kesztő uram, most jut eszembe, hogy éti a pesti ref. 
egyházmegye közgyűléséről, a hova így veletlenül csep-
pentem, akarok egy-két pillanatfelvételt megörökíteni, 
és eddig ennyi sokat fecsegtem ! De méltóztatik tudni, 
az öreg ember, mint a csacsogni kezdő gyerek, bőbeszédű. 
Engedtessék meg neki! 

Hát egyházi gyűlés, édes Atyámfiai V És talán szü-
net van, hogy itt kint álldogálunk ? Dehogy, még nem 
került reájuk a sor! Hm. Talán az új idők szelleme 
kívánja így; a mi időnkben bizony közfigyelem tárgya 
volt a tractuson és superintendentián minden. Közül egy-
akarattal nyilvánult az érdeklődés. No de hát egyházi 
gyűlés. Derék dolog, mert sok sebből vérzik ám a mi 
Sionunk! Bizonyára ezekről, s egyházainknak vállvetett 
erővel előremozdításáról van szó odabenn. Valamikor én is 

részt, vettem benne lelkesen. Azután az egyházi gyűléshez 
a hely is illendő : egyház és iskola nálunk elválhatat-
lanok. (Oh, hogy 'azok a konventi nagy urak nem elé-
gedének meg e helynek nemes egyszerűségével! Vagy 
talán a „jövő reményé"-nek hangos, de édes zsongása 
űzte el őket innen'?) — Észre sem veszem, már bent 
vagyok a teremben, s míg a két nagy képet nézem, 
könnyes szemeim fátyolán át csak körvonalaiban látom 
a pesti ref. egyházmegye tisztes deputátusainak seregét. 

Öreg ember hamar fárad: üljünk le egy kicsit, 
érdeklődjünk. 

Úgy veszem észre, hogy a mi hajdanában a tár-
gyalások központját képezé, az esperesi jelentésnek már 
vége. A gúnyáról, meg a régi rendtartásból következ-
tetve, a tractualis notarus úr terjeszti elő az esperesi 
jelentéssel kapcsolatos határozati javaslatokat. Jó hosszú 
és alapos lehetett az esperesi jelentés, mert a határozati 
javaslatok száma se kevés. Dús aratása volt a halálnak, 
mert a „requiescat in paceu-nak fájó variálása — hal-
lomás szerint — elég sokáig tartott. Azután jönnek a 
bizottsági jelentések, néha lelkes, néha száraz, kicsinyes 
dolgokról, s a hogy illik, majd tűzzel és érdeklődést 
keltve, majd a beszélő masinák unott, fáradt hangján. 
Es nem tudom, hány adás-vétel, parczellázások, kisajá-
títás, díjlevéliigy . . . Kétségtelenül az egyházi élethez 
tartozó dolgok, fontosak is ; de bizony a mi időnkben 
nem mindig vártunk a contractusok elintézésével Szent-
György naptól Szent-György napig, vagy szeptembertől 
szeptemberig. A pap, presbyterium, közgyűlés, esperes, 
curator, fiscalis időközben is legtöbbször elintézték az 
ilyesmit, a ma is divatos utólagos jóváhagyás iemc-
nyében. No, de jól van ; a zsidót se kárhoztatom, ha 
ünnepén a megengedett lépések számánál tovább nem 
megy. S ha alkotunk törvényt a vétkező szív megjaví-
tására — pedig száz törvénynél többet ér egy latnyi 
szeretet — miért ne szedjük végleg paragraphusokba a 
mi egyházunk ünnepi és hétköznapi cselekedeteit?! 

Sok-sok pont után végre néhány igazán egyetemes 
érdekű, komoly dolog: az ország szive táján alakult 
egyik-másik egyháznak, íiliának templomépítés ügye, 
anyásítás iránti kérelme. Megérint az emlékezések szelid 
szellője. íme, a pesti egyház első életjelenségeinek meg-
ismétlődése. Hogy lelkesedtünk valamikor az ilyeneken; 
milyen lélekemelő volt, a mikor a többi superintenden-
tiák is a saját édes kebelbeli gyermeküknek jelentették 
ki a járni kezdő pesti egyházat! És sem anyagi, sem 
erkölcsi támogatásukat nem vonták meg tőle. Uram Isten, 
vájjon a régi lélek szólal-e meg majd itten is ? 

Valami „Erzsébetfalva" nevű, a régi hires Gubacs-
puszta területén alakult, hét éves egyház kéri templom-
építési ügyének a felsőbb egyházi hatóságokhoz pártoló-
lag leendő expediálását. Lehetetlen ! Hát ma már ezt 
is kérni kell ? Hiszen a mi időnkben, a mikor ilyen czélra 
még nem volt domestica, az ilyet kérni nem kelletett! 
És bár jól tudtuk, hogy a „nagyszívű" Mária Terézia 
idejeben, valahol a Kis-Kunságban, egy kis „adta-terem-



tetté"-ért az Atyák megdoceálának egy magáról megfeled-
kezett schola-mestert, — a mi közfelháborodásunk bizony 
meg adta-teremtettézte volna még az Atyák ellenére is, 
lett légyen bárki fia, a ki az ilyen templomépítés! in-
stantiát a hivatalos nemtörődömség dohos szekrényébe 
akaráudja elhelyeztetni! Ejh, ejh előadó uram! A mi 
korunkban de sokkal több volt bennünk a lelkesedésből! 
Az előadói javaslat mintha eltakarta volna egy pilla-
natra előttem a két nagy egyházvezér alakját, hogy 
azután annál pregnánsabban jusson kifejezésre szelle-
mük, abban az egyhangú, lelkes határozatban, a mellyel 
javaslatát a közgyűlés, az érdekelt egyház lelkésze és 
annak felszólalása után, a ki a nagy Törököt és a nagy 
Szász Károlyt a jelenlévők között legjobban ismerte, 
visszautasította. 

Hála tehát az ősök szellemének, ezt a fontos dol-
got nem az előadó Uramöcsém kívánsága szerint, de 
bizonyára az ő tanulságára intézte el a nálánál maga-
sabb szempontokra helyezkedni tudó egyházmegye. 

Íme, nagytiszteletű Szerkesztő úr, nem soroltam el 
egyenkint, hogy mi sorsa lett az egyes adás-vevési 
kontraktusoknak, kit s melyik egyházat mennyi segélyre 
ajánlottak, de úgy hiszem, valamit még is csak „tudó-
sítottam". így cselekedtük ezt a régi jó időkben. A 
penna legyen penna; ne tompítsuk el, ha van valami 
kis serczegése. előre az élit. Sérteni, a mint ez legkisebb 
szándékom sem vala, bizonyára senkit sem sértettem. 
Csak a régi lélek buzdult föl bennem. Ettől pedig, úgy 
hiszem, ez a lap ma sem idegen, s ne is adja Isten, 
hogy valaha az legyen ! 

Immár zárhatnám is, zárom is soraimat. Pedig a 
törvényszéki ügyekről is, különösen arról a bizonyos 
gyöngyösi ügyről, a miről csak a késő esti órában, csön-
des tarisznyázás közben hallottan), érdemes volna vala-
micskét írni. De hát minek? Ha a vége jó. minden jó. 
Keresztyéni kötelesség megbocsátani az ellenünk vétke-
zőknek ! 

S most már búcsúzom. Hazatérésem előtt még meg-
tekintem az új, gyönyörűséges konventi székházat. Abban 
legalább székel valaki, nem úgy, mint a Duna fölötti 
nagy palotában, a hol csak bútorokat láttam. És ha a 
konventi székházban is támadnak emlékezéseim, ha az 
Úr meg nem oltja bennem a füstölgő gyertyabelet, talán 
jönni fog még egy falusi levél. Addig is: Isten velünk ! 

Nagytiszteletű Szerkesztő úrnak alázatos szolgája 
Busticus. 

K Ü L F Ö L D . 

A magyarországi református egyház amerikai 
egyházmegyéje. 

(Folytatás.) 

13. Pittsburgi egyház. Itteni templomunkban vasár-
nap délelőtt vannak istentiszteletek; délután, illetve 
este csak némely alkalmakkor. A lelkész ugyanis minden 

hónap 3-ik vasárnapján este Whitsetten fungál, minden 4-ik 
vasárnap reggel Traveskynben, minden 2-ik vasárnap d. u. 
Leechburgban ; ezenkívül Donorában kétszer, Willockon 
kétszer, West Leisenringben egyszer, Federalban hétszer, 
más kisebb helyeken pedig alkalmilag tartott istentisz-
teleteket. így a pittsburgi egyház inkább a körlelkészség 
képét mutatja, a melynek a pittsburgi anyaegyház a 
középpontja. Hétköznapi istentiszteleteket, a hívek munka-
és lakásviszonyai miatt, nem lehet tartani. Úrvacsorával 
éltek: Pittsburgban 1000, a szórványokban 800, összesen 
1800. Tagsági dijat fizető református egyháztagok száma : 
Pittsburgban 150. A református vallásúak összes lélek-
száma : Pittsburgban 500, szórványaiban 600, összesen 
1100. A pittsburgi egyház népmozgalmi adatai az anya-
könyvből: született ós megkereszteltetett: 1908-ban 111, 
az egyház fennállása alatt összesen 1317. Házasságot 
kötött: 1908-ban 23 pár, az egyház fennállása alatt 
összesen 651. Meghalt és eltemettetett: 1908-ban 49, 
az egyház fennállása alatt összesen 540. Konfirmáltatott: 
1908-ban 9, az egyház fennállása alatt összesen 110. 
Áttért hozzánk: összesen 1. A pittsburgi egyház élet-
képességének az adatait a következő tételekben csopor-
tosíthatom : híveinek saját adakozásából 1908. évi bevé-
telele 2920 dollár 75 cent volt, úgymint: egyháztagsági 
díjakból 572 dollár 59 cent, perselypénzből 750 dollár 
59 cent, kegyes adományokból 544 dollár 77 cent, egy-
házi mulatságokból 149 dollár 80 cent, vegyes czímen 
903 dollár; ehhez adva a 2035 dollár kölcsön-bevételt, 
és 63 dollár 01 cent 1907. évi áthozatot, az egyház 
1908. évi összes bevétele volt 5018 dollár 76 cent. 
Összes évi kiadása 4845 dollár 13 cent lévén, tiszta 
készpénzmaradványa a folyó év elsején 172 dollár 63 
cent. A pittsburgi egyház anyagi állapotát a következő 
kimutatás tünteti fel: egyházi ingatlanai és azok értéke, 
templom 35 ezer dollár, paróchia 10 ezer dollár, bérház 
5 ezer dollár, összes érték 50 ezer dollár. Ezeken az 
ingatlanokon 35 ezer 335 dollár adósság fekszik, a melyből 
31 ezer 300 dollár hazai adósság, 4045 dollár pedig 
amerikai kölcsön. A pittsburgi egyháznak ingatlanokban 
fekvő tiszta vagyona tehát 14 ezer 665 dollár. 

14. Pocahontasi egyház. Pocahontas társegyházi 
viszonyban áll Stonegával és Danteval. Stonegán a mult 
év folyamán hétszer, Danten pedig ötször volt istentisz-
telet ; ezeken kívül a lelkész Caryban ötször és Toms 
Creeken egyszer tartott istentiszteletet. Minden kedden 
és pénteken este hétköznapi istentiszteletek is vannak, 
a vasárnap cl. e. és d. u.-i istentiszteleteken kívül, a 
pocahontasi egyházban. Úrvacsorával éltek: Pocahon-
tasban 360, szórványaiban 120, összesen 480. Tagsági 
díjat fizető református egyháztagok száma: Pocahontas-
ban 91, társegyházaiban és a szórványokban 75, ösz-
szesen 166. A református vallásúak összes lélekszáma: 
Pocahontasban 200, a szórványok területén 1700, ösz-
szesen 1900. Az anyakönyv szerint népmozgalmi adatai : 
született és megkereszteltetett: 1908-ban 48, az egyház 
fennállása alatt 158. Házasságra lépett: 1908-ban 6, az 



egyház fennállása alatt összesen 28. Meghalt és eltemet-
tetett: 1908-ban 12, az egyház fennállása alatt összesen 
52. Koníirmáltatott: 1908-ban 2, az egyház fennállása 
alatt összesen 13. Áttérés nem volt. Az életképesség és 
az anyagi állapot adatait, a társegyházak szerint külön 
csoportosítva, a következőkben mutathatom be: 

Pooahontas 1908. évi bevétele, híveinek saját 
adakozásából 643 dollár 06 cent volt, t. i. egyháztag-
sági díjakból 312 dollár, perselypénzből 205 dollár 79 
cent, kegyes adományokból 40 dollár 65 cent, vegyes 
dinien 78 dollár 62 cent. 1907. évi készpénzáthoza-
tala volt 1070 dollár 17 cent, így összesen bevételezett 
1908-ban 1713 dollár 23 centet. Kiadott 545 dollár 78 

' centet; a folyó év elsején tiszta készpénzmaradványa 
az egyháznak: 1167 dollár 45 cent. Temploma, telke és 
paróchiája nincs, így készpénzmaradványán kivül más 
vagyona nincs. 

Stonegának mult évi bevétele, hívei adakozásából 
119 dollár 13 cent volt, úgymint: egyháztagsági illeté-
kekből 56 dollár 25 cent, perselypénzből 62 dollár 88 
cent. Az 1907-ik évről 98 dollár 01 cent készpénzát-
hozatallal együtt 1908. évi összes bevétele 217 dollár 
14 cent volt; kiadása 180 dollár 95 cent s így 1909 
január elsején 36 dollár 19 cent készpénzmaradványa 
volt. Templom, telek és paróchia itt sincsen. 

Danteii 1908-ban a hívek 81 dollár 04 centet ada-
koztak, t. i. egyháztagsági díj fejében 69 dollár 25 centet, 
perselypénzben pedig begyült 11 dollár 79 cent. 1907-ről 
a készpénzáthozatuk 186 dollár 41 cent lévén, a mult 
óv folyamán összesen bevételeztek 267 dollár 45 centet. 
Kiadásuk 73 dollár 23 cent, s így 1909 január elsején 
194 dollár 22 centjük maradt meg készpénzben. Templom 
és paróchia itt sem épült s telkük sincs. 

15. South-betlehemi egyház. Itteni egyházunk temp-
lomában az istentiszteletek vasárnap d. e. és d. u. tar-
tatnak, hétköznap nem. A south-betlehemi lelkész a 
mult évben minden hónap 2-ik vasárnapján d. u. Cata-
sauquaban végzett istentiszteletet, Palmertonban pedig 
háromszor, Freelandban egyszer és Northamptonban két-
szer tartott istentiszteletet, Úrvacsorával éltek: South-
Betlehemben 270, a szórványban 24, összesen 294. 
Tagsági díjat fizető református egyháztagok száma: South-
Betlehemben 88, a szórványban 20, összesen 108. A 
református vallásúak összes lélekszáma: South-Bethle-
hemben 300, a szórványok területén 600, összesen 900. 
Népmozgalmi adatait feltünteti az anyakönyv: született 
és megkereszteltetett 1908-ban 23, az egyház fennállása 
alatt 42. Házasságot kötött: 1908-ban 7, az egyház 
fennállása alatt 24. Meghalt és eltemettetett: 1908-ban 
9, az egyház fennállása alatt 15. Koníirmáltatott: 1908-ban 
6, az egyház fennállása alatt összesen 6. Az egyház 
életképességére és anyagi állapotára nézve álljanak itt 
a következő adatok: South-Betleheinnek 1908-ban 621 
dollár 19 cent bevétele volt a híveitől, t. i. tagsági díjak 
fejében 172 dollár 80 cent, perselypénzben 225 dollár 
92 cent, kegyes adományokban 143 dollár 91 cent, egy-

házi mulatságokból 22 dollár 75 cent, vegyes bevétel 
55 dollár 81 cent. Ehhez számítva a tomploina építésére 
kapott 500 dollár ingyensegélyét, 1908-ban bevételezett 
1121 dollár 19 centet. Kiadott 1118 dollár 82 centet, s így 
a folyó év január elsején 2 dollár 37 centet tett ki a 
pénzmaradványa. Egyházi ingatlanai és azok értéke: 
templom 4 ezer dollár, üres telek 2 ezer dollár, összes 
érték 6 ezer dollár. Az ingatlant 4 ezer dollár adósság 
terheli, a melyből 1700 hazai adósság, 2300 pedig ame-
rikai kölcsön. 

(Folyt, köv.) 
Kuthy Zoltán, 

esperes. 

R É G I S É G . 

Régi históriák a csepelszigeti egyházak 
életéből. 

Közli: Pataki/ Dezső ref. főgimn. tanár. 

Csepelszigetén ma három egyházunk van : Makád, 
Ráczkeve és Szigetszentmiklós, de régen a szigeten több 

10—11 — református gyülekezettel dicsekedtünk, 
melyek a sanyarú viszonyok között vagy fáltistól elpusz-
túltak, vagy csak a református gyülekezet oszlott fel 
bennök. A ma is meglevő községek közül ref. egyházak 
voltak — a már említett hármon kívül — Tökölön, 
Szigetszentmártonban és líecsén; az elpusztult helyek 
közül református volt: Gyála, Simonfa, s talán Háros és 
Szőllős. 

Ezeknek az egyházaknak múltjából elevenítem fel 
a régi históriákat, eddig ismeretlen, vagy legalább közzé 
nem tett kútforrások, egyházi jegyzőkönyvek alapján. 

Makád 
Gózon István dunapataji pap, a solti traktus seniora, 

1782 január 3-án az alábbi körlevelet küldte traktusának 
papjaihoz : 

Tiszteletes Drága Nagy Jó Uraim ! 1 

A Superioritás kegyes Rendelései, mellyeket ez ide 
zárt írásban előnkbe adni méltóztatott, többire eléggé 
világossak: de ez egyet kötelessen jelentem, hogy Sub 
Litera b.3 a Fundatiónak nevezete, a mint értem, mind 
az Ekklesiának, első fundáltatását, és az időtől fogva 
való fennállását; mind pedig azokat a Fundusokat, a" 
mellyeknek Jövedelmekből subsistal, magába foglalja. 
Vagyonis, úgy látszik, mindenikre Fundamentum a Királyi 
Kegyelmes Resolutisnak első és tizenegyedik Punctumaiban. 

1 A makádi ref. egyház levéltárában levő I. Protocolhun 
5—6 lapja. 

- A curreus ezen része: b. Superintendentiis insinuetnr, quo 
omnium, sive possessarum, sive ademptarum Fundationum sincerum 
Regestum confici curent; quoad has, modum etiam et tempus 
ademtionis describendo: nt Regestum tale, Superintendentiales 
Curatores et Inspectores, exmittendis, ne fors, eum ín finepi Coini-
tatensibus Deputationibus, exhibere possint. 



Mihez képest, a többek mellett, mellyek itt parancsol-
tatnak, esmérje kiki Kgytek közül maga kötelességének 
1. Hogy a maga Ekklesiájának eredetitől fogva, a meny-
nyire azt fel lehet vinni, az Ekkla Prothocollomából, írja 
ki, a Tiszteletes Prédikátorok Successióját rendel: a 
melybűi constáljon, hogy vigeált az Exercit um. Igaz, 
vagyon én nálam ilyen Tabbella, a' melly készíttetett 
1758-dik Esztendőben: de meg eshetett, hogy talám a' 
Kgytek szorgalmatossága, az időtől fogva, többeketis 
eruált hiteles Documentumokból. 2. Az Ekklának érdemes 
Elöljáróival együtt constitualtatván, minémű Fnndusok 
légyenek az Ekkla kezénél? ez azokból külön külön 
mennyi jövedelmet vészen esztendőnként? Sőt ha talám 
az illyen Fnndusok közül valami, a' melyet régenten 
birtt, el idegeníttetett volna, az is mikor ? és mi módon 
idegeníttetett el? kijegyezni az Ekkla Prothocullumából 
bé írni, és most hozzám meg küldeni el ne mulassák. 

Ezeket nékem egy Regestumba kelletik írnom ; a' 
melly nem kevés munkából fog állani és időt kivan: 
Terminusul tétetett pedig 24a Psentis, és akkora Fő 
Tiszteletű Superintendens Űr kezéhez kelletik küldenem. 
Szeretettel kérem azért Kgyteket, hogy e' két Tabellát 
mennél hamarabb lehet, el készítvén, sietve küldjék: a 
kik ugyan hozzám közelebb vágynák, egyenessen kezem-
hez : a távolyabb lakók pedig Tiszt. Nótárius Kalmár 
Ferencz Úr kezéhez: és hogy ezt mindenek jó móddal 
telyesítsék, ezen Currensemet méltóztassanak a' mellette 
való írással együtt az Inprothocolatio után késedelem 
nélkül Promoveálni. Többire áldott Ujj esztendőt kíván-
ván. Maradok szives ajánlással Pataj 3a Január 1782. 
Tiszt. Nagy Jó Uraiméknak Kegyelmetekk igaz szerető 
Szolga Társok Gózon István S. T. S. (Solti Traktus 
Seniora.) 

(Folyt, köv.) 

I R O D A L O M . 

OLVASÓINKHOZ. Az utolsó negyedévvel tisz-
telettel és bizalommal kérjük olvasóinkat az előfizetési 
díjak sürgős beküldésére. Kötelezettségeink vannak 
nekünk is, a melyeknek csak úgy felelhetünk meg, 
ha az előfizetési díjakat, legalább az utolsó negyed-
évben, kézhez vesszük. — A díjakat kérjük, nem a 
szerkesztő, hanem a kiadóhivatal czímére küldeni. 

A kiadóhivatal. 
Személyi hír. Veress Jenő, lapunk főmunkatársa, 

tanulmányai kiegészítése végett, az utrechti egyetemre 
utazott, hogy ott töltse el a folyó iskolai évet. Távolléte 
alatt is azonban megtartja lapunkhoz való viszonyát. 
Hordozza Isten szerencsével s kísérje kegyelmével! 

Az Igehirdető f. évi októberi száma következő 
tartalommal jelent meg: Lukácsi Imre: Uram, kihez 
mennénk? Zábrák Dénes: Hiszem a bűnök bocsánatát. 
Létay Menyhért: Velünk az Isten. Gyalog István: Sokan 
vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. 1Mind-
szenti Imre : Istenfélelem és születisztelet. Révész János : 
Csatakészen. Csernák Béla: Örökké fénylőcsillag. Kund 
Sámuel: A szenvedés az áldás gazdag forrása. 

Az elemi iskolai rajzolás anyagának felosztása 
lieti részletezéssel. Az új tantervnek megfelelőleg, kizá-
rólag tanítók és tanítónők kezéhez, — összeállította, raj-
zolta és módszertani utasításokkal ellátta: Hosztinszky 
Antal áll. tanító. Oroviczabánya, (Krassószörény in.). 
Kapható szerzőnél. Ára 1 korona. 

Diákvilág. A magyar keresztyén diákmozgalom 
közlönye. Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési ára 
egész évre 1 korona. Egyes szám ára 10 fillér. Szer-
keszti Victor János, a magyar ker. diákmozgalom utazó 
titkára. Hpest, V., Ilold-u. 17, A „Diákvilág" lelkes és 
munkálkodni kész szerkesztője egy tábort szeretne'szer-
vezni Krisztus és az ő egyháza számára, abból a világból, 
melynek tagjai oly könnyen tudnak hevülni minden 
szépért és nemesért: a tanulók, a diákok világából. Hogy 
czéiját elérhesse, eszközről is kell gondoskodnia. Erre 
szogálna a „Diákvilág", mely 16 oldalú kis füzetben a 
következő tartalommal jelent meg: „Mit akarunk?" A 
sárospataki konferenczia. Az oxfordi világgyűlés. Jegy-
zetek. Milites Christi. Hirek a mi munkáinkról. Hírek a 
magyar diákvilágból. Mi a ker. diákmozgalom? A „Diák-
világ"-ot melegen ajánljuk az ifjúság és az ifjúság bará-
tainak jóindulatába és pártfogásába. 

Thaly Kálmán egy kiadatlan verse. A legközelebb 
elhunyt Thaly Kálmán egy időben a budapesti ref. theol. 
akadémia hallgatója volt, s épen az ő gradusa volt a 
legelső, a mely 1855-ben az első évfolyamot kezdte. 
Ebből a gradusból ma már csak ketten élnek: dr. Öreg-
János, a debreczeni főiskola nyug. tanára és Kulifay 
Elek tordinczei lelkész. Thaly Kálmán theologussága 
idejében történt a főiskola nagynevű alapítójának : Török 
Pálnak superintendenssé megválasztása. A főiskolai Kantus 
ebből az alkalomból, 1860 július 3-dikán, alkalmi kar-
énekkel üdvözölte az ifjúság atyját. Az alkalmi karének 
szövegét a jeles költői tehetséggel rendelkezett Thaly 
Kálmán írta. Az ének szövegét, a mely csak kéziratban 
maradt fenn, most, Thaly halála alkalmából közölte a 
Pesti Hírlapban az elhunytnak egyik, magát meg nem 
nevezett barátja. Érdemesnek tartjuk, emlékezetnek 
okáért, mi is közölni Thaly e kiadatlan versét, a mely 
így hangzik: 

A vészidök letűntek, 
Többé nem gyászolunk. 
Örvendezzünk az Ürban : 
Van már főpásztorunk! 

0 a vihar szelének 
Meg nem hajtá magát : 
Kiizdvén a hit jogáért, 
Rendületlen megállt. 

Szálljon tehát fejére 
Az érdem korona. 
Kormánypálczát kezébe, — 
0 a hit pásztora. 

Ha 'd kormányozza népét 
Szeretve szabadon. 
Szeretve ! Ebben rejlik 
A legfőbb hatalom! 

Emlékezés Kálvinról. Jubileumi Kálvin-irodalmunk 
egy igen becses kötettel gazdagodott. Most jelent meg 
a MPIT. jubileumi emlékkönyve, a fenti czím alatt. Az 
emlékkönyvben a következő becses tanulmányok foglal-
tatnak: 1. Dr. Pruzsinszky Pál: Kálvin egyénisége 
levelei alapján. 2. Dr. Erdős József: Kálvin mint exegeta. 
3. Nagy Károly: Kálvin mint dogmatikus és etikus. 4. 
Dr. Antal Géza: Kálvin mint pedagógus és iskolaala-
pító. 5. Dr. Kun Béla: Kálvin mint egyházszervező. 6. 
B. Pap István : Kálvin mint lelkipásztor. — Az emlék-
könyv az 1908/10. évi monografia-illetmény első fele. 



E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztások. A mezőtúri ref. gyülekezet a 
Lencz Géza távozásával megüresedett belvárosi lelkészi 
állásra Kónya Gábor segédlelkészt, a magyar ker. ifjú-
sági egyesületek titkárát. — az újvárosi lelkészi állásra 
pedig újra Murányi János péczeli lelkészt választotta 
meg. — A kertai evang. gyülekezet Ihász Mihály pápai 
segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Thaly Kálmán hagyományai. A legközelebb elhunyt 
kiváló történetíró s kutató, végrendeletében több egy-
házi és iskolai czélra is tett hagyományokat. így a buda-
pesti és pápai ref. főgimnáziumnak 5000—5000, a deb-
reczeni főgimnáziumnak 10,000 koronát hagyományozott 
ösztöndíj-alapokul; 500 koronát rendelt a pozsonyi ref. 
templomra és papi lakásra, s ezenfelül úgy rendelkezett, 
hogy a síremlékére hagyott 12,000 koronából esetleg 
fennmaradó összeg a pozsonyi ref. egyház ós a Toldy-
kör között osztassék fel. 

Az Evang. Egyetemes Gyámintézet szept. 26-án 
tartotta meg közgyűlését Kassán. A gyűlést istentisztelet 
előzte meg, a melyen Paulik János nyíregyházai lelkész 
imádkozott és mondta az ünnepi beszédet. Az istentisz-
telet után a templomban folyt le a közgyűlés. Dr. Láng 
Lajos v. b. t. tanácsos, világi elnök üdvözölte a gyám-
intézet tagjait és az egybesereglett vendégeket, s meg-
nyitó beszédében a segítő, alkotó szeretet fenségességét 
fejtegette. Gyurátz Ferencz püspök, egyházi elnök jelen-
tése következett ezután. Körvonalozván a gyámintézet 
nemes hivatását, jelentette, hogy a négy egyházkerület 
gyálnintézeti czélra összesen 48,840 koronát és 43 fillért 
gyűjtött. A szaporodás a mult évi gyűjtéshez képest 
332 korona és 48 fillér. Ezenfelül Véssey Sándor egy-
házkerületi felügyelőnek a püspök rendelkezésére bocsá-
tott 10,000 koronás adományából 1000 korona gyáminté-
zeti czélra, 2000 korona pedig az árva-alapra fordíttatott. 
Láng Lajos 1200 koronás alapítványát 200 koronával, 
dr. Kéler Zoltán pedig 1000 koronás alapítványát 412 
koronával gyarapította. Jelentette továbbá, hogy a Gusz-
táv Adolf-egylettől 40,000 korona érkezett be szegény 
egyházak felsegítésére, s hogy dr. Haubner Rezső 40,000 
koronát hagyományozott. Breuer József volt kúriai biró, 
ki 1908-ban halt meg, végrendeletileg 95,000 koronát 
hagyott a gyámintézetnek. A püspök javaslatára a gyám-
intézet megkeresi a kerületi gyámintézeteket, hogy a 
nőegyletek és ifjúsági egyletek alakítása érdekében min-
den lehetőt megtegyenek. A jelentés meghallgatása után 
Zelenka Pál püspök méltatta Gyurátz püspök és Véssey 
Sándor kiváló érdemeit. Az adományozások során a kassai 
I. egyház 1000 koronát, az eperjesi theologusok egy 
ezüst serleget, a pozsonyi Székács-kör ötven énekes-
könyvet, a hegyaljai gyámintézet 100 koronát tett le az 
elnökség asztalára, szegény egyházak segítése czéljaira. 
A közgyűlés a jövő esztendőben Pápán lesz, Gyurátz 
püspök jubileumával kapcsolatban. A tanácskozás az 
egyházi elnök imájával véget ért. 

Doumergue Emil úr, egyházunk illusztris vendége, 
a mult héten Budapesten folytatta tanulmányozását. Meg-
látogatta a theol. akadémiát; érintkezett a budapesti 
egyházi és iskolai vezető körökkel, s lerándult Kunszent-
miklósra is, hogy Baksay Sándor püspökkel megismer-
kedjék. Pénteken este a budapesti prot. körök társas-
vacsorát rendeztek tiszteletére. Vendégünk a hét végén 
Sárospatakra utazott. 

Egyházalakulás. A bányai evang. egyházkerület 
közgyűlése jóváhagyta a Budapest III. kerületi ó-budai 

evang. leányegyháznak a budai anyagyülekezettől elválá-
sát és anyaegyházzá alakulását. Az erre vonatkozó hatá-
rozatot f. hó 3-dikán hirdette ki Kaczián János esperes 
az egyházközség közgyűlésében. Dr. Szálay Sándor, egy-
házközségi gondnok meleg szavakkal búcsúzott el a budai 
anyaegyháztól s annak püspök-lelkészétől, s érdemeit 
jegyzőkönyvében örökítette meg. Ezután a közgyűlés 
megállapította a lelkészi díjlevelet és elhatározta, hogy 
a lelkészi állásra meghirdeti a pályázatot. 

Egyházmegyei lelkészértekezlet. A soproni alsó 
evang. egyházmegye f. hó 3 án tartotta meg őszi lelkész-
értekezletét Vadosfán. Az ősi artikuláris templomban 
lefolyt istentisztelet után Hajas Endre rábaszentandrási 
lelkész, üdvözölvén az egybegyűlt tiszttársakat, rámuta-
tott az evangélikus papság kényes helyzetére s kettőzött 
figyelmet és buzgóságot kötött társai lelkére a vegyes-
házasságok megkötése körül. A nőegyletek ilyen esetek-
ben — úgymond — áldásosán működnek közre. Karsay 
Viucze szil-sárkányi lelkész a Petrovits-féle liturgia egy-
ségesítésről szóló javaslatról tett jelentést, melyet a Payr-
félével vetett egybe. Az oltár előtt való éneklést nem 
ajánlja. Az oltárnál először ima s azután epistola olvas-
tassék. Az értekezlet ezután egyhangúlag elhatározta, 
hogy felír a kerületi lelkészértekezlethez, oly irányban, 
hogy a próbaszónoklatok tartása lehetőleg megszoríttas-
sék s csak egyes kivételes esetekben legyen megengedve. 
A lelkészi fizetés rendezése ügyében szintén feliratot 
intéz az értekezlet az egyetemes lelkészértekezlethez s 
a protestáns közös bizottsághoz. A r. katholikus nép-
szövetség nagyarányú térfoglalásával szemben szüksé-
gesnek tartja egy krajczáros politikai napilap megindí-
tását. Végül megkeresni határozta a Luther-társaságot, 
hogy az Evangélikus Családi Lap legalább hetilappá 
fejlesztessék. 

Hivatalvesztésre ítélt lelkész. A bánsági evang. 
egyházmegye törvényszéke, nyolcz napos tárgyalás után 
Csaplovics János antafalvai lelkészt hivatalvesztésre ítélte. 
A szigorú ítéletre az adott okot, hogy Csaplovics kitil-
totta a magyar nyelvet a templomból és a hol csak al-
kalma nyilt, pánszláv eszméket hirdetett. 

Orsz. róm. kath. kongruatanács. Szept. 24-én 
kelt elhatározásával a király, „Országos katholikus kong-
ruatanács" néven, egy állandó bizottságot rendelt ki, 
melynek feladata a mindkét szertartású róm. kath. alsóbb 
világi papság kongruaigényeinek jövőben való évenkinti 
megállapítása, valamint a róm. kath. kongruaszükséglet 
fedezésére az 1908. évi november hó 24-iki legfelsőbb 
elhatározás értelmében rendelt, egyházi forrásokbői eredő 
járulékok kezelésének ellenőrzése. A kongrua-tanács 
elnöke a mindenkori vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
a ki magát akadályoztatása esetén a tanács ülésein a 
tanácsnak egy, püspöki rangban lévő tagja által helyet-
tesíttetheti. Á tanács tagjainak számát ő felsége, az 
elnökön kívül tizenötben állapította meg, olyképen, hogy 
négy tagot a nagyobb egyházi javadalmak képviseletére 
a püspöki kar küld ki, a nagyobb egyházi javadalmasok 
közül; a magyar vallásalap képviseletére öt tagot, az 
államkincstár képviseletére pedig hat tagot, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére, három évre ő 
felsége nevez ki. O felsége fentartotta magának, hogy 
három év múlva és azontúl is időnként, a tanács szám-
arányát a szerint módosítsa, a mint esetleg módosulni fog a 
három tényező hozzájárulási aránya. A magyar vallás-
alap képviseletében kinevezett öt tag megbízása időköz-
ben is megszűnik, ha a róm. kath. autonómia életbe lép 
és ezen tagok kiküldése egészben vagy részben az auto-
nómia hatáskörébe utaltatik. A tanács elé tartozó ügyek 



előkészítésére és a tanács ülésén való előadására a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium fogalmazó-személyzetéből 
előadót rendelt ki, a ki az állandó kapcsolatot képezi a 
minisztérium és a tanács között. A tanács tagjaivá 1909. 
évi október 1-től három évi időtartamra kinevezte a 
király, a magyar vallásalap képviseletére Declek Cres-
cens Lajos tiszteletbeli udvari káplán, egyetemi könyv-
tárőrt, Simonyi-Semadam Sándor dr. országgyűlési kép-
viselőt, Szabó Jenő nyugalmazott miniszteri tanácsos, 
főrendiházi tagot, Timon Ákos dr. miniszteri tanácsos, 
egyetemi nyilvános rendes tanárt, Zichy János gróf belső 
titkos tanácsos, országgyűlési képviselőt; az államkincstár 
képviseletére Bakonyi Géza pénzügyminisztériumi minisz-
teri tanácsost, Mailáth József gróf belső titkos tanácsos, 
főrendiházi tagot, Ruffy Pál dr. miniszteri tanácsos, az 
állami gyermekmenedékhelyek orsz. felügyelőjét, Sághy 
Gyula dr. udvari tanácsos, országgyűlési képviselő, a 
budapesti tudományegyetem rektorát, Széli Ignácz belső 
titkos tanácsos, nyugalmazott államtitkárt és Smialovsky 
Valér dr., Trencsén vármegye főispánját. — A mily 
ügyesen, a hívek és a törvényhozás beleszólásának 
teljes kizárásával hajtotta keresztül gr. Apponyi Albert 
a róm. kath. kongruarendezést, épen olyan ügyesen al-
kotta meg a kongruatanácsot is. Hívek, törvényhozás 
mind semmik itt. Fő csak a főkegyúri jog és , a nagy 
egyházi javadalmasok érdeke ! Tetejébe pedig mindezek-
nek, az összes róm. kath. kongruaügyeket előkészíti és 
a határozatokat effektuálja az e czélra a kultuszminisz-
tériumban államköltségen berendezett róm. kath. kong-
ruaosztály ! Látva ezt a miniszteri nagy előzékenységet 
és az államkincstár terhére való áldozatkészséget, aján-
latos volna a nem róm kath. felekezeteknek is azt kér-
niök, hogy az ő kongruaügyeik intézését is vegye át a 
kultuszminisztérium ! Legalább ennek kellene következnie 
a törvényben kimondott egyenlőség és viszonosság el-
véből! Hajh! de a nem róm. kath. egyház, az más! Az 
csak hadd vesződjék kongruaügyeivel maga ; hadd 
költsön évenként ezreket nyomtatványokra, expediálásra, 
iroda fentartásra. Van reá pénze elég, — csupán a 
„szegény" róm. kath. egyház szorul e tekintetben is 
arra, hogy a költségeket az államkassza viselje ! Valóban 
difíicile est satiram non sribere! 

Kálvin emlékének tisztázása. E lap mult heti 
számában Révész Kálmán esperes úr azt hozta az ol-
vasók tudomására, hogy Baumgarten Ferencz úr, „tudós-
hoz illő teljes lojalitással, tévesnek nyilvánította és 
visszavonta" a Budapesti Szemle f. évi számában kocz-
káztatott azon állítását, hogy: „Kálvin épúgy megírta a 
politikai orgyilkosság apologiáját, mint a jezsuiták". 
Miután Baumgarten Ferencz úr ez állításának igazságit 
nemcsak Révész Kálmán úr vonta kétségbe, de kétségbe 
vontam én is, — úgy érzem, hogy annak retrahálása 
kérdéséhez nekem is lehet szavam. Révész K. úr a re-
trahálást tudóshoz illőnek és teljesen lojálisnak ítéli. En 
pedig úgy ítélek felőle, hogy azzal megelégedve nem 
lehetünk. A szóban forgó helyreigazításban a kérdés 
kissé más térre vitetik. Nem ezt kell-e gondolnunk, 
midőn ezt olvassuk abban : „A Kálvin fejtegetéseit tovább-
fűző, a kálvinista államjogi elméletet megteremtő írók a 
politikai orgyilkosságnak jogosultságát hirdetik, politikai 
elv gyanánt vallják, hogy a zsarnoki uralkodót bárki 
bármi módon megölheti". Mindenesetre szó fér ahhoz is, 
a mit a „helyreigazításnak" e szavai kifejeznek, de az 
már más mező. A kiindulási ponthoz kell magunkat 
tartanunk s keresnünk, hogy a többször említett „helyre-
igazítás"-ban hol van a tisztázás, a téves állítás lojális 
visszavonása ? Ezt azonban, az én ítéletem szerint 

nem találjuk meg Baumgarten úr nyilatkozatában. A 
„helyreigazításnak" idevonatkozó szavai ugyanis ezek: 
„A kálvinista írók tehát csakugyan jogosnak ismerték 
el a politikai orgyilkosságot és dicsőítették azt. Kálvin 
irataiban azonban e feltétlen helyeslésnek, vagy épen-
séggel dicsőítésnek nyoma sincs". Hogyan áll tehát a 
dolog? A szerző állítása ez volt: „Kálvin megírta a 
politikai orgyilkosság igazolását"; — a „helyreigazítás" 
ezt a kitételt úgy módosítja, hogy ámbár és jóllehet a 
kálvinista államjogi elméletet megteremtő írók a politi-
kai orgyilkosságnak jogosultságát hirdetik — mindazon-
által Kálvin nem feltétlenül helyesli azt. Ez a „helyre-
igazítás" tehát Kálvin emlékét nem tisztázza ; mert nyitva 
hagyja az utat annak az állításnak, hogy a feltételes 
helyeslés ott lehet Kálvin irataiban vagy nyilatkozataiban. 
A tény és az igazság pedig az, hogy Kálvin János sem 
feltételesen, sem feltétlenül nem igazolt soha semmiféle 
orgyilkosságot. Erről feltétlenül meggyőződhetik mindenki, 
a ki a XVI. század ama gondviselésszerű nagy alakjá-
nak munkáiba mélyed. Teljes tisztelettel dr. Pruzsinszky 
Pál - Dr. Pruzsinszky Pál nyilatkozatához a magunk 
részéről azt fűzzük hozzá, hogy teljesen az ő álláspontján 
állunk és Baumgarten F. helyreigazítását egyáltalában 
nem tekintjük teljesen lojálisnak. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület f. hó 5-dikén 
kezdte meg közgyűlését Sárospatakon. A gyűlés fontosabb 
mozzanatairól csak a jövő héten számolhatunk be. 

I S K O L A . 

Emlékünnepély. A Budapesti Református Theol. 
Akadémia Önképzőköre, az aradi vértanúk emlékére, a 
ref. főgimnázium dísztermében, október hó 6 án délután 
igen szépen sikerült emlékünnepélyt rendezett. Az ünne-
pély műsora a következő volt: 1. Karének. Előadta az 
ifjúság, Losonczy Gyula vezetésével. 2.Imádkozott Mányoky 
Sándor. 3. Alkalmi beszéd. Tartotta Szújethy Károly, az 
Önk. k. elnöke. 4. Vonós négyes. Előadták Losonczy 
Lajos, Szabó József, Csata János, Losonczy Gyula. 5. 
Alkalmi költemény. Szavalta Dévay Lajos. 6. Záró beszéd. 
Tartotta B. Pap István igazgató. 7. Imádkozott Horváth 
Lajos. 8. Karének. Előadta az ifjúság, Losonczy Gyula 
vezetésével. 

A budapesti ref. theologiai akadémia, a mint már 
jeleztük, teljessé lételének 50. évfordulóján, október 
16-án, délután 4 órakor, a Kálvin-téri templomban emlék-
ünnepélyt rendez. Az emlékünnepély sorrendje: 1. A 
gyülekezet éneke. 2. Karének, előadja a theologiai ének-
kar. 3. Hálaadó imádság. Mondja dr. Baksay Sándor 
püspök. 4. Megnyitó beszéd, tartja dr. Darányi Ignácz 
főgondnok. 5. Az intézet félszázados múltjáról felolvas 
Szöts Farkas theol. tanár. 6. A volt növendékek üdvözlik 
az intézetet: lutheránus részről dr. Zsilinszky Mihály 
egyházkerületi felügyelő, kálvinista részről dr. Kenessey 
Béla erdélyi püspök. 7. alkalmi költemény. Irta és felol-
vassa dr. Hegedűs István egyetemi tanár, az intézet volt 
növendéke. 8. Karének, előadja az énekkar. 9. Záró 
imádság, mondja B. Pap István theol. igazgató 10. A 
gyülekezet éneke. Este 77* órakor, később közlendő 
helyen, társas vacsora (á la carte) Az ezen részt venni 
akarók okt. 12-ig jelentkezzenek B. Pap István theol. 
igazgatónál (Kálvin-tér 7. sz). 



E G Y E S Ü L E T . 

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság november hó 
2-dikán, Budapesten tartja meg idei közgyűlését. A gyű-
lésnek, a mely a Társaság folyó ügyeinek elintézésére 
lesz hivatva, kiváló érdekességet kölcsönöz gróf Tisza 
Istvánnak „Protestáns hit és felvilágosodás" czím alatt 
tartandó felolvasása. A gyűlési meghivó, a programmal 
együtt, a napokban fog szétküldetni a Társaság tagjaihoz. 

tx^* U^1 ló^ tf̂ Cí̂  fj^* f^* rj^1 t^11^1 tj^ té^ te^ t^* té^ 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljés ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

t̂ " lé̂  tĵ 1 

G Y Á S Z R O V A T . 

Fútó József, a tűrkevei ref. egyház tanítója s 
egyháztanácsi tagja, élete 42-ik évében, rövid szenvedés 
után, szeptember 28-án elhunyt. 

Kovács Sándor, a kovácshidai ref. gyülekezet lelki-
pásztora, 18 évig tartott súlyos betegeskedés után, szept. 
26-dikán elhunyt. Nyugodjék békével, s lelke találjon 
fenn az égben több örömöt, mint a menyiben a földön 
része vala! 

Legyen áldott emlékezetük! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 

V. S. Kazsok. Megkaptam, de csak a jövő heti számba 
tudom besorozni, 

1F. I. KÖrmend. A lapszámok megküldése iránt intézkedtem. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásváDyvizkereskedésekben vagy a 8zinye-Líp<5czi Salrator-forrís-

Váll&latnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Kétiai 
Természetrajzi' 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/5.2 
laboratóriumi fe l szere lé -
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. k e r , Baross-utcza 21. szám. 
Részletes képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Mechanikai gyár. Üvegfuvó-müheJy. 

Erdély és Szabó 

H 1 R D E T E S E K . 

havi rész-
~ letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
B u d a p e s t , Kirá ly-utcza 58. sz . 
Telefon 8 7 - 84. Telefon 87—84. 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 
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PáÍ
Orgona- és harmoniumgyár 

T gözeröhajtás- és saját v i l l anyv i l ág í tássa l berendezve, I I ÖBSZÁGK SÁNDOR ÉS FIA [ J>\: cs. és kir. udvari szállítók 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Bf' | Alapíttatott 1861. évbsn. 
I I Az 1885. évi o rszágos kiállí táson „nagy 

! j 1 díszoklevéllei" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel" , az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson .a ranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 

í kassa i kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan ki tüntetés és 

j i í i .1 elismerés. Ajánl ják kitiinő hangú és erőteljes 
'V?Sli | i szerkezetű, főleg a l egú jabb légnyomatú ri3 |•, f f f i s s s a :}jÍ R3R ' (pneumatikai) orgonáikat , mj lyek rendkívül 

I l i r í II f j f könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
| | | jj In : kezelése mellett, az időjárás minden viszon-

' ' H P' ff II. r Pl 1 n i t agságának ellenállnak. Szolid munka és 
- r ) ^ ? ^ ju tányos árak. Kisebb orgonák készletben 

j ^ * 1 '' 1 "'" "" ' n vannak, [íddig'700 nál több ú j orgona lett szál-
'• 1 •• *— litva. Raktáron kitűnő hangú har inóniumok 

miuocii nagyságban . Hármon.umok tetszés szerinti ra jz- és változat-összeáll í 
tóssal megrendelésre készülnek. Tervezeteket és ra jzokat k ívánat ra kü ldünk . 

Az elemi iskolai rajzolás anyagának 
felosztása heti részletezéssel. Az 
új tantervnek megfelelőleg összeállí-
totta, rajzolta és módszertani utasítá-
sokkal ellátta: HOSTINSZKYANTAL, 
oraviczabányai állami tanító. Kapható 
szerzőnél, j/t Ara 1 korona 10 fillér. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 

ts ehhez t a r t oz l ! " takarnk, lószerszámok, Uto i lak , kcssisBIIBnyök, ravatalozás! czik-
kek. Á a ján la tokat és k ö l t s é g v e t é s kívánatra ingyen és bérmentve küld a 

Budapesti paszomány-, pyászkccsi- és ravatalgyár r,-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a. 19/18 

forrás 
IX..1PAR-UTCZA 4-SZ 

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
viz. — Hathatós szomjesülapitó. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
aserint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkülf töltést is szállít a 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest , VI., Gyár-utcza 28. 

Tel je s j ó t á l l á s Idtt ínő c s é n l é s é r t . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
4 benzinmotorai t malom és ipar-

üzemre, valamint 

. K f e l l i — T ^ S m . á S a Villamos benziníokomobit-

D I P r * F O f i T T Á vil lamosgépekkel berendezet t 
I V l I l l J I l t V v / I i U cs. és kir. udv. orgonagyára . 

Hazánk l egnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

j Budapest, VII., Garay-u. 48. 
, cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir 

J U L ^ U U U lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

^ "'ÜuÜ'"^ ^ w U ' i Í A párisi , bécsi, pécsi s tb . kiál l í tásokon kitűn-
f jw 1 V W N] te tve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
I I I I váló, t i sz ta l égnyomású csőrendszer ü (pneu-

B I matikai) tartós, nemeshangú orgonáka t szállít. 
1 4 | jif [I 37 év óta 1600 orgonát szállí tott , közte a 

király o rgoná já t , a mely mű ez idő szerint 
K X X X ) X X X y [ ] X X X X ^ | hazánk legnagyobb o rgoná j a (80 vál tozatú 

< ' | *7 " - villanyérői'e berendezve) . Órgona jav í t á soka t • ni innlnnn h a n g ° l á s ° k a t a legmérsékel tebb árban 
0 o p s tel jesí t . Orgona jókarban t a r t á sá t elvállalja, 
n n n n Kata lógussa l , tervezetekkel és ra jzokka l ki-

L I U U UMv-lU L-11——'l .váuatra d í jmentesen szolgál . 

kettős tlsztitó-s*erfcezettel. A jelenkar legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok ter jesztése 

érdekében használt gőzgépek 

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Lfírliizt.osabb olcsó üzem I Ár jegyzék k ívána t r a bérmentve . 



ír 

Az összes iskolákban használt 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

kaphatók 

Hegedűs és Sándor 
iskolai könyv- és papirkereske-

désében 

Debreczen. 
| Nagy képes árjegyzéket kívá- J| 
| natra i n g y e n és b é r m e n t v e J| 
| küldünk. | 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánezhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
s é g ű húros, vonós, fuvó- é s ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javí tásában. 

,,Hangfokozó ge renda" , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= = g y á r . = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogaió 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35'frttól feljebb. 
Orgo.'.a-harir.ó iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, k ívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
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Egyházi szentedényeK, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
U|É evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KALMAN 
míiárás és ékszerész, az ev, ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Rörút 29. 
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gógiai czikkek repertóriuma 1908-ig bezárólag. Dr. Barcsa János. — B e l f ö l d : A díjlevelek konventi értékelése 
nyomán támadt zavarok. Varga Sándor. — A tiszáninneni ref. egyh. ker. közgyűlése. — Az ország 1907. évi egyházi 
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szigeti egyházak életéből. Pataky Dezső. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . 
— K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Az Élet Könyvéből. 
Mulandóság, — örökkévalóság. 

„Megszáradt a fű, elhullt a 
virág ; de Istenünk beszéde mind-
örökre megmarad!" Ésaj. 40. 8. 

„Megszáradt a fű, elhullt a virág." Őszi szél 
suhan át erdőn, mezon; nyomán zörögve zizzen 
a haraszt és az ékességét veszített földre sárgult 
levél-zápor hull alá szemfedőnek. Elhangzott a 
vidám madárének; vetkezi megfakult ruháját erdő, 
csalit. Még csak. egy kis idő s álomra hajtja fejét 
a nagy természet. S ha eljő a téli fergeteg s 
fehér köpenyt borít a megfakult avarra: ott áll 
előttünk a halál a maga végetlen némaságával. 

Szomorú a hervadás, az elmúlás látása; de 
belőle is Isten örök Igéje szól. Nekünk szól, 
gondtalanságra oly könnyen hajló embernek, kik-
nek lelke e világban s annak külső szépségeiben 
nemcsak gyönyörködik, de oly könnyen hozzájok is 
tapad. Hirdeti az örök igazságot: elmúlik a világ 
és annak kívánsága! Gondold meg, hogy ha csak 
e világra, e földre építsz, olyanná lehetsz, mint a 
zöldelő erdő gondtalan dalosa őszi hervadáskor, 
téli viharzúgáskor: hajléktalan ! Ám az eszterág 
tudja a maga idejét az égben, és a gerlicze, a 
fecske és a daru is megtartják, mikor kell elmen-
niök (Jerem. 8: 7), hogy a letarolt erdő, mező 
helyett más otthont keressenek! Gondolj tehát te 
is arra, hogy betegségnek, öregségnek fonnyasztó 
szele lehervaszthatja a te gondtalan örömeidnek 
ligeteit is, s úgy állhatsz egykor magad is, mint 
a megszedett szőllő s mint a lombjavesztett liget: 
üresen, kifosztva, elhagyatva. Ne csaljon hát meg 
e világ, ne ez a föld zöldelő lombjaival, nyiló 
virágaival. Lásd, eljő az ősz s megszárad a fű, 

lehull a virág: elmúlik a föld minden dicsőségével! 
Keress más fundamentumot, a mire építs. Keress 
más örömöket, a melyeken nem vehet erőt az idő. 
Keress más hazát lelked számára, a hol nincs 
őszi hervadás, nincs téli meghalás, csak örök 
tavasz, örök élet, örök boldogság! 

S hol ez az örök, boldog haza? Kérdezd 
meg a megszáradt fíivet, a lehullt virágot, a lombja-
vesztett erdőt: megmondják neked ők is! Ott fenn, 
— ott fenn, a honnan a világosság és a meleg 
árad: az egekben. Onnan várja az álomra pihent 
természet is a tavasznak életre keltő erejét. S te 
ember, ki felette érzed magadat minden földi léte-
zőknek ; ki érezni, gondolkozni, ítélni tudsz, — te 
nem értenéd meg, hogy minden változásokon felül 
kell lennie egy Változhatatlannak, minden elmúló 
felett egy Örökkévalónak, s hogy életed boldog-
sága s lelked üdvössége attól függ: hozzá tudtál-e 
fűződni ahhoz a Változhatatlanhoz, — össze tudtad-e 
forrasztani létedet amaz Örökkévalóval! 

Tekints meg a megszáradt füvet, a lehullott 
virágot: példázzák azok földi, múló életedet S 
tekints fel róluk az égre, mint a változhatatlanság 
symbolumára. De lelked szemei ne álljanak meg 
még annál a látszólag változhatatlan firmamen-
tumnál sem; mert eljő az idő, a mikor az is 
ropogva elmúlik és az elemek megégve felbom-
lanak (2. Pét, 3 :10) . Tekints még messzebbre, 
még mélyebben, s meg fogod találni, kiben meg-
nyugodhatsz : a Változhatatlant, az Örökkévalót, 
mennyei Atyádat, ki szent Fiában, ha benne 
hiszesz, örök életet, örök boldogságot nyújt feléd ! 
S benne ne kételkedj, lelked ne habozzon; mert 
bár megszárad a fű és elhull a virág, de az Ö 
beszéde, Ígérete, mindörökké megmarad! 

H. I. 



Kálvin-otthon. 
I. 

Az evangélikus egyetemes egyház Luther-
otthona október havában nyílt meg Budapesten. 
A bécsi békekötés háromszázados évfordulója emlé-
kére alapították, egyelőre ötven főiskolai hallgató 
számára. A nagy történelmi alkotás iránt érzett 
tiszteletüket nem is örökíthették volna meg mara-
dandóbb és értékesebb módon. Vajha Kálvin szüle-
tésének négyszázados évfordulója emlékezetére is 
ilyen otthon emelkednék nemsokára fővárosunkban. 

Egymásután állnak elő a diákotthonok. A 
tanítók fiai számára emelkedett az első ilyen 
otthon. Hamarosan hatalmas intézménnyé bővült. 
Az l^öfeö's-köllégium is hosszabb jdeje működik, 
bár szerényebb keretekben. Az „Általános Egye-
temi Segítőegylet"-nek is van kisebbszerű diák-
otthona. A különböző vallásfelekezetek közül a 
görög keleti vallású szerbek állították föl az első 
otthont. Azután a róm. katholikusok látták be 
ennek az intézménynek óriási és egyházuk közel 
jövőjére is oly nagy hatást gyakorló fontosságát. 
Hatalmas budai palotájuk hirdeti immár, hogy 
czélt értek. Az izraelitáknak is van már ilyen 
otthona. Már az evangélikusoknak is van. Csak 
mi nékünk reformátusoknak nincs még. Utolsók 
lettünk mi, kik mindig elől valánk. 

A fővárosban egész sereg ily irányú magán-
vállalat is indult meg az utóbbi időkben. Az ilyen 
magánvállalkozókat nem a diákok helyzetének 
javítása, hanem saját anyagi érdekük vezérli 
Sorban állítják föl a diák-otthonokat, közép- és 
főiskolai hallgatók számára. Ez is mutatja, hogy 
milyen égető szükséget pótolnak. Kívülük ezer 
meg ezer család él diák-lakókból. 

Számbelileg jóval gyöngébb evangélikus test-
véreink példája bizonyára minket is megmozdít. 
S erre égető szükség is van! Budapesti egye-
temeinken és főiskoláinkon oly nagy számmal van-
nak református hallgatók, hogy nem ötven, nem 
is száz, hanem több száz számára is szükség 
volna diákotthonra. A theologiára, az állatorvosi 
főiskolára, a felsőbb kereskedelmi tanfolyamra, a 
keleti akadémiára, a polgári iskolai- és rajztanár-
képzőbe, a vasúti-, posta- és táviró-, valamint a 
közigazgatási tanfolyamra járóktól eltekintve, csu-
pán a két egyetemre átlag nyolezszáz református 
vallású hallgató jár. 

Az 1906/7. tanévben a tudomány-egyetemre 
beiratkozott az első félévben 678 ref., a máso-
dikban már csak 596, tehát 82-vel kevesebb! A 
műegyetemre ugyanebben az évben az első félév-
ben beiratkozott 114 ref., a másodikban 101, tehát 
13 mai kevesebb! Bátran merjük állítani, hogy 
ha volna Budapesten református diákotthon, a 

második félév elején elmaradók száma távolról se 
közelítette volna meg a 95-öí! 

így vész el évről-évre ennyi református ifjú 
a magyar társadalom és közélet vezetésére hiva-
tottak közül. Sőt évről-évre fokozódik a számuk. 
Míg az 1905/6 tanévben mindössze 64-gye\ keves-
bedett a második félévre beiratkozott ref. hallgatók 
száma, ime a következő évben már 95-re rúg. 
S ezeknek csak elenyészően csekély %-át képezik 
a katonai szolgálatot teljesítő s ezen a czímen a 
hetedik félév végén abszolváló joghallgatók, úgy-
hogy az elmaradók túlnyomó nagy része a tanul-
mányaikat abbanhagyók nagy seregét gyarapítja. 

Az elmaradók eme nagy számát egyfelől a 
nehéz megélhetési viszonyok, másfelől a könnyelmű 
fővárosi élet megszokása idézi elő. Bízvást merjük 
állítani, hogy a világ egy egyetemi városában 
sincs a diákság annyira magára hagyatva, mint 
Budapesten. Csak kesergünk a magyar közép-
osztály pusztulásnak, züllésnek indulásán. Néha-
néha megelevenedik lelki szemeink előtt a közép-
osztályát elvesztő Lengyelország képe; de segítő 
karunkat nem nyújtjuk ki a szegénységgel és a 
könnyelműséggel, ezzel a két félelmetes nagyhata-
lommal küzködő, leendő középosztályunk felé! 

Itt él Budapesten több, mint tízezer egyetemi-
és főiskolai hallgató. Ezeknek mintegy Vs-öd része 
nem budapesti. A mi református ifjaink közül 
még több ! A tudomány-egyetemen az 1906/ 7. tanév ' 
első felében beiratkozó 6835 diák közül 5437 
vidéki, ezenkívül 110 társországokbeli vagy kül-
földi és csak 1288 helybeli. A műegyetemen 1 357 
tanulóból 944 vidéki, ezenfelül 78 társországok-
béli meg külföldi és csak 335 helybeli. Ki törő-
dött ezzel a 6381 vidékről följövő egyetemi hallga-
tóval, meg a többi főiskolák hallgatóinak százaival 
és százaival, hogy hol kapnak olcsó pénzért tisz-
tességes lakást, elhagyott családi környezetük 
helyett barátságos otthont ?! S ki törődött a mi 
7—800 vidékről idejövő ref. diákunkkal ? ! 

Ezek elől a kérdések elől nemzetünknek és 
egyházunknak egy igaz tagja térhet ki. S nem 
is nyugodhatunk meg addig, míg ezekre kielégítő 
feleletet nem tudunk adni! 

Dr . K. I. 

TÁRCZA. 

Kálvin — G e n é v e prédikátora. 

Doumergue Emil tanárnak, a mon tan báni református theologia 
dékánjának előadása. 
(Folytatás és vége.) 

Beszéljünk végre prédikátorunk munkásságának 
utolsó és legfontosabb részéről. A középkor aszketikus 
és szőrszálhasogató volt. Kálvin először is az aszketikus 



irányzat ellen küzdött az evangélium kovászával, védvén 
a természetes életmódot, azután a szőrszálhasogatás 
ellen, az igazi, vallásos életmódot hangsúlyozván, mely 
a lelket egészen betölti. Egy szóval, Genéve prédikátora 
átalakította a testet, lelket, átalakította a szivet is. 

Jól tudom, hogy ebben a kérdésben még erősebb 
hangok emelkednek ellene: Volt-e még valaha olyan 
theologus, a ki nagyobb szőrszálhasogató lett volna 
Kálvinnál ? a ki annyi tant formulázott volna, mint ő ? 
a ki nemcsak hitvallási tanokat formulázott hanem leg-
szigorúbban elnyomta az ellenmondást, kínozott mint a 
középkor, a ki még a máglya lángjaitól se rettent vissza ? 

Nem vitatkozom. Mindenki beláthatja azt, hogy 
Kálvin szemében a tan soha se volt elvont fogalom. Ő 
a tant mindig és mindenütt az életbe ültette át. Minden 
tannak életet adott. Összhangba hozta a kettőt, hogy 
egymással ne ellenkezzenek, hanem legyenek egymás 
biztosítékai! Hallgassuk meg még egyszer Kálvint és 
most már utoljára. 

Az igazi tan — szószékéről sokszor elmondotta — 
„az élet számára készül." A tan értékét az határozza 
meg, hogy mennyit képes építeni. A tan, legyen bár 
még oly szent és mélységes, ha nem épít mindeneket, 
nagyokat és kicsinyeket egyaránt, csak „üres bölcsel-
kedés", „hiábavaló lim-lom", „szalmacsépelés", „gólya-
kereplés", „ostobaság", „istentelenség". 

Az igazi tannak nem az okoskodás, nem a tanító-
mester adja meg biztosságát. Még a Szentírást is a Szent 
Lélek bizonysága erősíti meg. „A mi bölcseségiink és 
tudományunk tudatlanság és ostobaság". A mi üdvünk, 
a mi vallásunk bizonytalan, ha csak emberi ésszel, böl-
cselkedéssel, éles elmével, észokokkal, logikai vagy tör-
ténelmi bizonyításokkal támogatjuk. 

A theologia egyediili tanítómestere a Szent Lélek. 
Es hol tanít? — A szívben. „A hit a szívből veszi táp-
lálékát, nem annyira az észből; a szeretetből, nem annyira 
a megértésből". 

Az még nem elég, hogy az Isten igéje csak a 
fejben „röpködjön", hanem az szükséges, hogy „gyöke-
ret verjen a szív mélyében". Nem elég, hogy csak nyel-
vünk hegyéről „fecsegjük le" a hitvallásokat az emberek 
előtt, hanem az kell, hogy „a szívben éljen". 

Krisztust nem „távolrólkell szemlélnünk", „magun-
kon kivül", hanem magunkban kell Ofc éreznünk, mint 
a ki bennünk „lakik", a kinek „törvényes székhelye a 
mi szivünkben van". 

Akkor a hit „a lélek lelke", nem egyszerű „nózetu, 
nem „puszta és zavaros ismeret", nem „történelmi hit" 
már, hanem olyan tudás, mely minden megértést fölülmúl, 
mint Pascal mondja, a ki szerint a szívnek is vannak 
érvei, melyeket az ész nem ismer. 

Akkor „kivül kerülünk értelmünk szűk határain, 
kivül ragadtatunk". Lelkünk szeme „új világot szemlél." 
Az Úr foglalja el „szivünket", „egész bensőnket". 

Akkor Krisztussal „titokzatos módon egyesülünk", 
belé vagyunk „oltva", belé vagyunk „vésve". Ezen egye-

sülés folytán vele „élünk", vele „járunk-kelünk". Olyan 
ez mint valami „szent házasság, melynél fogva testünk 
az 0 teste, csontunk az 0 csontja". Az Ö „lényegében" 
részesedünk, „természetünk az Ö természete". Akkor 
„Krisztus a mi éltető erőnk, életünk veleje". 

Akkor megéljük magunkon a Krisztust: „Erezzük 
édességét, megtapasztaljuk Öt önmagunkon". Olyan „íz", 
olyan „érzés" ez, a mit szóval ki se fejezhetünk. 

Akkor a hit, a titokzatosságnak ez a nagy, hatal-
mas folyója, két part közt hömpölyög: az egyik oldalon 
van a tan (az igaz és biztos tan, azért is ez a folyó 
nem tűnhetik el a futóhomok rengetegében); — a másik 
oldalon van az erkölcsiség (az őszinte és megbízható 
erkölcsiség, azért is ez a folyó nem veszhet el az érzel-
gősség mocsaraiban); és ez a folyó hömpölyög . . . De 
honnan veszi eredetét? — A „bűnbánatból" (minden 
hit a bűnbánattal kezdődik, mikor is a „szív megtörik" 
és „megszelídül".) És hova folyik? — A megszentelődés 
felé (minden hitnek a megszentelődés a végczélja): 
mikor a szív megtisztul, mert „Isten csak a tiszta szivet 
szereti". 

Tehát az emberfeletti mű befejeztetett. Soha még 
ember így nem alakította át az emberanyagot: a lisztet 
pompás tésztává gyúrta az élet leghathatósabb ková-
szával. Minden óvintézkedést megtett arra, hogy a meg-
kelt tészta össze ne essék. 

Genéve prédikátora egyszer csak elhallgat. Genéve 
prédikátora meghal. 

És most még egyszer visszagondolok a nagy biro-
dalomalapítókra. Milyen lesújtó az ő haláluk! Milyen 
gyászteli temetést rendeznek elhalálozásukkor utódaik 
és népeik! 

Majd meg a reformátorokra gondolok vissza. — 
Zwinglire, erre a kegyes, keresztyén hősre, a kinek 
olyan tiszta feje volt, akár egy görögnek; a ki nagy 
hazafi volt, hatalmas politikus, a mint az idők járása is 
bebizonyította; a kinek sorsa megragadja a képzeletün-
ket, akárcsak egy antik tragédiának drámai kifejlése. 
Ott esik el a harcz mezején, gyászos vereség után : és 
az ég beborul sírja felett, hazájának és munkásságának 
égboltozatja. 

Majd meg Lutherre gondolok, a germán faj hősére, 
az ő hitére és elragadó hevére, a ki a protestáns nem-
zedéket kegyességgel, költészettel, lírai érzésekkel táp-
lálta és táplálja még. mai napiglan is. Elhal, fáradtan, 
méltó utód nélkül, fájó előérzetektől gyötörtetve és az 
ég újra beborul az ő sírja felett is, hazájának és mun-
kásságának égboltozatja. 

És itten meghal Geneve prédikátora. Alig vesszük 
észre elhunytát. Minden csendes. Békén, rendben vesz 
búcsút az államtól, az egyháztól. Úgy látszik, hogy 
utóda, ha mindjárt kisebb ember lett volna is, betölt-
hette volna az ő helyét. Minden csendes és minden 
tovább folyik rendes medrében. 

Béza azt mondja: „A mai napon leáldozott a nap 
és vele együtt letűnt az égről Isten egyházának legna-



gyobb világossága". Igen. De ugyan micsoda megiitődést 
szülhet a lenyugvó nap ? Mindenki tudja, hogy holnap 
újra kisüt. Es micsoda aggodalmat kelthet az éj, mely 
a földre ráborítja csendes fátyolát és csillagos egét ? — 
Minden csendes és minden úgy folyik tovább rendes 
medrében. 

Á tészta meg van gyúrva. A ki gyúrta, már nincs 
az élők sorában. A tészta kel, a tészta egyre emelkedik. 
Kel, emelkedik itten, Európában, az évek ós századok 
folyásán. Kel, emelkedik azután az Újvilágban. 

Genéve prédikátora bebizonyította azt, a mit min-
dig emlegetett, hogy az ő műve nem az ő műve, hogy 
az ő szava nem az ő szava. 

így Genéve prédikátora nyugodtan térhetett sírjába, 
még egy kődarab se jelezte nyugvóhelyét. Munkássága 
fölött azonban ott ragyog az alázatos, de diadalmas 
sírfelirat, a melyet mindig óhajtott: „Soli Deo glória!" 

Ford.: Dr. Tari Imre. 
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Dr. Barcsa János. 

B E L F Ö L D . 

A díjlevelek konventi értékelése nyomán 
támadt zavarok. 

Túri Károly e lapok 39. számában igen helyesen . 
mutatott rá arra a kétségtelen tényre, hogy az új adózás 
életbelépte folytán a konvent, illetve bizottságai által 
végzett díjlevélértékelések beláthatlan zavaroknak, sok 
keserűségnek és visszavonásnak lettek és lesznek kút-
fejévé. Igaza van abban is, hogy alig van egyházi admi-
nisztrácziónknak sürgősebb kérdése, mint éppen ez: a 
díjlevelek értékelésének közmegnyugvásra való, vagy ha 
talán ez nem is volna lehetséges, általános érvényű ren-
dezése. Teljesen megegyezik szerény nézetem az övével 
abban is, a mit czikke végén kifejez, hogy az alapos 
revíziónak felülről kell jönni. A hivatalnokok sérelmeit a 
konventnek magának hivatalból kell orvosolni, a mivel 
aztán eme testületünk minden esetleges fennmaradó 
méltatlankodás daczára is — hisz a panaszos hangok 
sohase halnak el — megváltja magának azt a jogot, 
hogy a törvény végrehajtásánál minden akadályt és za-
vart, ha kell, kényszerrel és parancsszóval is, eltüntessen. 

Azt hiszem, mindezekben kivétel nélkül megegyezik 
mindazoknak nézete, a kik az adózási törvény végrehaj-
tásával akár mint a végrehajtó-hatalom megbízottai, 
akár mint az egyes gyülekezetek képviselői részt vettek. 
Sérelmek vannak, az kétségtelen. Azok a megváltási 
árak, a miket egyes terményekre a konventi utasítás öt 
évi átlagárak czímén megszabott, némely vidékeken nem-
csak a mai felette drága, de olcsóbb időben is szinte 
hallatlanok. Vannak általánosan meg nem szabott árak; 
például a csaknem minden díjlevélnél jelentékeny részt 
képező fajárandóság helyi érték szerint volna kezelendő. 
Sohase volt azonban senki, a ki fájának valóságos helyi 
értékét megkapta volna, sőt az újabb időben úgy tudom, 
bármily hiteles okmányokkal igazolták is, hogy a fa 
értéke mennyi, a bizottsági elnökök nem vettek fel töb-
bet váltságra, mint a nekik utasításban adott összeg,-
holott a különbség sokhelyt lényeges. A közmunkák 
értékelésére szintén vannak súlyos panaszok. Tudok egy 
lelkészt, a kinek saját presbiterei saját tetszésük szerint 
felszámították, hogy mit ér közmunkája és az erélyes 

bizottsági elnök körülbelül ez összeg felét vélte meg-
állapíthatónak, pedig köztudomású, hogy jó magyar né-
pünk szivét se nagyon bántja a gondolat, hogy papja 
fizetését valamikép emelje. Végig mehetnénk így a díj-
levelek értékelésén és végeredményben odajutnánk, hogy 
a belhivatalnok egyetlen tétel helyett sem kap többet, 
mint a mennyit az valójában jutányos árszámítás mellett 
megér, de a legtöbb tételt valóságos potom áron kény-
telen megváltatni, ha békét akar és azt óhajtja, hogy 
gyülekezete az adósegély áldásaiban részesedjék. 

Hogy hol vannak azok a rekompenzácziók, a mik-
ről Túri említést tesz, könnyű választ adni. Közel sem a 
30 filléres bornál, mert előreláthatólag sok éven át ez 
lesz még Magyarországon a bor átlagára, hanem, a kik 
veszteségükön keseregnek, vigasztalódhatnak azzal, hogy 
nem látják többé, mily következetes rosszakarattal és 
rendetlenséggel végzik a közmunkát, mily szép egyforma-
sággal szaporodik magtárukban az ocsús gabona, hordó-
jukban a lehetetlen ízű. alig valamit érő lőre, szóval 
nem kell többé szenvedniük a termény- és szolgálmány-
íizetés kellemetlenségeit és kárait. Ez a rekompenzáczió 
igaz, hogy nem megvetendő, de nem szabad elfeledni, 
hogy számos ekklézsiában már a közös magtár adta ki a 
tiszta gabonát, bor helyett csaknem teljesen az utasítás 
szerint megállapított váltságot fizették, sőt még olyan 
egyház is volt és van, a hol a közmunka is tűrhető, de 
még több, a hol kevés a földjárandóság s jelentéktele-
nül kevés a közmunka is. Ilyen helyeken miből alakulna 
ki a rekompenzáczió az igazságtalanul fösvény rendszer 
váltságaiórt, bajos kimutatni legalább is az anyagiakban. 
De különben is erkölcsi testülethez illő, méltányos dolog-e 
igazságtalanságokat megszüntetni másnemű igazságtalan-
ságokkal? Nemcsak nem illő ez, de veszedelmes is; 
veszedelmes a belhivatalnokoknak hozzájárulásukkal elő-
segíteni e rendszert, mert így, míg eddig csak tűrtek 
méltánytalanságokat, most egyenesen jogokról mondanak 
le, a mi az egyházi életben is nagyon könnyen meg-
boszulja magát. 

Előttem tehát, a mint a fentebbiekből kitűnik, telje-
sen érthető, ha egyes lelkészek ós tanítók maguk és 
családjaik érdekében protestálnak, a mikor fizetésrendezés 
helyett újból csak anyagi veszteségek, sőt e veszteségek 
állandósítása néz feléjük. Nem tudom csodálni, ha védik 
érdekeiket és azokért esetleg harczba is szállnak. Még 
a martiromság dicsőségével se tudom biztatni őket, mert 
az anyagi nyomorúságnál bénítóbb csapás ma már alig 
várhat rájuk és ezt is föltétlenül meg lehet szűntetni bölcsen 
és kitartással. Szükségtelen azért sietve és felületesen 
konzerválni. — Hogy a tiltakozók tábora főkép a nem 
kongruás lelkészek seregéből áll, természetes. Amazoknál 
a kárpótlás némileg a kongruában meglehet. De azért 
még ezekre se tudnám kötelezővé tenni dijlevelíik mai 
értékelésének elfogadását, mivel ez sok esetben mégis 
több kárt okoz, mint a mit a kongrua pótol. És mégis 
csak mindenféle segéllyel és kongruával szemben az 
egyedüli szilárd bíVis a díjlevél. 



Kissé részletes fejtegetésem után — bár megvagyok 
győződve, hogy a dolgok ilyetén megvilágítása, ha a kér-
déssel kötelességszerűen foglalkozó, de a falusi viszo-
nyokat mégse mindig ismerő magasrangú tanácsbeliek 
figyelmükre méltatnák, nem lenne hiábavaló — talán 
kimondhatjuk, hogy a díjlcvelek értékelése jéglegesen 
csakis revízió útján lehetséges. Csakis, ha orvosoltatnak 
a méltó panaszok, a meglevő, való sérelmek, akkor köve-
telheti egyetemes egyházunk, hogy belhivatalnoki díj-
leveleik készpénzre változtatásába, melynek elvégre foly-
ton dráguló világunkban mindig lesznek némi sérelmei, 
zúgolódás nélkül belenyugodjanak. Sokkalta inkább meg-
vagyok azonban győződve, hogy ez az orvoslás nagyon 
nehéz dolog, minthogy azt hinném : talán egy egyszerű 
határozattal lehetséges. Bizonyos vagyok a felől, hogy 
mihelyt illetékes helyeken tárgyaltatnak e kérdések, a 
válasz a sérelemre az lesz, hogy az anyagi erő kevés 
és a magasabb értékeléseket ez akadályozza. Újabb állam-
segély iránt tárgyalni a kormánnyal egyrészt az adózás 
czímén, másrészt a fizetések rendezése révén, kissé talán 
visszatetsző is lesz odafenn, de mindenekfelett kevés 
kilátással is kecsegtet. Az igazságos eljárás csakis egy-
féle lehet. Ez a teljes őszinteség. Tessék a két kérdést: 
az adózási reformnak és a belhivatalnokok törvényszabta 
fizetésének kérdését sürgősen egybekapcsolni. Egy alapos 
revízió állapítsa meg, hogy minden gyülekezetben mennyi 
a díjlevelek méltányos értéke. Ez alapon tüntesse ki, 
mi a fedezetlen rész, a mire államsegély volna szük-
séges. Ugyanez a munkálat felmutathatja azt is, mennyi 
2400 K-ig a kongrua-szükséglet. A kormány, ha őszinték 
vagyunk, be fogja látni, hogy az egész ügy rendezése 
nem is olyan hallatlan összegébe kerül. De a mai alapon, 
a mikor 3000 K-ás jövedelem is részesül 1600 K-ás 
kongruában, a mikor, ha az egyik kívánság teljesül, 
más irreális alapon álló fizetésrendezési követeléssel ál-
lunk elő, az eredmény nem lehet más, mint Ígérgetés, néha 
egy-egy morzsa, végül fejetlenség, zavar és a legnagyobb 
méltánytalanságok magunk között. Maguk az eltérő fize-
tés egy ugyanazon szolgálatért egyenlő megélhetési 
viszonyok közt egyik kinövése egyházi életünknek. Ma 
nem hogy segítve lenne ez állapoton, de még inkább 
össze van kószálva az ügy. Sok kongruás pap igazában sem-
miféle fizetéskiegészítésre nem számíthat többé és mégis 
ott szerepel a listán s elzárja az utat — az által, hogy a 
számokat horribilissé emelni segít, nyomorgó, — segélyre 
szorult társai elől. Nem érthetem meg, hogy mi más 
igazságos megoldás lehetséges itt az acíott viszonyok 
közt, minthogy kapja meg mindenki, a mit díjlevele 
ér s mivel fizetése többé nem kétséges, kapja meg fize-
téskiegészítésben, a mi valóban hiányzik javadalmából 
az egyházi törvények megszabta fokig. 

Őszinte és szilárd meggyőződésem, hogy ha felsőbb 
hatóságaink erre a térre lépnének, mihelyt politikai 
viszonyaink rendeződnek, gyorsan és teljes eredménnyel 
oldhatnák meg e függő kérdéseinket. Addig is azonban 
nem tudok mást hangoztatni, minthogy az ősi díjlevelek 

érvényét és értékét erővel leszállítani veszedelmes. Mi 
lesz, ha egyes lelkésztársainknak az adott viszonyok 
közt érthetetlen, sok szabadgondolkodónak azonban 
egészen természetes kívánsága: a szekularizáczió gyor-
sabban valósul meg, mint gondolnók. Hiszem, hogy jó 
magyar népünk fenn fogja tartani egyházait, de hogy 
hivatalnokainak többet fizessen, mint a mit ő maga díj-
levélben biztosított s a mit éveken keresztül ennek ér-
tékekép fizetett, — hihetetlen. Akkora erejű próféták, a 
kik ínég arra is rávennék, nem teremnek soha! 

De mi is felhagyva a profécziákkal, maradjunk 
csak a mellett, hogy mindenek „ékesen és jó renddel", 
az igazság szerint történjenek, akkor majd rendbe jövünk 
egyszer valahára anyagi dolgainkkal, de így csak zavar-
gunk, kesergünk, nyomorgunk és üres sóhajtozásaink 
soha meg nem szűnnek. 

Varga Sándor. 

A tiszáninneni református egyházkerület 
közgyűlése. 

A tiszáninneni református egyházkerület f. hó 5-én 
ós 6-án tartotta meg őszi közgyűlését Sárospatakon, a 
főiskola imatermében. 

Kun Bertalan püspök, mint egyházi elnök imája 
után, a távollevő báró Vay Béla főgondnok helyett a 
világi elnöki széket Metzner Béla főispán, mint rangban 
legidősebb egyházmegyei főgondnok foglalta el. A meg-
alakulás után a gyűlés első főbb tárgya a főiskolai-igaz-
gató tanács előterjesztése volt, a közpénztár költség-
vetésében mutatkozó hiány megszüntetése ügyében. Nagy 
és mélyreható vita fejlődött ki, s az egyházkerület végül 
is Fejes István, Radácsi György, Dókus Ernő, Révész 
Kálmán, dr. Mitrovics Gyula, dr. Tüdős István s többek 
hozzászólása után, felhatalmazta a főiskolai igazgató-
tanácsot, hogy a főiskola gimnáziumának állami segélye-
zése iránt a szükséges előkészületeket megtegye. 

Szalay László egyházkerületi világi főjegyző a 
Ferenczy Árpád panaszára az ig.-tanács, illetőleg a ker. 
gyűlés tagjai ellen megindított fegyelmi vizsgálat tár-
gyaban kelt ig.-tanáesi és egyh. megyei felterjesztéseket, 
valamint az abauji egyházmegyének az egyházi törvények 
bíróküldési szakaszának revíziója iránt tett felterjesz-
tését ismertette. Fejes István idevonatkozólag, előter-
jesztette az előző napon tartott értekezletén tárgyalt 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott, A határozat végkövetkeztetése az, hogy mivel 
a jelenleg érvényben levő törvénykönyv rendelkezései' 
mellett megeshetik, hogy maga a főelv : Senki az ő tulaj-
don bírájától el nem vonható, sérelmet szenvedhet és 
bármely főhatóság gyámság alá kerülhet, a midőn még 
a hivatalból indított fegyelmi esetekben is a vádhatósági 
jogától elesvén, tekintélyét teljesen elvesztheti. De a 
törvénykönyv idevonatkozó részének szabatossági hiánya 
miatt még alkotmányjogi harczok is merülhetnek fel. 
Mert ámbár sem a gyakorlatban nem fordult elő eset, 



sem az egyházi törvénykönyvben nincs szó arról, hogy 
akár az egyházkerületi közgyűlések, akár az egyetemes 
konvent alkotó tagjai, ilyen minőségükben, fegyelmi el-
járás alá volnának vonhatók, mind a mellett a mai 
törvények bírói értelmezése folytán az „egyházkerületi 
közgyűlés tagjaival szemben ez a tény is megtörtént. 
Ekképen a kerület közjogi önhatósága a fegyelmi bíró-
ságok döntésétől tétetett függővé. A közgyűlés ezeknél 
fogva az idetartozó törvényszakaszok revízióját tekinti 
szükségesnek. Erre nézve már most elhatározza, hogy 
ezt a zsinaton a kellő időben indítványozni fogja. Ezen 
határozatát, a maga álláspontjának jelzése mellett, az 
egyházmegyéknek megnyugtatásul tudtul adja. A testvér-
egyházkerületekkel és az egyetemes konventtel pedig 
előleges értesítés végett közölni rendeli. 

Ezután Radácsi György főjegyző, a scontrót ter-
jesztette elő. Ennek kapcsán a közgyűlés tudomásul 
vette a pénzügyi választmány jelentését a lelkészi nyug-
díjintézeti járulékok részben fedezésére felveendő törlesz-
téses kölcsön ügyében. Dókus Ernő az egyházlátogatási 
kérdőívek tárgyában tett javaslatokat. A közgyűlés itt 
kimondotta agencziának 1910-től való megszüntetését 
és e helyett egy megállapított átlagösszeg beszolgálta-
tását. A konfirmácziói kátét a kerület 200 korona 
költséggel átdolgoztatja. 

Több kisebb jelentőségű tárgy elintézése után köz-
ebéd volt az internátusban, a hol többen mondottak fel-

••köszöntőt., . , , . . . 
Október 6-dikán folytatódtak a tanácskozások. Az 

egyházi elnöki széket Kun Bertalan püspök, majd Vadászy 
Pál, inint rangban legidősebb esperes foglalta el. A tár-
gyalások során elhatározta a gyűlés, hogy felír' a kon-
venthez s felkéri, hogy a vallástanári képesítésre vonat-
kozó javaslatot a kerületnek hozzászólás végett küldje 
meg. Szinyei Endre nyugalmazott főgimnáziumi tanár 
halálát fájdalommal tudomásul vették. Az egyik meg-
üresedett pénzügyi választmányi tagsági helyre Huszthy 
Béla tanácsbírót választották meg. 

Dr. Mitrovits Gyula jegyző a miskolczi főgimná-
ziumról tett megelégedésre szolgáló jelentést. Ennek 
kapcsán az egyházkerület köszönettel vette tudomásul, 
hogy Sasi Szabó István négyrendbeli és tekintélyes ösz-
szegű alapítványt tett az intézet javára. Ennél a tárgynál 
különben nagy vitát idézett elő a kormánynak az, az 
autonómiát sértő eljárása, hogy az alapítványi összegeket 
a bíróságokkal mindaddig nem adatja ki, míg az alapító 
leveleket az egyházi hatóságok kormányhatósági jóvá-
hagyással el nem láttatják. A kerület a Sasi Szabó-féle 
alapítványi leveleket, további eljárás czéljából, a kon-
venthez felküldi. A sérelmi vitában Komjáthy Béla, Nagy 
Ignácz, Fejes István, Bizony Ákos, Bornemissza László, 
dr. Finkey Ferencz s többen vettek részt. 

Raddcsi György főjegyző, a főiskola nyomdáját 
illetőleg tett több rendbeli előterjesztést. A főiskola Dani 
J. és Fischer nyomdászokkal kötött szerződést, melyet 
a kerület megerősített. % 

Czinke István a tanügyi-bizottság jelentését ismer-
tette. Tudomásul vették. Vattay László jegyző a missziói 
bizottság jelentéseit adta elő. A közgyűlés a missziói 
segély kérvényeket, az előadói javaslat alapján, a kon-
venthez pártolókig felterjesztette. 

A konventi leiratok során tudomásul vették, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nem látja akadályát 
annak, hogy a theol. tanárok az országos tanári nyug-
díjintézetbe felvétessenek. Az ifjúsági egyesületek ala-
kításának kérdését illetőleg, a kerület az iskolák veze-
tőségeit véleményes javaslatok megtételére utasította. A 
tanárok és tanítók külföldi tanulmányútjainak elősegí-
tésére vonatkozó leiratra a kerület azt válaszolja, hogy 
az ilyen kiküldetéseket eddig is a lehetőségig gyakorolta 
s ezután is gyakorolni kívánja. A gimnáziumok felett 
való egyházkerületi felügyelet szervezését, a jelenlegi 
felügyeleti rendszer mellett, a közgyűlés a maga részéről 
nem látja szükségesnek. 

A közalapi és káplántartási segély kérvények elin-
tézése után, a felső-borsodi egyházmegye felterjesztése 
került szőnyegre, a baptista egyházközségbe átlépők 
személyes jelentkezése ügyében. A közgyűlés a baptis-
táknak e téren való törvényellenes eljárása ellen, további 
intézkedés végett feliratot intéz a konventhez. 

A gyűlés tagjai délután az aradi vértanúk emlé-
kére rendezett emlékünnepélyen vettek részt, a melyet 
a főiskola ifjúsága rendezett, s a melyen az ünnepi em-
lékbeszédet Novak Sándor tanár mondotta (Pr. S. I.) 

Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 

(Folytatás.) 

A mi a református egyházat illeti, igaz, hogy az ő 
helyzete sem minden tekintetben rózsás, hogy nagyon 
sok hiánya, hátránya, sok vesztesége van a reverzálisok 
s mint alább látni fogjuk, az áttérések czímén is a róm. 
kath. egyházzal szemben; azonban a helyzet tiszta ké-
pének feltüntetése czéljából konstatálnom kell, hogy a 
református egyház vesztesége a reverzálisok czímén sok-
kal kevesebb s kevésbbé érzékenyebb, mint az evang. 
egyházé. 

íme: a Magyarországon összesen 22,059 vegyes-
házasságnál létesült 5981 megegyezésből esik a róm. 
kath. egyház javára 3249 (34:32%), a gör. kath. 362 
(6-05%), a református 1634 (27\32%X az ág. h. ev. 
544 (940%), a gör. kel. 167, (2-79%), az unit. 5 (0"09%), 
az izraelita hitfelekezet javára 20 (0'33%). A 7792 ve-
gyesházasságnál, hol az egyik fél róm. kath., a másik 
fél ref., a 3187 létesült megegyezésből esik a róm. kath. 
1897, a ref. egyház javára 1290 megegyezés, tehát 607 
veszteség, de mégis sokkal kisebb az arány, mint ha-
sonló esetben az evang. egyházé. S ha a róm. kath. 
egyházzal szemben még mindig állandóafi veszít a ref. 
egyház, ezen veszteséget emelkedve és hatékonyan kár-
pótolja némileg a más hitfclekezetektől, különösen vv. 



evang. egyháztól elnyert hódítással. Ezen pozitív adatok 
alapján a ref. egyházra vonatkozólag megállapíthatjuk, 
hogy bár a reverzális törvény mellett a róm. kath. egy-
házzal szemben hátrányban, veszteségben van, más egy-
házzal szemben e törvény alapján előnyben van. De 
ha a református egyház, a maga erős nyelvi s nemzeti-
ségi egysége mellett, mi nagy előnye, czéltudatos egy-
házi és társadalmi törekvéssel, a mire határozottan és 
észrevehetően törekszik is, még jobban kifejti belső 
erőit, szervezi és mozgásba hozza nagy empóriumait, 
nem kétlem, sőt bizton remélem, hogy a róm. katholi-
czizmussal szemben nemcsak mint számottevő versenytárs 
fog állani, hanem e versenyben esetleg a róm. katholi-
czizmus fölé is fog kerekedni. Azért a református egy-
hára nézve is látom oly föltétlenül szükségesnek az 
1868:LIII. t.-cz. 12. §-ának visszaállítását. 

Ezen kitérés után a gyermekek vallására vonatko-
zólag kötött megegyezésekből az egyes felekezetekre eső 
nyereség és veszteség az 1868. évi Lili. t -cz. 12. §-ához 
viszonyítva Magyarországon 1896—1907-ig és Horvát-
Szlavonországokban 1899—1907-ig (csak ez időtől van-
nak adatok) a következő: 

K Ü L F Ö L D . 

A magyarországi református egyház amerikai 
egyházmegyéje. 

(Folytatás.) 

16. Trentoni egyház. Az itteni egyházban a lel-
kész vasárnap d. e. és d. u., hétköznap pedig csütör-
tökön és szombaton este tart isteni tiszteleteket. Úrvacso-
ráyal éltek: a mult évben 1230-an. Tagsági dijat fizető 
református egyháztagok száma 60, a református val-
lásúak összes lélekszáma 1600. A fizető tagok aránylag 
oly kicsiny számának az volt az oka, hogy a míg a 
Reformed Churchnek az egyház birtokáért indított pere 
a mi részünkre kedvezőleg el nem dőlt, a hívek nagy 
része tartózkodólag viselkedett és fizetési kötelezettsé-
güket nem teljesítették. Mind a mellett a trentoni egy-
ház mult évi bevétele 2262 dollár 95 centet tüntet fel; 
ebből az egyház 1908. évi saját bevétele 1860 dollár 
64 cent volt, ezenkívül 150 dollár kölcsön-bevétel, 252 
dollár 31 cent pedig 1907. évi áthozat gyanánt szerepel. 

N y e r e s é g V e s z t e s é g 
Hitfelekezet 1 8 9 6 - 1 9 0 6 J907' 1896—1906 1907 1 8 9 6 - 1 9 0 6 1907 1896 -1906 1907 

. Horvát-Szlavon- .... , r . Horvát-Szlavon- .... Magyarország 0 r szág e g y u t t Magyarország o r s z á g együtt 

Róm. kath 6437 723 5 464 5 48 7673 _ _ _ _ _ _ 
Gör. kath 118 49 1-5 — 168-5 — — 4 0 5 4*5 
Református — — — — — 2657 249 100 5 8 3014*5 
Ág. h. evang — — — — 2364 283-5 116 12*5 2776 
Görögkeleti . . , . — — — — - - 996-5 176-5 244'5 27 1444-5 
Unitárius — — — — — 105 14*5 1 — 120" 5 
Izraelita — — — — — 424 47"5 — — 471-5 
Egyéb vall. fel. kiv. . — — — —• - 8'5 1-5 — — 10 

Összesen . . 6555 7725 466 48 7841-5 6555 772*5 466 48 7841-5 

A nyereség az a szám, a mennyivel több megegye-
zés esett az egyik hitfelekezetre, mint a mennyi akkor 
esett volna, ha a megegyezések mindkét fél javára 
egyenlő számban történtek volna, más szóval, a mennyi-
vel nagyobb az egyik felekezet javára történt megegye-
zések száma az összes megegyezések felénél. A mennyi 
az egyik felekezet nyeresége, ugyanannyi természetesen 
a másik fél felekezetének vesztesége. A hol a megegye-
zések száma páratlanszám, ott a nyereség és veszteség 
csak törtszámokban fejezhető ki, ez a magyarázata an-
nak, hogy a rovatokban törtszámok is szerepelnek. 

Tekintélyes veszteség az, még ha így az 1868. évi 
LIII. t.-cz. 12. §-ához viszonyítva vesszük is s éppen 
azért kételkedünk abban, hogy a néppárt a revíziót e 
tekintetben is komolyan akarná. 

(Folyt, köv.) 
Homola István. 

A tisztán gyülekezeti 1908. évi bevételek így osz-
lanak meg : egyháztagsági díjakból 163 dollár 75 cent, 
persely pénzből 531 dollár 16 cent, kegyes adományokból 
353 dollár 30 cent, egyházi mulatságokból 221 dollár 
42 cent, vegyes bevétel (házbér, stb.) címen 591 dollár 
01 cent. Az egyház összes mult évi kiadása 2038 dollár 
55 cent lévén, ez január elsején 224 dollár 40 cent kész-
pénze maradt. A trentoni egyház vagyoni állapotára vonat-
kozó adatok: templomnak és telkeknek az értéke 18 
ezer dollár, paróchia értéke 3 ezer dollár, bérházak értéke 
9 ezer dollár, összesen 30 ezer dollár, a melyet mind-
össze 8 ezer dollár hazai adósság terhel. Az egyháznak 
ingatlanokban fekvő tiszta vagyona tehát 22 ezer dollár. 
Rátérve az anyakönyvi adatokra, 1908-ban született és 
megkereszteltetett 67, az egyház egész fennállása alatt 
összesen 472; 1908-ban házasságot kötött 26 pár, az egy-
ház fennállása alatt összesen 288; 1908-ban meghalt és 
eltemettetett 18, az egyház fennállása alatt 126 ; 1908-ban 
konfirmáltatott 6, az egyház fennállása alatt 63 ; az egyház 
fennállása alatt áttért hozzánk 2. 



17. Wallingfordi egyház. Isteni tiszteletek vannak 
vasárnap d. e., d. u. és csütörtökön este. A mult év 
folyamán a lelkész egyszer isteni tiszteletet tartott a new-
haveni szórványban is. Úrvacsorával éltek: Wallingfordon 
300, a szórványban 16, összesen 316. Tagsági díjat fizető 
egyháztagok száma 84. A református vallásúak összes 
lélekszáma Wallingfordon 200, a szórványban 50, ösz-
szesen 250. Született és megkereszteltetett: 1908-ban 
16; házasságkötések száma 9, meghalt és eltemettetett 
5, konfirmáltatott 8, hozzánk áttért 1. Az egyház egész 
fennállása alatt is ugyanezen adatok vannak, mert a 
wallingfordi egyház 1908-ban alakult és vétetett fel az 
egyházmegyébe. Az egyház életképességót feltüntető 
adatok: gyülekezeti bevétele 1908-ban 2979 dollár 70 
cent volt, úgymint egyháztagsági díjakból 89 dollár 85 
cent, perselypénzből 401 dollár, kegyes adományokból 
2300, dollár egyházi mulatságokból 101 dollár 51 cent, 
vegyes bevételből 87 dollár 34 cent. Ehhez számítva a 
gyülekezet által hazulról kapott 500 dollár templomépí-
tési ingyensegélyt s 2600 dollár kölcsönt, 1908. évi ösz-
szes bevétele volt 6079 dollár 70 cent. E bevételt 5945 
dollár 96 cent kiadás terhelvén, az egyháznak tiszta 
készpénzmaradványa volt a folyó évi január elsején 
133 dollár 74 cent. A wallingfordi egyház ingatlanai 
és azok értéke: templom 6 ezer dollár üres telek 500 
dollár, összes érték 6500 dollár. Az adósság 2600 dollár, 
a melyből 2400 dollár hazai kölcsön, 200 dollár kölcsönt 
pedig Amerikában vettek fel. Ingatlanokban fekvő tiszta 
vagyona tehát 3900 dollár. 

18. Windberi egyház. Ebben az egyházban az isteni 
tiszteletek vasárnap d. e. mindig, d. u, azonban havon-
ként csak kétszer tartatnak, akkor, a mikor a refor-
mátus férfi, illetve a nő-egyletnek gyűlése van. Hétköz-
napi isteni tiszteletek tartása nincsen bevezetve. A lelkész 
a mult évben a seaner-i szórványban kétszer tartott 
isteni tiszteletet. Úrvacsorával éltek: Windberben 478, 
a szórványban 6, összesen 484. Tagsági díjat fizetett 
200 egyháztag. Windberben a református vallásnak ösz-
szes lélekszáma 650, a szórványokban 200, Összesen 850. 
1908-ban született és megkereszteltetett 36, az egyház 
fennállása alatt összesen 91. Házasságkötések száma 
1908-ban 12, az egyház fennállása alatt 32. Meghalt és 
eltemettetett 1908-ban 8, az egyház egész fennállása alatt 
30. Konfirmáltatott 1908-ban 3, az egyház fennállása alatt 
összesen 11. Áttért hozzánk az egyház fennállása alatt 
5. A windberi egyház életképességére és anyagi álla-
potára tartozó adataink: a gyülekezet 1908-ban 707 
dollár 11 centet adakozott össze, ehhez adván a 1907. 
évi 110 dollár áthozatot, 1908-ban összesen 817 dollár 
70 cent volt a bevétele. A gyülekezeti bevételek a követ-
kezőképen oszlottak meg: egyháztagsági díjakból 104 
dollár 40 cent, perselypénzből 150 dollár 11 cent, kegyes 
adományokból 352 dollár 74 cent, vegyes bevétel czímén 
99 dollár 86 cent. A mult évben kiadott 578 dollár 85 
centet, ez év január elsején tehát tiszta készpénzmarad-

ványa 238 dollár 85 cent volt. Ingatlanai: templom 7 
ezer dollár, paróchia 3 ezer dollár, összesen 10 ezer 
dollár, a melyet 6 ezer dollár hazai adósság terhel. 

(Folyt, köv.) 
Kuthy Zoltán, 

esperes. 

Külföldi hangok a magyarok genfi 
szerepléséről. 

A párisi „Foi et Vie" czimű tekintélyes szemle 
Doumergue Pál tollából (1909. júl. 20.), a többek közt 
ezt írja: „Az egység a kiilönféleségben az ünnepélyek 
során egyre növekedett. Különösen nagy volt ez a 
magyarok franczia nyelvű estélyen. A magyarok örömü-
ket fejezték ki azon, hogy megjelenhettek vallásuk ere-
deti forrásánál, hogy nem érzik magukat többé elkülönítve, 
testvéreiktől elfelejtve. Elmondották, mennyit szenvedtek 
gályarabjaik a hitért. Egy szívvel-lélekkel énekelték ősi 
zsoltáraikat. Elmondották mai küzdelmeiket, kijelentvén, 
hogy keményen állják a harczot. De azért szükségét ér-
zik annak, hogy ne maradjanak magukra: és mi melléjük 
szegődtünk. Nagy megindulással hallgattuk őket. Lelke-
sedtünk értük, lelkesedtünk egész fajukért." 

A „Le Christianisme", a franczia református egy-
ház hetilapja, Claparéde Sándor: „I/Eglise réformée 
hongroise" czímű munkája alapján hosszabb czikket ír 
a magyar református egyházról. Bevezető soraiban ezt 
mondja: „A magyar reformátusok nagy számban jelentek 
meg Kálvin jubileumán. Ez alkalommal erkölcsi tömörü-
lés, meleg testvériség jött létre a magyarok egyháza és 
a miénk közt. A franczia protestánsok figyelme ráirányult 
magyar testvéreikre, az ő működésükre és szervezetükre, 
melyet érdemes megismernünk." (P. Hciury tollából.) 

A genfi „Le Signal de Genéve" 1909. júl. 24-iki 
számában Lampérth Géza poétánk jubileumi versét for-
dítja egész terjedelmében. 

Ugyancsak a „Le Signal de Genéve" 1909. szept. 
25-iki száma közli Kováts István dr.-nak a „Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap"-ban „A genfi ünnepek tanul-
ságai" czímen (1909. júl. 18.) közreadott czikkét fratt-
cziára fordítva 

A lausanne-i „La Bibliothéque Universelle" - ben 
Genequand M. Ch. tollából a következőket olvassuk: 
„Beszéltünk már a minden oldalról ideérkezett külföldi 
protestánsokról. Különösen ki kell emelnünk a magya-
rokat, a kik csapatostul jöttek el ide, hogy a reformá-
czió fővárosához való ragaszkodásuknak kifejezést ad ja-
nak. A genfi ünnepélyek közepette, daczára a különféle 
nyelveknek, a magyarok külön estélyt rendeztek. Az 
auditóriumban, a hol Kálvin tanított, megható szavakkal 
ecsetelték egyházuk sok szenvedését a múltban. Elmon-
dották, hogy kitartók voltak a harczban, ragaszkodtak 
Kálvinhoz, áldozatokat hoztak és nem vesztették el re-
ménységüket. Beszédeik mély hatást gyakoroltak. A kö-
vetkező napokon egyre erősödött köztük és a többi pro-
testánsok között a rokonszenv, a testvériség köteléke." 



Az orthez-i nL'Accint-Gardc" czímű folyóirat, mely 
a franczia nyelvű keresztyén-szocziálisták hivatalos lapja, 
1909. aug. 15 iki számában FerriéréL. tollából 8 A genfi 
ünnepélyekről" czím alatt így ír: „Hosszú beszámolónk 
hézagos volna, ha egy megható jelenségről nem tennénk 
említést, mely reményeket ébreszt és szinte szimbolikus 
jelentőségű. Körülbelül kétszáz magyar kálvinista zarán-
dokolt a kálvini reformáczió bölcsőjéhez: lelkészek, ta-
nárok, tanítók, hivatalnokok, iparosok, városiak, falusiak, 
a Duna mellékéről, a Kárpátok aljáról, s körülbelül három 
millió fajmagyar protestánst képviseltek. Egyházuk, mely 
eddig szunnyadozni látszott, most már ébredezni kezd. 
Az ég borús ugyan fölöttük, de a lelki keresztség tüzé-
ben új erőre kapnak. A német-, szláv- és magyarajkú róm. 
katholikusok nagy sokasága veszi őket körül, de ők ki-
tűnnek. Vannak nagy embereik fönt és alant: mágnások 
és polgárok körében. Ragaszkodnak Ősi hagyományaik-
hoz. Hallják az égből csendülő biztató hangot és mi is 
halljuk őket, hogy azt mondják: „Ennek meg kell vál-
tozni \" „Nyugat protestánsai, ne feledkezzetek el magyar 
testvéreitekről! Őseink vérükkel védték Európát a török 
inváziótól" — így kiáltanak föl. T. I. 

R É G I S É G . 

Régi históriák a csepelszigeti egyházak 
életéből. 

Közli: Pataky Dezső. 
(Folytatás.) 

A superioritás ezen rendelete egyházok múltjának 
behatóbb kutatására ösztönözte a lelkészeket, s az ekkor 
készített munkálataikból többet ismerünk. A makádi 
egyháznak jó pennájú prédikátora: Dienes — más fel-
jegyzések szerint: Gyenes — András is összeszedte 
mindazt, mit az egyház régi állapotáról a jegyzőköny-
vek feljegyeztek, vagy az „orális traditio", a szájhagyo-
mány megőrzött, s kutatásainak eredményét az I. Proto-
collum 7., 8. és 9. lapján Miskolczi Dávid rektor ós nótá-
rius vetette papírra, az ő jellegzetes gyöngy-betűivel, a 
következőkben : 

A fellyebb való Currensre tett Válaszoló Levele 
Tiszt. Dienes András Urk. 

Nagy érdemű Tisztelendő Senior Uram! 
Mennél inkább Isten ditsőségére ezélzóbb a Maté-

ria, melyben kell munkálkodnom; és a Currens, mellyre 
kell válaszolnom, annál nagyobb hűséggel és készséggel 
tselekszem. Imé annak okáért a Makádi Reformata Szent 
Ekklesiának eleitől fogva való állapottyát (a mint a' 
jelenvaló Protócollumíxol1 és az Ekklesiában Lakozó Öre-
geknek szájok vallásukból lehet) ekképen viszem fel ós 
hozom le mind e' mái napig: Hogy tudni illik első 

1 A m i n t látjuk, régi feljegyzésekből dolgozott, milyent 
talált az I. Protocolluin 70. lapján. Bizonyára voltak kezei között 
;uás följegyzések is, ezek azonban fájdalom — elvesztek. 

Prédikátor, kiről a Régiek emlékeztek ós jegyzésbe tettek 
volt—Anno. 

1621. Monostori János, a kiis ide hozatott Rácz 
Kevibűl, és szolgált 5 esztendőkig ; Ennek idejében 
és első esztendejében készíttetett az Ur Vatsorájához 
való Pohár1 Ezüstből, mellyen illyetép* írás láttatik: 
AZ MAKÁDI ECCLESIA CINALTATA POHARAT MARK 
JÁNOS BIROSAGAB ANO 1621 

1626 Ujfalusi András. Ez Oskola Mester volt 
valahol a Dunán túl, és onnan hozták. Makád szente-
lette fel, és szolgált 4 esztendőkig itt holtt meg. 

1630; F. Barsinus János, szolgált 1 esztendeig : itt 
holtt meg. 

1631. Herczeg Szőllösi Gáspár, 21 esztendeig: itt 
holtt meg. 

1652. Mádi János, szolgált 30 esztendőkig : itt 
holtt meg. Az Úr Vatsorájához való Ezüst Tányér ennek 
idejében tsináltatott, melynek szélin ismét vagy belső 
kerületin illyetén Sculptura vagyon régi formájú betűkkel: 
JESUS CHRISTUS EL0 ISTENNEK SZENT FIA IRGAL-
MAZ MINÉKÜNK: KÉSZÜLT EZ TALNÉR SZABÓ 
GERGELY FÖ BÍRÓSAGÁBA: BARÁT ANDRÁS ANTAL 
ISTVÁNÉ VARGA GERNE KÖLSÉVEL Anno 1680.2 

1682. Kabai György, szolgáltt 4 esztendőkig. 
1686. Böltskei György, szolgáltt 6 esztendőkig. 
1692. Ungvári György, szolgáltt 8 esztendőkig. 
1700. Karantsi István, szolgáltt 26 esztendőkig. 

Ujj Akadémikus. Makád' szenteltette fel és ezen Ekkle-
siában holtt meg. 

1726. Ványai István, szolgált 1 esztendeig, hoza-
tott Kajdotsról, s itt holtt meg. 

1727. Csete Sámuel, szolgált 10 esztendőkig. Hoza-
tott Halasról; ez is itt holtt meg. 

1737. Szentiványi Mihály, szolgált 7 esztendőkig. 
Ujj Akadémikus ; itt szentelték fel.a 

1744. B. Veszprémi Ferencz, szolgáltt 2 eszten-
deig. Hozattatott Rácz Kevibul, mint Vacáns. 

1746. Patai Czirják János, szolgáltt 17'/s eszt. 
Hozattatott Rácz Kevibul, a' holis volt Káplánnya Tiszt. 
Öri Pál Uramnak és itt holtt meg. 

1763. Fábián László, szolgáltt 3 '/2 esztendeig. 
Hozattatott Bitskeről a hova való Oskola Mester volt és 
a hová Akademiakrúl le jővén, temporizálni ment. 

1767. Dalnoki László Ferencz, szolgáltt 2 eszten-
dőkig. Hozattatott K. Sz. Péterről. 

1769. Dienes András, mostani Prédikátor: Hozat-
tatott a Méltóságos Generális Beleznay Miklós, Ekkle-
siáinknak mostani Fő Curatorának ő Nagyságának Bugyi 
udvarából: ós szolgál már szintén 13 Esztendőktűl fogva. 
Kinek idejében fedetett meg a Templom teteje Anno 
1774. Mense Juny. Ugyanakkor építtetett a Templom 

1 E pohár ma is használatban van. 
2 Ez az úrvacsorai tányér is használatban van ma is. 
s Nevéhez, a lap alján, alig olvasható későbbi írás hozzá-

fűzi : „ekkor meszeltetett bé a régi Templom kivül belől. Lásd az 
Oskola Rektor Laistromát ad An. 1736." 



Porticussa is és a kissebbik nap kelet felől való kar. 
Ugyan ennek idejében öntetett egy száz hetven nyolez 
fontot nyomó Harang, mellyen illyen írás látszik: ECCLE-
SIA REFORMATA MAKADIENSIS FIERI CURAVIT 
ANNO 1773 PASTORE ANDREA GYENES (iám) DIE-
NES, SCHOLAE RECTORE D AVI DE MISKOLCZI, 
JUDICE JOH. BALAS. SENATOR : STEPH. PAP, 
MICH. NAGY etc. Ezen Harangnak Felső részén ismét 
illyetén írás vagyon : ANNO 1773. JOHANNES KOHLL 
COSS. MICH. IN PEST. 

Ismét: Ez épittette a Parochiális Háznál Levő Kő 
Pinczét, mellynek Fundamentuma le tétetett Anno 1776. 
Die 1 la 9bris, elvégeztetett vagy el készült 30a ejus-
dem, Bosnyák Gergely Fő Bíróságában. 

Ismét: Anno 1771 Mense Junij tsináltatott a maga 
Feleségével, Dantsházi Nagy Juliánnával az Ur Vatso-
ráját az Urnák Asztalán egészen be borító egy kék 
selyem Tafotábúl, belől vas szín Gyoltsal meg béllett, 
és köröskörül ezüst tsipkével megpréinzett Abroszt.1 

Ezeket pedig, mellveket ide alább akarok írni, most 
erualtain az Ekklesiában levő Öregekkel: Ne légyen 
terhére Tisztelendő Senior Uramnak, ha bővebbetskén 
cum omnibus Circumstantiis Historice írom le. Ez az : 
Hogy nem emlékeznek a mai Élők arra, de az Eleiktől 
sem hallották, mikor fundáltatott leg először a Makádi 
Reformata Ekklesia: hallották mindazonáltal azt, mikor 
nevekedett vagy bővült meg, t. i. 1600 Észt. tájban vagy 
ugyan Positive azon esztendőben is, ide jővén lakni az 
akkori háborús Világban a Reformátusok Betsérul a 
Simonfárúl b és Gyálárúl c. 

(Folyt, köv.) 

I R O D A L O M . 

OLVASÓINKHOZ. Az utolsó negyedévvel tisz-
telettel és bizalommal kérjük olvasóinkat az előfizetési 
díjak sürgős beküldésére. Kötelezettségeink vannak 
nekünk is, a melyeknek csak úgy felelhetünk meg, 
ha az előfizetési díjakat, legalább az utolsó negyed-
évben, kézhez vesszük, — A díjakat kérjük, nem a 
szerkesztő, hanem a kiadóhivatal czímére küldeni. 

A kiadóhivatal. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészbeiktatás. Kovács Lajost, a fehérvár-csurgói 
ref. gyülekezet lelkipásztorát f. hó 3-án iktatta be hiva-
talába Csajtay Máté inotai lelkész, esperesi megbízott, 

Kerületi lelkészértekezlet. A dunántúli ref. egy-
házkerületi lelkészértekezlet f. hó 17-én délután tartja 
nagygyűlését Pápán. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. A cseh kálvinizmus. Felolvasás, tartja Balogh 
Elemér pozsonyi lelkész. 3. Kálvin és a gyakorlati ke-
resztyénség. Felolvasás, tartja Csizmadia Lajos theol. 

1 Az előbbi írás megjegyzi u tána: „ez nem igaz. Kár volt 
ide tenni, ditsekedésből". 

akad. tanár. 4. Az egyházmegyei értekezletekről beérke-
zett ügyekről referál Csizmadia Lajos, értekezleti jegyző. 

Kálvin emlékének tisztázása ügyéhez. Dr. Pru 
zsinszky Pál úrnak lapunk mult számában közlött felszó-
lalására és az ahhoz fűzött szerkesztői megjegyzésre 
vonatkozólag Révész Kálmán úrtól nyilatkozatot kaptunk. 
Hog}r azonban ez ügy aktái, az érdemleges viszonvála-
szok megadásával lezárhatók legyenek, a mi pedig hosz-
szabb teret igényel, lapunk túlzsúfoltsága miatt a nyilat-
kozatokat csak a jövő heti számban adhatjuk. 

Egyházkerületi gyűlés. A tiszántúli ref. egyház-
kerület november 23-án kezdődőleg tartja meg közgyű-
lését Debreczenben. A gyűlés megnyitását megelőző nap 
délutánján esperesi értekezlet lesz. 

A budapesti TI—'VII. kerületi református tem-
plom, a melyre pedig már a pályatervek is elkészültek, 
— telek nélkül maradt. A fővárosnak ugyanis szüksége 
levén a Hegedűs Sándor- ós az Izabella-utcza sarkán a 
templom részére átengedett telekre, megkereste az egy-
házat annak visszabocsátása iránt. Az egyház, tekintettel 
arra, hogy a telek, sem helyzeténél, sem terjedelménél 
fogva nem volt alkalmas a templom felépítésére, teljesí-
tette a város kérelmét, azzal a reménységgel, hogy a 
város a templom számára vagy megfelelőbb telket aján-
dékoz, vagy pedig az egyházat megfelelő anyagi kárpót-
lásban fogja részesíteni. 

Református templom Ruttkán. A felvidéki refor-
mátusok, Görber Frigyes gondnok elnöklésével, Ruttkán 
gyűlést tartottak, a melyen templom építését határozták 
el Ruttkán. A szükséges telket már megvették és az 
építkezést a jövő tavaszszal megkezdik. Sedivy László 
nyitrai ref. lelkész, a misszió gondozója, nagyban fára-
dozik a templom létesítése érdekében. 

A nagykárolyi ref. egyházmegye f. hó 6-án, Máté-
szalkán tartotta meg közgyűlését. Domahidy Eleméi-
gondnok megnyitó bes/.édében köszönetet mondott Bereg 
József esperesnek azért, hogy a genti Kálvin-emlékünne-
pélyeken az egyházmegyét képviselte. Megjelent a gyű-
lésen gróf Degenfeld József egyházkerületi főgondnok 
és Domahidy István is. Utóbbit, félszázados gondnoki 
jubileuma alkalmából, mind az egyházmegyei gyűlés, 
mind a mátészalkai gyülekezet meleg ováczióban része-
sítette s emlékül egy művészi kidolgozású serleggel aján-
dékozta meg. 

Adomány elosztás. Említettük már, hogy Véssey 
Sándor, a dunántúli evang. egyházkerület új felügyelője 
10,000 koronát adományozott kerületi intézmények támo-
gatására. Az adomány, a mint az E. O. írja, a követ-
kező czélokra fordíttatik : a kőszegi felsőbb leányiskolának 
gazdaságtani tanfolyam berendezésére 4000 K, egyházker. 
árva-alapra 2000 K, egyházker. gyámintézetnek 1000 K, 
külmissziói egyesületnek 500 K, evang. egyesületnek 
400 K, egyliázker. tan. egyesületnek 400 K, soproni liczeumi 
belmissziói egyesületnek 600 K, felsőlövői tanintézeti 
belmissziói egyesületnek 300 K, bonyhádi főgimn. bel-
missziói egyesületnek 300 K, egyházkerületi gyámoldának 
300 K, egyházker. zenepártoló egyesületnek 300 K. 

Pápás Rechthaberei. A Katholikus Tudósító jelenti: 
dr. Nemes Antal pápai prelátus, a budavári koronázó 
templom plébánosa már hosszú idő óta küzd az ellen, 
hogy a templomot Mátyás-templomnak nevezzék, mert 
ez egyenesen ellenkezik a történelemmel s megsértése 
az Árpád-házi királyok iránti kegyeletnek, a kik alapítói 
voltak a templomnak. Nemes prelátus szerint a Mátyás 
elnevezés nélkülöz minden históriai és egyházi alapot. 
A templomot még Szent István király idejében építették. 
A nagy tatárjárás után IV. Béla király újjá épittette a 



templomot. Mátyás király neve csak annyiban függ össze 
a templom történetével, hogy az ő uralkodása alatt épí-
tették azt a nyolczszögű tornyot, a melyet jelenleg restau-
rálnak. A Mátyás elnevezés azonban sokkal fiatalabb 
keletű. Mikor Ferencz József király, ezernyolczszázhet-
venháromban, osztrák császárrá koronázásának negyed-
százados évfordulóját ünnepelte, egy 300,000 koronás 
alapítványt tett az úgynevezett Mátyás-torony restaurálá-
sára. Ez időtől datálódik a Mátyás templom hibás el-
nevezés. A torony restaurálása után ugyanis a temp-
lomot is restaurálták és ekkor a lapok, a torony neve 
után indulva, széltében-hosszában Mátyás-templomot írtak, 
úgy hogy ez az elnevezés átment a köztudatba. Ez a 
helytelen elnevezés azonban sok visszásságra és félre-
értésre adott okot és azonkívül megfosztja a templomot 
históriai jelentőségétől is. A templomot eleinte Nagybol-
dogasszony egyházának nevezték és később lett a Nagy-
boldogasszony budavári temploma, a mely az egyedüli 
helyes elnevezés. — Hát meglehet, hogy a prelátus-plé-
bános úrnak históriailag igaza van. Azt a küzdelmet 
azonban, a mit azért folytat,hogy a Mátyás-templom elneve-
zést a közhasználatból kiszorítsa s helyébe a Nagybol-
dogasszony elnevezést fogadtassa el, csak felekezeti 
Kechthabereinak kell minősítenünk, a mely a nemzeti 
érzéssel és kegyelettel nem törődik. Hát ha a nagy 
Mátyás király csak a tornyát építtette is annak a temp-
lomnak, vájjon nem szerzett-e azzal elég érdemet arra, 
hogy a nemzet, a mely Mátyást úgy tiszteli, mint leg-
nagyobb királyai egyikét, nevéről nevezze el azt a temp-
lomot, annyival inkább, mivel Budán Mátyás király épít-
kezéseinek emlékét alig hirdeti már ma más, mint a 
róla elnevezett templom gyönyörű tornya ?! De hát 
a fő az, hogy a templom mindenképen pápista néven 
neveztessék! Innen ered a prelátus-plébános úr nagy 
buzgósága is. De épen ezért neveztük azt, minden his-
tóriai alapossága daczára is : pápás Rechthabereinak. 

Orgonaátvétel. A nádasdladányi ref. egyház pres-
bitériuma szept. 19 én vette át az Országh Sándor és fia 
rákospalotai orgonaépítő czég által készített orgonát 
és a szakértők ítélete alapján elismerését és jegyző-
könyvi köszönetét nyilvánította a czéggel szemben a 
sikerült munkáért. 

I S K O L A . 

A budapesti ref. theol. akadémia ötven éves 
jubileuma iránt élénk érdeklődés nyilatkozott meg, úgy 
a régi növendékek, mint a nagyközönség körében. 
Lapunkat a jubileumi ünnepély lefolyása előtt zárni kel 1-
vén, az ünnepélyről csak a jövő heti számban hozhatunk 
tudósítást. 

Szöts Farkas juMlálása. Szöts Farkas, a bpesti. 
ref. theol. akadémia érdemes tanára, a mint már jeleztük, 
most töltötte be rendes tanárságának liarmincz eszten-
dejét, Ebből az alkalomból az intézet tanári kara és 
tanuló ifjúsága meleg családias ováczióban részesítette 
f. hó 15-dikén a jubiláns tanárt. A reggeli templomi 
könyörgés után, a melyben szintén megemlékezés történt 
a jubilánsról, a tanári kar, az ifjúság és néhányan volt 
tanítványai és tisztelői közül, az intézet legnagyobb tan-
termébe vonultak, a hol B. Pap István igazgató üdvö-
zölte meleg szavakkal Szőts Farkast, s a tanári kar és 
az ifjúság nevében, egy íróasztali készletet nyújtott át 
neki emlékül. A volt tanítványok és tiszttái'sak nevében 
dr. Szabó Aladár budapesti lelkész, a nagykőrösi prae-
parandia nevében pedig H. Kiss Kálmán igazgató köszön-

tötte ezután a jubilánst. Az ifjúság nevében Ő. Szabó 
Dezső senior szólott ós a jubiláns nejének egy szép csokrot 
ajánlott fel. Az üdvözlésekre Szöts Farkas meghatottan 
válaszolt, s azokat megköszönve, mind a tanári karnak, 
mind az ifjúságnak lelkére kötötte, hogy a theologiát 
ne elméleti, hanem a legnagyobb mértékben gyakorlati 
tudománynak tekintsék, s Istennek igéjét, az evangéliu-
mot igyekezzenek belevinni a lelkekbe és az élet min-
den vonatkozásába. A jubiláns tanárt és tiszttársat 
ismételten is a Iegsziveseíbben üdvözöljük és kérjük reá 
és szeretteire Istennek minden áldását! 

Középiskoláink miniszteri látogatói. A vallás-
ós közoktatásügyi miniszter a folyó iskolai évre kine-
vezte középiskoláink miniszteri meglátogatóit. A kine-
vezettek ugyanazok, a kik a tavalyi iskolai évben is ilye-
nekként szerepeltek. 

Pályázati eredmény. A debreczeni ref. főiskola új 
jogbölcsészeti tanszékére : dr. Tegze Gyula kecskeméti 
jogakad. igazg. tanár, dr. H. Kiss Pál főispáni titkár, 
dr. Fekete László, dr. Osváth Gyula, dr. Szakács Albert, 
dr. Hódy Antal, dr. Dévényi Miklós, dr. Schlachter József 
és dr. Isaáfc Gyula; — az üresedésbe került filozófiai tan-
székére : Dr. Barcsa János, dr. Böszörményi Géza, dr. 
Mitrovics Gyula, dr. Nagy József és Tankó Béla pályáz-
tak. A választást a tiszántúli kerületnek novemberben 
tartandó közgyűlése fogja megejteni. 

Iskolai aranykönyv. Szarka Mihály, kir. tanácsos, 
iiyug. főreáliskolai tanár, a nagykőrösi ref. főgimnázium-
nak egykori tanára, 2000 koronás alapítványt tett a 
nagykőrösi ref. tanítóképző-intézet javára. — Ugyanezen 
intézetnek 400 koronát adományozott özv. Szikszay 
Lajosné, azzal a rendeltetéssel, hogy annak kamatai ösz-
töndíjként osztassanak ki. 

Az eperjesi ev. főgimnázium építési államsegélye. 
A mint értesülünk, a közoktatásügyi miniszter megen-
gedte, hogy az eperjesi ev. kollégium főgimnáziuma 
új épületének költségeire 500,000 koronát vegyen föl a 
fenntartó testület a Magyar Jelzálog-Hitelbanknál és e 
költség 15,000 koronás évi aiinuitási részleteit az állam-
költségvetés keretébe foglalta s az állam terhére elvál-
lalta. Ezenkívül a netán szükséges további költségekre 
400,000 koronát helyezett kilátásba. Ennek alapján az 
intézet igazgató-választmánya elhatározta a kölcsönnek a 
Jelzálog-Hitelbanktól való fölvételét és a kötvény kiállí-
tását. Az új főgimnázium építését a jövő tavaszszal kez-
dik meg. 

A középiskolai tanárság elégedetlensége. A közép-
iskolai tanárság status-rendezését sok miniszteri nyilat-
kozat helyezte már kilátásba. A valóság azonban igen 
gyéren dokumentálja e nyilatkozatok értékét. E miatt 
oly erősen nyilatkozik a tanárság körében az elégedet-
lenség, hogy az orsz. tanári kongresszus végrehajtó-
bizottsága, f. hó 11-dikén tartott ülésében a kongresz-
szus sürgős összehívását határozta el. A kongresszus 
idejéül a végrehajtó-bizottság november 20 -21 . napjait 
tűzte ki. 

A hitoktatási nyelvrendelet végrehajtására nézve 
különös és az erkölcsi vereséggel azonos hírt publikálnak 
a napilapok. Azt írják, hogy püspöki intézkedés folytán 
a középiskolák nemzetiségi tanulói az állami iskolákban, ki-
véve az imádságokat, magyarul fogják tanulni a hittant. Az 
állami elemi iskolákban azonban a hittan tanítása továbbra 
is az illető nemzetiségi anyanyelven folyik. A tanfelügyelők 
ugyan, miután a miniszteri rendelet vissza nem vona-
tott, kötelességszerűen megteszik jelentésüket arról, hogy 
a nemzetiségi egyházak hitoktatói nem alkalmazkodnak 
a rendelethez, — ezeket a jelentéseket azonban a minisz--



teriümban egyszerűen ad acta teszik, a helyett, hogy az 
eljárást megindítanák. A Keleti Értesítő ós utána a napi-
lapok „modus vivendi"-uek nevezik ezt. A mi ítéletünk 
azonban az, hogy modus vivendinek ugyan modus vivöndi, 
— de csak a kultuszminiszterre nézve. A magyar nem-
zeti közoktatás ügyének azonban a legszégyenletesebb 
veresége. Ezt az „eredményt" látva, bizony jobb lett 
volna, ha a kultuszminiszteri rendelet nem látott volna 
napvilágot 1 

E G Y E S Ü L E T . 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak f. 
évi november 2-án, d. u. öt órakor, Budapesten, a ref. 
főgimnázium dísztermében tartandó felolvasó-ülése és 
közgyűlése a következő tárgysorozat szerint, folyik le. 
a) Felolvasó-ülés: 1. Előfohász. Dr. 'Antal Gá.|k)r püspök, 
a Társaság lelkészi elnöke. 2. Elnöki megnyitó. Dr. 
Zsilinszky Mihály v. b. t. t., a Társaság világi elnöke. 
3. Előadás. Protestáns hit és felvilágosodás. Gr. Tisza 
István, a Társaság világi másodelnöke, b) Közgyűlés: 1. 
Jelentés a Társaság 1908. évi működéséről. Szőts Farkas, 
a Társaság titkára. 2. Farkas József és dr. Kiss Áion 
elhunyt választmányi tagok helyének betöltése. 3. Eset-
leges indítványok. 4. Elnöki zárszó. — Tájékozásul: Vasúti 
kedvezményes jegyek kieszközléséért lépéseket tett az 
elnökség. A vasúti igazolványért a társ. titkárhoz (Szőts 
Farkas, Bpest., IX., Kálvin-tér 7.) forduljanak a tagok. 

Teaestély. A bécsi nemzetközi leánykereskedelmi 
kongresszus befejeztével az evangéliumi munkáknak több 
kiváló angol és svájczi vezetője ellátogatott hozzánk. 
Tiszteletükre a Lorántffy Zsuzsánna Egyesület f. hó 
14-én este, a Lőnyay-utczai főgimnázium dísztermében 
teaestélyt rendezett. A külföldi vendégeket dr. Kováts 
István üdvözölte röviden angol nyelven. Fröhlich Dóra 
angol és magyar énekeket adott elő nagy hatással. A 
külföldiek közül Mrs. Fraser, Radstock Edit grófné (Lon-
donból), az Ifjú Keresztyénnők Világszövetsége európai 
bizottságának elnöknője beszélt angolul; majd Mlle A. 
Humbert, a Fiatal Nők Barátai Világszövetségének egyik 
vezetője (Neuchátelből) szólt francziául. A két beszédet 
dr. Kovács István tolmácsolta.. Közben Lampérth Géza 
több hatásos költeményét olvasta föl. A sikerült estély 
zeneszámmal, Böszörményi Jenő zárószavaival és Forgács 
Gyula imájával ért véget. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Borzsák Endre, a szekszárdi ref. egyház 40 éven 
át volt lelkipásztora, folyó hó 10-én, életének 65-ik 
évében, hosszas szenvedés után Urához költözött. Teme-
tése, az egyház tagjainak és a Tolna egyházmegye 
lelkészi karának nagy részvéte mellett, folyó hó 12-én 
délután ment végbe. 

Legyen áldott emlékezete. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Az Első Leánykiházasító Egylet, mint szövetkezet-
nél (gyermek- és életbiztosító-intézet, Budapest, VI., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1883.) folyó évi szeptember 
havában 1.630,500 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott 
be és 1.461,500 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 

ki. Biztosítási összegek fejében 120,622 K 13 fill. fizet-
tetett ki. 1909 jan. 1-től szept 30-áig bezárólag 15.973,600 
K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és .14.039,900 
K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 1.031,474 K 32 fill. és az 
intézet fennállása óta"14.894,429 K 91 fill. fizettetett ki. 
Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével 
foglalkozik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb 
feltételek mellett. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztalf kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és liihiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólvag'oajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanytiviz. 
Kapható ásTányvtekereskedésekbeu vngy a S/.myv-Lipóczí Salvator-forrié-

Vállalatná] Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

cé^t^^ t̂ ê̂ ^ e*̂  t^* f^11^* ê^ ê^ ê^ ĉ^ 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
J l | p f | nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 

lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

téfl' && t^ tcfc t^* t^i'J^t^ t^1tJ^ u^ 

Fizikai | -g 

Természetrajzi] -11 

Veíitögépsk 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker , Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n r's b é r m e n t v e . 

Mechan ika i gyár . ÜvegTiivó-müliely. 



H 1 R D E T E S E K 

s e h o l e l ő n y ö s e b b e n n e m v e h e t , m i n t 
r k a d . s z o b r á s z 

Első orsz. szabadalmazot t 

s í r e m l é k m í í - f l y á r o s o k 

BUDAPFSTEH I VII. , Rákóczi-út 90. 
Modern sírkövek, 
keresztelő meden- & 

^ ^ ^ czék, úrasztalok! 

a m . k i r . z e n e a k a d é m i a h á z i h a n g s z e r k é s z í t ő j é n é l . 

B u d a p e s t , V I I , , K i r á l y - u t c z a 5 8 . 

T e l e f o n 8 7 — 8 4 . T e l e f o n 8 7 — 8 4 . 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k i s k o l a i - é s s z a l o n -

h a r m o n i u m o k b a n , k i s e b b t e m p l o m i o r g o n á k 

. - - = r : r . " . - r z l e g o l c s ó b b á r a k b a n . — = 

olfEWiAaM 

f j i p / ^ p ' f j A T T Á v i l l a m o s g é p e k k e l b e r e n d e z e t t 
l \ I I _ / \ J I l t \ " I I v l c s . é s k i r . u d v . o r g o n a g y á r a . 

H a z á n k l e g n a g y o b b t e m p l o m o r g ' o n á j á n a k , a k i r á l y o r g o n á j á n a k 

( K o r o n á z á s i t e m p l o m ) a l k o t ó j a 

t j B u d a p e s t , V I I . , G a r a y - u . 4 8 . 

. c s . é s k i r . u d v a r i s z á l l í t ó , a S z e n t s í r 
J L I M J U • J v i t l o v a g j a é s F e r e n c z J ó z s e f r e n d l o v a g j a . 

llTllv^lTk lll U lE í í tVjn^ ' A párisi , bécsi, pécsi s tb . kiál l í tásokon kitűn-
IfO IMffl f I Ti ' tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-

váló, t i sz ta l égnyomású csőrendszerü (pneu-
J H n i L - ll Jft matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít , 

M Í Í M H i f i f i A ° t a 1 6 o rgonát szállított , közte a 
i király o rgoná já t , a mely mű ez idő szerint 

hazánk legnagyobb o rgoná ja (80 vál tozatú 
( 1 T " ' vi l lanyerőre berendezve). Órgona jav í t á soka t 
n n n f i n n i n n i és hangolásoka t a legmérsékel tebb árban 

H B 5 É S tel jesí t . Orgona jóka rban t a r t á sá t elvállal ja, 
n n n n Kata lógussal , tervezetekkel és r a j zokka l ki-

t—11—li— LIULJlJ I—L-JLJ| vána t ra d í jmentesen szolgál . 

saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot n e v e g y e n , m í g -

^ e m é n f i 1 e g ú j a b b á r -

j e g y z é k é t e l n e m o l v a s t a , 

m e l y i n g y e n é s b é r m e n t v e 

k ü l d e t i k . 1 5 / 1 4 

R é s z l e t f i z e t é s r e i s k é s z -

p é n z á r a k m e l l e t t . 

E g y l e t e k , i n t é z e t e k é s t á r s u l a t o k r é s z é r e 

G Y Á S Z K O C S I K s z é n s a v v a l t e l i t e t t á s v á n y v i z e h a s z n o s i t a l é t v á g y -
z a v a r o k n á l é s e m é s z t é s i n e h é z s é g e k n é l . A 
l e g t i s z t á b b é s l e g e g é s z s é g e s e b b a s z t a l i é s b o r -
v í z . — H a t h a t ó s s z o m j c s i l l a p í t ó . — Ó v s z e r 
f e r t ő z ő b e t e g s é g e k e l l e n . — O r v o s i r e n d e l e t 
s s e r i n t e g y m e l e g í t e t t p o h á r r a l i g y é k é h g y o -

m o r r a . 

K í v á n a t r a t e l í t é s n é l k ü l i töltést i s s z á l l í t a 

és ehhez tartozó l í takarák , lószerszámok, Ic lo i fak, kc:sisB118nyBk, ravatalozási ezik-
kek. & ajánlatokat és k'dlfségveté 1 k ivánalra ingyen és bérmentve küld a 

Budapesti paszomány-, pyászküGsi- és ravatalgyár r.-í, 
B u d a p e s t , VI., N a g y m e z ö - u t c z a 4 6 / a . 1 9 / 1 8 Kállai Lajos motorgyára 

B u d a p e s t , V I . , G y á r - u t c z a 2 8 . 

T e l j e s j ó t á l l á s JdtunS c s é n l é s é r t . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
- benzinmotorait malom és ipar-

d A l r l i ? üzemre, valamint 

H r a ^ ^ S ^ Villamos íjenzinlokomobii-

3áró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
i . p s b i z t o s a b b o l c s ó ü z e m I Á r j e g y z é k k í v á n a t r a b é r m e n t v e . 



Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek, 
mzz vetítő készülékek — 

a legnagyobb válasz'ékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

I X r i l R A R - U T C Z A 4 - S Z 

iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 

p a l o t a - , v á r o s h á z i , gyá r i , l ak -
t a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n e s z k ö z l i 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

B u d a p e s t , VII,, Csömöri-űt 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

mű- és tanszerraktárában 
dapest, IV., Váci-utca 50 

El»í magyar óragyár gözerö-
berendezéssel. 

Orgona- és harmoniumgyár 
J A T gfizeróhajtás- és saját vi l lai i iosvílágltással berendezve. 

i Á i J m l A i o r s z A g h SÁHDOR ÉS FIA 
| J » A c s - kip- udvari szállítók 
| | | | S P RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Jfn f i ' nflí 'I Alapíttatott 1861. évben, 
jjlj ] II 1 11 1̂ 85. évi országos kiállításon „nagy 
Jíjj | j j tj jl díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
j ! U 1 '! lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
j j j i | | : jj jj táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
illl jJí-.. 1. L;! jj kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
f u t í ' ^ - " - í ' tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
MíMii ; i11| J j i i ; i j Ifi í elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 

< BfesTMr. itiMaátSSi^ióSi | ; szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
| ppc s; cpjo (pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
] | | j | Ii | jj könnyű játékmód és a változatok egyszerű 

| H; j kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
f tie f' l - J r tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

- • • . " ^ . J i ' ^ f j - jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
' ' vannak.Eddíg700 nál több ú j orgona lett szál-
- * » lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Készítünk társulati $ Készítünk o l t á r o k a t , Vj, 
$ s z ó s z é k e k e t , m i n -
M/ 

J den styEfaen, ju tányos 

X Budapest, IV., Váci-utca 59 szám. $ 
í - : '• • ' , ; . • | 
$ Ajánlják -az' ágostai és ev. ref. egyházak részére az-összes. 
V felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és 'szószéktérítőkei V' 
^ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hiihzett kivitelben, bor- ^ 
^ kancsókat, .áldoztató kelyheket c s tányérokai, keresztelő me- yfi 
^ denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat • 
JjJ különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-

szonra művész i leg festve, bármely nagyság- és alakban. vj/ 
$ * 
$ — Á r j e g y z é k kö l tségvetések, ra jzok és m i n t á k a t bérmentve k ü l d ü n k . ^ — $ 



Az összes iskolákban használt 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

kaphatók 

iskolai könyv- és papirkereske 
désében 

Nagy képes árjegyzéket kívá-
natra i n g y e n és b é r m e n t v e 

küldünk. 

es 
legjobb jótállás mellett! 

E r g y H á z i s z e n t e d é n y e K , 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
evő-eszközök, china ezüst dísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

W 

tm 
tm 
e©' 
tm 
tm 
tm 
tm 
tm 
Tm 
tm 
Tm 
Tm 

m 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁL 
míiüiás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

% Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

^ M m M M M M M M M M M M 

Pontos 
kiszolgálás! 

Tm Jutányos 
árak! 

•sp ^ ts 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

ÉFedáBos h a p m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

vil lamos erőre berendezett — hangszergyár. 
cs. és kir .'udvari hangszergyáros, 
a m. k i r zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár; Űntöház-u. 2. sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

M magyai 

es k ics inyben . 

Telefon 81—20. 

Hangfokozó gerenda! s , y
b S 

mely hegedő, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivilel nagyban = = = = = 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : 
IX. ker. , Kálv in- tér 7. sz. , a h o v á 
a kéz iratok , e lő f i ze tés i és hirdetés i 

díjak stb. küldendők. 

L a p t u l a j d o n o s , k i a d ó é s f e l e lő s s z e r k e s z t ő : 

H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak : 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona , 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: A csúfolódó. Peabody Fr. G. — Dr. Tari Imre. — V e z é r c z i k k : Megnyitó beszéd. Dr. Da-
rányi Ignácz. •— A vegyesházasságok ügye és a protestáns közös-bizottság. — I s k o l a ü g y : A budapesti ref. theol. 
akadémia ötven éves jubileuma. Referens. — T á r e z a : Ötven év múlva. Dr. Hegeclüs István. — B e l f ö l d : Kálvin 
emlékének tisztázása kérdéséhez. Révész Kálmán. — A dunamelléki ref. egyházker. közgyűlése. Tudósító. — R é g i s é g : 
Régi históriák a csepelszigeti egyházak életéből. Patalcy Dezső. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesü-
let. — Különfé lék . — Hirdetések . . 

Az Élet Könyvéből. 
A csúfolódó. 

„Boldog ember az, a ki nem 
jár gonoszok tanácsán, bűnö-
sök útján meg nem áll és csúfo-
lódók székében nem ül." 

(Zsolt. I., 1.) 

Ebben a zsoltárban van valami meglepő. 
Első verse boldognak mondja azt, a ki nem jár 
a gonoszok útján, nem áll velők szóba és nem tiI 
le asztalukhoz. Boldog az, a ki ltisz, a kinek 
szíve tiszta, a ki nem gúnyolódik. Istentelenség, 
erkölcstelenség és gúny egymás mellé vannak ál-
lítva. Az első kettőre átok súlya nehezedik. Min-
den komoly ember azért fohászkodik, liogy isten-
tagadó és erkölcstelen ne váljék belőle. De hogy 
e két bűn mellé miért van odaállítva a csúfolódás, 
az az első pillanatra meglepőnek látszik. 

De ez csak látszat. A gúnyolódás sok bűnnek 
forrása. Ha valaki látja a jót és megveti; ha is-
meri a helyest és gúnnyal fordul el attól; ha 
megvetéssel közeledik ahhoz, a mi szent, az ment-
hetetlenül elveszett. Megöli a tagadás szelleme. 
Jézus ezt a bűnt a Szent Lélek ellen való bűnnek 
bélyegzi, mely természeténél fogva nem számíthat 
bocsánatra sem ezen a földön, sem a túlvilágon. 
Általában véve, a gúnyolódó nem bukik ilyen 
mélyen. Már nagyon elvetemült lélek az, a ki a 
jót megismervén, sárba tapossa s még ezzel di-
csekszik is. Némelyek tévednek: a hamisat igaz-
nak tartják, védik szenvedélyeiket, mentegetik 
ballépéseiket. Azt képzelik magukról, hogy bevehe-
tetlen várnak urai, pedig belső összeesküvés tartja 
őket foglyul. 

Hogy születik meg ez a bűn? A fiatalabb 
hallja az idősebbet, hogy miként nyilatkozik a jó 

erkölcsökről. Látja, mint tapossa össze piszkos 
lábával a gyöngyszemeket. Lassanként ő is érzé-
két veszti a finomságok iránt s azt véli magáról, 
hogy ez az ő lelkivilágában természetes fejlődés. 
Végre egészen átragad rá a szenny s már benn ül 
a csúfolódók tanácsában. Ez sok fiatallal megesik 
és sok tragédiának szülőoka. Ez az első lépés a 
bűnhöz és a gonoszok laktanyájához. 

Mi a csúfolódó ismertetőjele? A zsoltáríró 
ülőhelyzetben mutatja be nékünk. És ez nagyon 
találó, mert a csúfolódó nem dolgozik, nem visz 
keresztül, nem alkot semmit se. Közömbös, otthon-
ülő, tunya. Mások a jó és gonosz harczát végig-
kiizdik, ő azonban nyugodtan ül karosszékében. 
Azt nem állítom, hogy a közömbösség a pozitív 
romlással egyenértékű. A csúfolódó széke még 
nem oly meggyalázó, mint a gonoszok tanácsa. De 
mégis nagyon fáj őt látni karosszékében. Jó ember 
lehetne, csak ne hiányoznék belőle a lelkesedés. 
Nagy lehetne, ha nem szokta volna meg a gúnyo-
lódást. A csúfolódó székében már sokszor ült nagy-
tudású férfi. 

Ha az érczet meg akarod tisztítani, tüzet 
gyújtasz alá. Ha embert akarsz tisztítani, sokszor 
csakis lehűtéssel érsz czélt. A dilettáns, kritikus 
szellem nagyon könnyen áldozatává esik a tudós 
közömbösségnek. A tudós sokszor rövidlátó. Meny-
nyire fáj látnunk azt, hogy ott ül a csúfolódó 
tudomány közepette akadémiai székében s nem 
törődik az emberi lelkekkel, melyek a megváltást 
szomjúhozzák. 

Es vájjon hova merül el a csúfolódó tekin-
tete, a ki ott a messzeségben ül? Ha közelebb 
lépünk hozzá, azt látjuk, hogy lesüti szemét. Ez 
a megvetés szemlesütése. Talán az ostobaságot, 
tudatlanságot vagy a bűnt nézi le, mert ő min-



denek fölött áll ? íme a csúfolódó! A világ az ő 
lábainál nyugszik, le se hajol hozzá, hogy föl-
emelje, hanem székében ül és neveti. 

Hogy lehetne az embert a csúfolódás bűnétől 
megtisztítani? Úgy, hogy olyan dolgok és gondo-
latok körébe vonjuk, melyekre nem néz le, hanem 
föltekint. A csúfolódó azért gúnyolódik, mert nem 
talál maga körül tiszteletréméitót. Ha nem talál, 
hát mutassunk neki! Hogy menthetnők meg a 
fiatal embert, a ki már elfásult, mindennel szem-
ben bizalmatlan s folyton kételkedik? Úgy, hogy 
olyan munkát bízunk reá, melyhez ereje kevés s 
melyre föltekinteni kénytelen. Néha úgy tetszik, 
hogy javíthatatlan, de egy szép napon arra ébre-
dünk, hogy e fásult kebel eszmékért lelkesül. 

Ugyanezt tanítja a Zsoltáros is. Arról, a ki 
hisz, a ki igaz úton jár és nem csúfolódik, azt 
mondja, hogy „örömét leli az Úr törvényén". íme 
az észszerű vallásosság két eleme: a törvény, 
melyre föltekintünk és a tiszteletteljes örvendezés 
azon, hogy annak engedelmeskedünk. A fiatal élet 
csak azért satnyul el, mert nem találja meg ezt 
a törvényt s nem örül néki; mert nem talál tár-
gyat, melyet tiszteljen s melyért lelkesedjék. De 
ha mindezt meglelte, akkor kezdi csak az életet 
becsülni, a kisebb dolgoknak is fontosságot tulaj-
donít s fölszabadul a gúny rabságából. 

Fgyanaz áll az emberekről, a mi a csilla-
gokról. A nagyobb égitest vonzza a kisebbet. A 
lelki életben Isten a vonzóerő. Körülötte mozog 
minden, a mi él. 0 a nagy, hatalmas középpont. 
Ha ezt a csúfolódó megleli, nem néz többé lefelé 
a porba, hanem tekintetét az égre irányítja és 
boldognak érzi magát. Enged a vonzóerőnek az 
Isten birodalmában. Már nem ül a csúfolódók szé-
kében, mert gyönyörűségét leli az Űr törvényében. 

Peabody F. G. Ford. Dr. Tari Imre. 

Megnyitó beszéd. 
A budapesti ref. theol. akadémia jubileumi ünnepélyén elmondotta : 

dr. Darányi Ignácz, egyházker. főgondnok. 

Örömmel vállaltam a feladatot, hogy a dunamelléki 
református egyházkerület nevében a theologiai intézetet 
félszázados jubileuma alkalmából üdvözöljem, már csak 
azért is, hogy ezáltal azon meleg ragaszkodásnak, őszinte 
vonzalomnak, tiszteletnek és szeretetnek, mellyel az inté-
zet iránt viseltetem, kifejezést adjak. 

De mielőtt tulajdonkópeni feladatomra térnék, úgy 
érzem, a költő tanácsát kell követnem, a ki azt mondja: 
„Időzzünk azokkal, a kik máskor voltak." És itt feltűnik 
előttem mindenekelőtt egykori püspökünknek, a theolo-
giai intézet örök érdemű megalapítójának: Török Pálnak 
nagy alakja. 0 benne hatalmas építő, alkotó, teremtő 
erő lakott. Keze nyomát késő századok is meg fogják 
találni. A mit mi most megosztva százan végzünk, azt 

ő azon időkben majdnem egyedül intézte. Első köteles-
ségünk tehát, hogy az ő dicső emléke előtt meghajtsuk 
lobogónkat és hálás érzelmekkel gondoljunk reá minden-
kor vissza. Nem hallgathatok Szász Károly püspök, egy-
kori elnöktársamról se, a kinek ritka tehetségét, vas-
szorgalmát és buzgóságát csak lelkének nemessége és 
szívének jósága múlta felül. Régibb főgondnokaink: gr. 
Teleki Sámuel és gr, Ráday Gedeon a theologiai intézet 
iránt meleg szeretettel viseltettek. Gróf Lónyay Meny-
hért, gr. Tisza Lajos és Szilágyi Dezső főgondnokok 
működését pedig már közelről láttam, az ő odaadó buz-
galmukról közvetlen tanúságot tehetek. Elmondhatom 
róluk, hogy egyházunk ügyeiben : „hívek voltak mind-
halálig." De nem hallgathatok a theologiai akadémia 
elhalt nagynevű tanárairól sem. Hogy egyebeket ne említ-
sek: Ballagi Mór, Székács József, Gönczy Pál, Molnár 
Aladár, Kovács Albert, Farkas József neveit intézetünk 
történetében fénysugár veszi körül. Nem lehet, hogy a 
kik úgy ragaszkodtak az intézethez, azok szelleme ne 
lebegjen felettünk és ne őrködjék minden időkben aka-
démiánk felett. A köszönet hangján kell megemlékeznem 
mindazokról, a kik megjelenésükkel ezen ünnepély fényét 
emelték. Mindenekelőtt meg kell emlékeznem a nagy-
érdemű ágostai egyházról, mely százados viszontagsá 
gaink alatt jót és rosszat testvéri hűséggel megosztott 
velünk és a melynek ily nagy számban való képvisel-
tetése a mai ünnepünket csak emlékezetesebbé teszi és 
az eddigi békés egyetértésnek és vállvetett összeműkö-
désnek újabb zálogát képezi. A köszönet hangján kell 
megemlékeznem azon jeles férfiakról is, a kik aktiv 
közreműködésükkel támogatták ezt az ünnepélyt, Minde-
nek előtt pedig főtiszteletű és méltóságos Baksay Sándor 
püspök úrról, a ki ezt az ünnepélyt oly gyönyörű imával 
vezette be s a kinek theologiai akadémiánk ügye any-
nyira szívén feküdt mindenkor. Köszönetet mondok nagy-
érdemű igazgatónknak és tanártestületünknek, mely hiva-
tása magaslatán állott mindenkor és melynek két rend-
kívüli tagja van, a kik formailag nem tartoznak hozzájuk, 
de a kiket töltik elválasztani még sem lehet, Értem 
nagytiszteletű Petri Elek és nagy tiszteletű Szabó Aladár 
lelkész urakat. 

Nekünk ma tulajdonképen kettős ünnepünk van. 
A theologiai akadémia megalapításának ötven éves év-
fordulóját ünnepelve, azzal együtt ünnepeljük annak leg-
régibb tanárát: nagytiszteletű Szőts Farkas urat, ki ta-
nárságának 33-ik évét érte meg, melyből tizenöt évet 
az igazgatói széken töltött. Az ő szerénysége nem en-
gedi. hogy érdemei hosszú sorozatát részletesen felsoroljam. 
De annyit el nem hallgathatok, hogy nemcsak mint 
tanár és mint tudós állta meg helyét annyi éven át fé-
nyesen, hanem egyházi igazgatásunk, egyházi társadal-
munk és egyházi irodalmunk életében is a munkából a 
maga osztályrészét mindenkor becsülettel kivette. Egész 
ember volt minden helyen, a hova sorsa Őt helyezte. Rá-
illik azon angol mondás, hogy: Útban soha nem állt, 
úton kívül soha nem volt, mert mindig a helyes, igazi, 



egyenes úton volt." Fogadja a nagy tiszteletű úr az egy-
házkerület szívből fakadó háláját és köszönetét. 

Theologiánk megalapítása összeesik az 1859-iki 
pátens küzdelmeivel. Ha nem volnának a történet lapjai, 
akkor megszólalnának e falak és elmondanák, hogy ál-
dott elődeink ezen nehéz korszakban autonómiánk és 
egyházi alkotmányunk védelmében mily sziklaszilárd és 
bátor magatartást tanúsítottak ós hogy miként egyeli" 
gették ezzel a magyar alkotmány helyreállításának útját. 
Azon időbe esik a budapesti református főgymnasium és 
a protestáns árvaház megalapítása is örök tanúságául 
annak, hogy az egyházra nem mindig a legrosszabb idő 
a szorongattatások ideje. A nyomás ellenhatást teremt, 
az elmékben új eszmék, a szivekben új érzelmek kelet-
keznek és ezek új intézményeket alkotnak, a melyek 
jótéteményeit nemzedékek érzik meg. 

A mai ünnepély összeesik Kálvin János születésé-
nek négyszázados évfordulójával is. Ezen ünnep dicső-
ségéről ma nem akarok beszélni. Örömömnek adok ki-
fejezést a felett, hogy az áldozatkészség munkájában a 
Kálvin-szobor létesítése körül a dunamelléki kerület 
Magyarországon előljár. Örömömnek adok kifejezést a 
felett, hogy a genfi nagy ünnepélyen a magyar refor-
mátus egyház oly kimagasló helyet foglalt el, a mi azon 
ünnepeket kétszeresen emlékezetesekké teszi előttünk. 
Ezúttal csak arra akarok utalni, hogy a kálvinizmus 
egyik legerősebb és legjellegzetesebb vonása az iskolák 
ápolása, fejlesztése és emelése. 

A mi népiskoláinkról szoktuk mondani, hogy azok 
az egyház veteményes kertjei: de mit mondjunk a theo-
logiai intézetekről? Azok szerintem az egyház faiskolái 
és pedig olyan faiskolák, a melyekben minden csemete 
egykoron erőteljes törzset van hivatva fejleszteni. ^ 

De a jelen év, ázt hiszem, azon szempontból is ki-
emelkedik, hogy theologiai intézetünkre nézve egy új kor-
szak kezdetét fogja jelenteni. A főtiszteletű egyházkerület 
épen most foglalkozik a theologiai intézet, egy azzal 
kapcsolatos theologiai- és főiskolai internátus és a Ráday 
könyvtár végleges elhelyezésével és a munkálatok any-
nyira előrehaladtak, hogy a megoldás csak rövid idő 
kérdése lehet és azok sikere iránt semmi kétségem 
nincs. Lezárhatjuk tehát a multat. Egy új cziklust kez-
dünk meg. A mai ünnepély legyen a mértföldmutató, a mely 
elválasztja a multat egy — a d j a Isten — még fényesebb 
jövőtől. Az egyházak nagy feladatok előtt állanak, külö-
nösen nehéz a mi egyházunk helyzete. Korunk a vég-
letek irányának kedvez. Egyfelől látjuk erősödni a mate-
rializmust s ugyanakkor fejlődni a miszticzizmust. Az 
egyik oldalon gyarapodik az atheizmus, a másik oldalon 
a fanatizmus. A végletek ezen korában mi kénytelenek 
vagyunk kétfelé : jobbra ós balra egyaránt küzdeni. A 
kö/.ópállások rendszerint a legnehezebbek szoktak lenni. 
De súlyos felelősségünk érzetében azokat mégis rendü-
letlenül képviselnünk kell. A mi egyházunk helyzetét 
nehezíti az is, hogy a külső hatás eszközei alig állanak 
rendelkezésünkre. Mi csak a lélek, a szellem fegyverei-

vel küzdhetünk. De ezen fegyvereket aztán annál foko-
zottabb mérvben kell forgatni tudnunk. A szó és írás 
hatalmán kívül alig áll más rendelkezésünkre. Ez első 
helyre kell tennünk a lelkészképzés ügyét. A mi egy-
házunk jövője attól függ, hogy mennyiben számíthatunk 
olyan papokra, a kik felfogják és megértik a maguk 
nagy hivatását és a szerint élnek és cselekednek. De 
azon nagy munkában^ a melyet jeleztem, az egyetemes 
papság elvénél fogva, a mely a mi demokratikus egy-
házi alkotmányunkat áthatja, mi világiak is kell, hogy 
kivegyük a magunk részét. 

Annál nagyobb kötelességünk ezt a munkát lelki-
ismeretesen végezni, mert egyházunkat szolgálva, a hazát 
is szolgáljuk. Hatalmas kulturegyletei vannak országunk-
nak, de nincs kulturegylet, a mely hatásában és; a ma-
gyarság terjesztésében egyházunkkal vetekednék. A ki 
nem ismeri azt a munkát, a melyet szerény egyházaink 
a végeken, az ország határain egyházunk és a magyar-
ság érdekében kifejtenek, az ne ítéljen egyházunk felett. 
Olyanok ezek, mint oázisok a sivatagban, vagy mint 
végvárak a magyar állameszme védelmében. Ezeket meg-
szüntetni vagy megszűnni engedni nagyon könnyű lenne. 
A hatalmas tölgyet kidönteni egy órányi idő is elég, de 
azt megteremteni, ahhoz egy század kell és nem elég 
maga az idő, még hozzá kedvező viszonyok és körül-
mények is kellenek. 

Én rendületlenül bízom egyházunk jövőjében, mert 
bízom a magyar nemzet jövőjében. A mi egyházunk el-
hagyatva csak akkor lenné, hogyha oly idő következ-
nék, — a mit Isten ne adjon — hogy e földön már a 
magyar megszűnt vezető faj lenni. De azért ne várjunk 
mindent felülről. Gróf Cavour azt a büszke szót mondta: 
„Italia fara dase!" „Olaszország önmagát fogja meg-
teremteni!" Mi is fenmaradásunk első biztosítékát ön-
magunkban, saját erőnkben, hitbuzgóságunkban, lelkiisme-
retünkben, protestáns gondolkodásunkban és protestáns 
érzésünkben kell, hogy keressük. Ebből a jövőből, a 
melyet vázoltam, theologiai intézetünk is vegye ki a 
maga méltó részét. „Régi fénynél gyújtson új szövét-
neket" és ez a szövétnek tündököljék az elmékben és 
melegítse a szíveket időtlen időkig! 

A vegyesházasságok ügye és a p ro te s t áns 
közös-bizot tság. 

Lapunk volt az első, a mely a Provida konstitu-
cziónak hazánkra kiterjesztése ügyével és az aníiak életbe-
léptetését kísérő püspöki instrukcióval érdemlegesen fog-
lalkozott. S örvendünk rajta, hogy azok a veszedelmek, 
a melyekre ezekkel kapcsolatban reámutattunk, magokra 
vonták a legfőbb egyházi köreink figyelmét is. 

Foglalkozott ezekkel a protestáns közösbizottság-
nak két legközelebbi ülése is.. A szept. 22-diki ülés 
egy kisebb bizottságot küldött ki a vegyesliázasságok 
körüli eljárás tekintetébén a prot. papságnak adandó 



instrükczió megszövegezésére. A f. hó 15-dikén megtartott 
iilés pedig egy deklarácziót tett, a mely, a míg világosan 
feltünteti a prot. egyházaknak a Providával és r. kath. 
püspöki instrukcziökkal szemben elfoglalt álláspontját, 
másfelől alapul szolgálhat a két testvér-egyház által a 
lelkészkedő papság számára kibocsátandó utasításnak. 

A f. hó 15-dikén tartott ülés elé terjesztette a 
kiküldött bizottság a deklaráczióra és az utasításra vonat-
kozó javaslatait. A deklaráczió szövegét azonban a bizott-
ság néni tartotta alkalmasnak; az utasítást illetőleg pedig 
— igen helyesen — úgy vélekedett, hogy annak kibo-
csátására nem közösbizottság illetékes, hanem a két 
egyház legfőbb adminisztratív hatósága. Az albizottság 
javaslatával szemben tehát a bizottság a gróf Tisza 
István által beterjesztett deklaráczió szövegét fogadta el, 
némi módosítással; az utasítást illető javaslatot pedig 
további kidolgozás, illetve végleges megállapítás végett, 
a ref. konventhez, illetve az evang. egyetemes gyűléshez -
tette át. 

A bizottság által megállapított deklaráczió a követ-
kező : 

A „Ne temere" dekrétum által okozott jogos fel-
háborodás közepette szivárgott volt ki az a hír, hogy 
maguk a magyar katholiczizmus illetékes tényezői léptek 
akczióba a-vallási békét fenyegető eme veszély elhárí-
tására. Ennek hatása alatt felfüggesztettünk volt minden 
ellenakcziót. Nem akartuk a békés megoldás ez áldásos 
munkáját nehezíteni, meg lévén győződve róla, hogy a 
sérelem önkéntes, közmegnyugvást keltő orvoslása a 
legfényesebb győzelemnél is többet ér. 

Közvetlenül tavaszi ülésünk előtt vettük az első 
hírt, hogy a magyar r. kath. püspöki kar fellépése nem 
volt eredménytelen, s a német birodalom részére kibo-
csátót; >„ Provida" konstituczió hatálya Magyarországra 
is kiterjesztetett. Igaz, hogy ezzel a status-quo ante 
teljesen helyreállítva nincs. Az új rendelkezés hatálya 
csak a Magyarországon született egyéneknek itt kötött 
házasságára terjed ki s — hazai törvényeinkkel ellen-
tétben — r. katholikusoknak tekinti és a „Ne temere" 
rendelkezései alá tartozóknak deklarálja mindazokat, a 
kik „valamely eretnekségre áttértek, vagy schismaticusok 
lettek, vagy a katholikus hitre áttérve, attól utóbb el-
pártoltak." 

Ezekre nézve tehát a sérelem orvosolva nincs; a 
helyzet a Lambruschini-féle instrukczióval szemben rosz-
szabbodott; a baj reparácziója nem tökéletes, s az any-
nyira kívánatos teljes megnyugvás be nem következett. 
Mindazonáltal honorálni kívánjuk azt a tényt, hogy a 
„Ne temere" rendelkezéseiben rejlő sérelem az esetek 
nagy többségére orvosoltatott, s még inkább az eredeti 
rendelkezés megváltoztatásában nyilvánuló hajlandóságot. 
Ennélfogva a pápai rendelkezéssel szemben további in-
tézkedések szükségét fennforogni nem látjuk. 

Fájdalom azonban, a magyar püspöki kar oly kör-
levéllel bocsátotta ki a pápai konstitucziót, a mely a 
többek közt a következő utasításokat tartalmazza: 

„Nem tudunk benneteket, tisztelendő testvérek eléggé 
arra buzdítani, hogy a mindkétnemű katholikus hívőket, 
a mennyire csak lehet, a vegyesházasságoktól rettentsétek 
vissza és az ily házasságkötéseket eszélyes gondossággal 
megakadályozni igyekezzetek. Legnagyobb veszedelemnek 
tekintjük az ilyen házassagokat a katholikus fél hitére 
nézve, mert az ily házasságok a vallásos közönyt ter-
jesztik." 

A püspöki körlevél aztán így folytatja: 
„Ha azonban a hívők közül valaki az ilyen házas-

ságra lépéstől nem akarna elállani, akkor minden erővel 
azon legyetek, hogy a katholikus fél az előírt biztosíté-
koktól, főképen pedig a mindkét nemű gyermekeknek 
a katholikus vallásban leendő neveltetésének törvényes 
biztosításáról akképen gondoskodjék, hogy a vegyesházas-
ság gátló akadálya törvényszerű fölmentvény által elhárít -
tathassék." 

De nemcsak a vegyesházasságok megakadályozását 
követeli a püspöki utasítás, hanem arról is gondoskodik, 
mi a teendő akkor, ha az ilyen házasság az egyház 
engedelme nélkül köttetett, — szavait ekképen foly-
tatván: 

„A mi pedig azokat illeti, a kik a megkívánt biz-
tosítékok megadása és az egyház engedélyének kiesz-
közlése nélkül kötnek vegyesházasságot, különös gond-
jaitokba ajánljuk őket. Semmi fáradságot nem sajnálva, 
arra törekedjetek, hogy buzgólkodástokkal eszélyesség-
tekkel és leleményességetekkel az ily eltévedt juhokat 
jobb meggyőződésre vezessétek és az anyaszentegy-
házzal kibékítsétek. Azokat a katholikusokat, a kik tiltott 
módon és meggondolatlanul ilyen házasságra lépnek, 
alkalmas időben intsétek az Isten szeretetében és a 
Krisztus kegyelmében, hogy bűnbánatra indíttatva, a 
a maguk és származandó gyermekeikre vont lelki vesze-
delmet elhárítani törekedjenek és kötelezettségeiknek 
eleget tegyenek, főként pedig annak, a mellyel gyermekeik 
iránt mindig tartoznak, t. i. hogy azok katholikus nevel-
tetéséről gondoskodjanak. Mert habár a polgári törvények 
és főként az iskolai szabályzatok az ilyen gyermekek 
katholikus neveltetését nehézzé teszik is, de hogy nem 
teszik lehetetlenné, a mindennapi tapasztalat eléggé 
bizonyítja." 

„A mennyiben pedig az ilyen katholikusok bűnüket 
meg nem bánnák és azokat, a melyeket az egyház, a 
mikor a vegyesházasságokat megengedi, el nem mulaszt 
megkívánni, teljesíteni nem volnának hajlandók, az ilyenek 
kétségtelenül teljességgel méltatlanokká teszik magukat 
a feloldozásra." 

Ezen püspöki körlevél irányzata teljesen azonos a 
Ne temere irányzatával. Mind a kettő a r. katholikus 
fél lelkiismeretére akar kényszert gyakorolni, hogy a 
vegyesházasságot meg ne kösse és ha már megköti, 
azt csak azon föltétel alatt tegye meg, ha a házasságá-
ból születendő gyermekek mind római katholikusok 
lesznek. 

A Ne temere igaz, azzal, hogy a házasságot érvény-



telennek jelentette ki, erősebb eszközökhöz nyúlt; de 
az egyes konkrét esetekben épen a r. katholikus egyház 
ártalmára volt, mert találkoztak olyanok, a kik azért, 
hogy ne sújtsa őket az érvénytelenség kijelentése, a 
r. kath. egyházból inkább kiléptek. A püspöki körlevél 
változtatott eszközökkel szintén a lelkiismeretre akar 
kényszert gyakorolni. A híveket a feloldoztatásra érde-
metleneknek jelenti ki, a mi a kegyszerek elvonásával 
egyértelmű. Ez nem új követelmény ugyan, — de a 
harezra való ösztönzés, és épen akkor, midőn a Ne temere 
hatályon kivül helyezésétől a felzaklatott közvélemény 
épen a felekezetközi viszonyok javulását remélte, minden-
kit, a ki a vallási békét óhajtja, kínosan érint. 

Különösen visszatetsző pedig ezen harezra buzdítás 
módja. Nem az igazság győző erejével akar a püspöki 
kar egyházának híveket szerezni, hanem eszélyességgel, 
leleményességgel és a törvények kijátszására való fel-
hívással. 

A püspöki körlevél a Provida közhírré tétele al-
kalmából jónak látja a papokat arra is utasítani, hogy 
ne nyugodjanak meg abban, ha a vegyesházasulók, 
minden rábeszélés és zaklatás ellenére, reverzális nélkül 
házasságra lépnek. Azt kívánja a papoktól, hogy az ily 
szerencsétlen házasokat a házasság megkötése után is, 
semmi fáradságot nem sajnálva, folyton zaklassák, a, 
vallási békét a legszűkebb családi körben folyton és állan-
dóan bolygassák, a házastársakat buzgólkodással, eszélyes-
séggel és leleményességgel állandóan körülvegyék és 
jobb meggyőződésre térítsék. 

Ezzel a támadással szemben védekeznünk kell. A 
r. kath. klérus ezen akczióját a protestáns lelkészi kai-
nem nézheti tétlenül. A jogos önvédelem terére kell lépnie. 
Egyházunk jogos érdekeit, híveink lelki nyugalmát 
védenie kell, nem a leleményesség, a törvény kijátszá-
sára kioktató furfang, hanem az igazság, a testvéri 
szeretel, a lelkiismereti szabadság és a jogegyenlőség 
nemes fegyvereivel. 

Fel kell támasztani azt a prot, hithűséget és ön-
érzetet, mely gyermekeink hitét közönyösségből, vagy 
épen alacsony világi érdekből alkuba nem bocsájtja, s 
a szégyen bélyegét nyomja azokra, a kik e nemtelen 
alkura hajlandók ; őrt kell állania mindazon hitsorsosaink 
mellett, a kik vegyesházasságra lépés előtt, vagy után, 
annak a „fáradságot nem kímélő, leleményes" aknamun-
kának lehetnének kitéve. Ismételjük, nem a támadó, — 
a jogos önvédelem nagy munkáj a ez, a melyben lelkészi 
karunknak vezetésre, utasításra van szüksége; minél-
fogva azon indítvánnyal fordulunk mindkét testvéregyház 
illetékes főhatóságai elé, miszerint lehetőleg mielőbb 
dolgoznának ki és léptetnének életbe oly utasítást, a mely 
a vegyesházasságra lépő, vagy abban élő híveink fokozott 
lelki gondozását, s a születendő gyermekek vallására 
vonatkozó, egyházunkra káros megállapodások elleni 
védekezést a lelkészi kar imperativ kötelességévé tegyék 
s e körüli teendőit részletesen körülírják. 

* * 
* 

Ehhez a higgadt hangú deklaráczióhoz s az abban 
foglalt indítványhoz csak azt fűzzük hozzá, hogy valóban 
igen óhajtandó emez instrukczió sürgős kibocsátása, mert 
a túloldalon a buzgóság és az eszélyesség már erősen 
dolgozik. 

I S K O L A Ü G Y . 

A budapesti ref. theologiai akadémia 
ötven éves jubileuma. 

A budapesti ref. theol. akadémia, a nagynevű Tö.ök 
Pál nagy alkotása, az idén érte meg teljessé lételének 
50 éves fordulóját, a melyet az intézet, a dunamelléki 
egyházkerület közgyűlésével kapcsolatban s a testvér 
ref. és evang. theol. akadémiák, egyházi és iskolai körök 
és a volt növendékek élénk részvéte mellett, szép ün-
nepély keretében iilt meg f. hó 16-án. 

Az ünnepélyen ott láttuk : a dunamelléki egyház-
kerület képviseletében dr. Baksay Sándor püspököt, dr. 
Darányi Ignácz főgondnokot s a kerületi közgyűlés al-
kotó tagjait nagy számmal; a bányai evang. egyház-
kerület képviseletében dr. Zsilinszky Mihály felügyelőt; 
a kultuszminiszter képviseletében dr. Szász Károly min. 
osztálytanácsost; a budapesti tud. egyetem képviseleté-
ben dr. Hegedűs István egyet, tanárt; a budapesti ref. 
egyház képviseletében dr. Kovácsy Sándor főgondnokot 
s Petri Elek és dr. Szabó Aladár lelkészeket; a debre-
czeni, kolozsvári, sárospataki theol. akadémiák, illetve 
főiskoláknak, a dunaniellóki kerület középiskoláinak, jog-
akadémiájának és tanítóképezdéjének, a pesti evang. 
egyházmegyének ós egyháznak, az unitárius egyháznak 
s a rabbi szemenáriumnak képviselőit, s rajtuk kívül 
még egyházi és iskolai közéletünknek sok illusztris 
alakját. 

A Kálvin-téri templomban, d. u. négy órakor megtar-
tott ünnepélyt, közének és a theol. énekkar karéneke után, 
dr. Bahsay Sándor püspök remek imádsággal, dr. Darányi 
Ignácz főgondnok pedig hosszabb, lendületes beszéddel 
nyitotta meg. Beszédét lapunk más helyén egész terje-
delmében közöljük. 

A megnyitás után Szöts Farkas, az intézetnek ez 
idő szerint legrégibb s ez alkalommal rendes tanárko-
dása betöltött 80 esztendejét jubiláló tanára, hálásan 
megköszönve a főgondnoki megnyitó beszédben őt illető 
szives üdvözlést, az intézet ötven éves történetének leg-
fontosabb mozzanatait mutatta fel, s reménységét fejezte 
ki az iránt, hogy a mikor az intézet,, teljessé létele 
ötven éves jubileumának megölésével s nemsokára al-
kalmasabb helyre átköltözésével történetének nevezetes 
pontjához jutott el: az elkövetkezendő új korszak a fej-
lődésnek és becsületes munkának még virágzóbb s gyü-
mölcsözőbb ideje leend. 

Ezután az intézet régi növendékei kértek szót, 
hogy az Alma Materrel szemben hálájukat, szeretetteljes 
ragaszkodásukat tolmácsolják. 



Az intézet egykori evang. növendékei, valamint a 
bányai evang. egyházkerület nevében dr. Zsilinszky 
Mihály v. b. t. t., nyűg. államtitkár, kerületi felügyelő 
szólott. A budapesti theol. akadémia, monda, a mult 
század negyvenes ötvenes évei haladni, építeni vágyó és. 
a protestáns testvériség szálait erősíteni kívánó törek-
véseinek alkotása. A ref. és az evang. egyházak leg-
jobbjai vállalkoztak tiszteletreméltó lelkesedéssel a magyar-
honi protestantizmus, a keresztyéni humanizmus és az 
igazi magyar kultura szolgálatára. Ugyanez a szellem 
hatotta át az intézetnek régi, nagynevű tanárait is, a kik 
csekély honorárium mellett, vagy épen ingyen ajánlották 
fel az intézetnek szolgálataikat. Ha ezek a lelkes, kitűnő 
férfiak semmi tudományos eredményt nem lettek volna 
is képesek felmutatni; ha egyedül csak azt a szellemet 
oltották volna növendékeink lelkébe, hogy a hazai prot. 
egyházi életben ne azt keressük, a mi a két testvér egy-
házat elválasztja egymástól, hanem inkább azt, a mi 
egyesíti őket: már az önmagában oly eredmény lett volna, 
mely felett minden igaz evangéliumi szellemű keresz-
tyén léleknek örvendenie kellene. Ok, a régi növendékek 
tanúbizonyságai azon buzgalomnak, a mellyel e tanárok 
a szentírás alapelveit kívánták tisztázni, de sohasem 
azon szándékkal, hogy azokból örök időkre szóló dogmák 
legyenek. Megértették tanításaikból azt is, hogy a külön-
böző felfogások is csak azon törekvésből eredtek, melyre 
Megváltónknak azon szavai utalnak : Keressétek az igaz-
ságot és az igazság szabadokká fog tenni titeket! Ők 
valóban nagy buzgósággal és szeretettel keresték az 
isteni igazságot; de sohasem azért, hogy a Krisztusnak 
a szabad meggyőződés alapján álló követőit egymástól 
elválasszák, vagy egymással szembe állítsák. A mikor 
az Alma Matert jubileuma alkalmából, a volt evang. 
növendékek nevében a legszívesebben üdvözli, óhajtása 
az, hogy az intézet legyen ápolója továbbra is a prot. 
testvériség érzésének, hogy a mai nehéz időkben a 
hazai protestánsok megértvén egymást s a kor szel-
lemének intő szavát, az evangéliumi szeretet alapján, a 
közös czél felé karöltve haladhassanak. Lelkes üdvözlő 
beszédét azzal az óhajtással végezte, hogy az intézet, 
mint egyesült protestáns theologiai fakultás, minél előbb 
a budapesti tud. egyetemen folytathassa működését. 

A református volt növendékek érzelmeinek tolmá-
csolója dr. Kenessey Béla erdélyi püspök volt. Beszéde 
egész az ódai szárnyalásig emelkedett s tartalmának gaz-
dagságával, érzelmeinek mélységével egészen magával 
ragadta az ünneplő közönséget. Köszöntötte az Alma 
Mater épületét, a melyben mint kis gyermek az írás-olva-
sás mesterségét tanulta meg, mint középiskolai tanuló 
a felsőbb tudományokra készült elő, s mint theologus 
elméje s szive magasabb kiképeztetését nyerte meg. 
Remek aposztrófalással idézte fel a volt nagynevű taná-
roknak: Töröknek, Ballaginak, Kovácsnak, Biharinak, 
Farkasnak szellemeit s adta azok egyéniségének, tanító-
nevelő munkájuknak megragadó jellemzését. Majd mele-
gen üdvözölvén Szőts Farkast, az intézet működésének 

jelszavául Kálvinnak a genfi akadémia megalapításakor 
mondott eme szavait tűzte k i : Küldjetek nekünk fákat 
és mi nyílvesszőket faragunk belőlük 1 Erős, jól. elkészí-
tett, jól kihegyezett nyílvesszőkre van egyházunknak 
szüksége. Ezek a nyílvesszők a lelkipásztorok, a kik az 
ige hatalmával be tudjanak hatolni a szivekbe és a 
veséknek megoszlásáig, ledöntvén azokban a bűn és a 
közöny erősségeit s felépítvén helyökbe Istennek temp-
lomát. Neveljen az intézet hű pásztorokat, a kik necsak 
tanítványoknak érezzék magokat, hanem azt is, hogy 
martiroknak, bizonyságtevőknek is kell lenniök a Krisztus 
ügyében! 

Kenessey Béla remek beszédének elhangzása után 
dr. Hegedűs István egyetemi tanár, szintén egykori növen-
déke az intézetnek, adta elő nagy tetszés között lapunk 
más helyén közölt alkalmi költeményét. 

A theol. ifjúság karéneke után B. Pap István igaz-
gató buzgó hálaadó imádsága és közének rekesztette be 
az emelkedett szellemű, szép ünnepélyt. 

Az ünnepély teljessége szempontjából feljegyezzük 
még, hogy a pápai theol. akadémia ós az összes evang. 
theol. akadémiák, a ref. tanáregyesület s a volt növen-
dékek közül nagy számmal, részint levélileg, részint 
táviratilag üdvözölték az intézetet és Szőts Farkast; — 
s hogy a régi növendékek közül ott tisztelhettük az 
1855-ben megnyílt intézet első éves növendékei közül. 
Kulifay Elek tordinczei lelkészt, a ki csak legközelebb 
ülte meg 50 éves lelkészi jubileumát. 

Szép, lélekemelő volt az ünnepély, Megindító a 
nagy alapítókra s a volt tanárokra való emlékezés. Egyet 
azonban sajnálunk. S ez az, hogy a nagy Török Pál 
nevére ínég mindig nincs alapítványa az intézetnek. Ez 
alapítvány összegyűjtésére most lett volna meg a ked-
vező ós méltó alkalom. De elmaradt; pedig kerületi hatá-
rozat is hozatott reá, már négy esztendővel ezelőtt! 
Saináljuk, hogy ez a határozat most sem effektuáltatott. 
Sajnáljuk annál is inkább, mert többen érdeklődtek a dolog 
iránt; — s bizonyára neru akadt volna az életben levő 
régi növendekek között egy sem, a ki az alapítvány 
megteremtéséhez hozzá nem járult volna ! 

Referens. 

T Á R C Z A . 

Ötven év múlva. 
Irta és a budapesti Ref. Theologiai Akadémia 50 éves jubileumi 

ünnepélyén előadta dr. Hegedűs István. 

Emlékezésnek mélabús harangja, 
Megcsendül újra régi zengzeted, 
Letűnt világnak színe, fénye hangja 
Betölti újra árva lelkemet. 
Elém lebegnek fényes ifjú álmok, 
Ki most megőszült fővel itten állok, 
Ámulva nézem, liogv mint rajzanak, 
Dicsfény övezte annyi szent alak! 



Romok közt jártak ők, de élt szívükben 
A régi nagyság szent emléke még. 
A szétszórt nyájból jöttek egyre többen 
S épülni kezdett minden omladék. 
Az üldözött hit s letiport szabadság 
És a bilincsre vert örök igazság 
Föltámadott és új életre kelt, 
És a szívekbe új erőt lehelt. 

Erőt, minőt csak az igaz hit adhat. 
Mely megmozdíthat sziklabérczet is, 
Mely szárnyat ád a csüggedt akaratnak 
És lankadatlan mind előbbre visz. 
Pusztát virágos kertté átvarázsol, 
Áldását osztja Bőség szarújából, 
Szegényes kunyhó lészen palota, 
Úgy alkot, épít, hogy tündér csoda. 

Milyen magasztos egy nép ébredése! 
Megindul, éled minden akarat, 
A mely széthúzott, bontva annyi részre, 
Mind egybe forrt a hosszú gyász alatt! 
Bitorló önkény durván sújtó ökle 
A honfi kebleket forrasztja össze, 
Tavasz fuvalmán hull a jégbilincs; 
Az áradó lelkeknek gátja nincs. 

Költők vetése dúsan hajtva zöldül, 
Lelkekben csendül szép harmónia; 
Hit és szabadság harezosai a földbül 
Fölkelnek, ajkukon zeng szent ima. 
Luther és Kálvin népe olvad egybe. 
Hős küzdelemre szántan egy seregbe; 
Megdobban itt egész ország szive 
És a hazát egy jelszó zengi be. 

Oltárt emelni hitnek és hazának, 
Mely messze szórja fényét, melegét, 
Bástyát a szent hit égi szózatának. 
Honnét ez szállton-szállva szerteszét, 
A szentek egyességét. hozza létre. 
Szívek között a válaszfalt letépve, 
Melyet emeltek zord, sötét idők: 
Lelkes örömmel ím ledöntik ők. 

Székácsban élt Luther mélységes lelke, 
Törökben ége Kálvin szent tiize, 
Mindkettő Pállal az Istent kereste. 
Köréjük ifjú had gyűlt egyiive, 
Mely csünge aj kin ihlett mestereknek, 
Kivált a bölcs, tudós Gamalielnek, 
A kinek égő láng volt szózata, 
A látnokok lelkével szól vala. 

És nemzedékről nemzedékre szállva, 
Ifjak szívébe' kelt eszményi kép: 
Hogy ím előtte nyílt a dicső pálya, 
Melyet betöltni kell prófétakép : 

A nemzet-lélek hű tolmácsa lenni, 
Igaz hitért a Golgotára menni, 
Szeretni híven Istent és hazát, 
Az öröklétbe kapcsolni a mát. 

Ti itt körültem, kiknek egykor ajkán 
„Jövel Szent Lélek!" szent fohásza szállt. 
Ámultok nemde csodás foganatján 
A hő imának, mely valóra vált? 
Ti régi harczok megmaradt csapatja, 
Körülzúg itt a népek ár adatja, 
Növekszik az egykor kicsinyke nyáj, 
Mely gonddal őrző pásztorokra vár. 

A szám növekszik, ámde hol a Lélek, 
Mely akkor lelkesíte bennetek : 
Átérezése a testvérségnek, 
Mely összeforrasztá a kebleket? 
Szétválaszt újból a Hit és Igazság, 
Testvérviszálynak kezdjük régi harczát, 
Istent külön imád mindenki ma, 
Széttör az egység kapcsa : az ima. 

Emlékezésnek mélabús harangja, 
Megcsendül újra régi zengzeted, 
Letűnt világnak színe, fénye, hangja 
Betölti újra árva lelkemet. 
S áhítva esdem azt a régi Lelket, 
Könyezve látom azt a régi serget, 
És kérve kérem, hogy maradjanak: 
Dicsfényövezte annyi szent alak! 

B E L F Ö L D . 

Kálvin e m l é k é n e k tisztázása kérdéséhez . 

E lap 40. számában közölt értesítésemmel szemben, 
a 41-ik számban dr. Pruzsinszky Pál úr azt állítja, hogy 
Baumgarten helyreigazítása „Kálvin emlékét nem tisz-
tázza". (E czímet különben maga a szerkesztő úr adta 
első közleményemnek). Sőt a szerkesztő úr is szükséges-
nek látja kijelenteni, hogy teljesen a P. P. álláspontján 
van és a B. F. helyreigazítását nem tekinti teljesen 
loyalisnak. 

Az ítélőképességem és szavahihetőségem ellen inté-
zett s szerkesztői helyesléssel súlyosbított, e felszólalással 
szemben, most már, úgy a tisztelt olvasók, mint magam 
iránt feltétlen kötelességem, hogy B. F. helyreigazítását 
a Budapesti Szemle f. évi augusztusi számából (316— 
817. 1.), a szerkesztő úr engedelmével itt szórói-szóra 
lenyomassam ! 

„Helyreigazítás. A Budapesti Szemle jánuáriusi szá-
mában megjelent, A reformáczió és ellenreform áczió cz. 
értekezésemben azt írtam, hogy Kálvin és követői ép 
úgy megírták a politikai orgyilkosság dicsőítését, mint 



a jezsuiták. Révész Kálmán esperes úr figyelmeztetett 
arra, hogy Kálvin irataiban nem ismer oly helyet, mely 
állításomat igazolhatná. 

Idézett állitásom, mely nem tesz különbséget Kálvin 
és a Kálvin eszméiből kiinduló valláspolitikai irók között, 
tényleg hamis képét adja e kérdésnek. 

Kálvin nem foglal el elvi álláspontot a politikai 
gyilkosság kérdésében. A zsarnok, az igaz vallást el-
nyomó uralkodókat Isten megbünteti — úgy szól tanítása 
— bosszulókat támaszt, kik mint Isten igazságszolgálta-
tásának eszközei, a népet megszabadítják a zsarnoktól. 
Bizonyítják (helyesen : bizonyítja) ezt az ó-testamentum-
ból vett példákkal, az ismert gyilkosságnak áldozatul 
esett istentelen királyok eseteivel. De már a Kálvin fej-
tegetéseit továbbfűző, a kálvinista államjogi elméletet 
teremtő írók a politikai orgyilkosságnak jogosultságát 
hirdetik, politikai elv gyanánt vallják, hogy a zsarnoki 
uralkodót bárki, bármi módon megölheti. így Théodore 
de Béze, Kálvin meghitt barátja s halála után a kál-
vinista egyház szellemi feje, így Philippe du Plessis-
Mornay, Coligny, Oraiui Vilmos ós Navarrai Henrik bizal-
masa és mások. Csak természetes, hogy a gyakorlatban 
az egyes esettel szemben helyeslésük még sokkal hatá-
rozottabb. Poltrot-t, ki lesből gyilkolta meg Guise her-
czeget, dicsőítette Languet, a szász választó politikai 
megbízottja és Béze. Béze Poltrot-t vértanúnak nevezte 
és gyilkos tettét Isten sugallatára vezette vissza. 

A kálvinista írók tehát csakugyan jogosnak ismerték 
el a politikai orgyilkosságot és dicsőítették azt, Kálvin 
irataiban azonban e feltétlen helyeslésnek vagy éppen-
séggel dicsőítésnek nyoma sincs." 

Több szavam ez ügyben nincs és nem is lehet; 
egész nyugodtan a lisztéit olvasókra bízom annak eldön-
tését, hogy hármunk közül ki van a helyes állásponton. 

Révész Kálmán. 
* 

Révész Kálmán úr e nyilatkozatára legelső sorban 
is azt kell teljes tisztelettel megjegyeznünk, hogy a 
mikor Baumgarten F. úr „helyreigazításáéhoz hozzá-
szólottunk, egyáltalában nem kívántuk Révész Kálmán 
úrnak sem ítélőképességét, sem szavahihetőségét kétségbe 
vonni. Csupán azt akartuk kifejezni, hogy a mi ítéletünk 
szerint Baumgarten F. úr helyreigazítása nem oly teljes 
lojális, hogy az mindenkit kielégíthetne és Kálvin emlé-
két teljes mértékben tisztázná. Pedig itt van a punctum 
saliens s nem ott, hogy a kálvinista államjog; elméletet 
megteremtő írók mily álláspontot foglaltak el. Mi, Baum-
garten F. úr „Helyreigazítás"-a teljes -— általunk külön-
ben már előbb is ismert — szövegének közzététele után 
sem látjuk Kálvin emlékét teljesen tisztázottnak, mert 
tényleg ott van a helyreigazításban az a passzus, a mely 
Kálvin álláspontját illetőleg azt a gyanút hagyja fenn, 
hogy ha elvi álláspontot nem foglalt is el a politikai 
gyilkosság kérdésében, — de esetenként, bizonyos „fel-
tételek" mellett talán mégis helyeselte vagy helyeselni 
tudta volna azt. Azzal a határozott — bár vitatható — 

állítással szemben ugyanis, hogy: „ A kálvinista írók 
tehát csakugyan jogosnak ismerték el a politikai orgyil-
kosságot és dicsőítették azt," — Kálvint illetőleg csak 
annyit enged meg Baumgarten F. úr, hogy: „Kálvin 
irataiban azonban e feltétlen helyeslésnek vagy éppen-
séggel dicsőítésnek nyoma sincs." Ha Baumgarten F. úr 
azt nyilatkoztatta volna ki, hogy Kálvin irataiban a poli-
tikai orgyilkosság helyeslésének vagy éppenséggel dicsőí-
tésének nyoma sincs, — akkor helyreigazítását mi is 
teljesen lojalisnak fogadtuk volna el. De a mikor helyre-
igazításának kérdéses mondatába jónak látta belevinni 
a „ feltétlen" szót, mi úgy ítéljük, hogy balkezével vissza-
vette azt, a mit a jobbal nyújtott. 

Ez a mi egyéni ítéletünk. Révész Kálmán úr ítélete 
más. Nem tehetünk tehát mi sem mást, mint azt, hogy 
— egymás ítélőképességének és szavahihetőségének két-
ségbe vonása nélkül, — a tisztelt olvasókra bízzuk annak 
eldöntését, hogy hármunk, illetve kettőnk közül ki van 
a helyes állásponton. 
Hamar István, Dr. Pruzsinszky Pál, 

szerkesztő. theol. tanár. 

A dunamelléki ref. egyházker. közgyűlése. 
A dunamelléki ref. egyh. ker. f, hó 16—21-dik nap-

jain tartotta meg közgyűlését Budapesten. Lefolyásáról 
ós fontosabb határozatairól a következő tudósítást adjuk. 

A gyűlést, Baksay Sándor püspök imádsága után 
Darányi Ignácz főgondnok nyitotta meg, s úgy az elnök-
ség, mint az egész kerület nevében szívesen üdvözölte 
Szilassy Aladár egyh. m. gondnokot a közigazgatási 
biróság másodelnökévé kineveztetése és a főrendiházba 
való királyi meghivatása alkalmából. A mire Szilassy 
Aladár, megköszönve az üdvözlést, kijelentette, hogy egy-
házunknak oly hív szolgája kíván maradni továbbra is. 
mint volt eddigelé. Nem is kételkedünk benne. Csak az 
Isten adjon neki hozzá erőt, egészséget! 

A szavazatbontó-bizottság jelentéséből örömmel 
vette tudomásul a gyűlés, hogy az üresedésben volt világi 
tanácsbírói tisztre a gyülekezetek bizalma dr. Mezőssy 
Béla, földmüvelésügyi államtitkárt választotta meg. Dr. 
Mezőssyt, a ki nyomban le is tette hivatali esküjét, a 
főgondnok melegen üdvözölte, mint olyan férfiút, a kinek 
tudásáról, hithűségéről a legszebb bizonyságot teheti. Az 
új tanácsbíró, megköszönvén a megválasztást, a legna-
gyobb készséggel ajánlotta fel szolgálatát a kerületnek. 
Ezzel kapcsolatban említjük fel, hogy Baksay Sándor 
püspök és dr. Vécsey Tamás egyh. m. gondnok, abból 
a szempontból, hogy minél több érdemes fórfiú vonat-
hassók be a kerület kormányzatába, lemondottak tanács-
bírói tisztükről, s ennek folytán a közgyűlés egy lelkészi 
és egy világi tanácsbírói szék betöltését rendelte el, decz. 
31-diki határidővel. 

A püspöki jelentés igen szépen emlékezett meg a 
Kálvin-jubileumi ünnepélyekről s a magyar reformátu-
soknak azokban való részvételéről. Hiszi, hogy a nagy 
emlékezések szilárdítani fogják azokat a kötelékeket, a 



melyek a magyar ref. egyházat a kálvini reformáczió 
bölcsőihez fűzik. Kálvinról emlékezve azonban, ne felejt-
sük az ő, önmaga ós munkája értéke felől való ítéletét. 
Kálvin azt mondá, hogy mindaz, a mit ő cselekedett, 
nem ér semmit és ő csak haszontalan szolga vala; de 
a mit Isten kegyelme által cselekedett, az minden. Mi 
is így ítéljünk önmagunk és cselekedeteink felett, s így 
forgolódjunk tisztünkben. A jelentés további része meg-
emlékezett a különböző, de nagy czélokra megindított 
kerületi gyűjtések örvendetes eredményeiről, a gyüleke-
zetek áldozatairól, a testvér ref. ós evang. kerületek 
örömünnepeiben való részvételről, és nagy melegséggel 
szólott dr. Pruzsinszky Pál theol. tanárról, a ki nagy 
elfoglaltatásai mellett is, készséggel áll beteg lelkészek 
kisegítő szolgálatára. 

A püspöki jelentés helyeslő tudomásul vétele után, 
Kálmán Gyula esperes indítványára, melegen üdvözölte 
a gyűlés Baksay Sándor püspököt, mint a genfi egyetem 
tiszteletbeli theologiae doctorát. 

A konventi tagokra való szavazásnak a hétfői gyű-
lés elejére kitűzése, s a Baldácsy-bizottságba a régi 
képviselőknek újból megválasztása után, Adám Kálmán 
főjegyző hatósági és testületi átiratokat s kérvényeket 
referált. Az ezekre vonatkozó határozatok közül kiemel-
jük, hogy a közgyűlés a Kálvin Szövetséget melegen 
ajánlotta a gyülekezetek támogatásába. 

Okt. 17-dikén délelőtt az új lelkipásztorok ünne-
pélyes felszentelése történt meg a Kálvin-téri templomban. 
Az alkalmi vendégszónok Szabó Károly f.-nyéki lelkész 
volt. Felszenteltettek: Ador Sándor kői, Hettesheimer 
Henrik dobanovczei, Üry Lajos dunabogdányi, Perjessy 
Károly nyáregyházai, Polgár János nikinczii, Szendrey 
Gyula babarczi, Török Lajos somogytúri, Varga Sándor 
iváncsai lelkészek és Takaró Géza kőbányai állandósított 
katecheta. 

Az okt. lö-diki ülés elején megejtették a konventi 
tagok választását az 1910—1912. évi cziklusra. Megvá-
lasztattak rendes tagokká, lelkészi részről Petri Elek, Mády 
Lajos és Szilády Áron, — világi részről dr. Vécsey 
Tamás, dr. Pulcy Gyula ós dr. Nagy Dezső; póttagokká, 
lelkészi részől Szőts Farkas ós Mészáros János, — világi 
részről Kolosi József és Bagossy Károly. 

Dr. Szabó József egyh. ker. vagyonkezelő jelen-
tései során örömmel és helyeslőleg vette tudomásul a 
gyűlés, hogy a theologia áthelyezésének ügye szeren-
csésen megoldatott, azáltal, hogy az intézet részére, 
igen kedvező feltételek mellett, 30 évre kibéreltetett a 
ferenczvárosi dohánygyár felszabadulandó épületének egy 
része (1020 • - ö l területen) s biztosíttatott az épület-
részre nézve az örök birtokul való megvásárolhatás joga 
is. A gyűlés köszönetet mondott a theologia elhelyezése 
ügyében kiküldött bizottságnak, különösen a főgondnok-
nak a kérdés ily kedvező megoldásáért, s egyszersmind 
elhatározta azt is, hogy feliratilag köszönetét fogja tol-
mácsolni a pénzügyminiszter előtt is, a szerződés meg-
kötése körül az ügy iránt tanúsított jóindulatáért. A theol. 

elhelyezésére kiküldött bizottságot, néhány új taggal 
kiegészítve, teljes felhatalmazással látta el a gyűlés a 
kibérelt helyiségnek megfelelő átalakítására és az ehhez 
szükséges amortizácziós kölcsönnek fölvételére. A kibé-
relt helyiséget a kincstár 1911. máj. 1-én lesz köteles 
átbocsátani s így az intézet 1911. őszén át fog költözni 
új helyiségébe. 

A theologiai választmánynak JB. Pap István által, 
előterjesztett jelentései során a gyűlés helyeslőleg vette 
tudomásul dr. Pruzsinszky Pálnak a filoz.-pedag. tan-
székről az egyh. történeti tanszékre áthelyeztetését, vala-
mint azt az intézkedést, hogy a filoz.-pedag. tanszék a 
folyó tanévben üresen hagyassék s teendői a többi taná-
rok által láttassanak el Utasította azonban a választ-
mányt, hogy a tanszék betöltését illetőleg tegye meg 
javaslatát. Érdemben elfogadta a gyűlés a választ-
mánynak a Csontos-viatieum-alap kamatainak kezelésére 
és kiosztására vonatkozó javaslatát, s köszönettel vévén 
tudomásul a legközelebb nálunk járt Doumergue Emil 
ama kijelentését, hogy a montaubani fakultáson szíve-
sen adnának egy magyar theologusnak ingyen ellátást, 
— a míg a theologiai bizottságnak különös gondjába 
ajánlotta a külföldi stipendiumok ügyének felkarolását, 
addig másfelől elhatározta, hogy a Montaubanba kikül-
dendő theologus költségeire gyűjtést indít. 

A szeptemberben megtartott lelkészképesítő vizsgá-
latokról szóló jelentés tudomásul vétele után, tudomásul 
vette a gyűlés az alsóbaranya-bácsi egyházmegye nevé-
nek alsóbaranya-bács-szlavóniai egyházmegyére változ-
tatását. Azután pedig annak a nagyon fontos kérdésnek 
a tárgyalására tért át, hogy az adócsökkentési segélyt 
elfogadott gyülekezetek lelkészei kötelesek-e elfogadni 
a normál-költségvetés szerint értékelt lelkészi fizetést, 
vagy pedig ragaszkodhatnak eredeti díjlevelükhöz, s 
ebből folyólag lehet-e esetleg, szükség esetén, rendkívüli 
adóval terhelni a gyülekezeteket. A megindult vitában 
Dányi Gábor veszedelmesnek ítélte a pótadó kivetést; 
Szabó Péter méltánylandónak ítélte nemcsak a gyüleke-
zetek, hanem a lelkészek érdekeit is; Morvay Ferencz 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a lelkész a 
normál-költségvetést aláírta, azzal elfogadta a konventi 
kulcs szerint való díjlevél-értékelést is, tehát utólag nem 
rekriminálhat az esetleg szenvedett veszteségért; Lévay 
Lajos, Morvayval szemben vitatta, hivatkozva az adó-
alap-végrehajtó bizottsága elnökének nyilatkozatára is, 
hogy a normál-költségvetés elfogadása még egyáltalá-
ban nem jelenti a lelkészi díjlevél konventi kulcs szerint 
való értékelésének elfogadását, s hogy a lelkésznek joga 
van díjleveléhez ragaszkodni, esetleg a naturáléknak 
piaczi áron megváltását követelni. Kálmán Gyula a kér-
dés elvi rendezetlensége folytán már eddig is előállott 
zavarokra mutatott reá. A vita eredményeképen elha-
tározta a gyűlés, hogy a konventre felterjesztést fog 
tenni a kérdés elvi eldöntése, valamint az eldönthetés-
hez szükséges pótló államsegély sürgős kieszközlése 
végett. 



Felterjesztést fog tenni a kerület a közoktatás-
ügyi 'kormányhoz a képezdék államsegélyének felemelése 
iránt. A canonica visitationalis kérdőpontok korszerű 
átdolgozására, Adám Kálmán elnöklete alatt, Mészáros 
Jánosból, DánI/I Gáborból, Kálmán Gyulából és dr. 
Benedek Sándorból álló bizottságot küldött ki, azzal az 
utasítással, hogy javaslatukat a jövő közgyűlésre terjesz-
szék be. Elhatározták, hogy felkérik a konventet az 
adócsökkentési segelykérvényehhez csatolt díjlevelek, 
számadások és normálköltségyetéseknek, vagy eredetben, 
vagy másolatban visszaadására, miután az egyházmegyei 
számvevőszékek csak ezeknek birtokában őrizhetik ellen, 
hogy az adócsökkentési segélyösszegek rendeltetésük 
czéljáira fordíttattak-e'? 

Az ülés végén Benkö István aljegyző díj levél meg-
erősítési ügyeket referált. 

(Folyt, köv.) 
Tudósító. 

R É G I S É G . 

Régi históriák a csepelszigeti egyházak 
életéből. 

Közli: Pataky Dezső. 
(Folytatás.) 

a. Betsé ma Sváb Falu, Makád és Rácz Keve között, 
itíis volt a Reformátusoknak Templomok, énnékem is 
mutogatták a Rudeait, mikor a Betse alatt levő Kis Duna 
igen meg apadott; de már ma nem látszik, mert szintén 
a Duna közepén van, annyira mosta a partot a víz. 
Máig is laknak azoknak Maradékaik közzűl Makádon, a 
kik onnan költöztek onnan ide által, nevezetesen Matis 
és Bálás Família, és ugyan Betséről, mint Hazájáról 
neveztetett Neliai Betsei István Maradéki (a kik mai 
napigis élnek) Bosnyák Gergely Felesége és Szokolai 
Mihály felesége. 

b. Simonfa : Ez régente volt kitsiny falu, most 
szántó föld a helye, a Makádi Határhoz tartozik," és 
Tavaszival szokták minden esztendővel bé vetni. Innen 
jöttek által lakni Pap és Soós Família: Mostis élnek 
maradékaik Makádon. 

e Gyála. Ez ma puszta Templom, a Makádi Határ-
ban. Ezt régenten lakták reformátusok, és az ott Lakoz-
taknak maradékai közül máigis élnek sokan, nevezetes-
sen a Kis Famíliák közül valók. Volt Prédikátorok, Mes-
terek is. Áz él Pusztulásának okául ezt adják mind e" 
mái Napigis : Orális Traditio által, hogy a Régi Török 
Világban, . ltíOO Esztendő Tájban, egyébb Helységek 
között Adonybanis Lakott Bassa, a' ki Gyálárais Paraiit-
solf, 's több Parantsolati között a Kódorgó Katonákról 
iílyetén Parantsolatot adott Gyálának, nevezetessen az 
akkori oda való Bírónak: hogy ha valahol ollyatént 
találnak lappangani, vagy meg fogják (ha lehet ós hozzá 
vigyék Adonyba},. vagy legalább Nékie oda az illyenek 

eránt hírt adjanak. Mert ha nem. vagy a Bírónak fejét 
véteti, vagy az egész Helységet Kardra hánnya, 

Törtónt azonban egykor, hogy valamely Gyálai 
ember szükséges dolgai végett ment Csónakon a Kis 
Balásba (igy neveznek egy darab magas Erdős Helyet, 
mellyet a Yiz, ki áradván a Duna,< hamar körűi foly) 
és tekintvén valamely fára, 's hát nagy Góré van rajta, 
azon feJlyül ember áll. Kérdi tőle a Csónakos Ember : 
Ki vagy? mitsoda Ember vagy? Az magáról illyetén 
vallást tészen : Én úgymond vagyok Páhi katonája (ez 
a Páhi volt Fejek egynehány kódorgó katonáknak, a 
kikkel együtt fel és alá futráznl járt; ós abban az idő-
ben mindenek előtt es méretes, bátor és híres katona) 
az elmúlt Napokban meg Lőttek, és Sebbe vagyok, a 
Társaim el mentek futrázni, engem pedig itt hagytak 
egynehány napi eleséggel, mellyel gondolták, hogy addig 
meg érem, mig vissza térnek. De már majd kiis fogyok 
ma 's holnap az Eleségbűl. Mikor jönnek vissza, mikor 
nem, Sőt jönneké vagy nemis, nem tudom: Kórlek édes 
Jó Emberem, vagy vess által a Dunán, vagy vígy ki 
ezek közül a Vizek közzűl. A Csónakos Gyálai Ember 
tudván az Adonyi Bassának Parantsolatját, és mind Hely 
ségek, mind Birájok eránt való kemény fenyegetését, 
ezen az okon nem veti által a Dunán a Sebes Katonát, 
hanem Csónakjába bé vévén, vitte Gyálára és adta a 
a Biró kezébe. A Bíró Pedig mindjárt Levelet küld 
Adonyba a Katona eránt, vévén a Levelet a Bassa, 
azonnal Törököt küld, és a Gyálai Utczán, mindenek 
Láttára fejét véteti, a fejét magához viteti, a testét ott 
hagyatja. A talált kódorgó Katonának fejét vévŐ Török 
meg fenyegetvén a Gyálaiakat illy formán : No várjatok, 
lészen néktek ezért bajotok a Bassától, ti rejtegettétek 
ezt a Katonát : Ezzel vissza megyen Adonyba. 

Történik azomban, hogy meg hallyák a feje vett 
Katonának Társai, mint lett dolga az tőlök elhagyatott 
Sebes Társoknak; Ezek is rajtok menvén, keményen 
fenyegetik Gyálát tűzzel Vassal. Illy nagy mindenfelől 
való Szorongattatások és félelmek köztt annakokáért 
arra határozzák magokat, hogy valami Non putarein 
ne essék rajtok, el hadják Gyálát, Es Makádra menye-
nek Lakni, aminthogy odais mentek akkori Ifjú Prédi-
kátorokkal edjütt: Annyival is inkább : hogy az akkori 
Makádi Prédikátor éppen azon időben holt meg, De az 
ki lett legyen nem tudatik. Ennek a Gyálai Prédikátor-
nak pedig, a ki hallgatóival együtt Makádra költözött a 
felelem miatt és Succedalt a fent említett megholtnak, 
Nev.e volt Ujj vári Pál, a mint a maga Természet szerint 
való Fia Ujjvári István (a kiis annak idejében Szabad 
Szállására vette lakását) vallotta és beszéltette Sokszor 
a maga Házában. Szabad Szálláson, ide való Bódis Ist-
ván és Bosnyák Gergely nevezetű, mostis élő Embe-
reknek ezeket. És valahányszor ezekkel szembe lehetett 
(lehetett pedig, mert ezek a feltyebbvaló időkben Adatsra, 
mint Camerale Jószágra jártak robotolni és útlyokba 
esvén, hozzá be tértek, annyivalis inkább, hogy fent 
említett Bódis Istvannak Attyafiais volt) mindenkor meg-



tudakozta, ha vallyon az Édes Attya fejéhez tétetett 
fargott kő ott volnaé ínég a Temetőben, mivel itt holtt 
meg. Ez a kő, magamis bizonyíthatom, mind e mái 
napigis feje felett van a fent említettnek és némely 
betűk Látszanak is rajta. És így ennek az Ekklesiának 
régiségét fel lehet vinni 1600-dik Esztendeig.1 Ezeket 
midőn kötelességem szerint ekképen imáin, minden idves-
séges Jóknak szíves kívánása mellett Maradok Makád, 
1782. üie 12^ Január Tisztelendő Senior Uramnak alá-
zatos szolgája Dienes András. 

(Folyt, köv.) 

I R O D A L O M . 

OLVASÓINKHOZ. Az utolsó negyedévvel tisz-
telettel és bizalommal kérjük olvasóinkat az előfizetési 
díjak sürgős beküldésére. Kötelezettségeink vannak 
nekünk is, a melyeknek csak úgy felelhetünk meg, 
ha az előfizetési díjakat, legalább az utolsó negyed-
évben, kézhez vesszük, — A díjakat kérjük, nem a 
szerkesztő, hanem a kiadóhivatal czímére küldeni. 

A kiadóhivatal. 

E G Y H Á Z . 
Lelkészválasztás. A hernádkaki rel. gyülekezet 

Hegedűs László aszalói segédlelkészt választotta meg 
lelkipásztorává. 

Templomszentelés. A őriszigeti evang. gyülekezet, 
mely a vasi felső egyházmegyének egyedüli magyar 
gyülekezete, legközelebb szentelte fel a hívek nagy, de 
buzgó áldozatkészségével renovált templomát. A fel-
avató istentiszteleten Varga József helybeli lelkész oltár 
előtti imádsága és bibliaolvasása után Stettner Gyula 
esperes mutatta fel a kis gyülekezet küzdelmes múltját, 
áldozatkészségét s szentelte fel a templomot a szent-
háromság nevében. A felszentelés után a helybeli lelkész 
tartotta az alkalmi egyházi beszédet. 

A dunántúli ref. egyházkerület f. hó 18—19. 
napjain tartotta meg közgyűlését Komáromban. A róla 
szóló tudósítást már megkaptuk ugyan, de a dunamel-
léki kerület aktuális ügyeinek kellvén elsőséget adnunk, 
a gyűlés fontosabb mozzanatairól csak ajővő héten számol-
hatunk be. 

Egyházi aranykönyv. Egy magát megnevezni nem 
akaró rimaszombati polgár 4000 koronát ajánlott fel az 
ottani ref. templom kifestésére. Ha nem tudjuk is, ki ez 
a buzgó és áldozatkész egyháztag, — tudja az Isten, a 
ki lát mindeneket nyilván. Nyugodjék meg rajta az 0 
áldása! 

A heves-nagykunsági ref. egyházmegye f. hó 
12-én tartotta meg közgyűlését Mezőtúron. Az egyház-
megye gondnoka : dr. Tóth János kultuszminiszteri állam-
titkár hosszabb beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Beszé-
dében védelmébe vette az államot, azzal a váddal szem-
ben, hogy nem támogatja eléggé a protestáns egyházakat. 
Reámutatott azokra a megtett ós czélbavett intézkedé-
sekre, a melyek a jogegyenlőség érvényesülését moz-
dították elő, valamint azokra az anyagi segélyekre, a 
melyekben az állam a prot. egyházakat és iskolákat a 
legújabb időben részesítette. Ezek — mondá — tények, 

1 Lapszéli jegyzet: „hirtelen conclusio. Lásd ezen História 
Crisisét a' Számadó Prot. 13 Levelein". Alább bővebben foglal-
kozunk vele. 

a melyeket sem a rosszakarat, sem az ámító szavak le 
nem tagadhatnak. Beszédét egy méla akkorddal végezte. 
A kilátásban levő kormányváltozásra czélozva, azt a 
kijelentést tette, hogy a koalicziós érára a magyar kál-
vinizmus egykor úgy fog emlékezni, mint a soha vissza 
nem térő virágzás idejére. Hogy a jövő mit hoz, azt nem lehet 
tudni; de lelke inkább aggodalommal, mint reménnyel van 
tele. — Dr Tóth János gondnoki megnyitó beszédéhez 
nem egy, de sok megjegyzést tudnánk fűzni. A sokat 
azonban elhagyva, csak egy megjegyzést teszünk reá, 
S ez az, hogy ha a gondnok úr lelke aggodalommal 
tekint a jövendőbe a magyar kálvinizmus, mondjuk: 
protestantizmus jövője elé, — vájjon nem gondolja-e, 
hogy ennek az aggodalmas jövőnek előkészítésében, a 
r. kath. kongruának jó részben állami rendezésével, a 
hírhedt szerzetes paragrafussal, a r. kath. autonómia 
hierarchikus előkészítésével, az idegen szerzetes- és 
apáczarendek korlátlan bebocsátásával, a néppárt legyez-
getésével. a r. kath. népszövetség szabadjára eresztésével 
— s mindezekkel szemben az ORLE. alapszabályainak 
elutasításával, a Vallásegyenlőségi Szövetség alapsza-
bályai láttamozásának késedelmeztetésével, a jelenlegi 
kultuszkormánynak s benne neki magának is tevékeny, 
vagy legalább is hallgatólagos része volt ?! Téved ugyanis 
az államtitkár- gondnok úr, ha azt hiszi, hogy a panaszok 
azért hangzottak fel a jelenlegi kultusz- és kulturkor-
mány ellen, mintha a prot. egyházaknak és iskoláknak 
nem nyújtott volna tisztességes anyagi támogatást. Mert 
készséggel elismertük és elismerjük, hogy nyújtott. A 
panasz oka az volt, s az ma is, hogy ezzel szemben 
nemcsak bőséges anyagi támogatást nyújtott a r. kath. 
egyháznak olyan tereken, a hol azt az egyenlőség tör-
vénye épen nem kívánta; de jogi tekintetben is oly 
pozicziókat biztosított annak, a melyek az egyenlőség és 
viszonosság elvének megvalósulását még messzebbre 
odázták, s a felekezetközi viszonyokban oly helyzet létre-
jövetelét engedte meg, a melynek csak a korábbi hely-
zetbe visszavezetése is nehezen fog sikerülni, még a 
legliberálisabb kultuszkormánynak is. A jövőt illetőleg 
tehát mi is aggodalmaskodunk, — s ezt az aggodalmat, 
minden bőkezűsége daczára is, a koalicziós kultuszkor-
mánynak köszönhetjük. Érájának idejére tehát aligha 
fog az utókor úgy gondolni, mint a protestantizmus 
virágzó idejére! 

Egyházkerületi értekezlet. A dunamelléki ref. 
egyházkerület f. hó 18-án tartotta meg egyházi értekez-
letét. Dr. Véesey Tamás elnök szives szeretettel üdvözölte 
az értekezlet társelnökét: Szöts Farkas theol. tanárt, 30 
éves tanári jubileuma alkalmából. Jót kívánni a jubi-
lánsnak az értekezletnek is kötelessége, mert ő volt 
annak megteremtője, s mint ügyvezető elnöke, ő annak 
rendezője, kormányzó és vezető lelke. Szöts Farkas 
hálásan köszönte meg az értekezlet lelkes ováczióját, s 
mint a ki magának nem tulajdonít érdemet, Pál szavait 
idézte: Isten kegyelmével munkálkodtam eddig, kegyel-
mével fogok munkálkodni ezután is. Dr. Szabó Aladár 
„A diakonissza ügyről" tartott érdekes és tartalmas 
előadást. Ismertette a diakonissza ügyet általában s 
különösen a Dunamelléken, a hol a kerületi gyűléseken 
már 1908 óta folyton felszínen van e kérdés megoldása. 
Ismertette annak jelenlegi állapotát, a mikor a diako-
nissza ügy s ezzel kapcsolatban a Bethesda-kórház, az 
eddigi tulajdonos: a német ref. leány egyház kezéből, 
ha nem is a bpesti ref. egyház, de ennek egyik egész-
séges, életképes szervének: a Filadelfia egyesületnek a 
tulajdonába ment át. Rámutatott az emberiség betegeire, 
a kik a diakonisszákban hűséges ápolókat nyernek; a 



diakoniának másnemű munkáira: a szegények és elhagya-
tottak látogatására, az elbukott bűnösök fölkeresésére s 
ezeknek a Krisztushoz való visszavezetésére. Az apáczák 
munkájával szemben a ref. diakonissza-egylet felkaro-
lása, segítése ós megerősítése egyházunknak egyik első-
rangú és főkötelessége. Hogy ez az intézet felvirágozzék, 
nemcsak a dunamelléki kerületnek, hanem az egész 
magyarországi rrformátusságnak sorompóba kell állania, 
hogy az egész ország nagyobb városaiban fiókok állít-
tassanak, s a diakonissza-egylet áldásaiban, lehetőleg 
mindenki részesüljön. A felolvasást az értekezlet évköny-
vébe felveszi, felkérte a kerületet, hogy az egyházmegyé-
ket hívja fel a Bethesda-kórház megvételéhez való hozzá-
járulásra. Vasadi Balogh Lajos: „A vallás a családok 
életében" czímen tartott ezután igen érdekes, de elszo-
morító felolvasást. Mint az élet alapos ismerője, nem az 
elméletet prédikálta, hanem rámutatott az élet ezer és 
ezerféle visszáságára, nyomorúságára, mely a családi 
életet tisztaságától megfosztja, megrendíti, sőt egészen 
pokollá változtatja. Sötét a kép, a melyet megrajzolt, de 
a sötétségen túl ott van a világ világossága, a kihez 
kell folyamodnunk, hogy nyomorúságainkból megszaba-
duljunk. S erre nézve azt javasolta, hogy „Családok 
könyve" czímmel készíttessék egy olyan könyv, mely az 
életből vett példákkal vezetné a népet a gyermekek 
tudatos, vallásos nevelésére. Dr. Szabó Aladár és Szöts 
Farkas ügyvezető elnök felszólalása után az értekezlet 
kimondta, hogy a felolvasást az évkönyvbe egész terje-
delmében fölveszi, s a kérdés tárgyalására felhívja a 
választmányt, hogy az a jövő értekezleten megoldására 
kerülhessen. Az értekezlet énekkel és imádsággal kezdő-
dött s végződött. 

Segédlelkészek elhelyezése a dunamelléki ref. 
egyházkerületben : Andrássy Kálmán Szeretnie, Balogh 
Ferencz Kecskemét, Benke Andor Jászkisér, Berényi 
István Vadkert, Biberauer Tivadar Újpest, Boda Péter 
Bábony, Bődy Lajos Mocsolád, Böhönyei István Kishar-
sány, Buday Gergely Szolnok, Csánky János Kovácshida, 
Csikesz Sándor Czegléd, Csötönyi János Budapest, Da-
rányi Mihály Halas, Deák Imre A.-Némedi, Deák Mihály 
Kecskemét, Dékány László beteg, Fábián Mihály Buda-
pest, Fekete Antal Törtei, Göde Lajos Budapest, Hada 
Sándor Piros, Harsányi Pál Rákosliget, dr. Hetessy 
Kálmán Félegyháza. Hettesheimer Fülöp Uj-Banovcze, 
Illés Géza Apostag, Ily és Kálmán Seregélyes, Klepp 
Péter Torzsa, Kemenczky Károly Laskó, Keresztes Sándor 
Ráczkeve, Koczó János Szabadszállás, Koszorús István 
Pomáz, Kozma László Kocsér, Kovács Ferencz Peterd, 
dr. Kováts István Budapest, Kovács Sámuel Nyugot-
szenterzsébet, Kőváry László Dencsháza. Kövy K. László 
Solt, Kövy Árpád Fadd, Kulifay Elek Tordincze, Losonczy 
Lajos Budapest, Mády István Monor, Máté Ákos Duna-
pataj, Megyercsy Béla Újpest, Nánai Béla Haias, Nemes 
Elemér Budapest, Okos Gyula Kőröshegy, Rigó József 
Szánk, Sándor István Kossuth falva, Sebestyén Sándor 
Halas, Simon Zsigmond Vaiszló, Sipos Kálmán D.-Iványi, 
Somogyi Zoltán Tiszakálmátifalva, Somogyi József Lacz-
háza, Soós László Szekszárd, Szabó Dezső Budapest. 
Szabó Géza Ersekcsanád, Szabó Károly Budapest, Szabó 
József Tolnaváralja, Szappanos Gyula Nagykőrös, Székely 
László Pacsér, Székely Ödön Újpest, Szigeti Károly 
Rétfalu, Szilágyi Béla Rákospalota, Takács József Czegléd, 
dr. Tari Imre Óbuda, Tóth Bálint Dunavecse, Tóth Kálmán 
Ipacsfa, Tóth László Páty, Urbán Gyula Kerekegyháza, 
Jávor János Kiscsány, Varga Sándor Kazsok, Vásár-
helyi Pál Vukovár, Vajda István Nagykőrös, Veress 
Jenő külföldön, W.einiann Péter Ujverbász. 

I S K O L A . 

Királyi kitüntetés. Szöts Farkast, a budapesti ref. 
theol. akadémia illusztris tanárát, 80 éves rendes tanári 
jubileuma alkalmából a király a vaskorona-rend harmad-
osztályú jelvényével tűntette ki. Jókivánatainkat már több 
ízben kifejezvén a jubiláns tanár iránt, a királyi kitün-
tetés alkalmából csak azt kívánjuk, hogy a rend jelvé-
nyét viselje, testi, lelki erőben minél tovább ! 

l j theologiai magántanár. Dr. Kováts István, 
budapesti katecheta, lapunk főmunkatársa, f. hó 20-án 
theologiai magántanári vizsgálatot tett a dunamelléki 
egyházkerület kiküldött bizottsága előtt a keresztyén hit-
tanból és a magyar protestáns egyháztörténetemből. A 
vizsgáló-bizottság egyhangúlag képesítettnek jelentette 
ki főmunkatársunkat, a ki f. hó 21-én sikerrel megtartván 
„A reverzálisokért folytatott küzdelmek történetéiről szóló 
m. tanári próbaelődását is. megnyerte a kerülettől a venia 
docendit. Nem mulaszthatja el a szerkesztő, hogy munka-
társát a legszívélyesebbeu ne üdvözölje! Excelsior! 

ítélet Zoványi Jenő ügyében. Zoványi Jenő sáros-
pataki ref. theol tanár fegyelmi perében, a melyet a 
tiszáninneni egyházkerület indított ellene, hithűség és 
egyháziasság ellen való vétség czímén, f. hó 20-dikán 
ítélkezett a dunamelléki kerületnek a konventi elnökség 
által ez ügyben delegált bírósága. A bíróság a Zoványi 
ellen emelt vádakat csak részben találta igazoltaknak, 
s a mennyiben ilyeneknek találta is — bár Zoványi 
Jenő állításait és tanításait a lelkészképzés eminens ér-
dekeivel és az egyháziassággal összeegyeztethetőknek 
nem ítélte is - olyanoknak minősítette, a melyek az 
úgy nevetett modern theologia határait nem lepik túl 
és a sárospataki akad. tanároknak biztosított tanszabadság 
mellett fegyelmileg nem büntethetők. Mindezeknek foly-
tán Zoványi Jenőt nem biintethetőnek találván, őt állá-
sába visszahelyezendőnek jelentette ki. — A dunamel-
léki kerület bíróságának ez az ítélete sokakra nézve 
meglepő, Tiszáninnen pedig épen visszatetsző lehet; de 
a ki a Zoványi ellen emelt vádak bizonyítását s Zoványi 
védekezését végig hallgatta: épen nem csodálkozhatik 
a felmentésen. Mi a magunk részéről Zoványi Jenőnek 
sem Kálvinról, sem a keresztyénség alapvető hitczik-
kelyeiről való véleményét nem írjuk alá; — de ha 
valaki olyan szellemben neveltetett Sárospatakon, mint 
a milyenben ő neveltetett, — s ha valaki egyéni meg-
győződésének a tanári katedrán olyan szabad hirde-
tésére nyert felhatalmazást, mint ő, — akkor ennek 
ellenszere semmi esetre sem lehet a fegyelmi eljárás s 
ennek eredményeképen az esetleg hivataltól elmozdít-
tatás, hanem egyedül csak az intézet tanítási és nevelési 
szellemének positiv evangéliumi és egyházias átala-
kítása. 

E G Y E S Ü L E T . 

Az Orsz. Yallásegyenlöségi Szövetség alapszabá-
lyait a belügyminiszter i'. évi 92,064 szám alatt látta-
mozta. Néhány nap híján épen egy esztendő óta vándo-
roltak a Szövetség alapszabályai a belügyminisztérium, 
kultuszminisztérium, a törvényesen bevett felekezetek 
főhatósági irodáin keresztül, a míg végre, bizonyos de 
lényegbe épen nmi vágó módosítások megtétele után, 
végre miniszteri láttainoztatást nyertek. E hosszadalmas 
proczedura miatt, daczára annak, hogy a róm. kath. nép-
szövetség alapszabályai egy hónap alatt megnyerték a 



A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereBkedésekben vagy a Szinye-Lipócel Salvator-forrág-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpar t 8 

Természetrajzi) ~ 
Vetitöyépek 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker-, Baross-utcza 21. szám. 
Részletes képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Mechanikai gyár. Üvegfuvó-mühely. 

a láttamoztatást, nem akarunk most rekriminálni: A fő 
az, hogy az alapszabályok elvégre is láttamoztattak. 
Most már a Szövetségen, főként annak vezető emberein 
áll, hogy az országos akczió megindításával életképes-
ségük és komoly szándékuknak bizonyságát adják. 

Szövetségi konferenczia. Az „Élő keresztyének 
Szövetsége" s ebben a Bethánia és a Philadelphia egye-
sület f. hó 12—13. napjain konferencziákat, rendezett 
Kolozsvárt. Az erdélyi Ref. Szemle híradása, valamint a 
saját értesüléseink szerint is, a konferenczia mindkét 
czélját elérte: tagjai megerősödve távoztak a testvéri 
gyülekezetből és sikerült az érdeklődést maguk és mun-
kájuk iránt szélesebb körben fölébreszteni. 

Felelős szerkesztő : Hamar Is tván. 

N Y I L T T É R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

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 sorsjáték (XXV. s o r s j á t é k ) 1. osztályára szóló 
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főelárúsítóknak árusítás végett kiadat tak. 

Az I. osztály húzása 1909 n o v e m b e r 18. és 2 0 - á n tar tat ik meg. A húzások a Magyar 
k irá ly i á l l a m i e l l e n ő r z ő h a t ó s á g és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek 
a húzási teremben. Sors jegyek a Magy. Kii'. Szab. Osztály sorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1909. évi október hó 24-én. 
Magy. Kir. S z a b . 

O s z t á l y s o r s j á t é k I g a z g a t ó s á g a . 
Lukács. Hazay, 

Hl a hansfohozö serenda ? A hangfoliozó gerenda??? 
Reményi MiipÉ, 

a magyar kir. Zene-Akadémia házihangszer-
készítőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

ményi elismert elsőrangú mű-
hegedű-készítési műterme 

Budapest , K i r á l y - u . 5 8 . 
Telefon 87—84. 15/14 

A Hubay-quinttiszta húrok egye-
düli készítője. — Régi és saját 
készítményű mesterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a legmagasabb árakig. 

A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponkint 10 kor.-tól 
feljebb. Minden szoba kilátással a Dunára. 

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások. 
SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. 

zó^tj&f^&r tjp&tjl&r tc^ tz^ ts^ eJ^ei^e*^ t^* tc^* tt^*tc^ 

HIRDETÉSEK. 

Hirdetmény 



BUDAPEST 

É
Orgona- és harmoniumgyár 

gözerőhajtás- és saját vi l lamosvílágítással berendezve, ORSZÁGK SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ,. aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon .díszoklevéllel"!etső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzókat kivánatra küldünk. 

akad. szobrász 
Első orsz. szabadalmazott 

síremlékmíí-g y á r o s o k 
BUDAPESTEN I VII., Rákóczi-út 90. 

Modern sírkövek, 
keresztelő meden- & 

Xs. ezók, úrasztalok! f 

MFEMNAÍI] 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kivánatra telítésnélküli tfiltést is szállít a 

IXMIPAR-UTCZA 4-SZ 

D l F í f F D O T T Ó vi,,am<>sgépekkel berendezett 
l y l L v J I L I y Vf I I Lf cs. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

i . Budapest, VII., Garay-u. 48. 
. cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 

^ f O v U ^ j U ' lovagja és Ferencz Józsefrendlovagja. 

MTTlMÍTlfci LííTtkjííllW A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
i | | tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
I I váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-

.- - [ j matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít, 
ll n t í lu l l 11 l 37 év óta 1600 orgonát szállított, közte a 
f l ^ T l v / ^ rvv/\y\yNf király orgonáját, a mely mü ez idő szerint 
^CXXX )[j>v<X><|psXXX4 hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 

1 I | - villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
H l ll"~l! ®s han&°lásokat a legmérsékeltebb árban 

teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
" innrS Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal ki-

1 ' UUL-MH—i1——IK vánatra díjmentesen szolgál. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 

és ehhez tartozó lótakarök, lószerszámok, lótoi lak, kccsisSHSnyBk, ravata lozásl czik-
kek . íi a jánlatokat és költségvetést k ivánatra ingyen és bérmentve k ö l j a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t. 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a. 19/18 Kállai Lajos motorgyára 

Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 
Teljes jótál lás kitffnS cséplésért . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 

9 benzinmotorait malom éB ipar-
üzemre, valamint 

--ff," - ,T ' 
( f e ^ é — r á l f e á i É k Villamos benzinlokomobil-



Az összes i skolákban használ t 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

kaphatók 

iskolai könyv- és papirkereske 
désében 

Nagy képes árjegyzéket kívá-
natra i n g y e n és b é r m e n t v e 

küldünk. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és k i s * , udv. hangszergyáros, 
a m. kir. z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e i ; stb. s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minö-

l u húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialistu: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a m e l y 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
• g y á r . = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-liarmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskoiahegedük 6kor.-tól följebb. 

fT; 

Pontos és 
l e g j o b b ÓRÁK mt 

mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
jjjj Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 

fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 

5 évi 
já tá l lás mel le t t ! 

fi* 

Egyházi szentedényeR, i 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, horkancsok, 

arany és ezüst éRszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é sz l e t f i ze té sre i s i 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiórás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója, 

^ Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
tó 



A magyar királyi államvasutak téli menetrendje 
1909 — ISIO-re. 

A magyai' királyi államvasutak vonalain és az általuk kezelt 
jiiagánvasutákon, folyó évi október hó 1-én a téli menetrend lép 
éleíbe, mely a jelenleg érvényben levő nyári menetrenddel szem-
ben a következő lényegesebb változásokat tartalmazza: 

A debreczen- szerencsi vonalon. 
A Debreczen és Hajduhadház között közlekedő, Debre-

czenből délután 2 óra 20 perczkor induló és oda csak 6 óra 34 
perczkor visszaérkező motorosvonat november hó 1-én túl a téli 
évad alatt is forgalomban marad. 

A niárainarossziget—aknaszlatinai vonalon. 
A Máramarosszigetről délután 3 óra 40 perczkor induló^és 

oda délután 4 óra 43 perczkor visszaérkező vegyesvonat megszűn-
tette tik. 

Az alvincz—nagyszebeni vonalon. 
Nagyszeben és Erdélyszerdahely között a jelenleg hetenként 

3-szor közlekedő, Nagyszebenből délután 12 óra 25 perczkor in-
duló és Nagyszebenbe este 9'óra 50 perczkor érkező vegyesvonat 
megsziintettetik. 

A budapest keleti p. u.—predeali vonalon. 
Tápioszecsőtől Budapestig az eddig csak szükséglet szerint 

közlekedett hajnali vonat minden kedden és pénteken, valamint 
ünnep- és vasárnapokat követő köznapokon rendesen helyeztetik 
forgalomba. 

E vonat Tápiószecsőről éjjel 3 órakor indul és Budapestre 
reggel 4 óra 40 perczkor érkezik. 

A Tövisről délután 2 óra 24 perczkor induló gyorsteher-
vonatnál a személyszállítás Tövistől Székelykocsárdig megszün-
tettetik. 

A budapest nyugoti p. u.—marcheggi vonalon. 
A Budapestről este 6 óra 50 perczkor induló zsolnai gyors-

vonathoz csatlakozólag Galántától Marcheggig forgalomban levő 
esti gyorsvonat csak Pozsonyig fog közlekedni. 

A nyári évad tartamára forgalomba helyezett helyi vonatok 
közül az alábbi vonatok sziintettetnek meg, és pedig : 

Budapest és Érsekújvár között: A Budapestről reggel 5 
óra 45 perczkor induló vonat Párkány-Nánától Érsekújvárig; az 
Érsekújvárról éjjel 11 óra 35 perczkor Budapestre érkező vonat 
pedig égeszen. 

Budapest—Párkány-Nána közölt: A Budapestre délelőtt 
8 óra 45 perczkor érkező és a Budapestről este 8 óra 15 perczkor 
induló vonat olyképen, hogy az utóbbi vonat október ós április 
hónapokban Budapesttől— Váczig, november hó 1-töl bezárólag 
márczius hó 31-ig pedig Budapesttől—Dunakeszi—Alagig közle-
kedni fog. 

Budapest és Szob között: A Budapestről délután 5 óra 20 
perczkor induló vonat. 

Budapest és Nagymaros között : A Budapestről délelőtt 8 
óra 45 perczkor és a délelőtt 11 óra 35 perczkor induló, valamint 
a Budapestre délután ő óra 45 perczkor és éjjel 10 óra 25 percz-
kor érkező vonat, melyek közül azonban az utóbbi "Vácztól Buda-
pestig október ós április hónapokban forgalomban marad, illetve 
újból forgalomba helyeztetik. 

Szintúgy forgalomban marad az eddigi gyakorlattól eltérőleg, 
a Nagymarosról este 8 óra 20 perczkor Budapestre érkező vonat 
az egész téli évad alatt. 

Budapest és Dunakeszi—Alag között: A Budapestről este 
8 óra 45 perczkor induló vonat november hó 1-én túl bezárólag 
márczius hó 31-ig nem fog közlekedni. 

Rákospalota—Újpest—Budapest között : A Budapestre 
reggel 4 óra 08 perczkor és éjjel 11 óra 20 perczkor érkező, vala-
mint a Budapestről éjjel 10 óra 30 perczkor induló vonat meg-
sziintettetik. 

A Párkány-Nána felől reggel 8 óra 10 perczkor, Budapestre 
érkező vonat Rákospalota—Újpesten rendesen megállíttatik. 

A pőstyén—verbói vonalon. 
Az esti vasár- és ünnepnapi vonatok megszüntettetnek. 
A liőlak—trencsénteplicz- trencsénleplicz fürdői vonalon. 
A Hőlak—Trencséntepliczrői éjjel 2 óra 40 perczkor, dél-

után 1 óra 35 perczkor, este 8 óra 15 perczkor és éjjel 11 óra 
30 perczkor induló, valamint a Hőlak—Trencséntepliczre éjjel 1 
óra 32 perczkor, reggel 4 óra 42 perczkor, délután 5 óra 40 percz-
kor és éjjel 10 óra 39 perczkor érkező motoros vonatok forgal-
mon kívül helyeztetnek. 

A dévénytó—marclieggi vonalon. 
A délelőtt Marcheggre érkező személyvonat ezen állomáson 

csatlakozást nyer Gánserndort és Wien N. B. felé. 

Az érsekúj vár - privigyei vonalon. 
A jelenleg Nagybéticztől Nyitráig személyszállítással' közle-

kedő délutáni tehervonat csak Nagytapolcsánytól Nyitráig fog 
utasokat szállítani. 

A budajiest nyugoti p. u.— orsova-verciorovai vonalon. 
A Budapest nyugoti p. udvarról délelőtt 9 óra 40 perczkor 

Verciorovára induló és az ellenirányból este 6 óra 35 perczkor 
Budapestre érkező gyorsvonatok a román csatlakozó vonatok meg-
szüntetése folytán Temesvár—Józsefváros és Verciorova között 
forgalmon kívül helyeztetnek. 

Budapest és Czegléd között a v^sár- és ünnepnapokon köz-
lekedő déli, illetve esti vonat megsziintettetik. 

Szeged és Kiskunfélegyháza között a Szegedre reggel 5 
óra 42 perczkor érkező, valamint a Szegedről este 8 órakor vissza-
induló helyi vonat forgalmon kivül helyeztetik, 

A szeged-rókus—szabadkai vonalon. 
A Szeged-Rókusrol délután 3 óra 12 perczkor induló, vala-

mint a Szeged-Rókusra este 10 óra 01 perczkor érkező vegyes-
vonat megsziintettetik. 

A temesvár-józsefváros—buziásfürdői vonalon. 
Az esti vonat helyett Buziásflirdöröl Temesvárra egy dél-

utáni személyvonat helyeztetik forgalomba, mely Buziásfürdőről 
délután 5 óra 15 perczkor indul ós Temesvár—Józsefvárosra este 
6 óra 50 perczkor érkezik. Buziásfürdőről délután 12 óra 50 percz-
kor Temesvár—Józsefvárosra érkező és az onnan délután 3 óra 
15 perczkor visszainduló személyvonatok forgalma megsziintettetik. 

A zsebely- bókai vonalon. 
A Zsebelyről este Bánlakra közlekedő vegyesvonat meg-

sziintettetik. 
Az oravicza—resiczabányai vonalon. 
Németbogsánról csatlakozással Oravicza és Zsidovin felől 

délután 3 óra 28 perczkor egy új személyszállító tehervonat indít-
tatik, mely Resiczabánya megállóhelyre délután 4 óra 51 perczkor 
érkezik. 

A pleternica—pozsegai vonalon. 
Az éjjel Pozsegáról Pleternicára és hajnalban Pleternicáról 

Pozsegára közlekedő vegyesvonat megszüntettetik. 
Az eszek—strizivajna—vrpoljei vonalon. 
A esti órákban Strizivojna—Vrpoljéról Djakovora és vissza 

közlekedő tehervonatoknál a személyszállítás megszüntettetik. 
A Fiúméból délután 2 óra 05 perczkor Delniczére induló és 

a Delniczéről éjjel 10 óra 38 perczkor Fiúméba érkező vasár- és 
ünnepnapi vonatok megszüntettetnek. 

A kaposvár—fonyódi vonalon. 
A Fonyódról jejenleg éjjel 3 óra 32 perczkor induló vegyes-

vonat helyett egy személyvonat helyeztetik forgalomba, mely 
Fonyódról réggel 5 óra 35 perczkor indul és Kaposvárra reggel 7 
óra 49 perczkor érkezik. E vonat Fonyódon a déli vasút vona-
laihoz Budapest és Pragerhof felől; Kaposváron pedig a gyors-
vonathoz Budapest és a személyvonathoz Űjdombóvár felé nyer 
csatlakozást. 

A szigetvár—kaposvári vonalon. 
Szigetvárról a reggeli vegyesvonat korábban, azaz már reggel m 

4 óra 40 perczkor indíttatik és Kaposváron csatlakozást nyer a 
személyszállító gyorstehervonathoz Gyékényes felé, 

Kaposvár és Kadarkút között oda és vissza egy új vegyes-
vonatpár helyeztetik naponta forgalomba. 

Az új vonat Kaposvárról csatlakozással Budapest és Siófok 
felöl, délelőtt 11 óra 58 perczkor indul, Kaposmérőn csatlakozást 
nyer í iume felől és Kadarkútra délután 1 óra 15 perczkor érkezik. 

Az ellenirányban az új vonat Kadarkútról délután 1 óra 35 
perczkor indul és Kaposvárra délután 2 óra 44 perczkor érkezik, 
hol csatlakozást talál Fiume, Siófok, Fonyód és Szigetvár felé. 

A dugoseló—novskai vonalon. 
A Novskáról este Dugoselora induló személyszállító teher-

vonat megszüntettetik. 
A banovajaruga—pakraci vonalon, 
A Banovajarugáról délelőtt 8 óra 31. perczkor Pakracra 

induló és az innen este 7 'óra 41 perczkor Banovajárugára érkező 
személyvonatok forgalma megszüntettetik. 

A pozsony—újváros—szombathelyi vonalon. 
Pozsony—Újvárostól Ligetfaluig munkaszünetes napok kivé-

telével naponta egy új vonat helyeztetik forgalomba. E vonat 
Pozsony—Újvárosból reggel 8 órakor indul. 

Az adony—pusztaszabolcs—tapolczai vonalon. 
A Budapestről délután 3 óra 50 perczkor Tapolcza felé 

induló és a Tapolcza felöl délelőtt 9 óra 55 perczkor Budapestre 
érkező gyorsvonatok Balatonarácson és Aszófő —Tihanyon rendesen 
megállíttatnak. 

Budapest, 1909 szeptember hóban. 
Az igazgatóság. 
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Az Élet Könyvéből. 
Közelebb az üdvösséghez. 
— A reformáczió ünnepére. — 

„ . . . Most közelebb van 
hozzánk az üdvösség, mint a 
mikor hivőkké lettünk". 

(Róm. 13.n). 

Mikor Saul hivővé lett . . . Mikor Krisztus 
újjáteremtő lelke tanítvánnyá, világ-hódító Pállá 
szentelte.. . Es most, midőn a világ fővárosába, 
Urának kicsiny nyájához apostoli tanítással, fed-
déssel és buzdítással fordul . . . A két állomás között 
levő út a fejlődés útja. A kezdő hivő tanítvány 
sok hivő léleknek mestere és szellemi atyja lett. 
Megtanulta Ura nyomában járni, keresztjét vinni 
és kebelén pihenni. Megtanulta, hogy az Atyának 
engedelmesebb gyermeke, Mesterének hűbb tanít-
ványa s embertársainak igazabb testvére legyen. 
Most közelebb van hozzá az üdvösség s ő az üdvös-
séghez, mint a mikor hivővé lett. 

Mikor a császárvárosban az első megvetett 
zsidó s az első pogány rabszolga Krisztus köve-
tőjévé le t t . . . S most, midőn áldatlan körülmények 
ellenére is egy kis serege gyűlt a kereszt Kirá-
lyának és az a kis sereg a császárnál nagyobb 
Király szolgálatában magasabbra fejlődött. . . Most 
közelebb van e kis sereg az üdvösséghez, mint a 
mikor tagjai hivőkké lettek. 

Azóta, hogy az első tanítványt elhívta az új 
élet Fejedelme a galileai kék tenger par t járól . . . 
Azóta serege gyűlt Kelet és Nyugat városaiban. 
Az a sereg a külső és belső fejlődés útjain tovább 
haladt, a vezetők kezén, a Vezér nyomdokán az 
Atya örök városa felé. „Most közelebb van hoz-
zánk az üdvösség, mint a mikor hivőkké lettünk". 

Aztán megjárta a keresztyénség a diadal, a 

hatalom, a meghamisítás, a megrontás útját. Tanná, 
színjátékká, politikává, kereskedéssé és Babilonná 
tették. Dosztojevszky hatalmas rajza szerint: kija-
vították a keresztyénséget. A szeretet és szabadság 
krisztusi evangéliumát misztériummal, csodával és 
tekintéllyel helyettesítették. A Legfelségesebb he-
lyébe a leggyarlóbbak egyikét tették. Elvitték 
„messze vidékre" (Luk. 15.13.) az atyai örökség 
drága értékeit s eldorbézolták. És ^t&mada nagy 
éhség azon a vidéken" (Luk. 15.u). És lőn nagy 
sötétség és kimondhatatlan romlás a föld kerek-
ségén. Most távolabb volt a világ az üdvösségtől, 
mint a mikor az igaz hittől kezdett eltávolodni. 

De jött az új hajnal. Lőn világítélet és világ-
újjászületés. Isteni lélek és emberi kéz visszave-
zette az eltévedt embervilágot az üdvösséghez. A 
jobbik rész hivővé lett és közelebb ment az üdvös-
séghez. A legnagyobbszerű fejlődés vezérlő világ: 
hatalmává lett a reformáczió. 

Azóta megjártuk az élet-halálharcz, a tanba-
merülés, az egyoldalú kegyesség, a félszeg bírálat, 
a nagy forradalom, a visszaszorítás, a tudományos 
fellendülés, az egyháztársadalmi föléledés, a nagy-
arányú hittérítés, az állammal és a társadalom-
forradalmi irányzatokkal való küzdelem, az istenes 
és istenellenes irányzatok nagy küzdelmének az 
útját. 

Es most, a huszadik század elején, nyugodtan 
elmondhatjuk általánosságban: „Most közelebb van 
hozzánk az üdvösség, mint a mikor hivőkké let-
tünk". 

Közelebb vagyunk az üdvösség nagy értékei-
hez, hitben és tudásban egyaránt. Rendkívül sokat 
tudunk az Üdvözítő személyéről,, koráról és két-
ezer éves hatásáról. S ha a különböző tudományos 
irányzatok küzdenek is egymás ellen, az vitán 



felül való közös nagy igazság, liogy a jézusi 
élet az ember feladata, a jézusi világeszmény meg-
valósítása az emberiség czélja, s a személyes és 
társas élet középpontja a názáreti Jézus hatalmas 
személye. A protestáns keresztyénség főbb irány-
zatai között megszűnt a százados testvérharcz s 
hitben, tanban és életben testvéri kapcsolat jöt t 
létre közöttük a Jézus Krisztus örök evangéliuma 
alapján. Még a mellékirányzatok is a szabad 
keresztyén személyiség alapelvében belefonódnak 
a protestáns világkeresztyénség nagy közösségébe. 
Zwingli, Luther , Melanchton, Kálvin s a többi 
reformátor méregetése már nem választja el a 
testvérek lelkét. Mind a mieink ők, mi a Krisz-
tusé, 0 pedig az Istené (1. Kor. 3.22, 23). 

A római világhatalommal szemben egy sereg-
ben állunk a Krisztus lobogója alatt és refor-
mátoraink útmutatása mellett. A szabad egyház 
a nagy eszményünk az ál lamokkal szemben; Jézus 
szocziális evangéliumát valósító keresztyén társa-
dalom pedig a társadalom-romboló irányzatok elle-
nében. Szabadság és rend, hit és tudás, eszmény 
és élet között való összhang a hitvallásunk, czé-
lunk és mindennapi törekvésünk. A világ minden 
népének evangéliumi keresztyénné tevése állandó 
feladatunk. Ezért vagyunk közelebb az üdvösség-
hez — általában. 

S ha személyenként és egyes országokban 
távol vagyunk az üdvösségtől: az üdvösség meg-
közelítésének lehetősége, szüksége és boldogsága 
indítson bennünket Pál buzdításának megfogadá-
sára „Ideje már, hogy az álomból fe lserkenjünk, 
mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint 
a mikor hivőkké let tünk". 

T e is magyar protestáns keresztyénség, ébredj 
s menj közelebb az üdvösséghez! Ezzel ünnepeld 
meg a reformáczió emlékét Kálvin János nagy 
esztendejében! V. J. 

Visszaemlékezés és köszönet.* 
Befejeztem magyarországi tanulmányútamat. Tanul-

tam és gyönyörködtem. Még ez az utóbbi szó is fogya-
tékos. El vagyok ragadtatva. Ilyen szép útat még álmom-
ban sem képzeltem, s nem is lesz benne többé részem. 
Még sokáig szemem előtt fog lebegni az a kép, melyet 
a budai rész és Duna a pesti oldalon járónak nyújtanak, 
valamint a nagy magyar Alföld végtelen, melankolikus 
rónája. 

De én nem a természet szemlélésére mentem, ha-
nem a kálvinista egyház, a magyar kálvinizmus tanul-
mányozására, 

* Lapunk szerkesztősége megkérte Doumergue Emilt, a 
montaubani református theologia tudós dékánját, hogy magyar-
országi útján szerzett benyomásairól irjon lapunk számára. Ezt 
közöljük az alábbiakban, dr. Tari Imre fordításában. 

Európában csak három nagy kálvinista egyház van, 
mely a XVI. században keletkezett: a skót, a holland 
és a magyar egyház. A kálvinizmusról és hatásairól nem 
alkothatunk tökéletes képet, ha nem ismerjük az illető 
egyházakat. Ámde a magyar egyház harmadfél millió 
hívőjével eddig még terra incognita volt előttem és a 
kontinens legtöbb protestánsa előtt. Genfben annyi ma-
gyarral találkozván, elfogott a vágy, hogy meglátogas-
sam őket saját otthonukban. Meghívtak. Három hetet 
töltöttem körükben és sorra jártam mind az öt theologiai 
akadémiájukat. 

A magyarok és francziák közt sok hasonlóságot 
fedeztem föl. Különösen hasonlítanak a délfrancziaorszá-
giakhoz. Elevenek, lelkesednek, képzeletük erős, ékes-
szólók. A magyar szónokember. Könnyen, tüzesen beszél. 
Ebédnél, banketten mindig kész egy pohárköszöntővel, 
néha többel is. Sohase felejtem el: egy egyszerű föld-
míveshez tértem be, a ki épen akkor jött meg mezei 
munkájáról. Szépen, úri módra megállt előttem s rövid, 
talpraesett beszéddel üdvözölt. 

Hamar rájöttem arra, hogy a magyar kálvinisták 
fajmagyarok. Ok képviselik az ősi nemzeti elemet, mely-
nek ezredéves bejövetelét nem nagyon régen ünnepelték. 
Történelmükben ez a fajmagyarság játszotta mindig a 
legnagyobb szerepet, A magyar alkotmányosság és füg-
getlenség kivívásában övék a főérdem. Egyszersmind ez 
az elem a legjellegzetesebb. 

A magyar nagyon nemeslelkű, lovagias, nagyon 
szereire méltó, modorában igen egyszerű, bizalomkeltő 
színben tűnt fel előttem. Igen szívélyesen és — mond-
hatom — nagyszerűen fogadtak : Budapesten a ragyogó 
klubhelyiségben, a hol a földmívelésügyi miniszter látott 
vendégül, épen úgy, mint az alföld kicsiny falujában, a 
hol egy asszony arra kért, hogy üdvözöljem nevében 
a franczia nőket. 

Nem fogom elfeledni, s fogadják legmélyebb hálám 
kifejezését! 

* 

Ez a felejthetetlen, vendégszeretet tette az én ta-
nulmányútamat lehetővé. 

A magyar nyelv, mely annyira elüt az ismert nyel-
vektől, olyan kinai fal féle, mely egyfelől fejleszti, más-
felől elszigeteli a magyar népet. 11a Németországban, 
Hollandiában, Angolországban, Olaszhonban utazol, bár 
nem érted is nyelvöket, azért mégis megértesz valamit 
a falragaszokból vagy az újságczimekből. Egy-két szót 
magad is ki tudsz ejteni. Itt, ha az utczán elhaladsz, 
senkit se értesz meg és senki se ért meg. Ez különös 
érzést kelt benned. Mintha csak süketnéma volnál és 
süketnémák közt járnál. íme, ilyen nagy a nyelvi elszi-
geteltség ! (Kiveszem a városokat, a szállókat, a hol né-
metül és néha francziául is beszélnek.) Nem társaloghatsz. 
Könyveket, czikkeket, magyarul írt tanulmányokat nem 
olvashatsz. Tolmács nélkül nem boldogulhatsz. Ilyen kö-
rülmények között tudományos eredményekre vajmi keve-
set számíthatsz. 



De ez alatt a három hét alatt mindig voltak olyan 
lelkészek és tanárok körülöttem, a kik jól beszéltek né-
metül. Velem voltak kora reggeltől késő estig. Mindenről 
fölvilágosítottak. Kérdéseimre kimerítően feleltek. Útba-
igazítást nyertem a szállodában, az utczán, könyvtárak-
ban, a vonaton. így tanultam ón három héten keresztül. 
Folyton jegyeztem. Tele írtam öt vagy hat füzetet. 

Meglátogattam Pápát, Debreczent, Kolozsvárt, Buda-
pestet, Sárospatakot és egy falut. Mindent láttam, min-
dent hallottam, mindent megtapasztaltam. Hálás köszöne-
tem sohasem halványul el. 

* 

Mit láttam, mit tapasztaltam? Hogy erre megfelel-
hessek, arra nem elég ennek a lapnak szűk kerete. Ha 
Isten megsegít, főbb benyomásaimat egy kisebb kötetben 
írom meg. Kötelességemnek is tartom, hogy a kálvinista 
Magyarhont megismertessem protestáns testvéreinkkel, 
annál is inkább, mert kevéssé ismerik a külföldön. Ha 
egymást megismerjük, eltűnnek az előítéletek. 

Magyarország valóban kálvinista. Kálvinistább, mint 
a milyennek az ember képzelné. De nem oly értelemben, 
a hogy azt közönségesen vesszük. 

Szigorú orthodoxiával itt nem találkozunk. Ha va-
laki az ellenkezőjét állítaná, tévedne. A theologiai aka-
démiák és valószinűleg a lelkészi kar is szabadon csat-
lakozik egyik vagy másik irányhoz. Vannak egyházak, 
melyekben az orthodox hit szunnyadozik, de olyanok is 
vannak, melyekben új életre kap. 

Gyakran halkntam „pietista" irányról beszélni, a 
mely —- mint látszik — Budapestről indul ki s teret 
hódít magának. 

Egyik legfontosabb jelenség még az, liogy általá-
nos az a nézet, hogy a kálvinista egyháznak bizonyos 
újításra van szüksége, a mi részben már meg is indult. 
A pietizmus, a belmisszió, a bensőségesebb lelki élet 
kérdései foglalkoztatják az elméket. Keresik a czélra 
vezető eszközöket. De még nincsen teljesen kialakult 
felfogás. A Genfbe jött nagyszámú küldöttség is azt je-
lenti, hogy a lelkeket ezek az érzések uralják. A lelké-
szek Debreczenben tartott kongresszusa, melyen körül-
belül 800 lelkész jelent meg; ugyanazt dokumentálja. A 
politikai harcz, a róm. katholikus propaganda erőfeszítései 
s egyéb dolgok folyton izgatják, foglalkoztatják a lel-
keket. Hű marad-e a magyar kálvinizmus ősi hagyomá-
nyaihoz? Képes lesz-e nagy történelmi szerepét tovább 
folytatni? Sokakat aggodálom fög el, ha erre gondol-
nak. Az élet sokat ígér, — keveset ad. 

Én, mint különösen hálás testvérük, szeretetem 
egész hódolatával fordulok Önökhöz. Hozzon a jövő 
Önöknek bőséges áldást ! Magyarország az ő történelmét, 
nyelvét, a szabadságért, függetlenségért vívott harczok-
ban megnyilvánult hősiességét, modern kulturáját a kál-
vinista hitnek köszönheti. Kívánom, találják meg a ma-
gyarok azt, a mit keresnek: ősi hitükben, az igaz hitben, 
az igazi keresztyén hitben való megújhodásukat, meg-
erősödésüket! Doumergue E. 

Kálvin-otthon. 
II. \ 

Sehol a világon nem követnek olyan képtelen „nem-
zeti" politikát a diákokkal, mint mi! Míg Németországnak 
22, Franciaországnak 16, Nagy-Britáimiának 15 s még 
a kis Svájcznak is 7 egyeteme van, addig Magvarorszá-
gon mindössze 2 van (a zágrábival együtt 3) ! S mi még 
mindig nem az ötödik, hatodik, hanem csak a harmadik 
magyar egyetemért harczolunk ! 

A legbetegesebb állapotot a jogi karon látjuk. Az 
előadások kötelező látogatása és az előírt kolloquiumok 
elől a jogakadémiákról is Budapestre tódul a jogász 
ifjúság. Másrészüket a mellékkereset reménye vonzza ide. 
Az 1906. év őszén pl. 3774 joghallgató iratkozott be 
Budapestre. Ha egyszer minden jogász rászánná magát, 
hogy elmegy előadást hallgatni, a fele, vagy tán a har-
madrésze se férne be a tantermekbe. Egyes tanároknak 
meg annyi hallgatója van papiroson, hogy a negyed, 
ötöd része se mehetne be hozzájuk 1 

A tudományegyetemen nem is követelik meg a 
hallgatóktól, hogy előadásokra járjanak. Mindössze csak 
annyit kívánnak m^g, hogy mindenki személyesen irassa 
alá az indexét a félév elején és végén. Az, hogy a két 
aláíratás közt mit csinál, látja-e valaha az egyetemet, 
teljesen a hallgató jószántára, meg néhány „kitapasz-
talt abb" diákpajtására van bízva. Kolloquiumi, kényszer 
nincs s a mai határtalan túlzsúfoltság mellett lehetetlen 
is. így- a hallgató legtöbb- tanárját, csak az aláíratások-
nál és a vizsgáknál látja, A szomorú eredményt: a buká-
sok kétségbeejtő statisztikáját ismerjük.- A hallgatók: 
negyedrésze helyett csak nyolczadrésze végzi az egye-
temet, Tehát négy év alatt kidől a fele l Valóban ijesztő 
arány ! ...... . 

Mindez a „tanulás szabadságának" hangzatos jel-
szava alatt történik. Pedig nem szabadság, hanem „szaba-
dosság'1 ez! Nincs szabadságszeretőbb nép az angoloknál, 
skótoknál, amerikaiaknál. Az ilyen szabadosságba csapó 
szabadságot azonban nem ismerik. Egyetemeiken a taná-
ruk rendszeresen olvasnak névsort, a hallgatók kötelesek 
félévenként számot adni készültségükről. Sőt a világ 
két leghíresebb egyetemén: az oxfordin ós a cambridge-in 
a hallgatók kollégiumokban kötelesek lakni. Csak kivé-
telesen eugedik meg egyes idősebbeknek és házas embe-
reknek, vagy idegeneknek, hogy kivül lakjanak. A sza-
badságszerető angolok, skótok, amerikaiak tudják, hogy 
az ifjúságot ebben a legkritikusabb korszakában nem 
szabad magára hagyni, hogy ilyenkor vannak a legtöbb 
kísértésnek kitéve. Mi persze csak Németországig látunk 
és nem merünk ifjaink szabadságának megszorítására 
gondolni, míg a németek nem teszik. Pedig mekkora 
különbség van a lobbanékony magyar ifjú lelkülete és 
a világ meghódításáról álmodó s azért igyekvő és leg-
nagyobbrészt alapos német ifjúé közt! 

A magyar ifjú szereti a társaságot, a baráti kört. 
Társai körében szivesebben szakít időt komolyabb tanul-



Hiányokra is. Teljesen idegen s vele csak üzleti alapon 
álló környezetben azonban nem érzi jól magát. Az ilyen 
környezetből menekül az utczára vagy a pajtások körébe. 
A törekvőbbek a könyvtárakba szeretnének bejutni, hol 
meleg és csöndes helyen nyugodtan tanulhatnának. Való-
ságos csatározások folynak délutánonként az egyetemi 
könyvtár előcsarnokában, de az ostromlókból mindössze 
csak százegynehány juthat be. A múzeum könyvtára csak 
a kora délutáni órákig van nyitva, a tud. akadémiáé 
pedig messze van és olvasóterme kicsi. 

Az egyetemről is, meg a könyvtárakból is kiszoruló 
vidéki ifjú mit csináljon? Hazamenjen'? A külföldi diák-
városokban oly szépen beváló pensionok nálunk még, 
úgyszólván, ismeretlenek. Háziasszonya csak a havi lak-
bért űzető igedent látja benne. Pénzért ad neki szobát 
— semmi egyebet. Fűtő- és világítóanyagról önmagának 
kell gondoskodnia. Zsák számra kell a fát, szenet hor-
datnia. Pénzét rendesen még a hónap elején elkölti. 
Fűtésre a holnap derekán már alig akad pénze. Hideg 
szobában s egyedül nem akar maradni. így a komolyabb 
elem is kiszorul utoljára az utczára, s rászokik a szóra-
kozásoknak többé-kevésbbé veszélyes helyeire. 

Hány tehetséges ifjút látunk elzülleni ebben a 
modern Babilonban. Följönnek jeles érettségivel, egy 
sereg reménységgel — és itt hagyják az egyetemet befeje-
zetlenül s egy csomó keserűséggel Önmaguk ós szegény 
diákokról megfeledkező társadalom iránt. Mikor ilyeneket 
látok, eszembe jut Hugó Viktor sülyedő ifjújának szo-
morú története, a kiről Mott János is oly szépen beszélt 
ittjártakor. Ott jár az ifjú a tengerpart süppedékes 
fövenyén. Egyszerre csak sitlyedni kezd. Mind mélyebbre 
és mélyebbre sülyed. Előbb térdig, majd derékig, vállig 
süpped. Már csak a feje látszik ki, kétségbeeséstől föl-
dúlt arczvonásokkal. Azután a gyilkos föveny elnyeli a 
száját, a szemét. Már csak segélyért kinyújtott karja 
mered ki. Azután lassanként azt is betemeti a homok. 
Egy ág, vagy egy darab kő, melyen megkapaszkod-
hatott volna, megmenthette volna. Mit adott volna az 
az ifjú, ha valaki segítő karját nyújtotta volna felé és meg-
mentette volna az élet számára ? ! S mit adna száz- meg 
száz ifjú, kik szemünk láttára sülyednek erkölcsileg 
mind mélyebbre és mélyebbre s a kiknek többször csak 
az a bűnük, liogy az Isten tehetséget, de a mellé sze-
gény szülőket adott nékik életük eme küzdelmes, süp-
pedékes korszakában kinyújtaná feléjük segítő karját 
s olcsó pénzért tisztességes,' barátságos és az elhagyott 
tűzhely melegét is némiképpen pótló otthont nyújtana 
nékik ?! 

Egyházunknak hány tehetséges, szép reményekre 
jogosító tagját mentené meg az ilyen otthon a könnyelmű 
és elzüllésre vezető élettől! Hányat buzdítana társainak 
példája s a szigorúbb intézeti fegyelem a komolyabb 
munkára. Mennyire fokozná az egyházhoz való tartozás 
tudatát is egy vallásos szellemben vezetett Kálvin-otthon ! 
Mindannyian érezzük, milyen nagy baja egyházi életünk-
nek, hogy a vezetésre- és egyházi terheink viselésében 

is jó példával való előljárásra hivatott elemek nagy része 
mily közönnyel viseltetik egyházunk iránt. Ezt a közönyt 
is megtörné egyházunknak az ifjakkal szemben tanúsított 
fokozottabb érdeklődése és jótevő szeretete. Ifjaink hálá-
val emlékeznének meg arról, hogy egyházuk adott nékik 
életük legküzdelmesebb korszakában barátságos otthont. 

Az egyháztársadalmi munkásság vezetésére alakult 
Kálvin Szövetség figyelme újabban tanonczaink elhanya-
golt állapotára is ráirányult. Buzgólkodására a budapesti 
egyház vette kezébe szegény tanonczaink ügyét. Az intéz-
mény hamarosan kebelére fogad ötven fiút s tisztességes, 
hazájukat, egyházukat szerető iparosokat nevel belőlük. 
Szeretnők, ha a Szövetség vezetői belátnák, hogy épp 
ekkora, sőt még nagyobb szüksége van a nagyvárosi élet 
forgatagába kerülő főiskolai ifjúságnak is ilyen otthonra. 

Karolja föl a Szövetség ezeknek az ügyét. Alakít-
son külön bizottságot, mely kezébe venné az ilyen intéz-
mény fölállításával járó előkészítés fáradságos teendőit: 
elkészítené a terveket, költségvetéseket, szervezeti szabá-
lyokat. Azután nyújtsa be azokat akár a budapesti egy-
házhoz, akár a dunamelléki egyházkerülethez. A kész 
tervekből ós költségvetésekből kiviláglanék, hogy a leg-
kisebb anyagi koczkázattal se járna ez a vállalkozás s 
mérhetetlen előny származnék belőle egyházunkra. 

Örömmel értesülünk, hogy a theologia czéljaira 
legutóbb megszerzett nagy épületben egyházkerületünk 
több kiváló tagja is gondol ilyen diákotthonra. Nem is 
kételkedünk, hogy akár a budapesti egyház, akár egyr 
házkei ülétünk belátja, hogy égető sebet orvosol s Istennek 
tetsző munkát végez, ha fölállítja — eleinte talán szűkebb 
keretek közt — a Kálvin-otthont. S ez lesz a magyar 
Kálvin-jubileum legékesebben szóló, egyházunk és hazánk 
javára legtöbb áldást hozó alkotása! 

Dr. K, I. 

I S K O L A Ü G Y . 

A theologiai tanterv-revizió ügyéhez. 
Megkaptuk a legközelebbi konventi gyűlés elé 

kerülő theologiai akadémiai új tantervet és vizsgái sza-
bályzatot. (A magyarországi ref. egyház theol. akadé-
miáinak tanulmányi és vizsgálati rendje.) Észrevételeinket 
rá a következőkben tesszük meg: 

Összehasonlítva az 1883 iki konventi tantervvel, 
azonnal szentbe tűnik, hogy az új bővebb; ez a bőség 
azonban nem annyira a tantervben, mint inkább a vizs-
gái szabályzatban jelentkezik, melynek ily részletes kidol-
gozását az egyöntetűség és a gyakorlati szükség kívánta. 
Hogy kielégítő lesz-e, azt csak a gyakorlat fogja meg-
mutatni. 

Magában a tantervi részben következő változtatások 
vannak: A dogmatörténelem a kötelező theol. tárgyak 
közül a nem kötelezők közé került; a theol. encyklo-
paedia pedig fordítva, ezek közül amazok közé;s köte-
lezőkké tétettek — nagyon helyesen — a tudományos 



szemináriumok. A nem kötelező theol. tárgyak csoportja 
jóval kisebb lett, nyilván azon tapasztalat következtében, 
hogy a kihagyottakat úgy sem adták elő eddig sem. A 
ki akarja, a tnd. szemináriumok s a speczial-kollégiumok 
keretébe beillesztheti. 

A kötelező bölcsészeti tudományok előírt terje-
delme és óraszáma megfelel a réginek; de a gazdag 
választókot nyújtó nem kötelező tantárgyaké jóval na-
gyobb. Ezek közt van a ma minden oldalról méltán 
sürgetett szocziologia is. Sajnos, hogy e sok szép tudo-
mánnyal nincs arányban az órák és a professzorok száma. 
Haladás itt az is, hogy a paedagógiát fölvették az alap-
vizsgára, a budapesti és pápai akadémia kívánságának 
megfelelőiig ; de nagy kár, hogy nem a bölcsészettör -
ténelemmel együtt ós nem az isagogikák áthelyezésével 
a III—IV. évre, mint a budapesti akadémia kívánta, a 
minek következtében ez is csak féleredmény, az alap-
vizsga pedig terhes lett. A bölcsészettörténet tehát meg-
marad továbbra is hamupipőke szerepében, pedig igazi 
alapvetést ez adna. E mellett megismertetné a theolo-
gust a theologia elleni mult és jelen támadások termé-
szetével s a védelem eszközeivel is. Egész mai művelt-
ségűnkön érzik a filozofiai háttér hiánya. 

A modern nyelvekről szóló részbe nem ártót volna 
belevenni a régiből a czéi és mérték meghatározását, 
mert ezeket nagyon komolyan kell venni. 

A gyakorlati tárgyak közt új és helyes a magyar 
alkotmánytannak kötelező, a zenének ós gazdaságtannak 
a íiem köfelező tárgyak közé való felvétele. 

Általában kidomborodó vonása az új tervezetnek a 
réginél nagyobb gyakorlatiassága, mely különösen szembe-
tűnő a gyakorlati theol. tárgyainak nagyobb terjede-
lemben és óraszámban való fölvételénél. Ez kétségkívül 
az idők jele, illetőleg annak megértése. 

De e szélesebb keretbe tartalmat is kell adni. Ezt 
főként a bibliai tudományok fokozottabb és czélszerű 
tanításától lehetne várni. E tekintetben azonban e ter-
vezet egy lépéssel sem haladt előre a régihez képest. Vedig 
minden oldalról, gyűléseken és sajtóban, ebben követelt ala-
pos reformot az egyházi közvélemény. Atervezet most is még 
a német egyetemeken megállapodott keretek közt marad. 
Nem veszi észre azt a nagy különbséget, a mely a mi 
viszonyaink és a németeké közt van. A német egyetemi 
tanár megelégedhetik egy-egy részletkérdés kifejtésével 
vagy néhány bibliai fejezet exegetálásával is egy-egy 
félévben, mert rajta kívül még magántanárok is adnak 
elő ugyanabból a tárgyból, és utalhatja az ifjút egy 
nagy irodalomra, melynek a viszonyokhoz mért isme-
retét meg is kívánják tőle a vizsgán. De mi ezt alig 
tehetjük s a vizsgákon jóformán csak arra az anyagra 
szorítkozhatunk, melyet a tanároktól kapott a jelölt. És 
mégis a németek kereteihez akarunk alkalmazkodni s e 
mellett beható ismertetésről mer beszélni a tervezet. 

Aztán még egyet kérdünk a tervezet készítőitől: a 
héber és az újszöv. görög nyelv tanítását az I. éven 
rendelik, mindkét exegesist pedig a III—IV. éven. A 

II.-évfolyamon tehát szünetel mindkét nyelvvel való fog-
lalkozás. Vájjon ezt a pausát előnyösnek tartják a 111— 
IV. évi exegetikai tanulmányokra? Mi úgy látjuk, hogy 
ez a legnagyobb paedagogiai képtelenség, melyre ezennel 
fel is hívjuk a konvent figyelmét, kérve, hogy a ter-
vezetnek különösen a bibliai oktatásra vonatkozó részét 
vegye alapos átdolgozás alá. 

T Á R C Z A . 

Luther és a reformáczió modern felfogásban. 
Egy Alberti Konrád nevű, tekintélyes német író, 

nagyobb művelődéstörténeti munkán dolgozik, a mely-
ből 1906 óta eddigelé három kötet jelent meg. Czíme 
„Az emberiség útja". Mindenben eredeti felfogásra törek-
szik. I. kötetének a czíme: „Osiristól Pál apostolig", 
s a II. ós III. köteté: „János jelenésének könyvétől 
„a tiszta ész bírálata" (Kant főműve) megjelenéséig". 
A IV-ik a modern természet- és társadalomtudományi 
mozgalmakat fogja tartalmazni. Nagy tájékozottsággal, 
az emberiség szellemi és anyagi művelődósének egész 
körét öleli föl, de inkább szellemes, mint találó módon 
jellemezve a főbb korszakokat és vezérlő egyéniségeket. 
A szellemi fejlődés történetében fölkeresi a Carlyle-féle 
„hősöket", de meg tudja találni a kort mozgató esz-
méket is. Modern zsidó ember, a Graetz, Stein vagy 
nálunk Alexander B. és Goldzieher iskolájából való, — 
ezt kötelességünk megemlíteni, mivel lényegesen meg-
határozza a keresztyénséghez és a reformáczióhoz való 
egyoldalúan modern viszonyát. 

Felfogása szerint is a középkori hierarchiai pápás 
szervezet tűrhetetlenné vált. Az elnyomott egyén a saját 
személyiségében gyökerező jogainak kivívására törekedett; 
első sorban a vallásos élet terén, mivel az akkori korhoz 
híven a vallásban kereste a szellemi élet legfőbb kép-
viseletét. A reformáczió az érző és gondolkodó egyénnek 
első kísérlete a szellemi-egyházi nyomás lerázására, s 
csak erről az oldaláról van jelentősége az emberi műve-
lődés legújabb történetében Az úrvacsorai vitának is 
— dogmatikai mellékízétől eltekintve — ez a jelentő-
sége van. Valójában a három évszázadon át folytatott 
küzdelemnek a kezdőpontja ez a vita az egyes ember 
személyes szabadságáért s az előjogokkal hivalkodó 
papság kizárólagos uralmának lerázásáért. Az első demo-
kratikus küzdelemben a német parasztság gondolkodott 
helyesen, a midőn a papok választását a községek 
részére követelte, s azokban az egyenjogú választók 
bizalmi férfiait látta. íme az úrvacsora vallásos szer-
tartásának modern demokratikus értelmezése. 

De ne feledjük, hogy a „reformáczió"-nak nevezett 
mozgalom csakis az éjszaki népek egy részére terjedt ki. 
Más népek más útakat választottak személyes szabad-
ságuk kivívásáért. Nem vádolhatjuk a francziákat, wal-
lónokat ós olaszokat azért, hogy a merev hierarchiai szerve-
zetű róm. katholiczizmnshoz való ragaszkodásukban nem 



látták a kulturális haladás akadályát. Tisztán germán 
mozgalomnak sem mondhatjuk a reformácziót, mivel a 
germán népek egy része, p. o. a Rajnán túl. nem tudott 
elszakadni rég megszokott vallásos képzetei világától, 
míg másrészt a csehek, svájcziak és skótok jóval a ger-
mánok előtt is reformeszméknek hódoltak. 

Közelebbről Luther, a német reformáczió hérosza 
nem egyedül álló gigászi jelenség, hanem csak egyike a 
többieknek, sőt talán nem is a legjelentékenyebb a 
reformátorok között. Az igazságszeretet dolgában fölötte 
állott Husz. előkelő gondolkozásban Zwingli, a legneme-
sebb és legrokonszenvesebb reformátor, bátorságban 
Knox s'szellemi művelődésben Adelgonde. A- törhetlen 
akaratú és vas következetésségű^Kálvint szerzőnk meg 
sem említi a reformátorok között. De azért hamis az a 
vád, mintha a reformáczió semmi újat sem hozott volna 
az emberiségnek. Az albigensek, waldensek stb., czéljaik 
tisztasága daczára, helyi érdekű vívmányoknál egyebet 
nem értek el. Ideálista alapozásukhoz hiányzott a reális 
háttér, szerzőnk szerint az erős politikai hatalom. 

A mint a pápáság a XV-ik század végén eléggé 
rövidlátó módon önmagát végérvényesen szervezte világ-
hatalomnak s a hatalomért való küzdelmében legyőz-
hetetlennek tekintette, külső fénnyel és pompával akarta 
e hatalomvágyat biztosítani. Hatalmához külső symbolikus 
fényt keresett s azt meg is találta Szent Péter római 
templomának, mint világuralma látható jelének megépí-
tésében. $ tudjuk, hogy ez a pápás világuralmi törekvés 
volt a reformáczió külső megindításának az oka. E külső 
képviselethez pénz kellett, s annak megszerzése, mint a 
Tetzel-féle üdvkereskedés is igazolja, nem épen a leg-
tisztább eszközökkel történt. Az ellene folytatott küz-
delem tehát szerencsés fogás volt az oppoziczió ré-
széről. 

Csehországban, az egyházi küzdelem egyik leg-
fontosabb területén, más indítóokok irányították e moz-
galmat. Nemzetiségi küzdelmek, a cseh nemzetiségnek 
a német nemesség általi leigázásai voltak azok a poli-
tikai okok, a melyek a husszita mozgalmat élesztették. 
Amerika fölfedezésével a földgömbnek egyházi képe 
megváltozott, az írásnak eredeti okiratait kutatták, sőt 
abban különbséget tettek az eredeti isteni ige s a későbbi 
emberi, tehát kortörténeti toldalékok között. Küzdelmük 
éle főleg a pápaság ama jogigénye ellen irányult, mintha 
ő képviselné a földön az Isten személyes akaratát és 
méltóságát. A pápaság egyházi és világi mindenhatósága 
elleni küzdelemnek vezérei, ú. m. Wycleff, Savonarola 
és Luther, papok voltak. Mirabeauhoz vagy St. Justhoz, 
Marx-hoz vagy Lassale-hoz hasonló szocziális szellemű 
tényezők e mozgalomban nem szerepeltek. 

Csehországhoz hasonlóan, Németországban is poli-
tikai-gazdasági okok voltak a szellemi mozgalom rugói. A 
holt kéz földi uralma nem egy ponton károsította meg 
a nemzeti gazdasági életet, A mai Ausztria, Magyar-
ország és Spanyolország napnál világosabban igazolja, 
hogy a papi birtok a nemzetre nézve elveszettnek tekin-

tendő. A bűnbocsátó czédulák elárúsítása is Szent Péter 
római temploma javára sok érczpénzt vont el Német-
országtól, úgy hogy szerzőnk mai történeti materialista 
fölfogása szerint, az indulgencziák elleni küzdelem is 
nemzetgazdasági okokra vezetendő vissza. (így hát maga 
Luther is szocziális gazdasági s nem vallási reformátor 
volt I) A theologusok természetesen vallási okokkal küz-
döttek az egyházi bűnbánat pénzszerző praxisa ellen, de 
azért első reformátori röpirataiban, legerősebben „A német 
nemességhez" czímzett iratában, maga Luther is rneny-
dörgött a „buta németeknek csalfa olasz kiszipolyozása" 
ellen. 

Az akkori laikus világ szellemi állapota hatalmas 
föllendülésnek indult. A tengeri hajózás s új földrészek 
fölfedezése tágította a laikusok szellemi látókörét. Meg-
nyíltak a szemei az érzéki világ véghetetlen gazdag-
sága iránt. A németek tengeri kereskedelme Portugáliá-
val még India gazdagságát is megnyitotta. Kiváló czégeik 
az egész földkerekségen voltak érdekelve. A könyvnyom-
tatás mestersége a legszélesebb körök szellemi életét 
gazdagította, s a fametszetek szemléltető képei a tudás 
népszerű elterjedésére vezettek. Mi több, a puskapor 
feltalálása a nagy tömegek jelentőségét és önérzetét 
emelte a hadviselésben. S végül a territoriális fejedelmek 
nagyobb önállósága és függetlenségi törekvése a császári 
hatalom túltengéseinek is határt szabott. 

így hát, bár a reformáczió indító okai különfélék 
voltak az egyes országokban, a kedvezőbb állapotok 
mégis mindenfelé túlsúlyban voltak a kedvezőtlenek felett. 

(Folyt, köv.) 

Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki ref. egyházker. közgyűlése. 
(Folyt, és vége.) 

Az okt. 19-diki ülés elején elhatározták, hogy a theo-
logia jubileumán elhangzott imádságokat és beszédeket 
a jegyzőkönyv függelékeképen kinyomatják. 

Dr. Nagy Dezső ügyész jogi természetű ügyeket 
referált. Ezek során tudomásul vette a gyűlés, hogy a 
Grelléri Szabó János-féle hagyatékból a budapesti, pápai 
és debreczeni főiskoláknak körülbelől 500,000 korona 
fog jutni, s egyszersmind felhatalmazást adott az ügyész-
nek a hagyaték lebonyolítása körül szükséges egyezségi 
szerződések megkötésére, abban az esetben, ha az egyezség-
kötésre a másik két főiskola is hajlandó. Egy felmerült 
esetből kifolyólag utasíttattak az esperesek, hogy az 
egyházi adóhátralékok közigazgatási behajtása kérésénél 
a kivetés törvényességét igazolják, az egyházi elöljáró-
ságok pedig mutassák ki, hogy a behajtandó hátralék 
mely esztendőre vagy esztendőkre szól. A nagykőrösi 
két lelkész vitás díjlevél-kérdésében feloldotta a gyűlés 
a kecskeméti egyházmegye közgyűlési végzését és az 
ügyet az e. m. közigazgazgatási bírósága elé utalta. 
Egyben pedig elhatározta, hogy a vitás ügy békés meg-
oldása végett bizottságot küld Nagykőrösre. 



Szilassy Aladárnak a budapesti Baár-Madas ref. 
felsőbb leányiskoláról szóló jelentésének helybenhagyó 
tudomásul vétele után Kelecsényi Zádor a missziói ügye-
ket referálta. Sajnálatosnak jelezte, hogy a közgyűlésnek 
a misszió ügyekben hozott határozatai, sem az alsóbb, 
sem a felsőbb fokú egyházi hatóságok által nem eífek-
tuáltatnak a kívánatos gyorsasággal és pontossággal. 
Ennek orvoslásaképen a gyűlés utasította az espereseket 
a törvények és határozatok végrehajtásának szigorú 
ellenőrzésére; a konventi tagokat pedig felkérte, hogy 
kisérjék figyelemmel a kerület felterjesztéseit és szor-
galmazzák azoknak gyors elintéztetését. 

Az okt. 20 diki gyűlést, kisebb fontosságú ügyek 
elintézésén kívül, a tanítók ép ezdei és a népiskolai jelen-
tések és az ezekkel kapcsolatos intézkedések töltötték 
ki. Bejelentette az elnökség, hogy dr. Kováts István, 
budapesti katecheta a kerület kiküldött bizottsága előtt 
okt. 20-dikán délelőtt, egyhangúlag elfogadott eredmény-
nyel kiállotta a ker. hittanból és a magyar prot. egyház-
történetből a theol. magántanári vizsgálatot, s hogy próba-
előadását 21-dikén d. e. 9 órakor fogja megtartani. 

Az okt. 21-diki gyűlést megelőzőleg a közgyűlés, 
a vizsgáló-bizottság, a theol. tanári kar és az ifjúság 
előtt tartotta meg dr. Kováts István próba előadását. 
Előadásának tárgya a reverzálisokért folytatott küzdel-
mek története volt. A vizsgáló-bizottság, a sikerült elő-
adás alapján egyhangúlag megadta az új theol. magán-
tanárnak a venia docendit. 

Nagy megelégedéssel és tüntető lelkesedéssel fogadta 
a gyűlés az elnökségnek ama bejelentését, hogy ő Fel-
sége Szőts Farkas theol. tanárt és egyházker. tanács-
bírót, 80 éves rendes tanári szolgálata alkalmából a 
harmadosztályú vaskorona-renddel tűntette ki. Baksay 
Sándor püspök melegen üdvözölte a kitüntetett férfiút, 
mire Szőts Farkas, megköszönve a szives üdvözlést, 
kijelentette, hogy mint eddig, úgy ezután is hűséges 
szolgája kiván lenni egyházának és a dunamellékl kerü-
letnek. 

Sógor Endre számvevő a kerületi számadásokról 
és a jövő évi költségvetésről tett jelentést. A számadá-
sokról szóló jelentések tudomásul vétettek és a jövő 
évi költségvetés helyben hagyatott. 

Ezután a segélyeket állapította meg a gyűlés. Köl-
csönsegélyt kaptak: Szeliste 2000 K, Belvárd 5000 K, 
Soltvadkert 5000 K; egyszersmindenkori segélyt: Baja 
300, Tordincze 800, Urszentiván 200, Besencze 400, 
Kocsér 300, Tiszavárkony 400, Siófok 500, Szárszó 100, 
Nagyar 100, Nyim 300, Csepel 200, Gyón 200, Örkény 
100, Dunabogdány 200, Nyáregyháza 200, Rákosszent-
mihály 150, Rákosliget 150, Dunaföldvár 400, Medina 
400, Alcsuth 400, Gyűd 500, Soltvadkert 500, Somogytúr 
500, Kispest 500, Lovasberény 500 koronát. Ezeken-
kíviil több lelkésznek is szavaztak meg egyszersminden-
kori segélyt és megállapították a lelkészi- és tanítói 
özvegyek és árvák részére a köz- és a Baldácsy-pénz-
tárból kiutalandó segélyeket. 

B. Pap István az irodalmi-bizottság jelentéseit 
terjesztette elő. Ezeknek legnagyobb része egyszerűen 
tudomásul vétetett, másrészükre nézve pedig határozatok 
hozattak. így intézkedett a gyűlés a Szőts Farkas-féle 
vallástani kézikönyvek átdolgozása iránt, s az Izsák 
Ferencz budapesti katecheta által irt kátét kiadta bírálatra. 

Hamar István, a Ráday-könyvtár őre, a könyvtár-
rendezés munkájának bevégzéséről és a nyert államse-
gély felhasználásáról tett jelentést. A könyvtár teljesen 
rendezve van. A könyvanyag 20,432 mű, 32,101 kötet-
ben. A rendezés folytán bővült a könyvtár 6758 művel, 

10,422 kötetben. A rendezés bevégződésével következnie 
kellett volna a könyvtár megnyitásának. A gyűlés azon-
ban, tekintettel a könyvtárnak a theologiával együtt 
nemsokára megtörténendő áthelyezésére, csak a könyvtár 
őrizését illetőleg tett intézkedést, az őrizést Hamar István 
theol. tanárra bízván. Elrendelte azonban, hogy a könyvtár 
régi magyar irodalmi könyvanyagának katalógusa a jegy-
zőkönyv függelékeképen kinyomattassék, s hogy a könyv-
tári-bizottság tegyen lépéseket a megfelelő fentartási 
államsegély kieszközlése iránt. 

A még hátralevő ügyeket Lévay Lajos, Benkö Ist-
ván és dr. Kovács Pál aljegyzők elreferálván, a gyűlés 
Baksay Sándor, hálaadó imádságával záródott. 

Tudósító. 

Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 

(Folytatás.) 

III. Születések. 

Születések tekintetében az 1907. év ép úgy, mint 
a megelőző évek, kedvezőnek nem mondható. Elve szü-
letett a Magyar birodalomban 740,867 gyermek ; 6914-gyel 
több, mint 1906-ban, még pedig az anyaországban 614,058. 
a társországokban 99,809; azonban a születések számbeli 
emelkedését kizárólag az anyaország foglalta le s a társ-
országokban 115 gyermekkel kevesebb született, mint 
1906-ban. Kifejezésre jut e csökkenés az ezen tételre 
eső arányszámoknál is. Horvát Szlavonországok aránya 
38'8-ról 38'3-ra szállott le, míg az anyaország 35"7 és 
a Magyarbirodalom 36ü/<ros átlaga változatlanul meg-
maradt. 

Születési arányánál az anyaországban ez alkalom-
mal is a Tisza jobbpartja (40'6) áll első helyen s rajta 
kívül még két országrósz emelkedik felül a országos 
átlagon r a Tisza balpartja (36*2) és a Duna balpartja 
(35'9). Legkevesebb születés fordult elő a Duna jobb 
partján (33'6) és a Tisza-Maros szögén (33'4). Törvény-
hatóságok szerint leggyakoribbak a születések: Ugocsa 
(45-3), Máramaros (43'8), Bereg (43*4), Bihar (42'8), 
Hajdú (41"6) vármegyékben, továbbá Szabadka (42'4) 
törvényhatósági városban. A legkisebb születési arányokat 
látjuk: Árva (29'8), Nagyküküllő (30'4), Baranya (30"6) 
vármegyei, Sopron (25'4) és Komárom (25"5) városi tör-
vényhatóságokban. A minimumot- Budapest székesfőváros 
mutatja 24'1 aránnyal. 

Horvát-Szlavonországokban a szélsőségeket VerŐcze 
(45 0) ós Belovár-Kőrös (31'2) vármegyék, valamint Zimony 
(33'7) és Varasd (24"9) törvényhatósági jogú városok kép-
viselik. 

Hónapok szerint a legtöbb élve születés (69,954) 
márczius hónapra, ellenben a legkevesebb (55,572) június 
hónapra esett. 

A nem törvényes szülöttek anyái túlnyomólag a 
24 éven aluli korcsoportokból kerülnek ki, a mi ért-
hető is, mivel a 25—49 éves nők legnagyobb részben 
már házassági kötelékben élnek. A legfiatalabb anyák, 
vagyis a 17 éven aluliak körében, kiknek összes száma 
a Magyarbirodalomban 2699 volt, a nem törvényes 
születésekre valamivel több esett (1357), mint a törvé-
nyesekre (1342), sőt a rákövetkező 17—19 éves kor-
csoportba tartozó anyáknak is valamivel több. mint egy-
harmada nem élt házasságban. 

A törvénytelen születésűek összes száma 72,628 
volt, az élve szülötteknek 9'6%-a- 1906-ik óv ered-



ményéhez képést az anyaországban az arány valamivel 
javult, Í0'2%-r61 10-re, a társországokban pedig romlott 
7-ről 7''2%"ra- Legtöbb törvénytelen születési eset az 
unitáriusok (14*86) és a gör. keletiek körében fordult 
elő (M'29, sőt magában az anyaországban még több 
l()'01); viszont állandóan legalacsonyabb az ág. hitv. 
evang'.-ok aránya (6*38). 

Halva születés volt Magyarországon 12,563, a társ-
országokban 2228. Többes születés volt az egész biro-
dalomban : ikrek 9111 esetben, fiú 9265, leány 8958, 
hármas 95 esetben, fiú 158, leány 127, négyes 1 esetben 
4 leány. 

Az élve szülöttek, a szülők vallása szerint a követ-
kezőkép oszlottak meg: 

Az anya vallása 

Magyarország: 
Rqmai katholikus . 
<jforog katholikus; . 
Református. . . . 
Ág. hitv. evang. . , 
Görög keleti . 
Unitárius . . . . 
Izraelita 
Egyéb és ismeretlen 

T ö r v é n y e s s z ü l ö t t e k 

A z a p a v a l l á s a 
Nem 

törvé-
nyes 

római görög refor- ág. h. görög unitá- j z r a e j j | a .-§ I 0 s 8 z e s e n sziilöt-
kafch. kath.. mátus evang. keleti rius tek 

Mind-
össze 

Száza-
lékok-

ban 

277,093 3,941 8,593 ,850 
3,706 64,549 1,180 142 1,609 

752 188 155 35 294,317 29,424 323,941 50 53 
19 3 6 71,214 7,048 78,262 12-21 

7,146 1,113 66,745 1,407 279 333 21 18 77,062 8,464 85,526 ' 13 34 
3,345 
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12 

113 
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18 
1 

1417 
211 
331 
40 
18 

33,679 
40 
15 
24 

62 
67,785 

12 
4 

24 
8 

1,453 
9 

24 
• 1 

23,059 
9 

22 
18 
2 

11 
508 

38,686 
70,076 

1,976 
23,303 

553 

2,619 
13,360 

346 
2,382 

28 

41,305 
83,436 

2,322 
25,685 

581 

6-44 
13-02 
0'36 
4-01 
0'09 

Összesen" . . 291,868 71,399 78,535 39,165 70,508 2,027 23,265 620 577,387 63,671 641,058 100 00 
%-bán . . . 50-58 12*35 13"60 6"78 12"21 0"35 4'03 0'10 10000 — — — 

ffo r v át-Szlavón orsz ág: 
Római katholikus 
Göíög katholikus 
Református . . . . 
Ág. hitv. evang. . . 
Görög keleti . . . 
Unitárius . . . . 
Izraelita . . . .. 
Egyéb ós ismeretlen . 

Összesen 
0

 n-ban . 

65,081 
23. 
61 
66 
71 

1 
2 

65,305 
70-42 

27 
607 

300 
55 

63 245 
6 

34 6 
1,400 4 

4 24,081 

10 

443 
74 

65,502 
636 
401 

1,525 
24,156 

1 
445 

74 

4,460 
21 
41 

116 
2,374 

12 
45 

69,962 
657 
442 

1,641 
26,530 

1 
457 
119 

70-10 
066 
0-44 
1-64 

26-58 
o-oo 
0-46 
0-12 

634 
0-68 

430 
0*46 

1,501 24,342 
1-62 26-25 

1 
o-oo 

453 
0-49 

74 
0;08 

92,740 
100-00 

7,069 99,809 100-00 

-"Összehasonlítva ezen számokat a legutóbbi nép-
számlálás eredményével, hitfelekezetek szerint Magyaror-
szágon ezúttal is a latin és görög szertartású katholi-
kusoknál, Horvát-Szlavonországokban pedig a görög-
keletieken kiviil á kisszámú ágost. hitv. evang., s a még 
kevesebb gör. katholikusoknál mutatkozik születések 
tekintetében kedvező alakulás. Nemzetiségek szerint az 
anyaországban a magyarok, oláhok, ruthének, horvátok 
és szerbek, Horvát-Szlavonországokban pedig a tőtök, 
ruthének és szerbek magasabb arányokkal jelentkeznek, 
mint á miliőt az összes népességben elfoglalnak, míg a 
többi nemzetiségek alatta maradnak annak a százalék-
számnak, mely a népszámlálás alkalmával reájuk esett. 

Á birodalmi adatokat tekintve, hitfelekezetek szerint, 
a latin es görög szertartású kath. kiviil. a gör. kel. 

körében látunk a többi felekezetnél nagyobb szaporaságot; 
nemzetiségek szerint pedig legnagyobb a ruthének, szer-
bek és horvátok születési aránya és legkisebb a né-
meteké. 

Sajnos, a magyarság születési aránya már oly ala-
csony, hogy csak'a németek arányszáma kedvezőtlenebb. 
Annál nagyobb baj ez, mert kétségkívül összefügg a némely 
magyar vidékeken (Baranyában, Tolnában, Somogyban) 
meggyökeresedett egy-gyermekrendszerel, melynek közös 
hatása már az országos eredményekben is érezhetővé 
kezd válni. 

A következő táblázatban bemutatjuk, hogy az 1907. 
évi szülöttek közül hitfelekezetek szerint hány volt meg-
keresztelve és a születési számok egybevetéseivel hány 
keresztyén gyermek nem volt megkeresztelve: 

Hitfelekezet 

Római katholikus 
Görög katholikus 
Református. ; . 
Ág. hitv. evang; . 
Görög keleti . , 
Unitárius . 
Baptista . . 

Magyarországon keresztelve volt 

élve 
szülött 
323,602 
78,417 
86,002 
41,130 
83,491 
2.321 

újszülött 
újszülött felnőtt n e m v o i t 

keresztelve 

322,185 
76,097 
83,509 
39,768 
80,017 

1,946 

407 
163 
96 
56 

427 
2 

477 

1,417 
2,320 
2.493 
1,362 
3,474 

375 

Uorvát-Szlavon országokban 
keresztelve volt 

élve 
szülött 
69,969 

643 
418 

1,563 
26,612 

1 

A biroda-
lom élve 
szülöttei 

újszülött hitfelekeze-
Újszülött felnőtt n e m vo11 tek szerint 

keresztelve ö s s z e s e n 

70,870 
620 
455 

1,603 
27,165 

20 

16 

+ 901 
— 23 
4- 37 
4- 40 

4- 553 

— 23 

393,571 
79,060 
86,420 
42,693 

110,103 
2,322 

Összesen 614,963 603,522 1,628 11,411 99,206 100,713 40 + 1,531 714,169 

Ezen táblázatból, melyet a hivatalos évkönyv adatai 
alapján mi magunk állítottuk össze, látjuk, hogy Magyar-
országon valamennyi felekezet jelentékeny számmal ke-
vesebb újszülöttet keresztelt meg, mint a mennyi kebe-

lében született, míg ellenben Horvát-Szlavonországokban, 
az egy gör. kath. kivételével, valamennyi többet. A róm-
kath. egyház aránylag kevesebb nem kereszteltek s z á m á t 
hajlandók vagyunk annak tulajdonítani, hogy többet el-



keresztelt a más hitfelekezetektől, a mennyiben az elke-
resztelések dolgában most még szabadabb a vásár, mint 
volt azelőtt. A horvát-szlavoöországi jelentékeny több 
(1531) keresztelés, mint élve születés, csak abban bír-
hatja magyarázatát, hogy az élénk és közvetlen össze-
köttetés és költözködés folytán az itt született ott lett 
megkeresztelve. Ezen többlet levonásával a birodalom-
ban az 1907-ik évben 9903 újszülött gyermek nem 
volt megkeresztelve. Az előző évben volt 8245. Ha levon-
juk a felnőtt megkeresztelteket, marad még mindig 8325. 
Érdekes adat, hogy a baptisták 477 felnőttet keresztel-
tek meg. Az élve született gyermeknek 98'1%-a keresz-
teltetett meg. Legmagasabb ez az arány a róm. kath. 
99'6%i legalacsonyabb az unitárius 83'8% felekezetnél; 
a többiek aránya 95"8% és 97'4% között ingadozik. 

A körülmetélést Magyarországon 5569, Horvát-
Szlavonországokban pedig 262 újszülött fiúgyermeken 
hajtották végre. A körülbelül 13,000 izraelita újszülött 
fiúgyermekeknek alig a felén hajtották végre ; igaz, hogy 
az izraelita anyahitközségek bejelentett adatai, mivel az 
állami anyakönyvekről szóló törvény életbeléptetése óta 
nem mindegyik vezet rendes anyakönyvet, biztos eliga-
zodást nem nyújtanak e tekintetben, mégis valószínű a 
fenti számadatból, hogy ezt az ősi vallási szertartást 
nem igeii tartják meg ma már a zsidók. 

Bérmálva volt Magyarországon róm. kath. 157,475, 
gör. kath. 75,956, gör. kel. 80,444; Horvát-Szlavonor-
szágokban róm. kath. 41,934, gör. kath. 585, gör. kel. 
27,181. Konfirmálva volt az anyaországban: ref. 43,135, 
ág. h. ev. 25,734, unit. 1228; a társországokban: ref. 
168, ág. h. ev. 548. Egyházilag megáldott házasság-
kötést kimutat a ref. egyház egyező vallású felek között 
Magyarországon 19,294, nem egyező vallású felek között 
5414, összesen 24,708; az ág. h. ev. egyház egyező 
vallású felek között 9561, nem egyező 2608, összesen 
12,169, a társországokban ref. egyező 77, nem egyező 
49, összesen 126, ág. h. ev. egyező 287, nem egyező 
57, összesen 344 esetben. 

(Folyt, köv.) 
Homola István. 

I R O D A L O M . 

Az egyház elmélete és jogi lényege. Irta dr. 
Csiky Kálmán, sárospataki jogakadémiai tanár. A mű 
Budapesten, Politzer Zsigmond és fia bizományában je-
lent meg. Ára 3 kor. 50 fill. Ismertetésére visszatérünk. 

A Protestáns Szemle f. évi októberi füzete Szőts 
Farkas szerkesztésében a következő tartalommal jelent 
meg: A budapesti theologiai akadémiáról (Teljessé léte-
lének 50-ik évfordulójára). Szőts Farkas. — Gályarab-
jaink megszabadítása. Thury Etele. — Az 1848: XX. 
t.-cz. végrehajtásának közjogi ós ethikai követelményei. 
Dr. Nagy Olivér. — A tanítók feladata a földmívelők 
szervezésében. Meskó Pál. -— Irodalmi szemle, a melyben 
Emlékezés Kálvinról, P. Horváth Zoltán: A Kálvin-Szö-
vetség kiadványai, Gömöry J. ; Az evang. tanáregyesület 
évkönyve, Réz László: Vallás és művészet, A. Claparéde : 
L'Eglise Reformée Ilongroise, Sell K.: Katkolicismus 
und Protestantismus, Goldschmidt K. W.: Der Wert des 
Lebens cz. művek nyertek ismertetést. 

Jó pajtás. Ez alatt a czím alatt új, képes gyer-
meklapot indított meg Sebők Zsigmond ós Benedek Elek. 
Mind az egyik, mind a másik szerkesztő jól ismert ba-
rátja a magyar gyermekvilágnak, s így már nevük kezes-
kedik arról, hogy a szerkesztésükben megjelenő Jó pajtás 

kedves lapjává válik a gyermekvilágnak. A szerkesztők 
azonban gondoskodtak munkatársakról is és ezeket a 
legkiválóbb írók, költők és gyermekbarátok táborából 
válogatták össze, úgy hog v a Jó pajtás a legillusztrisabb 
író-gárdával rendelkezik. Éddig megjelent számai, mind 
közleményeikkel, mind illusztráczióikkal a legkényesebb 
ízlést is teljesen kielégítik. — A lap előfizetési ára egész 
évre 10 korona. Megrendelhető a kiadóhivatalban: Buda-
pest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Petőfi új teljes népies kiadása. Petőfi halálának 
az idén van hatvanadik évfordulója, Erre az alkalomra 
a Hegedűs és Sándor, debreczeni könyvkiadó czég egy 
teljes Petőfi kiadást adott ki és hozott forgalomba. Éz 
Petőfi összes költeményeinek első vidéki teljes kiadása. 
Az új Petőfi kiadás nemcsak azért érdemli meg a figyel-
met és pártolást, hanem azért is, mert megvannak benne 
Petőfi összes költeményei, a zsengék, töredékek a költő 
által kihagyottak és a legújabban fölfedezettek is, úgy 
hogy ennél teljesebb Petőfi kiadásunk nincs. A kiadás 
elé Kardos Albert debreczeni tanár a Osokonay-kör tit-
kára írt élet- és jellemrajzot „Petőfi élete ós költészete" 
Czímmel, a melyben, mint egy tiszta tükörben szemlél-
hetjük a nagy költő élete folyását és költői működését. 
A kiadás, mely a magyar nép és ifjúság számára kivá-
lóan alkalmas, dísze a hazai könyvpiacznak. A szépen 
bekötött könyv fedelén látjuk a Petőfi-szobornak arany-
nyomású képét, a Huszár-féle mintának a debreczeni 
kollégium lépcsőcsarnokában álló gipszeredetije után; 
a könyvet pedig a költőnek Benczúr Gyula által festett 
arczképe ékesíti. A könyv kapható Debreczenben, a 
kiadóczégnól ós minden hazai könyvkereskedésben. Ára 
díszes kötésben két korona 40 fillér. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztások. Az ófehértói ref. gyülekezet 
Kádár Albert felső-róczei helyettes-lelkészt, — a losonezi 
evang. gyülekezet Wolf József fővárosi vallástanárt vá-
lasztotta meg lelkipásztorává. 

Új ref. lelkész Amerikában. A magyarországi ref. 
egyházhoz csatlakozott amerikai egyházmegye buff'aloi 
gyülekezetébe a konventi elnökség Tóth Sándor segéd-
lelkészt küldötte ki lelkésznek. Az új amerikai lelkész 
legközelebb már el is foglalta hivatalát, 

A budapesti józsefvárosi parókhiális kör tanácsa 
legközelebb tartotta meg alakuló gyűlését dr. Szabó 
Aladár lelkész és dr. Ilosvay Lajos gondnok elnöklete 
alatt. A parókhiális kör jegyzőjének Rózsa Károlyt, pénz-
tárosának Gellén Lászlót, ellenőrének Halka Lajos dr.-t 
választotta meg. A költségvetés megállapítása után a 
parókhiális kör elhatározta, hogy a legteljesebb mórték-
ben megindítja az akcziót a józsefvárosi templom és 
papilak építése dolgában. Az akczió előkészítésére szű-
kebbkörű bizottságot küldtek ki. Kimondotta a kör, hogy 
egész erkölcsi erejével támogatja a Filadelfia diakonissza 
egyesületet a Bethesda-kórház átvételében és föntartá-
sában. 

Reformátusok mozgolódása a felvidéken. A Zó-
lyomban élő református magyarság tavaly misszió-egy-
házzá szervezkedett, hogy így összefogva, ezen a nem-
zetiségi vidéken könnyebben megállhasson és föntarthassa 
magát, A kis egyháznak azonban mindössze hatszáz 
egynéhány tagja van, a kiknek anyagi ereje nem elég-
séges az egyházi szervezettel együttjáró terhek viselé-
sére. Templomot óhajtanak építeni s Tóth Lajos lelkész 
és Oláh Gábor főgondnok a zólyomi reformátusok nevé-



beli most arra kérik a prot. közönséget, hogy áldozat-
készségével tegye lehetővé kis egyházuk megmaradását 
és a templom fölépítését. A ki erre a czélra adakozik, 
a magyarság és a nemzeti kultúra érdekeit szolgálja. 
Az adományokat a zólyomi ref. lelkészi hivatalnak kell 
elküldeni. 

Egyházmegyei választás. A zólyomi evang. egy-
házmegye most ejtette meg az egyházmegyei elnökségre 
való szavazást. Felügyelővé újból Csipkay Károly köz-
igazgatási bírót, esperessé pedig, a hajlott kora miatt 
hivatalát megtartani nem akaró Svehla Gusztáv helyett, 
Bakay Péter nagyócsai lelkészt, eddigi alesperest válasz-
totta meg. 

Egyházmegyei gyűlések. A sepsi ref. egyházmegye 
okt. 28-dikán Sepsiszentgyörgyön, — a kézdi ref. egy-
házmegye okt. 30-dikán Kézdivásárhelyen tartotta meg 
közgyűlését. 

Egyházi értekezletek. A kalotaszegi ref. egyház-
megye 'egyházi értekezlete, Kálvin-ünnepéllyel kapcso-
latosan, okt. 17-én folyt le Bánffyhunyadon. Az ünne-
pélyen, Dcésy Gyula esperes imádsága után, Nagy Károly 
kolozsvári theol. tanár tartott emlékbeszédet, a helybeli 
intelligenczia pedig karénekekkel, zeneszámmal és szava-
lattal működött közre az ünnepély fényének emelésére. 
A záró imádságot Régeni István ketesdi lelkész mondotta. 
— Az értekezlet Biró András elnöklete alatt folyt le. 
Nagy örömmel fogadták a megjelentek azt a hírt, hogy 
Barcsai/ Domokos főgondnok, a nap emlékére, 1000 
koronát adományozott a bánffy hunyadi templom renoválá-
sára. Az értekezlet a Lészay Ferencz főgondnok által 
ajándékozott katedrai takarót Ketesdnek ítélte oda. Elha-
tározták, hogy az értekezlet munkáját a közgazdasági és 
szocziális életre is kiterjesztik. — A marosi ref. egyház-
megye okt. 27-dikén tartotta meg egyházi értekezletét 
Marosvásárhelyen. Csontos Olivér világi elnök megnyi-
tója után Tóth László titkár tette meg jelentését, Tóth-
falusi József pedig a geníi Kálvin-ünnepélyekről számolt 
be. — A szilágy szolnoki ref. egyházmegye nov. 7-dikén 
tartja meg értekezletét Kémeren. A tárgysorozat szerint 
a bevezető istentiszteleten Zsigmond Károly szilágy-
somlyói lelkész imádkozik, Kádár Imre krasznai lelkész 
prédikál, elnöki megnyitót mond dr. K. Tompa Artliur 
világi elnök, népszerű felolvasást tart Kádár Géza zilahi 
lelkész. 

Egyházkerületi értekezlet. A dunántúli ref. egy-
házkerület lelkészei okt. 17-én tartották meg értekezle-
tüket Pápán. Az értekezleten Balogh Elemér pozsonyi 
lelkész a prágai Kálvin-ünnepélyről és a cseh kálvinista 
egyház állapotairól számolt be. Csizmadia Lajos theol. 
tanár arról tartott felolvasást, hogy mit tett Kálvin a 
szeretet-munkák felkarolása érdekében. Tárgyalták az 
egy-gyermekrendszer veszedelmeit és az azok ellen való 
védekezés módjait. A vitában az a meggyőződés dombo-
rodott ki, hogy a bajon csak okos állami birtokpolitika 
segíthet, mert annak legfőbb forrása a jelenlegi félszeg 
szocziális és birtokpolitika. 

Templomépítési mozgalmak a fővárosban. Az 
erzsébet-terézvárosi ref. parókhiális kör templomépítési-
bizottsága legközelebb ülést tartott, hogy tárgyalja a 
templomtelekre nézve beérkezett ajánlatokat. A bizottság 
legalkalmasabbnak talált két, a városligeti fasorban egy-
másmelleit fekvő telket. Ezeket azonban csak akkor vehet-
nék meg, ha a város a neki visszaadott telek kárpótlásául 
nagyobb összeget adna az egyháznak. Arra kérik tehát 
a várost, hogy a kárpótlás ügyében minél előbb hatá-
rozzon. — A pesti magyar evangélikus egyház küldöttsége, 
Wagner Géza felügyelő vezetésével a mult héten Bárczy 

István polgármesternél járt. A küldöttség azt kérte, hogy 
a város adjon telket templom czéljára a Lehel-téren, a 
Szabadság-tér és az Orczv-tér környékén; a Fasorban 
adjon telket paplaknak; a kőbányai templom építéséhez 
pedig pénzzel járuljon hozzá. 

A dunántúli ref. egyházkerületnek okt. 17—19. 
napjain Pápán tartott közgyűléséből a következő fonto-
sabb mozzanatokat emeljük ki. Thaly István, a kerület 
új tanácsbírája, hivatali esküje letétele alkalmával a 
pápai nőnevelő-intézet czéljaira 1000, a kerületi lelkészi 
gyámintézet javára 500 koronát ajándékozott. - A píis-
ki jelentés melegen emlékezett meg a genfi Kálvin-ünne-
pélyekről és a magyaroknak azokban való szép szerep-
léséről Egyházunk helyzetéről szólva elismerte ugyan, 
hogy az állam részéről jelentékeny anyagi támogatásban 
részesülünk, de sajnálatosnak jelezte a klerikalizmus 
fokozatos térfoglalását, a mit az államhatalom nemcsak 
eltűr, hanem még anyagi és szellemi támogatásban is része-
sít. Ily viszonyok között fokozott éberségre ós odaadó 
buzgóságra van szükség. A püspöki jelentés kapcsán 
elhatározták, hogy felterjesztést intéznek a konventre, 
annak kieszközlése iránt, hogy minden segédlelkész ja-
vadalma 1000 koronára egészíttessék ki, s hogy azok a 
nem kongruás lelkészek is részesüljenek káplántartási 
segélyben, a kiknek a javadalma a káplántartási költségek 
levonásával 1600 koronán alul száll. Az esperesek uta-
síttattak, hogy az egyházlátogatások alkalmával szerez-
zenek meggyőződést az egyháztársadalmi munkák felől, 
s a hol még ezek meg nem indíttattak, ott buzdítsák 
azokra a lelkészeket. A theologiai képzés intenzivebbé 
és gyakorlatibbá tétele végett szükségesnek ítélte a gyű-
lés special-collegiuniok tartását. — Konventi rendes 
tagokká, lelkészi részről Czike Lajos és Nagy Lajos, 
világi részről dr. Segesdy Ferencz és Kovács Sebestyén 
Endre, póttagokká Segesdy Miklós és Kis József, illetve 
Szabó György és Szily József választattak meg. A pápai 
theologiai és gimnáziumi tanárok lakáspénze az állami 
skála szerint rendeztetett; hogy pedig a theol. tanárok 
törzsfizetése is ennek megfelelően rendeztethessék, meg-
keresi a gyűlés a konventet, hogy eszközöljön ki az állam-
tól minden theol. akadémia részére 10—10,000 korona 
segélyt. Czike Lajosnak a főiskolai lelkészi gondnokság-
ról való lemondását nem fogadta el a gyűlés, míg Mol-
nár Béla világi gondnok lemondásába belenyugodott és 
az állás betöltését elrendelte. Segélyül kiutaltak: a) az 
államsegélyből gyülekezeteknek 14,500, missziói egyhá-
zaknak 2200, rendkívüli segélyül 6800 koronát; b) a 
Baldácsy-alapból: gyülekezeteknek 3950, lelkészeknek 
1150 koronát. — Felterjesztést intéznek a konventre, 
hogy a tanítók fizetésének és korpótlékának állami szín-
vonalra emelését eszközölje ki a kormánynál. A tandíj-
eltörlés és kárpótlás ügyében a kerület tájékoztató uta-
sítást fog kiadni. A Baldácsy-bizottságba gr. Tisza István 
főgondnokot és Antal Gábor püspököt, póttagul pedig 
Czike Lajost választották meg. Megalkotta végül a gyűlés 
az elhagyott betegek és árvák gondozására, valamint a 
helyettes- és segédlelkészek elhelyezésére vonatkozó sza-
bályrendeletet. 

Thököly hamvának végleges elhelyezése, a kés-
márki evang. templomhoz épített mauzóleumban okt. 30-án 
történt meg. Az ünnepély sorrendje a következő volt: 
Az ünnepélyes istentiszteleten, közének és oltári szolgá-
lat után alkalmi egyházi beszédet mondott: Kirchknopf 
Gusztáv, helybeli lelkész. „Szánja az Úr Isten" czímű, 
Papp Benedek kassai polgárnak 1548-ból való énekét 
adta elő, Kintzler Béla vezetése mellett a késmárki 
dalkör. A mauzóleumot, a Műemlékek Országos Bízott-



sága nevében átadta báró Forster Gyula elnök, s átvette 
az egyház és a város nevében dr. Wrchorszky Ottó polgár-
mester ; felavatta Székely Gyula, tátraaljai főesperes. 
„Thököly késmárki sírjában." Szövegét régi kurucz dal-
lamra írta Báthory Andor, liczeumi tanár. Kintzler Béla 
vezetése mellett énekelte az egyházi vegyeskar. A ham-
vakat az esperesség, az egyház és a város kiküldöttei 
a mauzóleumba vitték és a szarkofágban elhelyezve, meg-
áldotta azokat Székely Gyula, tátraaljai főesperes. A 
koszorúk elhelyezése után oltári szolgálat és a Himnusz 
rekesztette be a kegyeletes ünnepélyt. 

Felügyelő beiktatás. A kishonti evang. egyház-
megye, okt. hó 25-dikén, Rimaszombatban tartott gyű-
lése keretében iktatta be hivatalába új felügyelőjét : 
Medveczky Sándor kir. közjegyzőt. A gyűlésbe küldöttség 
által meghívott felügyelőt, esküje letétele után Gyürky 
Pál esperes üdvözölte s .átadta neki, hivatala szimbó-
lumaként az egyházmegye pecsétjét. A beiktatott fel-
ügyelő szép beszédben köszönte meg a felé irányult 
bizalmat és készséggel ajánlotta fel szolgálatát. A beik-
tatás után a tisztikar, a lelkészi kar, az egyházfelügyelők 
a rimaszombati prot. főgimnázium tanári kara s a tanító-
egyesület üdvözölte a felügyelőt. Nagy örömmel látta a 
gyűlés a beiktatáson a gömöri egyházmegye 10 tagú 
küldöttségét, a mely Terray Gyula főesperes által tol-
mácsoltatta jókívánatait, mind az új felügyelővel, mind 
az egyházmegyével szemben. 

I S K O L A . 

Kedvezmények a tanulmányi kirándulásokra. Az 
orsz. ref. tanáregyesület felterjesztésére a kereskedelem-
ügyi miniszter,, 88^244/1909 sz. alatt kelt intézvényével 
megengedte, hogy a csoportos tanulmányi kirándulások 
alkalmával a tanulók és a kísérő tanárok, a váltott fél-
jegyekkel való utazást, nyolcz napon belül, három ízben 
megszakíthassák. A közös hadügyminiszter pedig uta-
sította a bécsi katonai földrajzi intézetet, hogy a tanul-
mányi kirándulásokhoz szükséges katonai részlet-térké-
peket, az igazgatóságok hivatalos pecsétjével ellátott 
kérelemre, féláron szolgáltassa ki. 

Rendelet érettségi vizsgálati ügyben. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter 1909. évi 103,342. számú 
körrendeletével lehetővé kívánván tenni a cs. és kir. 
tengerészeti akadémia végzett növendékeinek az érett-
ségi vizsgálatnak valamely polgári középiskolában való 
letételét, nemkülönben egyenlő -elbánásban kívánván 
részesíteni a cs. és kir. hadapródiskolák magyar hono-
sait a honvéd hadapródiskolák növendékeivel, részükre 
ugyanazokat a kedvezményeket biztosítja, a melyeket a 
cs. és kir. katonai reáliskolák, a honvéd főreáliskola és 
a honvéd hadapródiskolák növendékeinek engedélyezett. 
Az érettségi vizsgálatok módozataira vonatkozó rendel-
kezések hatályát tehát a cs. és kir. tengerészeti aka-
démia, valamint a cs. és kir. hadapródiskola növendé-
keire is kiterjeszti, megjegyezvén, hogy a tengerészeti 
akadémia és a cs. és kir. hadapródiskolák utolsó, vagyis 
negyedik évfolyamát végzett növendékek érettségi vizs-
gálatra, minden megszorítás nélkül, bármely nyolczosz-
tályú középiskolánál jelentkezhetnek, azok mellett a fel-
tételek mellett, a melyeket a miniszter 136,337/1907. 
számú, körrendeletének ad 10. pontja felsorol. 

Értesítés. Az utóbbi időben többen tudakozódtak 
nálunk is, könyvárúsoknál is, a dunamelléki ref. egyház-
kerület népiskolai tanterve után. A tudakozókat s az 
illetékes köröket értesítjük, hogy a tanterv, utasításokkal 

és óratervvel a nagykőrösi tanítóképző-intézet igazgató-
ságánál kapható. 

A pápai ref. theol. akadémia igazgatójává dr. 
Horváth József választatott meg. 

Tanárválasztások. Szarvas Lajost, a pápai főgim-
názium helyettes tanárát, a fenntartó testület a kunszent-
miklósi gimnázium tanárává választotta meg. — Szabó 
S. Zsigmond, deáki-i segédlelkészt a sepsiszentgyörgyi 
ref. főgimnázium helyettes vallástanárává választotta. 

Iskolai aranykönyv. Dr. Szily János adonyi köz-
jegyző a pápai ref. nőnevelő intézet javára 1000 kor.-t 
adományozott; — dr. Darányi Ignácz, a főiskola örökös 
tiszteletbeli gondnoka pedig, az idén is 200 koronát 
adott a főiskolai ifjúsági egyesületek támogatására. 

Nyugalomba vonult igazgató-tanár. A budapesti 
ref. főgimnázium igazgató-tanácsa, legközelebb tartott 
ülésén sajnálattal vette tudomásul Molnár Sándornak, 
az intézet volt igazgató-tanárának nyugalomba vonu-
lását. Tanszékének ellátására az igazgató-tanács a folyó 
iskolai évre, helyettes tanári minőségben, Fuxhoff'er 
Dezső okleveles tanárt alkalmazta. — A nyugalomba 
vonult igazgató-tanárnak őszinte szívből kívánjuk, hogy 
nyugodalmát még hosszú éveken át élvezhesse. 

Mementó. Ez alatt a czím alatt Dőczi Imre, a 
tiszántúli ref. egyházkerület középiskolai felügyelője figye-
lemreméltó czikket írt, a Debr Prot. Lapba, abból az 
alkalomból, hogy a kerületek, felsőbb helyről nyert biztatás 
folytán, felterjesztéseket intéznek a konvent útján a kor-
mányhoz a theol. tanárok fizetésrendezésére szükséges 
államsegély megnyerése iránt. — Mi az oka ennek a felülről 
nyert biztatásnak, holott az előző kultuszkormányok erre a 
czélra nem voltak hajlandók segélyt nyújtani? Beleillik 
ez is gr. Apponyi kultur- és kultuszpolitikájába. A mi 
theologiáink támogatásával a r. kath. theologiák felse-
gélése lebeg a miniszter szemei előtt, s a míg 10 prot. 
intézetet segélyez, addig 32 római és gör. kath. inté-
zetet fog ezen a czimen gazdagítani, holott ezek az 
utóbbiak már eddig is legnagyobb részben állami ere-
detű alapokból tartattak fenn. — Dóezi Imre memen-
tóját valóban jó lesz, ha konventünk figyelembe veszi, 
mielőtt felterjesztését e tárgyban megtenné ! 

Érettségi vizsgálatok megszüntetése. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter, Kossuth Ferencz kereskedelmi 
miniszterrel egyetértőleg kimondotta, hogy a felsőkeres-
kedelmi iskolák három éves tanfolyamát négy évesre 
változtatja, de egyszersmind megszűnteti ezeknél az is-
koláknál az érettségi vizsgálatot. 

Iskolai jubileum. A budapesti református főgim-
názium alapításának félszázados jubileumát ez év deczem-
ber havában üli meg. A jubileumi ünnepély részletes 
programmját közelebb állapítja meg az egyháztanács, 
illetőleg a jubileumot rendező bizottság. Az ünnepélyt a 
tervezet szerint Baksay Sándor püspök nyitja meg. A 
gimnázium félszázados történetét dr. Barthos Kálmán 
tanár írja meg, a kinek munkáját a jubileum alkalmára 
albumszerű díszműként adják ki. 

E G Y E S Ü L E T . 

Kálvin-Szövetség a Szepességben. A szepesi és 
sárosi reformátusok már régen érezték, hogy templom 
és lelkész híján nincs egyházi életük. Sikerült missziói 
egyházat alakítaniok Eperjes székhellyel, Igló, Korompa, 
Bártfa, Lőcse körzettel. Egyházi és nemzeti szempontból 
nagyfontosságú ez a szervezkedés, a mely lehetővé 
teszi, hogy ezen városok túlnyoniólag intelligens ele-



mekből álló híveit összetartsa s megmentse az elvallás-
talanodástól, vagy a más felekezetekbe való beolvadástól. 
Nagyfontosságú az egyházalakulás azért is, mert a nagy-
számú diákság sem részesülhetett eddig Kálvin szelle-
mében való vallásos oktatásban. A sok évi fáradozásnak 
eredménye meg is lett, mert január elsejétől már a ref. 
missziói lelkészi állás betölthető. Matolcsy János iglói 
rendőrkapitány, egyháza iránti való Szeretettől áthatva, 
meghívta a Kálvin-Szövetséget, hogy ismertesse a Szövet-
ség czéljait és eddigi működését Iglón és Korompa 
(Krompach) bányavárosban, ahol együttesen mintegy 120 
ref. család van. Lelkes, az igére vágyakozó nagy közönség 
jelenlétében tartott dr. Kováts István istentiszteletet 
mindkét helyen. Iglón a szenvedés erejéről, Korompán a 
szeretetről beszélt. Valóságos őskeresztyéni áhítattal és 
szívbeli örömmel hallgatták a hívek a hittől áthatott- s 
lelkesítő szavakat, Dr. Pálóczi Horváth Zoltán, a Kálvin-
Szövetség titkára, a Szövetségről tartott előadásokat; a 
melyeknek eszméje visszhangot keltett az eddig magukra 
hagyott lelkekben, úgy hogy mindkét hélyen megalakul 
a Kálvin-Szövetség helyi szövetsége. Iglón Matolcsy rendőr-
kapitány és Gönczij György honvédszázados, Korompán 
dr. Szuhay János vasgyári igazgató áll a mozgalom élén. 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság nov. 
hó 2-án (kedden) délután 5 órakor a Kálvin-téri temp-
lomban felolvasó ülést és közgyűlést tart, a következő; 
tárgysorozattal : a) Felolvasó ülés: 1. Karének. Előadja 
a theol. ifjúság énekkara. 2. Etőfohász. Dr. Antal Gábor 
püspök, a MPIT. lelkészi elnöke. 3. Megnyitó beszéd. 
Dr. Zsilinszky Mihály a MPIT. vil. elnöke. 4. Protes-
táns hit és felvilágosodás. Gróf Tisza István, a MPIT. 
vil másodelnöke. 5. Ki volt Kálvin János? Költemény, 
írta és felolvassa Kozma Andor, a Kisfaludy-Társaság-
tagja. b) Közgyűlés: 1. Jelentés a társaság 1908. évi. 
működéséről. Szőts Farkas theol. tanár, a MPIT, titkára. 
2. Dr. Kiss Áron és Farkas József elhunyt választmányi 
tagok helyének betöltése. 3. Esetleges indítványok. 4. 
A közgyűlés berekesztése. A felolvasó ülés nyilvános. 
Vendégeket szivesen látnak. A közgyűlésen csak a tár-
saság alapító és rendes tagjainak van szavazójoguk. 

Adományok a protestáns árvaháznak. A protes-
táns országos árvaház czóljaira újabban a következő 
adományok folytak be: Sullay Antalnétól 8000 korona, 
Elek Pálnétól 600 korona, a Pesti hazai első takarék-
pénztártól 400 korona, az Egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztártól 200 korona, Fabiny Gézától 200 korona, 
Morsányi Oszkártól 200 korona, dr. Antal Gézától 200 
korona, Magyar orsz központi takarékpénztm'tól 100 korona 
Svigridia Dávidtól 100 korona. Összesen 10 500 korona. 

A budapesti Bethlen Gábor Kör és a ref. theol. 
akadémiai önképzőkör okt. 31-én, délután 7 és fél 
órakor, a ref. főgimnázium dísztermében (IX., Lónyay-
utcza 4/c. II. em.) reformácziói emlékünnepélyt rendez. 
Az ünnepély műsora a következő : Közének : „Erős várunk 
nékünk . . . " Zongorán vezeti Gáthy János. Imádkozik: 
Viktor János. Az ünnepélyt megnyitja : Szigethy Károly. 
Mennybéli felséges Isten. Férfi-karra alkalmazta Gáthy 
Zoltán, előadja a B. G. K. énekkara, Gáthy István 
vezetésével. Ünnepi beszédet mond : Baffay Sándor theol. 
tanár, ev. lelkész. Nemes Elemér. Változatok Luther. 
„Erős várunk . . . " éneke felett. Előadják : Losonczy Lajos 
(hegedűn), Losonczy Gyula (gordonkán), Nemes Elemér 
(zongorán). Alkalmi költemény. Előadja: Máday Gyula 
ref. főgimn. tanár. Cohle :. „Isten, ki fent uralkodol . . 
Előadja a B. G. K. énekkara, Gáthy István vezetésével. 
Imádkozik: Pápay István. Belépő-díj nincs, csupán a 
ruhatár kötelező. 

A győri evang. belmissziói egyesület október hó 
31-én vallásos-estélyt rendez. Az estély műsora: 1. Elő-
játék. Orgonán előadja Kirchner Elek. 2. Gyülekezeti 
ének. 3. Imádság és írásmagyarázat. Mondja Zongor 
Béla. 4. Motette Stein Károlytól. Előadja a győri ev. 
egyházközség vegyes kara. 5. Egy. híres asszony névtelen 
anyja. Történelmi kép. Irta s felolvassa Kovács Sándor, 
pozsonyi theol. akad. tanár. 6. A 84. Zsoltár. Duette 
Kirchner Elektől. Előadják dr. Szahlender Ferenczné ós 
László Miklósnó úrnők. 7. Edmondo de Amicis: Egy 
bölcső mellett. Szavalja Pálmai Kálmán. 8. Gyüleke-
zeti ének. 

Kálvin emléknapja Nagykörösön. A nagykőrösi 
ref. gyülekezet okt. 31-dikén tartja meg Kálvin emlék-
napját. Ez alkalommal d. u. két órakor istentisztelet 
lesz, a melyen egyházi beszédet tart Bakó József, urva-
csorát oszt: Patoncvy Dezső. D. u. három órakor az 
ifjúság számára tartanak istentiszteletet, a melyen Danóczy 
Antal főgimn. vallástanár tart alkalmi beszédet, D. u. 
5 órakor a tornacsarnokban vallásos-estély lesz a követ-
kező műsorral: 1. A gályarabok éneke. Előadja a képez-
dei énekkar, Varga József vezetése mellett. 2. Megnyitó 
beszédet mond: Patonay Dezső lelkész. 3. Svájczi emlé-
kek. Felolvassa: Magyar Szeréna. 4. Oda. Irta Danóczy 
Antal. Szavalja: Kohlén Albina. 5. Kálvin-Szövetség 
ismertetése. Dr. Kökény Dezső, 6. „Mi Atyánk" Kapi 
Gyulától, harmónium kíséret mellett énekli: Laurovics 
Dezső. 7. Ima Gluck Kristóftól, énekli a képezdei ének-
kar. 8. Utófohászt mond: Szappanos Gyula, — úgy tud-
juk. hogy erre az estélyre a Kálvin-Szövetség képvise-
letében lerándulnak dr. P. Horváth Zoltán titkár és dr. 
Kováts István is. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrásZtaTí kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő: Hamar István. 

N Y I L T T É R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásvány vizkereskedéaekben vagy a Szinye-Lipőcal Salvator-forri»-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 



Fizikai 
Kémiai 
Természetrajzi 

Vetítőgépek 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
l abora tó r iumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker , Baross-utcza 21. szám. 
Rész le tes k é p e s á r j e g y z é k e k ingyen és b é r m e n t v e . 

Mechanikai gyár. Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és Szabó 

i i 

^^^.J* yPjt^t^t 

* TÉLI FÜRDŐKÚRA = = 
I B I A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 

nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponként 10 koronától feljebb. 
Minden szobától fűtött folyosók vezetnek az issapfiir1 

döhöz. Természetes forró-meleg kénes források, iszap-
borogatások. Prospektust küld a 

SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R - T . BUDAPEST, BUDÁN. 

t^1 tZ^* KC^* tS^ t^1 té^* t^' 

H I R D E T E S E K . 

c*-: r 

havi rész-
letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
Budapest, Király-utcza 58. sz. 
Telefon 8 7 - 8 4 . Telefon 8 7 - 8 4 . 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 

15/14 

TŐRÜK A, ÉS TÁRSA B A N K H Á Z R É S Z V . - T Á R S , 
Vásároljunk osztálysorsjegyet a 

= T Ö R Ö K P A L O T Á B A N = 
B u d a p e s t , IV., S z e r v i t a - t é r 3 / c . s z á m . 
Fiókok: VI., Teréz-körút 46., V., Váczi-körút 4. sz. 
Egész sorsjegy 12.— K. — Fél sorsjegy 6.— K. — 
Negyed sorsj. 3.— K. — Nyolczad sorsj. 1.50 K. 

Húzás már f. év november 18. és 20-án. 

TT 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

G Y Á S Z K O C S I K 

és ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, lótoilak, kccsisültSnySk, ravatalozás! czik-
kek. Ái ajánlatokat és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve kOld a 

Budapest i paszomány-, yyaszkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapes t , VI., N a g y m e z ö - u t c z a 4 6 / a . 19/18 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapes t -Kőbánya 
Petroleum-lámpák 

Ezredéves országos kiállitás 
díszoklevél. 

a legegyszerűbb kiviteltől 
a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csi l lárok. 
Fém- és díszmütár-

gyak. Valódi 
Kirá ly-ola j 

a legjobb biztonsági pet-
róleum. 

R a k t á r a k : 
B u d a p e s t e n : II., Szilágyi-
DezsÖ-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19. sz.; VIII., Üllői-
ót 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
P o z s o n y : Lőrinczkapu-utca. 
K o l o z s v á r : Mátyás király-tér. 
D e b r e c z e n : Simonffy-utcza. 



ALAPÍTVA 1873 

KOKAI LAJOS 
p r o t e s t á n s irányú könyvkereskedése, a 
dunamelléki egyházkerület kiadványainak 

főbizományosa 

Budapest, IV., Károly-u. 1. 
(20. számú bolt.) 

A protestáns egyházi iro-
dalom ö s s z e s termékei. 
Református zsoltárok és 
imakötiyvek legnagyobb 
zzzzz raktára. — 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését á leg-

előnyösebben eszközli ? 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII., Csömöri-út 50 , 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, kö l t ség -
j egyzékek ingyen . 

Vallásos iratok, keresztyén tanítások, trak-
tátusok, tudományos theologiai művek, 
Szentírások, falimondások stb. stb. mindig 

nagy választékban. 

Tessék k ö n y v j e g y z é k e m e t kérni. 
Eliff magyar dragyár gőzorő-

berendezéssel. 

I X M I P A R - U I C Z A 4 s z 

Készítünk t á r s u l a t i vis Készítünk ol I á t o k a t , y 
| szószékeket , min-^ 

$ fl'st! siylben, jutányos 

iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyáriása 

| Rétay és Benedek 
Íl 

Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. $ 
* 

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékterítőkét $ 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor- | 
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá- f 
szonra művészi leg festve, bármely nagyság- és alakban. \i/ 



(Koronázási templom) alkotója 

B u d a p e s t , VII. , G a r a y - u . 4 8 . 
I cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
U l j j L lovagja és Ferencz Józseírend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűri-
íí !'iTS |tl tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-

váló, tiszta légnyomású csőrendszerül (pneu-
Uwll -.11 matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít, 
ttfi* [I 37 év óta 1600 orgonát szállított, közte a 
nnrrwiw^i király orgonáját, a mely mü ez idő szerint 
jXXXXl hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
I ^ villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 

és hangolásokat a legmérsékeltebb- árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katatógussal, tervezetekkel és rajzokkal ki-

*—''—'I vánatra díjmentesen szolgál. 

rajzi és mértani tanszerek, 
vetítő készülékek  

a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n é s 
l e g k i t ű n ő b b k i v i t e l b e n k a p h a t ó k 

Kállai Lajos motorgyára 
B u d a p e s t , V I . , G y á r - ú t c z a 28. 

Teljes jótá l lás ki tűnő csénlésért. \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
- benzinmotorait malom és ipar-

*®J>) ™ üzemre, valamint 

IdíMáiiai 

kettős t isztí tó-szerkezettel . 

mű- és tanszerraktárában 
Budapest , IV., Váci-utca 50 

É
Orgona- és harmoniumgyár 

gozerffíiajíás- és sajáí viiJainosvílágítással berendezve. 

OH SZÁGK S Á f i D O R É S FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapít tatot t 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 19Q4. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő liangu és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 

Di * i hii apn (pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
| I I könnyű játékmód cs a változatok egyszerű 
| . | 8 8 kezelése mellolt, az időjárás minden viszon-

' • f ' P- 1 F tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
< lí " ' • — • 8 jutányos Arak. Kisebb orgonák készletben 

J— — vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-
- juj i . . ii 1 » litva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumolt 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeálli 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzókat kívánatra küldünk. 

Budapest, VI., Bu lcsú-utcza 7 
T u d o m á n y o s m ű s z e r e k g y á r a . 

• B B ^ a i T e l e f o n 2 1 — 0 6 . 

G y á r t a n a k : f i z i k a i , k é m i a i , g e o d é z i a i 
m ű s z e r e k e t . — E l e m i , p o l g á r i é s k ö z é p -
i s k o l á k t e l j e s b e r e n d e z é s e . — 8 0 m u n -

k á s , 16 l ó e r ő . 

F e l e k e z e t i e l e m i i s k o l á k a l e g o l c s ó b b a n 
s z e r e l t e t n e k f e l , a z új t a n t e r v s z e r i n t -

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 
Kitüntetve: 1906-ban á l l a m i e züs t é rem, 

i907-ben a r a n y é r e m . 2/35 Kívánatra telítésnélkttll töltést Is szállít a 

Q | P / " J P D O T T Ó vi l lamosgépekkel berendezett 
I v I l - ' v J I - ' t V U 1 1 ÍZ cs. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának Fizikai, kémiai, természet-



Az összes iskolákban használt 

tankönyvek, író-
• és rajzszerek • 

kaphatók 

iskolai könyv- és papirkereske 
désében 

Nagy k é p e s á r j e g y z é k e t kívá-

natra i n g y e n é s b é r m e n t v e 

küldünk. 
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STOWASSER J. 

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rend,szernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezett — hangszeryyár . 
cs.éskir /udvar i hangszergyáros, 
a m. k i r zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár: Öntöház-u, 2. sz. 
Továbuá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai £fy
bfr; 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Tá ro -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az Összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 
Kivitel nagyban . . 

es kicsinyben. 

Telefon 81-20. 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR 5 évi 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is i 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
árakl 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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Orgona-harmóniumok. 

Hornyánszky Víktor cpi. fta ktr. übvart könyvnyomdája Bttoapesten. 46383. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX. ker. , Kálvin-tér 7. sz., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre: 4 kor. 50 fillér 

H i r d e t é s i d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 2 0 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. AZ Élet Könyvéből: Isten országának örökösei. V. J. — Vezérczikk: Kálvin János emlékezete. Dr. Kenessey 
Béla. — Tárcza: Luther és a reformáczió modern felfogásban. Dr. Szlávik Mátyás — Belfö ld : A Magy. Prot. írod. 
Társ. közgyűlése. H. I. — A ref. egyetemes konvent ülései. Tudósító. — Az egyet, adóalapból megszavazott segélyek. 
— Külföld: Hollandiai hangok a magyarok genfi ünnepélyéről. S. J. — Régiség: Régi históriák a esepelszigeti 
egyházak életéből. Pataky Dezső. — Irodalom. — Egyház. — Iskola.— Egyesület. — Gyászrovat. — Külön-
félék. — Hirdetmény. — Pályázat. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 
Isten országának örökösei. 

„Avagy nem tudjátok-e, 
hogy igazságtalanok nem örö-
kölhetik Istennek . országát ? 
Ne tévelyegjetek; se paráznák, 
se bálványimádók, se házasság-
török. se pulyák, se férfiszep-
lősítők, se lopók, se telhetet-
lenek, se részegesek, se szidal-
mazók, se ragadozói: nem örö-
kölhetik Isten országát." 

I. Kor. 6. 9, 10). 

Nemcsak a hatalmas vagy kicsiny földi államoknak, 
hanem az Isten örök szellemi országának is vannak jog-
szabályai, életszabályozó törvényei. Csakhogy emezek 
sokkal inkább erkölcsi természetűek. Itt a jog és törvény 
az igazsággal egy s az igazság tökéletes mint az Isten. 

Az Isten országa egy nagy örökség, a mezőben 
elrejtett kincs, a legértékesebb drágagyöngy. A királyi 
Atya egyetlen Fiát, amaz Elsőszülöttet tevé örökösévé. 
A Fiú pedig örököstársaivá tett bennünket, mint újjászült 
istengyermekeket. (Róm. 8.17) Hogy kik öröklik azt az 
isteni országot: az új élet törvénytábláján, a hegyi 
beszédben megmondotta a Mózesnél nagyobb törvényadó 
fenségével, a kicsiny gyermeki lelket i% .megvilágosító 
tanítói bölcsességgel s a mindent újjáteremtő Üdvözítő 
királyi szeretetével. A „nyolcz boldogság" abban az 
isteni országban terem és teljesül, A negyedikben egye-
nesen arról beszól, hogy a szelidek örökségül bírják a 
földet (Mát. 5.5). Sokszor megmondja azután is az ország-
alapító Király, hogy kik részesülnek országa javaiban. 
Nem kevesebbszer figyelmeztet arra, hogy kik nem jut-
hatnak be az ő országába. 

Legnagyobb tanítványa, Pál visszhangozza a Mester 
szavait. Edes bíztatással szól amaz ország örökléséről. 
Megrázó erővel hirdeti az öröklés akadályait, az Isten 
országa örökösödési jogának kemény és sötét parag-

rafusát. A veszekedő és perlekedő korinthusiak fülébe 
dörgi: „Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem 
örökölhetik Istennek országát ? Ne tévelyegjetek; se 
paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, 
se férfiszeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se része-
gesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik 
Isten országát." És nemcsak az európai görög föld új 
keresztyéneinek hirdeti a kemény törvényt, hanem a 
krisztuskövető ázsiai galatáknak és efézusiaknak is. 
» . . . házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálko-
dás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, ver-
sengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, vissza-
vonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részeg-
ségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók: melyekről 
előre mondom néktek, a mikópen már ezelőtt is mon-
dottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten orszá-
gának örökösei nem lesznek." (Gal. 5.19—3j) „Mert ezt 
jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, 
vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a 
Krisztusnak és Istennek országában." (Ef, 5,ö.) 

A büntető törvénykönyv sötét szakaszai merednek 
felénk Pálnak ebből a három részletes felsorolásából. 
A felsorolás részletességénél csak a bűnök sötétsége 
nagyobb. Az apostol bűntől és az örökség elvesztésétől 
féltő szeretete azonban még ennél is nagyobb, mert a 
legnagyóbból, az üdvözítő szeretet örök forrásaiból táplál-
kozik. 

A legrégibb s a legújabb divatú bűnök eme soro-
zata úgy ránehezül lelkünkre, mint valami nagy fekete 
felhő, mint bűneink visszajáró emlékezete s a jövendő 
ítélet félelme. Kicsiny faluk és nagy városok, jólét és 
nyomor, műveltség és műveletlenség, keresztyén és nem 
keresztyén közösségek: mind ismerik ennek a sáska-
seregnek pusztító hatalmát. 

A javítóintézetek, fogházak ós börtönök tele vannak. 
A kórházi betegek tekintélyes része az ilyen bűnök rab-



szolgáiból áll. Az életuntak és öngyilkosok is ebből a 
táborból kerülnek ki. A szerencsétlenségek jó része szin-
tén ilyen bűnök következménye. Aztán gondoljunk a 
részegség, nyomor és becstelenség szomorú légiójára. A 
statisztikai tudomány adatai felülmúlják a hírlapok és 
rémregények szomorú híradásait. Aztán gondoljunk az 
esetekre, melyekről csak a hír szája vagy csak a beava-
tottak beszélnek. Végül azokra, a melyekről csak a 
lelkiismeret beszél. S legvégül azokra, a mikről az Isten 
is hallgat a nagy ítéletig. 

Egyén ós egyház, ha drága neked az Isten országa, 
ha örökséged nem akarod elveszteni, ha boldog örökös 
akarsz lenni, öld magadban s irtsd másokjból a bűnök 
sáskahadát s szaporítsd a boldog örökösök nem nagy 
számát! V. J. 

Kálvin János emlékezete. 
Az Egyetemes Konvent ünnepi ülésén elmondotta dr. Kenessey Béla. 

Főtiszteletü és Méltóságos Egyetemes Konvent! 
Tisztelt ünneplő közönség! 

„Ilyen szolgákkal", — tört ki IV. Pilis pápa, mikor 
Kálvin János halála hírét meghallotta, — „ilyen szol-
gákkal úrrá lennék az oczeánnak mind a két partján!" 

Ez az egyetlen mondás önmaga elég volna Kálvin 
egyéniségének is, az ő világtörténeti jelentőségének is 
a jellemzésére, ha egyébként nem állana annyi adat 
rendelkezésünkre, a kortársaknak ánnyi bizonyságtétele, 
a melyek mind egy óriási lélekről, az Istennek különösen 
kiválasztott emberéről és a Krisztus evangéliumának 
hatalmas hirdetőjéről szólanak. És a nagy jeliemet, a 
felséges egyéniséget épen úgy visszatükröztetik a leg-
apróbbnak, szinte csak esetiegnek látszó jelenségek, 
mint a hogyan a napnak egész képe a maga teljességében 
ott ragyog a legparányibb harmatcseppben is. Mikor 
Kálvin 1541 őszén strassburgi száműzetéséből az ellene 
fellázadt és az őt elüldözött Genfbe visszatért, biblia-
magyarázatát ugyanannál a bibliai lökusnál folytatta, a 
hol őt erőszakos eltávolításakor a zajongó és fenyegető 
tömeg félbeszakította. Az első pillanatban láthatta Genf, 
hogy ezt az embert üldözőbe lehet venni, száműzetésbe 
is lehet kergetni, lázadást is lehet ellene szítani, de 
megfélemlíteni, de elvtagadásra kényszeríteni, de meg-
győződésétől eltántorítani, de az Isten és hazája ügye 
iránt hűtelenné tenni nem lehet. 

„E kezeket elvághatjátok, tagjaimat szétzúzhat-
játok, véremet kionthatjátok; de arra, hogy nektek, profá-
noknak e szent jegyeket odanyújtsam, soha semmi erővel 
nem fogtok kényszeríteni!" 

És ebben a nagy, megrázó, egész a fenségesig 
emelkedő, hatalmas drámai jelenetben megint csak az 
áll előttünk, a ki ekkora ethikai erő birtokában való-
sággal uralkodott kora felett; a ki egy gyenge, elernyedt 
nemzedéket lethargiájából nemcsak életre keltett, de 
fellelkesített, lángra gyújtott, megerősített és magával 

ragadott, mert legyőzhetetlen és hajthatatlan volt min-
denben, a mire csak rátette óriási lelkét. 

„íme, végre hozzátok megy Kálvin, Istennek ez a 
kiválasztott és hasonlíthatatlan hatalmas eszköze, a ki 
mellé korunk alig állíthat egy másocljkat, ha egyál-
talában szó is eshetnék valaki másodikról" — írja 
a strassburgi tanács ós lelkészi kar a genfieknek 
1541-ben. 

És ez a minden kortársánál egy egész fejjel nagyobb 
alak a tűnő századok folyamán mind csak nőtt még és 
mint nemcsak remek, világos agyának vaskövetkezetes-
ségű, kérlelhetetlen logikájú gondolatai, nemcsak tör-
hetetlen akaraterejének bámulatos szervező és fegyel-
mező képességének alkotásai ragadták meg a lelkeket 
és késztették hódolatra az elméket, hanem kedély vilá-
gának legintimusabb megnyilatkozásai, finoman ajzott 
szive húrjainak magánleveleiben megcsendülő hangjai 
is mind ismertebbekké lettek, akkor ámult el még jobban 
a világ, hogy mekkora gazdagságot ós a szívnek és -a 
léleknek micsoda csodálatos változatát halmozta össze 
az Alkotó abban a különben törékeny, gyenge, foly-
tonosan kórral, bajjal küzködő, kicsiny testben. 

A mint saját korában a libertinek is kénytelenek 
voltak nagysága előtt meghajtani barettjeiket, úgy ma is, 
négyszáz esztendő múlva is, még a mai kor libertinusai 
is leveszik előtte fövegjeiket és meghajtott fővel állanak 
meg emléke előtt. Lehetetlen, hogy ne idézzem a szocziál-
demokrata párt egyik lapjának, a „Basler Vorwárts" 
ünnepi számának (1909 júl. 15.) Kálvinról tett nyilat-
kozatát : 

„Működése és gondolkozása" — úgymond — „egy 
szűk, ránk a 20. század embereire nézve szinte tűrhe-
tetlenül keskeny ós szűkkeblűleg határolt vallásos világ-
ban mozgott. Mégis csak egyetlen pillantás is a nyugot-
európai és észak-amerikai emberiség fejlődésére, arra a 
világfolyamatra, a mely Hollandiában, Francziaországban, 
Angliában és Amerikában a kapitalizmus és a modern polgár-
ságot hozta létre, mindenkit meggyőzhet arról, hogy Kálvin 
akaraterős, küzdelemre alkotott és a harpzban meg-
aezélozódott theologiai rendszere a XVI. századtól a XVII. 
század gazdasági, társadalmi és politikai mozgalmaira a 
legnagyobb internaczionális jelentőséggel volt. A kálvi-
nizmus volt az a gondolkozási forma, a melynek segít-
ségével történt egy jelentékeny darab világtörténeti 
haladás. Kálvin egyházi követőinek, a kik az ő vallásos 
dogmáját még ma is mint drága kincset őrzik, ma már 
csak a kihalt, elszáradt héj van a kezében. A jelen küz-
delmeiben résztvevő gondolkozó harczosoknak, a prole-
tariátusnak az emberiség megszabadításáért vívó tusáiban 
küzdőknek lehet csak és csak nekik sikerül azt a forró 
életet megérteni, a mely egykor Kálvinban és követőiben 
lüktetett". . . . „Kálvin tana volt az Atlanti oczeán or-
szágai magas fejlettségű, erőteljes polgárságának har-
czaiban a forma és a lobogó.". . . „Az ő vas logikájában 
rejlik Kálvin nagy érdeme az emberiség szellemi felszaba-
dításában". 



És rendkívül érdekes, hogy nemcsak arra mutat 
rá a szocziáldemokrataság, hogy tulaj donképen csak ő 
tudja ma már igazán megérteni és megbecsülni a kál-
vinizmusban egykor lüktetett forró életet, mert hiszen 
Kálvin után „csak olyan alkalmazkodó pénzváltók jöt-
tek, a kik a tova gördülő életet aprópénzzel szeretnék 
megvesztegetni", — hanem arra is, hogy Kálvinnak ma-
gának, mint egyénnek és a kálvinizmusnak, mint világ-
hódításra megindult világnézletnek azt a csodálatos erőt, 
intenzitást, függetlenséget, szabadságot, merészséget, ki-
tartást, lángra gyújtó hevet és rendületlen bizalmat a 
sola gratia és az azzal összefüggő praedestinátió, mint 
elhatározó központi gondolat és szent meggyőződés 
adta meg. 

Tartok tőle, hogy fárasztó lenne, ha fejtegetés-
szerűleg mutatnék arra rá, hogy mi minden következik 
az egyén, a társadalom, a nemzet ethikai, szoeziális, 
közgazdasági és politikai életére nézve abból a felelet-
ből, a melyet valamely egyház vagy felekezet az üdvös-
ség nagy kérdésére ad; csak annyit jegyzek meg, hogy 
egyáltalában nem közönyös, hogy világnézletünk központ-
jában vájjon a cselekedetekből, a hitből (sola üde), avagy 
a kegyelemből (sola gratia) való üdvözülés tana van-e? 
Négyszáz esztendőnek a világtörténelem és a kultur-
história tábláira vésett lapjai csodálatos és felséges tanul-
ságokat tárnak elénk ebben a tekintetben. 

Maradjunk csak azonban Kálvinnál, a mint benne 
szoborszerű plaszticzitással; de egyszersmind élő, ható, 
alkotó erővel megtestesült a kegyelemből való üdvözülés 
központi tana. Egymagában már ez is nemcsak egy ün-
nepi órára való, hanem az időknek végéig is elég tanulság. 

Kétségtelen, hogy Kálvin egyéniségének és jelle-
mének kialakulására jelentékeny befolyással voltak azok 
a családi viszonyok, a melyek között gyermek és ifjú 
korát töltötte, azok a hagyományok, a melyek között 
felnőtt, neveltetése, végzett tanulmányai, a baráti kör, a 
melyben mozgott, majd később Genf politikai helyzete, 
az a körülmény, hogy egy csomó igazán komoly ember 
csoportosult körülötte és hogy épen a tengeri nagyhatal-
mak : Hollandia, Anglia és az észak-amerikai települések 
csatlakoztak hozzá; de mindezek egyenkint külön-külön 
és összesen sem magyarázzák meg, avagy oldják meg 
sem hatalmas lángelméjének és bámulatos jellemének, 
sem pedig világtörténeti hatásának a titkát. Ő maga is 
soha nem tekinti ezeket úgy, mint a melyekből, mint 
mozaikokból állíttatott volna össze élete s mintha e té-
nyezőknek eredője volna egyéni munkássága; hanem a 
mint végig pillant életén, abban csak egyetlen egy ténye-
zőt lát: az isteni ingyen kegyelmet. Érzi, tudja, meg 
van győződve, hogy „nem azé a választás, a kinek arra 
akaratja vagyon, sem azé, a ki fut, hanem a könyörülő 
Istené." (Róm. IX: 16.) 

Maga Kálvin alap-jellemében tulajdonképen egészen 
tudós, contemplativ egyéniség, a kit ugyan a lutheri re-
formátori mozgalmak és a szentírás tanulmányozása kora 
humanista bölcseletétől és jogi világától lassankint a 

mind mélyebb evangéliumi meggyőződéshez vezettek; 
de a ki azért ép úgy nem akart öntudatosan reformátor 
lenni, mint Luther. 

Nincs a világhistóriának egyetlen igazi nagy láng-
elméje, a melyikben ne lett volna egy csomó bámulatra-
méltó naivság. Mikor Luther kiszögezi a maga 95 tételét 
még csak nem is sejti, hogy ezzel tulajdonképen a 
középkor világának fundamentum-köve alá feszítette oda 
a maga emeltyűjét, s hogy most már vagy kiforgatja 
sarkából a régi világot és egy újat épít, vagy a meg-
mozduló kolosszus őt magát temeti el. A legboldogabb 
naivitással azt hiszi, hogy a pápaság egyenesen örülni 
fog, hogy valaki felfedte előtte azokat a visszaéléseket, 
a melyekről ott, a távol Rómában és a Vatikánban egy-
általában nem is tud semmit; mert ha tudna, nem tűrné, 
nem tűrhetné. 0 olyan egyszerűnek, olyan közvetlennek, 
olyan világosnak és olyan természetesnek tudja a maga 
igazát, hogy azt hiszi, hogy ezt az igazságot csak meg 
kell mondani s legfeljebb majd csak egy-két obseurus 
dominikánussal kell felette bizonyos akadémikus vitát 
folytatnia. Csak mikor már a következményeket hordozza, 
mikor lesújt rá az átok-bulla, mikor már ég az Elster-
Thor előtt a kánonjog gyűjteménye: akkor, e lángok 
tüze és az égő bulla izzása mellett ocsúdik fel Őszinte 
lelke naiv álmából és látja meg, hogy ez a tűz felper-
zselte örökre a közte és a régi egyház között lévő hidat 
is. Most már csak előre! 

Avagy Kálvin. Mikor megírja I. Ferencz franczia 
királyhoz azt a lángoló levelet, a melyben a keresztyén 
hit kifejtésével üldözött testvéreinek a védelmére kél, a 
legőszintébb, szinte megható naivitással azt hiszi, hogy 
ha ő I. Ferenczet figyelmezteti, a mint erre Őt saját 
lelkiismeretének legszentebb meggyőződése készteti, hogy 
„ne induljon meg Felséged az mi velünk ellenkezőknek 
hamis vádolásokon, az mellyel Felségedet akarják ijesz-
teni", — és hogy ha megmondja, hogy „nem országot, ha-
nem latrokból gyűlt sereget vezérel az, a ki nem úgy regnál, 
hogy az Isten dicsőségének szolgáljon, és igen megcsa-
lattatik az, R ki sok ideig tartó jó állapotját várja az 
olyan országnak, a mely nem az Isten királyi pálczájával, 
az az ő szent Igéjével igazgattatik" : Ferencz király 
abban a pillanatban hajlik e szóra, és ő maga, miután 
elvégezte az intést, szépen visszavonultan, csendben 
tovább élhet tanulmányainak. Igaz, hogy a Cop Miklós 
szája által elmondott beszédért menekülnie kellett már 
egyszer; de hát a küzdelemből elég is volt ennyi, most 
már nyugodtan tanulhat ott valahol Baselben. És csak 
a mikor Farel a veséknek és velőknek megoszlásáig 
ható és megrázó fenyegetéssel, felelőssé tétellel teszi 
előtte lelkiismereti kérdéssé a reforinátori munkában 
való résztvótelt; a mikor tombol körülötte Genf élet-halál 
harcza, mikor a tudós szinte akaratlanul ott áll már fenn 
a St. Pierre templom szószékén és a nép várja az elha-
tározó szót: akkor ébred öntudatára, hogy e pillanattól 
fogva döntő csatát kell vívnia. 

Már az Institutio religionis christianaet is megírta 



s még mindig valamely csendes menhely után áhítozik, 
hogy tanulmányaiban erősödjék, nézeteiben mélyüljön, 
elméletileg fegyverkezzék. De ime, reformátorrá kell 
lennie, csodálatos utakon át a pihenés nélkül való munka 
terére állította az Úr. Nem elég csak megírni a keresz-
tyén vallás institúcióját, most már az életbe is be kell 
azt vinni szóval, cselekedettel, szervezéssel, a réginek 
lerombolásával és az újnak megépítésével. 

Soli Deo glória !' Az Isten minden, az ember semmi. 
„Legyen meg a te akaratod !" Minden az Isten dicső-
ségére, az 0 egyházának tisztaságáért, az igazság integ-
ritásáért. Semmi a saját maga dicsőségére, személyes 
előnyére, semmi a földi érdekekért, alacsony uralom-
vágyért, csak Isten, Isten egyedül! És a mikor felis-
merte önmagára nézve az isteni czélgondolatot, amikor 
meglátja, hogy Isten az akarat, a cselekvés, a tett Istene, 
a ki mindent a maga dicsőségére cselekszik, de a kinek 
mégis legfőbb ténye a kegyelem: attól a pillanattól 
kezdve nem tanácskozik „hússal és vérrel", hanem az 
előbb még rendszerét csak elméletben építgető ember a 
világtörténetben szinte páratlanul álló gyakorlati, szer-
vező és reformáló munkát fejt ki, hogy az Istennek dolgai 
megjelentessenek. Az egyháznak élő, tevékeny egyház-
nak kell lennie, hiszen ereje a megváltó és megtartó 
kegyelem souverainitása. Az egyház tagjai meg vegyék 
komolyan, teljes felelősség tudattal az élő Istent, egyedül 
neki adjanak dicsőséget, egyedül az Ő kegyelmében 
keressék az üdvösség- bizonyságát, • - e. í.bizonyöág i 
érvényesüljön az Isten akarata iránt való feltétlen enge-
delmességben. 

Erre van ő maga is, erre van az egyház is pre-
destinálva. Vallja Pál apostollal: „Hogyha homályos a 
mi Evangéliumunk, azoknak homályos, a kik elvesznek. 
Kiknek elméjeket megvakította e világnak istene; t. i. 
a hitetleneknek, hogy a Krisztus dicsőséges evangéliu-
mának világossága ne fényljék nekik, mely Krisztus, 
Istennek ábrázatja" (II. Kor. IV : 3—4.). Feltétlenül meg-
van győződve, hogy a megrendíthetetlen és megdönt-
hetetlen igazság a Krisztus evangéliuma és hogy ennek 
az igazságnak az elfogadásától függ nemcsak az örök 
üdvösség, hanem a népeknek, nemzeteknek nyilvános és 
az egyes polgároknak magán élete is. „De ha szinte 
mi is, avagy a mennyei angyal hirdetne néktek valamit 
azon kívül, a melyet néktek hirdettünk, legyen átok !" 
— írja Pál a Galacziabelieknek (1:8), ós ismétli Kálvin 
szent meggyőződéssel. 

„Ha minden igazság és tiszta tanítás Istentől szár-
mazik" —- írja Kálvin az Institutio előszavában az isten-
igéjéről — „akkor bátran és a szív teljes őszinteségé-
vel elmondhatja, hogy mit gondol ő maga a saját mun-
kájáról, nevezetesen azt, hogy az sokkal inkább Istentől, 
mint saját magától származik s így minden dicséret csak 
az Istent illeti". A ki pedig neki ellensége, az az Isten 
ellensége; a ki az ő tanításainak és rendelkezéseinek 
ellene szegül, az az Istent és az ő parancsolatait veti 
meg; mert nincs egyetlen gondolat, a melyet hirdet, 

hogy azt ne a minden igazságnak forrásából, a Szent-
Írásból merítené és nincsen egyetlen rendelkezése, a 
melyet parancsol, hogy azt ne az egész életet szabályozó 
isteni törvényből venné. 

íme Kálvin egyéni erejének és hatásának forrása: 
a szentírás kanonikus' elvének a léghatározottabb, követ-
kezetes alkalmazása. 

(Folyt, köv.) 
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T Á R C Z A . 

Luther és a reformáczió modern felfogásban. 
(Folytatás éa vége.) 

De nézzük csak közelebbről - szerzőnk előadása 
folyamán Luther élet- és jellemképét a részletekben is. 

A szellemi élet feljlodésébeii nagy szerepet játszik 
az Istennel való személyes életviszony, s az Isten előtti 
vallási egyenlőség és felelősség. Nem csuda tehát, ha 
Luther is az előző vallási mozgalmakra appellált s nagy-
rabecsülte a. mélységes hitű Ágostont s a német misz-
tikusokat. A vallás legfőbb kérdései iránti érdeklődés a 
pápás világuralommal szemben, mindenfelé a némi önér-
zetes hatalomra jutott új polgárságból indult ki. így 
Wyckleff, az északeurópai reformmozgalom megindítója, 
eszméit Augusztinusból merítette. Továbbá a puritánok 
Skócziábaii s a hugenották Francziaországban részben 
a népesség marososztályaihoz tartoztak. Knox Jánost 
epúgy, mint HusZt, a modern demokráczia őseihez szá-
míthatjuk. E cseh 'reformátor tagikus halála Konstancz-
ban (Í41")), majdnem a német nemesség bosszúja volt, 
tekintélyének a német polgársággal és parasztsággal 
szemben való érvényesítésé végett. Savanorala föllépése 
a polgári reakczió műve volt,, a gazdag flórenczei nemes-
ség pazarlásaival szemben. Az egyház addig támogatta 
őt, a míg a laikusok ellen prédikált ; de azonnal ellene 
fordult s el is hallgattatta, mihelyt a pápai udvar vissza-
éléseit is ostorozta. 

Luther maga parasztnak nevezte magát s elődeiről 
is azt állította, hogy „valódi parasztok" voltak. Ezt az 
állítását csak reszben fogadhatjuk el. Luther atyjának, 
mint kis bányaüzletembernek, több városi tisztsége is 
volt, némi tőkével is rendelkezett, csak némelykor mű-
velte a földet arczáuák verejtékével. Mártonjából jogászt 
akart nevelni, s ez az első önérzetesebb megnyilatko-
zása a nagypolgárságnak. Míg a kisebb paraszt szívesen 
látta 'fiának a papi rendben való ellátását, addig az 
öreg Luther boldogtalan Volt, a midőn Márton fia a 
szerzetesi csuhát fölvette, s azt sokáig nem is bocsá-
totta meg neki. Luther az volt, a mit a mai terminológia 
boürgois-nak nevez. Neve jó németesen, mint maga is 
kezdetben írta — Lothár másának, Lüdernek vagy 
Ludernek hangzott. Merev neveltetése sokat magyaráz 
meg későbbi izgalmasabb és ingerlékenyebb természe-
téből, a mihez talán az erőszakolt testi önmegtartóztatás 
is hozzájárult. Dé különösen magyarázza képzelődő hitét. 
Sokszor kísérteteket látott, boszorkányokban és ördö-
gökben hitt, ha p. o. prédíkácziói alatt recsegtek a 
padok, ha a bibliafordításnál a megfelelő kifejezés 
eszébe nem jutott, vagy ha betegségek gyötörték. Saját 
személyiségének egyéni értékét vélte emelni azzal, hogy 
minduntalan az Isten, vagy az ördög tárgyának tudta 
magát. 

Mint német kispolgár, minden eszthétikai érzéket 



nélkülözött. A renai&sanee fénye Rómában alig érintette ; 
azért azonban erős érzéke volt az igazi történeti és 
politikai nagyságok iránt. Ismerte a régi római romokat, 
a pápai kanczellária sürgését, forgását s a szervezeti 
kérdésekből is sokat tanult. Rendkívül erősen kifejlődött 
egyéni Önérzete. Ha Krisztussal nem is, de Pál apos-
tollal gyakrabban összehasonlította magát. A mint egy 
rettenetes zivatar után kolostorba vonult, Pálnak damasz-
kuszi útjára gondolt. Fényes tehetségeit korán felismer-
ték. Apátja, Staupitz, elengedte neki az alsóbb szerze-
tesi foglalkozást s időt engedett neki a tanulmányozásra. 
Assisi Ferencz középkori szerénysége nem az ő lényéhez 
tartozott. Szerzetesi ügyekben Eiómába való kiküldetését 
gazdag szellemi képességeinek köszönhette. Hisz fiatal 
éveiben lett egyetemi tanár; nevétől szinte elválaszthatatlan 
a doktori czím, sbourgeois természete lényének egyéb voná-
saiból is kitűnik. Luther erős önérzetének klasszikus 
bizonysága az a „hősi"' levél, a melyet wartburgi asy-
lumának elhagyásakor urához intézett, s a melyben az 
őt nagyszámú ellenségeivel szemben védelmező fejedelmet 
ez a kiátkozott eretnek arra figyelmeztette, hogy tulaj-
donképen ő a fejedelem igazi védője. 

Kétségtelen, liogy Leó pápa épúgy, mint V. Károly 
császár, eleintén kevés jelentőséget tulajdonított Luther-
nek. Föllépésében szerzetesi czivakodást láttak. Leónak 
kevés érzéke volt a theologiai kérdések iránt s az egy-
ház hatalmának emelését kizárólag a külső fénytől és 
pompától várta, Károlynak pedig legfőbb gondja volt 
Francziaország alávetése, a melyet, ha elvégzett, könnyen 
követhet a német köz- és főnemesség, mint a franczia 
király előőrsének leigázása. Az a kissé lenéző mód, a 
mellyel Károly a vvormsi birodalmi gyűlés daczára a 
Lutheri mozgalmat kezelte,, utóbbinak nagyon is javára 
szolgált. Károly nem ismerte föl azt, a mit bölcs Frigyes 
regen átlátott, hogy ennek a vallási vitatkozásnak eminens 
politikai indokai is vannak. Már az indulgencziák vitá-
jánál is kitűnik ez, de legerőteljesebben Luthernek „A 
német nemzet keresztyén nemességéhez" intézett ifjúkori 
geniális művében nyilatkozik meg. Ebben arra 'figyel-
mezteti a reformátor a nemességet, hogy a pápai ud-
varnál bizonyos lenézéssel beszélnek „a bolond néme-
tékről", a kiknek garasaira áhítoznak az éhes papok. 
A német népfelségnek bizonyos érzetében hangoztatja 
Németországnak szellemi es anyagi tekintetben való ön-
állóságát, a minek kerekkötője a római papság. Mint 
Macchiavelli, úgy Luther is hirdette, hogy a papok 
teszik szegénnyé és vallástalanná a népet. Azt persze 
feledte Luther, hogy az Alpokon túli pápás világuralom 
másrészt hatalmas gátnak is bizonyult a német népre 
nézve, saját fejedelmeik vadságával és brutalitásával 
szemben. De abban nem tévedett, hogy a viszonyok 
változtával hozzácsatlakozott a birodalmi nemesség egy 
része, mely félt a territoriális urak Önzésétől; hozzája 
csatlakoztak a nagyobb suverénitásra törekvő apróbb 
fejedelmek, s a mi fődolog volt Lutherre nézve: hozzája 
csatlakozott a gazdag városi polgárság, mely már rég-
óta leszámolt a püspökökkel. Az egyházi és szerzetesi 
javak konsoskálására való kilátásukban azonban egyéni 
érdekeik találkoztak. V. Károly császár nemzetközi hit-
egységi bálványa értéktelennek bizonyult, s a császár kép-
telen volt a Luther föllépése következtében megnyilatkozott 
különböző politikai érdekek felismerésére és kellő mér-
legelésére. 

Luthernek ama kívánsága, hogy őt „csak az írással" 
győzzék meg, polemikus tekintetben geniális fogásnak 
épen nem mondható. Alig van olyan nézet, a melyet a 
bibliával, a statisztikához hasonlóan, igazolni nem lehetne. 

Tele van az ellentmondó állításokkal. Egy czéltudatos 
politika álláspontján a biblia olvasásának tilalma s a 
végérvényes magyarázó tekintélyek felállítása épen nem 
megvetendő eljárásnak mondható. Irodalomtörténeti szem-
pontból csaknem lehetetlen személyes vallásosságunkat oly 
hitforrásra alapítani, mely oly különböző időkből és 
részekből áll s különféle kulturkorszakok emlékeiből van, 
ma már alig érthető nyelveken összeállítva. A mire Luther 
Wormsban törekedett, az a küzdelem szerencsés lefo-
lyusa volt, a mint hogy az utolsó ülés után diadalmasan 
kiáltott fe l : „Ich bin durch!" Útjában meggyőződött 
arról, hogy eléggé erős a különböző vallási ós politikai 
remények, vágyak és érdekek szálainak az általa indított 
mozgalom javára való összeszövésére. 

De minden személyes bátorsága mellett is szinte 
szenvedélyes módon emelt korlátokat önmaga és azok 
között, a kik; hozzáfér ni igyekeztek. így Erasmus, mé-
lyebb és gazdag tudása miatt, kellemetlen volt reá 
nézve- A Huttenliez és Sickingenhez hasonló német 
középnemességet szívesen használta volna föl saját czél-
jaira, ha nem tartott volna attól, hogy egész kezét veszíti 
el, ha csak egy ujját is feléjök nyújtja. Karlstadtra nép-
szerűsége miatt féltékenykedett, s a szimpatikus Zwingli 
iránt alig volt érzéke. Bourgeois természetére vall a 
parasztság elleni föllépése is. S jellemző, hogy a döntő-
mozzanatokban mindig volt kibúvó ajtaja. Theol. kérdé-
sekkel hozakodott elő, s á földieket mellékeseknek tekin-
tette az égiek mellett. Inkább jó taktikusnak, mint 
univerzális jellegű reformátornak bizonyult. „Kein Befreier 
seines Volkes" — mondja szerzőnk. 

Azért azonban életének szerzőnk szerint is sok 
„grandiózus mozzanata" van. Wormsi föllépése, a wart-
burgi vár elhagyása s a fejedelemhez intézet „hősi levele" 
Plutarch dicsőítésére ''méltó nagyságos tette Luthernek. 
Az Isten igéjének népies nyelven való terjesztése ós 
nagyhírű bibliafordítása — bárWickleff utánzása — oly 
maradandó értékű nemzeti cselekedete, a mellyel a német 
nemzet egész szellemi életére döntő befolyást gyakorolt. 
S míg a humanizmus „elegáns szellemi hazárdjátéknál" 
egyébnek alig vehető, addig Luther minden theol:, poli-
tikai ós szocziális egyoldalúsága mellett is (p. o. az ipar-
és kereskedelemről való felfogásában) nagy volt mint 
reformátor, nemzeti hős és lírikus költő egyaránt. Luther 
énekei, főleg az „Erős vár a mi Istenünk", valóságos 
zsoltárok, a szó legszebb értelmében. Nemes előkelőség 
és mély vallásosság tekintetében soha nem multa leiül 
Németországban senki sem Luther zenei és költői érzékét. 
Az 1525. év működése tetőpontján mutatja Luthert, mint 
reformátort. Sajnálatos a parasztsághoz való kettős, ellen-
tétes magatartása; de egyik legnagyobb reformátori ténye 
megnősíilése vala. Szerzőnk szerint ez a lépése, az ő 
polgáriasulása sem sikerült. Inkább a morális kötelezett-
ség, mint az igazi vonzalom vezette őt Bóra Katalinhoz, 
kit mint megugrott apáczát, két ízben is főkötő alá akart 
juttatni. Katója élte végéig is kínosan érezte azt, hogy 
„nem sok vala neki". A házassági kérdésben bizonyos 
kétszínűség jellemzi hesseni Fülöp kettős házasságáról 
való felfogását is, a melyen hírneves dicsőítője: Köstin 
Sem tud enyhíteni. Élte vége felé nem egy sikertelen 
föllépése, gyakori betegeskedése és családi gondja oly 
annyira elkeserítették, hogy egy féktelen anarchista dema-
góg mintájára, Bábelnek szidta Wittenbergát s önző kufá-
roknak minősítette előbb imádott fejedelmeit és német 
nemeseit. Mélyen elkeseredve írja többi között Jónás 
Justushoz : „Nem javult a helyzet Németországban azzal, 
hogy a török vagy pedig a mieink uralkodnak-e azon. 
Az egész nemesség és a fejedelmek egész Németország 



leigázásán s a nép kiszipolyozásán törik fejüket. „Wollen 
alles alléin habén" — mondja befejezésül. Szerzőnk 
szerint az udvari főpapság későbbi szolgalelkűsége s 
a fejedelmek despotismusa a reformáczió egyik legszo-
morúbb folyománya és eredménye. S mi sem ártott 
annyira a reformáczió művének, mint Luthernek ama 
nyárspolgárias gondolata, a mely szerint a német nem-
zet szellemi föllendülését csakis a nemességtől várta, — 
attól a nemességtől, a melynek pedig nyüzás, rablás és 
hazaárulás volt a mindennapi kenyere. 

íme ilyen szerzőnk „modern élet- és jellemképe" 
Lutherről és a reformáczióról, a melynek egyes vonásai 
Janssen ultramontán vagy Marx történeti materialista 
felfogására emlékeztetik az olvasót. Sajnálatos, hogy 
ilyen univerzális műveltségű tudósnak, mint Albertinek, 
oly kevés érzéke van a keresztyénség s megtisztult 
alakja: a német és svájczi reformáczió valláserkölcsi 
okai és rúgói iránt. Pedig az emberiség művelődési 
viszonyait a vallásos okok figyelembe vétele nélkül 
helyesen mérlegelni és megítélni nem lehet. Itt tanul-
janak az ú. n. profán történetírók a történeti szakkép-
zettséggel biró theologusoktól. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

A Magyar Prot. írod. Társaság közgyűlése. 
A Társaság f. hó 2-án, Budapesten tartott felolvasó-

és közgyűlését szokatlan érdeklődés előzte meg és kisérte 
végig. Abból a hírből, hogy a felolvasó-gyűlésen gróf 
Tisza István tart beszédet: a politikai viszonyok zűr-
zavarában tévedező ós szenzáczióra éhes napisajtó azt 
kombinálta ki, hogy gróf Tisza István bizonyára ér-
dekes nyilatkozatokat fog tenni a jelen politikai hely-
zetre nézve. S a napisajtó eme híresztelése felhívta az 
írod. Társaság felolvasó ülése iránt még az olyan körök 
figyelmét és érdeklődését is, a melyek a protestáns ügyek-
kel épen semmit sem szoktak törődni, vagy pedig épen 
ellenséges indulattal szokták tárgyalni azokat. Mi jól 
tudtuk előre, hogy gr. Tisza István nem fog semmiféle 
politikai vonatkozású kijelentéseket tenni; de a politikai 
napilapok híresztelését még sem bántuk, mert tudtuk, 
hogy ez nagy, minden rendű és rangú kíváncsi közön-
séget vonz a Társaság gyűlésére — és pedig olyan kö-
zönséget, a mely talán életének egy pillanatában sem 
gondolkozott komolyan a magyar protestantizmus mun-
kája és jelentősége felett, hanem csak látatlanul, vagy 
épen rosszakaratú informácziók és befolyások alapján 
tett a felett ítéletet. Csak hadd jöjjön ez az indifferens, 
vagy épen ellenséges indulatú közönség a gyűlésre! 
Hadd lásson bennünket szemtől szembe ! Hadd ismerje 
meg elveinket, törekvéseinket, végzett munkánkat! Mind-
ezeknek megismerése után másként fog felőlünk ítélni! 
Legalább egyszer a saját közvetlen tapasztalata lesz 
ítéletének alapja s nem a hallomás, vagy épen a rossz-
indulatú befolyásolás! 

S a híresztelésnek meg is volt az eredménye. A 
Társaság budapesti gyűlései között egy sem folyt le olyan 
nagy érdeklődő közönség előtt, mint az idei. Társadalmi, 
politikai és egyházi köröknek olyan képviselőit láttuk ott 
együtt, a kik a reklám nélkül távol maradtak volna. A 
Kálvin-téri templom, a hol a gyűlés lefolyt, egészen meg-
telt a legintelligensebb férfi és női közönséggel s a Tár-
saság tagjaival. A szenzáczió, a mit a közönség egy jó 
része várt, elmaradt ugyan, vagy legalább is csak azzal 

a lelkes — bár templomba nem épen illő — éljenzés-
sel és tapssal volt kénytelen megelégedni, a mellyel 
a protestáns közönség gróf Tisza Istvánt üdvözölte az 
előadói asztalnál, — de meg vagyunk győződve a felől, 
hogy a csak a szenzáczióra éhes elem még sem távo-
zott el üres lélekkel, a legkomolyabb benyomások nél-
kül. Mind Zsilinszky Mihály elnöki megnyitója, mind 
gróf Tisza István szabad előadása, mind Kozma An-
dor remek költeménye olyan nézőpontba állították be 
a protestantizmust s közelebbről a magyar protestan-
tizmust, a melyből szemlélve lehetetlen, hogy még a 
legközömbösebb s a legfélrevezetettebb magyar lélek 
is fel ne ismerte volna annak, nemcsak valláserköl-
csi, hanem kulturális és nemzetfenntartó jelentőségét 
és értékét. S ha ennek tudatát elvitték a talán csak 
a szenzáczióra éhes lelkek, már ez maga is olyan 
eredmény, a melynek jelentőségét, épen a mai, pápás 
reakcziós világban, nagy értékűnek kell minősítenünk. 
Köszönet tehát a nem a Társaság által csapott reklám-
nak. Kévén ennek, hisszük, olyan benyomásokat tehetett 
az Irodalmi Társaság idei ülésezésével, a melynek hatá-
sai lehetetlen, hogy elmaradjanak akkor, a mikor a jelen 
ós a jövő valláserkölcsi, kulturális és nemzeti politikájá-
nak segítő társai és tényezői megkereséséről lesz szó. Poli-
tikai szenzáczió ugyan nem volt, — de a ki látni és 
hallani akart, kívánságát bőven kielégíthette; s a mit 
látott és hallott, az csak a felől győzhette meg, hogy 
a protestantizmusban, akár a valláserkölcsi, akár a kul-
turális, akár a nemzeti élet terén egy oly tényezővel 
van dolga, a melyet egy nemzet s épen a magyar nem-
zet jól felfogott érdekéből nemcsak negligálni nem lehet, 
sőt a melyet a legteljesebb mértékben támogatni és a 
melynek drága belső értékeit a nemzet javára kamatoz-
tatni szent kötelesség ! 

A gyűlésnek e kissé hosszú, de talán nem feles-
leges általános jellemzése után, rátérve a szoros értelem-
ben vett referádára, írjuk, hogy az ülést, a theologiai 
ifjúság karéneke után dr. Antal Gábor püspök, a Tár-
saság lelkószelnöke kezdte meg buzgó imádsággal. Ütánna 
dr. Zsilinszky Mihály, a Társulat világi elnöke olvasott 
fel mélyen járó megnyitó beszédet. A természet alkotá-
sai és a tudomány csodás fölfedezései mellett — úgymond 
— a közélet és az egész társadalom lázas tevékenységgel 
keresi az ellentétek kiegyenlítését. A protestantizmus, a 
Krisztus evangéliuma alapján állva, igyekszik ez ellen-
tétek kiegyenlítésére, a mikor az örök, igaz fundamen-
tumok megtartása mellett nem zárkózik el az általános 
haladás tényezői elől, és a lelkiismereti szabadság meg-
óvása mellett igyekszik a látszólagos ellentéteket egy 
magasabb valláserkölcsi egységben felfogni és minden 
külső erőszak nélkül magyarázni. Hogy a protestantiz-
mus ez elvi álláspontja helyes, immár majdnem 400 esz-
tendő viharos múltja fényesen igazolja. Ezt mutatta meg 
legközelebb a genfi Kálvin-ünnepély is, a mely nemcsak 
a protestáns evangéliumi elvek igazságát dokumentálta, 
hanem azt a törekvést is, hogy protestáns felekezeti 
téren, a higgadtabb felfogás, bölcseség és testvéri sze-
retet által jóvá tegye azt a nagy hibát, a melyet egy-
kor, egy lázas kornak erős vallásos szenvedélye előidé-
zett. Mert hiszen a mi Istenünk nem az egyformaságnak, 
hanem a lelki egységnek és egyetértésnek Istene. Szépen 
jellemezte ezután Kálvin hajthatatlan evangéliumi maga-
tartását, szellemének a magyar protestantizmusra gyako-
rolt befolyását, a protestantizmus szabadelvűségét, a 
mások vallásos meggyőződése iránt való türelmességót 
s az igazságra törekvését. Az igazság a sine qua nonja 
minden valódi sikernek. Ma csak — mondá — az igaz-



ságnak, a jognak és a törvénynek kell és szabad ural-
kodnia. Mert nincsen jog igazság nélkül; nincs igazság 
szabadság nélkül, nincs szabadság erkölcs nélkiil; — 
és nincs erkölcs vallás nélkül! Az Irodalmi Társaság 
ily evangéliumi valláserkölcsi alapokon állva működik, 
hogy felhasználva a nyomtatott szó, a sajtó hatalmát, 
a mai viszonyok között, a mikor a középkor sötét eszméi 
kezdenek felkelni sírjaikból, az evangélium fáklyájával 
bevilágítson a legsötétebb helyekre is. Hogy azonban a 
Társaság czélját is érje, s hogy a szebb, jobb és virág-
zóbb kor elkövetkezzék, ahhoz az szükséges, hogy meg 
legyen az önzetlen lelkesedés, a kellő összetartás és a 
szent akarat! 

Az elnöki megnyitót lelkes tetszéssel honorálta a 
gyűlés. S méltán. Mi, a kik Zsilinszky Mihály evan-
géliumi protestáns gondolkozását szerencsések vagyunk 
közelebbről ismerni, bizonyságot tehetünk a felől, hogy 
a magyar protestantizmus java s a protestáns egyházak 
között a testvéri szeretet ápolása és a közös érdekek 
egyöntetű munkálása tekintetében nálánál őszintébb és 
önzetlenebb férfiú alig akad. Szeretettel teljes intő, hívó 
szavát bár értené meg elvégre a magyar protestantizmus, 
hogy — minden mesterséges unió nélkül — a közös 
nagy egyházi, kulturális és valláserkölcsi czélok szolgá-
latában megteremtődnék az oly annyira kívánatos szoli-
daritás 1 

Zsilinszky Mihály után gróf Tisza István állott az 
előadói asztalhoz. Az az éljenzés és taps, a mely üdvö-
zölte, világosan mutatta azt a rokonszenvet, a mely a 
protestáns egyházi életben e nagy emberünket körül-
veszi. A szenzáczióra éhesek ebben a meleg, lelkes üd-
vözlésben kereshettek talán politikai motívumokat is; — 
de mi nem keresünk. Csak azt a megtisztelést látjuk, 
a mely gróf Tisza Istvánt, mint egyháza buzgó, közéle-
tében fáradhatatlan munkását méltán megilleti. 

Előadását egész terjedelmében közölni szándékoz-
ván, annak részletes tartalmára nem kívánunk kiterjesz-
kedni. Egy dolgot azonban tisztelettel meg kell jegyez-
nünk reá. S ez az, hogy a protestáns szabadvizsgáló-
dás elvének teljes megóvása és az öntudatos, egyéni 
hit szükségességének hangoztatása mellett vigyázzunk, 
hogy egyházunk hitvallásbeli történeti alapjait ki ne 
rúgjuk lábunk alól. Meg vagyunk győződve, hogy gróf 
Tisza István, a dogmák és a konfessziók felől hangoz-
tatott véleményével egyénileg nem is hajlandó e tör-
téneti alapok lerombolására; de nem lehetetlen, hogy 
akadnak sokan, a kik szavaiból olyan következtetést 
vonnak el, a mi ellen gróf Tisza István is tiltakoznék. 
Nem hisszük ugyanis el. hogy gróf Tisza István, az 
egyéni hit olyan értelmű jogosultságát elismerné, akár 
a theol. tanári, akár a templomi katedrán, hogy azok-
ról olyan tanítások is hirdethetők volnának, a melyek 
megegyeznek ugyan a pápisták, a baptisták, az unitá-
riusok stb. felfogásával, de homlokegyenest ellenkeznek 
a kálvinista egyház konfesszionális elveivel. Sunt certi 
denique fines, minden keresztyén emberre nézve, a ki 
valamelyik látható egyháznak is tagja; — s kell len-
niök különösen az igehirdetőkre, a lelkitanítókra nézve. 
S ezeket a határokat még a legmagasabb fokra fej-
lődött protestantizmus sem törölheti el, hacsak a lát-
ható s a történetileg kialakult és szervezett egyhá-
zakat is nem akarja eltörölni. Erre pedig nem törekszik 
a protestantizmus, s bizonyára nem törekszik gróf Tisza 
István sem. Sunt et sint tehát certi fines! 

A felolvasó-ülésnek utolsó szereplője Kozma An-
dor, a Kisfaludy-Társaság tagja, a jól ismert kálvinista 
költő volt. „Ki volt Kálvin János?" cz. költeményét ol-

vasta fel. S a míg zengett ajkán a szó, a lelkek foko-
zódó elragadtatással követték a költő szárnyalását. Jelle-
mezni, méltatni nem akarjuk most e költői alkotást. Kö-
zölni fogjuk minél előbb. Csak annyit jegyzünk meg 
reá, hogy Kálvin jelentőségét általában, különösen pedig 
magyar vonatkozásában, remekebben még nem mutatta 
fel költő, mint a hogy tette Kozma Andor. A ki még 
ebből sem értette meg Kálvint s szellemének hatását, 
azzal szemben már csakugyan felesleges minden magya-
rázgatás 1 

A gyűlés tárgyaló részéről való tudósítást, hely-
szűke miatt, kénytelenek vagyunk a jövő számra ha-
lasztani. 

H. I. 

A ref. egyetemes konvent ülései. 
A magyarországi református egyház egyetemes kon-

ventje október 30-án délelőtt kezdette meg idei őszi 
üléseit a Szabó József- és Abonyi-uícza sarkán álló 
új székházában. A rövid tárgysorozat után ítélve, azt 
hihettük, hogy két-három nap alatt befejezi üléséit, de 
bizony öt nap lett belőle. Oly fontosságú tárgyak kerül-
tek szőnyegre, melyek élénkebb vitákat idéztek elő s a 
melyek a konvent eme ülésszakát — bátran mondhat-
juk— emlékezetessé teszik. Ehhez járult az október 31-iki 
Kálvin emlékezetének szentelt ünnepi ülés is, mely az 
egész ország figyelmét reánk terelte. 

Dr. Antal Gábor püspök, egyházi h. elnök emel-
kedett imája után, báró Bánffy Dezső világi elnök meg-
nyitotta az ülést és bejelentette, hogy dr. Kun Bertalan 
püspök magas korával járó gyöngélkedése folytán nem 
jelenhetett meg s így helyét az elnöki székben dr. Antal 
Gábor püspök foglalja el. Az ősz főpásztort, mint püspö-
köt Révész Kálmán esperes helyettesíti. Az ugyancsak 
távol levő bár ó Vay Béla kerületi főgondnok helyetteséül 
Ragályi Béla gondnokot igazolta a konvent. 

A megalakulás után dr. Baksa Lajos egyetemes 
konventi előadó előterjesztette, hogy a másnap délelőtt 
11 órakor, Kálvin születésének négyszázadik évfordulója 
alkalmából tartandó ünnepi ülésen, a kormányt Tóth Já-
nos államtitkár, az országgyűlés képviselőházát dr. Nagy 
Dezső orsz. képviselő, a főrendiházat báró Bánffy Fe-
rencz, gróf Degenfeld-Schomburg Sándor és dr. Gaál 
Jenő főrend, a magyarhoni ág. h. ev. egyházat báró 
Prónay Dezső egyetemes felügyelő, a magyarországi 
unit. egyházat Ferencz József püspök vezetése alatt ki-
lencztagú küldöttség fogja képviselni. A székesfőváros 
Kun Gyula tanácsnokot bízta meg képviseletével. 

Sass Béla jegyző jelentette, hogy az egyetemes 
presbyteri világszövetség Magyarországot tagjai sorába 
bevette. Fölolvasta Matthews főtitkárnak erről szóló ér-
tesítését. A konvent az évi 500 koronás tagsági díjat 
megszavazta. Fölolvasta továbbá a genfi nemzeti protes-
táns egyház üdvözlő iratát, melyben örömüket fejezik ki, 
hogy a magyarok a genfi ünnepélyeken oly nagy szám-
ban jelentek meg és a dunántúli evangélikus egyház-
kerület testvéri üdvözletét Kálvin születésének négyszá-
zadik évfordulója alkalmából. A konvent mindkettőt 
örömmel vette tudomásul. 

A Gusztáv Adolf alapítványi egyesülettel kötött 
egyezség tudomásul vétele után, ugyancsak Sass Béla 
jegyző bemutatta a közoktatásügyi miniszternek a 2.096,400 
kor. államsegély elszámolására vonatkozó leiratát, melyet 
szintén tudomásul vettek. 

Dr. Baksa Lajos konventi előadó az egyetemes 
adóalap-végrehajtó bizottság jelentését terjesztette elő, 



melyet gróf Tisza István, György Endre, Nagy Ká- alkalommal közel 400 éves multunkra tekintünk vissza, 
roly és többek hozzászólása után elfogadtak. Az egy- nem tehetjük, hogy bizonyos elégedettséggel, bizonyos 
házak megállapított adócsökkentési segélyeit a konvent büszkeséggel ne emlékezzünk az eltelt nehéz ós küz-
kiutalványozta. Ez alkalommal 456,387 K 67 f.-nyí delmes időkre. 
segélyt.állapítottak meg, A segélyeket lapunk más helyén Sok sok szenvedés, üldöztetés és támadás daczára 
közöljük. Az 1911-re kiutalványozandó segélyekért 1910 fennáll egyházunk, fennáll ma is, mint az igaz evan-
márczius végéig kell a kérvényeket benyújtani. A mos- géliumi hit hirdetője, a haladó művelődés ós szabadelvű 
tani kérvények tömegéből 738-at letárgyaltak, 113-nak irányzat képviselője, de űgy is, mint mindig hazafias és 
a tárgyalása azonban ezutánra maradt. magyar.' 

Dr. Boksa Lajos előadó szerint, az államsegély A nép hitében és nyelvében mi vagyunk a magyar 
fölemelésének a szüksége mind inkább előtérbe nyomul, vallás. 
Eddig 1,384,852 jK 82 f.-re volt szükség az egyházi Ha visszatekintünk a szomorú, küzdelmes mult szá-
adóteher csökkentésekre, A II. oszt. kereseti adó eltör- zadok harczaira, azt látjuk, hogy mindig ott voltunk, 
lése folytán is nagyobb összeg pótlandó. Gr. Tisza István hol a szabadságért folyta küzdelem, hol a szabadságért 
is hozzászólt ehhez a fontos tárgyhoz. Szerinte az eddigi folyt a vér. Ott voltunk elnyomatás és visszaszorítás s 
segélyekre elég volt a rendelkezésünkre álló összeg, de nem egyszer szenvedett jogfosztás daczára, a hol a 
az ideiglenes segélyek már csak a tavalyi fölöslegből magyar állam érdekeiért kellett sikra szállani, hol a 
voltak födözhetők. Még kb. száz kérvényre számíthatunk magyar nemzeti jogok védelméért kellett küzdeni, 
s mindössze 200,000 kjor. fölösleg van még. 1911-ben Nehéz időket éltünk át, talán e küzdelmek számban 
már föltétlenül folyamodnunk kell az államsegély fölömé- meg is fogyasztottak, de meg nem törtek, 
léséért, , . Ma is a szabadelvű irány híveinek és a szabadság 

Igen fontos kérdést: a lelkészek illetményéinek harczosainak talán megfogyatkozott soraiban állnak, mint 
természetben, vagy készpénzben való kiszolgáltatása egy ember, református egyházunk fiai, hirdetve és követve 
körül fölmerülő összeütközéseket tárgyalta ezután a kon- hazafias érzéstől áthatottan, az igaz evangélium erejében 
vent, melyet lapunk is szóvá tett. Baksa Lajos előter- bízva, azt a hitet, melynek Kálvin János volt magyará-
jesztésére a konvent kimondotta, hogy a normál költ- zója és hirdetője. 
ségvetésben megállapított összeg se az egyházat, se a lelkészt Majdnem négyszázéves 'multunk nehéz küzdelmek 
nem kötelezi. A konvent fölhívja a kerületeket, hogy a harcza volt. Hinni szeretném, hogy a küzdelemben meg-
díjleveleknek készpénzre való átalakítását békés úton edzett erővel nézünk a jövő elébe, 
igyekezzenek keresztülvinni. Összeütközések esetén egy- Jöjjenek bár — mitől félve tartok — újabb küz-
házi bíróság ítélkezik. delmes és nehéz napok, az igaz evangéliumi hit véd-

Az első napi tanácskozás utolsó tárgya a közigaz- bástyája mellett kitartva, szenvedhetünk még sokat, szen-
gatási alap X9J.Q- évi költségyetésének,, megállapításáj vedhetünk igazságtalan üldözést, szerzett jogaink meg-
volt, A kiadások összege a 70,000 K-t meghaladja. szorítását, megérthetjük "á törvényileg biztosított „töké-

A konvent október 31-iki ünnepi ülése keretében letes egyenlőségnek és viszonosságnak" a mostaninál 
adózott Kálvin János emlékezetének. A székház zéinati is hátrányosabb alkalmazását; azért, ha hitünkben híven 
termében ez volt az első ülés. Vajha ez a szellem hatná kitartunk, ha összetartunk és belső villongások, személyi 
át az ott, a jövőben lefolyó tárgyalásainkat iá, mely torzsalkodások és vetélkedések által erőinket nem fo-
ebből az ünnepi ülésből felénk áradt ! Igen szép képet gyasztjuk, ha törvénnyel és királyi megerősítéssel is 
nyújtott a hatalmas terem, a megjelent palástos egyliá- biztosított autonómiánkat nem engedjük meggyengíteni: 
ziakkal, díszmagyarba öltözött világiakkal s a karzatokat úgy nem veszünk el élni és haladni, fejlődni és erő-
elfoglaló előkelő hölgyközöiiséggel. Csák sajnálhattuk, södni fogunk az Isten dicsőségére, magyar hazánk nem-
hogy a padsorokban több üres helyet láttunk. Ha zemzeti erejének fokozására, szolgálva mindig a haladó 
nem egyedül a törvényhozás két háza, a testvéregy- igazságot, á fejlődő műveltséget és szabadelvű törekvé-
házak képviselői s a főváros lettek volna hivatalosak, seket, de mindig követve az igazi evangéliumi tant, 
hanem ref. egyházunk főiskolái, egyházi ós világi kiváló- Kálvin bölcs tanítását, az isteni igazságot, azt az igaz-
ságai is, kik nem lehetnek mindannyian a konvent ren- ságot, melyet Jézus Krisztus hirdetett, melyet emberi 
des tagjai, a megtelt padsorok bizonyára még fölemelőbb törekvésekkél és hozzátétellel meg nem hamisítottak, 
hatást gyakoroltak volna. A bejelentett vendégeken kívül mely örök, mely váítozhatlan, melyet a ki követ, meg 
ott láttuk az ág. h. ev. egyház részéről Zelénka Pál nem csalódhatik. 
püspököt és dr, Zsigmondy Jenő főjegyzőt is. Majd dr. Kenessey Béla püspök állott föl szólásra 

A gyűlést dr. Antal Gábor .piüspök magas szárnya- és válósággal az eg-ész hallgatóság lelkét lángralobbantó 
lású imája nyitotta meg. Áldást kért Istentől a házára, beszédet mondott, melyet lapunk vezető helyén egész 
a protestáns felekezetekre és a magyar református egy- terjedelmében közreadunk. Beszédének igen sok része 
házra, mint a magyar közművelődés első harczosára. magával ragadta a közönséget s megkapó előadásáért 

Ezután báró Bánffy Dezső a következő megnyitó hosszantartó tapsviharban és éljenzésben részesült, 
beszédet mondotta: Gróf Degenfeld József, egyházkerületi főgondnok 

Kálvin János születésének 400. évfordulóját ünne- az ünneplés tárgyában kiküldött bizottság megbízásából 
pelni jöttünk össze. Annak a Kálvin Jánosnak, kit mint a következő határozati javaslatot terjesztette az ünnepi 
maga mondja: „Az Isten a homályból hívott el, hogy ülés eié: 
az evangélium hírnökének, szolgájának dicsőséges hiva- „Á magyarországi református egyház képviseleté-
talát reám ruházza". ben az egyetemes konvent hálás kegyelettel ünnepli 

A XVI. század elején megindult hitújítási mozgal- Kálvin János születésének négyszázados évfordulóját, 
mak Kálvint sem hagyhatták érintetlenül s a Kálvin ve- Századok viszontagságai és sok szenvedései között 
zette evangéliumi alakulás eljutott mi hozzánk a magyar a Kálvin János által hirdetett evangéliumi világosság és 
földre is. igazság eszméje és az általa megalkotott egyházi szer-

Emlékünnepet ülni jöttünk egybe és midőn ez vezet ereje tartotta meg egyházunkat s a történelem 



bizonyságot tesz arról, hogy a magyar református egy-
ház az emberiség közös Kincseiért: a hitért, a szabad-
ságért és a felvilágosodásért vívott harczaival, .az. örök 
igazság törvényei szerint is, érdemes a világi elismerésre,, 
érdemes a maradandó életre, érdemes a halhatatlanságra. 

Küzdelmekben és tanulságokban megerősödve, kí-
vánja egyházunk helyét továbbra is megállani, hogy örök 
időkig szolgálja az emberiség dicső rendeltetésének s. 
imádott magyar Hazájának és Nemzetének szent ügyeit. 

Az elmúlt és jövendő. századok küszöbén a mul-
takba kegyelettel, a jövendőbe teljes reménységgel és 
megnyugvással tekintve, dicsőítjük egyházalapítónk áldott 
emlékezetét s feliratikig a . legmélyebb hódolattal járu-
lunk a magyar szent koronáihoz és azzal megkoroná-
zott apostoli magyar . királyunkhoz, első Ferencz József 
ő felségéhez, kinek uralkodása alatt egyházunk az alkot-
mányos önkormányzat áldásaival felruházva, halad a meg-
erősödés útján s, végzi hivatásszerű neiues piunkáit. 

Az egyetemes magyar református egyház hő imája 
száll föl Istenünkhöz, hogy az ,0 megtartó oltalma, ál-
dása legyen és maradjon a M,agyar Nemzettel,, koronás 
királyával és magyar reformárus egyházunkkal. A vilá-
gosságnak és igazságnak,... a hitnek és reménységnek, a 
hűségnek és buzgóságnak, a szabadságnak és szeretet-
nek: a Krisztusnak nevében, ki..tegnap , és. ma ugyanaz 
volt és mindörökké ugyanaz lészen." 

Elhatározták azt: is, hogy ily szellemben föliratot 
intéznek a királyhoz. 

Az ünnepi ülést dr. .Bross,; Lajos püspök megható 
imája, majd báró Bánffy. .De^ső elnök zárószayai fejez-
ték be. Az elnök megköszönte az jegyes testületek képvL 
selőinek az. ünnepélyen való részvételét. Ez^el a szép 
ünnep véget ért. ( . 
•6>löt , i t o í t e o i W , ttsAD**™ 
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(Folyt, köv.) 

K Ü L F Ö L D . 

Hollandiai hangok a magyarok genfi 
ünnepélyéről. 

Lapunk szept. 17-iki számában már volt alkalmunk 
részleteket közölni néhány franczia és svájczi egyházi 
lapnak a magyarok genfi ünnepélyeiről szóló tudósítá-
sából. Ez alkalommal a holland reformátusok egyik 



legelőkelőbb folyóiratából közöljük a magyarokra vonat-
kozó részt. 

A dr. A. W. Bronsveld szerkesztésében megjelenő 
„Stemmen voor Waarheid en Vrede" cz. folyóirat szep-
temberi és októberi száma hosszabb czikkét közölt a 
genfi ünnepélyek lefolyásáról. A czikkét dr. J. J. P. 
Valeton utrechti egyetemi tanár írta, a ki a tudósítás 
megírása alkalmával módot talált arra, hogy a magyarok 
iránt való régi rokonszenvének is kifejezést adjon s azóta 
is e czikk fordítójával való beszélgetései közben is gyak-
ran s különös elismeréssel szólott genfi szereplésünkről. 

Tudósításának reánk vonatkozó részét a reformá-
cziói emlékmű leírása s költségeinek fedezésére történt 
gyűjtés megemlítése után, folytatólag' a következőkben 
adja : 

„Azok között az egyházak között, melyek nem 
mulasztották el bizonyságot tennij önmagukról, a ma-
gyarországi református egyház az első helyen áll. Ha 
nem tévedek, mintegy 40,000 koronányi összeget aján-
lott fel (t. i. az emlékműre). Egy kis különbséget jelent 
ez mégis a mi országunk magatartásával szemben. Más-
különben is, az ünnepély egész lefolyásában tevékeny 
részt vettek a magyarok. Küldöttségük több mint 100 
emberből állott, férfiakból s nőkből egyaránt, a kik kö-
zött az egyház és állam legelőkelőbb köreiből voltak 
résztvevők. Saját jelvényükről lehetett Őket felismerni. 

Vasárnap délben külön istentiszteletet tartottak a 
St. Pierre-ben, hétfőn délután pedig Claparéde S. úr 
elnöklete alatt franczia-magyar nyelvű ünnepélyes ülést 
az Auditoire-ban. Beszédet tartottak francziául és ma-
gyarul, a melyet rögtön francziára fordítottak, költemé-
nyeket adtak elő, énekeket énekeltek. 

A magyarok között voltak többen olyanok is, a kik 
az utóbbi 30 év leforgása alatt hosszabb vagy rövidebb 
ideig Utrechtben is tanultak, s a kik engem, ha törve 
is, de holland nyelven szólítottak meg. Sokaknak neve 
élénken élt még a lelkemben, ha nagyon megváltozott 
arczukra többé már nem emlékeztem is. 

Ezen az alapon vettem én is részt a fentebb említett 
ünnepélyes ülésen. Volt valami megragadó abban a me-
legségben és lelkesedésben, a mellyel a magyarok pro-
testáns hitükről bizonyságot tettek. Erőteljes vonásokkal 
vázolták ismételten ama szenvedések történetét, melyeken 
népüknek keresztül kellett menni, s hálával emlékeztek 
meg arról, hogy a korábbi századokban Genfnek, de 
Hollandiának is mennyit köszönhettek. Ismételten meg-
emlékeztek Ruyterről is. Egyébként ezekben a napokban 
egész föllépésükkel a református Európa rokonszenvét 
és támogatását igyekeztek megnyerni." 

Utrecht. S. J. 

R É G I S É G . 

Régi históriák a csepelszigeti egyházak 
életéből. 

Közli: Pataky Dezső. 
(Folytatás.) 

Dienes András után különösen Czeglédi Mihály 
(1807—1821) hagyott igen sok és becses feljegyzést. 
Rendkívül gondos, rendszerető ember, ugyancsak jól 
forgatja a pennát; a predikátorságát megelőző feljegy-
zéseket átvizsgálja, s nem közönséges logikával kriti-
zálja meg. O lapszámozza az eddigi Protoculumokat; az 
elsőre ezt jegyzi fel: Jegyzés: „Első Protocollumnak 
nevezem ezt az Uj Protocollumokban, nem az idejére 
nézve, mert a 3-dik pag. szerint ezt Dalnoki László kez-
dette, melly nem régi idő ; hanem azért, mivel ebből és 
ezzel dolgoztam legelőször, és pagináit numerizáltain". 
Később az első és utolsó mondat kivételével az egész, 
Dalnokira vonatkozó megjegyzést áthúzta, mert munkál-
kodása közben Dalnokinál sokkal régibb feljegyzésekre 
is akadt. Tegyük félre egyelőre az I-ső Protocollumot, 
— becses feljegyzéseihez még többször visszatérünk — 
és ismerkedjünk meg a második, — előre bocsáthatjuk, 
Dienesnél sokkal nagyobb jelentőségű, nála mélyebben 
járó, historizáló pappal: Czeglédi Mihállyal. 

1807 június 1-én megy Makádra Aporkáról. Elődje, 
Tekes István építtette a jelenlegi templomot; de az 
izsáki ekklézsiába történt távozása miatt az építés szám-
adásait nem fejezhette be. „Plebs murnnirabat — írja 
Czeglédi — eleinosynamque suam frustra perisse dicta-
bat" miért is rendszerető lelke ösztönzi a számadás elké-
szítésére, mit bámulatos pontossággal fejez be. Munkál-
kodása közben ébredt a kedve egyháza történetének 
megírására, melynek bevezetésében a magyarhoni refor-
máczióra, a vallási küzdelmekre, szabadságharczokra, a 
török és német világ eseményeire bőven kiterjeszkedik. 
Müvét annyira egyéninek és minden részében érdekesnek 
tartom, hogy szószerinti közlésével nem vélek felesleges 
munkát végezni. 

Adjuk hát át a szót az Uj Protocullumnak, mely 
az 1—16 lapon összefüggő előadásban, számos helyen 
pedig szórványosan tárja elénk Czeglédi munkáját. 

* * 
* 

„Az Urnák Nevében ! 
Nehéz meghatározni, mi lehet annak oka, hogy 

ritka Ekklesiában lehet találni olly, előre néző gondos-
kodást mutató régi Jegyző Könyveket, Protocollumokat, 
mellyekben a Városnak vagy Helységnek megszállásának 
ideje, alkalmatossága, annak jó vagy roszsz viszontag-
ságé Reformáltatása, Reformátoi •a, a következett Lelki 
Pásztorok', Oskola Tanítók' Lajstroma, az Ekklesiáknak 
külömbkülömbféle állapotja, fatumi, rendtartásai, gyűlé-
sének végzései, Actái, egyéb emlékezetre méltó dolgok-
kal együtt feljegyeztetve találtatnának. 



Mennyit használnának az illyen Jegyző Könyvek, 
nem csak magoknak az ezekkel bíró Ekklesiáknak, mind 
Javaiknak (Funduskáiknak) kézen való megtartásokra, 
mind az Igazgatásra nézve; — mennyit a régi Házné-
peknek, Famíliáknak polgári dolgaira nézve, — nem csak, 
hanem mennyit az egész Közönség, Communitas Privi-
légiumira, azoknak oltalmára, az eleitől fogva való 
Usnsoknak megtartására, a' szomszéd Helységekkel tör-
ténhető Pereiknek hasznos eligazítására, sőt az egész 
Reformált Magyar Közönség' Status' Ekklesiai Históriá-
jának bizonyosabban való megírására és egyebekre nézve, 
nem lehet kimondani. 

Nem merem, nem is illene e' tekintetben restséggel 
vagy gondatlansággal vádolni azokat a1 boldog emlé-
kezetű, bölcs és buzgó Reformátorokat és az azokat 
követő L. Tanítókat, a' kik az Evangyeliomi tiszta Tudo-
mánynak terjesztése és az emberi nemzet világositása 's 
boldogítása mellett való fáradhatatlan szorgalmatosságok-
nak, nem csak, hanem inegrettenthetetlen buzgóságoknak 
is olly nyilván való tanúbizonyságait adták és hagyták, 
hogy azokat ő tőlük megtagadni nagy háládatlanság 
nélkül lehetetlen. 

Másutt kell hát ennek a' káros fogyatkozásnak 
okait keresni, tudniillik azokban a1 Külső és Belső viszon-
tagságokban, melyekben mind az egész Ország, mind a' 
megtisztult Vallás a' Reformatio kezdetitől fogva forgat-
tanak. 

Esett tudniillik a' Magyar Országi Reformatio ama 
szerencsétlen II-dik Lajos Magyar Király idejében, a1 

ki 1516-dik esztendőben űlt a' Királyi Székbe, és ural-
kodásának tizedik esztendejében, 1526-ban ama híres 
Mohátsi ütközetben elesett. 

De hogy már a' Mohátsi veszedelem előtt, nem 
tsak bé jött a' Luther tudománya szerént való Refor-
mátio Magyar Országban ; hanem fenn álló Reformálo 
Ekklésiáink is voltanak: megczáfolhatatlaii bizonysága 
annak azon Énekes Könyvünk, mellyel a Közönséges 
Isteni tiszteletben mind e' mái napig élünk, mellyben 
ollyan énekeink vágynák, méllyek a Mohátsi veszede-
lemkor készíttettek, egyedül arra illenek és a1 Gyüle-
kezetekben énekeltetnek., Illyenek nevezetesen a' 272-dik, 
274-dik 275-dik Énekek. Ugyanis A' 272-dik, dítséret 
15 verse így vagyon: 

Eltávozott már mi tőlünk a' mi örömünk, 
Mert korona nélkül vagyon most a' mi Fejünk, — az az 
Koronás Fő, vagy Király nélkül vagyunk. 

A 274-dik Ének 5-dik Verse pedig így vagyon: 
El vevécl tőlünk Országunkat, Királyunkat, 
Földhöz veréd a' mi Koronánkat 
Szined elöl elvetéd mi áldozatunkat, 
Közzülünk levágatál sok gazdag Fő Urakat, 
Vitézlő erőss Férjtijakat, 
Kiknek kövér testekkel hizlaltál vadakat. 

A 275-dik Ének 17-dik Verse így vagyon: 
lm melly nagy kárt tőnek Keresztyénségben mind a' Magyar Népnek 
Soha nem volt igy ég alatt dolga valamelly Nemzetnek 
Mely nagy szertelen veszedelme lön a' Magyar Nemzetnek. 

Mind ezek a' Mohátsi Veszedelemre mutatnak, akkor 
énekeltettek a' reformált Gyülekezetekben, Voltak hát 
már akkor fennálló Ekklésiáink, és így a' Reformatio 
már a' Mohátsi veszedelem előtt elkezdődött Magyar 
Országban, 

(Folyt, köv.) 

I R O D A L O M . 

A „Magyar Lap" czímű s a liberális s ezek közt a 
protestáns érdekeket szolgáló krajczáros politikai napi-
lap, a mint értesülünk, folyó hó 10-én fog megjelenni s 
minden prot. egyházhoz megküldetni. A kiadók íme 
meghozzák áldozatukat s megindítják a lapot, a mit 
közvéleményünk már oly régóta sürget. Szeretjük hinni, 
hogy protestáns véreink, különösen pedig annak lelki 
vezetői, lelkesen fel fogják karolni a lapot s nem engedik 
meg, hogy annak megindítása csak eredménytelen pró-
bálkozásnak bizonyuljon. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészbeiktatás. Bokor Márton, a magyarvalkói 
ref. gyülekezet lelkipásztora okt. hó 24-dikén foglalta 
el hivatalát, a melybe Antal Géza kispetrii lelkész 
iktatta be. 

Lelkészi jubileum. Zoltáni Elek, a léczfalvai ref. 
gyülekezet lélkipásztora s a kézdi egyházmegyének több 
ízben volt esperese, okt. 24-dikén ülte meg 50 éves lel-
kipásztorkodása jubileumát. A jubiláris istentiszteleten 
maga az ünnepelt mondott hálaadó imádságot. Az ün-
nepi beszédet Bodor Géza esperes, a záró imádságot 
Szabó Jenő kézdi vásárhelyi lelkész tartotta. 

Újabb szerzetesinvázió. A mint hírlik, a Fran-
cziaországból kiűzött s a híres sartrőz likőrt gyártó kart-
hauzi barátok hazánkba készülnek letelepedni, s itt foly-
tatják a papi köntöshöz épen nem méltó mesterségüket. 
A hír szerint a legjobb reménységre jogosító tárgyalások 
folynak a rend ós a kormány között; sőt állítólag a 
pénzügyminiszter hajlandó nekik helyet adni, rendelke-
zésükre bocsátván az Ó-Buda melletti régi trinitárius 
kolostor épületét. Politikai napilapjaink részint humo-
rosan foglalkoznak ezzel a dologgal, részint pedig csupán 
a kincstári hasznot mérlegelvén, mert hiszen a nagy likőr-
gyár több millióra rúgó regale jövedelmet hozna; — mi 
azonban, a kik a pálinkagyártást papi feladatnak épen 
nem tekintjük, s a kik a pápás reakczió erősödését 
látjuk mindenféle újabb szerzetrend és kongregáczió be-
telepedésében, egyáltalában nem tudunk örvendeni en-
nek az újabb szerzetesinváziónak és szívesen elenged-
nénk azt a nemzeti hasznot és dicsőséget, a melyet a 
híres sartrői likőrnek hazánkban való gyártása hozni fog. 

Kórházfelavatás. A tordai vármegyei kórházat okt. 
24-dikén avatták fel. Hogy róla megemlékezünk, annak 
oka az, hogy a felavatás nálunk szokatlan, t. i. refor-
mátus szertartás szerint ment végbe s a felavató dr. 
Kenessey Béla erdélyi püspök volt. Megyei, állami ilyen 
intézmények felavatása rendesen csak róm. kath. rítus 
szerint szokott végbe menni, mintha a róm. kath. vallás 
államvallás lenne még ma is. Elismerés illeti tehát Torda-
Aranyos megye elöljáróit s azoknak élén gr. Bethlen 
Bálint főispánt, a kik az általános gyakorlattal szakítva, 
református szertartással avatták fel a megyei kórházat. 
Mint másik érdekes dolgot jegyezzük fel ezzel kapcso-



latban azt is, liogy. a kórház sebészeti .osztályán a beteg-
ápolási tisztet református diakonisszák fogják betölteni, 
a kiket a Bethánia-diakonisszaképző intézet bocsátott ki 
a kórházhoz szolgálattételre. 

A ref. egyetemes konvent f. hó 3dikán végezte 
be tanácskozásait. A két első napról adott részletes tudó-
sításunkat csak jövő heti számunkban fejezhetjük be. 

A budapesti ref. egyház köréböL A budapesti 
ref. egyház tanácsa f. hó 3-dikán tartotta meg a nyári 
szünet után első ülését. Az elnökség bejelentette* hogy 
a theologia 1911-ben kiköltözik a Kálvin-téri épületből. 
Ennek .következtében gondoskodnia kell az egyháznak 
a telek modern kiépítéséről. Ehhez azonban, a .városi 
szabályzó terv végleges megállapítás^szükséges iegel^o 
sorban. Az elnökség már lépéseket is tett ez iránt á 
városi elöljáróságnál. . Örvendetesen vette tudomásul a 
gyűlés, hogy dr. Moqdy András, VQ Í Í missziói lelkész 
újabban 858 K, .66!. fillért gyűjtött skót hitrokonaink 
körében a svábhegyi, templomra. Szilassy Aladár lemond: 
ván a Baár-Madas leányiskola gondnokságáról, arra dr. 
Darányi Gyulát választották meg. Budafok anyásitás 
iránti kérelmét pártolókig terjesztik fel a felsőbb egy-
házi hatóságokhoz. .Sajnálattal' vették tucÍom|»sul Molnár 
Mojdoi* főgimn. "igazgató nyugalomba vonulását, s érde-
meit jegyzőkönyvileg öjökit^tfék .niég.,TiidbniHSU^vették 
a tanonez-ottliou megnyitását* s hogy a kereskedelmi 
miniszter két eyre 5000 —5000 koronát igért a felszereT 
lésre. Felhatalmazást adott az egyháztanács, a kőbányai 
parókhiális körnek, hogy templomába 1.2,000 koroná 
költséggel orgonát állíthasson, s gondoskodott annak 
pénzügyi fedezetéről is. A VI.—VIÍ. kerületi lelkésznek, 
stólaveszteségi kárpótlás czímén, évi 1#00 feo,r. pótlékot 
szavazott meg, addig az ideig, míg a templom,, fel-
épül. Megállapították a budapesti egyház és a skót inisz-
szió egymáshoz való viszonyát tárgyazó szabályzatot, s 
az iskolaszékbe, az egyház- képviselőiül -Szőts Farkast, 
Hamar Istvánt, dr. Kiss Károlyt és Komáromi Lajost kül-
döttek ki. Tudomásul vették a belvárosi és a józsef-
városi parókhiális tanácsok' megtörtént szervezését. Végül 
a gimnáziumra és a jogüggyekre vonatkozó jelentéseket 
hallgatták még és vették tudomásul. 

A szekularizáeziö és a liolt kéz c/im alatt egy 
vakmerően .szem£é|iyves&tp czikjkjet ii;t Alkotmány 
okt. 30-diki számában dr.; Lászléfalvi - B é l ^ q ü i f c k azt 
igyekézik, bizonyítani, hogy azok, a kik a holt ké»i bir-
tokait szekularizálni szeretnék, épen nem érnének azzal 
igazi czélt, mert hiszen a holt kézen levő birtokok csak 
csekély részét .képelik a íJk^ött bir tok j ^ k í Fejtegetése 
mellé csatol egy statisztikai'kimutatást is, asiiiej^^aerint 
az egyház kezén levő birtokok az ország területének 
csak 4'90(7o-át teszik s. az összesen .2.403,332 hold egy-
házi birtokból is 200,000 hold a prot. egyházaké Nagy 
garral mutat reá, hqgy a kincstári birtokok százaléka 
Ír52, a községi és közbirtokossági fekv§ Vágyoné pedig 
!Í7'68- — Erre a szemfényvesztő.statisztikára csak azt 
jegyezzük meg,, hogy a kérdés nem azon fordul meg. 
hogy százalék szerint hanyadik hely illeti meg-a kötött 
birtokok sorában a líólt lcé/.i birtokokat, hanem azon, 
bogy hány ember élvezi azoknak hasznát. Csináljon & 
czikkiró erre nézve is statisztikát s publikálja, hadd 
gyönyörködjünk benne! 

I S K O L A . 
J I 

Ui\ Pruzsinszky Pál iiimepeltetései Abból az 
alkalomból* hogy drPruzsiinszky Pál budapesti theologiai 
tanárt a genfi egyetem díszdoktori titulussal- tüntette ki, 

kispesti polgártársai társasvacsorát rendeztek az érdemes 
férfiú tiszteletére. A szép Vaclsórán,'a melyen a község 
elöljárósága és intelligenciája, veft részt,, dr. Herczeg 
Ernő ügyvéd üdvözölte első sorban az ünnepeltet; utána 
pedig a község nevében Eperjessy Lajos főjegyző, a 
ref, egyház nevében pedig Somogyi Géza köszöntötte. 
Jelen volt a társasvacsorán B. Pap István theol. igaz-
gató is, a ki a község elöljáróságának és intelligencziá-
jának köszönte meg, hogy dr. Pruzsitiszky Pált ily meleg 
ováczióban részesítette. 

Tanári jubileum. Bodor István, a rimaszombati 
egyesült prot. főgimnázium tanára^ a folyó iskolai év 
elején töltötte be tánarkodásá esztendejét. Ebből az 
alkalomból az intézet igazgató tanácsa és a város társa-
dalma jubiláris ünnepélyt rendez az érdemes férfiú tisz-
teletére. A jubiláris ünnepélyt f. hó 10-dikén fogják 
mégtartani, h 'V>; '-í'.^úi;;'; Ah'-,:: 

:'t A budapesti ref. főgimnázium jubileuma. A buda-
pesti ref egyház,itknácsa fi^hó 3-dikán tartott ülésében 
megállapította a »fegimnáziuim-'5ö éves> jubileumi ünne-
pélyének napját és programmját. Az ünnepély decz. 8-dikán 
lesz a Kálvin-téri templomban, a következő programmal: 
Közének. — Petri Elek imádsága. --- Karének. — Dr. 
Kovácsy Sándor gondnok elnöki megnyitója. — A régi 
növendékek nevében beszédet mond dr. Beöthy Zsolt. 
— Költeményt szaval dr. Vargha1\ Gyula. — Testvér-
intézetek üdvözletei. — Karének. — Dr. líenessey Béla 
püspök imádsága. — Közének. — Himnusz. — A jubi-
leumra a fentartó testület illusztrálva kiadja az intézet 
történetét, s, a volt' növendékek körében jubileumi Török 
Pál-alapot gyűjt. — Az intézetnek a folyó tanévben 589 
növendéke van. Közülök 336 ref., 31 evang., 131 róm. 
kath'!, 13 gör. keleti, 3 gör. kath., 3 unit., 85'izraelita 

E G Y E S Ü L E T . 

Az Orsz. Yallásegyenlöségi Szövetség választ-
mánya í. hó' 1-én ülést tartott Budapesten. A választ-
mány megnyugvással vette tudomásul, hogy sok huza-
vona után az alapszabályok végre is láttamoztattak. En-
nek alapján megtették az intézkedéseket az országos 
akezió megindítása és a közgj-űlósnek alkalmas idő-
ben leendő összehívása iránt. A választmány szívesen 
felkéri a protestáns sajtót, hogy a Szövetség ügyét része-
sítse hathatós támogatásban,, ,s kéri [mindazokat, a kikhez 
taggyüjtő felhívások küldettek,,. hogy az akcziót most 
már indítsák meg teljes erővel s áz eredményt jelentsék 
be Hamar István ügyvezető titkárnál. 

A Kálvin Szövetség zuglói fiókja folyó hó 7-én, 
délután Öt órakor, a lelkészlakás tanácstermében (VII, 
ker., Kóna-u. 7ő.) szeretetvendégséget tart. Személyjegy 
egy korona.' Műsor: Közének.Imá': Keresztesi Samu 
hely. lelkész. Biblia magyarázat: Hamar István theol. 
akadémiái táű&r. Széretetvendégség! Ennek folyama alatt 
a fülemüle és fürj duettet előadják V*** A Kálvin-Szövet-
ségről szól dr. Kováts István vallástanár, „Bihari keser-
gőjé"-t előadják:^Losüüozy Eajds (I.' hégedű), Hohlfeld 
Félix (II, hegedű), Knapp Oszkár (mély hang), Losonczy 
Gyula (gordonka), költeményt szaval Horváth Lajos,, fel-
olvas Qerenday László, Bihari: /„Fia halálára". Előadja 
az említett vonósnégyes társaság,, szaval Qöde Lajos, s 
záró imát mond Keresztesi Samu. 



G Y Á S Z R O V A T . 
Nagy Ignácz, a miskolczi ref. gyülekezet lelki-

pásztora s az alsóborsó'di egyházmegye esperese, okt. 
hó 30-dik napján váratlanul elhunyt. 

Varjas József nyugptszenterzsébeti rendes- 'és a 
laskói egyháznak megválasztott lelkésze, hosszas szen-
vedés után, 34 evés korában Budapesten, a hol gyógyu-
lást keresett, elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók,-keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán, órásmester;és egyfeá'zi,'szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körét' 19.»t sz.), A czégvezetőség nagy képes 
album árjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen ós bérr 
mentve küld. 

U . — — ' i — — r—Tf 

PÁLYÁZATOK. 
P á 1 y á 7, a t. 

A halálozás .folytán megüresedett felső-moesoládi 
ref. lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Fizetés: készpénzben, terményekben és földekben, 
az 1896. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 126. SZ. . alatt 
foglalt értékelés szerint évi 1800 korona. 

Választás jogerőre emelkedése után az állás azon-
nal elfoglalandó. ' . 

Pályázati kérvények az E. T. II. t.-cz. 16. $-aban 
megkívánt felszereléssel, ~ f . evi~növémbe? '30-ig, " Ság-
várra (Somogymegye) -.Kálntám Gyula? külső-somogyi es-
pereshez küldendők. 

Kúnszentmiklós, 1909 október 4. 
. , , . , : • Bakspy, Sáfdor, 

' ."'.'.'.,' »•. Vj' tV'ry.r.T' j - j jT , ' R f̂pÖK- . 

Hirde tmény . 
A budapesti ref theol. akadémián az 1910-ik év 

szeptember havában tartandó alap-, első és második 
lelkészképesítő vizsgák1' írásbeli dolgozatainak tételei, 

I. Alapvizsgára. 
1. Az isagogicából: Augustiuus: ,J}e eowensu eran-

lélistarum cz. müvénelv isagogicai-ismertetése, kiegészí-
tőlég összevetve az egyházi atyák idevágó adataival. 

2. Keresztyén egyháztörténetből: Kálvin János mű-
ködésének és irodalmi munkáinak áttekintése, a Clemen-
tia commentárjainak megjelenésétől kezdve az prdonan-
ce-okig. . ... - v f \ uHíM 

3. A vallásbblesészet köréből: Guyan : A vallás xocwlo-
giája czímű művének tartalmi ismertetése és bírálata. 

111. Második lelkészképesítö vizsgára. 
1. Magyar egyháztörténetből: Lampe : História eccle-

Úastica reformationis in Húrigariá et Tranáytvánia cz. 
művének tartalmi ismertetése. 

2'. Aé1'egyházjog köréből: A budai kánonok: törté-
neti és Összehasonlító ismertetése és bírálata. 

;í. A gyakorlati theolögiából,: Jézus pásztori taní-
tása ós működése a synopticusok alapján. 

4. Egyházibeszéd textusok: Zsolt. XVI. 1—6: Ján. 
ev. IV. 4 0 - 4 2 ; Gal. VI. 1 2. 

"). (igák. bibliai'magyarázati tételek: Geli. XLVL, 
1—8;' Es. XL. 28—31; Ez. XLYII. 1—12; Máté XVI. 
13—18; Márk III. 1—6; Luk. XVII. 7—10; Cselek. 
VIII. 26—29; I. Kor. X. 16 — 17; II. Kor. XII. 1—12; 
El'. 1. 2 -7. 

A vizsgára jövők a kijelölt tételek közül egyet 
tartoznak kidolgozni. A ínű$<5diti léikészképesítő vizsgára 
jelentkezők a közölt textusok közül egynek alapján egy-
házi beszédet írnak, a kijelölt bibliamagyarázat tételek 
közül ötöt tartoznak kidolgozni és egyéb dolgozataikkal 
egyidejűleg beadni és az összes tételekre .akként elfée-
szülni, hogy ezek alapján a szóbeli vizsga alkalmával 
élőszóval kerekded magyarázatot adhassanak elő. Az első 
lelkészképesítő vizsga alkalmával a jelöltek saját'y-
liázi beszédüket kötelesek előadni. 

A dóígozatok "li egyedi v nagyságú papiron írva — 
margóval — fűzve vagy bekötve, — a II. kép. vizsgára 
jövöké külön-külön, czímlappal ellátva'\ 1910. márezhis 
•11-iy a theologiai igazgatóságnál adandók be. A ki dolgo-
zatát a jelzett határidőig be nem adja, szóbeli vizsgára 
nem bocsátható. 

A budapesti ref. theologiai akádémia tanárkarának 
1909 október 28-án tartott üléséből. 

a * * *É;vPdft ístváb,' ' 1 

thfeol. akad. igazgató. 
|T ;r I jt — — ' -. .--'—' ' •-;-

\tl jj .,.„ Felelős, szerkesztő : Hamar István. 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiamosrvasmentés gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, koszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vásmentes savanyúvíz. 
Kapható ájvátryvizleeresfeeffósekben vagy a Szlnye-Lípőczl SalratoT-forriU-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

4 At-fimBMlM'i r i : t v A i r ios5. Im^wir 
II. Első lelkészképesítö vizsgára. 

h A bibliai tudományok köréből : A személyes felé-
lősség tudata az ótestamentumi vallásban s ezzel kap-
csolatban Ezekiel XXXIII—XXXIV. fejezeteinek az ere-
deti szövegből fordítása és részletes magyarázata. 

2. Systematica fheologiából: Hit- és erkölcstani 
párhuzam a Confessio helvetica II. és a heidelbergi káté 
között. 

Természetrajzi] ~ 
*/ Vetítőgépek 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest̂  VIII. ker, Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M e c h a n i k a i g y á r , Ü v e g f u v ó - m ü t a e l y . 

Erdély §s 



TÉLI FÜRDŐKÚRA = 
A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
l a k á s t e l j e s e l l á t á s s a l n a p o n k é n t 1 0 k o r o n á t ó l f e l j e b b . 
M i n d e n s z o b á t ó l f í i t ö t t f o l y o s ó k v e z e t n e k a z i s z a p f ü r -
d ő h ö z . T e r m é s z e t e s f o r r ó - m e l e g k é n e s f o r r á s o k , i s z a p -
b o r o g a t á s o k . P r o s p e k t u s t k ü l d a 

S Z E N T LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. B U D A P E S T , BUDÁN. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t f i n g c s é p l é s é r t , ij Ajánlja teljes jótállás mellett 
- benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

J ^ t ^ ^ S i Villamos faenzinfokomobíl-

kettfis tisztító-szerkezettel. 

HIRDETESEK, 

Sáró Kemény József ú rná l Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
L e g b i z t o s a b b o l c s ó iizc-m ! Á r j e g y z é k k í v á n a t r a b é r m e n t v e . 

É
Orgona- és harmoniumgyár 

g ő z e r ő h a j t á s - és sa já t v i l l a m o s v í l á g í t á s s a l be rendezve , 

O R S Z Á G H S Á N D O R É S F I A os. é s kir. udvari szállítók RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi o r szágos kiállí táson „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel" , az 1904. évi veszprémi kiállí-
t áson -aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassa i kiállí táson ..díszoklevéllel" (elsó díj) ki-
tüntetve, azonkívül számta lan ki tüntetés és 
el ismerés. Ajánl ják ki tűnő h a n g ú és erőtel jes 
szerkezetű , főleg a l egú jabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
könnyű já tékmód és a vál tozatok egyszerű 
kezelése mellett, az idő já rás minden viszon-
t a g s á g á n a k ellenállnak, Szolid munka és 
ju tányos árak. Kisebb orgonák készletben 

j -1 vannak . Eddig 700-nál több ú j orgona lett szál-
* • . • , : Ám lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban . Harmonmmok tetszés szerinti r a jz - é s változat-összeállí-
t á s sa l megrendelésre készülnek. Tervezeteket és ra jzoka t k ívánat ra kü ldünk . 

sehol előnyösebben nem vehet, mint 

a m . k i r . z e n e a k a d é m i a l i á z i h a n g s z e r k é s z í t ő j é n é l . 

Budapest, V1L, Ki rá ly-utcza 58. 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k iskolai- ésszalon-
harmoniumokban, kisebb templomi orgonák 

—= legolcsóbb árakban. —= 

É
Mindenkinek 

saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legúj abb ár-
egyzékét el nem olvasta, 

mely ingyen és bérmentve 
küldetik. 15/14 

Részletfizetésre is kész-
^ ^ ^ ^ ^ pénz árak mellett. 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25 /b . sz. (Tisztviselő-

telep). 

Tanerőknek s leiké-
szegnek külön száza-

lékengedménv 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szál l í tás az utolsó vasúti 

állomásig. 

UUBIj] Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZ KOCSIK .rnZmss 
IXHIPAR-UTCZAASZ 

és ehhez t a r t o z ó l ó t a k a r ó k , l ó s z e r s z á m o k , l ó t o l l a k , k c c s i s ö l t ü n y ö k , r a v a t a l o z á s l e z i k -
k e k . íiajánlatokat és k ö l t s é g v e t é s t k í v á n a t r a ingyen és b é r m e n t v e klild a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 19 /18 Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 



Q i p / ^ p i J A T T A villamosgépekkel berendezett K I l U C K v l 1 U CS. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, VII., Garay-u. 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovag) a. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
37 év óta 1600 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

KRISTA forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkttll töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvallalat Budán, 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csi l lárok. 
Fém- és díszmütár-

gyak. Valódi 
K i rá ly -o la j 

Ezredéves országos kiáll ítás 
díszoklevél. 

a legjobb biztonsági pet-
róleum. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezsö-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
körát 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen : Simonffy-utcza. 

KÁLVIN JÁNOS MŰVEI Szerkeszti Czeglédi Sándor 
ref. lelkész, theol. magántanár. 
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A) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

I. A genfi egyház kátéja . Ára 
II. Az egyház reformálásának szükségességéről „ 

III. Értekezés az ereklyékről • „ 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál * 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel . . . i 

VI. A párisi theol. fakultás hitczikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József , 
E hat mü, bár külön-külön is kapható, egy díszes kötetben 4 K 50 f. 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Béza Tódor: Kálvin János élete. Fordította Licz. Rácz Kálmán Ara 

VIII. Psychopannychia. Fordította Rabold Gusztáv „ 
IX. Válasz Pighiusnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. (Sajtó alatt.) . „ 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, díszes kötésben <> K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERYET-PÖR. (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J. István • •. • \ a 32 35 ívnvi 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította/ teriedelműkötet 

dr. Tari Imre > ára díszes kötés-
XII. Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő . . . I g g 

XIII. A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J. István ' 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és HATODIK 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 iv terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

B) Csoport. Kálvin főműve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i fökiadása. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. Szentírásmagyarázati müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. kötet: A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. 



ö s s z e s költeményei. 
Új nép ies é s ifjúsági teljes kiadás. 

A szövegét ellenőrizte és bevezetéssel ellátta : 

K A R D O S A L B E R T . 

A költő arczképével. 
• • V K'Y'f '• t? 

Rendkívül díszes aranyozott vászon-
fedelű kötésben fedelén Petőfi aranyozott 

dombornyomású szobrával . 
Ara 2 korona 40 fillér. 

Megrendelhető a kiadónál: . _ . _ 

HEGEDŰS SÁNDOR 
könyvkiadóhivata lában 

Debreczenben. 

(r — : j — 

1 Első nianvar vi l lamos erőre berendezett hangszergyár. 

Cs 
f 

és kiri udv. hangszergyáros, 
a m . k i r ! z e n e a k a d é m i a , s z í n h a z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a -
Budapest, 11., Lánezhid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2 . Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerck készítésében és 
. javításában. 

,,Hangfokozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka; melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, eröse.bb és 
lágyabb Hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
• g y á r . , 
Saját találmányú ' ( R Á K Ó C Z I ) t á r o g a t ó 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohaiígszerré általam konstruál' 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Á r j e g y z é k minden 
e g y e s h a n g s z e r r ő l külön, k i v á n a t r a bér-

m e n t v e küldet ik . 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAK 5 é v i 

jótállás mellett! 

a r a n y é s e z ü s t é R s z e r e k , SS 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s I j j j 

űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szál l í tója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Korút 29. 

HOBNYANSZKY VIKTOR cs. ÉS KER. DDVAHI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 46384 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : 
IX. ker. , Kálv in- tér 7. sz . . a h o v á 
a kéz iratok, e lő f ize tés i és hirdetés i 

díjak stb. küldendők. 

L a p t u l a j d o n o s , k i a d ó é s f e l e lős s z e r k e s z t ő : 

H A M A R I S T V Á N . 
F ő m u n k a t á r s a k : 

Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona , 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből : Az ismeretlen Isten. Naumann F. Ford. Dr. Tari Imre. — Vezérczikk : Kálvin János 
emlékezete. Dr. Kenessey Béla. —- Tárcza : Ki volt Kálvin János ? Kozma Andor. Protestáns bit és felvilágosodás. 
Tisza István. — Belföld : A Magy. Prot. írod. Társ. közgyűlése. H. I. — A ref. egyetemes konvent ülései. Tudósító. 
— Az egyet, adóalapból megszavazott segélyek. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Pá-
lyázatok. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 
Az ismeretlen Isten. 

„Találkozám egy oltárra, 
melyre ez vala ráírva : Isme-
retlen Istennek" 

Ap. Csel. 17.93 

Szép Görögországban, Athén ragyogó temp-
lomaiban és sötét olajfái alatt is elfogta az embe-
reket az az égő vágyódás, hogy az igaz Istent 
megismerjék. Ha Schiller Görögország isteneiről 
írt költeményét olvassuk, azt hisszük, hogy a régi 
pogányság csupa öröm, csupa boldogság volt; egy 
eszményi szép világ, melyben szerencsés nemze-
dékek forgolódtak. Azt gondoljuk, hogy valóban 
igaz volt az, a miről a költő zengett: „Templo-
maitok úgy mosolyogtak mint tündöklő paloták". 
Ámde ebben a szép Athénben még sem volt olyan 
mesébe illő boldogság. A város közepén ott talá-
lunk egy kőből épült oltárt, melyre ez van ráírva: 
„Ismeretlen Istennek". Ez a rövidke fölírás pálczát 
tör a pogányság fölött. Száz meg száz isten, száz 
meg száz istennő, félisten, nymfa volt Athénben; 
az égnek, a földnek, a tengernek istenei és a lelkek 
mégsem voltak kielégítve. A szobrok, oszlopok, 
áldozatok s ünnepi körmenetek hidegen hagyták 
a szíveket. A költészet istenein túl az igazi Isten 
után sóvárogtak, a képzelet művészi alkotásait 
elhagyván, a valóság felé törekedtek. Hogyha ínség, 
dögvész, háború, kétségbeesés gyötörte az embe-
reket, az Olympus nem törődött vélük: istenei 
tovább mulattak, dorbézoltak. Görögország mind-
ezen elkeseredve magasabbra emelte kezét, mint az 
istenek szent hegyormai: az Ismeretlen Istenhez 
fohászkodott. És az ismeretlen Isten, minden élet 
Ura, meghallotta sóhajaikat, Görögországba is 
el küldötte Jézus Krisztus evangéliumát, a ki a 

szorongatottak védelmezője, a bűnösök vígaszta-
lója, a haragosok inegengesztelője. 

Több, mint kétezer év mult el és az embe-
rek még mindig gondolnak az Ismeretlen Istenre. 
Bejárták a keresztyén országokat, sok ezer temp-
lomot láttak, sok ezer keresztet és oltárképet. 
Számtalan prédikátorral találkoztak, szép hangzású 
sírfeliratokat olvastak, de azért lelkük üres maradt, 
vágyódásuk kielégítetlen, akárcsak a régi Athénben. 
Sejtették, hogy van valami magasabb, valami vég-
telen nagy lény, a kiről sem a rómaiak misekönyve, 
sem a Luther-követők imakönyve nem beszél olyan 
világosan, hogy megérthessék. A keresztyénség 
ölén sok férfi, sok nő óhajtozik ekképen: Óh, csak 
megtalálhatnám én azt az Ismeretlen Istent és 
szolgálhatnék néki teljes szivemből! Talán ezen 
sorok olvasói között is akadnak olyanok, a kik 
maguk is szeretnének oltárt emelni, mint az athén-
beliek; oltárt, mely tele volna írva kérdésekkel s 
könyörgésekkel. 

Mindenkorra, minden egyes emberre nézve áll 
az, hogy magamagának kell Istent keresnie s meg-
találnia. A mit ősapáink leltek, az őket kielégít-
hette, de mi azt nem vehetjük át tőlük bírálat 
nélkül. A serdülő ifjúnak az Isten ismeretlen valami, 
valami lepelbe burkolt festett kép. Az igaz Istent 
az emberi nem minden korszakában újra és újra 
föl kell fedezni és kinyilvánítani. Először is el kell 
vetni minden hamis, bálványimádásra vezető emberi 
alkotást, hogy tiszta, sima út vezessen Istenhez. 
Úgy kell eljárnunk, a mint Pál cselekedett Athén-
ben, mikor az Úrról prédikált, a ki a világot 
teremtette és mindazt, a mi abban van; a ki nem 
lakik kézzel csinált templomokban; a ki nem embe-
rek kezeitől tiszteltetik, mintha valami nélkül szű-
kölködnék, hiszen Ő ád mindeneknek életet és lehe-



letet, a ki nincs messze egyikünktől sem, mert 
0 benne éliink, mozgunk és vagyunk. Ez az egy 
igaz Isten csak azért válik ismeretlenné, mert 
mi Őt, mintha játszanánk, gyermeki módra, ékes 
lepellel burkoljuk be. Tiszteletére templomokat eme-
lünk, ünnepeket rendezünk, ámde a templomok 
kövei hidegek, az ünnepélyek ragyogásában nincsen 
élet, ha nem a lelkünk belső ereje lelte meg Ot, 
a kinek nincsen szüksége templomra, sem oltárra, 
a ki maga az élet. 

Naumann F. Ford. Dr. Tari Imre. 

Kálvin János emlékezete. 
Az Egyetemes Konvent ünnepi ülésén elmondotta dr. Kenessey Béla.. 

II. 

Az egyháznak az ige egyházának kell lennie és 
mindent szigorúan el kell hagynia, a mi akár a tétova 
emberi bölcseséget, hiú aesthetikai érdeket, akár a 
babonát szolgálja, avagy a lelket bármi módon is az 
igétől elvonja. Eltörlendő tehát mindaz úgy a templomok 
berendezéséjből, mint az istentisztelet liturgiájából és az 
egyháznak egész- szervezetéből, a mi a bibliában egye-
nesen nem rendeltetik. Az életnek nincs és nem lehet 
egyetlen viszonylata sem, a melyet ne a szentírásnak 
kellene szabályoznia, mert az Isten akaratának való 
telies alárendelés az élet minden viszonyában csak üd-
vöt hozhat és az ezen akaratnak való engedelmesség 
nemhogy elnyomná az embereket, sót inkább azokat 
minden képességeiknek és erőiknek a legteljesebb kifej-
tésére képesíti. A „timor Dei expellit timorem hominúm." 

Ez a meggyőződés teremt hívőket, a vértanúságig 
szilárd jellemeket, önálló, szabad egyéniségeket, Isten 
iránt való felelősségük érzetében a kötelességük teljesí-
tésétől, a mind halálig való hűségtől el nem tántorít-
ható munkásokat s a nemzeti életnek államfenntartó, 
erőteljes, gerinczes polgárokat, a kikben megvalósul a 
római költő eszménye: „sí fractus illabatur orbis, impa-
vidnm ferient ruinae" és a kiket sem a zsarnok riasztó 
tekintete nem félemlít meg, sem a hízelgés nyájasko-
dása, avagy a kegy simogató sugára nem tántorít el. 
Az Istennek, az Örökkévalónak szempontjából nézve, 
minden földi dolog eltörpül, parányivá zsugorodik össze 
és egyedül csak az Isten nagy soli Deo glória! Vi-
szont azonban az Isten akaratát teljesítő, a Krisztus által 
megváltott, az ingyen kegyelemből való üdvösségnek fel-
tétlen bizonyosságában élő ember, mint az Isten válasz-
tottja és megbízottja, mint az ő munkatársa, a kinek a 
maga szuverén akaratából és a maga kegyelméből meg-
engedi, hogy Érette és Vele munkálkodhassék és a kit 
azért állított, be e földre valamely hivatás- vagy munka-
körbe, hogy az Isten világtervének, czéljainak ott, azon 
a helyen a maga összes képességeinek teljes kifejtésé-
vel, összes erőinek felhasználásával becsületes, lelkiisme-
retes megvalósítója legyen, mert felelős még a gondo-

lataiért is : ez az ember a világon a legnagyobb érték, 
épen azért, mert nem kisebbnek, mint magának az Istennek 
van reá szüksége, mint az 0 szavainak sáfárára és mint 
az 0 czéljainak megvalósítójára. Eszköz; de a tökéletes 
Istennek eszköze. Tőle függ; de azután e világon minden 
mástól független, szabad. Szolga ; de az Isten czélgon-
dolatának a szolgája. Kicsiny, erőtelen; de az Űr ez 
erőtelenség által végzi el a maga hatalmát és dicsőíti 
azt meg. 

Hogy mekkora távlatot tár fel ez a vallásos deter-
minizmus az egyén, a társadalom, a nemzet és az egy-
ház előtt, minő szabadságot, mekkora nemes öntudatot 
ad. az ethikai erők kifejtésének micsoda izzó munkáját 
teremti meg s magának az igazi alkotmányos életnek 
milyen szilárd, megingathatatlan fundamentumát veti meg, 
a mely alapon minden lázadás és forradalmi inferális 
erők felidézése nélkül nyugodtan fejlődhetik és nőhet 
minden nemzet: azt megmutatta és beigazolta a kálvi-
nista népeknek közel négyszáz éves története. Csak 
nyitott szemmel kell a történet lapjait olvasni. 

A franczia forradalom, — a mint erre dr. Ballagi 
Aladár „Colbert"-jében olyan pompásan rámutat, — ott 
kezdődött, a mikor a versaillesi palota hugenotta por-
tását elküldték csak azért, mert hugenotta volt s ezzel 
megkezdődött Francziaország legbecsületesebb, legtanul-
tabb, legalkotmányosabb és legszabadabb, de a szaba-
dosságra sohasem hajlott elemének elüldözése és kiirtása. 
S azután a hol a szabadságot az Isten akarata által 
megkötött és meghatározott lelkiismeret és az ennek 
való feltétlen engedelmesség nem egyensúlyozza, ott a 
szabadság csak erkölcsi féktelenségre, csak ethikai anar-
chiára vezet. A szabadság a világnak egyetlen államában 
sem került akkora vérözönbe s az emberáldozatok oly 
irtóztató hekatombájába, mint Francziaországban és tulaj -
donképen mind e mái napig sehol sem hozott oly kevés 
belső áldást, mint épen abban az országban, a mely 
legjobb fiait a hitvallásbeli egység fantomjának, való-
ságban pedig XIV. Lajos gyóntató papjainak vetette oda 
áldozatul. És az elüldözött hugenották megteremtik a 
nekik menhelyet adott brandenburgi nagyherczegséget 
előbb Poroszországgá, majd a késő ükunokák a nagy 
egységes Németbirodalommá. 

Es nálunk? A protestáns Magyarországnak nincs 
egyetlen egy forradalma sem. Szabadságharcza van elég, 
a kelleténél is több. De hogy még ma is nemzet és mint 
magyar él e hazán . . . bizony nem Kolonicsnak és Bár-
sony Györgynek köszönheti. Háromszázötven esztendő 
óta mindig úgy tudták, úgy érezték, hogy csak a kál-
vinistákat kell valahogyan meggyengíteni, ezt. a nemzet-
fenntartó. szívós izmú, hajthatatlan gerinczíí, gömbölyű 
eszű, fegyelmezett, szigorú erkölcsű, durva kérgű, de 
megbízható, őszinte elemet, aztán . . . Hadd hallgassam 
el a többit! 

A veszélyben forgó görög törzseknek segélycsapat 
gyanánt Spárta mindig csak egy spártait küldött. 

Kálvin János is így küldötte el Angliába Martyr 



Pétert, Skócziába Knóx Jánost, Németalföldre Marnix 
Fülöpöt, nekünk Meliüst, majd késői tanítványként G-elei 
Katona Istvánt, Tófens Mihályt és a többit. Valóra vált, 

mit Kálvin a genfi egyetem megalapításakor írt bará-
ainak : „Küldjetek csak fát, majd mi nyilakat faragunk 
belőlük." Hősök és győzők iskolája lett egyeteme. A 
fákból nyilak lettek, az agyagemberekből aczélférfiak. 
Es utóvégre is teljes igazsággal mondja Froude, a nagy 
angol történetíró, hogy „bármely politikai rendszernek, 
véleménycsoportosulásnak vagy hitformának végleges 
mértéke az általa létrehozott eredmény annak az egyén-
nek, vagy annak a népnek viseletében és állapotában, 
a mely azok alatt él és hal." 

1555 után Genf Európának erkölcsileg a legtisz-
tább városa lett, a tudomány központja, a kereskedelem 
és ipar székhelye. 

Skócziában — írja Froude — Knox hatása alatt 
„a szegény ember gondolkodik és tesz maga-magáért. 
Erősekké, önmagukban bízókká, függetlenekké kezdenek 
lenni. A mezei gazdaságok jobban vannak mívelve, a 
majorosok gazdagodnak. A leithi kereskedők gyarapod-
nak s daczára a kalózoknak, hajóikat szaporítják s új 
kereskedést nyitnak Franciaországgal.<( 

Az is egészen bizonyos, hogy rendkívül nehéz, 
nemcsak, de lehetetlen egy egész életnek munkáját oda-
adni, feláldozni egy „talán"-ért; pedig a bölcsészeti hit 
a maga legmélyében is semmi egyéb, mint egy „talán". 

A Kálvin hite nem csupán új hitvallás volt, hanem 
egy új élő hatalom. 

A mint kifejti a beszámítás, a felelősség és a meg-
igazulás tanát, egész rendszere, mint a tiszta, mély ten-
gerszem, a melyben Isten igazsága tükröződik vissza, 
minden világos, egyszerű, komoly, kenetteljes, nagyszerű 
és ünnepélyes. 

„Megragadom" — írja végrendeletében — „azt a 
kegyelmet, a melyet 0 (Isten) a mi Urunk Jézus Krisz-
tusban elkészített nekem és az ő szenvedéseinek és 
halálának érdemét elfogadom, hogy ez által minden én 
bűneim eltemettessenek és alázatosan kérem Őt, hogy 
mosson meg és tisztítson meg e nagy Megváltónak véré-
ben, a mint az kiontatott minden szegény bűnösökért, 
hogy megjelenhessek színe előtt és az 0 képét hordoz-
hassam."* 

Ez a pozitív hit, a melyben Kálvin „élni és halni 
kíván", ez a bizonyosság az a varázserő, az az élő 
hatalom, a mellyel átalakítja az embereket és az intéz-
ményeket. Csak az gyakorolhat akkora hatást, a ki mel-
lett az igazság hatalma van. 

Az is a világtörténelem nagy tanulsága, hogy semmi-
féle intézmény a világon nem él meg hazugságon. Az 
intézmények vagy a bennük lévő igazság és hasznosság 
által élnek, vagy egyáltalában nincs életük. 

* L. Zaba: „Ueber den bibi. u. Kirchl. Begriff der Anrech-
nung." 1899. 

Legyen ez feleletül és magyarázatul ama szemre-
hányásokra, a melyekkel a Kálvin fegyelmező intézke-
déseit illették s a mely enyhébb, vagy élesebb bírálatok 
még ma sem némultak el. 

A fegyelem jogát és igazolását nem szabad csak 
elméleti értékelgetések szempontjából nézni, hanem meg 
kell vizsgálni tüzetesen az akkori tényleges viszonyokat 
és meg kell látni a történeti eredményeket, Nemcsak 
Genfben, de az egész Sveiczben akkor az .egyházi 
fegyelmet úgy tekintették, mint a mellyel együtt áll, 
vagy esik a reformáczió ügye. És hadd mondja el itt 
egy nagy historikus a maga erre vonatkozó nézetét: 
„A türelem" — úgymond— „jó dolog a maga helyén; 
de nem lehettek türelmesek az iránt, a mi titeket nem 
tűr és azon igyekszik, hogy torkotokat messe" (Froude). 

Mi lett volna egy egész darab világhistóriából, ha 
Kálvin János csak egyetlen egy ponton is megalkuszik? 

így volt egész ember, a kinek még a tekintetéből 
is annak a küzdelemnek a komolysága tükröződik vissza, 
a melyet neki magának ós hitsorsosaínak vívnia kellett; 
a ki mindig és minden körülmények között következe-
tesen önmaga volt és a kinek nincs sem egyetlen gon-
dolata, sem egyetlen cselekedete, amely ne az ő legsajá-
tosabb egyéniségéből szakadt, avagy nőtt volna ki. Es 
hogy már saját korában sem volt tulajdonképen még a 
nagysága előtt meghódolok szemében sem soha népszerű 
és csak kevesen, az ő nagy lelkéhez legközelebb állók, 
Szerették igazán, annak az oka az volt, hogy — a mint 
egyik életrajzírója megjegyzi, — „annyira tudós és theo-
logus, hogy soha sem tudott egészen népiessé válni s 
annyira harczos és aszkéta, hogy sohasem válhatott a 
tömeg kedvenczévé". Kedélyének minden mélysége és 
lelkének nyugodt derűje mellett sem sugározta be életét 
az evangélium örömének napfénye úgy, mint beragyogta 
ez pl. Lutherét. Luther a nép gyermeke s később is, 
mikor már hatalmas irodalmi dolgaival foglalkozik is, 
untalan ott forog kedélyes, humoros népe között, hogy 
annak ajkáról lesse el a népies kifejezéseket, hogy annál 
zamatosabban és közérthetőbben szólhasson hozzája. A 
bibliát is úgy fordítja le, mintha a szentírást egyenesen 
német nyelven írták volna, a próféták németül szóltak, 
a költők németül énekeltek és a bölcsek németül gon-
dolkodtak volna. Gazdag a családi élete, gyermekei, mint 
az olajfának ágai az ő asztala körül. Tele van örömmel 
a szíve s megcsenditi szép hangját, hogy annak zenéje, 
mellett szárnyaljon fel az éghez ! Folytonosan baráti kör 
s vendégsereg veszi körül s ott sziporkáznak szellemes 
ötletei és pattannak szét humorban gazdag lelkének 
fénylő csillagokat szóró tűzijátékai. Harczát bár ott vívja 
a császári sasokkal, a pápai keselyűkkel, a birodalmi 
rendi varjúkkal; de mihelyt egy pár órára megpihenhet, 
már kis fiának ír mesét-s a mese költői, tündéries képei-
ben mondja el neki azokat a nagy dolgokat és igazsá-
gokat, a melyeket a gyermek-lélek bizony még^ csak 
mesében tud megérteni, Es a nagyoknak is úgy .tud 
Istenről beszélni, mintha csak az Isten közvetlenül qtt 



állana mellette, mintha ölyan barátságosan érintkeznék 
vele,' mint egykor Ábrahám a Mamré ligetében és csak 
az imént kelt volna fel attól, a vendéglátó asztaltól, a mely 
mellett kedves alkalma nyílt magas látogatóját hamu 
alatt sült pogácsával, gyermekded kövér borjúval s vajjal 
és tejjel megvendégelni, lakoma közben bizalmasan elbe-
szélgetni és az ő hagy terveit, felséges czéljait meg-
tudni. (I. Móz. XVIII.: t. köv.) 

Nem így Kálvin. Először is származására nézve 
nemesi sarj. Ott mozog a szellemi és születési ariszto-
kráczia legmagasabb köreiben. Az ifjú barátai egyetemi 
professzorok. Társasága egy navarrai herczegasszony 
udvara és annak tudósai, művészei, bölcselői; vagy egy 
ferrarai herczegasszony palotája, hol a kor reform-esz-
méivel telitett humanista és élőkelő jogászi kör ad egy-
másnak a kiváló szellemű asszony szalonjában találkozót. 

A néphez soha le íiein szállott. Nem gőgből; de 
mert csak a szellemi elet magasabb légkörében érezte 
magát otthonosan. A férfi szakadatlan munkája között 
nem talál üdülést vidám, nyájas családi körben. Fele-
sége is, úgy látszik, tartózkodóbb, hidegebb egyéniség. 
Férje len költ lelkének osztályosává tud lenni; de nem az a 
kedély, mely rózsaszínű fátylat tudna oda vonni azok 
fölé a meredélyek és szakadékok fölé, a melyeken fér-
jét küzdelmes élete vezeti. Egyetlen fia is meghal, fele-
ségét is elveszíti s úgy marad, mint a megszedett szőllő-
ben a magányos kunyhó. Istene is az abszolút, suverain, 
a kinek ugyan legfőbb ténye a kegyelem, de ez a gratia 
is korlátlan és feltétlen akaratának a ténye és nem 
talán ellágyuló érzelmeinek a következménye. „Hogy 
igazságosságát megmutassa'- . . . „hogy kegyelmét nyil-
vánvalóvá tegye" . . . ímé a logikai formula, a melybe 
a praedestinatio gondolatát beleönti. Itt kedélyesség-
nek és bizalmaskodásnak nincs helye ; itt csak az abszolút 
akarat előtt való teljes meghajlásról és egy semmi lehe-
tetlent nem ismerő kötelességteljesítésről lehet csak szó. 
A kötelességet leheti ugyan fölemelt fővel, méltósággal, 
előkelő nyugodtsággal, sőt az ajkon és a szemekben 
bizonyos derűvel teljesíteni; de humorizáló lazasággal 
és elnéző engedékenységgel nem. „Prompté et sincere" 
a mint Kálvin egyik régi arczképének a körirata jelzi 
Kálvin állítólagos jelszavát; de „lascive" nem. Siet, 
hogy ínig, nappal vagyon elvégezze a munkát s nem ér 
rá, hogv a költészet, virágait szedegesse és nem röppen 
ajkára dal s ha barátait egybegyűjti is, a vendéglátás 
nem cstipánSzórakozásra való, hanem a következendő nagy 
kötelességek együttes megbeszélésének az ideje. Tervek 
Iprrhak, czélok tűzetnek ki a. az együttes imádkozás új 
erőgyűjtés, új táplálkozás, mert erejük felett való útjok 
van mindnyájuknak. Intés nélkül elveszhet a nép, de ha 
a próféta nem int, az elveszett nép vére rajta követel-
tetik meg (Ezek. III: 17 s köv.) : azért prédikálni kell 
lobilö*0 FIÖAJÍIÍd ' ''' 

naponta sokszor háromszor is. Es Kálvin ott áll a 
k ^ e d r á p és int és hív és tör, ront, veszejt, gyomlál, 
épít rés plán tál (Jer,; I : 10), mert érzi, hogy pogányokon 
és országokon tétetett prófétává. Hajthatatlan zelota, 

mert tudja, hogy a lelkek üdvösségéről van szó s e 
kérdéssel szemben kedólyeskedésnek nincs helye. Ez 
a világon a legkomolyabb dolog és nem lehet elégszer 
könyörögni: „Cselekedjed, mindenható Isten, ha te nekünk 
az üdvösség igazi útját megmutattad és látod, hogy mi 
mindnyájan milyen gyöngék vagyunk és hogy a törvény, 
a melynek életet kellene adnia, ránk nézve halálos lett, 
mert mindnyájan áthágtuk azt és ha te a te Fiadat, azért 
adtad nekünk, hogy benne kibékittessíink és benne a 
tökéletes megigazulást, a mely belőlünk hiányzik, meg-
nyerhettük, cselekedjed, hogy a kegyelmet az evangélium-
ban úgy ragadjuk meg, hogy egyszersmind igyekezzünk 
a vallásban való buzgóságban előmenetelt tenni és végre 
elérni azt a boldog örökséget, a melyet a te egyszülött 
Fiad szerzett meg számunkra. Ámen". 

De az az egyházi közösség sem ér semmit és annak 
nincs is helye az Isten világában, a mely csak túlvilági 
ábrándokba ringatja a lelkeket, de mellette a tagjai 
teljesen hitetlen és pogány módon élnek. Ha az egyház 
nem tudja sem az egyéneket, sem a népeket jobbakká, 
nemesebbekké, hűebbekké ós engedelmesebbekké tenni: 
akkor hiábavaló, értéktelen intézmény. Az egyház, a 
választottak társasága arra van hivatva, hogy vezesse 
ós kormányozza tagjait le az élet legkisebb viszonyáig, 
mert semmi sem közömbös az Istenországa és az üdvös-
ség szempontjából. 

ím itt megint egy megnyilvánulása annak a nagy 
felelősség-érzetnek, a melyet, lelkiismereti kérdésként Farel 
olyan erővel és határozottsággal vetett fel. Rettenetes 
dolog lesz az élő Isten kezébe esni, ha Genfben a reá-
bizottak közül csak egyetlen-egy is elvész intés, figyel-
meztetés", dorgálás, fegyelem, vagy fenyíték hiánya miatt! 
Mindent megtenni kötelesség ; de a legcsekélyebbet is 
elmulasztani irtóztató felelősség! Azért engedelmeskedj 
gyarló, gyenge, beteg test, ha gyengeségedben ideje-
korán szétomolsz is, ha a lélek izzó munkájától hamar 
elégsz is: csak az Isten dicsőségére s a lelkek üdvös-
ségére tétessék meg minden! 

A kortársak Kálvinnak egy sajátságos kézmozdu-
latáról tesznek említést. Beszéd közben egyik kezével 
le-le emelte fekete posztó sipkáját, a másikkal meg az 
égre mutatott, halkan, inkább csak leheletszerűen szólva: 
„Mindent az Isten dicsőségére!" S ha a szó el is halt 
sokszor ajkain, a vele beszélgetők már mozdulataiból 
elértették gondolatát. 

Soli Deo Glória ! 
Magyar Sión, legyen Kálvin öröksége erőd forrása, 

munkásságod éltetője és győzedelmed, diadalmad záloga, 
biztosítéka! 



T Á R C Z A . 

Ki volt Kálvin János? 
írta s a MPIT felolvasó ülésén felolvasta Kozma Andor. 

Ki volt Kálvin János, sok tudós vitatja 
Lélekbonczolásnak nagy most a divatja. 
Szent életű lángész, — rég: ezt hittük róla. 
Vakbuzgó rajongó, — szól új bírálója. 
Puritán vasember, — védjük egyen-ketten. 
Több, a ki támadja: — zordon és kegyetlen ! 

Kemény új bírálást megrendülve hallja 
Kálvinista vallás keresztyén magyarja. 
Hát ez Kálvin János, az ő eszményképe ? 
Az övé, kit eltölt szeretet ós béke ? 
Ki volt Kálvin János, hát nem tudtuk máig? 
Hát mind vakok voltunk mi és ősapáink? 

Állj meg magyar, állj meg ez új kétkedésben! 
Ne rendülj hitedben, nem rendülök én sem. 
Ki volt Kálvin János, arról nem vitázom, 
Bírálják miattam akármennyi százan. 
De lett volna bárki, bármi zord eretnek, -— 
Én tudom : ki volt ő a magyar nemzetnek! 
Tudom azt: bár innen messze élt és halt ő, 
Mi magyar fajunknak megmentője volt ő. 

Rettentő időkben, mikor már úgy rémlett: 
Halálra tép minket vad török s rossz német, 
Mikor a magyarság szétverve, zavarva, 
Ős rend kötelékit elvesztve kavarga: 
Ama csodás genfi szervező szellemnek 
Komoly hirdetői itt is megjelennek, 
Megoldott kévéket új rendbe kötöznek — 
S az egyenként gyönge, tagja erős köznek. 
Lelki szabadsággal a rend lelkét hozzák . . . 
Ez volt Kálvin János! Ezt ő küldte hozzánk. 

Ország, nemzet, állani harczban odaveszvén, 
Helvét hitből éled s él a magyar eszmény. 
Az Úr asztalából lesz nemzeti oltár, 
Kedves magyar versben száll égig a zsoltár. 
S mint a szarvas áhit szép híves patakra, 
Magyar szó úgy áhit magyar gondolatra. 
Nemzeti költészet, írás és tudomány 
Zsendül, fejlik, terjed a helvét hit nyomán. 
Magyar hit az már itt, gyökeres nemzeti, — 
Ez volt Kálvin János! Ezt köszönjük neki. 

Hol két ellenséges hódító bitor had 
A leroskadt népen kényére tiporhat, 
Ott becsület, erkölcs lazul, romlik gyorsan; 
Léha bűn burjánzik a czudar balsorsban, 
Az orczátlan önzés kiáll prédalesre, 
A ki mindent veszthet, mámort s kéjt keresve. .. 
Magyar közt is így volt ama dúlt időben. — 
Elvadult szivekben virult a gaz bőven. 
De a messze Genfből, mintha szélvész volna. 
Betört egy zord szellem tisztító hatalma: 
Isten haragjául intve, fenyegetve, 
Új istenfélelmet hinte a szivekbe; 
Erényeket edzett, bűnöket pusztított, 
Szigorú puritán életre buzdított, 
Hirdette a nyegle hívság megvetését, 
Hirdette, hogy szent a bátor, nyilt derékség, — 

Égi Úrral szemben: a teljes alázat, 
Földi úrral szemben; a jog, mely nem lázad, 
De helyt állni tud is, akar is ós mer is 
Szívós bölpseséggel s ha kell — fegyverrel is. 
Jellemeket'formált a maga képére! ' • Uitíím m 
Készebbeket harczra, mint hunyás® békére. ; 
De kivívott békét híven megtartókat. : > 
Törvénytisztelőket, nem szócsavarókat. •.. 
Jellemeket formált: Bocskay- s Bethlen-telét... 
Jól kiköszörülte a magyar kard élét — 
S jól kiköszörülte a jó magyar elmét, 
Tüzéhez adván az okosság türelmét. 
Harczban: nagy elszántság! —* Győzve : nagy mérséklet! 
Ez puritán erkölcs — s ez az, a mi éltet. ,;r. ;; 
Kálvinista hősök ezzel ragyogának — 
S közkincsévé lett ez az egész hazának: 
Bármi hitet vallott e hon hőse, bölcse, 
Mind erős volt észre s puritán erkölcsre. 
Az ész, jellem, erkölcs, melyből máig éltünk, 
S melyet — ja j ! — nem egyszer elveszéstől féltünk, 
De, mely mindig megment, mihelyt nem hiányos, — 
Nekünk, magyaroknak: ez volt Kálvin János! 

Pro tes táns hit és felvilágosodás. 
A MPIT. felolvasó ülésén elmondotta gr. Tisza István. 

Korunk büszkén a fölvilágosodás korának nevezi 
magát. Es igaz is, hogy több fölfedezés, több tudo-
mányos újítás következett be az utolsó száz esztendő 
alatt, mint talán évezredeken át azelőtt. Tágult az em-
beriség ismeretköre, a pozitív tudás a maga birodalmába 
ragadott tényeket és jelenségeket, a melyek előtt azelőtt 
tanácstalanul állott az emberi elme. Kitolódtak az em-
beri értelem megismerési határai. És különösen az exakt 
tudományok terén beálló rohamos haladás összeesik az 
emberiség gazdasági, társadalmi és politikai viszonyainak 
olyan átalakulásaival, a melyek megannyi ösztönzésül 
szolgáltak az emberi elmének arra, hogy merészen tegye 
túl magát az előtte eddig fennállott korlátokon, hogy 
nekivágjon az ismeretlen világ fölismerésének, hogy a 
maga erejére támaszkodva igyekezzék megoldani a lét 
problémáit. 

A teljes, korlátlan gondolatszabadság s a gondolat 
nyilvánításának korlátlan szabadsága belevitte e nagy 
kérdések taglalását a társadalom olyan köreibe, Olyan 
rétegeibe is, a melyek eddig cfeöndeséii, bizonyos szellemi 
apátiával vonultak meg a tekintély árnyékában. Míg <a 
múltban az istenség, a hit, a materializmus problémái csak 
kevés bölcselőt foglalkoztattak, míg a multbaii, egy-egjí 
évszázad alig mutat egynéhány nagy gondolkozót föl, a 
ki a lét problémáinak merészen, a bevett hagyományokba 
ütköző megoldásával foglalkozott, addig ina már a legJ 

féktelenebb kritika, a legféktelenebb izgatás tárgyaivá 
lettek ezek a kérdések a néptömegek e czólra képzetlen, 
előkészületlen lelkülete előtt, ma. már aftok a nagy •kér* 
dések: van-e lélek, van-e Isten, mi mozgatja e világot,, 
mi lesz az ember sorsa, van-e más világ, a mélyben 
bízhatunk, a melyben reménykedhetünk; mindezek/akér^ 
dések, mint megannyi játékszer dobatnak szét féhnűvelt 
és műveletlen körök eszmefuttatásaiban. - ,.v ;ocq « 

Nincsenek meg tehát ma már , azok a tekintély 
által megszabott pozitív sarkoszlopai az emberi gondol-
kozásnak, a melyek, ha talán akadályul síblgaltak a h 1 ^ -
dásnak, de legalább biztos' zálogát képezték 
risóg nagy tömege lelki ^gyensúlyámtlk fés^^ki ••még? 

útig/}* jdiih)Híj •."•: 'i; '-f.éí^óiff Jtaíetfét aoáo^saio 



nyugvásának. Ma már ezeket a tőoszlopokat a lélek belső 
oszlopaival kell pótolni. Ma már ama szellemi fegyverekkel 
szemben, a melyek ostromolják az emberiség hitét, szel-
lemi védekezéshez kell nyúlni. Ma már az egyháznak 
minden eddigi feladata mellett ama mindennél magasz-
tosabb, mindennél parancsolóbb és talán mindennél nehe-
zebb kötelessége előtt állunk, hogy a hitetlenség, a 
materializmus áramlataival diadalmasan vegye föl a küz-
delmet. 

Es ha ebből a szempontból vizsgáljuk az embe-
riség helyzetét, egy sajátságos kép tárul föl előttünk. 
Mindama nemzetek társadal • ában, a mely nemzetek 
lelki élete nélkülözte a protestantizmus éltető elemét, 
mind élesebb és élesebb, mind áthidalhatatlanabb ellentét 
fejlődik ki hit és tudomány, vallás ós felvilágosodás kö-
zött. Azt a kétségbeejtő tünetet látjuk, hogy a felvilá-
gosodás, a tudomány mind vallásellenesebb, mind isten-
tagadóbb. mind a vallásra nézve ellenségesebb arányokat 
követnek. A vallás, a hit pedig görcsösen kapaszkodik , 
bele a középkori világnézlet avult bástyáiba s azok közé 
kíván ía az emberiség lelki életét beszorítani. 

És a világnézet e rettenetes bifurkácziójának ál-
dozatul esik nemzetek ós társadalmak belső békéje. Két 
ellenséges táborra szakadnak egész nemzetek, a melyek 
nem érthetik meg többé egymást, a melyek gyűlölködő 
ellenségekként állanak és küzdenek egymással és két el-
lenséges áramlat marczangolja az igazságot kereső em-
beii lelket is. Egymás ellen fordul az emberi lélek két 
legnemesebb ösztöne. Az. a mely az ismeretet, és az, a 
melyik Istenét keresi. 

S ha ezzel szemben ama társadalmak felé tekin-
tünk, a melyek, ha nem is esetleg protestánsak, se a 
melyeknek egész gondolatvilágára a protestáns fölfogás, 
a protestáns gondolkozás befolyást gyakorol, ott azt 
látjuk, hogy mind jobban szaporodnak a két látszólagos 
ellentétes tábor között a nagy belső szintézis jelenségei. 
Ott azt látjuk, hogy az emberiség előrehaladásának, a kul-
túrának egy alacsonyabb stádiuma csak az, a hol kitör 
az ellentét emberi és isteni tudomány, hit és vallás 
között. De azután épen a legmélyebben járók, épen a 
legnagyobb elmék megtalálják a kiegyenlítés útját, el 
vezetik a nemzetet, elvezetik a társadalmat olyan világ-
nézlet boldogító terére, a mely a modern fölfo s'ástj £1 
lélek szabadságát az igaz, mély vallásossággal tudja össze-
egyeztetni. 

És vájjon, ha vizsgáljuk ennek a jelenségnek az 
okát, hát vájjon minek tulajdonítsuk azt ? Talán annak, 
hogy a mi hitelveink olyan fölényben vannak más val-
lások hitelveivel szemben? Hát, tisztelt közgyűlés, én 
hiszem és vallom, hogy a mi hitelveink haladást kép-
viselnek a római katholikus egyház hitelveivel szemben, 
de azért ezt a nagy jelentőségét a protestantizmusnak 
még sem ennek tulajdonítom. Nem annak, mintha dog-
máink olyan magaslaton állanának ós mintha dogmáink 
belső tartálma, lényege adná a kulcsot kezünkbe arra, 
hogy megtaláljuk az egységet hit és vallás között. Nem 
abban, hanem abban, hogy a protestantizmus eltörölte a 
dogmának azt a lelkeket lenyűgöző uralmát, a mely az 
igazság felé törekvő embert az emberi tekintélyek egész 
bástyázatával vette körül és akadályozta meg fejlő-
désében. 

A protestantizmus lényege az én nézetem szerint 
és igazi nagy missziója az emberiség történelmében nem 
az, hogy az egyházat megszabadította bizonyos vissza-
élésektől. Nem is az, hogy itt-ott javított, tisztított az 
egyház dogmatikus tanain. De igenis az, hogy egy föl-
lázadás volt a dogma uralma, föllázadás volt az emberi 

tekintély ellen, hogy kezébe nyomta a keresztény hívő-
nek a bibliát és azt mondta: terád nézve csak egy 
tekintély van, az Isten, a Jézus Krisztus tanítása; keresd 
meg azt a bibliában, építsd föl a magad hitét, a magad 
igaz, szent meggyőződésed szerint s akkor tárt karokkal 
fogadunk be magunk közé Krisztus tanítványaként. 

Itt fejlik, itt fekszik a fejlődés, a haladás momen-
tuma a protestantizmusban. Itt rejlik a boldogító erő, a 
melynek folytán megtalálhatja az emberi elme, az igaz-
ságot kereső emberi elme mindig, a fejlődésnek magasabb 
stádiumában is a belső egységet, a belső összhangot a 
tudomány és a vallás között. Mert hiszen, hogyha meg-
tisztítjuk vallásnézetünket az emberi gyarlóság minden 
hozzátételétől ós ha tekintély gyanánt nem fogadunk el 
mást, mint Jézus tanítását, úgy a hogy azt a szentírás 
elénk tárja, akkor ebben a tanításban nem ellentétet 
fogunk találhatni a modern tudományosság legújabb 
vívmányaival szemben, de ebben a tanításban fogjuk 
megtalálni minden, az exakt tudományokra fölépülő világ-
nezletnek is igazi koronáját, legszebb, legmagasabb, leg-
fensógesebb betetőzését. 

Annyi új meg új vívmánnyal számol be az emberi 
elme aránylag rövid idő alatt, hogy emberileg érthető, 
hogy széles körökben széles körök felfogásának alap-
jául az a meggyőződés alakul ki. hogy csak az létezik, 
a mit megérthetünk, hogy csak az van, a mit láthatunk, 
tapasztalhatunk, elménkkel fölfoghatunk és megismer-
hetünk. S azután odaállunk, szabadgondoikozóknak nevez-
zük ni agunkat és félvállról mosolyogva tekintünk le 
azokra a szegény korlátolt elmékre, a kik hisznek még 
olyanokat is, a melyeket az emberi elme meg nem érthet, 
az emberi ész meg nem állapíthat. Mondom, emberileg 
érthető, de olyan nagyon nevetséges, olyan nagyon 
szánalmas és annyira felfuvalkodott bókát juttatja az 
ember eszébe. Hiszen tudunk-e egyáltalában eszmélni, 
tudunk-e egyáltalában gondolkozni a nélkül, hogy ön-
tudatlanul az eszmélés első pillanatától fogva egész gon-
dolkozásunk alapjául olyan sarktóteleket ne tegyünk, a 
melyek az emberi elme előtt egyáltalán megfoghatat-
lanok? Hát meg tudjuk-e mi érteni a tér és idő fogal-
mát, a kezdetet és véget, a születést és enyészetet, az 
örökkévalóság és az örökös fejlődés fogalmát? De hát min-
den téren, a legpozitívabb tudomány terén is, a mint 
egy bizonyos mélységre elhaladunk, lett légyen az fizika, 
vegytan, vagy matézis, hát nem jutunk el mindenütt az 
emberi elme korlátjáig? 

Csak egyetlenegy példát engedjenek meg, uraim. 
Épen a matézisből veszem, minden tudományok leg-
pozitívabb, legraczionálisabb, leglogikusabbjából. Van-e 
érthetetlenebb dolog az emberi elme előtt, van-e nagyobb 
abszurdum a mi emberi fölfogásunk szerint a végtelen 
nagy és végtelen kicsi fogalmánál. Hát el tudunk mi 
képzelni egy mennyiséget, a melyet bármennyivel szoroz-
hatunk, vagy bármennyit adhatunk hozzá, vagy bármeny-
nyit vonjunk ki belőle, mindig ugyanaz marad ? Hát 
van-e az összes dogmák terén fölfoghatatlanabb, abszur-
dabbnak látszó dolog, mint ez a matematikai igazság, 
a melyet hinnünk kell, mert rájutunk matematikai okos-
kodások logikáiának vas kényszere alatt és hinnünk kell, 
mert beválik az életben, ha egyes gyakorlati képletekben 
a végtelen nagygyal és végtelen kicsinnyel operálunk. 

Hát ha ez így van, ha ennél a száraz, logikai tudo-
mánynál is, nem is olyan magas szférákban, csak az 
elemi ismeretekben, ha eljutunk bizonyos fokig, már túl-
haladtunk az emberi korlátokon, ha itt is hinnünk kell. 
mert rákényszerít a logika, törvényekben, a melyeket 
meg nem foghatunk, meg nem érthetünk, akkor nem 



nevetséges dolog-e a lét legmagasabb problémáinál oda-
állani ezzel a mi szerény, nyomorult elménkkel, a mely 
még erre sem volt képes, ínég erre is gyönge fegyver-
nek bizonyult és azt mondani, hogy én nem nem hiszem 
azt, a mit én meg nem értek - mintha azt mondaná 
a tükör, hogy csak azok a napsugarak léteznek, a melyek 
az ő maroknyi felületére esnek, mintha azt mondaná a 
prizma, nincs több meleget és fényt adó sugár, mint a 
mit az én kis testecském tör meg a maga elemeire. 

Minden úgynevezett tudományos rendszer, a mint 
egyszer a lét alapjainak megoldásával akar foglalkozni, 
ott hagyja a tudományt, megszűnik észbeli, elmebeli 
produktum lenni, álmodozássá, teóriáknak nevezett köd-
képek felállításává válik. Minden tudomány és minden 
vallásos rendszer létföltételeit a lélek belső sejtelméből 
kívánja megfejteni és mindezek közt a kísérletek közt 
az, a mit Krisztus állít elénk, a legfenségesebb, a leg-
nemesebb, a legtisztább és a legigazabb. A legigazabb, 
mert arra az erkölcsi érzésre alapítja magát, a mely 
ott ól vagy legalább is ott szunnyad minden emberben. 
Abból a gyarló, tökéletlen erkölcsi ösztönből, a melyikkel 
különbséget tudunk tenni jó és rossz között, abból 
építjük föl az erkölcsi tökélynek legtisztább, legma-
gasabb ideálját, a mely valaha létezett. És azután ezt 
az erkölcsi tökéletességet, ezt az erkölcsi ideált szemé-
lyesítsük meg abban az Istenben, a ki a világot kormá-
nyozza, a ki a szellemi, anyagi és erkölcsi világrendnek 
nagy uralkodója, parancsolója. És ezt az erkölcsi erőt, 
ezt az erkölcsi tökéletességet a tisztaság, az igazság, 
az erő a tökéletesség nagy tulajdonai mellett és nagy 
tulajdonai felett fölruházza a szeretet tulajdonával és 
az egész világrend vezető, éltető princzipiumává a szere-
tetét teszi. 

(Folyt, köv.) 

B E L F Ö L D . 

A Magvar Pro t írod. Társaság közgyűlése. 
(Folytatás és vége.) 

A felolvasó-ülés végeztével a közönségnek legna-
gyobb része távozott, jeléül annak, hogy a többséget 
nem a Társaság ügyei, munkái iránt való érdeklődés, 
hanem csak a gr. Tisza István előadása felé irányult 
kíváncsiság hozta el. A tárgyaló közgyűlés ennek foly-
tán csak erősen megcsappant érdeklődés mellett ós erősen 
megfogyott közönség jelenlétében folytatódott. 

Szöts Farkas, a Társaság titkára tette meg jelen-
téseit s terjesztette elő a választmány javaslatait. A lefolyt 
év 20-dik munkaéve volt a társaságnak, a melyben a 
rendes évi működésen kívül hozzájárult a Kálvin-jubi-
leum fényének emeléséhez is. A genfi ünnepélyeken a 
Társaságot Zsilinszky Mihály és Antal Gábor képviselték 
s mindkettőnek tiszteletbeli theol. doktorrá emelésében 
a Társaság a maga kitüntetését is láthatja. „Emlékezés 
Kálvinról" czím alatt a Társaság tartalmas emlékkönyvet 
adott ki, s ezenkívül összes kiadványait inegküldötte a 
genfi egyházi, egyetemi és városi könyvtáraknak. 

Az anyagi ügyeket illetőleg a kövőtkező főbb ada-
tokat foglalta magában a jelentés. Bevétel volt a főpénz-
tárnál 15,865 K 22 f. kiadás 13,302 K 61 f, maradvány 
2562 K 61 f ; a Károli-alapnál bevétel volt 4735 K 
91 f, kiadás 4372 K 84 f. maradvány 363 K 07 f ; 
a bíbliai-lexicop alapnál bevétel 6 K 69 f ; a Szász 
Domokos-alapnál 69 K 93 f. az özv. Hegyi Mihályné-

alapnál 46 K 18 f. Összes folyó bevétel 20,723 K 93 f, 
kiadás 17,675 K 45 f, maradvány 3048 K 48 f. Vagyon, 
a főpénztárnál 129 647 K 64 f, a Károli-alapnál 1626 
K 68 f, a bibliai-lexícon alapnál 148 K 98 f. a Szász 
Domokos-alapnál 1817 K 99 f, a Hegyi Mihályné-alapnál 
1200 K. 58 f, a monográfiai-alapnál 2562 K 61 f, 
összesen 137,004 K 48 fillér. A tagdíjhátralékok összege 
16,096 korona. 

A választmány javaslata alapján az 1910. évi költség-
vetést 16,588 K 69 f bevételben és ugyanannyi kiadás-
ban irányozta elő a közgyűlés. A kiadványok maradnak 
az eddigiek: a Szemle, az Egyháztörténeti Adattár, a 
monográfia, a Házi Kincstár és a Koszorú. 

A kiadványok forgalmánál az előző esztendőnél 
bizonyos visszaesés mutatkozik. így a vegyes kiadvá-
nyokból mindössze 321 K 04 fillér folyt be, a mi az 
előző évi eredménnyel szemben majdnem hetedfélszáz 
korona visszaesés, jeléül annak, hogy a tagokon kívül 
csak nagyon kevesen érdeklődnek kiadványaink iránt. 
Hogy miért? — érdemes volna gondolkozni felette, mert 
hiszen kiadványaink volnának hódításunknak legfonto-
sabb eszközei. Ezekkel kellene behatolnunk közömbös 
társadalmunk szivébe. De hogy behatolhassunk, olyan 
kérdéseket kellene kiadványainkban tárgyalnunk, a melyek 
mai társadalmunkat érdeklik, s a melyeknek megoldá-
sában nekünk, protestánsoknak is ki kellene részünket 
vennünk. 

A Házi Kincstár cz. kiadványunk sem tud igazán 
utat törni magának intelligens protestáns családaink házi 
körébe. A mult évben mindössze 1573 példány kelt el 
belőle. Pedig itt már alig lehetne bárkinek is azt, mon-
dani, hogy nem a legjobb művek jelennek meg évről-
évre. Itt az ok egyfelől intelligens protestáns köreink 
rettenetes közönyösségében, másfelől a lelki vezetők cse-
kély tevékenységében rejlik. S főként ebben az utóbbi-
ban ; mert nem tudjuk elhinni, hogy kellő buzgólkodás 
mellett intelligens családaink meg ne kedvelnék a Házi 
Kincstár kiadványait. 

Örvendetes emelkedés csupán a Koszorú-kiadvány-
nál mutatkozik. Itt is kevesebb volt ugyan 596-tal az 
eladott példányok száma, mint 1907-ben, — de a való-
ságban mégis 13,000 példány volt az emelkedés. Ennek 
magyarázata abban rejlik, liogy a Traktátus-társaság a 
Koszorúból csak 8600 példányt vett át, az előző évi 
25,000 példány helyett, a belföldi forgalom azonban 
13,000 példánnyal emelkedett. Az összes forgalom 50,639 
példányra rúgott. A belföldi forgalom szép emelkedése 
annak köszönhető, hogy a lelkészek és a tanítók közül 
mind többen buzgólkodnak e népies, építő kiadványunk 
terjesztése körül. Ezt a buzgólkodást azonban ki kellene 
terjeszteniök a többi kiadványokra és a taggyűjtésre is, 

mert ezek körében bizony még sok a kívánni való. 
A tagok száma 1613. A mult év folyamán belépett 

14 alapító, 42 rendes, 10 pártoló és 8 segítő, összesen 
74 tag; kilépett és meghalt 59, — a valóságos szapo-
rodás tehát csak 15, a mi igen-igen csekély emelkedés. 

A Társaság ügyei s czéljai iránt való rendkívül 
csekély érdeklődés jele az is. hogy a vidéki körök száma 
csak nem szaporodik, s a meglevők között is csak a 
pozsonyi kör egymaga az, a mely él és becsülettel dol-
gozik az adventi és a böjti időszakokban rendezett protes-
táns estélyeivel és a kiadványok buzgó terjesztésével. 

A megüresedett választmányi helyekre dr. Pruzsin-
szky Pál és Csizmadia Lajos theol. tanárok választat-
tak meg. 

A gyűlés elhatározta az emlékkönyv kiadását, szí-
vesen üdvözölte Szöts Farkast 30 éves rendes tanári 



jubileuma és királyi kitüntetése alkalmából, s végül elis-
merését fejezte ki a Társulat vezetőivel szemben. 

Szivesen járulunk mi is az elismeréshez. De meg-
valljuk, hogy szeretnénk Irodalmi Társulatunkat hódí-
tóbbnak, virágzóbbnak látni, mint a milyen. Ennek elé-
résére nem ártana a vezetésbe nagyobb elevenséget 
belevinni s működésünkről többször is tájékoztatni prot. 
közönségünket, nemcsak az évi közgyűlés alkalmával. 
Vegyünk példát mások agitálásából. Agitáczióval, ele-
venséggel, látjuk, hogy még középkori eszméknek és 
törekvéseknek is lehet tábort gyűjteni. Hát csak a tiszta 
evangélium, az igazság volna az, a mi nem kelendő ?! 
Nem tudjuk ezt hinni. Azért emeljük fel mi is maga-
sabbra a zászlót, — legyünk bátrabbak, elevenebbek: 
s a mi százaink is sok ezerekre szaporodnak! 

H. I 

A ref. egyetemes konvent ülései. 
(Folytatás és vége.) 

November 1-én, hétfőn folytatták a szombaton meg-
szakított tárgyalást. Az ülés elején br. Bánffy Dezső 
fölolvasta Teutsch Frigyesnek, az erdólyrészi ev. egyház 
püspökének üdvözlő táviratát a Kálvin-jubileum alkal-
mával. A távirat igen jóleső hatást gyakorolt a kon-
ventre. Elhatározták, hogy úgy Teutsch, mint Gyurátz 
Ferencz dunántúli ev. püspöknek köszönőiratot küldenek. 

Az elhunyt Simó Lajos kongrua-bizottsági póttag 
helyére az erdélyi egyházkerület részéről Papp István 
ítélőtáblai bírót választották meg. 

Ezután Dókus Ernő fölolvasta a v. és k. miniszter 
leiratát a közalap 1909. évi 200,000 kor. államsegélyé-
nek elszámolása tárgyában, úgyszintén a segódlelkószi 
állások jövedelmének állami kiegészítése tárgyában. A 
miniszter erre a czélra a tavalyi összeggel együtt 230,000 
kor.-t utalt ki. 

Ennél a tárgynál többen kérik gróf Degenfeld Jó-
zsefet, ki a káplántartási kongrua-bizottsági tagságáról 
lemondott, hogy vonja vissza lemondását, Degenfeld na-
gyon köszöni a konvent részéről megnyilatkozó bizalmat, 
de nem vonhatja vissza lemondását. A kongrua-bizottság 
olyan elveket tűzött maga elé, melyeket nem tehet ma-
gáévá. Elhatározták, hogy a lemondás elfogadása előtt 
a káplántartási kongrua-bizottság jelentését tárgyalják. 

Dókus Ernő fölolvassa a v. k. miniszter két rend-
beli leiratát a káplán tartási kongrua tárgyában. A bizott-
ság nevében elfogadásra ajánlja az abban körvonalazott, 
méltányosnak mondható föltételeket. Nagy vita fejlődött, 
ki, melyben az előadón kivül Degenfeld József, Széli 
Kálmán esperes, Erőss Lajos és Baksa Lajos vett részt. 
A nagy többség elfogadta az előadói javaslatot. Ennek 
alapján a konvent kimondta, hogy az évi 115,000 kor. 
káplántartási kongruát köszönettel veszi, az 1909. június 
ós szeptember havi miniszteri leiratokban foglalt fölté-
teleket elfogadja. Kimondották azt is, hogy az öreg, 
szolgálatra képtelen lelkészek mellett működő „helyettes" 
lelkészeket segédlelkész számba veszik s így a kongrua 
nékik is megadható. Azonban elnöklési jogot biztosítanak 
nékik az egyháztanácsban. 

Bánffy Dezső, hivatkozva arra, hogy a konvent is 
a bizottság álláspontjára helyezkedett, kéri ismételten 
Degenfeld Józsefet lemondásának visszavonására. Mivel 
a főgondnok föntartotta elhatározását, a gyűlés őszinte 
sajnálkozását fejezte ki a lemondás fölött s gr. Degenfeld 
Józsefnek a bizottságban kifejtett kiváló működéséért 
köszönetét ós elismerését nyilvánította, A megüresedett 
helyet Széli Kálmán póttag behívásával töltötték be. 

November 2-án, kedden, folytatták a tárgyalásokat. 
Ezen a napon igen fontos ügyek kerültek napirendre s 
oly kijelentések hangzottak el, melyek ezt a napot em-
lékezetessé teszik. 

Az ülés elején dr. Baksa Lajos központi előadó a 
közalap végrehajtó-bizottságának jelentését terjesztette 
elő az építkezési alapnak kölcsönadott 500,000 kor. 
törlesztése tárgyában. Elfogadták. 

Igen fontos tárgy következett ezután. Baksa Lajos 
a közalap végrehajtó-bizottság jelentése keretében elő-
terjesztette a magyar földhitelintézetnek 1909. október 
4-én kelt értesítését, mely szerint hajlandó a közalap 
letétjében lévő értékpapírokra —- ezeknek szabályszerű 
födözete mellett — a tökekamat segélyeknek megfelelő 
tökeösszegeket 4V-jVo mellett folyósítani. A közlött törlesz-
tési táblázat szerint kamat és tőketörlesztés fejében 32 
éven át félévenként utólagosan, minden 100 kor. után 
2"96341061 kor. lenne fizetendő. Ezentúl tehát az egy-
házközségek kaphatnak kölcsönt abból a 2.900,000 K-ig 
terjedhető összegből, a mit az egyház a földhitelintézet-
től kap. A kölcsönt az egyházak 6%~os annuitás mellett 
kapják az eddigi 61/3°/o helyett. 

Bánffy Dezső rámutat, hogy milyen nagy könnyítés 
lesz az egyházakra nézve. Azonban a kerületeknek az 
egyházközségek részéről 32 éven át fizetendő s az ed-
digi 1'/./% helyett 1%-han megállapított járulék erejéig 
készfizető kezességet kell vállalniuk. György Endre a 
közalap biztosítását hangsúlyozza. Degenfeld József sze-
rint a felelősség nem a közalapra, hanem az egyház-
kerületekre hárul. Az egyházak az ő 1%-ukát a kerü-
leteknek adják be s azok együttesen szolgáltatják be 
azokat. Kenessey Béla is örömmel üdvözli a nagyjelentő-
ségű újítást. Voltak egyházközségeink, melyek csak 
10—11%-ért kaptak kölcsönt, úgy hogy a közalap ré-
széről adott 5% csak kis segély volt. 

Az egyhangúlag elfogadott, fontos határozatot egész 
terjedelmében ideiktatjuk : 

„Tekintettel a közalapi tőkekamat segélveknek 
megfelelő kölcsön tőkék folyosítása körül mutatkozó 
nehézségekre, tekintettel arra, hogy a dunamelléki és 
tiszáninenni egyházkerületek pénztárai a kérdéses kölcsön-
tőkék folyósítására nem képesek, s hogy a dunántúli és 
tiszántúli egyházkerületek is csak föltételesen — a meny-
nyiben pénzkészletük van — folyósítják a kölcsönöket 
s e miatt a folyósítások nagy késedelmet szenvednek és 
a tiszántúli egyházkerület is kívánatosnak jelzi, hogy az 
egyházak egy része más forrást találjon a kölcsönök 
fölvételére ; azért az egyetemes konvent a magyar föld-
hitelintézet által tett ajánlatot elvileg elfogadja. 

Minthogy azonban a magyar földhitelintézet által 
folyósítandó tőkék födözetére a közalap letétjében levő 
értékpapírok kötendők le s ezek semmiféle koczkázatnak 
ki nem tehetők: ezért az egyetemes konvent a kérdéses 
kölcsönök közvetítésére csakis az egyházkerületek oly 
nyilatkozata ellenében vállalkozik, mely szerint mind-
egyik egyházkerület a saját egyházközsége által fölveendő 
kölcsön után az egyházközség által 32 éven át viselendő 
s kerek összegben az eddigi lYa% helyett 1%-ban 
megállapított járulék erejéig készfizető kezességet és 
jótállást vállal. 

Az egyházközségek által már eddig felvett ily köl-
csönök konvertálására is hajlandó az egyetemes konvent 
az egyházkerületek javára, ezeknek oly nyilatkozata 
ellenében, mely szerint a 32 évből még hátralévő ideig 
a készfizető kezességet és jótállást, "azontúl pedig a 
magyar földhitelintézettel szemben fönnálló fizetési köte-



lezettség lejártáig az évi teljes 6% erejéig egyenes 
fizetési kötelezettséget vállalnak. 

A 6% és a magyar földhitelintézet által igényelt 
5'926821220/ 0 annuitás közötti különbözet a közalap 
javára számoltatik el. 

Fönntartja az egyetemes konvent az egyházkerüle-
tekkel szemben azt a jogot, hogy a 6% annuitást a 
szükséghez képest emelhesse. 

A kölcsönök folyósítására a közalapot kezelő vég-
rehajtó-bizottság elnöke és előadója jogosított, azzal, 
hogy eljárásukról évenként a végrehajtó-bizottság útján 
jelentést tegyenek." 

Ezután Baksa Lajos az országos református lel-
készi nyugdíj- ós özvegy-árva-gyámintézeti végrehajtó-
bizottság jelentését terjeszti elő. Ennek kapcsán több 
kérvényt tárgyaltak. 

Az egyetemes tanügyi-bizottság többrendbeli jelen-
tésére tért át ezután a konvent. B.adácsi György előadó 
mindenekelőtt a genfi jubileumi ünnepségekre kiküldöttek 
nevében, Antal Gábor részéről beterjesztett jelentést ol-
vassa föl. A konvent köszönetet szavaz úgy a hivatalos 
kiküldötteknek, mint a többi résztvevőknek, a genfieknek, 
különösen pedig Claparéde Sándornak. Igen meleghangú 
köszönettel adóznak a társasútat és az ottani ünnepsé-
geket rendező Kálvin Szövetségnek is. 

Előadó örömmel jelenti, hogy a magyarok tömeges 
részvétele maradandó nyomokat hagyott genfi testvéreink 
lelkében. Ennek bizonysága az is, hogy bizottság ala-
kult Genfben a végből, hogy évente több magyar ref 
theologus számára ösztöndíjat gyűjtsenek s genfi tartóz-
kodásukat eredményessé tegyék. Fölolvasta a bizottság 
működési tervezetét, úgyszintén a genfi egyetem theol. 
fakultása dékánjának a magyar theologusok genfi tanul-
mányai tárgyában küldött átiratát. A konvent a jelen-
tést örömmel vette tudomásul és mégbízta Antal Gábort, 
Eröss Lajost, György Endrét, hogy a genfi bizottsággal 
és a genfi theologia dékánjával a szükséges megálla-
podások lélrehozása érdekében érintkezésbe lépjenek. 

A theologia tantervreviziójának. kérdése — a nyom-
tatásban is megjelent tervezet ellen már előre is több 
oldalról fölhangzott ellenvetések miatt — a tavaszi ülésre 
maradt. 

Másik fontos tárgy került ezután napirendre: a theo-
logiai tanárok fizetésének a jogakadémiai tanárokéval 
egyenlő állami kiegészítése. Eröss Lajos is kívánatosnak, 
sőt szükségesnek tartja, de a theologiai tanárok fizetése 
tárgyában nem akar se kormányhoz, se máshová menni. 
Az egyház autonómiáját félti. Ha már mindenben az 
államhoz fordulunk is, ebben az egyben ne tegyük! 
Révész Kálmán hivatkozik arra, hogy a jogakadémiai 
tanárainknak is minden megszorítás nélkül megadta az 
állam a fizetéskiegészítést. Nagy Dezső szerint minden 
államsegély alámossa az egyház autonómiáját. Révész 
Kálmán érvelésével' szemben fölhozza Ferenczy Árpád 
esetét. Ha az állam már mindenünkbe belenyúl, legalább 
ezt az egy területet hagyjuk mentesen ! Ha a többi ter-
het is birtuk eddig, melyeket az állam egymásután vett 
le váltainkról, ezt az egyet már csak elbírhatnék! Las-
sankint kezünk-lábunk meg lesz kötözve. 

Degenfeld József indítványára a konvent az egye-
temes tanügyi és a közigazgatási-bizottsághoz utalja a 
kérdést döntés előtt. A határozat kimondásával kapcso-
latban érdekes elnöki kijelentést tett Bánff'y Dezső, 
melyre érdemes lesz — alkalmilag még visszatérnünk. 
A 48 :20 végrehajtása alapján elindultunk egy lejtőn 
mondotta. Már ezen a theol. tanárok állami fizetéskie-
gészítésének elejtése se segít. Materialisztikus időket 

élünk. Nem csoda, hogy lelkészeink fizetésük kiegészí-
tését kérik, de — kár 1 A lejtőn megállni nem lehet. 
Alapítványaink nem jutnak kezünkbe. Az állam szám-
adásokat követel tőlünk évente. Jó ez az ellenőrzés, de 
nékünk tiltakoznunk kell ellene! Mióta ezekben a dol-
dokban szavam van, fölemeltem ellene, de — fájdalom •< 
— gyönge volt. A lejtőn haladva vigyázzunk, hogy a 
mit lehet, mentsünk meg. Félek, hogy már keveset lehet! 

A nov. 3-iki ülés elhatározta a Kálvin-emlékün-
nepélyen elhangzott imák, beszédek és indítványoknak a 
jegyzőkönyv függelékeképen leendő kinyomatását, — az-
után pedig a közigazgatási bizottság jelentéseit vette 
tárgyalás alá. 

Ezeknek során elhatározták a középponti előadó által 
az egyházi szükségletek felszámítására készített rovatos 
ívminták kinyomatását és a konventi tagokhoz leendő 
megküldését, hogy ez az ügy a tavaszi ülésezéskor elin-
tézhető legyen. — Egy korábbi határozatnak megfelelőleg 
a lelkészi nyugdíj-és özvegy-árva intézet végrehajtó-bizott-
sága tovább gyűjti az adatokat a kezelési szabályzat 
revíziójához, s majd.ha az intézet funkezionálása teljesen 
rendessé válik, meg fogja tenni javaslatát a végleges 
kezelési szabályzat megalkotása iránt. 

Az iskolaügyi-bizottság jelentései között csupán 
csak a sárospataki főiskola vagyonkezelésének felülvizs-
gálatára vonatkozó javaslat volt nagyobb jelentőségű. A 
bizottság alaposan mérlegelte e tekintetben dr. Ferenczy 
Árpád panaszait s a kerület által beterjesztett jelen-
téseket, s azt ajánlotta, hogy a főiskola 1907. évi szám-
adásai szakértő által vizsgáltassanak felül, annyival is 
inkább, mivel a felülvizsgálat megejtését maga a kerület 
is kívánatosnak tartja az ügy teljes tisztázása végett. A 
bizottság javaslatával szemben Kenessey Béla püspök a 
vagyonkezelésnek 10 évre visszamenőleg leendő meg-
vizsgálása iránt terjesztett be indítványt, -*-• míg Nagy 
Lajos a vizsgálat teljes elejtése, illetve, ha már a kerület 
is kívánja, legfelebb az 1907- évi számadások felülvizs-
gáltatása mellett foglalt állást. A konvent tekintettel 
arra, hogy a vagyonkezelésnek 10 évre visszamenő felül-
vizsgálata temérdek költségbe kerülne, mellőzte Kenessey 
indítványát és a bizottságét fogadta el. Pedig alig hisszük, 
hogy az 1907. évi számadások felülvizsgálása egymagában 
meghozza a kívánt eredményt: a főiskola vagyonkezelését 
kifogásolók megnyugtatását! 

A gimnáziumok államsegély-szerződési ügyei mind 
kedvezően láttattak el. illetve vétettek tudomásul, kivéve 
a budapesti főgimnáziumét, a mely a miniszter által, 
bizonyos módosítások megtétele végett, visszaküldetett. 

A közjogi-bizottság által előterjesztett ügyek közül, 
fontosság tekintetében, a protestáns közös-bizottság jegy-
zőkönyvei s a vegyesházasságok körüli reverzálisok ügye 
emelkedett ki. A konvent tudomásul vette a közös-
bizottságnak a 48: 20. végrehajtása tárgyában tett lépe-
seit; s helyesléssel hozzájárult a közös-bizottságnak a 
Provida konstitucziót és a r. kath. főpapi kar által 
kibocsátott instrukcziót illető állásfoglalásához. Ennek 
alapján szükségesnek jelentette ki, hogy a vegyesházas-
ságok körüli eljárásra nézve utasítás adassék a ref. 
lelkészeknek is. Eltérők voltak azonban már a véle--
mények arra nézve, hogy az instrukcziót a konvent 
bocsássa-e ki, vagy a kerületek, -- s liogy az instruk-
czió csak ajánlja, vagy pedig kötelezőleg szabja^e meg 
a lelkészek teendőit? Nagy Károly és Péter- Károly 
a konvent által kibocsátandónak ós fegyelmileg köte-
lezőnek ítélték az instrukcziót. gróf Tisza ífetván azon- • • 
ben a kerületeket tartotta arra illetékeseknek, bár egyébé-
ként ő is kötelezőknek kívánta kimondatni az utasítá: 



sokat. Végül úgy határozott a konvent, hogy az instrukcziót 
fegyelmileg kötelező hatállyal a kerületek bocsássák 
ugyan ki, de hogy az lehetőleg összhangzó legyen, a 
konventi elnökség á kerületi elnökségekkel egyetértőleg 
állapítsa meg a kerületek elé terjesztendő utasítást. 

Sajnálattal vette tudomásul a konvent egy alapít-
ványi ügyből kifolyólag azt, hogy a kultuszminiszter 
nemcsak nem méltányolta egyházi hatóságainknak ama 
panaszát, hogy egy kúriai döntvény alapján, az auto-
nómiát biztosító törvény daczára, a hagyatéki bíróságok 
csak akkor adják ki a végrendeleti alapítványokat, ha 
azoknak kiállított alapító-levelét a kultuszminiszter is 
láttamozta, — hanem egyenesen a kúriai döntvény állás-
pontjára helyezkedett; nemcsak, hanem most már az évi 
elszámolás bemutatását is követeli. A konvent csak saj-
nálkozását fejezte ki a miniszter emez állásfoglalásával 
szeniben. De vájjon elég-e ez a sajnálkozás'? Mi nem 
tarjuk elegendőnek, s épen ezért nem sokára érdemle-
gesen is vissza fogunk még térni erre a dologra. 

A tanácskozásokat Antal Gábor püspök hálaadó 
imádsága rekesztette be. 

Tudósító. 

Az egyetemes adóalapból megszavazott 
segélyek. 

(Folyt, és vége.) 

A tiszántúli egyházkerületben : Vámospéres 2076*52, 
Balmazújváros (magyar) 2930'18, Balmazújváros (német) 
289213,' Büdszentmihály 844*46, Tiszapolgár 88886, 
Szernye 2753'29, Tiszavid 344*43, Vámosatya 2490*86, 
Zapszony 1380*45, Mátyus 1196*44, Mezőkászony 546*19, 
Mezőgecse 696*11. Éafajnaujfalu 2171*20, Nagvbegány 
1351*75, Bútrágv 2548*80, Csaroda 2122*67, Csonkapapi 
2575*57, Gát 2610*78, Jánd 1725*05. Balazsér 1031*14. 
Beregrákos 1829*26, Beregsom 282448, Orosháza 87.1*88, 
Füzesgyarmat 4817*38, Békésszentandrás 1668*41, Gá-
doros 563*68, Herteletidifalva 659*73, Resicza 727 97, 
Szentheléna 413 81, Bunyaszegszárd 956*24, (leik. állás 
betöltése esetén) 956*24, Szkulya 1059*22, Füzes, Bojt 
753*30, Csökmő 2115*84, Darvas 822*98, Sitér 1772*86. 
Hegvkőszáldobágv 5464*98, Hegyközpályi 999*37, Csatár 
1166*70, Kisszántó 1965*71, Örvénd 1565*34, Pósalaka 
1334*29, Fúrta 1492*33. Fúrta 1221*47, Érkeserú 1734*06. 
Lövő 168*—, Pap 258 85, Oros 802 80, Beszterecz 755*23, 
Kékese 1747*55, Szakoly 850*60, Lórántháza 1009'31, 
Encsencs 2014*03, Nagyvarsány 1601*73, Ojak 419-1.5, 
Gelse 900-97, Nyiribronv 927*07, Kótaj 770*92, Kopocs-
apáti 645*82. Nvirgyulaj 1826 83, Mándok 162353, Nyír-
kárász 1154 57, Tiszaug 746-81, Tiszaroff 3634-15, Tö-
rökszentmiklós 884*02. Nagypalád 1107'17, Apahegy 
190-08, Nagykároly 3972'64." Olcsvaapáti 212690, lik 
889-80, Szaniszló 1023'88, Mérk 1393*12, Nagydobos 
944-66, Nagyzerind 944'71, Angyalos 1765*46, Tyúkod 
2643-77, Csengerbagos 759'47, Gyügye 1584*29, Nóbrád 
968-47, Ököritó 2724 79, Nagyszekeres 1235'49, Tunyog 
910 25, Hermánszeg 138113, Keérsengén 491*68, Vámos-
oroszi 2212*50, Szamosbecs 891 K 38 fill. Az erdélyi 
egyházkerületben 1909. évre nincs. 

A következő egyházak kaptak 1908. ós 1909. évre 
segélyt: a dunamelléki egyházkerületbeit: Piros 699*55, Ba-
barcz 1439'36, Drávapalkonya 3212*44; dunántúl: Töhöl 
711 62, Kerkanémetfalu 662;82, Szécsiszentlászló 734*71; 
tiszáninnen : Serke 1233*49 ; tiszántúl: Kígyós 682*75, 
Kónyár 1546*21; Erdélyben: Domokos 835 69, Magyarléta 
695*70, Etéd 1289 K 76 fill. 

Felebbezés /olytán kiutalt segélyek az HHJb. és 1909. 
évre. 

A dunamelléki egyházkerületben : Karancs 200, Csúza 
1065*04, Drávaiványi 64*—, Drávacsehi 361*05, Katádfa 
15*24. Gyüd 467 96, Harkány 2195*58, Ipacsfa 550*—, 
Peterd 109-25, Terehegy 487*26, Belvárd 59"96, Balaton-
endréd 100*—, Látránv 215*—, Őszöd 70*—, Teleki 
162-43, Tószeg 1017-72, Üllő 35207, Péczel 400. -, 
Bia 476 50. 

Dunántúli egyházkerületben: Farnad 225.—, Kis-
ölved 36"—, Aranyosmarót 274*54. Drávagárdony 178*55, 
Komlósd-Péterhida 13709, Nagydobsza 140'—, Somogy -
jád 476*38, Alsóksarkad 2504Ó, Nógrádverőcze 76*12, 
Vámosmikola 67*20, Ipolybel 60.—. Jóka 29*68, Kisúj-
falu 654*68, Kamócsa 577'94, Nyitra 409 90, Füle 376'20, 
Sárkeresztes 352'28, Bodajk 66'22, Simontornya 76.—, 
Berhída 59 90, Kálóz 6*44, Pácsfa 226*92, Kiskovácsi 
251*68, Tácz 573*40, Kercza 222*50, Nagypirit 171*66, 
Ászár 144 20, Dunaalmás 323.—, Hajmáskér 77*12, Soly 
1.4-27, Monoszló 297'32. Csór 242 K 22 fill. 

Tiszáninneni egyházkerületben-. Felső- és A.-Csécze 
83*15, A.-Kemencse 31*22, Nagvszaláncz 8 . - , Barcsika 
175*61, Vadna 33 —. Kisazát 37.—. 

Tiszántúli egyházkerületben: Tiszadob 83*04, Te-
tőtlen 23703, Tiszaadony 252*—, Nagylónya 456*49, 
Beregdarócz 168.—, Beregbene 100.—, Beregdéda 128.—, 
Nagybereg 186 80, Gyula 457*12, Nagybecskerek 98*—, 
Nagykereki 176*52, Pusztaujlak 146 26, Dancsháza 89*40, 
Nagyrábé 65*38, Berettyóujfabi 3643*32. Szalacs 181*39, 
Poklostelek 280*98, Vedresábrány 190*36, Monospetri 
54:—, Érsemjén 184' --, Érmihályfalva 12 24. Nyíregy-
háza 794*88, Őr 10* . Eperjeske 33023, Baczkány 
140.—, Őfehértó 215*36, Anarcs 110"Í8, Gégény 173*30, 
Rohod 380*40, Mogyorós 319*96, Apagv 5T6Ó, Déva-
vánva 700. - , Tiszabura 68'94, Tiszaszőllős 45'—, Ken-
deres 100.—, Dolha 75*88, Tiszánjhelv 41*04, Fertős-
almás 228*—. S alánk 28'34, Nagyhódos 90"—. Sárköz-
újlak 6 6 " - , Egri 382*36, Uszka 465*69, Kispalád 353*81. 
Szárazberek 373*50, Kispeleske 192*—, Pácsfalva 46*05, 
Hirip 166-30, Magosliget 300T6, Ombód 72 —, Sárköz 
84-60, Adorján 462*81, Papos 130, Parasznya 429*05, 
Iriny 51*20. Jármi 241*30, Csermő 17*08, Mezőtas 100'—, 
Agya 1909-től 225*20, 1910-től 620*40, Szatmárcseke 
50. -, Nemesborzova 42, Vetés 81*09, Tiszakóród 180'—, 
Sonkád 140'— Hapocz 236*26, Géberjén 120" — , Győr-
telek 220 —, Panyola 41.—, Nagyar 241*70, Fehérgyar-
mat 1089 K 75 fill. 

Erdélyi egyházkerületben: Bárót 764*73. Gernye-
szeg 780*30, Vajdahunyad 213'—, Kalotaszentmihály 
39-80, Tordaszentíászló 42*88, Zenteczke 17910, Dicső-
szentmárton 523*96, Bernád 70* — . Mikefalva 82'75, Szé-
kelykövesd 425'94, Koronka 275'—. Oláhujfalu 35705, 
Barátos 159 06, Czófalva 418*72, Papolcz 97*95, Orbai-
telek 172-—, Páké 641*65, Szörezte 31*55, Sepsi-Mogyo-
rós 31'23, Kökös 40 50, Bürgezd 6*42. Pécz 125 K 66 f. 

EGYHÁZ. 

Lelkészijubileum. Mikler Sámuel, bészterczebányai 
evang. lelkész, a nagykőrösi ref. főgimnázium egykori 
tanára, legközelebb ünnepelte meg, szűk családi körben, 
lelkipásztorkodása 50 éves jubileumát. Az érdemes fér-
fiúnak mi is ipinden jót kívánunk. 

Egyházmegyei választások. A mezőföldi egyház-
megye f. évi rendes közgyűlésének határozata alapján 



az összes tisztviselői állások választás alá kerültek. A 
szavazatfelbontó bizottság f. hó 3-án tartotta Székesfehér-
várott ülését, mely alkalommal a beadott szavazatok alap-
ján esperessé: Szűcs Dezső csajághi lelkész ; gondnokká: 
Kenessey Miklós; világi főjegyzővé: Kenessey Gyula; 
jegyzővé : Knopp Árpád, egyházi tanácsbírákká : Bakó 
Imre, Cseresnyés János, Kutassy Ferencz, Medgyasszay 
Vincze, Miklós Géza és Tóth Károly lelkészek; világi 
tanácsbírákká: Kálmán Vincze, Kányay József, Kenessey 
Gyula, Knopp Árpád Mészöly Gyula és Szász Károly; 
tanító képviselőkké: Bózsa Péter és Szalay Lajos válasz-
tattak meg, illetve kapták meg az abszolút többséget. 
Új választás rendeltetett el az egyházi főjegyzői állásra : 
Medgyasszay Vincze és Bakó Imre között; valamint az 
egyházi jegyzői állásra: Medgyaszay Vincze és Csomasz 
Dezső között. Az új tisztikart a jövő 1910. évi márcz. 
hónapban tartandó rendkívüli közgyűlésen iktatják be. 
(Dt. Pr. L.) 

Az erdélyi ref. egyházkerületi értekezlet f. hó 
12—14 napjain Kolozsvárt tartja VII-ik közgyűlését. 
Nov. 12-én d. u. 3 órakor a választmány ülésezik. Este 
6 órakor istentisztelet lesz a belfarkas-utczai templom-
ban. Imádkozik Péter Károly igazgató-tanácsi titkár, 
bibliamagyarázatot tart dr. Kecskeméthy István theologiai 
tanár. Este 8 órakor lelkészi konferenczia lesz a lelkészi 
kar szoeziális hivatásának megbeszélésére. Nov. 13-án 
reggel 8 órakor a kerületi középiskolai vallástanárok 
tartanak konferencziát. A tulajdonképeni értekezleti köz-
gyűlés 13-án d. u. 4 órakor nyílik meg a theol. fakul-
tás dísztermében. Közének és Deési Gyula egyházi elnök 
imádsága után gr. Bethlen Pál világi elnök mond meg-
nyitó beszédet. A megnyitás után titkári és pénztári 
jelentések, majd a választmány előterjesztéséi következ-
nek. Felolvasásokat tartanak dr. Bernáth István és Ra-
vasz László s ezek után értekezok határozati javaslatait 
vitatják meg: végül pedig a szervező-iroda jelentései 
következnek. Este 8 órakor a kerület női, jótékonysági 
és ifjúsági, valamint a vendégül látott egyesületek tar-
tanak értekezletet. -— November 14-én, d. u. 5 órakor 
díszgyűlós lesz a közgyűlésen és a konferencziákon ho-
zott határozatok összefoglalása és kihirdetése végett. 
Ünnepi beszédet mond Réz Mihály jogakadémiai tanár. 
A gyűlésezéseket báró Bánffy Dezső főgondnok és dr. 
Kenessey Béla püspök záró szavai rekesztik be. 

Utasítás a vegyesházasságok körüli eljárásra 
nézve. Az evang. egyház egyetemes alkotmány- és jog-
ügyi bizottsága okt. 28—29. napjain tartotta meg ülését 
és egyebek között foglalkozott a vegyes házasságok kö-
rüli eljárásra nézve a lelkészeknek adandó utasítás kér-
désével is. A mint az Evang. Őrálló jelenti, a főbb el-
veiben megállapított utasítástervezet a következő pontokat 
foglalja magában : 1. A lelkészek az állami anyakönyvi 
hivatalok rendszeres meglátogatásával szerezzenek tudo-
mást a vegyesházasságot kötni szándékozók felől 2. Hi-
vassák magukhoz a feleket, esetleg azoknak családtag-
jait is és igyekezzenek megakadályoznia reverzális-adást. 
3. Szerezzenek bizonyítékokat arról, hogy a másik fél 
lelkésze milyen lelki kényszert alkalmazott a reverzális 
kicsikarására, s ezen bizonyítékokat, közbizonyításra al-
kalmas módon, vegyék jegyzékbe s terjesszék fel az 
espereshez. 4. A reverzális-statisztikát a lelkészek fél-
évenkint terjesszék fel az espereshez; az elköltöző ve-
gyes párok nevét pedig közöljék új lakhelyük evang. 
lelkészével. 5. A vegyesházasságból született prot. gyer-
mekek keresztelése és vallásos nevelése'nyilvántartandó. 
Ha r. k. lelkész keresztelte őket, győződjenek meg a lel-
készek arról, hogy nincsenek-e az állami anyakönyvve-

zetőnél törvény ellenére róm. katholikusoknak bevezetve. 
Igenlő esetben az esperes útján a püspököknél jelentés 
teendő. 6. A lelkészek látogassák meg a vegyesházas-
társakat, ellenőrizzék, milyen vallásban nevelik gyerme-
keiket. Ha a törvény szerint prot. gyermekek róm. kath. 
hitoktatásban neveltetnek, jelentsék be az esetet az is-
kolaigazgatónál, esetleg a tanfelügyelőnél s ha e helyütt 
orvoslást nem találnak, forduljanak az espereshez. 7. Az 
ifjúság vallásos nevelésére, a vallástanításra különös súlyt 
helyezzenek, a híveknek az evang. egyház tanainak igaz 
evangéliumi voltáról szószéki beszédben, az ifjúságnak 
a kontirmácziónál, katekizácziónál, adjanak szívre és lé-
lekre ható tanításokat, a reverzális hajsza erkölcstelen 
ségét állítsák élénken eléjük. 8. Ha a születési anya-
könyvi adat kiszolgáltatása alkalmával értesülnek arról, 
hogy valamelyik hívük más politikai községben vegyes-
házasságra lépni szándékozik, erről az ottani evang. lel-
készt értesítsék. 9. Ha a lelkész csak akkor értesül a 
vegyesházasság megkötéséről, a mikor már a jegyesek 
más egyháznak reverzálist adtak, legyeu gondja reá, 
minden tisztességes eszköz felhasználásával, hogy híve 
családi életében, gyermekeinek nevelésében mégis az 
evang. vallás érvényesüljön. 10. Ha a vegyesházasok a 
mi javunkra kötöttek reverzálist, gondoskodjék róla, hogy 
az az állami anyakönyvben följegyeztessék. 11. Legyen 
szerve az egyházközségben (presbyterek), a ki vagy a 
kik a vegyesházasságkötési eseteket ellenőrizzék, róluk 
a lelkészt idejekorán értesítsék, 12. A ki a r. k. félnek 
reverzálist adott, az a mi templomunkban nem hirdet-
hető és nem eskethető. 13. Egyházközségi tisztségre 
csak hithű férfiak választhatók. 14. Fiók- és leányegy-
házakban, szórványokban is gondoskodjék a lelkész ilyen 
férüak alkalmazásáról és a hitoktatásról, a híveknek 
vallásos iratokkal való ellátásáról; látogassa meg híveit ; 
útiköltségét az anyaegyház tartozik megtéríteni. 16. Az 
egyházunk kárára kötött reverzálisok az egyháztanács 
jegyzőkönyvében nyilvántartandó^. 17. Egyházunk kárára 
térítvényt adott férfi egyházi tisztséget nem viselhet. 18. 
Ügyeljenek a lelkészek arra, hogy a tanintézekbe való 
fölvétel alkalmából a tőlünk elkeresztelt gyermekek ne 
a róm. kath. plébános által kiállított, de állami anya-
könyvi kivonat alapján vétessenek fel. 19. A püspöki 
kar gondoskodik népies irat kibocsátása útján egyházunk 
népének a vegyesházasságok ügyében való felvilágosí-
tásáról. 20. A két prot. egyház lelkészeinek protestáns 
becsületérzése úgy is tiltván a lelkészhalászatot, ezen 
intézkedések a két prot. egyházra nem vonatkoznak. 
21. Házasságkötéskor az új házasoknak családi lap 
adandó. 22, A mennyiben nemcsak róm. kath., de más 
vallású lelkészek részéről is visszaélések tapasztaltatná-
nak, az eljárás velők szemben ugyanaz, mint a róm. 
kath. lelkészekkel szemben. 

Orgona megrendelés. Az érolaszi (Bihar-megye) 
ref. egyház temploma részére Országh Sándor és fia 
rákospalotai (Bpest mellett) orgonagyáros czégnél új 
orgonát rendelt meg. A mű a legú jabb csőrendszer sze-
rint, csinos és ízléses külsővel készül s a karácsonyi 
ünnepekre adják át a használatnak. 

ISKOLA. 

Felolvasások Kálvinról. Mint sárospataki laptár-
sunk írja, a főiskola tanári kara és ifjúsága elhatározta, 
hogy az okt. 31-iki Kálvin-emlékünnep folytatásául 5—6 
vasárnapon át, délután 3 órakor, a főiskolai imaterem-
ben ismeretterjesztő felolvasásokat fog tartani Kálvinról 



és a kálvinizmusról, főiskolai ének- és zenekar s több 
szavaló közreműködésével. Az első ilyen felolvasás nov. 
7-én volt, a mikor a felolvasások sörözatáf, Nováü Lajös 
fcözigazg.ató megnyitó beszéde után, Earsányi István fő-
gimnáziumi vallástanár Kezdte meg Kálvin egyéniségéről 
szóló előadásával. Felolvasásokat fognak még tartani dr. 
Finkey Ferencz, Nagy Béla, Radácsi György, Rácz Lajos, 
Bitza László és egy theol. ifjú. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Bethesda-kórház magyar kezekben. A duna 
melléki református egyházkerület közgyűlése végleg jóvá-
hagyta ós megerősítette ezt az adásvételi szerződést, 
melyet a budapesti német ref. leányegyház, mint eladó s a 
Filadelfiá-diakonissza-egylet. mint a Bethesda új birto-
kosa kötötték. Ezentúl tehát ez a szép és nagy intézet, 
teljesen a magyar protestáns keresztyén építő munka 
szolgálatára áll. A Füadeífia,-diakonissza-egylet, melynek 
dr. Szabó Aladár, budapesti ref. lelkész az elnöke a 
kórház ügyeinek közvetlen vezetését továbbra is Biberauer 
Richárd kórházi és diakonissza lelkészre bízta, a ki fele-
ségével a berni nagy diakonissza kórház volt igazgató-
jának leányával, valamint Pauer Irma, vezetőtestvérrel 
együtt, diakonisszák nevelését és képzését is intézi. Az 
orvosi vezetést dr. Kertész József, vezető főorvos, egye-
temi magántanár avatott kezeiben van, a ki egyúttal a 
szépen berendezett sebészeti osztálynak is osztályos 
főorvosa. Mellette a belgyógyászati osztály élén, dr. Thaly 
Lóránt főorvos működik szép sikerrel. A Bethesda kór-
ház, mint kórház is számottevő s felhívjuk a közönség 
figyelmét arra, hogy II. o. betegek napi 5, I. o. betegek 
napi 7 koronát fizetnek ellátásért s rendes orvosi keze-
lésért. Különösen fontos azonban a Bethesda mint diako-
nissza-képző intézet. Már eddig is 34 diakonisszát nevelt 
ott a Filadelfia-diakonissza-egylet, a kik közül többen 
vidéken (Széchényi-telepen, Nyíregyházán, Makón, Kolozs-
várt és Tordán) működnek. Ilyen intézetet félmillió koro-
nával is nehezen lehetett volna megalapítani. Kérjük 
azért a lelkész urakat, a kikhez mostanában küldjük el 
á ; gyűjtő-íveket, hogy karolják fel ez intézet ügyét. 
Ajánlják a templomban ez ügyet a közönség figyelmébe 
s hordoztassák körül gyűjtő-íveinket a presbyterek ál-
tal.. A ki nem kapott gyűjtő-ívet, de óhajtana, valamint 
tenni a diakonisszaügy előmozdítására, forduljon dr. Szabó 
Aladárhoz (Budapest, Kálvin-tér 7.). A diakonissza-ügy 
érdekében kifejtett erélyes tevékenység többet fog érni 
a római kath. szerzetesek és apáczarendek elleni zúgás-
Hál. A ki igaz protestáns, az tettekben kell, hogy protes-
táns voltáról bizonyságot tegyen. 
• • ; A Luther Társaság f. hó 18-dikán Budapesten 
r^idkiviíli közgyűlést tart, a melyen az alapszabályokon 
eszközleiidő módosításokat fogják tárgyalni. 

Yallásos-estélyek. A Lorántífy Zsuzsanna Egye-
sület a IX. ker., tűzoltó-utczai elemi iskola tornater-
mében (Tüzoltó-utcza 88.) folyó évi november hó fi., 
13-, 20. és 2T- napjain, este 7 órakor vallásos estélyeket 
tart. November 6-án a reformáczióról és a reformátorok-
ról volt szó. November 13-án : Öröm a külvárosban, 20.-án : 
Az evangélium vigasztalása, 27-én: Az evangéliumi 
munka eredményei czímen Böszörményi Jenő tart bib-
liamagyarázatot. 

GYÁSZROVAT. 
Szikszay Zoltán, máramarosszigeti ref. lelkész, "az 

ugocsai egyházmegye esperese, f. hó 5-én önkezével 
vetett véget életének. A túlfeszített munka az utóbbi 
években idegbeteggé tette s ideg-rohamában oltotta ki 
életét. Kétségbeesett tette felett megdöbbenve állunk meg, 

de nem ítélkezünk, hanem arra bízzuk az ítéletet, a 
ki egyedül képes szerencsétlen szolgatársunk cselekede-
tének indító okait igazsággal és kegyelemmel elbírálni! 

Baksi József, a budapesti theol. akadémia negyed-
éves növendéke, 25 éves korában, f. hó Hédikén hir-
telen elhunyt. A korán elhalt ifjú szívbajban szenvedett 
s egy görcsrohamban kapott agvszélhűdós oltotta ki 
életét. 

Nyugodjanak békével I 

Felelős szerkesztő : H a m a r István. 

P Á L Y Á Z A T O K , 

P á l y á z a t . 
A halálozás folytán 10 év előtt megüresült s az 

mindeddig üresedósben levő büssüi reform, lelkészi ál-
lásra pályázat nyittatik. 

Ezen állás javadalma, az adócsökkentési tárgyalás 
alkalmával felvett normál költségvetés szerint, készpénz 
— földbirtok termény ós szolgálmányokban. 2158 K 
87 fillérben állapíttatott meg. A termények és szolgál-
mányok, egyházmegyei ós kerületi határozat értelmében 
csakis készpénzben, a konventi értékelés szerint fognak 
kifizettetni. 

A választás jogerőre emelkedése után az állás 
azonnal elfoglalandó. Megváltandó tárgyak nincsenek. 

Pályázni kívánók, a II. t.-cz. 16. §-ában előírt föl-
szereléssel ellátott kérvényeiket /'. évi deczember 6-ig 
Kálmán Gyula külső-somogyi espereshez Ságvárra (So-
mogy m.) küldjék be. 

Kúnszentmiklós, 1909 nov. 7. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

Pályázati hirdetmény. 
A felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett s 

halálozás folytán üresedésbe jött peterdi ref. lelkészi ál-
lásra pályázat hirdettetik. 

E lelkészi állás javadalma, a dunamellóki egyház-
kerület 1896 októberi közgyűlésének 126. jkvi. sz. vég-
zése által 1650 koronára értékeltetett, s ezenkívül 348'79 
korona állami kiegészítésben részesül A presbitérium 
jelentése szerint, a peterdi lelkészi tizetés a konvent által 
termény és szolgálmányokban 2031'50 K. földek jöve-
delmében : 332 K, összesen: 2363. K 50 fillérre érté-
keltetett. 

A pályázati kérvények, felszerelve azon okmányok-
kal, melyeket az egyházi II. t.-cz 16. §-ának utolsó be-
kezdése részletesen elősorol, a pályázni kívánó segédlel-
készek még keresztleveleiket is me\\ékelv$^Dányi Gábor 
espereshez lviscsányba (u. p. Oszró, Baranya vm) kül-
dendők f. évi deczember hó Ő-ig. 

Ezen lelkészi állás 1911- évi április 24-én fogla-
landó el. 

Kunszentmiklós, 1909 november hó. iü 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. - • 



N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czu korbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatása. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
K.iphutrt ásványvirkereskectésekben y»gy a íizinye-Lipőczi Salvator-forrii-

Vállalnt,nál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Tel je s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p i ésért . \ 

&&TG^ & & ( ^ í ^ Í J ^ TCFCTG^TE^ t^t^t^e^ fJ^^f^sM 

T É L I F Ü R D Ő K Ú R A 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motcrcsóplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekeben használt gőzgépek  

cserébe vétetnek. 

Ezen mötorcsépiő-készletek felülmúlhatatlan 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Hillgfuos benzinlokDmobil-
cséiiloitészleleii 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező ujdondság! 

Önműködő, ellenőrző i s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetögépek stb. 

kitunöséoe feléi tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó iizf-m ! Árjegyzék kivánatra bérmentve, 

A B U D A I S Z T . L U K A C S F Ü R D O Egyletek, intézetek és társulatok részére 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponként 10 koronától feljebb. 
Minden szobától fűtött folyosók vezetnek az iszapfür-
dőhöz. Természetes forró-meleg kénes források, iszap-
borogatások. Prospektust küld a 

SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. BUDAPEST, BUDÁN. 

t^1 c ^ e ^ e ^ e^e^e^tc^ && te^ t^fc tt^ 

Természetrajzi i & 
Vetítőgépek 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker, Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és iznüó 

Í I I H D E T E S E K . 

Orgona- és harmoniumgyár 
ofizerőhajtás- és sa já tv i l l amosv i lág í tássa l berendezve, 

JHSZÁGK s á h d o r é s f i a 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1S85. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassai kiállításon . díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) prgonájkat, melyek rendkívül 
•i <">i t>yű-játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése melleit, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig70('-nál több ú| orgona lelt szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú hannóniumok 

mniüen nagyságban. Harmoiuumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tassal megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

GYASZKOCSIK 

és ehhez tar tozó ló takarők , lószerszámok, lőto l lak , kccsisBltönyök, ravata lozást czik-
kek . Á ia ján la toka t és költségvetést k ivánatra ingyen és bérmentve k a i d a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravataigyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 19 /18 

MI a hansfokoz6 serencla? 
A hangfobozó gerenda??? 

Reményi Mihálynak, 
a magyar kir. Zene-Akadémia liázihangszer-
készitőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb. erosebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

ményi elismert elsőrangú mű-
hegédü-készítési műterme 

Budapest, Király-u. 58. 
T e l e f o n 8 7 — 8 4 . 15 /14 

A Hubay-quinttiszta húrok egye 
elüli készítője. — Régi és saját 
készitményíí mésterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a legmagasabb árakig. 

mz 



ALAPÍTVA 1873 TELEFON 74—94 

K O K A I L A J O S 
IXmIPAR-UICZA 4 S Z p r o t e s t á n s irányú könyvkereskedése, a 

dunamelléki egyházkerület kiadványainak 
főbizományosa 

Budapest, IV., Károly-u. 1. 
(20. számú bolt.) 

A protestáns egyházi iro-
dalom ö s s z e s termékei. 
Református zsoltárok és 
imakönyvek legnagyobb 
" — — raktára. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyáríása 

stíseta 

Vallásos iratok, keresztyén tanítások, t rak-
tátusok, tudományos theologiai művek, 
Szentírások, falimondások stb. stb. mindig 

nagy választékban. 

T e s s é k k ö n y v j e g y z é k e m e t k é r n i . 

mindkétrendszer szerintalegolcsőbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza 25 /b . sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-
szegnek külön száza-

lékengedmértv 

Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szál l í tás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Készítünk t á r s u l a t i ' | 

vagy e g y l e t i d ísz - $ 
w 

z á s z l ó k a t külön- $ 

Készítünk o l t á r o k a t , 

szószékeke t , min-

den styiben, jutányos Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Rétay és Benedek 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

e lőnyösebben eszközli Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékteritöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
dénczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nag3^ság- és alakban. 

utóda M A J E R K A R O L Y 
Budapest, VII., Gsömöri-út 50, 

(Saját ház.) 
Képes ár jegyzékek , költség-

j e g y z é k e k ingyen . 
Ellff magyar óragyár gőzerő-

berendezéssel. 



DIFAFD HTTAl v i l l a t n o s g é p e k k e l b e r e n d e z e t t 
K i L l I C K VF I 1 1/ CS. é s kir. udv! o r g o n a g y á r a . 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

% Budapest, VII., Garay-u. 48. 
E^S^E cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 

J L _ j L ; : J > - X - k lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
Ü ' m Ih ' * /f K i f í l ^ párisi , bécsi , pécsi s t b . kiál l í tásokon kitűn-
| flr ' f í te tve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
I I I I váló, t i sz ta l égnyomású csőrendszerű (pneu-
I I - . . I I matikai) tartós, nemeshangú o rgonáka t szállít. 
I l l 1 1 37 év óta 1 ötrO orgonát szállí tott , közte a 

- 7 - k i r á l y o rgoná j á t , a mely mű ez idő szer int 
^CKXX)ji>(XX>< 4XXXX^|. hazánk legnagyobb o rgoná j a (80 vál tozatú 

' 1 r villau)'erőre berende lve) . Órgona jav í t á soka t f i n n o n o n n i l á n g o l á s o k a t a legmérsékel tebb árban 
tel jesí t . Orgona jóka rban t a r t á s á t elvállal ja . 
Kata lógussa l , tervezetekkel és ra jzokkal ki-

—1'—I— |UULkJ|P—II—ii—1| vána t ra d í jmentesen szolgál . 

részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
( 0 Petroleum-lámpák 

' í1 a legegyszerűbb kiviteltől 
a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
I égőre. Légszesz- és 

ü villamos cs i l l á rok . 
^ í Fém- és díszmütár-
1 1 5 gyak. Valódi 
^ H H ^ } K i rá l y -o la j 
^ •ct^- r / a legjobb biztonsági pet-
'I. •. r j n roleum. 

) ( R a k t á r a k : 
• i ^ , í ) 3 u d a p e s t e n : II., Szilágyi-

Aű^KcÁ* Dezső-tér 3 . ; V., Erzsébet-
f ^ j j ^ f l T tér 16. s z . ; VII.. Erzsébet-
id JR \S$J k ö r ú t sz- ; V I I L ' Üllöi" 

m J ^ r át 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreezen : Simonffy-utcza. 

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágj-
zavaroluiál ós emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szonycsil lapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. Orvosi rendelet 
Bierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli tö l tést i s száll ít a 
Ezredéves országos kiállítás 

díszoklevél. 

l i l i i i i | i i l l l l i l l @ i i 

I M a r x é s M é r e i 1 
ffil Budapest, VI , Bulcsú-uícza 7. p 
||| Tudományos műszerek gyára. j j 
® Telefon 2 1 - 0 6 . f f r 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek — 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Gyár tanak : fizikai, kémiai, geodéziai 
műszereket . — Elemi, polgári é s közép-
iskolák tel jes berendezése . — 8 0 mun-

kás, Í6 lóerő. 
Felekezeti elemi iskolák a legolcsóbban 
szereltetnek fel, az új tanterv szerint. 

Kitüntetve: 1906-ban ál lami ezüstérem, 
1907-ben a ranyérem. 2/35 
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P E T Ő F I 
ö s s z e s költeményei. 
Új népies és ifjúsági teljes kiadás. 

A szövegét ellenőrizte és bevezetéssel ellátta: 

K A R D O S A L B E R T . 
A költő arczképével. 

Rendkívül diszjes aranyozott vászon-
fedelű kötésben fedelén Petőfi aranyozott 

dombornyomásul szobrával. 

Ára 2 korona 40 fillér. 
Megrendelhető a kiadónál: 

HEGEDŰS£s SÁNDOR 
könyvkiadóhivatalában 

Debreczenben. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű, hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 32') forinttól feljebb. 

ÍM magyai — villamos erőre berendezett — hanyszergyár. 
O T f i l l I / j i O O C Ö I cs.éskir. udvari hangszergyáros, 
A I lli!f I l N r i T n .1 a m k í r zene-akadémia, $7\n-
V I U 9 9 n y y i . i l U l ,ázak, művészek stb. szállítóba. 

B u d a p e s t , ti., L á n c z í h d - u . 5 . sz. Gyár : Üntöház-u. 2 . sz. 
Továbná ajanlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós és fiívo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangíokozó gerenda! j f t j g ; 
mely hegedíí, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erőse b és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár é s raktár. 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstrunltatott. Iskolává! 35 

forinttal feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos á rban ; k< zes-ég minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi, el nagyban  
- és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

Pontos és 
l e g j o b b ORA 5 évi 

j ó t á l l á s m e l l e t t ! 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e R , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k , 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak P ^ részletfizetésre is I -^KÍ ^ 
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J a v í t á s o k r a s v i d é k i 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 

f o r d í t o k . Á r j e g y z é k 2000 ra j zza l i ngyen és b é r m e n t v e . 

POLGÁR KÁLMÁN 
mííórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 
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% Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Pontos 
kiszolgálás! 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
I X . k e r . , K á l v i n - t é r 7. s z . , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i rde tés i 

d í jak stb. kü ldendők . 

L a p t u l a j d o n o s , k i a d ó é s f e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A M A R I S T V Á N . 
F ő m u n k a t á r s a k : 

Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Egymás terhét kordozzátok ! Dr. K. I. — Vezérczikk : Egy „Esti levél". Nagy Ferencz. — Táreza : 
Protestáns hit és felvilágosodás. Tisza István. — Egy-két alak Kálvin leveleiből. Dr. Pruzsinszky Pál. — Belföld : 
Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlése és egyházi értekezlete. — Külföld: Külföldi hangok rólunk. Dr. T. I. — 
— Régiség : Régi históriák a csepelszigeti egyházak életéből. Pataky Dezső. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — 
Egyesület . — Gyászrovat. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Egymás terhét hordozzátok! 

„Egymásnak terhét hordozzá-
tok, és úgy töltsétek bé a Krisztus 
törvényét." (Gal. 6.g) 

A szocziális irány hívei folyton támadják az 
egyházat. Azt mondják, hogy az egyház mindig 
e#ak""azniralomért küzdött s elfeledkezett az éhe-
zőkről, a nyomorban sínylődőkről. Tagadhatatlanul, 
voltak és vannak mulasztások ezen a téren. De 
a mulasztás ódiuma csak egyes látható egyházakra 
hárulhat, nem pedig magára a keresztyénségre. 
Mélységes igazság rejlik annak a kiváló franczia 
írónak a szavaiban, a ki azt mondotta: „Ha a 
keresztyénség magasztos tanait helyesen értelmez-
ték és mindig alkalmazták volna, úgy az tökéletes 
politikai és társadalmi életet teremtett volna s ma 
már alig lehetne szó társadalmi kérdésről!" S bár-
mit halljunk is a tudomány czégére alatt, sohse 
feledjük az egyedül igaz szocziális elvet, a nagy 
apostol tanítását: „Egymás terhét hordozzátok!" 

De ne feledjük, nemcsak a testi, hanem a 
lelki terhét is. Az utóbbi sokkalta nagyobb szokott 
lenni az elsőnél. Hányan roskadnak össze, hányan 
hullnak porba alatta, hányan futnak előle a halál 
karjaiba! Nemcsak az élet, a megélhetés gondjai 
terhek. Sokszor egy könnycsepp, egy fájó gondo-
lat, egy sötét emlék, egy gyászeset, egy bűn gyötrő 
tudata sokkal nagyobb teher, mint az, a mit sze-
gényebb testvéreink verejtékezve, görnyedezve hor-
doznak ! 

Hordozzuk tehát az éhezők, szomjúhozók, 
hajléktalanok terhét. De ne feledkezzünk meg a 
lelki harczokkal tusakodók, a bűnösök, a szomor-

kodó k, a könnyezők, a gyászolók terhének hor-
dozásáról sem! 

Minden nagy lélek a mások terhének hordo-
zásában lett naggyá. Nem az a nagy lélek, kinek 
terhét milliók hordozták, hanem a ki milliókét 
hordozta! Nagy lelkek a költők, írók, zeneköltők, 
festők, szobrászok, kik milliók lelkének terhét 
öntik versbe, vetik papirra, varázsolják mélabús 
akkordokba, vetítik vászonra, vésik márványba. 
Az alkotásaikat olvasók, éneklők, látók úgy érzik, 
hogy „minden könnyűvel, jajjal könnyebbül sor-
suk egy bajjal." Nagy lélek volt Pál, ki ezer és 
ezer sötétségben járó léleknek és egész sereg Oné-
simusnak a terhét hordozta. De legnagyobb volt 
Krisztus, ki milliók és milliók terhét hordozta és 
szenvedte el a szégyen fáján. 

Kövessük az 0 példáját: hordozzuk mások 
terhét, s így töltsük bé az 0 parancsát. 

Erre egyházi életünkben is égető szükség 
van. Szegény gyülekezeteink roskadoznak a ter-
hek alatt, vagy — állami mankókra támaszkodnak. 
Már oly kevés jár a maga Jábán. Gyülekezeteink 
körében egyre nő a „bénák" sokasága. Ezzel 
együtt fogy az erőnk. Kezeink, lábaink összezsu-
gorodnak. 

Külföldi testvéreink már megfogadták a nagy 
apostol intelmét. A gazdagabb, a nagyobb gyüle-
kezetek hordozzák a gyöngébbek terhét is. Magyar 
Sión őrállói! Mi hozzánk mikor jut el az apostoli 
buzdítás ? 

Az elmúlt hetekben olyan hangokat hallot-
tunk, mintha már közöttünk járna. Vajha már 
nemcsak közöttünk járna, hanem a szívek mélyébe 
is hatolna s olyanná válnék bennünk mint a „csont-
jainkba rekesztetett égő tűz!" Vajha gyülekeze-
teink megértenék, hogy egyházunk csak akkor 



lesz újra hatalmas, erős és messze fénylő, ha meg-
fogadjuk a nagy apostol intelmét: hordozzuk egy-
más terhét s így betöltjük Krisztus parancsát! 

Dr. K. I. 

Egy „Esti levél". 
A dunamelléki egyházkerület fegyelmi bírósága, 

mint delegált bíróság ítélkezett Zoványi Jenő sárospataki 
theol. professzor ismeretes ügyében. Fölmentette őt. Bi-
zonyára volt rá oka, máskülönben nem tette volna; jó 
biztosíték erre nézve maga a bíróság. 

Erről az ítéletről „Zsolt" a P. H. okt. 28-iki szá-
mában „Esti level"-et írt, hit és tudomány alczímen. 

Megdicsér szépen, annak rendje és módja szerint, 
hogy milyen liberálisok vagyunk mi, mert megvédjük a 
gondolat szabadságát és megbecsüljük a tudomány em-
bereit, a kik az igazságot mindennel, még a hittel szem-
ben is megmondják. 

Ez a gyanús dicséret a mi elítéltetésünk. Mintha azt 
mondaná: ímhol van egy vallás — melyet Kálvin János 
csinált —, mely a Krisztus feltámadásának és a Szent-
háromságnak kigúnj'olását, sőt még „saját alapítójának" 
gyalázását is „liberálisan" intézi el; vagyis más szavak-
kal : ezek már túl vannak az efajta ostobaságokon. 

Álljunk meg itt egy kicsit. 
Elszomorítóan tagadhatatlan, hogy a „református 

vallást" igen kényelmes valaminek tartja a közvélemény; 
de nemcsak a pápás, hanem a református is. 

Egyhangúlag elismerik felőle, hogy milyen okos, 
szabadszellemű vallás ez; itt nincs se barát, se apácza, 
se böjt, se búcsú, sem ez a czifraság, sem az a czifraság, 
semmi sallang, semmi bornirtság; okos, érthető — nem 
rémítgeti a népeket ördöggel, pokollal, nincsenek egy-
házi parancsai, és a mi fő, Krisztusról, Háromságról, a 
keresztyénség lényegéről mindenki úgy beszól, a hogy 
épen tetszik; nincs itt semmi megkötöttség, mert itt 
mindenki „liberális". így szólnak a Zsoltok, s így a 
pápista milliók. Azok megdicsérnek. Ja j nekünk, hogy 
szért dicsérnek 1 S emezek, mint legerősebb ütőjüket 
használják ellenünk, hogy „eretnekségünket" napfénynél 
is világosabban bizonyítsák. 

Hát így lenne ez valóban ? Igazán ilyen kényelmes 
a mi vallásunk a keresztyénség igazságaiban ?! 

Vádoltak egy theologiai professzort, hogy a leg-
szentebb dolgokat tette volna gúny és kisebbítés tár-
gyává. Ez a vád az ítélet szerint nem volt bebizonyít-
ható, mert ellenkezőleg, bizonyosan elítéltetett volna. 

De az „Esti levél" ezt nem mondja ám! Hiszen 
épen azért dicsér, hogy mintha igaz lenne és mégis 
liberálisan fogta fel a reforrnátusság. „Személyi részét" 
igazán liberálisan intézte el. 

A mai társadalom műveltjeinek szócsöve ez az 
„Esti levél". Keresztyének ők, mert talán megkeresztel-
tettek valamely felekezet szokása szerint. Használják is 
a keresztyénséget olykor-olykor egy-egy temetésen vagy 

esküvőn; — de ne feledjük, hogy kinek-kinek a vallá-
sát csak az anyakönyvvezető állapítja már meg, a házas-
ságok is hova-tovább csak jogi alapon rendeztetnek, s a 
temetéseken ránk vigyorognak majd nemsokára a ham-
vasztok izzó parazsai, s kigúnyolják a piczi csészékbe 
tett hamvak testünknek bárminő alakban történő feltá-
madását. 

így maradoznak el lassanként a belső érzelmek 
külső nyilvánulásai, a szervek és eszközök, melyek mint 
hatások és ható erők a keresztyénséget mutatnák. 

Hát ebbe a keretbe illeszkedett volna már be a 
református keresztyénség? Felejtette volna, hogy igaz-
ságáért harczoltak a messze múltban apostolai, János és 
Pál; hitvalló egyházi atyái Tertullián, Cyprián, Ambro-
sius és Augustinus a mételyező Arius, -Sabellius, Photinus 
ellen. A mieink ők mindenestől, a kiknek szellemük lel-
kesítette magyar protestáns őseinket is, midőn zsinatai-
kon oly erősen védelmezték keresztyén igazaikat. A leg-
nagyobb erővel tiltakozunk az ellen a felfogás ellen, 
hogy mi református keresztyének „liberálisan" ítélkez-
nénk azok felett, kik gúnyolnák egyházunk alapigaz-
ságait. 

Védekeznünk kell ellenségeink ellen, de egyszer-
smind „barátainkkal" szemben is. 

Persze, a mai napi sajtónak és munkásainak, a 
kik a „szabadelvűség" munkásai, kapóra jön minden oly 
esemény, mely helytelen világításban dogmaellenesnek 
látszik (de a mely felett az igazságot megtalálva, igaz-
ságosan ítélkeznek), hogy íme a liberálizmus győzött a 
vallási elfogultságon, dicséret erte a reformátusságnak. 
Ütni akarnak a bigottérián és dicséretükkel fegyvert adnak 
ellenségeink kezébe. Még ha dicsérnek is — ölnek. 
Elítélik a bigottériát, az ostoba és butító babonaságot, 
de kiveszik a velőt a keresztyénségből, s akkor minket 
állítanak példányképül, hogy ez az okos vallás, mert 
nincs benne bigottéria, babona, de bizonyára — velő 
sem. így vagyunk kétségkívül ismeretesek a műveltek 
előtt. A saját műveltjeink előtt is. Hallhatjuk elégszer, 
a hol a műveltek vitatkoznak a vallások felett. 

De valljuk be őszintén, hogy részben magunk va-
gyunk az okai a felőlünk elterjedt balvéleménynek. Nagy 
oka ennek az is, hogy legtöbben nem képesek fölismerni 
és fölemelkedni a protestáns keresztyénség tisztult és 
nemes vallási és erkölcsi fokára, a hol már valóban a 
szellemiség birodalmában vagyunk, s ennek kellene lenni 
az élet irányítójának, hanem összezavarva a sok túlzást, 
ferdeséget és keresztyénségtelenséget a keresztyénség 
tagadásával és elleneseivel, egy kalap alá vonnak min-
den vallást és hitet, s kinevetnek keresztyént és zsidót 
egyaránt, illetve semmi különbséget sem tesznek kö-
zöttük. 

De magunkban is rejlik az oka. A vak hittel szem-
ben úgy tüntetjük föl a prot. keresztyénséget, mint a 
szabadság, tudomány és észszerüség képviselőjét; de 
rendszerint elfelejtjük megemlíteni, hogy ezek mellett 
nélkülözhetetlen a bűnbánat, a töredelmesség, a hit által 



való megigazulás és megszentelődés, s így az istenfiúság, 
az üdv a Jézus Krisztusban, tehát azon romolhatatlan 
javak, melyekre görögnek és pogánynak, műveltnek és 
tudatlannak egyaránt szüksége van, vagy legalább szük-
sége lenne. 

Szabadságot hirdetünk kétségkívül; de nem úgy 
formulázzuk, hogy a keresztyén szabadságnak épen azo-
kon a benső érzelmeken kell nyugodnia, melyek az aka-
rat és kedély, tehát az egyén személyes kegyességéből 
fakadnak. 

De főként kiknek lehet tulajdona a szabadság? 
Az igazságot megismerőké. Azoké, a kik átlátják 

és tudják, hogy a református keresztyénségben a pápista 
külsőségekkel szemben mindent az egyén saját öntevé-
kenységének kell közvetíteni, mert a pap csak annyiban 
segédkezik, a mennyiben az igehirdetés által fölébreszti 
a vágyakozást az igazság iránt, Isten, Krisztus, az üd-
vösség iránt. De ezt nem adhatja, nem biztosíthatja. 
Ekkor szabad a keresztyén egyén és így üdvözít a hit. 
Kétségkívül a református keresztyénség épen evangéliumi 
szabadságánál fogva hirdeti a gondolat- és vélemény-
szabadságot és tényleg nem fél a tudományok különböző 
szeleitől; de tiltakozunk azon pápista elfogultság és rossz-
hiszeműség ellen, — mely sajnos, átment már a köz-
tudatba — hogy a reformácziót is ezek hozták létre, 
nem pedig az a kétségbeejtő helyzet, hogy mi lesz a 
keresztvénségből, az emberek üdvéből, ha tovább is 
száműzetik a Krisztus és a benső hit. 

Különböztessünk meg kétféle tudományt és véle-
ménynyilvánítást. Válasszuk el a keresztyén tudomány-
tól, melynek conditio sine qua non-ja maga a keresztyén 
hit a Krisztus által — azt a tudományosságot, a mely-
nek tárgya a Mária vagy a Nagy Kristóf vagy a Pá-
duai Antal, vagy a mely csak „bölcselkedik", vagy 
a melynek művelői Jászi és Pikler, Vágó és Tarczai. 
De sokszor mi magunk is átlépjük a határt. Midőn a 
pápista túlhajtott kegyességet ostromoljuk, midőn elítél-
jük a bűnbánat ferde kinövéseit, jogosult felháborodá-
sunkban nagyon összezsugorítjuk követelményeinket, mely 
így az igaz kegyesség és bűnbánat rovására esik, s útját 
egyengetjük annak a felfogásnak, mely „fel világosodott -
nak", „okosnak" mondja vallásunkat, egyházunk tanítását. 

Egy lépés csak tovább és látjuk az ilyen felvilá-
gosodott, minden természetfelettiséget feladott okos val-
lás papját metsző késsel kezében — mint az „Ésti levél" 
írójának is tetszik —, a mint híveinek nem annyira lelki 
üdvét, mint inkább gyümölcsfáit ápolgatja, nem azt mu-
tatja meg, hogy lehetünk istenfiakká, hanem azt, hogy 
hogyan lehet jövedelmünket fokozni, s mennyivel érde-
mesebb ragaszkodni e világhoz, a mely elvégre „okosan 
csinálva a dolgot", még juttat is valamicskét, mint úgy 
élni és dolgozni, hogy azért ama másik világot se ve-
szítsük el. 

Rajtunk áll, hogy ne így legyen, hogy méltók le-
gyünk régi nagy hírünkhöz. Tudja ki-ki, tehát a szerint 
selekedjék. 

Nem azt mondom, hogy elevenítsük fel a XVI. 
századbeli rideg orthodoxismust, — ezt már ma, a ha-
ladó ismeretekkel nagyobb világot nyert orthodoxia sem 
fogadhatja el mindenben, — hanem gyermekeink neve-
lésénél kezdjük már el a vallásoktatásban annak a 
felfogásnak meggyökereztetését, hogy a református ke-
resztyénség bizony szigorú hitére és erkölcsére nézve, 
felelőssé csak magát az egyént teszi, hogy legyen bizo-
nyos halála perczéig, hogy ha minden változik is körü-
lötte, világ, tudomány, szertartások, emberi ingadozó 
felfogások, állítások, gáncsoskodások, egy dolog változha-
tatlan t. i.: a református keresztyénségben „örök az üd-
vözítő hitnek bensösége, hogy Isten előtt egyedül az erkölcsi 
vallásos érzület kedves, mely a szívnek Krisztus iránti 
teljes odaadásában nyilvánul. Minden külsőleges csak 
annyiban jő tekintetbe, a mennyiben netalán ezen ér-
zület természetszerű és a történelmi viszonyok által 
meghalározott kifejezése, azaz: hitből származik; és a 
mi nem a hitből származik, ha nem is vétek, de bizo-
nyosan nem jó." 

De főként középiskoláinkban legyen a hittantanítás 
a legszigorúbban vett és a legkomolyabban tanított tárgy. 
Innen kerülnek ki protestáns társadalmunk műveltjei. 
Ezek tudják megfordítani még az újságok gyanús dicsé-
reteit is. 

Egyházi közgyűléseinken is necsak a közigazgatás 
néha nagyon is sekélyes dolgai legyenek az erők ütköző 
pontjai, hanem hangozzék a szikszói zsinat riadója: 
„minden emberi gondolaton és reményen kívül fölvette 
ismét Árius rothadt belsejét, s visszatért a világra Sza-
bellius, Photinus, Szamozatai, Servet czinkostársaival s 
nyíltan hadat üzen az igaz Háromságnak, kiknek ha 
ellent nem állunk erősen, kétségen kívül oly tömegre 
fognak szaporodni, mint hajdan. A mi tisztünk tehát az, 
hogy e veszedelemben ne aludjunk, hanem vigyázzunk, 
hogy az ördög győzettessék le közegeivel együtt, és az 
Ige fénye közöttünk égve maradjon és azáltal az Isten 
egyháza összetartassék." 

Nagy Ferencz. 

T Á R C Z A . 

Protestáns hit és felvilágosodás. 
A MPIT. felolvasó ülésén elmondotta gr. Tisza István. 

(Folytatás és vége.) 

Azt mondja Pál apostol, hogy majd ha eltöröltetik 
minden, a mi rész szerint való igazság, megmarad a hit, 
remény és szeretet, ez a három, ezek között pedig leg-
nagyobb a szeretet: az a szeretet, a melyik mindeneket 
elfedez, mindeneket hiszen, mindeneket remél és min-
deneket eltűr és az a szeretet, a mely soha el nem fogy. 
Ez a szeretet képezi az egész mindenség, az egész er-
kölcsi világ összetartó kötelékét. Ez szabályozza viszo-
nyunkat Istenhez. És ez kell hogy szabályozza viszo-
nyunkat embertársainkhoz. Ez teszi Istent, az erkölcsi 
tökéletességet, a teremtés urát ennek a szegény, gyarló, 



embernek nevezett féregnek szeretett édesatyjává és ez 
teszi az Istenhez fiúi viszonyban ragaszkodó egész em-
beriséget egymás testvérévé. 

Hát Isten szeretete és kegyelme, a mely elnézi 
gyarlóságainkat és hibáinkat, a mi fiúi szeretetünk Isten 
iránt és ebből kifolyólag a mi testvéri szeretetünk fele-
barátaink iránt: ez a néhány szó az, a mire alapítja 
Krisztus a maga egész világnézletét, a maga egész világ-
rendjét ; és ez a néhány szó annyival, de annyival fen-
ségesebb minden egyébnél, a mit akár azelőtt, akár 
azóta az emberi elme megalkotott. 

Hiszen Jézus előtt is volt aránylag tiszta fogalma 
Istenről a zsidó nemzetnek. Az az Isten, a zsidók Istene 
a bosszúálló, kemény, hatalmas, haragtartó Isten volt. 
Hol áll az a szerető édesatya fogalmától ? 

És az ó-kor kulturája, az ó-kor bölcsészete meg-
alkotta az emberi alapon nyugvó etika terén talán a leg-
fönségesebb alkotást. De hol van Plátó és Arisztotelész 
etikája attól a magaslattól, a melyre a mi kötelességein-
ket, a mi hivatásunkat a felebaráti szeretet fogalma 
helyezte ? 

És ha valaki még ezután is kételkednék benne, 
hogy isteni eredetű ez a tanítás, hát nézze meg, milyen 
nehezen tudta ez az egypár nagy, egyszerűnek látszó 
igazság az emberiség lelkébe befészkelni magát és milyen 
gyarlóan tudjuk még ma is, egy magát tisztultabbnak 
hívő kor gyermekei visszaadni, megvalósítani ezt az egy-
pár egyszerű igazságot! Hiszen Krisztus azonnal meg-
hódította az egész művelt emberiséget, alig pár század 
alatt uralkodó vallásává lett a világnak. De hol maradt 
belőle a szeretet ? Hol maradt a felebarát fogalma ? Hol 
maradt ama egyenlőségnek, az emberi méltóság ama egyenlő 
elismerésének fogalma, a mi a felebarát fogalmának becsü-
letes megvalósítását jelenti ? Hát nem kellett századoknak, 
ma már majdnem mondhatnám: évezredeknek eltelni, a 
míg a felebarát fogalma legalább némileg, gyarlón, töké-
letlenül, de mégis lassan, nehezen átmegy az életbe és 
valósággá válik. 

Es mennyi gyűlöletet hirdettek eme szeretet nevé-
ben ! És mennyi sok bűnt, mennyi elnyomást, mennyi 
zsarnokságot kellett az emberiségnek azoktól elszenvedni, 
a kik Krisztus követői, talán a szerető vallás hirdetői, 
a kik ezt talán hitték és mindenesetre vallották 1 

Ma is, t. közgyűlés, ha az emberi tudományt az 
emberi salaktól meg akarjuk tisztítani, ma is, ha az 
emberi világnézletet magasabb, tisztább régiókba akarjuk 
felvinni, ma is vissza kell mennünk annak eredeti for-
rásához, oda, a hol a szeretetet tanították nekünk és 
semmi egyebet, oda, a hol a szeretet volt egy egész, 
az emberiség javáért átélt, az emberiség javára átszen-
vedett életnek, az emberiség javára elszenvedett mártír-
halálnak igazi, * egyedüli éltető eleme. 

Krisztus tanításához kell tehát visszatérnünk; de 
nem ahhoz a gyarló, törékeny, mulandó mezhez, a melybe 
az emberek bölcsesége öltöztette. 

Minden dogma emberi mű. Magán viseli az emberi 
gyarlóság bélyegét és annak a kornak bélyegét, a 
melyben megszületett. Hiszen könnyen kimutatható ó-kori 
zsidó, görög, középkori, germán világnézleteknek, föl-
fogásoknak nyoma, megvalósulása egyik vagy másik dog-
mának keletkezésénél. 

A dogmára lehet szükség; hiszen természetes dolog, 
hogy pozitív vallásoknak rendszerbe kell szedniök a 
maguk tanítását; de a dogma fogalmából a fejlődés 
fogalmát kizárni nem lehet. És, a mi még ennél is fon-
tosabb: a dogmát, mint az emberi gondolkozás és igaz-
ság felé törekvő elme béklyóját, rablánczát odaállítani 

nem lehet. A dogmát nem tolhatjuk a krisztusi igaz-
ságot kereső emberi elnie és Jézus Krisztus közé. A 
dogma, igenis, ott állhat, hogy fonalat adjon azok kezébe, 
támpontul szolgáljon azoknak, a kik megnyugszanak 
abban a tanításban, a mit az egyház ad, de az egyház-
nak nem tiltani, az egyháznak előmozdítani, elősegíteni 
kell azt, hogy vegyük kezünkbe a bibliát, keressük meg 
Isten tanítását és merítsünk abból hitet, a melyik azután 
nem kölcsönkért, nem eltanult, nem gépiesen ismételt 
hit lesz, de élő valóság, lelkünk élő része, a mely össze 
van forrva velünk és a mely azután cselekedeteinknek, 
küzdelmeinknek valóban diadalmas iránytűje, diadalmas 
vezetője lesz. Ahhoz, hogy a keresztyénség a mai kor 
nagy küzdelmeiben, a materializmus, a hitetlenség, az 
ateizmus, a fölkorbácsolt indulatok és a szenvedélyek 
háborgó tengerében diadalmasan állhassa meg helyét: 
ahhoz nem gépies hitre, ahhoz nem lélek nélkül elre-
czitált formulákra, ahhoz élő hitre van szükség, arra az 
élő hitre van szükség, a melyik vezette küzdelmeinket 
a múltban, a mely fölállította azokat a tantételeket, a 
melyek akkori fölfogásunknak lenyomatát, hű tükrét 
képezték, de a melyet mi csak akkor fogunk hozzájuk 
méltóan képviselni, ha mi meg a magunk lelkének benső 
szükségletei szerint a mai kor fölfogásaihoz idomítva 
tudjuk magunknak krisztusi alapon ezt a tökéletesebb, 
magasabb hitet fölépíteni. 

Áll ez, tisztelt közgyűlés, az egész protestáns tár-
sadalomra nézve. Mindenkinek, a ki a lét problémáit 
gondolkozó és az igazságot kutató lélekkel keresi föl, 
mindenkinek hivatása az, hogy ezt a saját egyéni meg-
győződését alkossa meg és mindenkinek, ha egyszer ez 
a meggyőződés Krisztus tanain alapszik, krisztusi for-
rásból fakad, mindenkinek otthon kell magát érezni az 
egyházban. 

De kétszeresen áll ez azokra nézve, a kiknek 
magasztos hivatása, hogy az egyházat e küzdelmekben 
képviseljék, vezessék, a kiket Isten igéjének hirdető-
jévé tett végzetük. Ha valahol, a lelki pásztornál nem 
szabad az egyéni hit erőforrásaira nyűgöt vetni. Az egy-
ház nem állhat semmiféle dogmatikus, semmiféle theolo-
giai irányzatnak szolgálatában; se az egyiket, se a 
másikat egyoldalúan ne karolja föl; az egyház nyissa 
ki a maga kapuját minden szellemi irányzat számára, a 
mely krisztusi alapon áll. Hiszen csak lüktetőbb, duz-
zadóbb, gazdagabb, tartalmasabb, erősebb és hatal-
masabb lesz annak az egyháznak belső élete. De annak 
a lelkipásztornak, a ki a mai kor ezer kísértésének, ezer 
megpróbáltatásának kitett gyermekei előtt hirdeti az 
Isten igéjét, annak a lelkipásztornak, a kinek a mai kor 
örvényei mellől kell a megtántorodó emberiséget vissza-
vezetni, annak a lelkipásztornak a maga hivatása gyakor-
latában ne gördítsünk útjába olyan akadályokat, ne 
rakjunk reá olyan béklyókat, hogy az eléje szabott for-
malizmus vagy kiölje lelkéből azt az igaz hitet, a 
mely erőforrás, a mely nagy tettek rugója lehet, vagy, 
a mi még ennél is borzasztóbb, arra a lélekölő tudatra 
kárhoztassa, hogy kénytelen hazudni az Úristen színe előtt. 

Szabadítsuk meg a lelkipásztort minden olyan hit-
vallási formulától, a mely ilyen kínos, ilyen fájdalmas 
helyzetet teremt számára. En nem tehetek róla: én sok-
szor megborzadok arra a gondolatra, hogy mit állhat ki 
egy lelkipásztori pályára nemes ideálizmussal lépő ifjú, 
a kinek az egyéni fölfogása dogmáink egy részét nem 
fogadja el. Mit állhat ki akkor, midőn a maga lelkipász-
tori tevékenységének legfenségesebb pillanatában ajkaira 
kell vennie igazságokat, a mik reá nézve nem igazságok, 
hirdetnie kell a legünnepélyesebb pillanatokban, a leg-



ünnepélyesebb formában, a legmagasztosabb kérdések 
körül tantételeket; a melyeknek az ő belső hite, a belső 
meggyőződése ellentmond ?! Oh, ha panaszkodunk sok-
szor, hogy terjed a közönyösség, hogy kevesen vannak 
azok, a kik az ihlet szent tüzével, szent lelkesedésével 
élnek a maguk magasztos hivatásának: gondoljuk meg, 
hogy a -mult idők ez elavult maradványaiban nagyon, 
nagyon sok mérget adunk be annak az ifjú léleknek, a 
ki szent ideálizmussal jön erre a pályára és a ki azután 
megbotlik abban a borzasztó zátonyban, hogy vagy le 
kell törnie a maga életpályáján, vagy bele kell mennie 
mondom, a legjobb esetben is abba, hogy gépiesen, 
oda nem gondolva, lélek nélkül, üres szívvel hirdessen 
olyanokat, a miknek az Ő benső, lelki meggyőződése 
ellentmond. 

Tisztelt közgyűlés! Mindezek közt a gondolatok 
közt olyan megkapóan jött most, a midőn az egész prot. 
világ figyelme Genf felé fordult, a genfi egyház alkot 
mányának fölépítése. A genfi egyház büszkén vallja 
magát az 1586-ban alapított Kálvin-féle egyház örökö-
sének és folytatójának. És ebben a tudatban, hogy ő 
Kálvin örököse és Kálvin folytatója, ezt mondja: 

„Tanításának alapjává a keresztyén lelkiismeret 
és a tudomány fényénél szabadon tanulmányozott bibliát 
teszi. Tagjai mindegyikének kötelességévé teszi, hogy a 
személyes és megfontolt meggyőződésben erősítse magát. 
Megnyitja kapuit a genfi kanton minden protestánsának, 
a nélkül, hogy valaminő hitvallást szabna elé. Az a 
czélja, hogy vallási és erkölcsi fejlődésének tekinteté-
ben az igazságosság és testvériség szellemében össze-
hozza és egyesítse őket". 

Hát én is azt hiszem, hogy a genfi egyház így 
örököse és követője Kálvinnak. Százszorta hűbb örököse 
és követője, mint hogyha híveitől a Kálvin-féle Helvetica 
Confessio szoros követését követelné. 

Hiszen igaz, a nagy reformátorok alkottak hitczik-
kelyeket. Igaz, hogy szigorúan, ridegen megkívánták e 
hitczikkelyek követését. Hiszen koruk gyermekei voltak 
ők. De az ő egész tanításukban ez az, a mi múlandó, 
ez az, a mi törékeny, ez az, a mi gyarló, ez az, a mi 
annak a kornak szülöttje. Az, a mi az ő nagyságuk 
alapja, az ő boldogító, világtörténelmi missziójuk, az 
nem az, hogy hitczikkelyeket alkottak s azokat egy fele-
kezetre rákényszerítették, hanem igenis az, hogy feltá-
madtak a tizenöt század tekintélyével az emberiségre 
nyomott hitczikkelyek ellen, hogy vindikálták maguknak 
a jogot a biblia vizsgálatára, a szabad kutatásra, a 
szabad vizsgálatra és a saját egyéni meggyőződésük 
követésére. 

S mi nem akkor leszünk hű követői Kálvinnak és 
Luthernek, ha abban követjük őket, a mi gyarló, a mi 
múlandó, a miben a kor gyermekei voltak, de akkor 
követjük igazán, ha abban igyekszünk nyomdokaiba lépni 
a mi örökbecsű, a mi örökéletű, a mi az emberiséget 
és a keresztény egyházat egy magasabb szférába, egy 
magasabb nívóra emeli. És ha ezen az úton halad a mi 
egyházunk tovább, akkor igenis, Krisztus tanát fogja 
hirdetni és semmi egyebet, Krisztus szolgája lesz és senki 
másé és akkor azután évről-évre, nemzedékről-nemze-
dékre, évszázadról-évszázadra, mindig lépésről-lépésre 
előre, mind magasabbra emelkedve, mind tökéletesebben 
fogja a maga magasztos hivatását, a Krisztus tiszta 
tudományának hirdetését, terjesztését, megvalósítását 
megközelíteni. 

Egy-két alak Kálvin leveleiből. * 
I . 

A honfitárs. 

Ki szeret manapság levelet írni ? A levélírást halaszt-
gatjuk, a meddig csak lehet; s a mikor már nem lehet, 
írunk ugyan, de sietve, röviden. Innen van, hogy leve-
lünknek elolvasása, megértése sokszor nagyobb fárad-
ságba kerül, mint a megírása. A levelezőlapoknál alig 
van időszerűbb találmány. Öt-hat sorral tele van. De még 
ennél is pompásabb valami a képeslevelezőlap. Ennek 
a legbecsesebb tulajdonsága, hogy rajta valami rajz van, 
az írásra sokszor ujjnyi terület jut csak. Áz anzikszok nép-
szerűek, mert nagyon keveset lehet rájuk írni. 

Régen a levelezésnek e fajtáját lenézték, gyere-
kesnek tartották volna. Akkoriban levél alatt valami mást 
gondoltak, mint ma. Részletes, mindenre kiterjeszkedő, 
gondosan megírt tudósítás volt a levél, melyben benne 
volt írójának az egyénisége, melegsége, úgy hogy leve-
leik révén közelebbi ismeretségre léphet velük az olvasó. 
Pedig a régi világban nehezebb volt a levelezés. Mit szóla-
nánk ahhoz, ha magunknak kellene lúdtollból megfarag-
nunk a pennát, magunknak kellene fabrikálnunk az attra-
mentumot, s mit szólanánk a rossz papiroshoz? Ma, ha 
a sorokat papírra róttuk, a többit elvégzi a posta; vala-
mikor a levél megírása után következett a nehezebb 
feladat: a levél kézbesítése. A vásárokat kellett meg-
várni, a mikor valaki szívességből továbbította a sorokat, 
avagy a legtöbbször küldönczöt fogadtak. Ez nemcsak 
megdrágította, hanem szerfölött nehézkessé tette a leve-
lezést. A levélvivő néha korábban jött, máskor megkésett. 
Megtörtént az is — és erre mindig lehetett számítani, — 
hogy a levelet útközben, a levél vivőjével együtt valami 
katasztrófa éri. Ezek a gyalogposták azután nem ritkán 
sok boszúságra adtak alkalmat. 1543 februárius 16-án 
Kálvinnak egyik Melanchtonhoz intézett levele így kez-
dődik: „Ugyan nézd csak milyen rest hasnak (pigro ventri) 
adtad át leveledet. Csaknem négy hónap múlva kézbe-
sítette nekem s még hozzá összegyűrve, elrongyolva, el-
szakítva !" 

Kálvin levelei többet érnek, mint akár egy kidolgo-
zott korrajz vagy történelem ; az ember azokban nem nézi 
egy harmadik ember szemüvegén át a dolgokat. Az beszél 
előttünk maga, a kinek minden gondolata érdekel. A mit 
mond, a mit az olvasó elé tár, mindig belevilágít egy kis 
helyre. Most íróasztalát látjuk, majd meg látogatóit, bará-
tait, majd ismét, a miről annyit szoktunk beszélni: küz-
delmeit. 

Persze e levelek hangja, tárgya mind-mind nagyon 

* A jubileumi esztendőben, viszonyainkhoz képest, elég 
bőven foglalkoztunk már Kálvinnal s az ö érdemeivel. Most a fen-
tebbi czím alatt illusztris munkatársunk a kálvini reformácziónak 
könnyebb alakjait kívánja bemutatni. Hisszük, hogy ez alakok jel-
lemzését, ha nem is épen önmagukért, de a nagy reformátornak 
velők szemben tanúsított magatartásáért, szívesen fogadják ol-
vasóink. Szerk. 



komoly; nagy theologusokról, fontos teendőkről, bonyo-
dalmas viszonyokról, rendezésről stb. van szó azokban. 
Ám a mikor sok komoly, nagytudományú férfiú felvonul 
az olvasó előtt, közben-közben — hogy is mondjuk — 
komikusabb alakok és jelenetek is fordulnak elő. Ezek-
ben is érdekes, jellemző Kálvinnak magatartása, s ez 
feljogosít arra, hogy alkalomadtán azokról is megem-
lékezzünk. 

Sok ember jött-ment akkoriban Svájczon keresztül. 
A franczia hugenották veszedelemben forogtak. A lelki-
ismereti szabadságnak tiszteletre méltó küzdői között 
akadtak olyanok is — mindenféle ember van a világon — 
a kik abból akartak megélni, hogy — mint mondták, — ül-
dözik őket. 

Egy szép napon, még Kálvin első genfi tartóz-
kodása idejében, beállított a reformátorhoz egy üldözött: 

Alberge úr. Valami literátus féle ember lehetett, a kinek 
sok volt a baja, panasza, pénze pedig nagyon kevés. 
Útközben rendesen — legalább így panaszkodott — 
rablók kezébe került, a kik mindenéből kifosztották. O 
meg mindig útban volt, tehát sokszor rablók kezében 
volt. Alberge úr sokbajú ember; szerencsére az ő bajaira 
volt egy orvosság: a pénz. Ha egy kis pénzmaghoz 
l'utott a sorsüldözött honfitárs, elment tovább, a rablók 
persze újra kifosztották. Mint Kálvin egyik levelében 
megjegyzi: „Ez az Alberge nem tud három mértföldet 
tenni a nélkül, hogy útonállók kezébe ne kerülne." 

A sokszor kirabolt és mindig, úgynevezett pillanatnyi 
zavarokkal küzdő férfiú nem volt egyébiránt híjával 
bizonyos hajlandóságnak, a mit latinos szóval malitiának 
neveznek. Egyszer pl. valami tanítóságért folyamodott, a 
mit szerencsésen nem kapott meg, a mire azt a hírt ter-
jeszté, hogy Kálvinnak és Farelnek a keze játszott 
közre a dologban, miattuk nem kapott kenyeret. Pedig 
egy szó sem volt igaz a dologban. „Mi — így szól 
egyik levelében Kálvin — annyira nem árthattunk és 
nem használhattunk neki ebben a dologban semmit sem, 
hogy bizonyára azt az állást megkapta volna, ha azok 
az urak tudják vala, hogy ez az ember nekünk nem 
tetszik." 

Ezekből az látszik ki, hogy a sorsüldözte férfiú 
elég kellemetlen ember volt. De ilyesmit bizonyít a honfi-
társ későbbi magatartása is. 

Kálvin és Farel tudvalevőleg idők folyamán kény-
telen volt búcsút venni Genftől. Kálvin Strassburgba 
ment, a hol ugyancsak szűkös viszonyok között élde-
gélt az első hónapokban. Akkori anyagi viszonyairól így 
emlékezik meg: „Akkoriban eladtam könyveimet; minden 
tekintetben ki voltam merülve." 

így állott pénz dolgában a reformátor, midőn egy-
szer csak beállított hozzá az üldözött honfitárs : Alberge 
úr. Persze most sem hozott magával semmit, ellenben 
pénzt kért. Arról hallgat a krónika, hogy minő furfang-
gal élt; de az eredmény felől maga Kálvin tájékoztat: 
„Husz batkát (viginti Batzivo) csikart ki tőlem, a mit 
mástól kellett kölcsön vennem". Alberge úr egyébiránt 

Ígéretekben gazdag volt: „azt igérte, hogy csekély néhány 
nap alatt visszaadja a kölcsönzött kis összeget". Még 
többet is tett a honfitárs: zálogban hagyott az ifjú pap-
nál egy kis ládát. 

Történetünk egy kis darabon e körül a ládácska 
körül forog, a melyhez majd egy másik láda rejtelmes 
históriája járul, 

A kis láda tehát ott maradt a lelkész szűkös szöbá^ 
jában, csakhogy nagyon sokáig^ mert á szóbaii léVő 
férfiú igéretét nem sietett béváítáni: a néhány napból 
nemcsak néhány hét, hanem néhány hónap is lett. Egy-
szer csak ismét, mint említettük, néhány hónap múlva 
megjelent ő, a sokat szenvedő franczia; de ekkor sem 
azért, hogy ama kis ládát kiváltsa (úgy látszik ez nem 
volt sürgős), hanem másért jött. Talán nem nehéz kita-
lálni, miért jöt t : egy kis pénzre Vala isftíét szüksége. 
„Mosolyogva* vagyis inkább gúnyosan vigyorogva — 
mondja Kálvin -— azt kérdezte tőlem, nem adnék-e 
neki néhány koronát kölcsön?" Nem lephet meg senkit 
a Kálvin válasza: „Azt feleltem neki — így tájékoztat 
bennünket a reformátor — hogy nekem még arra a kis 
összegre is szükségem lenne, a mi ez idő szerint még 
nála van". Alberge még ekkor sem sietett kiegyenlíteni 
adósságát, hanem — szükség törvényt ront — a kis ládát 
felajánlotta zálogba a Bucer feleségének. E turpisság nap-
fényre kerülvén, Kálvin meghavaguvék, a miről ő maga 
ilyen formán tájékoztat bennünket: „Ekkor őt néhány 
tanú jelenlétében megkorholtam 

A férfiú elment, a kis ládá ott maradt. Elmúlt hat 
hónap, talán tizenkettő is, midőn Kálvin levelet kap 
valahonnan messziről, Badenból, még pedig magától 
Alberge úrtól, a melyben előadja, milyen kínos hely-
zetben van: üldözik, az egész nemesség összeesküdött 
ellene. Nincsen mód a megszabadulásra. Az az hogy 
van egy : jó lenne, ha erős, markos teherhordót külde-
nének hozzá jókora ládával, ő ebbe belefeküdnék s 
s aztán így elvinnék. Végre is az élet, élet. Ügy kell 
megmenteni, a hogy lehet. 

Mit tehetett Kálvin ? „Nevettünk ; én azütán néhány 
szóval — így tájékoztat — válaszoltam". 

Ezalatt a rejtelmes kis láda ott foglalt helyet a 
kis szobában, valahol az íróasztal alatt. Ugyan mit zár-
hat titokzatos üregében ? Kálvint elfogta a kíváncsiság. 
Legalább erre lehet következtetni abból, hogy bizony ő a 
ládát kinyitotta. Megvallja maga: „kinyitottam több tanú 
előtt". 

Kálvin kíváncsi volt arra, mit rejtegetett magában 
ama bizonyos kis láda. Mi kíváncsiak vagyunk-e meg-
tudni? Nem érdemes. Néhány tönkre rothadt alma (hogyne 
annyi idő után), rongyok, egy-két rongyos könyv, a többi 
között egy akkoriban ismeretes tankönyvírónak (Despau-
teríus) a könyve. Illustris emberek lehettek tanúi a fel-
nyitásnak. Kálvin értesít arról, hogy Sturm is látta 
mindezeket. 

Idők folyamán nagy változás állott be a reformátor 
életében: megházasodott, aztán meg, a mi talán még 



ennél is több, hívták vissza Genfbe. Nem utasíthatta 
vissza a meghívást, készült a hosszú útra; a fatális láda 
még mindig ott volt valahol a szögletben. Ekkoriban tudta 
meg Kálvin („a szent emlékű") Grynaenstól, hogy Alberge 
úr Bázelben tartózkodik, mire Kálvin a ládát hozzá vissza-
származtatta. 

Ezzel azonban a láda-história még nem jutott a 
végéhez. A reformátor Genfben sok munka, gond, baj 
között tölte napjait. Komoly reformjai alapjában véve 
nem tetszettek, még lelkésztársainak túlnyomó része is 
szépszerivel ellene dolgozott. 

Egyszer csak felbukkant Gentben Alberge úr 
alakja, a ki azt a hírt terjesztette ott, hogy Kálvin fel-
bontá nála hagyott ládáját, a melyet ugyan ő idők folya-
mán kézhez kapott, de a benne hagyott értékes köny-
vek nélkül. Ez már igazán nem volt szép a honfi-
társtól, és Kálvin is érezte, hogy ez már több a soknál. 
Magához hivatta és jól lehordta, olyasmit is mondott 
neki (inai kifejezés szerint), hogy igen szemtelen svindler 
(„impudentissimus nebuló"). Nem használt. Másnap ismét 
eljött és még neki állott feljebb. Kálvin nem tehe-
tett egyebet: becsukatta a honfitársi, azután meg rövid 
idő alatt szabadon bocsáttatta. 

Alberge úr alakja ettől fogva eltűnik, nem is buk-
kanik föl többé az események árjában. Nem baj, talán 
kár is volt vele foglalkozni. De egy mentségünk van : 
azokon a kis pontokon foglalkoztunk vele, a hol a 
reformátorral érintkezik s ez az érintkezés nincsen híjá-
val minden érdekességnek. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 

Az erdélyi ref, egyházkerület közgyűlése és 
egyházi értekezlete. 

Az erdélyi református egyházkerület november 13-án, 
szombaton délelőtt kezdette meg közgyűlését Kolozsvárott, 
a református theologiai fakultás dísztermében dr. Kenessey 
Béla püspök egyházi és báró Bánffy Dezső főgondnok világi 
elnöklete alatt. A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet 
volt a farkas-utczai templomban, hol ifj. Péter Károly 
egyházkerületi titkár imádkozott, dr. Ravasz László theol. 
tanár pedig bibliát magyarázott. A belmissziói traktátus 
társulat ez alkalommal kiállítást rendezett. Egyidejűleg 
az egyházkerület vallástanárai tanácskoztak az ifjúság 
egyöntetű vallásos neveléséről. 

Tíz órakor dr. Kenessey Béla püspök imája után, 
báró Bánffy Dezső elnök üdvözölte a tagokat s megnyi-
totta a tanácskozást. Majd ifj. Péter Károly az igazgató-
tanács nevében az időközökben megejtett egyházmegyei 
gondnoki, kollégium tisztviselői és egyházkerületi kép-
viselői választásokra vonatkozólag tett jelentést, Kenessey 
Béla püspök meleg szavakkal parentálta el Simó Lajos 
elhunyt főgondnokot, A közgyűlés a főgondnok emléke-
zetét jegyzőkönyvbe iktatta. Az elhunyt Rozsnyai Ferencz 
igazgalótanácsos és Vékony Ferencz egyházkerületi tanács-
biró emlékét szintén jegyzőkönyvbe iktatták. 

A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul báró Zeyk 

Józsefnek, a nagyegyedi kollégium főgondnokának lemon-
dását. Az intézet vezetése körül szerzett kiváló érdemei 
elismeréseül a kollégium tiszteletbeli főgondnokává válasz-
tották. A nagyenyedi kollégium gondnoki állásának betöl-
tése körül élénk vitát idézett elő az; hogy lehet-e az 
intézetnek nyugalmazott tanára is elöljárója? A gyűlés 
az igazgató-tanács határozatát fogadta el, mely szerint 
nyugalmazott tanárnak kollégiumi gondnokká vagy elől-
járósági taggá való választása a törvény szellemével és 
czélzatával ellenkezik. 

Több kevésbbé fontos ügy elintézése után az igaz-
gató-tanácsnak az egyházkerület közigazgatási-, missziói-
és iskolai ügyeiről való jelentését a bizottságoknak adták 
ki. Végül dr. Kenessey püspök adta elő évi jelentését, 
a melyben kimerítően festette a kerület állapotát minden 
vonatkozásban, beszámolt egyházlátogató útjairól és azok 
eredményeiről. Szép szavakkal emlékezett meg Kálvinról, 
kinek négyszázadik születési évfordulóját ünnepli az 
egész református világ. A püspök jelentését, zajos helyes-
léssel, hálás köszönettel és elismeréssel vette tudomásul 
az egyházkerület. 

Az egyházkerületi közgyűlés keretében, vasárnap 
délután a kerületi egyházi értekezlet tartotta meg gyű-
lését. Nagy Károly egyházi elnök imája után gróf 
Bethlen Pál világi elnök megnyitva az ülést, vázolta az 
értekezlet egyháztársadalmi, missziói feladatait és azt az 
irányt, melyben az értekezlet haladása kívánatos. A meg-
nyitó beszédet lelkes éljenzéssel fogadták. Utána Tar-
kányi György titkár terjesztette elő évi jelentését, melyet 
tudomásul vettek. Majd Tótfalussy József marosvásár-
helyi lelkész dr. Bernát Istvánnak, a Kálvin-Szövetség 
ügyvezető alelnökének értekezését olvasta fel, melyben 
az egyháztársadalmi gyakorlati munka eredményét, a jobb 
jövőt és annak elérési módozatait tárgyalta. Az előadást 
a gyűlés nagy tetszéssel fogadta s többek hozzászólása 
után az értekezletnek az országos Kálvin-Szövetséggel 
való együttes működését elhatározták. Az értekezlet 
szerves kapcsolatba lépett a Szövetséggel s alapszabá-
lyait is ehhez képest módosította. Majd dr. Ravasz László 
theol. tanár értekezése következett. Á lelkipásztorok egy-
háztársadalmi feladatairól szólva, abból indult ki, hogy 
a lelkészek élénk pásztori működése magában foglalja 
mindazokat az egyháztársadalmi tevékenységeket, melye-
ket az egyház részéről, mint az egyik igen hatalmas 
szoeziális tényező részéről, a mai szocziálisnak nevezett 
korszak megkövetelhet. Pásztori tevékenységnek kell a 
vallásoktatásban is érvényesülni, hogy az az egyház szelle-
mében való egyéni nevelés legyen. Részletesebben szólt 
a ref. lelkész feladatairól, a magyar faj gazdasági meg-
tartásáról, a különböző felekezetekkel és a nemzetisé-
gekkel szemben való munkásságról. Határozati javas-
latot nyújtott be a református lelkészek részére tartandó 
szünidei tanfolyamok rendezése tárgyában, mélyeken 
társadalmi és gazdasági kérdéseket is kíván tárgyaltatni 
megfelelő szakférfiak vezetésével. A tartalmas értekezést 
lelkesen megéljenezték s a határozati javaslatot elfogadták. 

November 14-én vasárnap, délelőtt 28 újonnan meg-
választott lelkészt szenteltek föl a farkas-utczai törté-
nelmi nevezetességű templomban. Nagy Károly kerületi 
főjegyző imádkozott és dr. Kenessey Béla püspök mon-
dott nagy hatást keltett ünnepi beszédet. 

Délután 3 órakor a gyűlés tagjai kivonultak a 
temetőbe, hol a kerület elhunyt püspökének, dr. Bartók 
Györgynek, közadakozásból fölállított szép síremlékét 
leplezték le. A síremléket a hívők nagy gyülekezete 
vette körül. Kenessey Béla püspök megható imája után 
Vásárhelyi Boldizsár mondott szép beszédet, mélynek 



végeztével a sikerült művészi alkotásról lehullott a lepel. 
Az ünnepen a theologiai énekkar is közreműködött. 

Vasárnap délután 5 órakor a theologiai fakultás 
dísztermében előkelő közönség részvételével díszgyűlés 
volt. Az ülés első tárgya Réz Mihály jogakadémiai tanár 
előadása volt. „A protestantizmus és magyar fajpolitika" 
czímen ismertette a mai egyháztársadalmi állapotokat. 
Kifejtette, hogy a mai vasárnapi hit helyébe az erős, 
állandó és társadalom-átalakító mindennapi hitnek kell 
kerülnie. Sürgeti a protestáns uniót, mely a közös ellen-
ség, a materializmus ellen, a keresztyén ethika megtámadói 
ellen hatalmas fegyverül fog szolgálni. Föl kell ébresz-
teni a társadalom alvó lelkiismeretét. Harczolni kell a 
magyar szupremácziáért s dolgozni kell az egyaránt vesze-
delmes, akár fekete, akár vörös színű demagógia ellen. 

Bánffy Dezső, az értekezlet védnöke is fölszólalt. 
Sokban egyetért az előadóval. Bár egyik-másik tekintet-
ben más felfogásom van, megszívlelésre méltónak tartja 
az érdekes előadást. Szerinte még a Ne temere veszé-
lyei sem veszedelmesek, ha él a társadalom lelkiisme-
rete, önérzete. Magunkban kell első sorban a hibákat 
keresni s a mint küzdöttünk, a múltban, aképen kell most 
is küzdenünk, úgy politikai, mint társadalmi és egyházi 
háttérbe szoríttatásunk ellen. A kálvinisták büszkén mond-
hatják, hogy a magyarság fenntartó elemei mindig Ők vol-
tak. Fejleszteni kell a kálvinista erőt, a kálvinista vastag-
nyakat, önérzetet, a magyar jelleget minden vonalon. 

Dr. Kenessey Béla összegezve a két előadást, 
rámutat az alkotás munkájának magasztos élvezetére s 
arra, hogy az alkotások után lanyhaság is szokott bekö-
vetkezni igen sokszor. Nagy közvetlenséggel előadott, 
beszédében történelmi visszapillantásokkal rámutat a 
magyar kálvinizmusnak és a magyarságnak minden időkre 
való összeforrottságára. Rámutatott arra, hogy a küzdelmes 
években, a nemzet béklyókba verésekor a haza szabad-
ságáért, a kálvinista középnemesi kúriákon és kálvinista 
paróchiákon dolgoztak legtöbbet. Hangsúlyozza, hogy a 
keresztyénségnek ki kell fejlesztenie társadalom-átalakító 
erejét, az ethikai erőt ós az önmegtagadás! 

Az egyházkerület hétfői folytatólagos közgyűlésén 
egyházkerületi főgondnokká Lészay Ferenczet válasz-
tották meg. A közgyűlés a tanárok nyugalomba vonulását 
egyöntetűleg szabályozta és megállapította a jövő évi 
költségvetést. A keddi nap folyamán bizottsági jelentések 
kerültek napirendre. 

KÜLFÖLD. 
Külföldi hangok rólunk. 

A „L'Eglise Libre8 cz. lap 1909. július 16-iki 
számában genfi szereplésünkről a következőket közli: 
„Délután a magyarok, a kik nagy számban érkeztek 
Genfbe, magyar nyelvű istentiszteletet tartottak a Szent-
Péter templomban Antal Gábor, a dunántúli egyházkerület 
püspöke, a konvent egyházi elnöke, főrendiházi tag veze-
tésével. Énekük megható volt, hangjuk kitiinő, az egész 
istentisztelet áhítata és lelkes volta elragadó. Ezzel ma-
gyar testvéreink méltóképen mutatkoztak be Nyugat 
egyházainak, melyek eddigelé kevésbbé ismerték őket." 

Ugyanazon újságba írja valaki „Levél Párisból8 

czím alatt: „Megvallom, reám egy magyar kiküldött 
egyszerű beszéde hatott legjobban, a ki négy millió 
magyar protestáns nevében szólott. Négy millió protes-

táns! Már régóta óhajtom, bárcsak lenne Franczia-
országban, ha nem is harmincznyolcz vagy húsz millió, 
de legalább négy millió protestáns!" 

„Ez a négy millió protestáns Magyarországon ve-
zérszerepet játszik. Sokat tettek márj hazájukért. Még 
többet kellett volna! De tekintetbe kell vennünk szo-
morú multjukat, melyben sok viszontagságon kellett át-
esniük. Mi szabadabbak vagyunk, mint ők. Nem vagyunk 
az állam kegyére utalva, mely annak fejében áldozatokat 
követel. Mi szabadon beszélhetünk, szabadon mozog-
hatunk." 

A „Le Christianisme au XX" Siécleu 1909. július 
16-iki számában ezeket olvassuk: „Délután az Auditó-
rium termében magyar nyelvű istentiszteletet tartottak. 
A terem tömve volt. Tüzes hangú költeményt is szaval-
tak Kálvin tiszteletére. A karének, a régi magyar egy-
házi énekek, a nemzeti himnusz elragadóan hatottak. 
Tanulmányokat is olvastak fel a gályarabságot szenvedett 
lelkészekről és a magyar református egyházról és jövőjéről. 

Magyarországban 21/, millió református van. 
Az egyház roppant sokat áldoz iskoláira: 2965 

tanítót fizet. 
Van falu, moly tizennyolczszor annyit fizet az egy-

ház kiadásainak fedezésére, mint állami adóra. Az egyház-
ban a nőknek is van szavazatjoguk. Mindezt élénk taps 
kíséretében vették a hallgatók tudomásul.8 

A párisi „Bulletin8, a franczia protestánsok tör-
ténelmi Társaságának kéthetenként megjelenő hivatalos 
lapja, július-augusztusi számában, a „ Ghronique littéravreu 

czímű fejezetben többek között a következőket írja rólunk : 
„Tudjuk, hogy az egész világ kálvinistái közt, a kik a 
genfi jubileumon résztvettek, a magyarok jelentek meg 
a legnagyobb számban és ők voltak a leglelkesebbek. 
Július 4-én a Szent-Péter templomban magyar nyelvű is-
tentiszteletet tartottak, július 5-én hétfőn pedig az Audi-
tóriumban franczia nyelvű estélyt rendeztek, mely után 
Claparéde Sándor látta őket vendégül. Claparéde S., ki 
neje honfitársainak érdekében igen sokat buzgólkodott, 
ez alkalomból tanulságos művecskét adott közre, (72. 1. 
in 8°, Genf, 1909. Július) melynek czínte: „A magyar 
református egyház, tekintettel múltjára és jelenlegi ál-
lapotára, mellékelve egyházi törvényeinek rövid kivonata 
és egy térkép." 

Ezen érdekes egyház-alkotmány szerint, mely demo-
kratikusabb, mint Kálvin alkotmánya, a lelkészeket egye-
nesen a nép hivja meg és választja; nem az egyházi 
hatóság ajánlja őket a választóknak, mint jelölteket. Ez 
magyarázza meg azt, hogy a magyar egyház jobban ellen 
tudott állani a káros beavatkozásoknak, mint a kon-
tinens bármely más református egyháza és szorosabban 
összeforrt a magyar nép sorsával." 

A genfi „Le Signal de Genéve" okt. 9-iki számában 
„ Jubileumi visszhangok8 czímen az amerikai unitáriusok 
kiküldöttjének, dr. Wendte-nek: a „Boston Evening 
Transcript"cz. lapban megjelent czikkéből egyebek közt 
ezeket közli: „Nagy érdeklődéssel látták a reformáczió 



magytermében tartott ünnepélyes ülésen a három uni-
tárius kiküldöttet : Harrison János londoni kereskedőt, 
a britt és külföldi unitárius egyesület elnökét, Urmössy 
M. miniszteri tanácsost Budapestről, ki a magyar uni-
tárius egyházat képviselte és ifj. Curtis Guild-et, „Bos-
ton-ból, az Egyesült-Államok unitáriusainak képviselőjét". 

A genfi „La Semaine Religieusea okt. 16-iki számá-
ban Glaparéde Sándor „En Hongrie" czím alatt többek 
közt ezeket írja rólunk : „Kálvin születésének évfordulóját 
a magyarok is megülték ebben az évben, számos ün-
nepség keretében. Az érdeklődés, különösen a jubi-
leum óta, egyre fokozódott. A Genfbe érkezett nagy-
számú magyar küldöttség szívélyes fogadtatásáról a 
magyar politikai újságok lelkesedéssel adtak hírt és 
erősen kiemelték. Nagy örömöt keltett ez a magyar 
protestáns egyházak körében is. Azok az élénk benyo-
mások, melyeket magyar testvéreink magukkal vittek, 
jótékonyan hatottak és az egész nyár folyama alatt min-
denfelé visszhangot keltettek, a vallásos egyesületekben 
épenúgy, mint a magyar protestáns sajtó hasábjain. Új 
eszméket támasztottak és sok szép tervet érleltek meg 
a lelkekben a jövőre nézve. 

A jubileumon történt egymáshoz való közeledés 
egyik eredménye Doumergue Emil tanárnak Magyaror-
szágba való mostani ellátogatása is." 

Elmondja azután a czikkíró, hol járt-kelt, Doumer-
gue tanár, hogyan fogadták a reformátusok főbb váro-
saiban. Megemlíti azt is, hogy Doumergue a montaubani 
theologiai akadémián „A Kálvinizmus Magyarországon* • 
czímen előadásokat fog tartani. 

A „Christianisme au XX"1''' siécle" okt. 22-diki 
számában Doumergue Emil maga számol be magyaror-
szági útjáról. Leírja hazánk természeti szépségeit. Dicséri 
a lovagias magyarok szép erényeit. Elragadtatással szól 
arról a szívélyes fogadtatásról, melyben Pápán, Debre-
czenben, Kolozsvárott, Budapesten ós Sárospatakon ré-
szesült. 

A „La Semaine Religieuse11 1909. okt. 30-diki száma 
még bővebben ír Doumergue tanár útjáról. Czikke végén 
azt is megemlíti, hogy Doumergue fölhívta a magyar 
református egyházat, küldjön egy theologust a montau-
ban-i theologiai akadémiára, kinek ellátásáról az aka-
démia fog gondoskodni. A dunamelléki egyházkerület 
erre elhatározta, hogy a theologus útiköltségeinek födö-
zésére gyűjtést indít. Dr. T. I. 

RÉGISÉG. 
Régi históriák a csepelszigeti egyházak 

életéből. 
Közli: Pataky Dezső. 

(Folytatás.) 

Továbbhaladólag felmutatja Czeglédi a magyar pro-
testáns egyház történetét, szenvedéseivel, üldöztetésével, 
egészen II. József koráig és szomorúan állapítja meg, 

hogy a hosszú szenvedések és üldöztetések alatt vagy 
elvétetvén vagy elpusztulván a gyülekezeteknek a múltra 
vonatkozó feljegyzései és jegyzőkönyvei: ez az oka annak, 
hogy nehéz megírni a magyar ref. egyház teljes törté-
netét. 

Ezek után pedig igy folytatja : 
Ezen Makádi Reformata Ekklesia is nagy híjjával 

vagyon az illyen Protocolhimoknak. Sok megjegyzésre 
méltó dolgok estek azok alatt a' 200 esztdők alatt, a' 
mellyekre ezen Ekklesianák, mint Reformata Ekklesiának 
fenn állását fel lehet vinni, melly idők alatt szakadat-
lantól szolgáltatlak ebben velem együtt XX Lelki Taní-
tók : még is ennek a' Helységnek eredetéről, az Ekklesia 
Reformáltatásáról, annak alkalmatosságáról, Reformáto-
ráról, az Ekklesiának külömb külömbféle állapotjárói, 
az Országban esett nevezetesebb történetekről semmi 
régi írásai nintsenek, sem különösen a' Helységnek, sem 
magának az Ekklesiának, a' mi több, meg a' Matricula 
is tsak az 1744-dik esztendőben kezdett Írattatni T. B 
Veszprémi Ferentz Úr által. Ebben bizony sem Külső 
sem Belső ellentállásokra nem lehet vetni, hanem egye-
dül a" gondatlanságra. 

Ezt a' nagy fogyatkozást igyekezték némelly L. 
Pásztorok azzal ki pótolni, hogy némelly magok Idejek-
ben ezen Ekklesia körül esett dolgokat fel jegyeztek. 
Úgy látszik legtöbbet tett ebben a Tiszt. Gyenes András 
Úr, a' ki 1769-től fogva 1784-ig szolgált ez Ekklesiá-
ban, a' midőn Júl. 28-dikán az Aporkai újjonnan Fun-
dált Ekklésiába költözött. —- Ez az 1782-dik eszt. Jan. 
3 dikain költ Senioralis Currens által indíttatván, öszve 
hívta az idejebeli legöregebb lakosokat és azoktól tuda-
kozódván, némelly jegyzéseket tett ezen Helység neve-
kedéséről, rendbe szedte a' maga idejéig itt szolgált T. 
Lelki Tanítók neveiket, niellyeket együtt megküldött 
Patajiba Tiszt. Senior Gózon István úrnak. Ezeket a1 

Jegyzéseket a' mellette híven szolgált 's mind eddig jó 
emlékezetű Miskoltzi Dávid Rector és Nótárius által Proto-
collumba íratta. Ennek az érdemes Rectornak ditserétére 
mondom azt, hogy az ő Igazgatása alatt tanult gyerme-
kek, most már Férjfijak a" Vállás Igazságainak bővebb 
értelmekről, az éneklésben való tehetségekről fogva, 
mind e' mái napig úgy ki tettszenek ebben a' Gyüleke-
zetben aT többek közzűl, mint az egészséges juhok a' 
nyájban a' betegek közzűl. Ezek az ő Tanítványi mind 
e' napig az ő Koronái, és ékességei, a' kikből nyilván 
megtetszik, melly drága ajándéka Istennek az okos és 
szorgalmas Oskola' Tanító. 

Ezen fogyatkozásnak valamennyire lehető ki póto-
lására, — vagy ha már az e késői időkben nem lehet, 
avagy tsak valami példa adásra 's ezután következhető 
követésre nézve készült ezen Új Protocollum is, melly-
nek írására mi adott alkalmatosságot, szükség rövideden 
elő adni. 

Tudni illik: Minekutánua e.' mostani fenn álló, 
együgyű ugyan, de minden tekintetben jó készületű és 
a' Gyülekezet béfogadására sok esztendők múlva is elég-



séges bővségu Templom az 1806-dik esztendőben töké-
letesen elkészült és Áldozó Csütörtökön, a' rendes szokás 
szerént diszes éneklésekkel, könyörgésekkel, tanításokkal, 
a' Sz. Sakramentomok ki szolgáltatásokkal az Urnák 
ditsőségére fel szenteletett: Tanítást tett a templomban 
T. T. Németh Jósef Tassi Prédikátor Ur a XXVI Solt 
8-dik verséből, Ur Vatsoráját szolgáltattak T. T. Sziládi 
Péter Sz. Sz Martoni1 és T. T. Fejes Ambrus Rátz Kevi 
Prédikátor Ürak, Kereszteltem én mint Aporkai Prédikátor, 
még míg az Ekklesia Tiszt. Prédikátora Tekes István 
Ur és a' külső Elöljárók ezen Templom építésére tett 
költségeknek rendbe való szedésével el készülhettek volna: 
mindjárt a következő 1807-dik esztdőben Május havá-
ban a' Tiszt. Prédikátor innen az Izsáki Ekklesiába 
elköltözött, meg ígérvén, hogy rövid idő alatt a' Szám-
adást elkészítvén, magával elhozza. 

El is jött ugyan azon 1807-dik esztendei September 
végén és a kezéhez ment jövedelmekről számot adott. 
De ezen Számadás nem volt sem elégséges, sem tökél-
letes a végre, hogy abból kilehetett volna hozni azt a' 
Summát: mennyibe jött az egész Templom épületének 
fel állítása? mind azért, mert még akkor 1000 's egy-
nehány száz Forint tereli feküdt az Ekklesián, mellyet 
Interesével együtt azután való esztendőkben kellett kifi-
zetni; mind azért, mert a' Számadás is, melly fél nap 
alatt végbe ment, nem vevődhetett gondosabb vizsgá-
lásra, a' Tiszt. Számadónak az Almási hegyen volt Szőlle-
jének megszüretelésére és onnan a' maga Ekklesiájába 
való vissza sietése miatt, mind azért, mert a' Számadá-
sokban előfordulni szokott, vijágosításra való, vagy a 
dolgok folyásából ki tsirkádzó Kérdéseknek feltételekre, 
magam is mint új Prédikátor elégtelen voltam azokban, 
mellyek az én időm előtt estenek. így az egész dolog 
függőben maradván, a' Tiszt. Izsáki Prédikátor is e' 
dologgal felhagyván, ennek kidolgozása sok időre hala-
dott, mely miatt a1 Köz nép kezdett panaszolkodni azon 
kívánság miatt, hogy tudhassa a' maga megerőltetésével 
adott alamisnájának ki sáfároltatását. 

[(Lap alján, ide utalva) Plebs murmurabat elemo-
synamque suam frustra perisse dictitabat. Concione pub-
lica Primores hortabar, ne longius Ratio differretur, mox 
etiani per. Can. Visitationem idem negotium ipsis impo-
nendum curabam. Faetum est. Yix tamen ut haec qualis-
cunque, certe imperfecta Ratio in ordineni redigi queat 
a Primoribus impetrari potuit, qui suis dilationibus et 
tergiversationibus, quo minus id íieri posset obstiterunt. 
Quare? Deus optime, Ipsi probe novunt.] 

Újra az Ekklesián maradván azért ezen Számadás 
jobb rendbe való szedésének, 's ki dolgozásának terhe, 
minthogy azt a' Canonica Yisitatio is egynehány ízben 
erőssen sürgette : hozzá fogtunk ahoz, én és a' Commu-
nitas hites Nótáriusa, Kováts István Ur, és ha nem azzal 
a' tökéletességgel is, a' millyennel kívántuk volna, avagy 
tsak a' mint \ lehetett az ollyan zavart dolgot, mellvbe 

1 Sziládi Péter neve későbbi tintával át van húzva. 

mi semmi részt nem vettünk, ki dolgoztuk. Ezen munka 
először a1 Locale Presbyterium előtt, annakutánna annak 
Extractusa, Kivont Summája az egész Gyülekezet előtt 
a' Templomban felolvastatott, 's így a' Nép kívánságá-
nak elég tétetett, egyszersmind elvégeztetett, hogy az, 
egy a' végre készítendő Protocollumba örök emlékezetre 
bé Írassék. Én a' munkát magamra vállaltam, azt kíván-
ván az Ekklesiától, hogy arra énnekem adjon időt, az 
az szabadítson fel a' kaszások 's gyűjtők után való idő 
töltéstől és takaríttassa fel avagy tsak ez esztendőben a' 
szénámat. E dologban való segítségét az Ekklesia meg 
ajánlotta 's tellyesítette is. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Új zongoraiskola. A zongoratanításnak kitűnően 

használható új segédeszköze jelent meg: Zoltai Mátyás 
Elméleti és gyakorlati zongora-iskolája. Kitűnő mód-
szerével, világosságával, áttekinthetőségével nagyon meg-
könnyíti úgy a tanító, mint a tanuló munkáját; kiváló 
érdeme az is, hogy magyaros ízt visz bele a zongora-
tanításba, hogy a tanulót már első lépéseinél figyelmez-
tesse a magyar zene sajátosságaira. Áz egyes gyakor-
latok nagyon gondosan vannak összeállítva, úgy, hogy 
nemcsak a technikai készséget fejlesztik, hanem a mű-
vészi érzéket is. Most e zongora-iskola első része jelent 
meg, melyet hamarosan fog követni a második. A Frank-
lin-Társulat adta ki szép kiállításban, finoman metszett 
kótákkal ; ára 6 K. 

Újabb Kálvin-irodalom. A Kálvin-fordítók, Czeg-
lédi Sándor nagysallói lelkész szerkesztésében ismét há-
rom újabb művét adták ki Kálvinnak, sikerült magyar 
fordításban. A IX. számú mű, Czeglédi Sándor fordításá-
ban : Kálvin János válasza Phigius Albertnek a szabad 
akaratról. 8°, 254 lap. Ára 3 kor. — A XI. sz. mű, dr. 
Tari Imre fordításában : A szentháromság igaz hitének 
védelme a spanyol Servet Mihály borzasztó tévedéseivel 
szemben. 8°, 208 lap. Ára 2 kor. 60 fill. — A XIV. sz. 
mű, Czeglédi Sándor fordításában: Rövid értekezés az 
úrvacsoráróí. 8°, 40 lap. Ára 50 fillér. — A kötetek 
külön-külön is kaphatók Kis Tivadar bizományában, 
Pápán. — Az újabb köteteket, valamint az egész tiszte-
letreméltó vállalatot a legmelegebben ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

Az Igehirdető novemberi száma a következő tar-
talommal jelent meg: Könyves Tóth Kálmán: Hogyan 
szüretelt Noé ? — Karsay Imre: A vasárnap megszen-
telése. — Viski Gyula: A moabita király. — Varga 
Antal: Az ősz. — Bocsor László : A meg nem veszte-
gethető Bálám. — Gyalog István: Az adventi király. — 
Mindszenti Imre : Készüljünk Krisztus fogadásához. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A battonyai ref. gyülekezet 

Nádházy Bertalan segédlelkészt; — az igazfalvai ref. 
gyülekezet Nemes Elemér budapesti vallástanárt; — a 
kismányoki evang. gyülekezet Péter Sándor segédlelkészt; 
— a súri evang. gyülekezet Jakab István segédlelkészt; 
— a cserepesi evang. gyülekezet Dzurányi Dezső palon-
czai lelkészt; — a siroki evang. gyülekezet Makovitzky 
Emil segédlelkészt; — a szepesremetei evang. gyülekezet 



Gindl Márton szomolnoki lelkészt; — a szepein&U eV, 
gyülekezet Varga Imre segédlelkészt; — a dabari evang. 
gyülekezet Kuszy Gusztávot választotta meg lelkipász-
torává. 

Lelkészbeiktatás. A mezöméhesi újonnan szervezett 
ref. gyülekezet lelkipásztoráts Csia Pált, legközelebb 
iktatta be hivatalába Jailcsó Lajos esperes. 

Nyugalomba vonuló lelkész. A mint evang, lap-
társunk írja, a poprádi evang. gyülekezet érdemes lel-
késze : Wünscheitdorfér Károly, ez év végével nyuga-
lomba vonul. Mi is őszintén kivánjük, liOg^ 54 évi buzgó 
működése után csendes békességben és megelégedésben 
töltse el nyugodalma napjait! 

Egyházmegyei gyűlés. A görgényi ref. egyház-
megye f. hó 25-én tartja meg közgyűlését Szászrégenben. 

Templomszentelés. A bánóczi ref. gyülekezet f. hó 
f-étt szentelte fel renovált templomát. A 20,000 korona 
költségből az egyház gondnoka: Kazinczy Arthur 4000 
koronát vállalt magára, míg a többit a gyülekezet tagjai 
fedezték kivetés útján. A felszentelő istentiszteleten Virág 
József, Péter Mihály, Sütő Kálmán és Nyitray Lajos 
lelkészek működtek közre. 

Az evang. egyetemes gyűlés f. hó 17-dikén kezdte 
meg tanácskozásait Budapesten. A gyűlésekről a jövő 
héten számolhatunk be részletesen. 

A pesti evang. egyház köréből. A pesti magyar 
llyelvű evang. egyház tanácsa legközelebb tartott ülésé-
ben nagyfontosságú kérdéssel: a Deák-téri új templom 
fölépítésével foglalkozott. A templom építése már régebb 
idő óta foglalkoztatja a magyar és német testvérgyüle-
kezeteket, de a kivitelt függőben tartotta a még meg 
iiem Oldott városrendezés, Ez utóbbira nézve a megoldás 
most már kilátásban levéti, a testvérgyülekezeteknek is 
komolyan kell foglalkozniok az új templom elhelyezése 
és felépítése kérdésével; A magyar gyülekezet presbité-
riuma elhatározta, hogy a terv elkészítésére bizottságot 
küld ki, a mely a német ajkú gyülekezet hasonló bizott-
ságával karöltve járjon el. Az új templom az eddigi terv 
szerint a Károly-körútra nézne és monumentalitásával 
egyik dísze lenne a fővárosnak. Az építési költségekre 
gyűjtés útján nagy alapot igyekeznek teremteni, a mely-
ből fedezhetnék a Kőbányán létesítendő új lelkészi-kör 
alapítási költségeit is. 

Felolvasás Kálvinról. Dr. Pruzsinszky Pál theol. 
akad. tanár f. hó 14-én délután érdekes felolvasássoro-
zatot kezdett meg Kőbányán, a Gergely-utczai reform, 
templomban. Az első felolvasás czime volt: Kálvin a 
szenvedőkhöz. A további felolvasások sorrendje a követ-
kező : november 21-én: Kálvin és barátai; nov. 28-án : 
Kálvin és a hatalmasok; deczember 5-én : Kálvin és az 
egyházak. A felolvasásokra szabad a bemenet s a tem-
plom fűtve lesz. Mindegyik felolvasás alkalmával lesz 
solo- vagy karének s rövid bibliamagyarázat is. 

ISKOLA. 

Szöts Farkas királyi kitüntetéséhez. Mint már 
jeleztük, Szöts Farkast, a budapesti ref. theol. akadémia 30 
év óta működő rendes tanárát, a tanügy és az egyházi 
közélet terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a király 
a vaskorona-rend harmadosztályú jelvényével tüntette ki. 
A kultuszminisztérium utján kézbesített érdemrendet Bak-
say Sándor püspök a következő sorok kíséretében kül-
dötte meg a kitüntetettnek : Nagytiszteletű Úr! Szeretett 
Barátunk! Ő császári és apostoli királyi felsége f. évi 
október 18-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, 

kiváló érdemeidnek elismeréséül, a Ill-ad osztályú vas-
korona-fendet legkegyelmesebben adományozni méltóz-
tatott. Mi, kik a Te 30 esztendei munkásságodnak köz-
vetlen tanúi voltunk, s azt méltóképen becsülni igen, — 
de méltóképen jutalmazni nem tudjuk, örömünket fejez-
zük ki a királyi kegyelemnek e megnyilatkozásán. Midőn 
a királyi kegyelemnek ezen elismerő jelvényét, a vonat-
kozó 5058/eln. 1909. nov. 1. sz. a. miniszteri leirat 
kapcsán, a budapesti ref. theologia igazgatósága útján 
neked átadjuk, azzal a buzgó óhajtással kisérjük, hogy 
boldogan és köztisztelettől környezve, sok éveken keresz-
tül viseld ezt, mint hazánk, királyunk és egyházunk 
iránt tanúsított munkás hűségednek vaskoronáját, mind-
addig, míg azt a mennyei király arany koronával váltja 
fel. Kunszentmiklós, 1909. nov. 10. A dunamelléki egy-
házkerület elnöksége nevében, Baksay Sándor, püspök. 
— Az érdemrendet, a püspöki üdvözlő levéllel együtt, a 
tanári kar előtt f. hó 15-dikén nyújtotta át Szőts Far-
kasnak B. Pap István theol. igazgató. Mind a kitün-
tetés, mind a püspöki levél szép, de — bár tudjuk, 
hogy Szőts Farkas az ünnepeltetést nem kívánja — mégis 
szerettük volna, ha az érdemrend átnyújtása nem ilyen 
sablonos, hivatalos, hanem méltóan ünnepélyes formák 
között történt volna meg. 

Tanárjelölés a debreczeni főiskolán. A főiskola 
igazgató tanácsa f. hó 10-dikén ejtette meg a tanár-
jelöléseket a betöltendő akadémiai tanszékekre. A jog-
bölcsészeti tanszékre dr. Tegze Lászlót, a kecskeméti 
ref. jogakadémia igazgatóját, — a rendszeres bölcsé-
szeti tanszékre pedig dr. Mitrovics Gyulát, a miskolczi 
ref. felsőbb leányiskola igazgatóját jelölték első helyen. 

Tanári jubileum. Bodor Istvánt, a rimaszombati 
egyesült prot. főgimnázium érdemes tanárát f. hó 10-én 
meleg ünneplésben részesítették, 40 éves tanári jubileuma 
alkalmából az intézet fentartó testülete, tanárkara, ifjú-
sága, a város iskolai és hatósági körei és a közelben 
és távolban lakó tisztelők. Az igazgató-választmány és 
a tanári kar díszgyűlést tartott ez alkalomból, a melyen 
Medveczky Sándor az igazgató-választmány, dr. Veress 
Samu igazgató a tanárkar, Perecz Samu a volt-, Kovács 
Lajos a jelenlegi növendékek nevében üdvözölték a 
jubilánst. Üdvözölték ezeken kivül még: a tornallyai 
ref. egyházmegye, a város elöljárósága, a sárospataki, 
miskolczi és losonczi középiskolák és a rimaszombati 
elemi iskolák képviselői is Levél útján tolmácsolták 
tiszteletüket és jókívánataikat: Kun Bertalan és Zelenka 
Pál püspökök, a tankerületi főigazgató, az orsz. és a ref. 
tanár-egyesületek, a rozsnyói, nyíregyházai és iglói közép-
iskolák. A volt és a jelenlegi tanítványok alavítványt 
tettek szeretett tanáruk nevére. — Az érdemes tanárnak 
mi is őszinte szívből gratulálunk ! 

Fővárosi segélyek. A székesfőváros közoktatás-
ügyi bizottsága, f. hó 8-dikán tartott ülésében, egyebek 
között a budai evang. egyháznak hitoktatási segélyül 
1600 koronát, a pesti testvéregyházaknak népoktatási 
segélyül, az eddigi 12000 kor. helyett 24000 koronát, a 
skót ref. iskolának építési segélyül 50,000 kor.-t hozott 
javaslatba. — A bizottságban Szalay Mihály tiltakozott 
az ellen, hogy a főváros felekezeti iskoláknak segélyt 
adjon; Zigány Zoltán polg. iskolai igazgató pedig a 
felekezeti iskolák szigorúbb ellenőrzését sürgette. A bizott-
ság elhatározta, hogy a tanács útján megkeresi a fővá-
rosi tanfelügyelőt, hogy ugyanakkor, a mikor felsőbb 
hatóságának jelentést tesz a felekezeti iskolákról, a fő-
várossal is közölje esetleges észrevételeit. — Hogy a 
főváros akkor, a mikor a népoktatás teljes átvételére 
anyagilag képtelen, ne adjon segítséget felekezeti isko-



Iáknak, — túlzott követelésnek tartjuk. Azt azonban 
nagyon szükségesnek ítéljük, hogy jól megnézze, miféle 
felekezeti iskolának ad segítséget s lehetőleg őrizze is 
ellen, hogy mit és hogyan tanítanak azokban az isko-
lákban ; mert van egy csomó apácza és kongregác/iós 
iskola, a melyekben a magyar nyelv és nemzeti szellem 
csak hamupipőke s a butítás és a fanatizálás a főczél. 
Erre pedig csakugyan szükségtelen a városi segély. 

A tanköteles erkölcsi nevelése tárgyában üdvös 
rendeletet bocsátott ki a kultuszminiszter f. évi 78,395 
szám alatt. A rendelet, utalván arra az elszomorító tapasz-
talatra, hogy népoktatási intézetek tanulóinak erkölcsi 
érzületében, gondolkozásmódjában és kedvtelésében kóros 
elfajulások tünetei észlelhetők, arra utasítja a tanítókat, 
hogy a gyermekek erkölcsi érzületének nevelésére különös 
gondot fordítsanak. Igyekezzenek a gyermekeknek szeretet-
teljesen leikökre beszélni és Őket az erkölcstelen magavise-
let követésétől visszatartani. Figyelmeztessék erre a szülő-
ket is s kérjék ki a hitoktató lelkészek közbenjárását. 
Buzdítsák a gyermekeket a .templombajárásra, s e tekin-
tetben maguk járjanak elől jó példával. Akadályozzák 
meg a ponyvairodalom megmétélyező termékeinek olva-
sását, s azok helyett igyekezzenek a növendékek között 
erkölcsös, vallásos, hazafias tárgyú olvasmányokat meg-
honosítani. A tanfelügyelőket pedig arra utasítja a mi-
niszter, hogy iskolalátogatásaik alkalmával szigorúan 
vegyék számba, hogy a tanítók és tanítónők erkölcs-
nevelő kötelességeiket miként teljesítik. 

A debreczeni főiskola anyagi helyzete. A tiszán-
túli kerület tavaszi közgyűlése bizottságot küldött ki a 
főiskola anyagi helyzetének megvizsgálása s esetleg a 
főiskolai takarékpénztár létesítése tárgyában. A bizott-
ság most terjesztette bejelentését. E szerint, a kollégium 
jelenlegi szükségleteinek ellátását tekintve, komoly aggo-
dalomra nincs ok ; mert bár itt-ott némi hiány mutatko-
zik is, az a vagyon jövedelmezőbb felhasználásával el-
tűntethető. így jelentékeny jövedelemszaporulat várható 
a tiszadadai birtok újabb bérbeadásánál, a miért is a 
bizottság nem javasolja az ingatlan eladását. Ezen kivül 
még bizonyos pénzügyi tranzakcziókat javasol a bizott-
ság, a melyek révén olyan jövedelemre tehetnének szert, 
a mely a jelenlegi bevételt 50,000 koronával fokozná. 
A főiskolai takarékpénztár felállítását nem látja a bizott-
ság jónak; a helyett azonban koczkázat nélküli pénz-
ügyi tranzakcziókat ajánl, a melyek meghoznák a kívánt 
jövedelememelkedést. 

A hitoktatási nyelvrendelet ügyéhez. A görög-
keleti román egyház kongresszusa, okt. 23-dikán tartott 
ülésében kimondta, hogy nem járulhat hozzá a kultusz-
miniszter ama rendelkezéséhez, a mely szerint az állami 
elemi iskolák felsőbb osztályaiban a hit főbb tételei és 
az ismertebb imák magyar nyelven is előadassanak; sőt 
megtiltotta az összes lelkészeknek, hogy egyházi és isko-
lai ügyekben s különösen a hitoktatás ügyében más, az egy-
házon kivül álló hatóságok rendelkezéseit és intézkedéseit 
elfogadják és végrehajtsák, mert ellenkező esetben fegyelmi 
eljárás alá vonatnak. — Ezt a kongresszusi határozatot, 
a kultuszminiszter előterjesztésére, a király, legfelsőbb 
felügyeleti jogából kifolyólag, megsemmisítette. A meg-
semmisítésre vonatkozó miniszteri előterjesztés megoko-
lásában kimondja, hogy a kongresszus előzetesen bemu-
tatott tárgysorozatába a hitoktatási rendelet dolgában 
való állásfoglalás föl sem volt véve. A kongresszus a 
rezisztáló határozattal túllépte illetékességi körét, melyet 
a görög-keleti román egyház szervezeti szabályzata ré-
szére megállapít. A határozat nemcsak hogy tisztelet-
lenséget tartalmaz az állami tekintéllyel szemben, de az 

állam jogkörébe való illetéktelen beavatkozást is. A 
határozat végül magának a tételes törvénynek mondotta 
föl az engedelmességet, mikor a lelkészeknek megtiltotta, 
hogy a hitoktatás ügyében az egyházon kivül álló ható-
ságoktól eredő rendeleteket és intézkedéseket elfogad-
janak és végrehajtsanak, mert a törvények nem csupán 
felügyeleti, hanem intézkedési jogot adnak úgy a tör-
vényhatóságoknak, mint a kormánynak és a kormány 
közegeinek a felekezeti iskolákra nézve. A határozat 
törvényellenes voltát még súlyosbította az az intézkedés, 
mely megtorlással fenyegette a határozattól való minden 
eltérést s a lelkészeket arra kényszeritette, hogy a ható-
ságokkal szembe helyezkedjenek. — A vakmerő és a 
magyar állam tekintélyét sértő határozat királyi meg-
semmisítését megnyugodva vesszük tudomásul. Sajnosan 
nélkülözzük azonban az ezt hírül adó miniszteri leiratban 
annak jelzését, hogy mily megtorló lépéseket szándé-
kozik tenni a miniszter abban az esetben, ha a gör.-kel. 
román egyház elöljárósága még ezután sem lenne haj-
landó az engedelmességre. 

EGYESÜLET. 

Új belmissziói egyesület. A mint az Evang. Őr-
álló írja, a soproni ev. tanítóképző-intézet növendékei 
belmissziói egyesületet alakítottak, a melynek élén Pröhle 
Károly theol. tanár áll. — Az új egyesületet a legszíve-
sebben üdvözöljük, annyival is inkább, mivel a leendő 
tanítókkal, a lelkipásztorok segítőtársaival igyekszik meg-
ismertetni és megkedveltetni a belmissziói munkálkodást. 

Bethlen Gábor emlékezete. A budapesti Bethlen 
Gábor főiskolai ifjúsági kör, a nagy fejedelem halálának 
évfordulója alkalmából, f. hó 14-én kegyeletes ünnepély 
keretében koszorút helyezett a fejedelemnek a Köröndön 
álló szobrára, Az ünnepélyt a Himnusz eléneklésével 
kezdették meg. Azután Tiefenthciler Dezső szavalta el 
Tolnay Ferencznek ez alkalomra írt szép ódáját. Utána 
Kovács Dezső tanárjelölt tartott ünnepi beszédet. Bethlen 
Gábort, a magyar politika és vallásszabadság hősét di-
csőítette, a ki magasan kivált kortársai köréből. A ma-
gyar diákoknak már azért is kegyelettel kell megemlé-
kezniük Bethlen Gáborról, mert Ő a reformáczió idejében 
fejedelmileg támogatta a Wittenbergben és Heidelbergben 
tanuló magyar ifjakat. Ezután letették a szobor talap-
ZSítéíYSi 3j kör szép koszorúját, s a Szózat eléneklésével 
rekesztették be az ünnepélyt. 

A H etli esd a-kórház városi segítése. A fővárosi 
tanács, legközelebb tartott ülésében a Bethesda-kórház-
nak, tekintettel arra, hogy sok oly beteget ápol, a kiket 
a fővárosi közkórházaknak kellene kezelniök, s továbbá, 
hogy a kórház diakonisszákat is képez, 5000 korona 
segélyt szavazott meg. 

GYÁSZROVAT. 

Májai Lörinczy Lajos, a csikfalva-szentmártoni ref. 
gyülekezet lelkipásztora, életének 61-ik, hivataloskodá-
sának 31-ik évében, f. hó 1-én szívszélhűdés folytán 
elhunyt. 

Baksay Józsefnek^ a budapesti ref. theologia hir-
telen elhunyt IV. éves növendéknek a temetése f. hó 
12 dikén ment végbe. Az intézet udvarán felállított rava-
tal mellett, az ifjúság karának gyászéneke után, B. Pap 
István igazgató mondott gyászbeszédet s kérte buzgó 
imádságban a vigasztalást a megsebbzett szívű szülők, 



tesvérek, tanárok és pályatársak számára. A temetőbe 
a tanári kar és az ifjúság testületileg kisérte ki a korán 
elhunyt ifjú porrészeit és a sírnál Pápay István szenior 
mondott meleg hangú búcsúbeszédet. — A korán elköl-
tözött Thimótheus édes atyja, fia emlékére 50 koronát 
ajándékozott az intézet ifjúsági segélyegyesületének. 

A boldog feltámadás reménysége alatt nyugodjanak 
békével! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár ós elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Az Első Leánykiházasító Egylet, mint szövetkezet-
nél (gyermek- és életbiztosító-intézet, Budapest, VI., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863.) folyó évi október 
havában 1.941,300 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott 
be és 1.713,500 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosítási összegek fejében 119,132 K 88 fill. fizet-
tetett ki. 1909 jan. 1-től okt. 31-éig bezárólag 17.914,900 
K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 15.735,400 
K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 1.150,607 K 20 fill. és az 
intézet fennállása óta 15.013,562 K 79 fill. fizettetett ki. 
Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével 
foglalkozik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb 
feltételek mellett. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. — 

A kiváló bór- ás lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a 8zlnye-Lip<5caí Salvator-forrás-

VállalHt.nál Budapest, V. Rudolf-rakpart. 8 

Kémiai s 
Természetrajzi] 

Vetítőgépek 
legelőnyösebb be-

szerzési forrása. 
1/52 

laboratóriumi fe l szere lé -
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. k e r , Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n £ s b é r m e n t v e . 

Mechanikai gyár. Üvegfuvó-mühely. 

Erdély és Széó 

tĵ 1 t^1 ÍP̂ 1 dfc t é ^ e ^ 1 

TÉLI FÜRDŐKÚRA 
A BUDAI SZT. LUKÁCSFÜRDŐ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponként 10 koronától feljebb. 
Minden szobától fíitött folyosók vezetnek az iszapfür-
dőhöz. Természetes forró-meleg kénes források, iszap-
borogatások. Prospektust küld a 

SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. BUDAPEST, BUDÁN. 

tP^1 tJ^* t^1té^ CíM* tJ^ te^ 

HIRDETÉSEK. 

havi rész-
letfizetésre 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

Reményi Mihálynál 
B u d a p e s t , K i r á l y - u t c z a 5 8 . s z . 
Telefon 87- 84. Telefon 87—84. 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 

15/14 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

!<5t*llás Id+ÍTnő e s í p ' p s é r t . \ 

"• jriertor I ;qegysziif u&b és legtökéletesebb 
motorcsép okészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
K/j'u legújabb motorok terjesztése 

tjnlrkében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlj a teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benziniokomobil-
cs én i ö k é s z l e t e it 

kettős tlsztitó-szerkezettel. 

! Egyedf i i l é t e z ő ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző é s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen m o t ^ r c s é n l ő - k é s f l s t e k felülmúlhatatlan kitűnősége (elől tudakozódni lehel: 
Baró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiztosabb olcsó iizf-m ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 



részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos cs i l lá rok. 
Fém- és díszmütár-

gyak. Valódi 
K i rá ly -o la j 

a legjobb biztonsági pet-
róleum. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezsö-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lörinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen : Simonffy-utcza. 

O T T Á villamosgépekkel berendezett 
t v l J L v l L í t y U I 1 U cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, VII., Garay-u. 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrendlovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
37 év óta 1600 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
viüanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szongcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
Bierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkttli töltést Is szállít a 

Szt, Lukácsfűrdö Kútvállalat Budán, 

Orgona- és harmoniumgyár 
gőzerőhajtás- és saját villamosvílágftással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tassal megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Ezredéves országos kiállitás : 
díszoklevél. 

aquehei^ 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r,-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a. 19/18 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 
Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

és ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, lótoilak, kccsisültBnyük, ravatalozás! czik-
kek. Á ajánlatodat és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küld a 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szednek külön száza-

lékengedmény 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Orgona-
harmóniumokat 
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PETŐFI 
ö s s z e s költeményei 
Új népies é s ifjúsági teljes kiadás. 

A szövegét ellenőrizte és bevezetéssel ellátta: 

K A R D O S A L B E R T . 

A költő arczképével. 

Rendkívül díszes aranyozott vászon-
fedelű kötésben fedelén Petőfi aranyozott 

dombornyomású szobrával . 

Ára 2 korona 40 fillér. 
Megrendelhető a kiadónál: 

HEGEDŰSES SÁNDOR 
könyvkiadóhivata lában 

Debreczenben. 

Első magyar villamos erőre barendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
c s . é s k i s * . u d v , h a n g s z e r g y á r o s , 

a m. kir . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek s t b . szá l l í tó ja -
Budapest, II., Lánezhíd u. 5. Gyár: ÖntíLáz-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Specsialista: vonós- és fuvóhangszerek 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. 
Régi mesterhegedíík vétele és eladása. 

Legnagyobb r a k t á r és 
= g y á r . = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgoiia-harmó.iiumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor . - tó l föl jebb. 

Pontos és 
l e g j o b b 

# 
mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt 

ORAR 5 évi 
jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereR, 
yH evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak g^p- r é s z l e t f i z e t é s r e i s I 

J a v í t á s o k r a s v i d é k i m e g r e n d e l é s e k r e kü lönös gondot 

f o r d í t o k . Á r j e g y z é k 2 0 0 0 r a j z z a l ingyen és b é r m e n t v e . 

POLGÁR KÁLMÁN 
müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Korút 29. 

f ^ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ « £ í l ' 
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Az Élet Könyvéből. 
Mikor Krisztus eljö. . . 

„Tudom, hogy Messiás jő, a 
kit Krisztusnak neveznek; mi-
kor az eljő. megjelent nekünk 
mindent." Ján. 4.s;,. 

Mintha kopár őszön új tavasz születne! Mintha 
fehér, hideg, téli világban virágoskert édes illata áradna 
felénk! Homályos napjainkban a Jákób kútjára sütő déli 
nap belesugárzik. Forrásvíz fakad a pusztában, a kövek 
között s a kőlelkek mélyén is. Új ̂ csillag fénylik a csil-
lagsugáros éjszakán. Messziről egy tisztább világ éneke 
s zenéje szűrődik lelkünkbe lágyan. Kicsiny és nagy 
házakban valami jótékony melegség áradoz. Elhagyott 
gyermekek, magukba térő ifjak, fáradt emberek s hal-
dokló aggok lelkébe is elhat a reménységnek egy-egy 
sugara. A mentő, gyógyító, javító és gondviselő szeretet 
hajlékaiban is kedves várakozás támad. A büntető igaz-
ság szomorú házaiban is tisztább érzés és jobb remény-
ség fakad. A keresztyén emberiség határain túl terjed, 
ez a nemeseb hangulat és reménykedő várakozás. Jobb 
jövendő várá; .ban, egy a világ minden népe, mint egy 
család. Képzelet, elmélkedés és hit készítette úton, köl-
tészet, bölcselet és vallás fényes szellemösvényén, csodás 
királyi vendég száll sok százmillió lélekbe. 

Advent van! 
Adventje van még a samáriai asszonynak is! 
A nép, melyből származott, a pogányság és zsidó-

ság tarka vegyüléke. Faját s vallását beszennyezé. Most 
megvetés, sőt gyűlölet tárgya a nép előtt, a mely közül 
az üdvösség támadt. Romlott hitének temploma romban 
hever a Garizim hegyén. E megvetett nép megvetett 
asszonya ő. Sorsüldözött és bűntől megsebbzett. Négy 
férfiúval kötött frigye bomlott már fel. Egyik ifjan halt 
el; másik öreg volt s hamar bevégzé életét. A harma-

diktól elbocsátó levelet kapott; a negyediktől ő igye-
kezett szabadulni. Most az ötödik férfi házában törvény-
telen és tisztátalan frigy asszonya. Elete olyan hétköz-
napi, mint Sikár városa. Lelke kemény és kopott, mint 
a Jákób forrása szegőköve. Szive a tisztaságtól oly üres, 
mint korsója, mellyel a forráshoz ment. Képzelt boldog-
sága is oly rövid ideig tart, mint a korsójába merített víz. 

Es mégis! Mégis adventje támad. A faj szenvedély, 
a bűnös testiség, a hagyományos vallásosság és a szürke 
élet-unalom alatt lelke mélyén adventi reménység él. 
Mélyen, mint a búzamag a hant között, az ibolyagyökér 
a téli hó alatt és a forrás a samáriai földben, a melyhez 
hajdan Jákob kutat ásatott. S mikor a megvalósult advent 
sugara reásüt, mint a keleti ég déli napja a Jákób kút-
jára . . . Mikor tavaszi szellő csókolja a halavány han-
t o t . . . Mikor az üdv forrásának ásóját mélyen lelkébe 
meríti maga az Üdvözítő . . . Akkor kitör lelkéből, mint 
felszökellő vízsugár, mint hirtelen virágzó nagy keleti 
virág, az adventi remény : „Tudom, hogy Messiás jő, a 
kit Krisztusnak neveznek; mikor az eljő, megjelent 
nekünk mindent". 

Boldog asszony! Az adventi reménység megvalósu-
lását láthatta azonnal. A várt Messiásnak, az eljött 
Krisztusnak ajakáról hallotta a boldogító valóságot: „Én 
vagyok az". És teljes valóságában tapasztalhatta a 
Krisztus üdvözítő szeretetének édességét és fenségét: 
mindent megjelentett, mindent megbocsátott s az isten-
gyermeki élet boldogságát adta neki és minden hívő 
embertestvérének. 

Mikor Krisztus eljő: Jákób kútjánál üdv forrása 
fakad, a samáriai asszony az üdv világába lép, a bűn 
gyermeke Isten gyermekévé születik, a boldogtalan világ 
istenországgá dicsőül s valósággá lesz a boldog örök élet. 

Mikor Krisztus eljő . . . Ez a nagy reménység rej-
tőzik a pogány népképzeletnek a szabadít óról szóló 
meséiben, az aranykorszakra való várakozásában, a böl-



cselŐk magasabb eszményeiben, a vallások megváltó-
hitében. Ez az egész emberiség adventi reménye. 

Mikor Krisztus eljő . . . Ez a reménység ég állan-
dóan mint Mózes bokra, az üdv népe prófétái és szent 
magja lelkében. Szabadság, béke, tisztaság, gazdagság, 
szeretet, boldogság s örökkévalóság ; mindez egy szóba 
foglalva: a Messiás. Ez a nép az adventi nép s ez az ő 
adventi reménysége. 

Mikor Krisztus eljő . . . Ez a nagy reménység át-
hatja a lelkét minden Krisztuskövetőnek két évezred óta. 
De egész másképen! Nekik eljött Krisztus, lelkük, éltük 
Ura, üdvük nagy Királya. De még van bűn, gyarlóság, 
erőtlenség bennünk. De még van néha kicsinyhitűség, 
gyötrő kétely, meghidegült szeretet éltükben. Azért fáj 
és azért sovárog lelkük tökéletes, erős, boldog élet után, 
mikor Krisztus eljő az egész lélekbe, az egész életbe. 
— De még tenger bűn s boldogtalanság uralkodik a 
világban. Mikor Krisztus eljő minden lélekbe, minden 
intézménybe, az egész világba, üdvöt teremt s uralkodik 
minden keresztyén, zsidó és pogány örök életében : ez 
a keresztyénség adventi reménye. 

Emberiélek, magyarlélek, eljött-e a Krisztus hozzád ? 
Magyar egyház, gondozod-e minden megváltottját. Való" 
sitod-e hűségesen a keresztyénség programmját? 

Lelkünk elégedetlen? Házunk békétlen? Egyházunk 
erőtlen ? Hazánk szerencsétlen ? Annál szentebbül higy-
jiik: Mikor Krisztus eljő . . . Annál hősiesebben imád-
kozzunk, dolgozzunk és tusakodjunk, míg a puszta kivi-
rágzik, az éjszaka nappallá derül, minden lélek újra 
épiil, minden egyház ékessé lesz, míg az adventi remény-
ség karácsonyi valósággá válik, . . . mikor a Krisztus 
eljön! V. J. 

Építsünk lelki oszlopokat! 
A Kálvin-ünnepélyek lezajlottak. Nincsen neme-

sebb idea, a melyet a szónokok amaz ünnepies órákban 
a visszaemlékezés hatása alatt nem érintettek volna. 
Sok szép beszéd hangzott el nálunk és a külföldön egy-
aránt. Itt az ideje, hogy levonjuk a tanulságokat, hogy 
a jövőre nézve a teendőkkel tisztába jővén, azt az erőt, 
melegséget, világosságot, a melyet nyertünk, gyümölcsöz-
tessük, a gondolatokat meggyőződéssé fokozzuk, megter-
mékenyítsük, oly tudománnyá emeljük, mely erővel teljes 
cselekedeteknek kiinduló pontja legyen. 

Szükségünk van erre. Az a külföldi tudós, a ki 
néhány héttel ezelőtt meglátogatott bennünket, s viszo-
nyainkat, küzdelemre való képességünket, erőnket a szak-
ember tudásával és nagy rokonszenvvel tanulmányozta, 
két kérdést állit fel: Hű marad-e a magyar kálvinizmus 
ősi hagyományaihoz ? Lesz-e elegendő ereje arra, hogy 
nagy történelmi szerepét továbbra is betölthesse ? Fel-
teszi a kérdést és egyenes-választ nem igen ad. Mégis 
jellemzők idevonatkozó szavai. Jellemzők és gondol-
kodásra késztetnek, mert barátunknak szavaiból — ha 
nem csalódunk — némi bizalmatlanságnak sejtelme érez-

liető ki a magyar kálvinizmus jövőjét illetőleg. A fel-
vetett két kérdésre így válaszol: „Sokakat aggodalom 
fog el", „Az élet sokat igér — keveset ad". 

Nem régiben igen előkelő helyről hallottunk fej-
tegetéseket, melyeknek egy része különösen felhívja a 
ügyelmet, sőt az igazságnak mélységes érzésével a teen-
dőre is reá mutat. Reá mutat ezekkel a szavakkal: A 
tekintély oszlopai meggyengültek. Mi a teendő? „Ezeket 
az oszlopokat a lélek belső oszlopaival kell pótolni!" 

A Kálvin-ünnepek után nem érdektelen foglalkozni 
ezzel a kívánsággal. Miért? Volt idő, a mikor Kálvin 
szakasztott ilyen helyzetben volt. Mint ifjú ember ő is 
látott sarkoszlopokat ingadozni. Nem állott meg; keresett, 
épített másokat, a melyek minden emberitől függetlenül 
biztos támaszt nyújtottak sokat zaklatott szivének. Szinte 
közmondásszerü. mennyire át volt szőve élete a küzdelem-
mel. Eletének egész útja ott húzódott a Golgotha alján. 
Megváltóhoz közel! Maga mondta magáról halálos ágyán : 
„Megfoghatatlan küzdelmek között éltem!" 

Kálvin nem tört össze. Miért? Volt lelki oszlopa ós 
ez az oszlop igen erős volt. 

Honnan építette föl lelkének erősségét? Csak azt 
látjuk, hogy belemerült az írásba. Mit talált abban ? E 
kérdésre a feleletet egy egész élet adja meg. És milyen 
élet! Nincsen abban az ellenmondásnak, a tétovázás-
nak soha semmi árnyéka sem. Maga mondja magáról: 
nem emlékszem, hogy akár akarva, akár akaratlanul 
magamnak ellentmondottam volna. Csak nagyon halová-
nyan és töredezve tudunk beszámolni arról, mit talált ő 
az írásban. Megtalálta az emberi cselekedeteknek, köte-
lességeknek zsinórmértékét; magyarázatot arra nézve, a 
mit világnak, életnek, embernek nevezünk; magára 
nézve pedig talált lelki összhangot, erősséget, vagy hogy 
a már idézett képes kifejezéshez tartsuk magunkat, — 
talált lelki oszlopot. 

Őszintén szólva, nem igen tudunk magunknak képet 
alkotni arról az örömről, a mit Kálvin érzett akkor, a 
mikor keresett és — talált. Mi csak kettőt látunk: túl-
áradó érzéssel hajlik a könyvek könyve fölé és mondja: 
Heuréka! Megtaláltam. Ez az egyik. Azután meg azt 
látjuk, hogy lelki egyensúlyának, ama lelki oszlopnak 
oltalma alatt szinte emberfölötti elhatározások születnek 
elméjében. Gondol merészet és nagyot és — látjuk — 
szent lelkesedésében rá teszi életét. Nemcsak maga jár 
szilárd talajon, de millióknak megmutatja az utat; épít 
egyházat, lényének sajátszerűségével a keresztyénség 
nagy tömegének fejlődését évszázadokra megszabja; új 
világnézetet teremt. 

Okoskodunk, de a hideg elme soha sem fogja meg-
érteni e tüneményt. Számba kell vennünk, mit ad az 
embernek a meggyőződés ereje. A lelki oszlop oltalma 
alatt találja meg az ember önmagát és tudja magát el-
határozni. A múltnak eseményei arra tanítanak bennünket, 
hogy a szent elhatározásukat ne becsüljük kevésre; 
értékük a hévségnek állandóságától függ. Az a nagy-
enyedi diák, a ki egy pálczával kezében idegen föld-



részbe indult, nagy dolgokat művelt. Miért? Mert volt 
szivének hite. Hasonlóképen indult el Kálvin is s nagy 
dolgokat művelt. Miért ? Mert volt meggyőződése, volt-
lelki oszlopa. 

Michelet szerint Kálvin a vértanúság legtökéle-
tesebb alakja. Megvan benne a vértanúk rettenthetetlen 
bátorsága a szenvedések elfogadására, lelki ereje azok 
viselésére, nemcsak életének egy-egy felmagasztosult 
perczében, hanem egész életének öntudatos elhatározása 
szerint. 

Kételkedhetünk-e abban, hogy a félénk termé-
szetű, beteges ember valami magasabb erőre támasz-
kodik, midőn pl. így szól: „Mindabban, a mit az Isten 
parancsol, mindabban, a mit az Isten tilt, meg nem tán-
toríthat engem ennek az egész világnak a megütődése 
sem" ? Ne kételkedjünk ! Lelkiegyensúlyát semmi vihar 
sem rázta meg, még pedig azért, mert erős volt az osz-
lopa. s eme lelki oszlop oltalma alatt izmosodott meg 
munkaereje, a mellyel egyházát a szentek közösségévé 
igyekszik tenni, a hol egyedül Krisztus uralkodjék. Ennek 
a lelki oszlopnak árnyékában táplálkozott az a nyugal-
mat nem ismerő munkaszeretet, a mellyel életerejének 
roncsait sem kíméli. 

De kérdezzük meg őt magát, miben áll az ő ereje ? 
Kétféle nyilatkozat áll egymás mellett. Halálos ágyán így 
szól: „A mit én tettem, mindaz mitsem ér. Tudom, ellen-
ségeim föl fogják ellenem szavaimat használni; de én 
ismétlem : a mit tettem, semmi. Nyomorúságos teremtés 
vagyok!" E nyilatkozatot sokféle változatban hangoz-
tatja azelőtt is: Önmagában semmi, „Csak arra méltó, 
hogy a föld férgei közé számíttassék". Egészen más, 
mikor arról van szó, mi ő ama bizonyos ingyen való 
kegyelemből, a melynek erőssége az ő gyöngeségében 
dicsőül meg. Egy helyen egyenesen Dávid királyhoz hason-
lítja magát, mert — így szól — „valamint ő a nyáj mellől 
az ország legnagyobb méltóságára hivatott meg, úgy 
engem is a nyomorúságból, a homályból vont elő az Úr 
s az evangélium hírnökének, hirdetőjének tiszteletreméltó 
hivatalát ruházta reám". 

Kissé hosszan maradtam Kálvin mellett, de végre 
is még az ő esztendejében vagyunk. Azután meg nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a reformátor mennyire 
erős, független lelki oszlopának oltalma alatt! Ereje 
van az engedelmességre. íme ott áll egy életen át, mint 
maga a megtestesült engedelmesség és szól: „Meggon-
dolva, hogy a magam ura nem vagyok, cor menni tanquam 
mactatum ofí'ero, szivemet áldozatul hozom". 

Nem frázis, hanem kézzel fogható tény, hogy az 
egyházakra és az egyháziakra a közönségesnél nagyobb 
feladat vár: a szellem fegyvereivel kell megvédelmez-
niük a milliókat a hitetlenség s az annak nyomában 
járó hanyatlás ellen. A montaubani tudósnak érintett 
kérdése ide vonatkozik. Tanulmányozta viszonyainkat; 
de erre a kérdésre: van-e elegendő erőnk feladataink 
megoldására — határozott választ formálni nem tud. 
„Az élet sokat igér — keveset ad 1" 

Ilyen előzmények után hangzott el a beszéd amaz 
előkelő helyről, sürgetve a tekintély oszlopainak a lélek 
belső oszlopaival való pótlását. Kálvin életének pél-
dájával tanít nemcsak arra, hogyan emelheti fel az 
ember lelkében amaz erősséget, hanem megmutatja, hogy 
a kemény, a szilárd meggyőződésű emberek a küzde-
lemre, az építésre alkalmas emberek. 

Föl fognak-e épülni a szóbanlevő oszlopok? Re-
méljük, igen, sőt — ha nem csalódunk — itt-ott már 
meg is indult az építés munkája. Építsük ki a lélek 
belső oszlopait. S akkor a genfi reformátor magyar fiai 
között nem fognak teljesedésbe menni a költő baljós-
latú szavai: 

„Más faj állott a kihunyt helyére : 
Gyönge fővel, romlott, szívtelen; 
A dicső nép, mely tanult izzadni 
S izzadás közt hősi bért aratni: 
Névben él csak, többé nincs jelen". 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

TÁRCZA. 

Dr. Dods Márk. 
1834—1909. 

Ez év április 26-án a Skót Egyesült Szabad Egy-
háznak egyik kimagasló, az egész theologiai világ előtt 
ismert tudósa, dr. Dods Márk edinburghi theol. profes-
szor, hunyta örök álomra szemeit. Neve előttünk, magya-
rok előtt sem ismeretlen. A kik 1889 óta az edinburghi 
New College-nek hallgatói voltak, bizonyára emlékeznek 
izmos alakjára, tipikus skót arczára, szelidnézésű sze-
meire, mindenek fölött pedig történeti igazságokra alapo-
zott, gondolat-ébresztő bibliamagyarázataira. A kik éle-
tében nem hallgatták, azokhoz is beszélnek gondolatai 
egyik kétkötetes munkájában (Szt. János ev. magyará-
zata) mely nyelvünkre is át van ültetve. Nem lesz tehát 
érdektelen, ha e nagy embernek küzdelmekben gazdag, 
tanulságos pályafutásával s széleskörű, építő munkálko-
dásával közelebbről is megismerkedünk. Ha pedig azt is 
megemlítjük, hogy ezt a világhírű tudóst honfitársai több 
ízben eretnekséggel vádolták: akkor meg épen alkalom-
szerűvé válik élettörténetének ismertetése. 

Dods nagy volt mint tudós, mint író; de talán 
még nagyobb mint ember. Az a türelem, megnyugvás, 
a mivel a legnehezebb megpróbáltatásokat viselte ; az a 
rendíthetlen hit, bizonyos reménység, a mivel az igazság 
diadalát várta; az a személyválogatást nem ismerő sze-
retet, mellyel embertársaihoz, kicsinyhez úgy, mint nagy-
hoz, viseltetett: ezek a krisztusi erények már életében 
csaknem a szentek közé avatták, — mint egyik barátja 
róla tartott emlókbeszédében mondotta. 

Vannak tudósok, kik halhatatlan eszmékkel, hálát 
érdemlő alkotásokkal gazdagítják az emberiséget; de 
életük végzett munkájuknak szembeszökő czáfolata. 
Dods nem tartozott ezek közé. Az ő életének folyása 



irányította tudását; viszont, hirdetett tudománya tüköré 
volt életének. A fölismert igazságot nemcsak őszintén 
és bátran kimondta, hanem át is érezte, át is élte. Az 
ilyen lelkületű ember pályája pedig rendszerint félreis-
merések, mellőzések, csalódások, bukások gátjain át vezet 
győzelemhez, — de győzelemhez vezet. 

Dr. Dods "Márk 1834-ben, Northumberland Bedford 
nevű városában született, hol atyja 1811-től 1838-ban 
bekövetkezett haláláig lelkész volt. Az özvegyen maradt, 
édes anya 4 éves gyermekével Edinburghba költözött. 
Dods itt kezdi s itt is fejezi be iskoláit. Középiskoláinak 
végeztével az egyetemre iratkozik s 1854-ben megsze-
rezi a „Master of Arts" akadémiai rangot, melynek bir-
tokában, mint hivatalnok, a National-Bankban nyer alkal-
mazást. Azonban csakhamar belátja, hogy ez a pálya nem 
felel meg hajlamainak. Két év múlva újra beiratkozik 
az egyetemre, majd a New College növendéke lesz, hon-
nan 4 év múlva kitűnő eredménynyel indul el a lelkész-
kcdés tövises útjára. Az övé csakugyan tövises. Meg-
kezdődik már káplán korában. 

A kitűnő bizonyítványokkal rendelkező, nagyszor-
galmű ifjú hét esztendeig nem kap rendes lelkészi állást. 
E hét év alatt 23 helyre pályázik s ugyanannyi helyen 
bukik el. Lehet-e fiatal káplán emberre nézve megszé-
gyenítőbb, kétségbeejtőbb állapotot elképzelni ? ! Más 
ember az ő helyzetében leveti palástját s új foglalkozást 
keres. Dods pedig, hivatottsága érzetében, még nagyobb 
buzgalommal fog a tunulásnak; meggyőződése az, hogy 
a ki komolyan készíti elő magát pályájára, annak bizo-
nyosan helye is lesz az egyházban. 

És Ő komolyan készült. Kápláni éveit Edinburghban 
és környékén töltötte, így közelében maradt a tudomány 
forrásainak, a nagy könyvtáraknak s szabad idejét itt 
és íróasztala mellett töltötte. Kedves tárgya a görög-
nyelv és irodalom, valamint a Szentírás volt. 

De nemcsak tanult, hanem korán megkezdte a 
könyvírást is. Egymás után jelentek meg szebbnél szebb 
művei. Tanulmány szt. Ágostonról, — Krisztus élete, — 
Fordítások Lange-ból, — Buzgóság könyve, — A hét 
gyülekezethez írt levelek, — Az imádság, mely imád-
kozni tanít. Hogy ezek a munkák nem kezdő ember 
kísérletezései, a ki csak feltűnési vágyból nyomatja ki 
elméje zsenge termékeit: mutatja a közönség érdeklő-
dése. Ez utóbbi munkája pl. tíz kiadást ért. A névte-
len káplánnak előbb van olvasó közönsége, mint hall-
gatósága, 

Szinte megmagyarázhatlan, hogy ily nagy képes-
ségű ifjút miért nem siettek a gyülekezetek megválasz-
tani. Külseje nem lehetett ok, mert Dods szép, magas 
papi alak volt s arcza magán viselte a skót faji jelleg 
minden rokonszenves vonását; hanem előadása száraz, 
egyhangú volt és hiányzott belőle — dr. Spurgeon sze-
rint — a skót nép előtt annyira nélkülözhetlen kenet-
teljesség ; azután beszédeit eleitől végig úgy olvasta. 
Ha idevesszük még határozott önálló egyéniségét, mely 
a Ilit némely kérdéseiben a közvéleménytől eltérő fel-

fogását nem palástolta: akkor körülbelül megtaláltuk 
mellőztetésének okait,. 

1864-ben megüresedett Glasgowban a Renfield Free 
Church nevű parókhia; ide végre megválasztották lel-
késznek. Az új fordulat a mennyi örömet, ugyanannyi 
keserűséget hozott. A gyülekezet egy része u. i. nem 
nyugodott bele a választásba s megfölebbezte, azzal az 
indokolással, hogy Dods a szombat-kérdés — the ques-
tion of the Sabbath — felől tévtanokat hirdet. S mikor 
ellenfeleinek akarata nem teljesülhetett, közülök többen 
kiléptek az egyház kebeléből. így kezdődött gyakorlati 
lelkészkedése. 

Azonban szelíd bánásmódjával, türelmes modorával, 
bölcs beszédével rövid idő alatt megnyeri gyülekezete 
nagy többségének rokonszenvét. Különös vonzalommal 
foglalkozik a kis gyermekekkel és ifjakkal; számukra 
külön isteni tiszteleteket tart. Komoly munkálkodása 
mellett nemcsak arra talált időt, hogy az ifjúság szóra-
kozásaiban gyönyörködjék, hanem abban — mint kiváló 
sportkedvelő — részt is vesz. 

Glasgowban — előadásának külső fogyatkozásai 
mellett is — híres egyházi szónokká lesz. Nem egyszer 
messze földről jönnek idegenek, hogy gondosan kidol-
gozott, eszmékben gazdag fölolvasásait hallgassák. Glas-
gow büszke és féltékeny papjára. 1869-ben Edinburghba 
hívják a Free St. George's templomba, dr. Candlish mellé 
másod-lelkésznek ; de hívei marasztására a meghívást 
nem fogadja el. Hat évvel később a glasgowi College 
kínálja meg tanári székkel, — hiába. Hívei szeretetét 
többre becsüli terjedő hírnévnél, emelkedő jövedelemnél. 

Csakhogy a boldogság nem soká tartott. Csakhamar 
olyan esemény történt, mely alapjában megzavarta Dods 
békés nyugalmát. 1877-ben nagyszabású beszédet mondott 
gyülekezetében, melyet „Inspiration and Revelation'' — 
Ihletés és kijelentés — czímen ki is adott. E beszédben 
elismeri, sőt meggyőző érvekkel bizonyítja, hogy a Szent-
írás ihletett könyv, melyet Isten hitünk és életünk szabá-
lyozójául adott; de tagadja, hogy az egyes szókat és 
kifejezéseket — verbal inspiration — ugyanazon tekin-
tély és csalatkozhatlanság illeti, a mi magát a kinyilat-
koztatás anyagát. A beszéd nagy feltűnést keltett; külö-
nösen izgalomba hozta elveinek lappangó ellenségeit. 
Vádat emeltek ellene először a presbyteriumban, hogy 
eretnek tanokat hirdet; követelték, hogy vonja vissza 
állításait, vagy mondjon le. A presbyterium behatóan 
foglalkozott a kérdéssel s békés útra akarta terelni az 
ügyet, de nem sikerült. Dods a kimondott igazsághoz 
ragaszkodott, ellenségei pedig nem engedtek. 

így a dolog a nagygyűlés (General Assembly) elé 
került, hol Dods gyönyörű beszéddel igazolta álláspontját 
s tisztázta magát. ítéletre nem is került sor. De az eset 
hullámai hosszú ideig kavargásban tartották Dods felől 
a véleményeket, a mi a zavartalan munkálkodást meg-
lehetősen gátolta. A gyülekezet többsége ugyan feled-
tetni igyekezett a sérelmeket s negyedszázados papságát 
fényes jubileum keretében ünnepelte; 1,000 font sterling 



(24,000 kor.) ajándékot s félévi szabadságot adott lelki-
pásztorának ; de azért a régi egyensúly nem állott 
többé helyre. 

(Folyt, köv.) 
Lukácsy Imre. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Tanügytörténeti és pedagógiai czikkek 
repertóriuma 1908-ig bezárólag. 

(Folytatás.) 

Deák Gerő. A gymn. énekoktatás érdekében. (Erd. 
Pr. Közi. 1889:286 1. stb.) 

A ehorál éneklésről (Erd. Pr. Közi. 1889: 
483 1.) 

— A gymn. énekoktatás érdekében. (Pr. Egyh. és 
Isk. L. 1889:1021 1. stb.) 

Debreczeni főiskola. Paedagógiai levelek. (Pr. Egyh. 
és Isk. L. 1843:260 1. stb.) 

Dicső András. Ismétlőiskolai tantervjavaslat. (Sáros-
pat, L. 1899:20 1.) 

— Rövid válasz a közönséges törvények tanítása 
ügyében. (Sárospat. L. 1899:92 1.) 

— Egy pár szó az ismétlőiskolai tantervjavaslatokról. 
(Sárospat. L. 1899:633 1.) 

— Minő vallásos ismeretek és hogyan taníttassanak 
sikeresen népiskoláink első osztályában. (Sárospat L. 
1901: 674 1) 

Demeter Samu. A népiskolai vallástanításról. (Erd. 
Pr. Közi. 1872: 51 1. stb.) 

— Népiskolai ügy. (Erd. Pr. Közi. 1872:201 1. stb.) 
Dezső Lajos. Tanterv a tiszáninneni ref. egyház-

kerület népiskolái számára. (Sárospat. L. 1893 :95 1. stb.) 
— Nvelvoktatás a népiskolában. (Sárospat. L. 1897 : 

413 1. stb.) 
— Az ismétlőiskolák tanterve (Sárospat. L. 1899: 

140 1.) 
—• Tantervjavaslat a tiszáninneni ref. egyházke-

rület népiskoláinak ismétlőosztályai számára. (Sárospat. 
L. 1899 :156 1.) 

Dicső Endre. Vélemény a tiszáninneni ref. egy-
házkerület népiskolái számára készített új tantervről. 
(Sárospat. L. 1893:478 1. stb.) 

— Van-e szükség fali olvasó táblákra a népis-
kolában. (Sárospat. L. 1896 : 671 1.) 

— Valláserkölcsi nevelés. (Sárospat. L. 1897: 
355 1.) 

— A közönséges törtek tanítása a népiskolában. 
(Sárospat. L. 1898: 955 1.) 

Dóczi Imre. (Jornélius Nepos az iskolában. (Pr. 
Egyh. és Isk. L. 1892:724 1.) 

— Dr. Kármán és a gyakorló gimnázium.. (Debr. 
Pr. L. 1897:300 1.) 

Dolinay Gyula. Népkönyvtárak és népolvasmányok. 
(Erd. Pr. Közi. 1887:452 1.) 

Dombi László. A. Horatius Flaccus Carmen saecu-
lareja. (Sárospat. L. 1900:404 1. stb.) 

— Az iskolák túlzsúfoltsága. (Sárospat. L. 1901: 
345 1.) 

Dózsa Dénes. A magántanítói rendszer módosítása. 
(Erd. Pr. Közi. 1884: 147 1.) 

Dömötör János. A szemléleti oktatás mint a nép-
iskolai tanírás központja. (Dunántúli Pr. L. 1899 :53 I. stb.) 

Duka Tivadar. A biblia és a reformáczió. (Sárospat. 
L. 1896:578 1.) 

Elefánt Miklós. A konfirmáczióról és a konfirmá-
cziói kézikönyvekről. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1861:477 1.) 

Ellenei József. A kisérleti fizika tanítása a jénai 
és lipcsei egyetemeken. (Sárospat. L. 1898:62 1. stb.) 

— Ref. gymnáziumaink tantervreviziója. (Sárospat. 
L. 1901:127 !) 

— A villamosság lényege. (Sárospat. L. 1901:69 
1. stb.) 

Elemi iskola. Felekezeti elemi iskoláink bajai. 
(Debr. Pr. L. 1893:663 1. stb.) 

Erdemjel. A sárospataki ref. főgymn. tanárkarának 
előterjesztése az érdemsorozatnak a gymn. osztályokba 
való visszahozatala ügyében. (Sárospat. L. 1891: 626 1.) 

Eötvös Károly Lajos. A cselekvényes oktatásról 
(Pr. Egyh. és Isk. L. 1885:845 1. stb.) 

— Protestáns népirodalom. (Pr. Egyh. és Isk. L. 
1887:65 1.) 

— Az állami iskolák vallási iránya. (Pr. Egyh. és 
Isk. L. 1887:1483 1.) 

— A protestáns nőnevelés. (Pr. Egyh. és Isk. L. 
1892:677 1) 

— Kézügyességi oktatás népiskoláinkban (Debr. 
Pr. L. 1893:22 1.) 

A módszer kérdése (Debr. Pr. L. 1894:22 1.) 
Erdélyi Indali Péter. A magántanítók képzéséről. 

(Pr. Egyh. és Isk. 1866:657 1. stb.) 
Erdős József dr. Magyar protestáns néptanítók 

missziója. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1886:1165 1. stb.) 
— Valami a vasárnapi iskoláról. (Debr. Pr. L. 

1886:431 1. stb.) 
— A hittanhallgatóklótszámának apadásáról (Debr. 

Pr. L. 1896 :67. 1. stb.) 
Erőss Lajos. Á népoktatási törvénytervezet. (Debr. 

Pr. L. 1904:357 1.) 
Fábján Dániel. Elmélkedés elemi iskoláink felett. 

(Erd. Pr. Közi. 1872:81 1.) 
Fábján Mihály. Vezérelvek a bibliai történetek, 

mint az isteni kijelentés történelmének tanításában. (Sá-
rospat. Füz. 1862:689 1.) 

— Sokrates jellem és életrajza (Sárosp. Füz. 1862:1 
1. stb.) 

Fábriczt) János. A reformáczió neveléstörténeti je-
lentősége. (Pr. Egyh. és Isk. L. 1888:102 1. stb.) 

— A baj mélyebb okai. A tanítók egvöntetü képe-
sítéséről. (Sárospat. L. 1892:24 1.) 

Faragó János. Az iskolai fegyelmezés kérdéséhez. 
Dunántúli Prot, Lap.) 

— Középiskoláink és a magyar alföld. (Debr. Pr. 
L. 1900:333 1. stb) 

— Az érettségi vizsgálat reformja, (Dunántúli Pr. 
L: 1896 : 373 1) 

Farkas Kálmán. Néhány szó a vallástanítás reform-
járól (Pr. Egyh. és Isk. L. 1899:307 1. stb.) 

Farkas Imre. Földrajz a népiskolában. (Debr. Pr. 
L. 1899:509 1.) ' Dr. Barcsa János. 

(Folyt, köv.) 

BELFÖLD. 

A magyarhoni ág, hitv. evangélikusok 
egyetemes gyűlése. 

November 17-től 20-áig tartotta a magyarhoni ág. 
h. ev. egyetemes egyház ez évi közgvőlését dr. Baltik 
Frigyes püspök és báró Prónay Dezső egyetemes föl-



ügyelő elnöklete alatt. Az első nap a Szentkirály-utczá-
ban lévő új otthonban volt a gyűlés, de a terem szűknek 
bizonyult s így a többi üléseket ismét a régi helyen, a 
Deák-téri iskola dísztermében tartották. 

A tanácskozást Hcindel Vilmos főesperes imája és 
közének előzte meg. Ezután br. Prőnay Dezső egyetemes 
fölügyelő, elnök megnyitotta a gyűlést. Hivatkozott arra, 
hogy az idén van félszázados évfordulója az egyház egy 
nagy küzdelmének, mely a császári nyílt parancs, a pá-
tens kibocsátása folytán támadt, s a melyben az egyház 
a jognak egyetlen fegyverét állította a hatalommal szem-
ben, hogy az őseinktől átvett önkormányzatot megvédel-
mezze. Az a nemzedék, mely ma részt vesz az egyház 
életében, még közvetlen kapcsolatban van azokkal, a kik 
az önkormányzat megvédésében részt vettek s így meg-
őrizhetik ezt a kapcsolatot az utódok részére. Ott küz-
döttek velünk — mondotta — a szegény evangélikus 
lelkészek is, kik többre becsülték az egyház jogait, mint 
a maguk anyagi előnyeit. 

A nagy helyesléssel fogadott megnyitó-beszéd után 
dr. Zsigmondy Jenő főjegyző fölolvasta az egyetemes 
fölügyelő évi jelentését. A jelentés kiemeli többek közt 
azt is, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter nem 
hajlandó a Luther-Otthon czéljaira államsegélyt adni. 
A tanárok javadalmazására és a tanítók korpótlékára 
vonatkozó, a tavalyi gyűlésen elhatározott föliratot föl-
terjesztette illetékes helyére. Úgyszintén a Ne temere 
ügyében megállapított föliratot is. Beszámol végül a pro-
testáns közös-bizottság üléseiről. 

A jelentés helyeslő tudomásul vétele után Győry 
István fölolvasta dr. Zsilinszky Mihály egyházkerületi 
fölügyelőnek genfi útjáról szóló, nagy érdeklődéssel hall-
gatott jelentését. A közgyűlés elismerését fejezte ki Zsi-
linszkynek. 

A tárgyalás további folyamán a gyűlés újonnan 
választotta a protestáns közös-bizottságnak evangélikus 
részről való tagjait. Az eddigi tagok mellé az elhunyt 
Ihász Lajos helyébe Véssey Sándor dunántúli egyház-
kerületi fölügyelőt választotta. Ezenkívül az új megálla-
podás szerint öt póttagot is küldött ki Osztroluczky Géza, 
Barcza Géza, dr. Kéler Zoltán, Radvány Antal és Münnich 
Kálmán személyében. 

Nagyobb vitát idézett elő az, hogy a belügyminiszter 
és a főrendiház elnöke, immár egy éve nem intézkedett 
az Ihász Lajos kerületi fölügyelő halálával megüresedett 
főrendiházi tagsági hely betöltése iránt. A tárgyhoz töb-
ben szóltak hozzá. Dr. Zsillinszky Mihály nem azért 
szól, mert az ő személyéről van szó, de ezt a halogatást 
sérelmesnek tartja. A főrendiházi hely az egyháznak 
törvényes jogán alapul s így annak betöltését nem kérni, 
hanem a törvényre hivatkozva, követelni kell. Báró Prónay 
Dezső elnök sérelmet lát annyiban, hogy a törvényt nem 
tartják meg s így a törvény végrehajtását kérni kell. Az 
eljárás alaki része az elnökségre bízandó, a mely minden-
esetre tudni fogja teendőjét. A maga részéről kijelenti, 
hogy Ihász Lajos halálának az illetékes helyen való 
bejelentésével és az új főrend behívása szükségének 
jelzésével föladatának eleget tett. Többek fölszólalása 
után az egyetemes gyűlés úgy határozott, hogy a főrendi 
behívás eddigi halogatásában törvényes jogainak sérel-
mét látja s a főrendiház újjászervezésére vonatkozó tör-
vényre való hivatkozással a belügyminiszter sürgős intéz-
kedését kéri. 

A második napi gyűlésen löbb igen fontos tárgy 
került napirendre. Dr. Zsigmondy Jenő a jogügyi-bizott-
ság részéről többrendbeli előterjesztést tett. Előadta a 
bizottság által készített Utasítás tervezetét, mely a r. kath. 

főpapi karnak a Ne temeré-vel és a Providá-val kap-
csolatos utasítása ellen való védekezés módozatait álla-
pítja meg az ev. lelkészek részére. A Lapunkban is 
közzétett, 18 pontból álló tervezet fő irányelve az, hogy 
a támadó türelmetlenséggel szemben, a protestáns mél-
tóságot és erkölcsöt kidomborító, de mégis határozott föl-
lépést kíván megállapítani. A fontos tárgyhoz báró Prónay 
Dezső, Laszkáry Gyula, Scholtz Gusztáv, Szentiványi 
Árpád, dr. Sztehló Kornél, Jánossy Lajos, Bándy Endre, 
Zsilinszky Mihály és többen szóltak hozzá. Végül az 
Utasítás összes pontjait elfogadták. 

Dr. Zsigmondy Jenő a jogügyi-bizottság részéről a 
lelkészi fizetéseknek 2400 koronára való fölemelése tár-
gyában tett jelentést. Veress József felszólalásával szemben 
Zsilinszky Mihály rámutatott arra, hogy ez ügyben nem 
itt kell fölszólalni, hanem a képviselőházban és azon 
egyháztagoknak, a kiket a közbizalom oda beültetett. Gyu-
rátz Ferencz püspök az egész 1848. évi XX. t.-czikk 
végrehajtásának folytonos sürgetését s nem annak rész-
letekben való követelését tartja szükségesnek. Az egye-
temes gyűlés úgy határozott, hogy további nyomatékos 
eljárás czéljából az ügyet a protestáns közös-bizottság-
hoz utalja. 

A sérelmes új népiskolai törvény módosításának 
kérdése szintén élénk vitát idézett elő. A gyűlés Zsilinszky 
Mihály, Szentiványi Árpád, Prónay Dezső, Sztehló Kornél 
fölszólalása után elhatározta, hogy a törvény sérelmeinek 
megszüntetését, újra megsürgeti és újabb föliratot intéz 
a kormányhoz. Az ügyet a teljes elintézésig napirenden 
tartják. Az 1848. évi XX. t.-czikk végrehajtásának kér-
désével kapcsolatban a budapesti tudományegyetemen a 
protestáns theologiai fakultás fölállítása is szőnyegre 
került. Az egyetemes gyűlés a jogegyenlőségről ós viszo-
nosságról szóló törvényben biztosított jogait mellőzve 
látja abban, hogy az egyetemen csupán r. kath. theol. 
fakultás legyen. Többek fölszólalása után a gyűlés a 
fakultás fölállítása érdekében föliratot intéz a kormány-
hoz s a dolgot méltányos és törvényes elintézésig állan-
dóan napirenden tartja. 

A tanácskozás egyik fontos része volt ezután a 
bányai egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete 
is, illetve annak megerősítése s az ellene beadott föleb-
bezés. Az egyetemes egyház a jogügyi-bizottság javas-
lata alapján a szabályrendeletnek a jelölésből való tör-
lésre, illetve az utolsó fokon az ötös-bizottság döntésére 
vonatkozó intézkedését nem találja föl a zsinati törvé-
nyekben. A szabályrendeletet módosítás czéljából a kerü-
letnek visszaadja. 

A harmadik nap majdnem kizárólag a tanügyi-
bizottság jelentéseinek tárgyalásával telt el. A vallások-
tatás ellenőrzésére egy főigazgatói állás szervezésének 
kérdését a zsinat-eíőkészitő-bizottsághoz utalták. Az 
egyetemes gyűlés fölhívta az egyházkerületeket, hogy 
tanári szolgálati-szabályzatot dolgozzanak ki. A bányai 
egyházkerület javaslatára az egyetemes gyűlés fölhívja 
a kerületeket, hogy az állami iskolákban működő hitok-
tatók méltányosabb tiszteletdija érdekében az adatokat 
gyűjtsék össze és további eljárás czéljából az egyetemes 
egyházhoz terjesszék föl. Ugyancsak a bányai kerület 
javaslatára föliratot intéz a gyűlés a kormányhoz, a 
melyben a felekezeti tanárok fizetésének az államiakéval 
egyenlővé való rendezését és az igazgató-tanárok tiszte-
letdíjának a nyugdíjba való beszámítását sürgeti. 

A negyedik napon az egyetemes adóalap-bizottság 
jelentései kerültek napirendre. A bányai egyházkerület 
javaslatára utasították az adóalap-bizottságot, hogy mihelyt 
az összes adócsökkentési kérvények földolgoztattak, az 



adózási szabályrendeletet olyképen egészítse ki, hogy az 
a legméltányosabban legyen alkalmazható az egyházakra 
nézve. 

Hándel Vilmos a Luther-társaság jelentését adta 
elő, melyet tudomásul vettek. A bemutatott társasági 
alapszabályokat módosítás czéljából visszaadták. A tár-
saságnak 48,961 korona vagyona és 1802 tagja van. A 
nagy gerezd i egyezségbe ütköző ügyek megbírálására kikül-
dendő választott bíróságba az evang. egyetemes egyház 
részéről Szentiványí Árpád. dr. Kéler Zoltán ós dr. SzteMó 
Kornél választattak meg. 

Végül Gyürky Pál az egyetemes nyugdíjintézet 
jelentését terjesztette elő. A nyugdíjintézet 1908. évben 
66,573 korona nyugdíjat fizetett ki. A jelentéssel kap-
csolatban az egyetemes gyűlés fölkéri a református 
konventet, hogy az özvegyi nyugdíjra vonatkozó s a 
testvéri viszonyból folyó recziproczitást, hasonlóan az 
evang. egyetemes egyház intézkedéséhez, állítsa vissza. 
Veress József javaslatára, a theol. tanároknak az országos 
tanári nyugdíjintézetbe való fölvétele érdekében föliratot 
intéznek a kormányhoz. 

November 19-én este a theologiai tanárvizsgáló-
bizottság ült össze, a mely előtt ifj. Draskóczy Lajos 
eperjesi theol. rendkívüli tanár, a theol. tanári vizsgát 
egyhangú eredménnyel letette. 

K Ü L F Ö L D . 

Kálvin-jubileum a külföldön. 
A franczia protestánsok történelmi társulatának 

„Bulletin" czímű folyóirata 1909 július—augusztusi füze-
tében „Chronique littéraire" czímen külön fejezetet szentel 
a külföldön lefolyt Kálvin-jubileumi ünnepségeknek. 

A Kálvin-jubileum nemzetközi méreteket öltött. A 
világ protestánsai sok helyen ünnepeltek : a polgári ható-
ságok az egyetemekkel együtt. 

Londonban május 8-án az angol presbyteri egy-
ház a Marvlebone-templomban tartotta ünnepélyes közgyű-
lését, melyen Dr. Bawirick Amsterdamból az Institutio 
főbb tanításairól értekezett. Szerepeltek még Dykes Os-
ivald, a cambridgei kollégium volt feje és Home Sylvester, 
a whilfieldi kongregaczionalisták részéről. 

Az Egyesült-Államokban a presbyteriánusok világ-
szövetsége, melynek körülbelül hat millió tagja van, 
június 15—25-ig, New-Yorkban tartott kilenczedik zsinati 
ülésén ünnepelte Kálvin emlékét. 

Németországban, Braunschweigban Alsó-Szászország 
református egyházainak szövetsége a világi és egyházi 
hatóságok jelenlétében június 6-án fényes ünnepséget 
rendezett. Mirbt, marburgi tanár fölolvasásában azt fej-
tegette, hogy Kálvin nemcsak a református egyházé, 
hanem az egész protestáns világé. 

Strassburgban június 8-án a lelkészi értekezésen 
Will lelkész Kálvin szellemének a jelenlegi korra való 
hatásáról beszélt. („Kalvin's Bedeutung für unsere Zeit.") 

Erlangenban, a rajnamelletti Frankfurtban, Bres-
lauban a református egyházak lelkesen ünnepeltek. 

A bécsi, berlini, breslaui, haliéi, heidelbergi, strass-
burgi és giesseni egyetemek akadémiai üléseken emlé-

keztek meg Kálvinról. Lobstein, a strassburgi egyetem 
tanára történelmi és dogmatikai tanulmányt írt: „A vallá-
sos öntudat Kálvin szerint1' czímen (Connaissance reli-
gieuse d'aprés Calvin.) Párhuzamot von Kálvin keresztyén, 
erkölcsi és társadalmi elvei és kortársa, Montaigne pogá-
nyos és önző felfogása között. 

Francziaországban, Pár'isban június 27-én az Ora-
íoire-templomban gyűltek össze a hívek Kálvin emlék-
ünnepére. 

Noyon-ba, Kálvin szülővárosába egész zarándoklat 
indult. Picardiának ez a kis városa jelenleg 7336 lelket 
számlál. A városi könyvtárban mindaz megtalálható, a 
mi eddig Kálvinról a világirodalomban megjelent. Kálvin 
szülőházának helyén most a „Francé" nevű szálló áll 
(1'liőtel de Francé), melynek étkezője azon a helyen van, 
a hol -— 'a hagyomány szerint — Kálvin született. Nem 
látható itt se emlékmű, se emlékirat, de ebben az irány-
ban már mozgalmat indítottak. Tizenöt évvel ezelőtt né-
hány noyoni polgár azt az indítványt terjesztette a városi 
tanács elé, hogy a Kálvin szülőháza mellett elhúzódó 
utcát Kálvin-utczának nevezzék el. Az indítványt heves 
szóvita követte, de végre mégis elfogadták s egyúttal 
más tizenöt utczának is megváltoztatták a nevét. 

A „La Semaine lieligieuse de Genéve" 1909. júl. 
31-iki számában arról az ünnepeltetésről is említést tesz, 
melyben Kálvin négyszázados évfordulója Olaszországban 
részesült. Különösen a Rómában megjelenő „La Luce" 
czímű újság emelte ki Kálvin áldásos működésének nagy 
fontosságát. Itália több városában fölolvasások keretében 
foglalkoztak nagy reformátorunk korszakos jelentőségével. 

Ugyanez az a lap augusztus 14-iki számában említi, 
hogy Németországban nemcsak a református és egyesült 
evangéliumi egyházak tartottak Kálvin-jubileumot, hanem 
a lutheránus egyetemek és egyházközségek is. Egyházi 
méltóságok, tanárok és prédikátorok lelkesedéssel vettek 
részt az ünnepségeken. A protestáns egység ezen szép 
dokumentálása nem igen tetszett az ultra-lutheránus 
irányzat férfiainak. „ Die köstliche Perle" czímű újságban 
Clausen lelkész ezen czím alatt támad Kálvinra czikké-
ben : „Kálvinról, a ki a németországi lutheránus egyhá-
zak született ellensége volt." 

A „La Semaine Beligieuse" 1909. novemberi száma 
a Párisban október 2-án tartott Kálvin-ünnepélyről is 
beszámol külföldi rovatában. Félice lelkész elnökletével 
bizottság alakult, hogy Francziaország összes református 
egyházait bevonja a jubileum fényének emelésére. A 
bizottságot támogatta nemes munkájában a Protestáns 
Szövetség és a Protestáns Történelmi Társulat. Az ünne-
pélyt november elsején tartották meg a Trocadéro nagy-
termében. .PyAmbmx de Larbont tábornok elnökölt. Elő-
adták Marót Kelemen ós Béza Tódor néhány zsoltárénekét. 
A bizottság megfesttette Kálvin arczképét, gondoskodott 
arról, hogy a nagy reformátor életének kimagaslóbb 
mozzanatai képes kiadványokban örökíttessenek meg. 

Dr. Tari Imre. 



A magyarországi református egyház amerikai 
egyházmegyéje. 

(Folytatás.) 

19. Woodbridge-eartereti egyház. A woodbridgei és 
cartereti egyházak társegyházat alkotnak. Az istentisz-
teletek felváltva tartatnak : egyik vasárnap d. e. Wood-
bridgen s ugyanakkor d. u. Cartereten, a másik vasár-
nap pedig megfordított időrendben fungál a lelkész. 
Hétköznap nincsenek istentiszteletek. A mult évben 
urvacsorával éltek: 670. Tagsági dijat fizető ref. egy-
háztagok száma 213. A református vallásúak összes 
lélekszáma a woodbridgei-cartereti társegyházban 950, a 
a szórvány területén 50, összesen 1000. Népmozgalmi 
adatok, a mint az anyakönyv feltünteti: 1908-ban szüle-
tett és megkereszteltetett 42, az egyház fennállása óta 
összesen 182. Házasságkötések száma 1908-ban 11, az 
egyház fennállása óta 66. Meghalt és eltemettetett 
1908-ban 10, az egyház fennállása óta 40. Konfirmál-
tatott 1908-ban 6. az egyház fennállása óta 14, áttért 
az egyház egész fennállása óta 2. 

Az életképességet és anyagi állapotot az alábbi 
adatok mutatják: 

Woodbridgen a gyülekezeti tagok 1908-ban ösz-
szesen 478 dollár 24 centet adakoztak össze, úgymint 
egyháztagsági díjak fejében 107 dollár 40 centet, per-
selypénzben 161 dollár 52 centet, egyházi mulatságokból 
befolyt 147 dollár 67 cent, ehhez számítva az 1907. 
évi áthozatot, 109 dollár 74 centet, 1908-ban az egy-
ház összes bevétele 587 dollár 98 centet tett ki. Ezzel 
szemben a kiadása 495 dollár 56 cent lévén, a folyó 
év január elsején tiszta készpénzmaradványa volt 92 
dollár 42 cent. Az egyháznak van temploma, 6000 dollár ér-
tékben s vannak üres telkei, 2000 dollár értékben. Összes 
érték 8000 dollár, a melyen 5000 dollár hazai adósság 
fekszik. Ingatlanban tehát 3000 dollárja fekszik. 

A cartereti egyháznak 1908-ban összesen 3209 
dollár 97 cent bevétele volt, a mely összegből a gyüle-
kezeti tagok saját adománya 1161 dollár 92 cent, míg 
500 dollárt hazai templomépítési ingyensegélyből, 1310 
dollárt pedig kölcsönből bevételeztek. A gyülekezeti ado-
mányok így oszlottak meg : befolyt egyháztagsági díjból 
87 dollár 03 cent, perselypénzből 152 dollár 52 cent, 
kegyes adományokból 694 dollár 66 cent, egyházi mulat-
ságokból 227 dollár 71 cent. A cartereti egyház 1908. 
évi kiadása 3037 dollár 31 cent s így a pénzmarad-
ványa a folyó év január elsején 172 dollár 66 cent. 
Vagyoni állapota: templomának az értéke 6 ezer dollár, 
üres telkeinek értéke 1800 dollár, összes érték 7800 
dollár, a melyet háromezer dollár hazai adósság és 150 
dollár amerikai kölcsön terhel. Az ingatlanban fekvő 
tiszta vagyona tehát 4650 dollár. 

20. Mckeesporti egyház. Ez az egyházmegyének 
legifjabb gyülekezete. A mckeesporti magyar reformátu-
sokat a szomszédos Homestead város lelkésze, Harsánvi 
Sándor szolgálta a folyó év elejéig, ekkor azonban a 

mckeesporti magyar reformátusok elhatározták, hogy a 
Reformed Church helyett, a melyhez Harsányi Sándor 
tartozik, a magyarországi misszióhoz csatlakoznak. A 
mckeesporti egyházközséget, mint rendes anyaegyházat, 
a konventi elnökség csak a folyó évi szeptemberben 
vette fel az egyházmegye gyülekezetei közé, s mivel az 
egyházközség is csak ebben az évben alakult rendes 
anyaegyházzá, így a mult évről _ semmiféle adatokkal 
nem rendelkezik. Megalakulásától kezdve Borsos István 
utazó misszionárius volt az egyház lelkésze. Első rendes 
lelkésze Baja Mihály, jelenlegi wallingfordi lelkész lesz, 
a kit okt. 26-án választottak meg..Az ugyanezen napon 
megtartott esperesi vizsgálat szerint a mckeesporti egy-
háznak 250 egyháztagja, 433 dollár 30 cent készpénze 
és 306 dollárt érő leltári vagyona van. 

21. Clevelandi (east sidé) egyház. Itt van a legné-
pesebb gyülekezetünk, a mellyel csak a new-yorki, pitts-
burgi és perth-amboyi mérhető össze. Urvacsorával éltek 
1908-ban 2079-en. Rendesen fizető egyháztagok száma 
276; olyan egyháztag, a ki valamit adott, 476 volt. 
Anyakönyve a következő adatokat szolgáltatja: születések 
és keresztelések száma 1908-ban 131, az egyház fennál-
lása óta 1237. Házasságot kötött 1908-ban 33 pár, az 
egyház fennállásától fogva 495. Temetések száma 1908-ban 
50, az egyház fennállásától 492. Koufirniáltatott 19ü8-ban 
29, az egyház fennálása alatt 173. Áttérések (hozzánk) 
1908-ban 4, az egyház fennállásától fogva 18. 

A clevelandi east side-i egyház a mult év folyamán 
5587 dollár 40 cent összes bevételt mutat ki, a melyből 
2067 dollár 66 cent az 1907. évi áthozat, míg az 1908. 
évi bevételek 3519 dollár 74 centet tesznek ki. E gyüle-
kezeti bevételek a következőképen oszlanak meg: bevétel 
tagsági díjakból 1185 dollár 06 cent, perselyből 900 
dollár 12 cent, egyházi mulatságok tartásából 231 dollár 
56 cent, Isten dicsőségére való kegyes adományokból 
113 dollár, házbér és terembérből befolyt 1090 dollár. 
A mult évi összes kiadás 3374 dollár 68 cent volt s így 
az egyház tiszta készpénzmaradványa a folyó év január 
elsején 2212 dollár 72 centet tett ki. 

Egyházi ingatlanok és azok értéke: templom 18 
ezer dollár, paróchia 5 ezer dollár, iskola 2300 dollár, 
három bérház 9300 dollár, összes érték 34,600 dollár, 
a melyet 18 ezer dollár amerikai adósság terhel. így az 
egyháznak ingatlanokban fekvő tiszta vagyona 16,600 doll. 

Istentiszteletek vasárnap d. e. és d. u tartatnak, 
hétköznaponként pedig szerdán és pénteken este. Minden 
negyedik vasárnap délután a lelkész a fairporti társegy-
házban tart istentiszteleteket. Az egyházban szombat-
vasárnapi és nyári szünidei iskola is van, a mely 1910 
szept.-től kezdve mindennapi magyar-angol iskola lesz s 
a melynek hazai képzettségű tanítója, Daróczy Pál, 
azelőtt Püspökladányban tanítóskodott. Van óvónő is, 
Mészáros Szidónia, a kit ép úgy, mint a tanítót, a kon-
venti elnökség nevezte ki s a ki azelőtt Budapesten 
működött, mint óvónő. Kuthy Zoltán, 

iFolyt. köv.) esperes. 



N E K R O L O G . 

BORZSÁK ENDRE 
1844—li>Oí>. 

Mint a megváltás angyala szállott egy sokat szen-
vedett szolgatársunkhoz a halál. Megszűntette kínjait, 
de fölváltotta a szenvedést nyugalommal, másfelől a 
ritka családi boldogságot elcserélte siralommal. Borzsák 
Endre meghalt, közöttünk már csak emlékezete él. E 
lapban is szenteljünk néhány sort emlékének. Mint 
lelkész, mint e lapnak egykor egyik munkása és mint 
ember egyaránt megérdemli, hogy állítsunk neki itt is 
egy szerény síremléket. 

Borzsák Endre Monoron született 1844 ápr. 22-én. 
Szülői Borzsák András, a ref. egyház puritán kántor-
tanítója és Koczoh Terézia voltak. Az egyszerű kántort 
népes családdal: tizenkét gyermekkel áldotta meg az 
Isten. Hét leány után, mint első fiúgyermek született 
Endre. Elképzelhetjük, milyen kedves volt érkezése. De 
nem sokáig volt csak ezért kedves, hanem csakhamar 
kedvessé tette magát azzal a nagy szeretetreméltósággal, 
a mely benne már kis gyermekkorában is megnyilatko-
zott. Az édesanyának egyszerű, szeretetteljes, szelíd 
lelke, az édesapának gazdag kedélye átáradt, átszárma-
zott a kis gyermekre is, s a férfiban csak még izmoso-
dott s kisérte a halálos ágyig. 

Elemi iskoláinak végzése után megvált a szülői 
háztól, hogy azután — mint minden tanuló — csak láto-
gatóként nézzen haza. Kecskemétre ment diáknak. Ta-
nárai közül legszívesebben emlékezett a költői lelkű 
Bulcsú Károlyról, mint a ki legnagyobb hatást gyakorolt 
reá. Ennek példája fejlesztette ki benne a lelkében élő 
költői erőt, a mellyel már mint diák szép sikereket ért 
el kicsiny körében, s a mely később is sugalmazta az 
akkori élczlapokban szívesen látott vidám verseit. A theo-
logia felsőbb éveit Pesten végezte el. A kiváló tehetségű 
és képzettségű ifjú Kovács Sebestyén Endre, az európai 
hírű orvos gyermekei mellé jutott nevelőnek. Fogékony 
lelke ebben -— az akkori fővárosi életben nagy szerepet 
játszó — családban sajátította el azt a szép társadalmi 
műveltséget, a mely egyéniségében mindenkor mutatta az 
úri embert. 

Tanulói pályájának elvégzése után Nagyszékelyben, 
Miszlán és- Tolnanémediben rövid ideig, majd Szekszár-
don két évig működött mint segédlelkész. Innét Lacz-
házára helyeztetett tanítókáplánnak, majd hat hónap 
múlva Gyöngyösre ment lelkésznek. Itt sem maradt so-
káig. A szekszárdi református hívek, lelkészüknek, Pap 
Antalnak halála után megemlékeztek a nagy szeretetben 
állott, ékesszavú ifjú segédlelkészről s egyhangú lelke-
sedéssel meghívták pásztoruknak. így jutott kilenczhavi 
működés után Szekszárdra. Szekszárdon működött egy 
emberöltőn keresztül. Itt élte le életének legszebb korát, 

sok munkában, sok küzdelemben, de egyszersmind sok 
elismerésben, sok boldogságban. 

Eletének utolsó éveit nagyon nehézzé tette az a 
hosszú betegség, a mely ellen egy hős kitartásával küz-
dött, de a mely végre mégis legyőzte. Október 10-én 
délben megkondultak a református templom tornyában 
a harangok és hirdették, hogy mi, a kevesek, ismét ke-
vesebben vagyunk eggyel, egy hű pásztor lehunyta a 
szemét, egy szerető szív megszűnt érezni. Október 12-én 
temettetett el a városnak óriási részvéte mellett. 

Ez a megboldogult lelkipásztor életének vázlata 
nagy vonásokban. 

Borzsák Endrében megvoltak mindazok a külső 
és belső tulajdonságok, a melyek lelkészi pályájának 
lépcsőjén a legmagasabb fokra képesítették. Kellemes 
külső, rokonszenves megjelenés, lebilincselő modor, elmé-
jében világosság, szívében szeretet. Ezeket mintegy meg-
koronázta az a tüneményszerű, fényes hang, a melyet 
úgy a szónoklatban, mint az éneklésben olyan bámula-
tosan tudott érvényesíteni. Hangjának méltatására legyen 
elég felhozni csak azt, hogy a boldogult egyik testvé-
rének állítása szerint, már theologus ifjú korában kilá-
tásba helyezett neki a Nemzeti színház intendánsa évi 
8000 frtot, ha a színházhoz szerződik operaénekesnek. 
Ö a lelkészi pályán maradt, részint mert szive ehhez 
vonzotta, részint azért, mivel a puritán édesapa nevé-
nek megváltoztatására kötelezte az esetre, ha színi pá-
lyára lép. 

Lelkének hitéről, elméjének világosságáról tettek 
tanúbizonyságot egyházi szónoklatai. Az a bámulatos 
hang hogy tudott akkor zengeni! Most lágyan susogott, 
mint a tavaszi enyhe szél, majd zúgott, mint a menny-
dörgés. A ki egyszer hallotta, nem felejti el soha. Szi-
vének résztvevő, finom érzését mutatják kiadásban meg-
jelent szép halotti beszédei; szellemének gazdagságát és 
sziporkázó ötletességét pedig „Víg versek" és „Tövis-
koszorú" czímen megjelent kötetei. 

De az, a mit különösen hangsúlyozni kell. az a 
nagy szeretet, a mely egész lényét áthatotta. Szeretett 
mindent és mindenkit, Sokat csalódott az emberekben, de 
nagyon ritkán adott csalódottságának kifejezést. Szerette 
az embereket fogyatkozásaikkal együtt. Az a szeretet 
pedig, a mellyel magához ölelte hitvesét, gyermekeit, 
gyermekeinek gyermekeit ős testvéreit, az a szeretet 
valóban megható volt. E sorok írójának is, a ki közel 
két esztendeig volt mellette, mint segédlelkész, sokszor 
nyílt alkalma részesülni abban a valóságos ódesapai sze-
retetben, a mely előtte a megboldogultat mindenkor ked-
vessé, felejthetetlenné teszi. Az élet szikrájának utolsó 
világítása is a szeretet megnyilatkozása volt, a síró hit-
veséhez intézett eme szavakban: „A szeretet mindent ki-
pótol." 

Tán épen az a sok becses adomány, a mellyel a-
Mindenható megáldotta, okozta életének tragikumát. A 
derült lelkű, gazdag kedélyű, sziporkázó szellemű, fényes 
hangú lelkészt egészen magának foglalta le a társada-



lom, így a lelkészi pályán — bár sok szép munkát mu-
tatott fel — nem alkotott olyan nagyot, a mekkorát szép 
tehetségével más körülmények között alkothatott volna. 

S milyen különös a társadalom! Az emberek leg-
nagyobb része nem tudja a kiválót méltányolni; neki 
elég egy sziporkázó ötlet, egy szép dal, de nem tudja 
értékelni azt a mélységet, a honnét az élez, a nóta fel-
színre pattant. Borzsák Endre ezekben is, mint hivatalos 
szolgálatainak végzésénél, odaadta egész lelkét. 

Az ötlet szétpattant, sziporkái már csak itt-ott vetnek 
halvány világosságot idegen ajkakon. A hattyú eldalolta 
utolsó nótáját, s a kik csak ezekből ismerték Borzsák 
Endrét, ma már csak ennyit tudnak róla: „A megosz 
látott porrészek békén ölelkeznek Csendes kertjében a 
temetőnek." Mi azonban, a kik hallottuk, éreztük szívé-
nek verését, elmegyünk a szekszárdi új temetőbe, oda-
állnak a megboldogult lelkipásztor sírja mellé és rávés-
sük a kis emlékfára az Urnák Gedeonhoz intézett igéretét: 
„. . . nem halsz meg!" (Bir. 2.23.) 

Nem halsz meg! Élsz ! Élsz az emlékezetben, élsz a 
szeretetben, élsz a mennyben! 

Göde Lajos. 

IRODALOM. 

Genfi emlékkönyv. A Kálvin-Szövetséf) által ren-
dezett geníi utazásban résztvevők, valamint a Szövetség 
vezetői - is megbíztak bennünket azzal, hogy a genfi 
nagyjelentőségű, emlékezetes zarándoklásról emlékköny-
vet adjunk ki. Egyéb elfoglaltságunk miatt csak most 
állíthattuk és gyűjthettük össze e könyv anyagát és jár-
hattunk el a könyv kiadásával kapcsolatos egyéb kér-
dések megoldását illetőleg. 

A könyv húsz szép illusztráczióval együtt, öt ív 
terjedelmű lenne. A könyv kiadási költsége — szép fa-
mentes papíron — a legszigorúbb számítás szerint 600 
koronára rúg. A megbízásnak a Szövetség igazgató-
tanácsának meghagyása szerint csak abban az esetben 
tehetünk eleget, ha az emlékkönyv kiadási-költségeit a 
beérkezett előfizetési ajánlatok fedezik. 

A könyv előfizetési ára 2 kor. Ha legalább 300 
előfizető jelentkezik, a könyv kiadását azonnal mun-
kába vehetjük. 

Kérjük tehát, szíveskedjék előfizetési ajánlatát de-
czember 15-ig a budapesti theol. akadémia igazgatóságá-
nak (IX., Kálvin-tér 7. sz.) czímére beküldeni. 

Szükségtelen mondanunk, hogy teljes igyekezettel 
rajta leszünk, hogy az emlékkönyv úgy tartalmára, mint 
külső alakjára nézve a nagy napok emlékéhez méltó 
legyen. 

Budapest, 1909. november hó 25-én. 

Dr. Kováts István, B. Pap István, 
theol. m. tanár. theol. igazgató. 

A Protestáns Szemle novemberi füzete, Szőts Far-
kas titkár szerkesztésében a következő tartalommal jelent 
meg: Prot. hit és felvilágosodás. Gróf Tisza István. — 
A munka jelentősége a szocziális mozgalomban. Bancsó 
Antal. — Gályarabjaink megszabadítása. Thury Etele. 
— Ki volt Kálvin János'? (Költemény). Kozma Andor. 
— Visszatekintés a genfi ünnepnapokra. Pruzsinszky Pál. 

— Az irodalmi szemlében dr. Csiky Kálmán : Az egy-
ház elmélete és jogi lényege, Sombart Werner: A szocziá-
lizmus és a szocziálizmus mozgalom, Madersohn E.: Kik 
vagyunk és mit akarunk ? Kapi Béla: Hitünk igazsága, 
Alberti C. : Der Wege der Menschheit, Dr. Max Went-
scher: Einführung in die Philosophie cz. művei nyertek 
ismertetést. 

A sárospataki lengyel biblia s újonnan felfede-
zett harmadik töredéke. Három hasonmással. Irta: Har-
sányi István sárospataki főgimn. vallástanár, főiskolai 
helyettes főkönyvtárnok. Ára egy K 50 fillér. Kapható a 
szerzőnél. — Szerző 61 lapra terjedő munkájában a 
sárospataki főiskola könyvtárának egyik legbecsesebb 
kincsének, az 1390 — 1455 közt készült lengyel biblia 
csonka kéziratának történetét írja meg nagy alapossággal, 
a reá vonatkozó összes adatok felkutatásával és bírá-
latával. — A mű 15. lapján említett s a szerző által 
megfejteni nem tudott L. I. C. — S. P. betűk jelen-
tését illetőleg az a gondolatunk, hogy — összevetve az 
51. lapou mondottakkal — azokban a Leopolita Ian 
Csiadz—Scholae Páter vagy Praeceptor szavak kezdőbetűit 
kellene keresni. A mi ha helyesnek bizonyulna, a kéz-
irat, történetének egy pontja ismét világosabbá lenne. 

A Téli Újság, protestáns népünk e legelterjedtebb 
vallásos szellemű lapocskája, ezen a héten is megjelenik 
Szabolcska Mihály, Fekete Gyula és Domby Lajos szer-
kesztésében és Hornyánszky Viktor kiadásában. A lap 
előfizetési ára példányonként (ha legalább 10 példány 
küldhető egy csomóban) 52 fillér. Számonként járatva 
ezenfelül még 26 fillér bélyegköltség küldendő be. A 
kiadó 10 példány után 1, 20 után 3, 50 után 10, 100 
után 25 ingyen példányt acl a gyűjtőknek s ezenfelül 
a legbuzgóbb gyűjtőt 300 korona jutalomban részesíti. 
Megrendelések a kiadóhoz. Budapestre, V. Akadémia-u. 
4. intézendők. 

EGYHÁZ. 

Lelkészbeiktatás. Jakab István a suúri evang. 
gyülekezet lelkipásztora, f. hó 14-dikén foglalta el hiva-
talát. A beiktatást Rofbauer Pál esperes végezte. 

Esperesválasztás. A mezöföldi ref. egyházmegye, 
a lemondott Medgyasszay Vincze helyébe Szűcs Dezső 
csajági lelkészt választotta esperesévé. 

Gondnokválasztás. Az erdélyi ref. egyházkerület 
közgyűlése, a Simó Lajos elhunytával megüresedett 
gondnoki széket Lészay Ferenczczel, a kalotaszegi egy-
házmegye tiszteletbeli főgondnokával töltötte be. 

Lelkészi értekezletek. Az új felsöszabolcsi ref. egy-
házmegye lelkészi kara f. hó 9-dikén tartotta meg ér-
tekezletét és elhatározta, hogy testületileg belép az Orsz. 
Ref. Lelkészegyesületbe. -— A barsi ref. egyházmegye 
lelkészértekezlete f. hó 14-dikén tartatott meg Alsóvá-
radon. A bevezető istentiszteleten Sebestyén Endre garam-
löki lelkész prédikált. Az értekezleten Birtha József 
lévai lelkész a prot. egyháznak sérelmeit és a reakczió 
békességbontó jelenségeit mutatta fel. Czeglédi Sándor 
nagysallói lelkész Kálvin és Luther egymáshoz való 
viszonyáról szólott, azzal az óhajtással, hogy a két test-
vér evangéliumi egyház között, a válaszfalak ledölésével 
minél előbb valósuljon meg a szeretetben való egye-
sülés. Patay Károly esperes a lelkészeket buzdította az 
ORLE.-be való belépésre ós azon óhajtásának adott kife-
jezést, hogy nem lesz egyetlen lelkész sem, a ki az 
ORLE.-be be nem lépne. 



Vallásos-estély. A budapesti ref. egyház elöljáró-
sága vallásos-estélyt rendez decz. 5-dikén, este 6 órakor, 
a Kálvin-téri templomban. Az estélyen dr. Szabó Aladár 

Jelkész „Jézus eljövetele jó könyvekben" cz. alatt tart 
felolvasást, Takaró Géza kőbányai hely. lelkész pedig 
a Szent Földön tett utazásáról fog szólani. 

A segédlelkészek íizetéskiegészítése. Többen tuda-
kozódtak nálunk ennek módja és elvei iránt. Dókus 
Ernő, a konventi kongrua-bizottság előadója, a Sáros-
pataki Ref. Lapok legközelebbi számában felvilágosító 
czikket írván a kérdésre vonatkozólag, annak tartalmát 
a következőkben foglaljuk össze. A kultuszminiszter a 
segédlelkészi fizetéseknek (a teljes ellátás 500 koronába 
számíttatván) 1000 koronáig leendő kiegészítésére éven-
ként 115,000 koronát bocsát a konventi kongrua-bizott-
ság rendelkezésére. Ebből az átalányból legelső sorban 
azon segéglelkészi állások részesülnek jövedelmi kiegészí-
tésben, visszamenőleg 1908 jan l-ig, a melyek 1908 
előtt szervezve voltak, betöltettek és az 1909. XIII. t.-cz. 
életbelépése után egy év alatt a kultuszminisztériumnak 
bejelentettek. Ha az átalányból fölösleg marad, abból a 
kongruás egyházak szolgálatképtelen vagy nyugalmazott 
lelkészei, a lelkészi özvegyek és árvák nyerhetnek a 
mellettök alkalmazott segédlelkészek eltartására 500 — 500 
korona segélyt. Hasonló elbánásban részesülnek a nem 
kongruás lelkészek is, ha fizetésük az 500 kor. káplán-
tartási díj leszámítása után 1600 koronánál kevesebbre 
száll alá. Ezeken kívül az alkalmazott segédlelkészek fize-
tése is kiegészíthető 1000 koronáig, és pedig a kon-
gruás egyházakban szolgálóké visszamenőleg 1908 jan. 
l-ig, a nem kongruás egyházakban szolgálóké pedig 
1909 júl. 1-től számítva. A püspökök és esperesek segít-
ségére segédlelkészi állások szervezhetők és ezeknek 
fentartására, tekintet nélkül a segédlelkész megállapított 
fizetésére, 500—500 kor. segély utalványoztatik. A lelké-
szek szolgálatképtelenségének és káplántartási igényének 
megállapítása az egyházmegyék és kerületek jogkörébe 
tartozik, a káplántartási segélyek megszavazása azonban 
kizárólag a konventi kongrua-bizottságnak tartatott fenn. 
Olyan állandó segédlelkészi állások, a melyek állam-
segélyt igényelnek, csak a kultuszminiszter hozzájárulá-
sával szervezhetők. Helyettes lelkészek a káplántartási 
alapból nem segélyezhetők. A püspökök és esperesek 
mellett szervezett segédlelkészi állások csak addig része-
sülhetnek államsegélyben, a míg az illető lelkész a püs-
pöki vagy esperesi hivatalt viseli és a míg az állások 
tényleg be vannak töltve. A segédlelkészek 1000 koro-
nánál magasabb javadalmat nem igényelhetnek; tehát 
ha a lelkész részről nekik, az ellátáson kívül, 500 kor. 
biztosíttatott és a segédlelkész a káplántartási alapból 
valamely segélyt kap, a lelkész csak az ezt 500 koro-
nára kiegészítő javadalom kiszolgáltatására van kötelezve. 
A káplántartási díj a káplántartásra jogosítottat vagy 
kötelezettet illeti s általa nyugtázandó; — a kápláni 
lizetéskiegészítés azonban a segédlelkészó és neki kell 
róla a nyugtát kiállítani. 

A vegyesházasságok ügye Horvát-Szlavonország-
ban. A római pápa legközelebb kimondotta, hogy a vegyes-
házasságok körüli eljárásban, mint Magyarországon, úgy 
Horvát Szlavonországban is, nem a „Ne temere", hanem 
a „Provida" rendelkezései érvényesek. A pápának a 
zágrábi érsekhez küldött ezen intézkedése persze épúgy 
kikerülte a királyi piacetet, mint annak idején az eszter-
gomi érsekhez küldött rendelkezés. Tehát a magyar 
király felségjoga ismét teljesen figyelmen kívül hagya-
tott, nagyobb dicsőségére a magyar állam tekintélyének 
és gróf Apponyi ismeretes kultuszpolitikájának. 

A tiszántúli ref. egyházkerület f. hó 23-dikán 
kezdte meg közgyűlési tárgyalásait Debreczenben. Rész-
letesebb tudósítást csak a jövő heti számban adhatván, 
itt röviden csak azt említjük fel, hogy az első napon a 
főgondnoki megnyitó beszéd, a püspöki jelentés, a jövő 
évi költségvetés megállapítása, a konventi képviselők 
megválasztása, a közalapi és rendkívüli államsegélyekre 
vonatkozó előterjesztések, és a tőkesegély-kölesönökért 
való kerületi jótállás elvállalása képezték a fontosabb 
mozzanatokat. 

ISKOLA. 
Tanárválasztások. Az erdélyi ref. egyházkerület 

legközelebb tartott közgyűlése a nagyenyedi kollégiumhoz 
Dóczi Ferenczet (math.-phis.), dr. Végh Jánost (magy.-
ném.) és Veress Istvánt, — a kolozsvárihoz Makkay Ernőt 
(tört.-földr.) és Kürthy Sándort (ének-zene), — a maros-
vásárhelyihez Báthory Józsefet (matli.-phis), — a székely-
udvarhelyihez dr. Kósa, Jánost (tört. földr.), — a Sepsi-
szentgyörgy ihez Szász Bélát (vallástan) és Beör Kálmánt 
(ének-zene) választotta rendes tanárokká. 

Tankó Béla, a szászvárosi ref. kollégium vallás-
tanára, a kolozsvári egyetemen a bölcsészetből és peda-
gógiából doctoratust szerzett. — Gratulálunk ! 

A montaubani theol. fakultás köszönete. A mon-
taubani theol. fakultás tanácsa a következő átiratot in-
tézte a budapesti ref. theol. akadémia igazgatójához: 
„Kivonat a tanács 1909. év november havában tartott 
gyűlésének jegyzőkönyvéből. Doumergue kari dékán fel. 
olvassa magyarországi utazásáról szóló jelentését; a 
tanács e jelentést meghallgatván, elhatározza, hogy a 
budapesti theologia akadémia dékánjához a következő 
levelet intézi: Dékán Úr! Kari dékánunk szavaiból ér-
tesülést nyertünk arról a nagyszerű és szívélyes fogad-
tatásról, a melyben önök őt magyarországi látogatása 
alkalmával részesítették. Úgy fogadták őt, mint fakul-
tásunknak képviselőjét. Mi ezért a legőszintébben és 
hálás szívvel mondunk önöknek köszönetet, de egyszers-
mind azon reményünknek is kifejezést adunk, hogy e 
látogatás elszigetelten maradni nem fog. Reméljük neve-
zetesen, hogy a magyar theologiák néhány képviselőjét 
valamikor körünkben üdvözölhetjük. Nagyon örülnénk 
annak is, ha hallgatóik közül valaki néhány hónapra 
hozzánk eljöhetne. — Kérjük az Istent, hogy ezen előt-
tünk álló ünnepélyes órákban áldja meg Magyarország 
theologiai iskoláit s a magyar református egyházat, 
kérjük önöket, bízzanak keresztyén és testvéries szere-
tetünkben". A másolat hiteléül: Doumergue E. dékán. 

Tankerületi főigazgatók értekezlete. A tankerü-
leti főigazgatók Molnár Viktor államtitkár elnöklésével 
f. hó 17-én és 18-án értekezletet tartottak a kultusz-
minisztériumban. A tanácskozások során megbeszélték a 
tárgyul kitűzött összes kérdéseket. A tanácskozások in-
formatív jellegüknél fogva határozathozatalra nem voltak 
hivatva, hanem csak tájékoztatták a tanügyi kormány-
zatot az egyes kerületekben fennálló állapotokra vonat-
kozólag és javaslatot ter jesztettek elő a javítás eszközei 
és módjaira nézve. A tárgyalások folyamán különösen 
kidomborították azt az óhajtást, hogy nagyobb súlyt kell 
helyezni a középiskolai ifjúság nevelésére, és így meg-
állapodások jöttek létre az iskolán belüli és kívüli neve-
lési módozatokat illetőleg. Az értekezlet kívánatosnak 
jelentette ki a főigazgatói értekezleteknek lehetőleg min-
den évben összehívását, mert az eszmecserének közvetlen 
hatása a tan- és nevelésügy egész fejlődésére jótékony 
hatásúnak bizonyul. 



A budapesti református főgimnázium, ötvenéves 
fennállásának emlékére, folyó évi deczember hó 8-án d. 
e. 11 órakor jubiláris ünnnepélyt rendez a Kálvin-téri 
templomban. Az ünnepély sorrendje: 1. „Te benned 
bíztunk eleitől fogva". Énekli a közönség. 2. Imádkozik 
Petri Elek lelkész. 3. „Oh nagy Isten, Ég királya". 
(Lencz—Krausz). Énekli a főgimn. és theol. egyesitett 
dalkara. 4. Dr. Kovácsy Sándor főgondnok megnyitó 
szava a fenntartó testület részéről. 5. Alkalmi beszédet 
mond Beöthy Zsolt, az intézet volt növendéke. 6. Al-
kalmi költeményt olvas fel Vargha Gyula, az intézet 
volt növendéke. 7. Üdvözlések, a) a volt tanítványok 
nevében, b) a budapesti ág. ev. főgimnázium, c) a buda-
pesti középiskolák részéről. 8. „Isten dicsősége" (Beetho-
ven—Krausz). Énekli a főgimn. és theol. dalkara. 9. 
Imádkozik Kenessey Béla, az intézet volt növendéke. 
10. Himnusz. Énekli a közönség. 

Az orsz. tanárkongresszus végrehajtó-bizottsága, 
tekintettel arra, hogy ez idő szerint nincs az országnak a 
költségvetést képviselhető állandó kormánya, a kongresz-
szus összehívását bizonytalan időre elhalasztotta. Az elő-
készületek azonban már úgy megtétettek, hogy szükség 
esetén a kongresszus 8 — 10 nap alatt bármikor össze-
hívható. 

E G Y E S Ü L E T . 

A protestáns Patronage-Egyesület, a mely a 
züllés veszedelmének kitett gyermekek gondozását, elhe-
lyezését és a börtönből szabadultaknak becsületes mun-
kához juttatását tűzte feladatául, bizalommal fordul a 
protestáns közönséghez támogatásért. Támogatásként el-
fogad tagdíjat és pénz vagy viselt ruha ajándékokat. 
Az egyesület főtitkára, dr. Lázár Andor a hozzá fordu-
lóknak készséggel ad felvilágosítást minden irányban. 
— Az evangéliumi valláserkölcsi alapokon nyugvó és 
annak megfelelő eszközökkel dolgozó egyesületet biza-
lommal ajánljuk olvasóink jóindulatába. 

A Magyar Missziói Szövetség nov. 28—decz. 4. 
hetében tartja meg Tcülmisszió ünnepi hetét. Ez alka-
lomból a külmisszió iránt érdeklődő ref. egyesületek 
körében a következő gyűlések lesznek : November 29 én, 
hétfőn este 6 órakor a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület 
gyűlése a Lónyay-utczai főgimn. dísztermében. Novem-
ber 30-án, kedden este 1/28 órakor a Református Ifjú-
sági Egyesület gyűlése az Erzsébet-körút 7. sz. a. nagy 
teremben. Deczember 1-én, szerdán este 7 órakor a 
Bethlen Gábor Kör gyűlése Szentkirályi-utcza 22. sz. a. 
Deczember 2-án, csütörtök este órakor a Kálvin-
Szövetség gyűlése a Lónyay-utczai főgimn. dísztermében. 
Deczember 3-án, pénteken a Magyar Missziói Szövetség 
estélye. Deczember 4-én, szombaton este 7 órakor a 
Bethánia-Egylet gyűlése Kazinczy-utcza 6/b. alatt. Mind-
ezen gyűlések nyilvánosak s bárkit szivesen látnak. 

ADAKOZÁS. 

A Filadelfla-fliakonissza-egyletnek a Bethesda-
kórház megvételére adakoztak: Tánczos Irma 5, Kiszely 
Menyhért gyűjtő ivén 12*60, Sipos Jánosné 10, Döntők 
Etel 20, özv. Erdei Istvánné 1, N. K. 2, Mak Sarolta 
5, Noszlopy Elvira 80, Hochheiser Márta 80, N. N. 2, 
dr. Bartók Jenő 10, Kelemen Erzsi 3, Baranyai Katalin 
gyűjtő ívén 11, Bodó Erzsi gyűjtő ivén 18'30, Kovács 
Gyula gyűjtő ívén 20, Erdélyi Ándrás gyűjtő ivén 5'18, 

Vajda Istvánné gyűjtő ívén 7'45, Hosszú Lajosné gyűjtő 
ivén 10*50, dr. Moody András 10'08, özv. Kocsor Ger-
gely né gyűjtő ívén 2, Szalay Pál 6, Schnellerné gyűjtő 
ivén 5, Józsa Ferencz 20, Csider Eszti gyűjtő ívén 10'30, 
N. J. 3, Jobbágy Jánosné 2, Hochheiser Márta 1, Major 
Irén gyűjtő ívén 6'1, Laumann József 5, dr. Vargha 
Gyula 20, Csánky Jánosné gyűjtő ívén 26'10, ifj. Baky 
Imre gyűjtése 2.28, az „Orle" debreczeni kongresszusa 
napján 1909- szept. 29-én tartott „belmissziói estély" 
perselypénze 81'89, Mayer Margit 3, Debreczeni ref. 
leány-int. növ. 10, Lengyel Elza 8, Bocskay Istvánné 
gyűjtő ívén 10, Pomikula Edené gyűjtő ívén 6'40, Dadai 
Dezső 3, Bodon Zsuzsanna 1, dr. Thaly Loránd 20, 
Nadler Ferencz 20, a zuglói református egyházrész 25, 
Keresztesi Samu 5, Hamar István 5, Halász Hubert 5, 
Pilisy Lajos 2, Zsidó Károly 1, Liptai András 3, Csiz-
madia Gergely 3, Herczeg János 1, Lovas Lajos 1, Cs. 
Kelemen Ferencz 2, Nagy István 4, Somogyi Mátyás 1, 
Nagy Ferencz 1, dr. Nyilasy Lajos 1, özv. Szakács Sándorné 
gyűjtő ivén 10 50, Ozsváth István 10, Nóvák Gyuláné 5, 
özv. Ursa Venczelné gyűjtő ívén 17'40, Balogh Györgyné 
gyűjtő ivén 50, Nagy Gergelyné 17'90, Gyurácz Róza 
gyűjtő ívén 18, dr. Bernáth István 50, N. N. 5, özv. 
Szelle Ádámné gyűjtő ivén 4, Kandó Sándorné 5, Balog 
A. gyűjtő ivén 7*10, Ádám Kálmánné 10, özv. Kerekes 
Józsefné 20, Oláh Lajosné 5, Sinka Sára 2, Bertha 
Kálmánné 2, Flórián Istvánné 10, S. J.-né 10, I. S.-né 
10, Cséryné 6, Waska Gyuláné 2, Egeressy Eszter 2, 
Vladai Ferenczné 1, Asztalos Józsefné 1, N. N. 1, 
Kovács Lajos 1, Ozuzics Anna 1, özv. Kiss Gyuláné 
1, Kovács Ilona 1, Szmok Samu 1, Janatti Edéné 1, 
özv. Nagy Gvuláné —'60, Plosz Ilona -—60, Pollák 
Béniné —''40,' N. N. —-20, Taub N.-né —'20, Losonczi 
bibliaolvasó-társaság 3, Matis Ágnes gyűjtő ivén 17*70, 
Csia Lajos 20, N. N. 20, Szabó K. és neje sz. Pomikula 
Ilona 10, Hoffmann Sándorné 13, Hochheiser Márta 1, 
dr. Molnár Gyula 50, Az aratás első zsengéje 9, Szat-
mári Gáborné 5, Bódogh Jánosné gyűjtő ívén 17, 
Koszorús Ferenczné gyűjtő ívén 18, gr. Bethlen Gáborné, 
szül. gr. Bethlen Leopoldina 200, Radnóthfáy Gyuláné 
100, báró Wesselényi Istvánné 50, dr. Kecskeméthy 
Istvánné 50, Sombory Lajosné 20, Kovács Károlyné 
gyűjtő ívén 30'20, Kálmán Gyuláné 10, Ewig Margit 
158 60, Dévai egyházközség 10, Temetkezési egylet 10, 
Getsemáné egylet 10, Bitay Béla 2, Perselyes adakozás 
5, Egerházy Lajos 8, Kolozsvári konferenczia persely-
pénze 123"59, Tánczos Jánosné 5, Vasadi Balog Lajos 
5, Lévay Lajos 5, Simon Ferencz 2, Csekey István 2, 
Bárdy Pál 1, Ujszászi L. gyűjtő ívén 3.70, Losonczy 
Leonie gyűjtő ívén 45'50, 77. sz. gyűjtő ivén 58, Ur-
bánszkv Józsefné gyűjtése 8 kor. 60 fill. A buzgó ada-
kozókra Isten áldását kívánja s a további adományokat 
kéri dr. Szabó Aladár ref. lelkész, a Filadelfia-diakonisz-
sza egylet elnöke. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : Hamar Is tván. 



NYILTTER. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

alvator 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 

és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható ásvínyvlzkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forrái-
Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Kémiai 
Természetrajzi! 

lege lőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker, Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f ú v ó - m ű h e l y . 

•jf ü i • ;J 

Erdély és M i 

tt^ tú^ t^1 Ĉ^ Cî V̂Cí̂  Kc^ tX^* té^ 

T É L I F Ü R D O K Ú R A 

A BUDAI SZT. LUKACSFÜRDO 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás'teljes ellátással naponként 10 koronától feljebb. 
Minden szobától fűtött folyosók vezetnek az iszapfür-
dőhöz. Természetes forró-meleg kénes források, iszap-
borogatások. Prospektust küld a 

SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. B U D A P E S T , BUDÁN. 

t̂ * t í ^ t ^ ^ r ^ ^ té̂ tê  ẑ * tŜ* té̂ * tĴ  tŜ 1 

HIRDETESEK. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . \ 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezon legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező úidondság! 
Önműködő, ellenőrző bs biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen fflotartsénlő-késilBtek felülmúlhatatlan kitűnősége felöl tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzinlokomobil-

ÜHARMONIUMOTÜ 
sehol előnyösebben nem vehet, mint 

Reményi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

B u d a p e s t , VII., K i r á l y - u t c z a 5 8 . 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k iskolai-és szalon-
harmoniumokban, ki-ebb templomi orgonák 
— — = legolcsóbb árakban. — : 

saját érdeke, hogy addig 
harmoiliumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legújabb ár-
jegyzékét el nem olvasta, 
mely ingyen és bérmentve 

küldetik. 15/14 

Részletfizetésre is kész-
pénz á r a k mel let t . 

D i p r ^ p i } í l T T í í villamosgépekkel berendezett 
K I C V i C K v / I 1 U cs. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, VII., Garay-u. 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
37 év óta 1600 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mii ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltehb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal ki-

vánatra díjmentesen szolgál. 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szt. LukácsfOrdő Kútvállalat Budán. 



A legjobb 

kályhákat és ^ ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
c s á s z á i d é s J s l x á l y i szállít 

H B I M H . udvari szállító 

» 5 < i d o p e » t , T l x o M . e t - t t c l . v 0 i i * . 
Különlegességek; t e m p l o m o k , csa ládi h ó -
?ak, i skolák, irodák stb. részére. T ö b b 
mint 100,000 van be lő le h e l z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
osak ezze 

a v é d ő -
jegy gyei. 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis 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 . 
M á r i a V s t i é r i a u t c * a l O . 

M E I D N G E K - Ű F E N 
t H- á l M H E 

Torony-órák 

Eltff magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

R f l Ü L L E R J Á N O S 
utdda MAJER KAROLY 

Budapest, VII., Csűmörl-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, köl tség-
jegyzékek ingyen. 

Orgona- és harmoniumgyár 
güzerőiiajtás- és saját vilíamosvllágítással berendezve, 

ÖRSZÁGH SÁÜDOR ÉS FIA 

ty M/ 
x B u d a p e s t , IV., V á c i - u t c a 5 9 s z á m . $ 
VI/ V]/ 

^ Ajánlják az á g o s t a i és ev. ref. e g y h á z a k r é s z é r e az összes ty 
^ felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékterítöliet 
^ a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a legdíszesebb hímzett k iv i t e lben , bor- ^ 
vj/ kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me- \i/ 
W denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat ^ 
JjJ k ü l ö n f é l e a n y a g b ó l s t y l s z e r ű k iv i t e lben , oltárképeket vá- JjJ 
vj/ s z o n r a m ű v é s z i l e g f e s t v e , b á r m e l y n a g y s á g - é s a lakban . ty 
* ty 
$ —Ár jegyzék köítségvatések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. — $ 
v!> vl/ 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyáriása. 

cs. és kir. udvari szállítók 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson .aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harinóniumok 

miiioeu nagysagban. Harinomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

i- C « ^ C- >& 

vagy e g y l e t i d ísz-

zászlókst 

és Benedek 

t i a r m é n i u i n o k a t 
mindkét rendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Arjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szt* nek külön száza-

lékengedménv 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

* fa « fa V fa • rtv 
Y • A 

ÍV 

I Készítünk o l t á r o k a t , v 
$ szószékeket , min-
\!/ 

$ rfsn stylben, jutányos 
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Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek, 
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Marx és Mérei 
B u d a p e s t , VI . , B u l c s ű - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 
Telefon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: fizikai, kémiai, geodéz ia i 
műszereket . — Elemi, polgári é s közép-
iskolák teljes berendezése . — 8 0 mun-

kás, 16 lóerő. 
Felekezeti elemi iskolák a legolcsóbban 
sze re l t e tnek fel , az új t an te rv szerint . 

Kitüntetve: I906 ban á l l a m i e z ü s t é r e m , 
1907-ben a r a n y é r e m . 2/35 
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Magyar fém-és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csi l lárok. 
Fém- és díszmütár-

gyak. Valódi 
K i rá ly -o la j 

a legjobb biztonsági pet-
róleum. 
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tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
korút 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca. 

Ezredéves országos kiállítás : Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
díszoklevél. Debreczen : Simonffy-utcza. 
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P E T Ő F I 
összes költeményei. 
Új népies és ifjúsági teljes kiadás. 

A szövegét ellenőrizte és bevezetéssel ellátta: 

K A R D O S A L B E R T . 
A költő arczképével. 

Rendkívül díszes a r a n y o z o t t vászon-
fedelű kötésben fedelén Petőfi aranyozott 

dombornyomású s z o b r á v a l . 
Ára 2 k o r o n a 40 f i l lér. 

Megrendelhető a kiadónál: 

HEGEDŰS » SÁNDOR 
könyvkiadóhivatalában 

Debreczenben. 

STOWASSER J. 

Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang , me lye t a v i lághírű és e l i smert l egjobb gyár tmányú 
amer ika i rendszernek e l m é s s zerkeze te e lővarázsol , ö n m a g á n a k z e n g 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint é s minden nagyságban, t e mplomok , s z e m i n á r i u m o k 

részére é s mint gyakor ló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezet t — hangszergyár. 
cs. és kir .udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u. 5. sz, Gyár: Űntőiiáz-u, 2. sz. 
Továbuá ajanlja saját gyárában készült , e l ismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- é s fúvo-hangszereit , szakértő i ós fe l té t len szolid á r a k mellett. 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b £ 

mely hegedű, gordonka, be i l lesztése 
után sokkal jobb, erősebb és l ágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) K e z e s -

s é g m i n d e n e g y e s hangszerné l . 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját t a lá lmányú (Rákócz i ) T á r o -
g a t ó ; á l ta lánosan el ismert legjobb, 
mely töké le tes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott . I skolával 35 

for int tó l feljebb. 
Az összes hangszerek javítása k ü -
lönleges , szakszerű pontossággal , 
jutányos á r b a n ; kezes ség m i n d e n 
egyes hangszerné l . Ár jegyzék min-
den e g y e s hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve k ü l d e t i k 

Kiviiel nagyban = = = = = = = 
-.-• és kicsinyben. 
T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 
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jótállás mellett! 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e K , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é K s z e r e K , 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
^ fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 
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müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

% Budapest, VIL, Erzsébet-Körűt 29. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megjelenik minden vasárnap. 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
IX . ker . , K á l v i n - t é r 7. sz . , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i és h i r d e t é s i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 4 0 K, fél oldal 20 
Ií, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből : Hit és remény. Naumann F. Ford. Dr. Tari Imre. — Vezércz ikk : Szerzetes invázió. Dr. K. I. 
— T á r c z a : Dr. Dods Márk. LuJcácsy Imre. — K ö n y v i s m e r t e t é s : írói arczképek. V. J. — Belföld : A tiszántúli 
ref. egyházkerület közgyűlése. — A Kálvin-Szövetség működése. — Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi köz-
állapotai. Homola István. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesüle t . — Gyászrovat. — Szerkesztői 
üzenetek . — Pályázatok . — Különfé lék . — Hirde tések . 

Az Élet Könyvéből . 

Hit és remény. 
„Készítsétek az Úrnak útát". 

(És. 40.,.) 

Babylon vizeinél iiltek és siránkoztak. A 
szomorú fűzfa ágára akasztották hárfájokat s lel-
kük mély fájdalmában összetörve nyögték: Ugyan 
hogy zengjünk dalt Urunknak idegen országban? 
— Ámde jött a próféta és szólott az Úr : „Vígasz-
taljátok, vigasztalj átok népemet, így szól Istene-
tek!" A nyomorúságnak, szenvedésnek már vége 
van, a bűn már megbocsáttatott. Halljátok? Szó-
zat szól: „A pusztában készítsétek az Urnák 
útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi 
Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden 
h e g y és halom alászálljon, hogy megjelenjék az 
Úr dicsősége!" így látta a hívő lélek remény-
kedése az útat, mely a fogság folyóvizétől a sza-
baduláshegyfokára elvezet. Tele hittel, tele remény-
nyel énekelték szolgaságuk óráiban; „Mikor visz-
szahozza az Úr Sionnak foglyait, olyanok leszünk 
mint az álmodók. Szánk megtelik nevetéssel, nyel-
vünk pedig vigadozással. Akkor így szólnak a 
pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr !" 

Nemde a fogoly zsidók, a kik Isten segedel-
mében annyira bíztak, rajongók voltak? Nem a 
történeti kényszerviszonyokra néztek, nem Babylon 
hatalmát szemlélték és Izrael rablánczait, hanem 
magasba emelkedve, átrepülték a jelen szomorú 
tájait, agyongyötört lelkük a messzeségbe vágyó-
dott, mosolygó felhőképek felé, a szabadulás vilá-
gába, melyet számító fejjel előre senki se állapít-
hatott meg. Az okos, higgadt ésszel gondolkodó 
emberek bizonyára sajnálattal vagy megvetéssel 
szóltak erről a szegény, balga hiedelmű népről és 

meggondolatlan prófétáiról. Ennek a népnek a hite 
sziklaszilárd volt, bámulatraméltó s olyan, a mitől 
el kellett volna őket tiltani. 

De Isten máskép cselekedett: megáldotta az 
ő hitüket. A büszke Babylon porba dőlt, a per-
zsák gyilkos lándzsái és szilaj paripái Izrael szá-
mára szabadulást hoztak. íme, már második ízben 
vonul ki ez a nép a szolgaság házából, csodálatra-
méltó módon, a puszták rengetege hazavezető 
országúttá lett nékik, a kietlen vidék a mene-
külők szemében virágzó mezőnek látszott, Jeru-
zsálemben újra fölépült a nagytemplom, fényes 
kapui s ragyogó tetőzete büszkén hirdették a világ-
nak: „Hatalmasan cselekedett vélünk az Úr!" De 
a hazatérés után is jöttek bajok, a földi kín még 
nem ért véget. Az ajkak megteltek ugyan neve-
téssel, de sokszor meg könnyek csordultak a sze-
mekből. Egyik baj elmúlt s nyomán újak keletkez-
tek, a jelent ellepték a jövendő aggodalmai. Ilyen 
az élet: igaz hitet nem kapunk ingyen, nincsen 
földi remény, mely tisztán teljesül. így volt ez 
Izraelben is: a vágyódás mindent szépnek festett, 
szépnek remélte azt az időt, a mikor majd Jákób 
csillaga fölragyog. Már maguk előtt látták a para-
dicsomot, a hol csak ragyogás, béke, bőség, bol-
dogság és angyali kedv honol. Ebbe a földi para-
dicsomba nem léphettek be, de azért hitük és 
reményük mégsem volt hiábavaló. E nélkül az 
élő, szent, megingathatatlanul erős hit nélkül Jézus 
Krisztus nem talált volna beszédére hajló lelkeket. 
Ezen reménykedők soraiból kerültek ki az 0 hír-
nökei is, a kiket a nagy világba küldött. Ezen 
hívők és reménykedők között született O, ott nőtt 
föl köztük, szemök láttára művelte csodáit, az ő 
könnyeiktől kísérve szállott le sírja fenekére és 
az ő újjongásuktól kísérve kelt ki dicsőségesen 



a halál birodalmából. Az ő liitíik készítette elő az 
Úrnak útját és egyengette az ösvényt Istennek. 

Hit és remény nélkül nem szolgálhatunk az 
élő Istennek, a kinek kezéből jövendőnk szárma-
zik. Isten olyan emberekre vár, a kik a jelen 
ködt'átyolán keresztültörnek, a kik a fogság nyir-
kos légkörében már a szabadulás fuvalmát érzik, 
a kik abban a hatalmas nagy erőben bizakodnak, 
melynek ösvényeit emberi szem ki nem fürkész-
heti. A ki az Isten eljövendő országát erős lélek-
kel hiszi, az az Úrnak útját készíti, az az aka-
dályok minden hegyét, halmát lehordja, az a 
reményvesztés völgyeit behordja és egyenessé teszi. 
És erre megjelenik az Úr dicsősége, megjelenik 
az Isten! 

Naumann F. Ford. Dr. Tari Imre. 

Szerzetes invázió. 
Az utóbbi időkben olyan jelenségeknek vagyunk a 

szemtanúi, melyek előtt lehetetlen szemet hunynunk. Míg 
százezrével vándorol ki az országból a megélni nem 
tudó magyarság, addigj nap-nap után újabb és újabb 
férfi és női szerzetesrendek települnek le hazánkban. A 
mily szomorú jelenség a kivándorlás a magyar nemzet 
vérvesztesége szempontjából, époly kevéssé örvendhetünk 
ennek a „bevándorlásnak". Ha gazdasági állapotaink 
válságos volta mellett bizonyít az előbbi, úgy felekezet-
közi viszonyaink egyensúlyának nehezen helyrehozható 
megbillenését >és állami törvényeink tekintélyének meg-
rendülését jelzi az utóbbi. 

Korántsem a felekezeti türelmetlenség iratja velünk 
ezeket a sorokat. Jól tudjuk, hogy a türelmesség any-
nyira alapvető eleme a protestantizmusnak, hogy e nélkül 
megszűnnék protestantizmus lenni. De a türelem nem 
vezethet egyházunk és az állam érdekeinek háttérbe 
szorítására, még kevésbbé állami törvényeink semmibe-
vételére ! A türelem ezen a fokon egyfelől tehetetlen-
séggé, másfelől vétkes mulasztássá fajul! Az igazságosság 
s a türelmesség fogalma kizárja, hogy valakinek a joga, 
szabadsága másnak hasonló jogába vagy szabadságába 
ütközzék. 

A római egyháznak nemcsak érdeke, de joga is 
van ahhoz, hogy saját megrendült hadállásait megerő-
sítse. Ehhez minden egyháznak joga van, de — csak 
a törvény határai között. Mihelyt ezeket a kereteket túl-
lépi, a jogtalanság, az erőszakos terjeszkedés tilos terü-
letére lép. Ezt az államhatalom kezelőinek — az annyira 
elsőrangú állami érdeket képező felekezeti békesség 
érdekében — minden rendelkezésükre álló eszközzel 
vissza kell szorítaniuk. Ha ezt elmulasztják, a felekezeti 
politika uszályhordozói lesznek, s mint ilyenek, érdemet-
lenné válnak az ország vezetésére. 

Hogy áll már most a seregestől betelepülő szerze-
tesek dolga"? Még a r. kath. egyházjogászok is egyér-

telműleg vallják, hogy „hazánkban régibb és újabb or-
szágos törvények, jelesen pedig az 1715:102. t.-cz. s 
szakadatlan gyakorlat szerint, szerzetes intézeteket az 
országba behozni ós alapítani csak királyi engedelemmel 
lehetséges; sőt nem hiányzanak példák, hogy főleg a 
mult században több szerzetesrendnek honunkbani elfo-
gadása az országgyűlésen eszközöltetett, . . . . és hazánk 
jelen kifejlett alkotmányosságánál fogva a legislativa 
ebbeli hozzájárulásának szükségessége minden kétségen 
kívül van; a miniszteri ellenjegyzés és azzal járó minisz-
teri felelősség nem kerülhetvén ki ez ügybeni közremű-
ködését ".1 

Csak nem régiben emeltük föl tiltakozó szavunkat 
a „magyar jezsuita tartomány" megalkotása ellen. Már 
akkor is megkérdeztük, hogy hol van az 1715 :102 t.-cz. -
ben parancsolólag előírt királyi beleegyezés, s ki állapí-
totta meg, hogy a jezsuiták ittléte csakugyan „állami 
szükséget" képez ? De ugyanezt kérdhetjük a Franczia-
országból idetelepülő, különböző czifra nevű szerzete-
sekről és apáczákról! Hol a miniszterileg ellenjegyzett 
királyi engedélyük s micsoda „állami szükséget" pó-
tolnak ! ? 

Hogy a szintén idetelepülni akaró likőrfőző szer-
zetesekről ne is beszéljünk, micsoda szüksége van a 
magyar államnak egy sereg idegenben fölnövekedett, a 
mi nyelvünket nem beszélő, a magyar nemzeti szellemet 
meg nem értő apáczára a tanügy terén? Százával és 
százával állanak kenyér nélkül az állami tanítónőképző-
intézeteinkben oklevelet szerzett és saját kenyérkerese-
tükre utalt tanítónőink. Igen sokszor szüleik és testvé-
reik is az ő keresetükre lennének utalva. Ha százaknak 
és százaknak nem birunk kenyeret adni a miéink közül, 
vájjon „állami szükség"-e az, hogy idegen országok 
apáczahada még több tanítónőnket megakadályozzon 
küzdelmes munkával szerzett oklevele érvényesítésében ? 
Avagy annak a sokszor hangoztatott „nemzeti" kultu-
ráltak van ezekre az idegen apáczákra szüksége ? 1 

De mind erre talán még azt lehetne mondani, hogy 
egy európai állam sem zárhatja be kapuit semmiféle 
tisztességes idegen előtt. De mit szóljunk egy olyan mi-
niszter eljárásához, a ki tetemes állami kölcsönökkel csá-
bítgatja az idegen apáczákat az országba, a ki nemrégi-
ben is az egyik mindenféle törvényes jogalap nélkül itt 
tartózkodó franczia apáczarendnek félmillió korona köl-
csönt adott az állam pénzéből: a vallásalapból?! S mit 
szóljunk ehhez az eljáráshoz, mikor egy lemondott s 
hivatalát már csak ideiglenesen, talán csak egy-két napig 
továbbvivő miniszter teszi ezt, kivel szemben az együtt 
nem lévő országgyűlés is aligha gyakorolhatná a fele-
lősségre vonás jogát?! 

A gyanúsítgatás nem kenyerünk, de a fejleménye-
ket látva, lehetetlen az 1907 : 27. t.-cz. 35. §-ára, az úgy-
nevezett szerzetes- és apáczaparagrafusra nem gondol-

1 L. dr. Kőnek Sándor v. budapesti egyetemi tanár „Egy 
házjogtan kézikonyvé"-t (1871) 422. 1. 



mink. Lapunk 1907. évfolyamának utolsó számaiban 
terjedelmesebb czikksorozatban bonczolgattuk ezt. Rámu-
tattunk ennek a váratlanul, szinte becsempészve alkotott 
paragrafusnak rejtett czéljaira. A tanítással foglalkozó 
férfi és női szerzetesrendek tömeges bevándorlása meg-
erősíti akkori föltevéseinket. Őszintén sajnáljuk, hogy 
nem csalódtunk! S az a körülmény, hogy úgy ennek a 
paragrafusnak a létrejövetele, mint a szerzetesek beözön-
lése ugyanannak a miniszternek az idejére esik, meg-
érleli bennünk azt a fölfogást, hogy az a híres 35. § 
nem a tárgyalások során ötlött az egyik néppárti pap-
képviselőnek az eszébe, hanem a miniszterrel már előbb 
megállapodásra jutottak. Azt a taktikát eszelték ki, hogy 
nem foglalják bele a törvénytervezetbe, nehogy a föl-
zúduló nemzeti közvélemény eleve is tiltakozzék ellene 
és lehetetlenné tegye, hanem a tárgyalások során áll elő 
vele az apát úr. Ilyeténképen úgy az országgyűlés, mint 
az ország csak akkor vette észre, mikor már — késő volt! 

S íme, jönnek is már a külföldi apáczák százával. 
Az államtól félmilliós kölcsönöket kapnak olcsó pénzért. 
Azon iskolákat állítanak. Azokban azután a szerzetes és 
apácza paragrafus alapján államköltségen nevelik a ma-
gyar leányokat — nem a magyar haza szeretetére, ha-
nem a diadalmasan előnyomuló klerikálizmus szolgálatára ! 

Ilyen a „nagy" miniszter „nemzeti'1 kultúrpoliti-
kája! S ezt nevezi az ő államtitkárja a magyar protes-
tantizmus „fénykorának!" 

Dr. K. I. 

TÁRCZA. 

Dr. I)ods Márk. 
1834-1909. 

(Folytatás és vége.) 

1889-ben Prof. Smeaton halálával megüresedett az 
edinburghi Free Church College-ban az új testamentomi 
exegetikai tanszék; ide nyújtotta be pályázatát az 55 
éves ember. Négyen voltak jelölve, köztük Aberdeen 
nagynevű professzora, Salmond. És az Assembly dr. 
Dodsot választotta meg 383 leadott szavazat közül 113 
szótöbbséggel. Tehát a nagygyűlés is fényes elégtételt 
adott a meghurczolt nevű embernek. 

Ez a győzelem az idők jele volt a Szabad Egy-
ház életében. Nem Dods győzelme ez csupán, hanem az 
orthodoxia által lenyűgözött szabadgondolkozás és lel-
kiismereti szabadság diadala. De a szabadgondolkozás 
bajnoka ennek sem örülhetett. Ellenfelei fokozott erővel 
készültek újabb támadásra. Kezdték a kicsinyes tün-
tetésen, előadásait akarták megzavarni. Egy ízben pl. 
midőn Mohamed, Buddha és Krisztus összehasonlításáról 
tartott magyarázatot, valaki oda kiáltott hozzá: „Dr. 
Dods, ön lélekmérgező tanokat hirdet". Dods félbesza-
kította tanítását, várt, míg a tüntetók kivonultak, aztán 
egy védekező vagy kárhoztató szó nélkül nyugodtan foly-

tatta előadását. Mikor ellenségei látták, hogy így nem 
boldogulnak, összes megjelent munkáiból gyűjtötték el-
lene az adatokat s egy év mulya újra az Assembly asz-
talán volt az eretnekség kimondását kérő vádlevél egész 
halom indokolással. Főbb vádpont volt ellene, hogy: 
nem hiszi a Krisztus istenségét, feltámadását, a váltság-
munkát, a szó-inspirácziót, végül, hogy az új-testamen-
tum i kijelentést nem tartja véglegesnek és utolsónak, 
hanem Istennek további kijelentéseit is lehetőnek vallja. 

Dods akkor is — mint mindig — a legnagyobb 
nyugalommal védekezett, mint a ki tudja, hogy egy min-
denkinél nagyobb hatalom, az igazság terjeszti ki fölötte 
védőszárnyait. Az alapnélküli vádakat megczáfolta, az 
igazat érvekkel igazolta. Ügy, hogy az Assembly minden 
vád alól fölmentette. Mindamellett, hogy a zúgolódókat 
is megnyugtassa, általánosságban figyelmeztette a taná-
rokat, hogy előadásaikban lehetőleg ragaszkodjanak a 
Hitvalláshoz, mely az egyház hitének megtestesülése. 
Ezzel az országos izgalmat keltő eretnekségi pör iratai 
lezárultak s többé senki sem érintette. Dods nyugodtan, 
szabadon fejtegette, magyarázta eszméit megszaporodott 
hallgatóság s megnagyobbodott olvasóközönség előtt. 
Hirdetett igazságai, melyekért neki annyit kellett szen-
vednie, ma már közkincsek, melyeknek értékét minden 
gondolkozó theologus ismeri s örömmel gazdagít vele 
másokat. 

Utolsó éveit már honfitársainak osztatlan elismerése 
övezi. 1901-ben éri a legmagasabb tisztesség, a mi a 
Skót Szabad Egyház fiát érheti: megválasztják az As-
sembly Moderátorának, az egyház ügyeit kormányzó 
testület elnökének; de Ő a megtiszteltetés elől szeré-
nyen félrevonul. E tette nyilvánosságra hozta jellemének 
igazi nagyságát. A sok megaláztatáson áthurczolt ember 
a helyett, hogy az elégtételnek ezt a dicsőséges formáját 
örömmel fogadná: megmutatja a világnak, hogy ő nem 
dicsőségért, nem hatalomért küzdött, élt, hanem egyedül az 
igazságért. Prof. Rainyhez irott lemondó levelében többek 
közt így szól: „En természetesen komoly gondolkodás 
tárgyává tettem az ügyet; nehézségeim inkább növe-
kednek, mintsem fogynak s nem olyan természetűek, 
hogy el lehetne őket távolítani. Még hozzá nem is olyanok, 
hogy a nyilvánosság elé vihetném őket". Hogy micsoda 
érzelmek és indulatok érlelték meg ez elhatározást, nem 
tudjuk, de annyi bizonyos, hogy a nagyravágyás, hiúság, 
az önzés, az emberi tettek eme közönséges és kicsinyes 
rúgói hiányzottak közülök. 

1907-ben még egy kitüntetésben részesül. Prof. 
Rainy helyébe a New College Princzipál-jává, — igaz-
gatójává — választják. A tisztséget elfogadja ugyan, de 
hivatalát már nem foglalja el. Influenzába esik s egész-
sége helyreállítása végett szabadságot kap. A baj mind 
rosszabbra fordul s a mult év augusztus havában úgy 
az igazgatóságról, mint a tanárságról lemond. Ettől fogva 
élete lassú haldoklás, mígnem a tavasz elviszi ama másik 
hazába, hol az igazság napja, vágyainak, reményeinek, 
küzdelmeinek központi ereje zavartalan fényben ragyog, 



a hol az igazság hűséges harczosát a valódi dicsőség 
hervadást nem ismerő koszorúja várja. 

Dods egészen utolsó betegségéig fáradhatatlan, 
meg nem fogyatkozó lelki erővel dolgozott. Elete szaka-
datlan könyvolvasásból, könyvírásból s könyvkiadásból 
állott. Megjelent theologiai munkái egy kis könyvtárt 
alkotnak. Káplán korában írott művein kívül egymás 
után láttak napvilágot: IsraeVs Iron Age; Mohamed, 
Buddha and Christ; Isac, Jákob, Joseph; The parables 
of our Lord (két kötet); The book of Genesis; The first 
epistle of Corinthians; Introduction to the New Tes-
tament; The Gospel of St. John (két kötet); How to 
become liké Christ; Erasmus and other Essay's; The 
post exilian Prophets. Utolsó munkája : The Bible: its 
natúre and origin, melyet 1905-ben adott ki. Ezenkívül 
állandó munkatársa volt különböző theologiai folyóiratok-
nak és szemléknek, valamint társszerkesztője a „Harnl-
books for Bible Classes" cz. könyvsorozatnak. 

Munkáinak rendkívül nagy az olvasóközönsége, 
csaknem mindenik könyve több kiadást ért s némelyik 
30—40 ezer példányban forog közkézen. Mindenesetre 
izgatja a közönség kíváncsiságát az eretnekség gyanúja, 
de az bizonyos, hogy az érdeklődő nem dobja félre csaló-
dottan Dods könyvét. Nem talál ugyan benne hit- és 
vallásháborító részeket, de annál több mély gondolatot, 
léleképítő igazságot, tapasztalaton alapuló bölcseséget. 
Abban a nemben, melyben dolgozott, mindig kiválót alko-
tott. Genesise például remeke a patriarchai kor magya-
rázatának ; éles elméjének bonczkése alatt mintha ma-
gától oldódnának meg a legnehezebb kérdések; termé-
szetessé, szinte kikerülhetetlenné válnak az emberi 
erények mellett a gyengeségek. A Szentírásnak talán 
legnehezebben magyarázható könyve a Genesis, azonban 
„Dods erős agya, gyakorlati keze és elhatározott aka-
rata — Prof. W. G. Elmslie méltató szavait használva 
— a nehéz kérdések zátonyai és sziklái közt biztos kikö-
tőbe vezette az értelmezés hajóját." Hasonló dicsé-
retet érdemel Bevezetéstana, melyet az anyag tömörsége 
mellett egységes forma jellemez. „Ennél bámulatra mél-
tóbb könyvet alig lehet képzelni — mondja egyik bírá-
lója — ha nem látnók, hihetetlen volna, „hogy 247 ol-
dalon ennyit ós ily világos előadásban el lehet mondani; 
az olvasó itt kis teremben nagy kincseket talál" Eras-
musa széleskörű olvasottságáról, éles megfigyelő- s tisztult, 
szabadelvű, ítélő-képességéről tesz bizonyságot: Izsák, 
Jákob, József életrajzában az emberi élet- és jellem nagy 
kérdéseivel foglalkozik komoly lélektani készültséggel s 
beható írás-ismerettel. Mohamed, Buddha és Krisztus 
összehasonlítása, az adatok gondos összegyűjtése, a 
lényeges és lényegtelen vonások szigorú megkülönböz-
tetése s a párhuzam világos feltüntetése által nyer 
helyet a világirodalom e nemű híres munkái között. 
Jézus paraboláinak magyarázata festői irályával, átlátszó 
értelmezéseivel, az életre alkalmazott találó következ-
tetéseivel biztosítja számára az Irásmagyarázók között 
a „herezegi rangot". („Marks him out as a prince among 

the living expositors of the sacrad writings". Christian 
Leader.) 

Általában minden munkáját valami eredetiség jel-
lemzi, mely értékét maradandóvá s teremtő szellemét 
érezhetővé teszi. Kifejezései mindig tiszták s fedik a 
fogalmat; nem annyira elvontak, hogy csak a tudós 
által érthetők; jellemei élők, igazak s nem képzelet 
szülöttei, A bibliai kornak nemcsak külső körülményeit 
rajzolja a történelem világa mellett, hanem mély ember-
és lélektani ismeretével föltárja a szereplő egyének 
gondolatvilágát, érzelmi állapotát, mint a cselekvények kiin-
duló pontját. Ezt azután rendkívüli találékonysággal alkal-
mazza a mindennapi életre. Eszméinek forrása mindig az 
írás; nagy tudásával, élő hitével annak mélyéről emelgeti 
föl az igazságokat. Saját gondolatait soha bele nem magya-
rázza, hanem abból növeli a magáét. De nem engedi a 
másét sem belekeveredni; nem kell neki csiszolt ékszer, 
hanem a bánya sötétjéből kikerült nyers érczanyag s 
feldolgozására egész lénye munkába áll: vallásos lel-
kének tüze a salakot égeti, elméje, keze a tiszta anyagot 
művészi formába önti. 

János evangéliumának magyarázatát ismerjük mi 
is. A magyar kritika annak idején igen kedvezően nyilat-
kozott róla s bizonyára érthetetlennek látszik, hogy egy 
ilyen hiterősitő s ennél még értékesebb munkák szer-
zőjét miként lehetett eretnekséggel gyanúsítani? 

Ennek magyarázata a Skót Szabad Egyház akkori 
forrongó vallás-erkölcsi állapotában keresendő. Dods 
lelkészi és tanári működése, mintegy 50 esztendő, a 
mult század második felére, az úgynevezett második 
renaissance-korra esett, a midőn a régi, vezető eszméket 
vallásban, bölcsészetben, tudományban, politikában új, 
hirtelen támadó, nagy zajjal érkező irányelvek igye-
keztek háttérbe szorítani. Az átalakulás heves küzde-
lemmel járt s a tusakodás a kedélyvilág legérzékenyebb 
oldalán, a vallás-erkölcsi élét mezején volt a legelke-
seredettebb. 

A Skót Szabad Egyház különleges helyzete még 
inkább fokozta az eilentéteket. Csak pár évvel azelőtt, 
1842-ben, szakadt ki a nagy Presbyteri egyház keretéből 
s hagyta ott állami eredetű vagyonát, jóformán csak 
azért, hogy hitvallásának gyakorlatában semmi külső 
befolyás ne gátolja. Képzelhető, mily féltékenységgel 
őrködtek alkotásuk körül még elő alapitói s mily ügy-
buzgalommal védekeztek minden olyan mozgalom vagy 
jelenség ellen, mely látszatát kelthette annak, hogy közöt-
tük nincs egyetértés a hit dolgában s mily szenvedélyes-
séggel támadták azt, a ki a dogmákat érinteni merészelte 
s ezzel az új egyház békéjét zavarni látszott. A Szabad 
Egyház — bár nevében hordozta a szabadság fogalmát 
— nem volt szabadelvű, legalább kezdetben nem, sőt 
az orthodoxia falai közé vonulva, ridegen kaput zárt az 
újabb kor követelően zörgető eszméi előtt. 

Dods azok közé tartozott, a kiket megérintett az 
új kor szelleme s a kik érezték, hogy ennek tisztító 
levegőjére föltétlenül szüksége van az egyháznak, ha 



nemcsak tengődni, hanem fejlődni akar; de szüksége 
van magának az egyéni hitnek, ha nem holt, hanem élő 
cselekedetekben kíván megnyilatkozni. 0 a Bibliából 
előáradó igazságokat nem volt hajlandó a hitczikkek 
feszes, sokszor ártalmas szabású ruhájába öltöztetni, 
hanem vizsgálta a maguk eredeti, természetes formá-
jában s ha itt-ott a dogma szorító öve által elnyomorított 
részekre akadt, tartózkodás nélkül kiszabadította s a ter-
mészetszerű következményeknek utat engedett. 

így jutott el arra az eredményre, hogy az isteni 
kijelentés — bár a Krisztusban és az Ő evangéliumában 
minden kijelentés közt a legtökéletesebb — végleg nin-
csen befejezve. („The positive revelatfcm of God com-
municated through the experience of Israel, consurn-
mated in Jesus Christ, thougli not ended". Ez a tan 
— szerinte —- Isten hatalmából, az emberi nemre kiter-
jedő gondoskodásából, valamint Jézus félremagyaráz-
hatatlan tanításaiból önként következik; a keresztyén 
vallás alapigazságait meg nem támadja, sőt a hitetle-
neket, a vallás-ostromlókat gondolkodóba ejti. Ha tehát 
ez igazság anyaga a Bibliából ered, czélja pedig a ker. 
vallás hódító erejének növelése: úgy ennek hirdetése 
semmiféle ker. hitczikkbe nem ütközhetik. Ugyanily meg-
győző érvekkel czáfolta a szó-inspiratio elavult dogmáját, 
mely csak akadálya az élő hit — living faith — kifej-
lődésének. Egyszóval Dods megnyitotta az orthodoxia 
várának kapu ját az ostromló szabadelvüség előtt: ezért 
volt ő a maradi párt szemében jó-ideig vallás-áruló, 
eretnek. 

Pedig Dods — az elfogulatlan bíráló előtt — min-
dig a konzervatív orthodoxia álláspontján maradt, csak-
hogy nem volt hajlandó pálczát törni azok felett, kik a 
dogmákban nem tudtak hinni, egyébként pedig igaz, 
ker. életet éltek. 0 a keresztyénséget nem száraz tanok-
ban; nem olvadékony érzelmekben, hanem életteljes 
cselekedetekben kereste. Egészséges gyakorlati ösztöne 
nem annnyira az egyéni tapasztalatok útján szerzett 
eszmék, mint inkább a tárgyilagos, történetileg bizonyít-
ható igazságok felé vonta s megszentelést számunkra a 
Szentlélektől várt, és nyert. 

Tanulmányainak központja a Szentírás volt, de 
soha nem közeledett hozzá csak a puszta ész romboló 
kritikájával. Főirányelvül azt tűzte maga elé: A biblia 
az a médium, mely által az élő Isten magát hallhatóvá 
és megismerhetővé teszi, de ha az olvasó meg akarja 
találni benne Istent, bírnia kell az ő Szent Lelkét. („The 
Bible is the médium, through wliich the living God 
now makes himself heard and known. But to fiúd in 
it the spirit of God the reader must himself have that 
Spirit".) 

Az élő és működő Szent Léleknek hite és érzete 
jellemzi Dodsnak minden munkáját, egész életét s őrizte 
meg a kettő összhangját; ez adott lelkének türelmet a 
háborúságban, bátorságot a küzdelemben s alázatosságot 
a diadalban ; ez teszi jellem-nagyságát kimagaslóvá 
kortársai-, munkái értékét hosszúéletűvé a hömpölygő 

szellem-áramlatok között. Nem sodorja azt magával a divat 
változó szele, mert beleépült a reformált keresztyén egy-
ház falába, hol erősen tartja a krisztusi Lélek fog-
lalatja. 

Az Úr házának munkása pihen az edindurghi teme-
tőben, de szelleme él: szórja a fényt a Szent Könyv 
rejtett igazságaira s vezeti a szomjúhozó lelket az evan-
gélium hűs forrásvizére, melynek kiapadhatatlan kút-
feje : a Jézus Krisztus, életadó ereje: a Szent Lélek. 

Lukácsy Imre. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

í ró i a r czképek . Népszerű tanulmányok (6 képpel). Irta: dr. 
Szelényi Ödön, a késmárki ág. b. ev. liczeum tanára. Bolti ára 2 
korona 50 fillér. Borbély Gyula könyvnyomdája Mezőtúr. 1909. 

135 lap. 

A bölcsészeti-neveléstani irodalmi munkásságáról 
(„A filozófia alapfogalmai", „Öngyilkosság és ethika", 
stb.) ismert s nem régen pozsonyi theol. tanárrá válasz-
tott szerzőnek ezzel a szüleinek ajánlott könyvével már 
hónapokkal ezelőtt foglalkozni akartunk ezen a helyen, 
írásunk mostanra maradt. Most is örömmel vesszük elő 
a művet, ismertetés végett. Örömmel, mert bizonyos mór-
tékben a keresztyénség apologiája a modern bölcsészeti 
és szépirodalom több jelentős képviselőjével szemben. 
Azért is, mert művelt közönségünknek, főkép az életbe 
kilépő serdülő ifjúságnak (6- 1.) nyújt nemes olvasmányt 
és hasznos tájékozást. Szerző csak az utóbbiról tesz 
említést. De nekünk a valósághoz híven azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy ez a tájékozás nemcsak művészetböl-
cseletí, hanem a végső ponton keresztyén apologetikai 
jellegű is. „A prot. pedagógia eszméje" s a „Magyar 
Pedagogiá"-ba Tolsztoj-ról, Ibsenről és Ernst Ottóról, mint 
nevelőkről írt kisebb értekezéseinek méltó folytatása ez 
a könyve. 

Jól esik néhány művel összehasonlítanunk a Szelé-
nyi modern írói arczképeit. Gondolunk itt Carlyle-nek 
„Hősökről" cz. becses könyvére. Egymás után vonulnak 
el lelkünk előtt a világtörténelmet irányító hősök: az 
istenség (Odin), próféta (Mohamed), költő (Dante, Shake-
speare), pap (Luther, Knox), író (Johnson, Rousseau, 
Burns) és király (Cromwell, Napoleon). A világtörténelmet 
áttekintettük egy szempotból Carlyle vezetése alatt. 
Gondolunk aztán Emerson jeles könyvére, „Az emberi 
szellem képviselői"-re. Miután a nagy emberek hasznát 
megmagyarázta a szerző, sorban bemutatja nekünk a 
bölcsészt (Platón), a misztikust (Swedenborg), a szkeptikust 
(Montaigne), a költőt (Shakespeare), a világ emberét 
(Napoleon) és az írót (Goethe). A világ szellemi történetét 
tekintettük át más nézőpontból, más vezetővel. Említ-
hetünk még egy egészen új keletű magyar könyvet is, 
melyet egyházi hetilapjaink és folyóirataink nem ismer-
tettek, Szász Bélának (Szász Károly püspök fiának) „Az 
emberiség jóltevői" czímű művét. (1908.) Ez négy essay-t 
foglal magában a művelt közönség számára. Hufelandot, 



az orvost, Gutenberget, a könyvnyomtatót, Wilberforce-ot, 
a rabszolga-szabadítót és Jézust, a vallásalapítót tünteti 
föl az emberiség igazi jóltevői gyanánt. Megint új néző-
pont és másnemű összefoglalás. 

Hivatkozhatunk olyan műre is, mely a jelenkor, 
vagy a közelmúlt XIX. század gondolkodóit tünteti föl, 
bizonyos szempont szerint csoportosítva. Ilyen Bordeau-
nak „A jelenkori gondolkozás mesterei" czímű müve. 
Ez főleg a szocziális kérdés szem pontiából méltatja 
Stendhalt (Beyle), Tainet, Renant, Spencert, Nietzschét, 
Tolsztojt, Iiuskint és Hugó Viktort s úgy foglalja össze 
a XIX. század eredményeit. 

Eltekintünk most Kim „Síttliche Lebensanschaun-
gen der Gegenwart", Cohn „Führende Denker", Eucken 
„Die Lebensanschauungen der grossen Denker" czímű smás 
külföldi szerzők hasonló természetű, tudományos jellegű 
műveitől. Legfölebb a nagyarányú német „Kulturtraqer" 
gyűjteményt (Mózes, Jézus, Koperikus, Galilei, Darwin stb.) 
és a holland Kartog és Boer „Groote Denkers" czímű soro-
zatát említjük meg, melyek művelt, népszerű jellegüknél 
fogva Carlyle, Emerson, Szász Béla és Szelényi köny-
vével közelebbi rokonságban vannak. Csak a részletesség 
okoz némi különbséget közöttük. Az előbb említeti, müveit 
közönség számra írt könyvek irányvonalába állítjuk Sze-
lényi művét s úgy állapítjuk meg szükséges ós hasznos 
voltát. 

Bevezetésében (5—'7 1.) zűrzavaros korunk kópét 
jellemző vonásokkal rajzolja meg. Egyszersmind a kor 
képét visszatükröző gondolkodóknak és íróknak s azok 
megismerésének jelentőségét tűnteti föl. A korkép hű 
visszatükrőztetésének vágya bírta arra, hogy nem csak 
igazán kiváló gondolkodókat és írókat, hanem közép-
szerűbb, de nagyhatású, divatos írókat is ismertessen. 

Az első írói arczkép (9—20 1.) Böhm Károlyt, a 
kolozsvári egyetem bölcsészettanárát, a jóformán egyetlen 
hatalmas magyar bölcsészeti rendszer alkotóját tűnteti 
föl. A kritikai ós a pozitív bölcsészeti irányt magasabb 
egységbe foglaló, az ontologia és axiologia iker-egysé-
gét megteremtő szubjektív idealizmus rendszerét hűen 
ós a lehetőségig népszerűen ismerteti. Értjük, hogy miért 
került Böhm Károly az írói arczképek élére. Nemcsak a 
tanítványi hála, hanem a nagy gondolkodó iránt való 
tisztelet, a nagy rendszer értéke s annak nem eléggé 
ismert és méltatott volta is indokolják az itt nyújtott 
írói arczképet. Az ifjú magyar keresztyén szubjektivisták 
is sokat köszönnek Böhmnek világnézetük bölcsészeti 
megalapozása körül. Kár, hogy idehaza sem méltatták 
kellőleg. Az is veszteség, hogy a külföld nem igen tud róla 
valamit. Falckenberg bölcsészettörténetének (Gesch. der 
neuren Ph.) legújabb, 6-ik kiadásában (1908.), a magyar 
bölcsészetről szóló szakaszban (547—548 1.) egy szó 
sincs róla. Csupán Überweg-Heinze nagy újkori bölcsé-
szettörténete emlékezik meg róla. Addig nem is igen 
vesznek tudomást róla, míg legalább német nyelven is meg-
nem jelenik a nagy rendszer, vagy legalább annak tömör 
„Grundriss"-sze. 

Az idehaza való népszerűsítés munkáját gondosan 
végzi Szelényi rövid ismertetése, míg a részletesebb és-
tudományosabb ismertetést Tankó Béla füzete teljesíti. 
Szelényi gondosan felsorolja a Böhm-irodalmat. Az élet-
rajz és az iró fényképe az ismertetés teljességéhez 
kívánatos lett volna. 

A második arczkép (21—34 1.) Haeckel Ernőt, 
a jénai állattan- és élettan-tudóst, a monisztikus világ-
nézet mesterét tünteti föl, fényképpel és életrajzzal. Az 
élet- és állattani tudomány terén szerzett érdemét, mate-
rialisztikus világnézetének, monizmusának hibáit és a 
keresztyén világnézet ellen való támadásának tévedéseit 
helyesen emeli ki* A megfelelő magyar irodalomra is utal. 

A harmadik arczkép (35—56 1.) Ibsen Henrik-ről, 
a nagy norvég drámaíróról, gondolkodóról és társadalmi 
reformerről szól. Arányos gonddal méltatja ós bírálja a 
skandináv óriást. A keresztyénséghez való álláspontját 
is feltűnteti. A közölt fénykép és életrajz mellől hiányzik 
az idevágó magyar irodalom jegyzéke. 

A negyedik szakaszban (57—66 \.) Ellen Key-1, 
a híres svéd írónőt, az ő szocziális individualizmusát 
ismerteti, nagyon rövid életrajz és arczkép kíséretében. 
A keresztyénséggel szemben való tévedését kiemeli. Meg-
felelő magyar irodalomra — annak hiánya miatt — nem 
igen hivatkozhatott. 

Az ötödik tanulmány (67—80 1.) Maeterlinck Móri-
czot, a belga misztikus gondolkodót, költőt és dráma-
írót ismerteti s az ő világnézetét bírálja. Fényképet és 
életrajzot nem ad, a magyar irodalomra is csak álta-
lánosságban hivatkozik. 

A hatodik arczkép (81 — 92 1.) Ernst Ottót (csa-
ládi nevén Schmidt), az ismert német dráma- és regény-
írót, a nevelési kérdések ügyes kezelőjét mutatja be. 
Vallási felfogásáról is szól, röviden. Külön értekezést is 
ígér. A fénykép mellől hiányzik az író életrajza. Elő 
irónál nehezebb ilyet adni, de a teljes méltatásnak alkotó 
részét képezi legalább egy magyar rövid életrajz. 

A hetedik képben (93—104 1.) Sudermann Her-
mant, a nagyhírű német regény- és drámaírót ismerteti. 
A keresztyénség kérdését is érinti A magyar irodalomra 
is utal általánosságban. A fényképhez egy kis életrajzot 
is szívesen láttunk volna. 

A nyolczadik szakaszban (105—130 1.) Tolsztoj 
Leó írói arczképe tárul elénk. A fényképpel ellátott 
tanulmányban a nagy orosz próféta életéről csak nagy-
jában szól. írói tevékenységét tünteti föl. Neo-krisztiá-
nisztikus világnézetet gondosan méltatja. Az idevágó 
magyar irodalomra, úgy az életrajzi (Berneker stb.), mint 
az ismertető (Vogüe stb.) részre, valamint a lefordított 
művekre részletesebben való utalás csak előnyére vált 
volna a könyvnek. 

A kilenczedik írói arczkép (120—135 1.) Wilde 
Oszkárt a neo-cinizmus és esztéticzizmus angol mesterét 
mutatja be. Világnézetének a keresztyénséghez való 
viszonyát is méltatja s perve/, felfogását megfelelő bírá-
latban részesíti. Fényképét nem közli, életrajzából is 



alig ad valamit; az életrajzi (Halfdan Langaard, Szini, 
Radó, Kelen stb.) a fordított irodalomra nem utal rész-
letesen. 

A kilencz írói arczképhez csak hat fényképet ad 
a szerző és azoknak a kivitele nem eléggé, művészi s 
nem eléggé világos. Az írói életrajzok és az irodalom 
felsorolása terén nem egyenlő gonddal jár el. Ez a 
könyv fogyatkozása. 

Ezzel szemben áll a kilencz írónak gondos és ala-
pos művészetbölcseleti s némi tekintetben keresztyén 
hitvédelmi tárgyalása, méltatása és bírálata, a legtöbb 
helyen valódi művelt-népszerű nyelven. Ez a könyv igazi 
becse. Legfennebb két dolgott kell megjegyeznünk az 
írók összeválasztása kérdéséről. Nehéz kérdés, az bizo-
nyos. Mi azt véljük, hogy a mint a szerző Nietzschét 
kihagyta, a legalább annyira ismert Tolsztojt is kihagy-
hatta volna ; ha pedig teljességre törekedett, akkor Niet-
zschét is fel kellett volna vennie. A kisebb jelentőségű 
Ernst Ottó, Suderman és Key E. helyett, vagy melléjök 
nagyobb jogosultsággal tel lehetett s talán fel kellett 
volna venni a franczia Anatole Francé, az olasz D'Annun-
zio és a holland Multatuli írói arczképeit is. De a könyv, 
úgy is, a mint előttünk van, igen becses. Csak sajnáljuk, 
hogy vidéki nyomdában, nem megfelelő dísszel állították 
ki, mert hivatva volna arra. hogy művelt családjaink nemes 
szórakoztató és lélektápláló olvasmánya legyen. Érdek-
lődéssel várjuk a szerzőtől a vallásos problémáknak ígért 
tárgyalását is. V. J. 

BELFÖLD. 
A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése. 

A tiszántúli ref. egyházkerület november hó 23—25. 
napjain ülésezett Debreczenben, dr. Erőss Lajos püspök 
és gr. Degenfeld József főgondnok elnöklete alatt. A 
gyűlés kiemelkedőbb mozzanatairól a következőkben szá-
molunk be. 

Gróf Degenfeld József megnyitó beszédében, miután 
fájdalommal emlékezett meg a kerület halottairól, az esz-
tendő fontosabb eseményeire és egyházpolitikai vonat-
kozásaira tért át. Az egyházpolitikai helyzet még mindig 
kedvezőtlen a református s általában a protestáns egy-
házra, s az ellentétek, az egyházat érő támadások nem 
csillapultak. Nagyobb örömmel szólt ezután a Kálvin-
jubileumról s a genfi ünnepélyekről, a melyeken a ma-
gyarországi ref. egyház képviseletében ő is jelen volt. 

A tetszéssel fogadott megnyitó után dr. Erőss Lajos 
püspök jelentését olvasta fel Sass Béla. A jelentés be-
számolt az esztendő egyháztársadalmi és egyházpolitikai 
alakulásairól. Foglalkozott a magyar protestántizmus 
helyzetével, az egyház autonómiáját folytonosan veszé-
lyeztető áramlatokkal s a klerikalizmus újabb és újabb 
térfoglalásaival. E kedvezőtlen helyzetben a protestan-
tizmus erősítésére volna szükség. A megerősítő erőt azon-
ban nem az anyagiakban, hanem a lelkiekben kellene 
keresni. De ha már az állami anyagi támogatás nélkül 

megélni nem tudunk, akkor a költségvetésszerü támoga-
tás bizonytalansága helyett, a jogoknak törvényben biz-
tosítása volna szükséges. Viszont azonban arra kellene 
nevelni a híveket, hogy a magukra utaltatás esetén is 
mindenkor támasztékai legyenek az egyháznak. Végül 
megemlékezett a jelentés a genti jubileum lefolyásáról 
s annak egyes, még nem ismert részleteiről. 

A gyűlés a püspök jelentését elismeréssel honorálta 
s azt külön is kinyomatni és minden egyházban szétosz-
tani rendelte. 

A pénzügyi bizottság előterjesztése alapján meg-
állapította a gyűlés a kerület jövő évi költségvetését 
525,775 korona bevételi és 418,765 korona kiadási elő-
irányzattal. Ezzel kapcsolatban a Ref. Tanáregyesület 
könyvkiadványainak támogatására 500, a Debreczenben 
állítandó Kálvin-emlékre pedig 3000 kor.-t szavazott meg. 

Konventi tagokká, lelkészi részről Sass Béla, Széli 
Kálmán, Dávidházy János és Sütő Kálmán, világi részről 
György Endre, Dóczi Imre, dr. Baksa Lajos és Ujfalussy 
Béla választattak meg. 

A közalapi és a rendkívüli államsegélyekre ajánlást 
illetőleg elfogadta a gyűlés a bizottság javaslatait; majd 
pedig kijelentette, hogy a gyülekezetek által, a konvent 
legutóbb hozott határozata értelmében felveendő tőke-
kamatsegélyek szabályszerű törlesztéséért elvállalja a 
kezességet. 

A második napi ülés legnagyobb részét a tanár-
választások foglalták el. A közgyűlés és a debreczeni 
egyház nyolcz-nyolcz tagjából alakult és a kerületi el-
nökség elnöklete alattt összeült választó-bizottság a deb-
reczeni főiskola jogbölcsészeti tanszékére Tegze Gyula 
dr. egyetemi magántanárt, a kecskeméti jogakadémia 
igazgatóját, a rendszeres bölcsészeti tanszékre Mitrovits 
Gyula dr. miskolczi ref. felsőbb leányiskolái igazgatót, 
a német nyelvészeti és irodalomtörténeti tanszékre pedig 
Schmidt Henrik dr. egyetemi magántanárt, a budapesti 
kereskedelmi akadémia tanárát választotta meg. A további 
választás során a közgyűlés a kerületi és főiskolai szám-
vevőszéket Varga Pállal töltötte be. 

Sass Béla a gazdasági tanács részéről tett előter-
jesztéseket. Ezek kapcsán foglalkozott a gyűlés a debre-
czeni főiskola anyagi helyzetének megvizsgálása és esetleg 
a főiskolai takarékpénztár létesítése tárgyában kiküldött 
hetes bizottság jelentésével. Többek hozzászólása után 
a gyűlés a takarékpénztár tervét elejtette, még pedig 
azért, mert a főiskola vagyonát nem lehet koczkáztatni. 
E helyett a kevésbbé koczkázatos s egyik ingatlanra 
való törlesztéses kölcsönnek a pénzügyi viszonyok mérle-
gelésével való felvétele, továbbá a jelzálog-kölcsön át-
ruházás (cessio) mellett foglalt állást. 

A theologiai tanári fizetéseknek az áll. jogakad. 
tanárok fizetésével egyenlő kiegészítésére kérendő állam-
segély kérdésében a gyűlés úgy határozott, hogy az 
államsegély kéréséhez nem járul hozzá. 

Elhatározták, hogy az Andaházy-Szilágyi intézetet. 
300,000 korona költséggel újjáépíttetik. 



Az első napon gróf Degenfeld József főgondnok, 
a másodikon Erőss Lajos püspök adott ebédet a köz-
gyűlési tagok tiszteletére. Az ez utóbbin elhangzott fel-
köszöntők közül kiemelkedett Görömbei. Péter esperesé, 
gróf Tisza Istváné és gr. Degenfeld Józsefé. Görömbei 
Péter a tiszántúli kerület két részre osztásának s egy 
új délvidéki egyházkerület szervezésének kívánságát han-
goztatta. Gróf Tisza ezzel szemben a kerület együtt-
maradása mellett foglalt állást7 mert a kerületek szapo-
rítása az erők megosztására vezetne, már pedig nagy 
czélok csak egyesült erővel valósíthatók meg. Ilyen nagy 
czél a debreczeni egyetem megvalósítása. 0 sokáig ab-
ban a véleményben volt, hogy nem kell hozzáfogni a 
megalapozáshoz, a míg egy korszerű egyetem czéljaira 
megfelelő erőforrások nincsenek. Ma már azonban megvál-
tozott a nézete és igazat ad azoknak, a kik arészleten-
kint való kiépítésnek voltak hívei és munkásai. A magyar 
nemzet sorsa szempontjából a legnagyobb problémának 
azt tartja, hogy a nyugat-európai kulturát reczipiálő 
képességgel lépést tartson az átalakító ős erő. Ezen a 
téren a magyar kálvinizmusra vár a vezető-szerep, a 
mely mindig vezetni igyekezett a kultura és a nyugat-
európai czivilizáczió átvétele terén, de egyúttal meg volt 
benne a nemzeti szellemhez és jelleghez való ragaszko-
dás is. Ezért kell kulturális góczpontot fenntartani Deb-
reczenben is, hogy a kálvinizmus fészkében megtanulja 
a magyar ember a maga tőről metszett észjárásával ma-
gyar kincsesé áthasonítani azt, a mit a nyugattól tanult. 
Élteti tehát azokat, a kik a debreczeni egyetem alapjait 
igyekeznek lerakni, s azok között legelső sorban gróf 
Degenfeld Józsefet. 

Gróf Degenfeld a beszédre adott válaszában örömét 
fejezte ki a felett, hogy immár azok is mellette vannak 
a debreczeni egyetem fokozatos kiépítésének, a kik 
eleinte más véleményen voltak, és a legszivesebben üd-
vözölte ezek között gróf Tisza Istvánt. 

A jelenlevők nagy örömmel látták a két erős, de 
az utóbbi időkben bizonyos ellentétben állott vezetőférfiú 
egymáshoz való közeledését, — a mi, ha még teljesebbé 
válik, kétségtelenül nagy hasznára leend, mind a kerü-
letnek, mind a debreczeni egyetem ügyének. 

A harmadik napi ülésen belkörű közigazgatási 
ügyek kerültek szőnyegre. A díjlevelek rendezésére hosz-
szabb határidőt engedélyezett a kerület. Jóváhagyták az 
alapítványokra vonatkozó egyházkerületi szabályrendeletet, 
mely körülírja az alapítványok kezelését és a velük való 
eljárást. A gyűlés megbízta a kerületi ügyészt, hogy egy 
általános szövegezésű alapító levelet szerkesszen meg, 
melyet sokszorítva az egyházközségek között szétoszta-
nak. Több alapítvány és alapító-levél tárgyában való 
intézkedés után tudomásul vették a tanügyi bizottság 
jelentését. Adás-vételi szerződések és kölcsön-ügyek, 
csereszerződések és díjlevelek jóváhagyása után, a köz-
gyűlés Degenfeld József gróf főgondnok zárószavaival 
és Eröss Lajos püspök imájával ért véget. 

A Kálvin-Szövetség működése. 

A Kálvin-Szövetség szocziális és irodalmi szakosz-
tálya nov. hó 25-dikén látogatott ülést tartott. 

A szocziális szakosztály Bernát István orsz. képv. 
elnöklete alatt örömmel vette tudomásul, hogy a hada-
pesti ref. tanoncz-otthon megnyílt, s hogy a marosvásár-
helyi tanoncz-otthonnak a keresk. miniszter segélyt 
helyezett kilátásba. Tervbe vette Budapesten egy mun-
kás-otthon létesítését is. A munkás-otthont az V—VI. 
kerület külső részén óhajtja létesíteni, s a katecheta 
testület is súlyt helyezvén ezen vidékre, a budapesti 
ref. egyháztanácshoz emlékiratot intéz ezen területen 
állandó összejöveteli helyiség szerzésére, mely egy ál-
landósított katecheta vezetése alatt állana. 

A dunamelléki egyházkerülethez feliratot intéz, hogy 
a dohánygyárból bérelt épületrészbe áthelyezendő theo-
logia mellett az egyetemi hallgatók részére diák-otthon 
szervezése is tervbe vétessék. Az eziránti felirat meg-
szerkesztésére dr. Kovács Ernő orsz. képviselő kéretett fel. 

A diakonissza-ügyet pártfogásba veszi s vidéki 
összejöveteleknél propagandát csinál az ügynek ; egy-
úttal a Bethesda-kórházra mindenütt felhívja a hallgatók 
figyelmét, s mind a Lorántffy, mind a Bethania-egyesii-
letet a prot. közönség támogatásába ajánlja. 

A házasságon kívül élők törvényes házasságra bírása 
tekintetében felhívja Budapesten a hitoktatótestületet, 
hogy az iskolásgyermekek ilyen viszonyban élő szüleit 
látogassák meg és keressék a módot a törvényes házas-
ságra való ösztönzésre. 

A lelkész és tanító tagok s általában az egyház-
község élén álló világi tagokhoz intézendő, a titkár 
által szerkesztett kérdöpontok megbírálását dr. Versényi 
György felsőbb leányiskola, igazgató vállalta el. 

A vasárnapi munkaszünet megtartása és a korcs-
mák vasárnapi és ünnepnapi bezárása tárgyában nagy 
társadalmi akcziót kíván indítani és úgy a fővárosban, 
mint a vidéken gyűléseket fog hirdetni. E tekintetben 
nem kíván a felekezeti korlátok között maradni, hanem 
keresi az érintkezést a társadalom különféle rétegeivel, 
miután ez nemzeti szocziális kérdés és szükséges, hogy 
ez irányban az egész társadalom talpra álljon. 

A községi szövetségek szervezetére vonatkozó s a 
titkár által elkészített szabályzatot kiadta a bizottság 
Kiss József esperesnek inegbírálás végett. 

Az irodalmi szakosztály Gonda Béla min. tanácsos 
elnöklete alatt elhatározta, hogy felhívja tagjait, a vidéki 
városokat ós falusi embereket érdeklő szocziális kér-
désekről könnyű modorban, tartott művek írására, a 
melyeket a vidéki összejöveteleken fel lehessen hasz-
nálni. 

Dr. Kováts István theol. magántanárt felkérte, hogy 
Peabody: „Jézus és a társadalmi kérdés" cz. művének 
átdolgozására és kiadására nyújtson be tervezetet. 

Az ügyvezető titkár által lelkészek és tanítók ré-
szére összeállítandó „ Tájékoztató" tervezetét megküldi 



a paróchialis könyvtár-bizottságnak s felkéri, hogy a 
Tájékoztatót vegye fel a könyvtár részére kiadandó 
művek közé, mely esetben azt szakemberek által meg-
íratja. A tervezetet a prot. lapokban közzéteszi, hogy 
ahhoz mennél többen hozzászólhassanak. 

A „Diák-otthon''' ügyében propagandát kíván indí-
tani, s felkérte dr. Kovács Ernő orsz. képviselőt, hogy 
a szövetség egyik összejövetelén tartott előadását dol-
gozza ki, hogy ez füzetben kiadható s a tagoknak meg-
küldhető legyen. 

A Cselédkérdés ügyében tartott értekezleten el-
hangzott előadásokat külön füzetben kiadni ajánlja a 
választmánynak, hozzácsatolva dr. Kováts Istvánnak a 
K.-Sz. megbízásából a „Magj^ar Társad, tud. egyesület" 
cselédügyi ankétján tartott felolvasását. A cselédek agg-
kori biztosítása szempontjából a „Magy. orsz. munkások 
Rokkant- és nyugdíjegyleté "-re vonatkozó ismertetést, a 
cselédek irányítása végett pedig a fővárosi cseléd-patro-
nage-egyletek felsorolását függelékképen a füzetben ki-
adni javasolja. 

A genfi-ünnepélyek illusztrált emlékalbumára elő-
fizetést hirdet. A könyv öt ív terjedelemben, 20 képpel, 
két korona árban jelenik meg. A mennyiben 800 elő-
fizető jelentkezik, a müvet kiadni javasolta. Előfizetők a 
bpesti ref. theol akadémia igazgatójánál (IX., Kálvin-tér 
7.) jelentkezhetnek. 

Nagy Ferencz lelkésznek a pesti ref. egvházm. 
értekezletén előadott „Kálvin János emlékezete" czíniű 
felolvasását Bilkei Pap István theol. igazgatónak és 
Vargha Bálint gimn. tanárnak adta ki bírálatra. 

Budai János ref. lelkész „Boldogfalva" cz. népies 
iratát dr. Bernát István bírálja meg. 

A szövetség népies ismertető füzetét „Mit akar a 
K.-Sz.?" czímmel dr. Székely József ref. lelkész kiegé-
szítette s átdolgozta ; bírálatra Ravasz Árpád gimn. igaz-
gatónak adatott ki. 

A felolvasó és előadó ülések és téli összejövetelek 
szervezését Gonda Béla min. tan. vállalta magára. Ezek 
különféle helyeken s különböző közönség előtt lesznek 
megtartva. Eddig a következő előadások jelentettek be : 
Barla Jenő kisújszállási gimn. vallástanár: „A régi egy-
házi fegyelmezés". Dr. Vargha Bálint gimn. tanár: „Marót 
Kelemen". Tóthfalussy József ref. lelkész: „A munkás-
kolóniák és a vándorló munkások gondozása Németor-
szágban", továbbá az „Elesett lányok gondozása Német-
országban" (Magdalénumok), végül „A női gazdasági 
szakoktatás Dán és Svédországban", Németh József min. 
tanácsos: „A kivándorló munkások helyzete és védelme 
(amerikai viszonyok"). Dr. Versényi György, dr. Miklós 
Elemér és Maday Gyula tanárok költeményeket aján-
lottak föl. Ezenkívül jelentkeztek még előadások meg-
tartására Szegffy László, az orsz. munkás betegsegélyző 
és balesetbiztosító pénzt, titkára, dr. Bokor József egy. 
tanár, Kolozsváry Lajosné közg. író, bilkei Pap István 
ref. theol. igazg., Szikszay András, Lévay Lajos, An-

drássy Kálmán. Kájel Endre ref. lelkészek és dr. Kováts 
István theol. m. tanár. 

Mindkét bizottság felkéri tagjait, hogy a protest. 
lapokban, napi és vidéki lapokban írjanak a K.-Sz. 
keretébe vágó egyháztársadalmi kérdésekről czikkeket, 
Utazás alkalmával keressék fel a lelkészeket és taní-
tókat s más irányadóbb egyháztagokat, s egyházi és más 
összejöveteleken hívják fel a figyelmet a K.-Sz.-re. 

Örömmel vették tudomásul, hogy az erdélyi ref. 
egyházkerületi értekezlet átalakult a K.-Sz. erdélyrészi 
osztályává s hogy a vidéken több helyen megalakultak 
a szövetség fiókjai, — más helyeken pedig komoly moz-
galmak folynak a szervezkedés iránt. 

Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 

(Folytatás.) 

IV. Hcdálozások. 

Halandóság tekintetében az 1907. év meglehetősen 
kedvezőtlen volt. A magyar birodalom területén ez évben 
összesen 518,614 halálozás fordult elő; 13,824-gyei több, 
mint 1906-ban, s ennek megfelelőleg a halálozási arány-
szám is 24'8-ról 25'2-re emelkedett. Ez a sajnálatos 
visszaesés azonban csak az 1906. évvel szemben mutat-
kozik. A halálozási adatoknak több mint másfél évtizedre 
terjedő összehasonlítása megnyugtat bennünket, hogy az 
a csökkenő irányzat, mely a mult század utolsó évtizedét 
jellemzi s az új század első öt évére is áthúzódott, az 
1907. évben sem szűnt meg s így reményünk nem alap-
talan, hogy a nyugateurópai államok alacsoffy halálozás1 

arányához, habár lassan, de mindinkább közeledünk. 
Az 518,614 halottból Magyarországra 453,977, a 

társországokra pedig 64,637 esett. A halálozás számbeli 
emelkedése (13,824) kizárólag az anyaország rovására 
történt, — a társországok mérlege ellenben 1711-gyel jobb 
az 1906. évinél. Legerősebb volt a halálozás a várme-
gyei törvényhatóságok közt az Alföldön Biharban (29'6) 
és Torontálban (28"2), továbbá a Duna-Tisza közén, Bács-
Bodrogban (28'4), nemkülönben a Királyhágón túli ország-
rész egynéhány megyéjében. Viszont legkisebb halálozási 
arányokkal szerepelnek : Hont- (21'2), Vas- (21 "8), Árva-
(22-2), Abauj- (22"2) vármegyék. Horvát-Szlavonorszá-
gokban, hol a szélsőségek még nagyobbak, mint az 
anyaországban, az ezer lélekre eső halálozás Szeremben 
32 7-ig emelkedik és Belovár-Kőrösben 18'9-re siilyed. 

A városi törvényhatóságok halálozási aránya még 
szélesebb határok közt mozog, mint a vármegyéké; a 
szélsőségeket Budapest (18"4) és Szabadka (36 7) jelzik. 

Érdekes, hogy az 1907. év kedvezőtlen halálozási 
mérlegét nem annyira a gyermekhalálozás, mint inkább 
a felnőttek halálozása rontotta meg. Növekedett ugyan 
a gyermekhalálozás is 1906-hoz képest, — értve ez alatt 
mindig a 7 éven aluliakat — de nem oly erősen, mint 
a 7 éven felülieké, hol a két év eredménye közt jelent-



kező különbözet az anyaországban 12,084-re, Horvát-
Szlavonországokban pedig 673-ra rúg. Innen magyaráz-
ható meg a gyermekhalálozás arányában észlelhető ked-
vező alakulás. Száz halott közül csak 47 volt 7 éven 
alúli, sőt az anyaországban valamivel kevesebb 46'7, a 
társországokban némileg több: 48'6. Összehasonlítás ked-
véért, az öt éven aluliakat véve, 100 élveszülöttre a 90-es 
évek első felében még 39'9 öt éven aluli halálozás esett, 
honnan az arányoknak fokról-fokra kedvezőbbé alaku-
lása után eljutottunk oda, hogy 1907-ben már ugyan-
ilyen viszonylatban csak 31'5 öt éven aluli gyermek-
halottunk volt. 

Országrészek szerint a gyermekhalálozás aránya 
legmagasabb a Tisza-Maros szögén (35*8) és annak köz-
vetlen szomszédságában, a Tisza balpartján (38'7); leg-
alacsonyabb az ország északnyugati és nyugati részét 
elfoglaló Dnna balpartján (30'2) és Duna jobbpartján 
(30'9). A vármegyei törvényhatóságok közt legnagyobb 
volt a gyermekhalálozás Bács-Bodrog (39'4), Udvarhely 
(38-7), Szatmár (38'5), Bihar (38'3) és Torontál (38'2) 
megyékben, viszont a legkisebb Hontban (23'1), tehát 
ugyanazokban a megyékben, melyek a fentebb ismerte-
tett általános halálozási arányoknál szintén a szélsősé-
geket jelzik. A városokban a szélsőségeket egyrészt Sza-
badka (47"5) és Eszék (46*4), másrészt Hódmezővásárhely 
(25*0) és Varasd (24'9) képviselik. 

Hitfelekezetek szerint gyermekhalálozások folytán 
legtöbbet vesztettek a gör. kath., s még inkább a gör. 
keletiek, legkevesebbet az izraeliták. A nemzetiségek 
közt e tekintetben legkedvezőbben állanak a horvátok, 
míg a legmagasabb, tehát a legkedvezőtlenebb arányt a 
szerbek érték el. 

A népszámlálási aránynál az anyaországban a gör. 
kel. és a különböző szertartású katholikus hitfelekezet van 
erősebben képviselve a halottak között, Horvát-Szlavonor-
szágokban ellenben, az evang. kívül a két görög hitfelekezet. 
Nemzetiségeink közül kedvezőtlen halálozási arányszá-
mokkal szerepelnek az anyaországban az oláhok, ruthé-
nek és szerbek, a társországokban pedig- ugyanezen nem-
zetiségeken kívül még a tótok. De még tisztább képet 
ad a hitfelekezetek és nemzetiségek halálozási viszonyairól 
a halálozásoknak ezer lélekhez való viszonyítása. Esett 
ugyanis ezer lélekre halálozás 1907-ben Magvaországon 
a róm. kath. 24'9 (23'6, a zárjelben lévő számok Horvát-
Szlavonországokra vonatkoznak), gör. kath. 27'8 (29"6), 
reform. 250 (20*7) [birodalmi 24*9], ág. h. ev. 22'6 
(26'8) [birodalmi 22'8], gör. kel. 29"2 (27*6), unitárius 
24-8 (—), izaelita 15 5 (14'4). Magyar 241 (15'7) [biro-
dalmi 24'0], német 231 (21"2), tót 25"8 (30'0), oláh 27'8 

'(—), ruthén 27'0 (48'5), horvát 2 5 1 (24'7), szerb 34'8 
(27-4), egyéb 2 7 1 (16'0). 

A hitfelekezetek közt, ez alkalommal is épen úgy, 
mint más években, az iraelitáknál látjuk a legkedvezőbb 
halálozási arányt (15*4), mely már a nyugateurópai álla-
mok legtöbbjének halálozási arányánál is kedvezőbb. Az 
1907. év folyamán a halálozásoknak csak 561 %-ban 

állapította meg orvos a halál okát. Legjobbak az álla-
potok a Duna—Tisza közén, a mennyiben itt 100 halál-
eset közül 91 esetben orvosi megállapítás alapján ismer-
jük a halál okát; a társországokban csak 23 esetben. 

A halálozások jelentékeny részét most is a fertőző 
betegségek idézték elő, melyek az összes halálozásoknak 
24-8°/ 0-át teszik s 128,747 embernek okozták halálát. 
A fertőző betegségek legnagyobb hányada, majdnem 
három ötödrésze, a gümőkótra esik, mely az anyaor-
szágban 68,025, a társországokban 19,893 és a biroda-
lomban 79.018 emberéletet oltott ki, 793-mal többet, 
mint 1906-ban. Legtöbb áldozatot a Tisza—Maros szögén 
(41) és a Duna—Tisza közén (4'0), továbbá a Tisza 
balpartján szed, míg a Királyhágón túli országrész megyéit, 
hol ezer lélekre csak 3'3 gümőkóros halálozás esik, 
inkább kim éli. A városokban általában még magasabb 
a gümőkóros halottak aránya, mint a vármegyékben. 
Fiúmén kívül Zimony, Eszék, Zágráb, Szabadka és Pan-
csova városokban ezer lélekre mindenütt több esik 5 
gümőkóros halálozásnál. Sőt míg ez az arány a három 
horvát-sziavon városban 6-on, Fiúméban 7-en is felül 
emelkedik, addig a vármegyék közül csak az egy Sze-
réin megye (5'3) éri el az ezerre ötön felüli arányt, 
ellenben Brassó 2'8, Szepes 2'7 és Besztercze-Naszód 
épen 2'6-es igen kedvező arányával tűnik ki. Mily különb-
ség e tekintetben Fiume és a Szepesség között és a 
magyar mégis inkább megyen a Fiumével majdnem hatá-
ros osztrák területű Abbáziába, mint a Szepességre. mintha 
nem is volna a Balatonban magyar tengere. Túl jár 
e tekintetben is eszünkön és zsebünkön a praktikus osztrák 
sógor. Kell a magyarnak tengeri fürdő : csinál a kopár 
szikla területen Abbáziát s a magyar megy oda, költi a 
pénzét ott, holott azzal az összeggel, a mit a magyar 
közönség csak pár óv alatt elkölt Abbáziában, már régen 
tulajdon birtokába vehette volna az egész kopár és sivár 
Quarnerót. 

A többi fertőző betegségek közül, melyeket — ellen-
tétben a felnőtteket pusztító gümőkórtól — inkább gyer-
mekbetegségeknek tarthatunk, legtöbb halottja volt a 
vörhenynek 11,758, utána következik a szamárhurut 
8807 és kanyaró 8569, továbbá a hasi hagymáz 5440. 
a gyermekek hasmenése 4403, a vérhas 1516 és az 
orbáncz 921 halálesettel. Szokatlanságánál fogva megem-
lítendőnek tartjuk, hogy a lépfene 10 halálesetet oko-
zott Pozsonyban. A betegség a vidéken lépfenében elhul-
lott és innen a városba szállított állatok húsának fogyasz-
tása következtében lépett fel. 

A nem fertőző betegségek közül, számításon kívül 
hagyva a veleszületett gyengeséget (72,567) és az agg-
kori végkinierülóst (64,057), legtöbb áldozata a tüdő és 
mellhártyagyuladásnak volt 49,459, majdnem harmadfél 
ezerrel több, mint 1906-ban. Igen jelentékeny még a gör-
csökben elhalt, legnagyobbrészt gyermekhalottak száma 
28,837. A gyermekaszály 7873 a gutaütés 10,153 és a vizi-
betegség 10,006 embernek okozta halálát. Az erőszakos 
halállal kimúltak az elhaltaknak 2'59%-át tették, 1906-ban 



2'61%-át. Legtöbb ily halálozás 7842 baleset folytán 
következett be, de elég sokan, 3613-an lettek öngyil-
kossá és 1607-en gyilkosságnak estek áldozatul. Előfor-
dult még 363 bizonytalan eredetű haláleset, legnagyobb-
részt vízbefultak, kiknél az erőszakos halál okát meg-
állapítani nem lehetett. 

Homola István. 
(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 

Kálvin-jubileumi emlékbeszédek. (Jubilé du Qua-
triéme Centenaire de la Naissance de Jean Calvin. Ser-
mons du 4. juillet 1909.) A napokban jutott kezünkhöz 
a genfi Atar czég eme legújabb kiadványa. A genfi 
jubileumi ünnepélyek alkalmával, július 4 én elhangzott 
hat emlékbeszédet: Berguer Henriknek, a Lelkészek 
Társasága elnökének beszédét (Calvin, le Moíse moderne : 
Kálvin, az újkori Mózes); Roberty Emil párisi lelkészét 
(L'Ame réformée: Az újjáalkotott lélek); D. Dryander 
berlini udvari főpapnak fordításban lapunkban is közzé-
tett beszédét (Gedenket an eure Lehrer: Emlékezzetek 
meg tanítóitokról); Cowan H. aberdeen-i theol. tanár 
angol beszédét (A living sacrifice; Egy- élő áldozat); 
Antal Gábor püspöknek a magyar istentiszteleten elmon-
dott s olvasóink előtt is ismeretes beszédét franczia 
fordításban (Souvenez vous de vous conducteurs) és 
Thomas Franknak, a népszerű genfi lelkész-tanárnak 
prédikáczióját (Soyez des hommes: Férfiak legyetek) 
tartalmazza. Végül Wagner Károly párisi lelkésznek 
július 11-én a Szt. Pétér kathedrálisban elmondott beszé-
dét is közli. (La Sainteté la'ique: A világi szent élet). A 
csinos kiállítású könyv 156 lapnyi terjedelmű. 

A „La Gazette de Lausanne" cz. franczia nyelvű 
újságnak 1909. szeptember 25-diki száma a könyvismer-
tetések rovatában Claparéde Sándornak Genfben megje-
lent „UEglise réformée hongroise" (A magyar református 
egyház) cz. munkájáról is megemlékezik. Ezeket ír ja: 
„A Genfben lefolyt Kálvin-jubileum alkalmával sokaknak 
tudomására jutott az, hogy Magyarországon négymillió 
protestáns él, a kik közül 27* millió református. Az 
ünnepélyen megjelent száz magyar lelkész imponáló 
módon képviselte egyházát. Claparéde Sándor, a ki ked-
vező körülmények folytán ismeri a magyarok nyelvét és 
viszonyait, 70 oldalra terjedő füzetben ismerteti a magyar 
református egyházat. Elmondja röviden, világosan törté-
netét, alkotmányát, vázolja jelenlegi helyzetét. A magyar 
egyház véres üldöztetéseken ment át, de erős volt és 
hű maradt elveihez. Alkotmánya különbözik a miénktől, 
mert abban teljesen a demokratikus fölfogás domborodik 
ki. A tíz évenként összeülő zsinat jogkörébe vág a tan-
tételek megállapítása. Az egyház számos iskolát tart 
fenn, elemitől kezdve föl a főiskolákig. Jeles tudósokkal 
és művészekkel dicsekedhetik. Azok közül, a kik Horvai 
szobrász remek tervezetét megbámulták, bizonyára sokan 
akadnak olyanok, a kik Claparéde-nek igen hálásak 
lesznek azért, hogy ezt az eddig ismeretlen egyházat 
megismertette, azt az egyházat, melynek erejét és tün-
döklését örvendezve szemléljük". Ugyancsak a lausanne-i 
„L'Essor" cz. franczia hetilap 1909. november 20-diki 
számában olvassuk: „Hat hónappal ezelőtt még senki 
se tudott a magyar kálvinizmusról. Mikor a Kálvin-jubi 
leumra megjelent száz magyar lelkészt megláttuk, meg-
hatva kérdezősködtünk felőlük, de senki se tudott kellő 

fölvilágosítással szolgálni. Claparéde Sándor, a ki tárgyát 
alaposan ismerteti, megírja ennek az egyháznak múltját 
és jelenét, melynek 273 millió tagja és 2000 lelkésze 
van. Ez a művecske örvendetes dolgokról számol be. így 
tehát határozottan többen vagyunk jós gazdagabbak, mint 
a hogy gondoltuk. Köszönjük Claparéde-nek, hogy ezt 
nékünk megmutatta". 

Az Igehirdető deczemberi száma a következő tar-
talommal jelent meg: Szeberényi Lajos Zs. békéscsabai 
ev. lelkész: Az Úr és a gyülekezet együttzarándoklása 
a mennyei Jeruzsálembe. — VisJci Gyula mezőbándi ref. 
lelkész: Te vagy-e az, a ki eljövendő ? — Lukácsy 
Imre diósviszlói ref. lelkész: Jöjjetek én hozzám mind-
nyájan . . . — Révész János nagybányai ev. leikész: 
Kicsoda vagy te ? — Mindszenti Imre ároktői ref. lelkész : 
A karácsonyi örömhír. — Kis József pápai ref. esperes-
lelkész : Dicsőség Istennek és az emberekhez jóakarat. 
— Gyalog István balfi ev. lelkész: A magasságból tá-
madt világosság. — Srnid István eperjesi ev. lelkész: 
Ev utolsó estéjén. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A zeherjei ref. gyülekezet 
Batta György rimasimonyí lelkészt, — az amerikai ref. 
egyházmegye mckeesporti gyülekezete Baja Mihály wal-
lingfordi lelkészt, — delray i gyülekezete pedig Borsos 
István utazó lelkészt választotta meg lelkipásztorává. — A 
szekszárdi ref. gyülekezet, a Borzsák Endre elhunytával 
megüresedett lelkészi állásra Gödé Lajos budai segéd-
lelkészt hívta meg. Gratulálunk ! 

Egyházi értekezlet. A székelyudvarhelyi városi 
„Egyházi értekezlet" nov. 21-dikén tartotta meg közgyű-
lését. A közgyűlés kimondotta, hogy a kerületi értekez-
let példáját követve „Székelyudvarhelyi városi Kálvin-
Szövetség"-gé alakul át. Elhatározták, hogy a már az 
előző években sikerrel tartott egyházi estélyeket foly-
tatni fogják; hasonlóképen az elhagyott szegények intéz-
ményes gondozását. Törekedni fognak a vegyes énekkar 
újra szervezésére. Gondoskodnak a templom csinosítá-
sáról, fűtéséről, a híveknek énekeskönyvekkel és vallásos 
iratokkal való ellátásáról 

Külföldi segély. A Gusztáv Adolf-Egylet lipcsei 
központja, evang. gyülekezetek segélyezésére 6047 K 03 
fillért utalványozott át az evang. egyet, egyház gyáminté-
zeti pénztárába. 

A genfi csoportképek a napokban megérkeznek 
s így hamarosan szétküldhetjük a megrendelőknek. 

Vallásos estélyek. A rimaszombati ref. gyülekezetben 
az adventtel megkezdődtek újra a vallásos estélyek. Az 
elsőt, szeretetvendégséggel kapcsolatban, nov. 26-dikán 
tartották meg, a melyen, egyéb építő es szórakoztató 
előadáson kívül, B. Pap István budapesti theol. igazg. 
szólott szabad előadásban Kálvinról és a genfi jubileumi 
ünnepélyekről. — A miskolczi ref. egyház is minden 
második vasárnap rendez vallásos estélyt a főgymnasium 
nagy tornatermében. A legutóbbi estély november 28-án 
volt, melyen dr. Tüdős István a miskolczi egyház jólte-
vőiről beszélt, dr Kováts István pedig a Kálvin-Szövet-
ségről tartott előadást. — Az újpesti ref. egyház a téli 
hónapok folyama alatt havonként kétszer vallásos esté-
lyeket rendez a templomban. Az első összejövetel ad-
vent első vasárnapján volt, a hívek nagy érdeklődése 
mellett. A gyengélkedő Mády Lajos lelkész-esperes helyett 
Székely József segédlelkész nyitotta meg rövid beszéddel 
és imával az estélyt. Megyercsy Béla hitoktató „Előre-



haladás a Krisztus zászlója alatt" czímen bibliamagya-
rázatot tartott. Kispál János áll. el. isk. igazgató pedig 
a „Bethlehemi csillagokról" olvasott fel. 

Gróf Apponyi újabb nagylelkűsége. A mult héten 
az a hír járta, hogy gróf Apponvi Albert kultuszminisz-
ter, a Francziaországból hozzánk menekült s leányneve-
léssel foglalkozó Notre Dame de Sión apáczarendnek 
állami pénzből félmillió korona segélyt adott, a Lágymá-
nyoson építendő rendház és nevelő-intézet czéljaira. Erre 
a hírre félhivatalos czáfolat jelent meg, a mely szerint 
a nevezett apáczarend tényleg kapott ugyan félmilliót, de 
nem segély- hanem kölcsönképen, s nem is az állam 
pénzéből, hanem a vallásalapból. A félhivatalos czáfolatot 
megnyugodva vennénk tudomásul, ha a Notre Dame de 
Sión apáczarend törvény szerint befogadtatott volna ha-
zánkba s ha felruháztatott volna birtokszerzési joggal. 
Erről azonban nekünk semmi tudomásunk sincs. De nincs 
arról tudomása azoknak sem, a kik illetékesek volná-
nak a jelzett jogok megadására. S mivel nincs, az egész 
kölcsön-nyújtás törvénytelen s ismét csak annak a szel-
lemnek a bizonyítéka, a mely gróf Apponyi kultusz- és 
kultúrpolitikáját jellemzi. Szeretjük azonban hinni, hogy 
ennek az ultramontán szellemnek, melyet lapunk vezető 
helyén is „méltatunk", rövid időn belül vége szakad. 

Felekezeti ügyek a főváros közgyűlésén. A fő-
város jövő évi költségvetésének tárgyalása során elég 
éles viták folytak a templomépítési segélyek megszava-
zása felett. A költségvetésbe ugyanis rendkívüli regélyül 
az angol kisasszonyoknak 500,000, a Domokos-rendnek 
200,000 s az orthodox zsidó hitközségnek 200,000 K 
templomépítési segély volt felvéve. A zsidó és szabad-
kőműves városatyák azonban nem voltak hajlandók e 
segélyek megszavazására akkor, a mikor a főváros 
egyébként is hordozza a r. kath. egyház patrónusi ter-
heit és sem iskoláira, sem kórházaira nem képes annyit 
fordítani, a mennyit kellene. Természetes dolog, hogy 
akadtak az angol kisasszonyoknak ós a Domokosoknak 
is pártolóik s a pro et contra beszélők között heves 
viták folytak le. A vita azonban mégis, a segélyek meg-
szavazásával végződött. — E vitákat illetőleg, ismételve 
is csak azt mondjuk, a mit már mondottunk, hogy a 
város semmi esetre sem tagadhatja ugyan meg azt, hogy 
az egyes egyházakat aránylagos segélyben részesítse; 
arra azonban egyáltalában nem köteles, hogy szerzetes-
rendeket támogasson. Nem köteles erre még akkor sem, 
ha azok templomokat kívánnak építeni. Annyival ke-
vésbbé köteles erre, mert az ilyen módon épülő temp-
lomok az illető szerzetesrendek kizárólagos tulajdonai 
lesznek, a melyekre a fővárosnak egyáltalában semmi 
bofolyása sincs biztosítva. 

--Kérelem. Kérem a legátust elfogadó gyülekezetek 
Nt. lelkészeit, hogy ha a karácsonyi ünnepekre közülök 
valaki nem kérne legátust, — valamint azokat a Nt. lel-
kész urakat is, a kik kivételesen legátust óhajtanak, hogy 
erre vonatkozó értesítésüket hozzám, f. hó 10-ig bekül-
deni szíveskedjenek. B. Pap István theol. igazgató. 

ISKOLA. 

Tanári kinevezések. A vallás- ós közoktatásügyi 
miniszter Strompf Lászlót és dr. Osváth Gedeont az aszódi 
evang. algimnáziumhoz rendes tanárokká kinevezte, ille-
tőleg az államilag kinevezett tanárok létszámába átvette. 

Az Orsz. Evang. Tanáregyesület választmánya 
november hó 18-án dr. Meskó László elnöklete alatt ülést 
tartott. Gömöry János titkár referálásával több fontos 

ügyben döntött a választmány. így elhatározta, hogy 
egy protestáns tanügyi folyóirat megteremtése érdekében 
az országos Református tanáregyesülettel együtt akcziót 
indít. A „Szövétnek" protestáns ifjúsági lap támogatá-
sára és felvirágoztatására a szükséges lépéseket meg-
teszi. Az országos középiskolai tanári kongresszuson, 
valamint a kongresszust megelőzőleg a felekezeti tanárok 
tervbe vett értekezletén magát Fischer Miklós alelnökkel 
képviselteti Ezután Fischer Miklós a középiskolai, Papp 
József a tanítőképezdei, Mikolik Kálmán a polgári leány-
iskolái szakosztály idei munkaprogrammját ismertette. 
Végül a választmányi ülés elhatározta, hogy az egye-
sület jövő évi közgyűlését Nyíregyházán, a pünkösdi 
szünidőben fogja megtartani. (E. ().) 

Pályázat. Konkoly-Thege Béla 100 (egyszáz) ko-
ronát tűzött ki a következő pedagógiai pályatételre: 
A: feminizmus és a néptanító. E tételre pályázhat a Ma-
gyar Ref. Tanítók Országos Egyesületének és a Komá-
romi Ref. Egyházmegyei Tanítótestületnek református 
elemi népiskolában működő tagja. Idegen kézzel leirt s 
jeligés levélkével ellátott munkák Kovács Alajos tanító-
testületi elnökhöz, Negyed (Nyitramegye) küldendők 1910. 
márczius 31-ig. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Nagypénteki Református Társaság az idén is 
kibocsátotta karácsonyi kérő szózatát. Olvasóink bizo-
nyára mindnyájan megkapták s azért szükségtelennek 
látjuk annak teljes közlését vagy a Társaság czéljainak 
részletesebb ismertetését. E helyett inkább a legmele-
gebben ajánljuk a Társaság kérő szavát olvasóink áldo-
zatkész jóindulatába. Az advent és a karácsony evan-
géliuma s az égi szeretetnek felénk hangzó szava nyissa 
meg sziveinket azok szavának meghallgatására is, a 
kik a szeretet evangéliumának nemes munkájában for-
golódnak ! 

A Budapesti líethlen Gábor-kör f. hó 7-én, délu-
tán 6 órakor tartja meg első téli szeretetvendégségét a 
Deák-téri evangélikus iskola dísztermében. A szeretet-
vendégségen Prém József felolvas, Petri Elek lelkész 
bibliát magyaráz. Lesznek ezenkívül szavalatok, ének és 
zeneszámok. Belépődíj személyenként egy korona. 

A ker. itjúsági egyesületek nemzeti bizottsága 
november 30-dikán ülést tartott Szilassy Aladár elnök-
lete alatt. A gyűlés legfontosabb tárgya az utazó-titkári 
állás betöltése és az Ébresztő szerkesztésének és kiadá-
sának kérdése volt. Az utazó-titkári állást Megy ercsi 
Béla újpesti segédlelkésszel töltötték be; az Ébresztő 
szerkesztésére pedig B. Pap István theol. igazgatót kér-
ték fel. — Az utazó titkár szivesen áll rendelkezésükre 
mindazoknak, a kik a ker. ifjúsági egyesületek ügyei 
iránt érdeklődnek, vagy épen ifjúsági egyesületet óhaj-
tanak szervezni. Ennek támogatása végett, meghívásra, 
vidékre is leutazik, 

G Y Á S Z R O V A T . 

Törköly János, a rozsnyói evang. főgimnázium 
vallástanára, nov. 27-én, 57 éves korában elhunyt. 

Darabos Lajos, gárdonyi nyugalmazott ref. tanító, 
élte 66-ik évében elhunyt Mányon. 

Mikler Sámuel, beszterczebányai evangélikus lel-
kész, életének 75-ik, egyházi szolgálatának 51-ik évében 
meghalt. 



ÖZY. Laky Sándorné szül. Bocsor Juliánná, 91 
éves korában november 29-én elhunyt. A boldogultban 
Laky Dániel nyug. főgimn. tanár édesanyját gyászolja, 

Legyen áldott emlékezetük. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 

K. I. Őszöd. Bejött, de még nem volt időm átnézni. Ha csak 
lehet, még ebben az évben közlöm. 

Á. S. Kórógy. Erre az évre még 6 korona esedékes. 
J . Y. Sopron. Az első magyar női-lelkipásztorra vonatkozó 

hir természetesen nem egyéb, mint zsurnaliszta ostobaság. Az 
illető kiváló hölgy kétségtelenül lelkes híve az evangéliumi moz-
galmaknak s mint ilyen, mind Pesten, mind vidéki helyeken tart 
is vallásos összejövetelek keretében olyan előadásokat és beszé-
deket, hogy becsületére válnék bármelyik lelkésznek; — de azért 
nem lelkipásztor s nem is akar az lenni. A zsurnaliszta ostoba-
ságot különben ő maga is megczáfolta a napilapokban közzé tett 
nyilatkozatával. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 

A felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett s 
halálozás folytán üresedésbe jött kovácshidai ref. lel-
készi állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

E lelkészi állás javadalma a dunamelléki ref. egy-
házkerület 1896. októberi közgyűlésének 126. jkvi. sz. 
végzése által 1530 koronára értékeltetett s ezenkívül 
463 korona 18 fillér állami kiegészítésben is részesül. 

A pályázati kérvények, felszerelve azon okmányok-
kal, melyeket az E. T. ÍL t.-cz. 16. §-ának utolsó bekez-
dése részletesen elősorol, a pályázni kívánó segédlel-
készek még keresztleveleiket is mellékelve, Dányi Gábor 
espereshez Kiscsányba (u. p. Oszró, Baranya vm.) kül-
dendők /'. évi deczember' hó 26-ig. 

Ezen lelkészi állás 1911. évi április 24-dikén fog-
lalandó el. 

Kunszentmiklós 1909. november hó. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

Pályázat kápláni állásra. 
A rákospalotai ref. egyház pályázatot hirdet káp-

láni állásra. 
Fizetés évi 1400 korona, lakás, fűtés és világítás. 
Az állás azonnal elfoglalandó. 
Rákospalota, 1909 decz. 3. 

Benkő István, 
lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és htirutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipócxi Salvator-forráí-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Kémiai 
Természetrajzi) 

Vetítőgépek 
lege lőnyösebb be-

szerzési forrása. 
1/52 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker, Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély és S z é í 

tl^ tĉ 1 

T E L I F Ü R D O K U R A 

A BUDAI SZT. LUKACSFURDO 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponként 10 koronától feljebb. 
Minden szobától futott folyosók vezetnek az iszapfür-
dőhöz. Természetes forró-meleg kénes források, iszap-
borogatások. Prospektust küld a 

S Z E N T L U K Á C S - F Ü R D Ő R. -T. B U D A P E S T , B U D Á N . 

tjrfc eJ^ti^ t ^ tz^ t ^ 1 t c ^ 

H 1 R D E T E S E K . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t f f n ő c s é p l é s é r t . 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! E g y e d ü l t é t e z ő ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetőgépek stb. 

Ezen m s i G i c s é ü l ő - k é s i l e l e k teliiinmlhalatian k i tűnősége (elől tudakozódni l e h e l : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 



RIEGER OTTÓ viílamos^pekke' berendezett cs. és kir. udv. o rgonagyára . 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, VII., Garay-u. 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

A párisi, bécsi , pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező lizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerü (pneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
37 év óta 1600 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
vilianyerőre berendezve). Órgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal , tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra dí jmentesen szolgál . 

h a r i f i é n i u m o i c a t 
inindkétrendszer szerintalegolesóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s Ifiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szednek külön száza-

lékengedménw 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

BARTSCH BÉLA 
B a r t s c h Gyula volt ezüst- és ékszergyáros 

testvére, ajánlja jól berendezett műhelyét 

arany-, ezüst- és ékszer-
munkák elkészítésére. 

Régi ékszer- vagy aranyneműeket a 
legdivatosabb kivitelben á t a l a k í t . 

Régi aranyat, ezüstöt és drágaköve-
ket a napi árfolyam szerint bevált 

vagy cserébe vesz. 

E z ü s t e v ő e s z k ö z ö k a l e g j u t á -
n y o s a b b á r b a n . 

Javítások leggyorsabban és olcsón 
:: teljesíttetnek. :: 

BUDAPEST . herczeg-u. 9. 
Udvari bolt 5. sz. 

fo r rás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
saerint egy melegített pohárral ígyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll töltést ts szállít a 

Szí, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 
.-I, . i.l.. mJ 

Ni a hanfifohozó gerenda? 
A hangfoüozó serentia??? 

Reményi Mihálynak, 
a magyar kir. Zene-Akadémia házihangszer-
készítöjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség ! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

ményi elismert elsőrangú mű-
hegedű-készítési műterme 

Budapest, türúly-u. 53. 
Telefon 87—84. 15/14 

A Hubay-quiuttiszta húrok egye-
düli készítője. — Régi és saját 
készítményü mesterliegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a legmagasabb árakig. 



Orgona- és harmoniumgyár 
gőzerfihajtás- és saját villamosvílágílással berendezve. 

O R S Z Á G H S Á N D O R É S F I A 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1S85. évi országos kiállításon -nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 190-1. évi veszprémi kiállí-
táson .aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú hannóníumok 

minden nagyságban. Harmoiiiumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeálli 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzókat kívánatra küldünk. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

\ 

cs ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, lótollak, kc«is5M3nyök, ravatalozási czik-
kek. Ái ajánlatokat és költségvetést kívánatra ingven és bérmentve kllld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 19 /18 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csi l lárok. 
Fém- és díszmütár-

gyak. Valódi 
Kirá ly-ola j 

a legjobb biztonsági 
roleum. 

pet-

Ezredéves országos kiállítás 
díszoklevél. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút sz. ; VIII., Üllői-
út 2 sz., Kálvin tér sarkán. 
Porsot.y: Lörinczkapu-utca. 
Koloz svár: Mátyás király-tér. 
Deijreczen : Simonfíy-utcza. 

K Á L V I N J Á N O S M Ű V E I Szerkeszti Czeglédi S á n d o r 
ref. lelkész, theol. magántanár. 
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.4) Csoport. Kisebb értekezések. 
ELSŐ SOROZAT. 

I. A genli egyház kátéja Ára 
II. Az egyház reformálásának szükségességéről 

III. Értekezés az ereklyékről „ 
IV. Sadolet levele Kálvin válaszával. Fordította Ladányi Pál „ 
V. III. Pál pápa levele Kálvin János megjegyzéseivel „ 

VI. A párisi theol. fakultás hitezikkei, Kálvin elleniratával. Ford. Pongrácz József . 
E hat mii, bár külön-külön is kapható, egy díszes kötetben 4 K 50 f. 

MÁSODIK SOROZAT. 
VII. Béza Tódor: Kálvin János élete. Fordította Licz. Rácz Kálmán . . . . . . . Ára 

VIII. Psychopannychia. Fordította Rábold Gusztáv „ 
IX. Válasz Pighiusnak a szabad akaratról. Fordította Czeglédi Sándor. Sajtó alatt) . „ 3 „ — „ 

A 25 ívnyi terjedelmű kötet ára, díszes kötésben <> K. 
HARMADIK SOROZAT. A SERVET-PÖR. (Sajtó alatt.) 

X. Kálvin és Servet. Egyháztörténelmi monográfia. Irta dr. Kováts J. István . . . . ^ ,>r} • 
XI. A szentháromság védelme Servet Mihály tévedéseivel szemben. Fordította I t01.;l"rielműkötet 

dr. Tari Imre ára díszes kötés-
XII. Servet harmincz levele Kálvinhoz. Fordította Veress Jenő I ^ n g g 

XIII. A Servet-pör aktái. Fordította dr. Kováts J. István i 

K GO f. 
„ HO „ 
„ 50 „ 
„ 60 „ 
» 50 „ 

50 „ 

1 K — f. 
40 

NEGYEDIK SOROZAT. (Előkészület alatt.) Ugyancsak előkészület alatt az ÖTÖDIK és 
SOROZAT. Mindegyik körülbelül 25 iv terjedelemben. Díszes kötésben 6 K. 

HATODIK 

B) Csoport. Kálvin főműve. 
Az Institutio Religionis Christianae 1559-i fokiadága. (Sajtó alatt.) 

C) Csoport. Szentirásm&gyarázati müvek. 
Előkészületen a XXXVIII. kötet: A római levél magyarázata. Fordította Csizmadia Lajos. Á 
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P E T Ő F I 
összes költeményei. 
Új népies é s ifjúsági teljes kiadás. 

A szövegét ellenőrizte és bevezetéssel ellátta: 

K A R D O S A L B E R T . 
A költő arczképével. 

Rendkívül diszes aranyozott vászon-
fedelű kötésben fedelén Petőfi aranyozott 

donibornyomású szobrával . 
Ára 2 korona 40 fillér. 

Megrendelhető a kiadónál: 

HEGEDŰS£s SÁNDOR 
könyvkiadóhivatalában 

Debreczenben. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kis*, udv. hangszergyáros, 

a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. szá l l í tó ja . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek 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, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedíík vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b raktár é s 
= g y á r . : 

Saját találmányi! (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedíík 6kor.-tól följebb. 
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Egyházi szentedényeK, 
úrvac&ora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereK, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre isi 

Javí tásokra s v idék i megrende lésekre különös gondot 
fog fordítok. Ár jegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve . Jutányos 

árak I 

S P O L G Á R K A L M A N 
míiórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CP, ÉS K M . ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 6 6 5 1 . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Megje lenik m i n d e n vasá rnap . 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
I X . ker . , K á l v i n - t é r 7. sz . , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i és h i rde tés i 

d í jak stb. kü ldendők . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak : 
Dr. Kováts Is tván. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor . , r élévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 Itor. 50 fillér 

Hirdetés i díjak : 
Kéthasábos egész old?, t 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, lyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Az örök élet útja és az örök élet itala. H. I. — V e z é r c z i k k : Beöthy Zsolt beszéde. — Tárcza : 
Határkőnél. Vargha Gyula. — A vallás szoeziális jelentősége. Dr. Szelényi Ödön. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Kálvin 
János. Kájel István. —• Bel fö ld : A budapesti ref, főgimnázium ötven eves jubileuma. BT. I. — Az ország 1907. 
évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai. Homola István. — Kül fö ld : Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — Iro-
da lom. — Egyház . — Iskola . — Egyesü l e t . — Szerkesz tő i üzene t ek . — Pá lyáza tok . — Külön fé l ék . — 
H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből . 
Az örök élet útja és az örök élet itala. 

„ímé, új dolgot cselekszem; 
most készül, — avagy nem tud-
játok még ? Igen, a pusztában 
útat szerzek és a kietlenben 
folyóvizet". Esaj. 43.19. 

Mily rég- ideje annak, hogy a világot üdvö-
zíteni akaró Istennek e vigasztaló szavai felhang-
zottak a próféta a jkán! Mily rég ideje annak is, 
hogy az Örökkévalónak vigasztaló szavai valóra 
váltak, testet öltöttek s eljött a földre maga az 
Üt, ' az Elet! S mégis légió azoknak a szama, a 
kik az életet, a boldogságot csak e világnak téve-
désbe, csalódásba vezető útján keresik, — s az 
örök élet itala helyett csak a földnek megmér-
gezett kutaiból oltogatják leikök szomjúságát! 

Bámulatos, fenséges az örökkévaló, a világot 
üdvözíteni akaró isteni szeretetnek munkáj a az 
emberiség történetében, a paradicsomnak a bűnbe 
esett ember mögött bezáródásától mind a ináig. 
Bámulatos és fenséges az a gond, az a szeretet 
és az a hosszútűrés, a mellyel Isten a bűn miatt 
pusztává és kietlenné vált földön az új utat : az 
öri k életnek útját egyengette, —- és a bűnnek 
halált hozó itala helyett az örök életnek italát 
készítgette. Izrael népének egész története nem 
egyéb, mint Isten világot üdvözíteni akaró kegyel-
mes szándékának ragyogó története. 

S mégis mily kevesen voltak a választott 
nép körében is azok, a kik Isten útját felismerték 
s elindultak ra j ta! S mily kevesen, a kik a kegye-
lemnek megnyílt forrásából merítettek italt az örök 
életre! A legtöbben megmaradtak a magok emberi 
útján akkor is, a mikor előttük állott „az Út", 
— s az emberi bölcseség zavaros vizéből merí-

tettek, a mikor maga „az Élet" kínálta nekik az 
örök életnek italát! 

De ne kárhoztassuk Isten eltévelyedett népét. 
Higyjük felőle a nagy apostollal, hogy a „meg-
keményedés Izraelre nézve csak részben történt, 
a meddig a pogányok teljessége bemegyen; és 
így az egész Izrael megtartatik" (Róm. 11:25). 
A kárhoztatás helyett inkább tekintsünk azokra, 
a kik a Krisztus nevéről neveztetnek ; — tekint-
sünk magunkra, hogy: nem tévelyedtünk-e el mi is ! 

Bizony, bizony tévelygünk mi magunk is, igen 
sokan és igen sokszor. Mi is letévelyedünk az 
örök élet keskeny útjáról s járunk a világ széles 
országútján, — s mi is sokszor merítünk italt, a 
mely nem az örök élet forrásából való. Pedig, ka 
nagyobb bűne volt a zsidónak, mint a pogánynak 
a tévelygés, mert hiszen kezében vala Istennek 
kijelentett törvénye, — még nagyobb bűnünk az 
nekünk, keresztyéneknek, a kiknek szemeik már 
megnyittattak, a kiknek kötelékeik megoldattak, 
— a kik szemeinkkel láttuk az Üdvözítőt! 

Ne tévelyegjünk tehát! Istenünk, a mi meny-
nyei Atyánk a pusztában útat szerzett és a kietlen-
ben folyóvizet, s adta s adja nekünk az ő egyszülött 
Fiát. Halljuk meg, miként hivogat bennünket ez 
a Fiú az adventi napokban is: „Én vagyok az 
út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, hanemha én általam" (Ján. 1 4 : 6 ) ; „En 
vagyok a világ világossága: a ki engem követ, 
nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet-
nek világossága" (Ján. 8 : 1 2 ) ; „Valaki pedig 
abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha 
örökké még nem szomjúhozik; hanem az a víz, 
a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek 
kútfeje lesz ő benne" (Ján. 4 : 1 4 ) — és hívo-
gató, kínáló szavára mondjuk, egész életünket, 



mindenünket átadó érzéssel: „ Mester! követlek 
téged, akárhova mégy", — „Uram, add nékem 
azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam !" 

Ha így tudunk hozzá szólani s így tudjuk 
öt kérni: a miénk leend az örök életnek biztos 
útja s az örök életnek el nem fogyó itala! 

H. I 

Beöthy Zsolt beszéde. 
— Elmondotta a budapesti ref. főgimnázium ötvenéves jubileumi 

ünnepén. — 

Tisztelt ünneplő közönség! 

Egy régi-régi mondás szoros kapcsolatba hozza az 
iskola nevét az anya nevével. Azt hiszem, valóban min-
den igaz embernek szivében közel foglal helyet az is-
kola képe az édesanya, az életadó édesanya képéhez. 

Mintha a rég elhangzott anyai szó varázsa támadt 
volna fel a mi iskolánk szavában is, a mikor ma szüle-
tése napjára, az ötvenediknek megünneplésére hívott ide 
bennünket. Ennek a szónak varázsa, ennek az anyai 
szónak varázsa jellemzi az érzéseket, a szeretetnek, a 
tiszteletnek, a hálának érzését, a melyekkel idejöttünk, 
s a melyeknek hangot akarunk adni itt, épen azon a 
helyen, a honnan félszázaddal ezelőtt ez az iskola az 
életbe küldött el bennünket. 

Hogy ezekkel az élő, meleg érzésekkel jöttünk, 
bizonysága annak, hogy iskolánk édes anyánk volt, 
hogy jó anyánk volt, híven, szive szerint teljesítette köte-
lességét, töltötte be feladatát. 

Ha az iskola feladataira, ha ezek közül csak a 
legfontosabbakra gondolunk is, kettőre kell figyelnünk. 
Egyik, hogy növendékeivel megismertesse azokat a mó-
dokat, hogy ellássa őket azokkal az ismeretekkel, egy 
szóval, hogy felruházza azokkal az eszközökkel, a melyek-
kel az élet munkáját végezhetik és a melyektől ez 
élet munkájának sikere függ. Mikor az iskola ezt a 
feladatát végezi, kötelességét voltaképen a köz, a tár-
sadalom, a nemzet, az emberiség irányában teljesíti, a 
melyeknek dolgos kezekre van szükségük. De az igazi 
iskola, az iskola-anya ezzel még nem tett teljesen eleget 
feladatának. Tekintetét nemcsak a közre, hanem az 
egyedre, növendékeinek jövő személyes életére, kis vilá-
gára is kell irányoznia. Az anya szeme nemcsak mun-
kásnak, nemcsak hasznosnak akarja látni gyermekét, 
hanem boldognak is. Ez is kötelességet ró az iskolára. 
Hogyan tehet eleget neki? Az iskola, épen az iskola 
nyújthatja nekünk azt az erőt, a mely az élet minden 
visszássága, küzdelme, csalódása között a legállandóbb, 
legzavartalanabb, legmélyebb forrása boldogságunknak. 
Ez pedig semmi egyéb, mint a munka kedve, a munka 
öröme. Mikor az iskola ezt gyökerezteti, ezt ülteti szivünkbe: 
az élet boldogságának legbiztosabb alapját veti meg 
ép úgy, mint szorosabban vett tanító munkájával az élet 
sikeréét. Haranghoz hasonlít, mely nemcsak munkára hív, 

de mikor hív, egyszersmind szivünkhöz szól és gyönyör-
ködtet bennünket. 

Vallást tenni jöttünk, vallást tenni arról, hogy ez 
a mi iskolánk mind a két feladatot igazán híven, édes-
anya módjára töltötte be. Ez a mi iskolánk, mely ezelőtt 
félszázaddal Török Pálnak alkotó erejéből és Gönczy 
Pálnak fáradatlan buzgóságából született. Még pedig be-
töltötte a magyar protestáns iskolák régi, igazi, eleven, 
tanitó és nevelő hagyományainak módjára. Ez a hagyomány 
legrövidebben szólva nem más, mint az önállóságnak, 
szabad mozgásnak, egyéniségnek már a tanulóban való 
megbecsülése; ápolása és az élet számára való kifejtése 
azoknak az értékeknek, melyek bennök rejlenek. Hogy 
milyen fontos az iskola munkájának ez a felfogása, ez 
az iránya, milyen fontos épen feladata említettem kettős-
ségének szempontjából: könnyű megértenünk. A szabad-
ságnak, önállóságnak, egyéniségnek belénk oltott ereje, 
bizalma, elevensége, bizonyára épen annyira gyarapítja 
munkaképességünket, mint a mennyire a kedvet, az örö-
met, mellyel az élet munkáját végezzük. 

Azonban köszönünk mi ennek a mi iskolánknak 
egyebet is. Még pedig köszön a mi magyar világunk 
nagy élete és köszön a mi magunk kis élete. Köszöni 
azt a szellemet, mely ébredő lelkünket áthatotta és he-
víti mind máig; köszöni azokat az eszményeket, melyek 
előttünk ragyogtak és ragyognak. Ez a szellem, a mely 
itt ebben az iskolában, ennek padjain, ennek vezetői és 
tanítói által gyökerezett meg lelkünkben: szinte a törté-
neti szükségszerűség erejével rakott fészket ez intézetnek 
még bölcsejében. 

Gondoljunk vissza azokra a körülményekre, azokra 
a közviszonyokra, a melyek között félszázaddal ezelőtt 
ez az intézet alakult. A pátensnek kora volt az, annak 
az utolsó erőszakos kisérletnek kora, a mellyel az akkori 
birodalmi kormány nemcsak egyházunkat, de egyhá-
zunkban nemzetünket is megtámadta. A támadásnak ezt 
a jelentőségét, úgyszólván a végveszedelmet benne, 
érezte nemcsak a protestáns egyház, de érezte az egész 
nemzet. Es a félszázad távolában egy fenséges kép tárul 
elénk, a melynek láttára ma is feldobog minden magyar 
szív: hogyan lett érzésben, gondolatban, törekvésben 
eggyé az egész magyar, nemzet, minden osztálya, min-
den felekezete, mikor szabadságának utolsó végvárát, a 
mi egyházunkat kellett védelmeznie. E mozgalom éltető, 
erősítő levegőjében született iskolánk, ebben vett elő-
ször lélekzetett. A magyarság, a magyar egység leve-
gője volt ez, nem a széthúzásé, a külön érdekeké, a 
választófalaké. Ennek a szolgálatára, az egységes magyar 
míveltség szolgálatára keletkezett s ennek szolgálatában 
töltötte és tölti be feladatát. 

Betöltötte pedig a protestantizmusnak úgy magyar, 
mint egyetemes hagyományaihoz való hű és bátor ragasz-
kodással. Épen ez az, a miben szelleme és jelentősége 
határozódik. Betöltötte a magyar kálvinistaságnak ama 
nagy hagyományával, mely mindig egynek érezte magát 
a magyarsággal, az egész, az osztatlan magyarsággal. 



De bötöltötte másfelől az egész protestantizmus ama 
közös, termékeny és éltető hagyományának értelmében, 
hogy a vallásos és erkölcsi eszmények hű ápolásával, 
az emberi ész, a szabad vizsgálódás jogának és ered-
ményeinek tiszteletével az emberi haladást szolgálja. Ez 
az összefonódó két hagyomány szabja meg minden magyar 
protestáns iskolának, szabta meg a mi iskolánknak is 
útját és 'irányát. Ezen az úton, ebben a szellemben járult 
hozzá a maga kis körében, a maga korlátolt eszközeivel, 
de lelkes munkájával és igaz hűségével a protestantiz-
musnak nagy és élő missziójához. Ez a nagy és élő 
misszió : a múltnak olyatén összekapcsolása a jövővel, hogy 
a jövő nevében ne tagadja meg a multat, a mult nevében 
pedig ne legyen kerékkötője a jövőnek. 

Ennek a szellemnek voltak hirdetői iskolánk nagy-
jai, ennek volt ápolója iskolánk. Áldás legyen alapítóinak 
emlékén, áldás vezetőin, áldás jótevőin, áldás tanítóin. 
Éljen, nőjjön, virágozzék s járuljon a magyar közmíve-
lődés mezején minél hathatósabban hozzá a magyarság 
és haladás szellemének diadalához. 

TÁRCZA. 

Határkőnél. 
(A budapesti ref. főgimnázium jubileumára.) 

Mind összegyűltünk ünnepelni ma, 
Szívünkben hála, ajkunkon ima. 
Egy félszázad derűs magaslatárul 
Szemünk előtt a messze mult kitárul; 
Nincs rajta árny, nincs legkisebb homály, 
Színes, meleg verőnapfényben áll, 
S vágyó lelkünk megcsattogtatva szárnyát 
Vidáman a jelenből múltba száll át. 

Oh ifjúság! Te szép tündérrege, 
Ábrándok, álmok rózsás fellege ; 
Játékra kedv, ártatlan örömek, 
Bimbós remény, melyen harmat remeg: 
Ott éltünk át, a vén falak között, 
Melyeket ajkunk most mélán köszönt. 

A folyosó, mint méhkas, zúgva-zúg, 
Hogy rajzanak ki a vidám fiúk, 
S kezdődik lenn az udvaron a játék, 
Az arcz piros, a szemben büszke láng ég; 
Kemény csatákat vínak harczi kedvvel, 
Kedvök szilaj, lárrnájok majd eget ver. 

De a víg had, ha kezdődött az óra, 
Áhítatos csendben figyelt a szóra; 
Lestük, liogy nyílik zár után a zár, 
Hol a tudásnak új s új kincse vár. 
Szemünk ha a csodás műhelybe nézett, 
Részt látva is, sejtettük az egészet, 
S míg a tudás összhangját élvezők, 
Magunkat is egésznek érezők. 

Mert dölyfösen nem hirdeté a rész, 
Hogy ő a mindent ölelő egész. 
Az ismeret vad árként nem ömölt, 
Elménk nem fúlt belé, meg sem csömölt, 

Szegényes voltál öreg iskolánk, 
Szűk kis termek, fehér, meszelt falak, 
Mi benned mégis boldogok valánk, 
Szívünkhöz nem tapadt szenny ós salak. 
A szegényt foltos ruhája miatt 
Le nem nézték a gazdag úrtiak; 
De a szegény se nyelt még maszlagot, 
Nem irigyelte ő a gazdagot. 
A tudomány mocsárba sohse vitt 
Lelkünkben tisztán ragyogott a hit, 
Es véle együtt ég csillagjaként 
A honszeretet hintett tiszta fényt. 

Tanáraink, áldottak legyetek, 
Kik a jó ösvényén vezettetek. 
Eljöttök-é közénk ma ünnepelni'? . . . 
Oh, hisz rég porlad csaknem valamennyi. 
Áldás reá, közűlök a ki él, 
S a kikre ráborult az örök éj. 
Ezer áldás áldott emlékükön, 
Hirdesse hálánkat egy néma könny. 

De annak is ma -hála, tisztelet, 
S örök dicsőség mindenek felett, 
Ki iskolánk alapját megvetette, 
S magyar műveltség templomává tette. 
Kezén, lábán bilincs volt a magyarnak, 
De szellemen önkény nem nyer hatalmat. 
Jól tudta ő, hogy hajdan épen így volt, 
S midőn német, török versengve gyilkolt, 
S már haldokoltunk, — nem csupán a kard, 
A tudomány tartá meg a magyart. 
S szólt: „most is, hogy az ég haragja büntet, 
Ez tartja meg nyelvünket és hitünket". 

S teremte nékünk, czélra törni, tért, 
De e nagyunk is rég pihenni tért. 
Pihenni tért, és véle annyi más, 
Kiket munkára hitt az aratás. 
Hány ősz fejet hány ősz fej követett, 
S utánuk most mi lettünk öregek. 
Erezzük is, hogy a nagy út előttünk, 
Vándor madárként búsan készülődünk. 
Nyarunk lejárt, őszünk is télbe vesz; 
A természet örök törvénye ez. 
De iskolánk, kárát ne lásd te ennek, 
Olyan légy, mint a büszke tölgy, a melynek 
Levele, lombja évről-évre hull, 
De ága terjed, törzse izmosul. 

A tölgy meghozza új s új levelét. 
Te hozzád szólok, ifjú nemzedék. 



Boldog! Siratnod nem kell még neked 
Az elpazarlott drága éveket. 
Előtted a jövő, te rajtad áll csak, 
Hogy a reményt egykor valóra váltsad. 
Ne tévelyegj, tűzz czélt magad elé, 
S irányt nem vétve, tarts a czél felé. 
Munkátlanul ne veszszen egy napod, 
Ha elveszett, ki nem pótolhatod; 
Hívság, ledérség s a bűnök soka 
Ifjú erőd ne rontsa meg soha. 

Hármas jelszó vezessen tégedet: 
Az egyenlőség, a testvériség, — 
S mint harmadik, óh tudod-é, mi még? — 
Nem a szabadság: a szent szeretet. 
Ha utadon e hármas jel világol, 
A szabadság, az megterem magától. 

Önző ne légy, önzést átok kísér, 
Csak az boldog, ki másokért is él. 
Élj másokért, családodért s hazádért, 
Élj s küzdve küzdj magyar hazád javáért. 
E föld már csak félig tulajdonod, 
Munkával vissza kell hódítanod. 
Ki fárad és küzd, az lesz itt az úr, 
Ha gyönge lész, az idegen kitúr. 
Éles fegyver a szellem fegyvere, 
Csakhogy ne tenmagad sebezd vele. 
A létedért folyó nehéz csatában 
Népem, magyar nép, csak előre bátran, 
Erődet edzze a baj és veszély, 
Nádszál gyanánt ne hajtson gyenge szél; 
De vakmerő se légy: baj ér botort, 
Meddő tusán erőd ne tékozold, 
Meddő tusán, vagy hitvány semmiségért; 
A lényeget nézd, sohase a czégért. 
Légy hű magadhoz, légy hű Istenedhez, 
Légy hű hazádhoz s a jövő tied lesz. 

Vargha Gyula. 

A vallás szocziális jelentősége. 
Korunk, melynek a szocziális problémák adják egyik 

legjellemzetesebb vonását, a vallást is az elé a kérdés elé 
állítja, hogy mit és mennyit jelent a társadalomra nézve; 
van-e közösségképző ereje, vagy elkülöníti az embereket 
és hatása végeredményben áldásthozó, vagy kártékony-e 
társadalmi szempontból ? 

Senki sem tagadhatja, hogy bizonyos fokig igazság 
rejlik a szocziáldemokráczia ama jelszavában, hogy: a 
vallás magánügy, mert lényegét tekintve, a vallás, mint 
az emberi lélek viszonya az Istenhez, valóban a szemé-
lyes felelősség ügye, az egyéni lélek benső szükséglete, 
melyhez másnak semmi köze. Ez azonban a vallásnak 
csak egyik oldala, mert másrészt a vallásnak — elte-
kintve itt teljesen a felekezetek között előforduló súrlódá-

soktól, a partikuláris türelmetlenségtől és ekszkluzivitástól 
—- vitathatlanul nagy a közösségképző, az embereket 
egyesítő, egymásért való munkálkodásra serkentő ereje 
és következéskép szocziális jelentősége. Egészen bizo-
nyos, hogy a vallásnak is szüksége van közösségre, mert 
a közösségben erősödik meg az egyesnek a hite és vég-
telenül boldogító tudat az, ha az egyén másokkal együtt 
imádhatja Istenét. Az egyén csak az egésszel való köl-
csönhatásban talál megelégedést ós gyarapodást; mint 
az egésznek a tagja gyökerezik a múltban és dolgozik 
a jövő számára. Igaz, hogy az emberegyéniség, egészen 
határozott individuális hajlamokkal és képességekkel, de 
nem vonhatja ki icagát a társadalomból, melynek tagja 
a bölcsőtől a sírig és a mellyel való közlekedés nélkül 
elsorvadna. A gyengeség érzete, ha elkülönözve áll, indítja 
őt arra, hogy támaszt keressen másoknál. A mint tehát 
általában a szocziális közösség teszi lehetővé az indivi-
duum fejlődését, ugyan ez áll az ember vallásos érzüle-
téről is. A vallás a legmagasabb javakért küzd, azért, 
hogy az embert önmaga fölé emelvén, az örök Istenhez 
vigye közelebb. Oly czél ez, a melynek elérése az egyesre 
nézve lehetetlen. Az egyes erő híjján ellankadna, ha 
nem meríthetne bátorítást, erőt, reményt a közösségtől. 
Azért a vallásos élet épen a közösségben buzog a leg-
erősebben. Sokak egyesülése által magasra lobog a szent 
láng, nőnek a lélek szárnyai, s a lélek legfenségesebb 
tettre gerjed. Viszont a vallási lángelmének, az erősen 
hivő léleknek, az élő meggyőződésnek is szüksége van 
arra, hogy másokat is megnyerjen, másokkal is közölje az 
egész valóját átható eszmét és érzelmet. 

Ily módon minden vallás maga után vonja az egyenlő 
vagy hasonló érzelműek ós gondolkozásúak belső és 
külső egyesülését, és mindenféle vallási csoportok, egye-
sületek, gyülekezetek, szekták és végre egyházak meg-
alakulásához vezet. 

De nemcsak ebben keresendő a vallás társadalmi 
funkcziója. A történelem tanúsága szerint ugyanis a 
vallás a szocziális érzület tanítómestere, a szocziális érzés 
és gondolkodás kifejlődésének legfőbb tényezője. (Traub: 
Die gemeinschaffstbildende Kraft der Religion.) Az ókor-
ban a vallás volt a kormányzás alapja, a kultusz vég-
zésének kötelessége volt a társadalom tagjait összefűző 
legfőbb kötelék. Minden embernek a hazája a földnek 
az a része volt, a melyet házi vagy nemzeti vallása 
megszentelt. A törvény kezdetben a vallás egy részét 
képezte. A város tulajdonképen vallási lakóhely volt, 
mely a községi állam isteneit és embereit foglalta magá-
ban. A legelemibb társadalmi forma a család volt, mely-
nek alapelve nem egyedül a nemzés vagy a szeretet, 
hanem a tűzhely és az örök vallási tisztelete. A családból 
pedig fejlődik a phratria, a tribus és az állam, mind 
vallásos alapon nyugvó társadalmak. íme, ilyen nagy 
volt a vallás társadalmi befolyása az ókori polgári életre. 

Azonban egyházak nem alakultak a klasszikus 
ókorban. Az ókor nem is ismer egyházat a babyloni zsi-
dók vallásos testületének megalakulásáig. Ezeknek a 



zsidóknak a társulatát pedig a lelki üdvösség közös 
érzelme formálta egyházzá. Ebben az egyházban tulaj-
donképen már benne rejlik a keresztyén egyház fogal-
mának a csirája: hogy Isten országa megvalósítására 
szolgáló üdvintézmény. Vallásos egyesületek azonban 
akadtak az ókorban is (orfikusok, pythagoreusok stb.). 
A buddhizmusban kevés a szocziális elem, a mennyiben 
természeténél fogva a társas élettől való teljes vissza-
vonulást prédikálja. Ha a klasszikus ókorban vallás és 
állam egy volt, az isteneknek teljesített szolgálat a csa-
ládi és polgári élet integráló alkatrésze : Krisztus e 
kettőt elválasztja és egy tisztán vallásos czélú egyesü-
letek létesülésére nyújt módot és lehetőséget. Tanítása 
szerint az embert csak anyagi és testi érdekei kötik a 
társadalomhoz és az államhoz; lelkét illetőleg, teljesen 
szabad s csak az Istennek van lekötve. 

A keresztyénség megszületése után alakult közös-
ségek csakhamar egyházakká formálódtak, a melyek 
ugyan nem maradtak meg mindig a Megváltó kijelölte 
úton, de épen a hatalmas szervezet biztosította az egyház 
győzelmét az antik világ felett. Mohamed még inkább 
visszatért az ókori álláspontra, a mennyiben az arabok 
pogány anarchiája helyébe államot állított a vallásközös-
ségi érzelem alapján. 

Símmel (Georg Simmel: Die Religion 22. s k. 1.) 
igen szépen fejtegeti a szocziális és vallásos magatar-
tás között fennálló analógiákat és innen magyarázza a 
kettő kölcsönös hatását. Az egyén — úgymond — époly 
viszonyban van a társadalomhoz, mint az istenséghez: 
látszólag teljesen alá van rendelve és mégis viszonyos 
szabadságot élvez. A tulajdonképen való társadalmi közös-
ségektől azonban egy fontos mozzanat különbözteti meg a 
vallási közösséget, és ez abban áll, hogy a vallási közös-
ségben az egyén akadálytalanul és korlátlanul érvénye-
sítheti a maga energiáját, anélkül, hogy vetélkedésbe 
jutna másokkal. Épen azért a vallás a legideálisabb, a 
legnemesebb társadalmi alakulatok létrehozására van 
hivatva. Feladata a társadalomban a jellem szelídítése, 
altruisztikus érzelmek mélyítése éserősbbítése. Az embert 
a józan ész csak arra taníthatja, hogy ránézve a jelen 
és abban saját érdekei a legfontosabbak. A vallás feladata 
pedig az, högv az evoluczió küzdelmében az egyén 
érdekeinek folytonos alárendelést biztosítsa, ama hosszabb 
életű társadalmi szervezetek nagyobb érdekei alá, melyek-
hez az tartozik. (Kidd-Geőcze: Társadalmi fejlődés 103. 1.) 

Úgy hisszük, hogy ezekből a hézagosan odavetett 
gondolatokból is kitűnik a vallás szoczializáló hatása. 
A vallás, mely lényegét véve mindig megvolt ós meglesz, 
míg emberiség lesz ezen a földön, az a levegő, a mely 
nélkül megfulladnánk. Csak az ad az életnek értelmet, 
midőn a végest a végtelen világításába helyezi. Ép azért 
a jelenben és a jövőben is fontos hivatás vár a vallásra. 
Miután a vallás lényege ma egy és ugyanaz az összes 
létező vallásokban, bármily formákban jelentkezik is és 
bármily külsőségekbe van eltemetve, a jelen és a jövő 
feladata ennek a lényegnek a kihüvelyezése. Ehhez egy 

föltétel szükséges. Az, hogy fogadja el minden vallás-
felekezet a természettudományok vívmányait és a történeti 
kutatások eredményeit. A vallásnak nincs miért félnie 
a tudomány világosságától. Ismereteink gyarapodásával 
csak tisztultabbak és magasztosabbak lesznek vallási 
érzelmeink. Vállvetve kell az egyes felekezeteknek a 
hit és tudás összeegyeztetésén munkálkodni. Egyiknek 
sem szabad a rideg tagadás álláspontjára helyezkedni, ha 
nem akarja elveszteni a csatát. E czélból barátságos 
értekezések, vallásos problémákat tárgyaló nemzetközi 
és felekezetközi kongresszusra, tudományos vitaestélyekre 
és kölcsönös épülésre szánt összejövetelekre van szük-
ség, az eltérő szempontok megbeszélése, az elválasztó 
tanok enyhítése, az egyező vonások kiemelése és össze-
foglalása, a vallás lényegének kidomborítása czéljából. 
Mert bármely felekezethez tartozunk is, egyek vagyunk 
és egyek kell, hogy legyünk az Isten keresésében és a 
feléje való közeledésre irányuló törekvésünkben. Mind-
ezek segítségével először a keresztyén felekezetek, majd 
pedig a világ összes vallásaihoz tartozó hívek barátsá-
gos elmemozdító és szívemelő belső érzelmi egysége 
jönne létre. Ez a belső érzelmi egyesülés lenne az el-
képzelhető legszebb szocziális alakulat, mint a mely a 
legfelségesebbre, a végtelen Istenre irányítja az embert, 
már pedig az emberi lélek csakis akkor nyugodliatik 
meg, ha eljut Istenéhez. (Inquietum est cor nostrum, 
donec requiescat in Te", mondja Augustinus). Akkor 
valósulna meg Krisztus szava az egy akolról és az egy 
pásztorról, ha nem is külsőleg, hiszen mindenkinek, bár-
mit higyjen, jut helye az Isten házában. 

Érezzük, hogy ezzel már letértünk a reális talaj-
ról ós a jövő zenéjéből való húrokat pengettünk. De e 
czikk czélja épen az, hogy rámutasson arra, hogy a 
vallásnak nemcsak volt, hanem van és lesz fenséges 
szocziális, az emberek testvéri egyesülését létrehozó hiva-
tása, ha megszabadítjuk a rárakott földi terhektől, úgy, 
hogy föl tud emelkedni azokba az étheri magaslatokba, a 
melyekben minden idők és minden népek legjobbjai az 
Isten, fenséges intuiczióval szemlélték. 

Dr. Szelényi Ödön. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Kálvin János . Életrajz. A reformátor születésének négy-

százados évfordulója alkalmából írta Pruzsinszky Pál Pápa, 1909 
ref. főiskolai könyvnyomda. 

Négyszáz esztendeje nagy reformátorunk születé-
sének. Ez az évforduló ünnepi érzésben felmagasztosulná, 
Isten iránti hálával elteltté avatta leikünket, tettre s 
a nagy Kálvin nyomdokain — legalább elindulásra kész-
teti akaratunkat. Ünnepi ruhát ölt irodalmunk is. Kézzel-
fogható bizonysága ennek egyházirodalmunknak olyan 
föllendülése, mely emez évforduló szép ünneplésének 
előkészítését is nagyban elősegítő Kálvin fordításokban jut 
kifejezésre^ Megkapóan gazdag tartalmú kötetek követik 
egymást gyors egymásutánban. Eme kötetek ékes koro-



nája ez a mű. Dísze nemcsak ez év egyházi termékeinek, 
hanem évtizedekre visszamenőleg is bátran nevezhetjük 
Kálvin-ünnepünk méltó kifejezőjének. 

Gazdagnak mondhatnók egyházi irodalmunkat, külö-
nösen a beszédek terén. História, bibliai tudományok, 
mind képviselve vannak, de Kálvin irodalmunk felette 
kicsi volt. Szinte csodálatra méltó, hogy a tömegében, 
de lényegében is legsajátosabb kálvini egyház, melynek 
a magyar irodalom újjászületését, életre kelését köszön-
heti, ennyire elhanyagolta évszázadokon át Kálvin szel-
lemének, csodálatosan szép s gazdag termékeinek irodal-
munkba átültetését. A kit életének minden ágában 
követésre méltónak tartottunk, mégis épen vele és iro-
dalmával törődtünk mondhatnók a legkevesebbet. 

Két munka van, a mely említésre méltó, a nagy 
Révész Imre: „Kálvin élete és a kálvinismus" 
másik Budai Jánosnak: „Kálvin János élete" — de a 
mely inkább csak népies czélokat szolgál. Megemlít-
jük König regényét, mely „Kálvin" czímmel élénk szí-
nekkel rajzolva, reformátorunkat tárja elénk. 

Magyar egyházunknak idegen nyelveket nem is-
merő tagja a nagy Kálvint nem is ismerhette. Csupán 
csak egyházunk külső megnyilvánulásában, mint oko-
zatban, bámulhatta titkon a szervező erő nagyságát, mely 
így gondolta azt a legtökéletesebbnek. De lelke mélyébe 
nem tekinthettünk be, élete változatos voltáról, a kirá-
lyoktól le a legutolsókig, a társadalmi rend minden ré-
tegén levőkkel folytatott levelezéséinek csudás gazdag-
ságáról tiszta képünk nem volt. 

Eljött végre Kálvin születésének négyszázados év-
fordulója. Az egyház érezte régi mulasztását! Kit is ünne-
pelünk? Előjöttek a „véka alól" azok a levelek, melyek a 
a világ minden táján mint mécsesek fénylő útmutatók 
valának fölfelé. Buzgó fordítók egyengették a méltó 
ünneplés útját. A hivatalos egyház Kálvin életrajzát 
óhajtotta koronául tenni erre a munkásságra. 

Pruzsinszky Pál dr., a budapesti theol. akadémia 
tanára, (ki már évek óta foglalkozott e tervvel) vállal-
kozott a nagy munkára. Számolva e nehézségekkel, 
hozzáfogott, s hogy a várakozásnak meg is felelhessen, 
kiutazott Genfbe, megjárta Strassburgot. Munkájának 
első kötete im itt van s gazdagítja parochiális könyv-
tárunkat. 

Nem tehetjük a többi könyvek közé csak úgy, 
hogy ne szóljunk felőle. Méltó arra, hogy kifejezésre 
juttassuk azokat az érzéseket, miket olvasása kelt. 

Ez az első kötet Kálvin életét Strassburgból Genfbe 
történt visszahívásáig tárgyalja. Három részre oszlik: 
az I. Rész tizenkét fejezetben Kálvin ifjú korát tárja 
elénk; a II. Rész hat fejezetben Genf közállapotait Kálvin 
előtt, majd oda érkezését, működését a száműzetésig ; 
a III. Rész czime: Kálvin és Genf. Kilencz fejezetben 
Kálvin strassburgi működését, házasságát, Genf zavarait 
vázolja addig, míg Kálvint visszahívják. 

Lássuk a művet részletesebben. Az első rész Kálvin 
ifjúkora: 1509—1536. Érdekes korrajzot ád a franczia 

nép vallásosságáról. Ez a nép sokat tett a vallásért min-
dig; a keresztes hadjáratokban is ontotta vérét. E kor 
gyermekének Lefranc Johannának mély babonás hitét 
és ennek a gyermek Kálvinra gyakorolt hatását meg-
kapóan írja le. Apja papnak szánja, megszerzi számára 
a manevillei egyházi jövedelmet. Hiszen ez a pálya annyi 
kényelmet s olyan gazdagságot nyújt — de „a kiknek 
az Úr nagy megbízást adott, emésztő gondoktól, fáradal-
maktól sohse lesznek mentek". 

Két képet is közöl Kálvin szülővárosáról, Noyonról; 
az egyik az egész várost, a másik a templomot magát 
mutatja be. 

Bevezet ezután a collégiumba. Mintha csak ott 
járnánk s látnók mi magunk is azt a brutalitást, vesszőt, 
durvaságot, a hogy ott nevelik a gyermeksereget. De 
Kálvin kiválik, Cordier keze alá kerül, a kinek szeretet 
a pedagógiája, ajkán a Jézussal. Cordiernek Kálvinra 
gyakorolt áldásos hatása kétségen fölül áll. 

A pálya változtatás a történetírók előtt mindig 
kérdéses volt. Miért hagyta ott az egyházi rendet a 
jogért? Részletesen szól Fabri Jakab reformátori ira-
tairól, majd Luther tanainak odaérkeztéről. melyek az 
ifjú Kálvint épenséggel nem hagyták hatás nélkül. Fog-
lalkozott ő is az újabb tanokkal. Szerzőnk e részletes 
ismertetés végén vonja le a következtetést. Nem fogadja 
el, a mit Révész mond: hogy talán a „gazdag kincs"-ek 
elérése lett volna a pályaváltoztatás indító oka. Hanem 
igenis — kételyek merültek föl lelkében a lelkészi 
pálya iránt. 

Igen helyes a szerző azon eljárása, hogy csak azo-
kat fogadja el igaznak, a miket eredeti okmányok is 
támogatnak. így pl. az ifjú jogász bámulatos haladását 
a köztudat minálunk azzal bizonyítgatja, a mit Révész 
Imre meg Budai is történeti tényként közöl az ifjúról: hogy 
VIII. Henrik angol király ismeretes házassági ügyében az 
európai jogtudósok között vélemény-adásra szólíttatott 
föl. Szerzőnk nem tekinti e tényt minden kétségen fölül 
állónak, mivel semmi adat sem támogatja. 

Az ifjú jogásznak első irodalmi műve Seneca: „De 
clementia" czímű munkájának fordítása. E fordítás körül 
az életrajzírók eltérő véleménnyel vannak. Mi hozta 
ezt létre? Guizot Ferencz véleményét fogadja el a leg-
helyesebbnek, hogy Kálvin e művel a hittestvérek ügyét 
akarja szolgálni. Kálvin a jogi tudományok tanulása 
közben az igével is foglalkozik, s már ekkor fáradsága 
közben ezzel pihenteti lelkét. A római egyháztól való 
szakadásra külső okok is késztetik; megemlíti szerző 
atyja kiközösítését, testvérének egyházi megfenyíttetését. 

A VII. fejezet Cop Miklós beszédét és annak 
hatását tárgyalja. E részben lehetett volna még kívánni 
valónk. Igaz, hogy szerző előbb Fabri műveivel elég 
részletesen foglalkozik, de kívánatos lett volna az egész 
franczia reformáczióra messzebb menő visszapillantást 
vetni, mint a hogy szerző ebben a fejezetben teszi. Sze-
rettük volna, ha feltárta volna már a XV. század végén 
megmozduló gondolatvilágot. Kétségtelen, hogy a reformá-



czió szükségességét hangoztató nemcsak franczia hangok 
a XVI. század elején merültek föl, hanem már előbb is. XII. 
Lajosban már régtől fogva erős volt az egyház, kivált-
kép a szentszék iránt az ellenszenv, hisz ő verette azt 
az érmet is, melyet „Perdam Babylonis nomen" körirat 
díszített (s melyet Kálvin ritkasága miatt, mint értékes 
ajándékot küldött Renata herczegnőnek). így könnyebben 
megérthettük volna Cop beszéde idejében a reformá-
cziónak oly rohamos elterjedését. 

A beszédet szerzőnk is Kálvin müvének tekinti. 
Valami megkapóan festi a hatását. Szinte látjuk a Sor-
bonne tagjai dühének felajzott nyilait ellene lövelni; 
az izgalomnak mintha mi is résztvevői volnánk. Kál-
vinnak természetesen menekülnie kellett. A menekülés 
módja eltér Révész Imre leírásától és természetesebben 
adja elő, a mi elfogadhatóbb is. 

Itt jő azután Kálvinnak damaskusi útja. Megrázó 
erővel hatol szerzőnk a nagy reformátor lelki tusáinak 
mélyére. A benső kamrának nagyon kis szelepe van 
nyitva (magáról keveset ír Kálvin), de azon olyan éles 
látással tekint be, hogy mintegy elénk tárja a benső 
harczok és küzdelmek nagy voltát, melyek a reformátort 
a római egyháztól elszakítva, teljesen az Ige fundamen-
tumára állítják. Kálvinban is megvolt az egyház tiszte-
lete, mint Lutherben. Néki is csak akkor sikerült a róm. 
egyháztól való teljes elszakadás, mikor eme rázkódta-
tások megvilágították előtte a Krisztus egyháza lényegét. 
„Ez az egyház az új tan következtében csorbulni nem 
fog !" — Ettől az igazságtól megbátorodva, Angoulémeben, 
Neracban, Poitiersben, Orleansban való bolyongásai köz-
ben bátran hirdeti az igét. Erdekeseu rajzolja a törté-
netíró a kor szomjúságát az élet vize után. Orleansi 
tartózkodása alatt írja Kálvin a Psychopannichia-t. Ezt 
az író szerint Kálvin, — saját nyilatkozatával támogatva 
— nem is adta ki, csak évek nnilva. Az 1534. évi ki-
adást koholtnak mondja, — ugyanis semmi sem bizonyít 
mellette. 

Az Isten igéjét nem ismerő lélek nagy szomjúsá-
gában, ha az igaz kútfőre talál, mohó vággyal szívja 
magába az életnek vizét. De hogyha a lélek ellene áll, 
mintegy csatára kél Istennel — ez a harcz erős ! így 
van ez nemcsak egy emberrel, hanem a társadalommal 
is. Az Úr szele érintette a franczia nemzetet is. Megha-
sonlások támadnak fönt, lent; rémületes chaos kavarog 
mindenütt. E chaos a franczia nép damaskusi útjának 
1535-ik esztendeje. Ezt leírni mesteri toll, magasröptű 
lélek kell! Szinte csodálatos az író rendező ereje, mely 
e fejezetben „a plakátok esztendejét" oly bámulatosan 
tárja elénk. Színei élénkek, képei megragadok. 

A franczia állapotok Kálvint hazája elhagyására 
kényszerítik. Bázelbe megy. A könyv Bázel képét is 
adja. Itteni tartózkodása alatt érintkezik kora legelő-
kelőbb elméivel, és megírja világhírű munkáját: az Insti-
tucziót. Elég bőven kivonatolja, mit talán nem is tar-
tanánk annyira szükségesnek, mert ugyancsak véle 
kapcsolatban adta ki az egyetemes egyház e művet a 

maga teljességében. Egy dolog van, a mit megoldat-
lanul hagy szerző: mi lesz ennek a világhírű műnek a 
sorsa saját hazájában? Köztudatunkban úgy él, a mit 
a nagy Révész is erősíteni akar, hogy a Sorbonne hóhér 
által égettette el Párisban. Szerettük volna, ha szólt volna 
róla ; ha igaz, támogathatná históriai adattal, — ha nem, 
megczáfolhatta volna. 

Kálvinnak Ferrarába érkezését 1536. márczius 
havára teszi az író. Arról nem emlékezik meg, hogy 
d'Espeville Károly álnév alatt tartózkodott itt. Aferrarai 
tartózkodás rövid volta elég volt arra, hogy Renata her-
czegnő megismerhesse s méltónak tartsa a levelezésre. Egy-
úttal ismerteti is Kálvinnak a herczegnővel való levelezését, 
melyet egész élete végéig folytatott. E levelek fölszínre ho-
zásával igen nagy hálával vagyunk az írónak, mert ha 
igaznak fogadjuk ama mondást: minden levél az iró lelki 
világának fényképe, bizonyára ezek által tekinthetünk be 
a legjobban a nagy reformátor lelkébe és bámulhatjuk 
benne a Léleknek erejét. Itt közli a reformátornak egy 
eddig nem is igen látott ifjúkori arczképét. 

(Folyt, köv.) 
Kájel István. 

BELFÖLD. 

A budapesti ref. főgimnázium ötvenéves 
jubileuma. 

Boldog és áldott emlékezetű Török Pál püspöknek 
két nagy alkotása jubilált az idén. A budapesti theol. 
akadémia októberben iilte meg teljessélétele ötven esz-
tendejének örömünnepét; f. hó 8-dikán pedig a főgim-
názium tartotta meg félszázados jubiláris ünnepélyét. 

Mindkét jubiláris ünnepen méltóan emlékeztek meg 
a nagy alapítóról és lelkes munkatársairól. S a mult 
e nagy alakjainak felidézése, nemcsak a kegyelet, ha-
nem jelenünk és jövő haladásunk szempontjából is igen 
szükséges. Ha hallja a mai generáczió, hogy miként, 
miből alkottak Török Pál és társai nagy, hosszú életre, 
virágzásra hivatott intézményeket, csak révedezve mer 
reájuk tekinteni, s alig tudja eldönteni, hogy bátorságu-
kat vagy zsenialitásukat bámulja-e jobban? Én nem tu-
dom, hogy ma bátorságunk-e a kevesebb, vagy zsenia-
litásunk, — de azt látom, hogy teremtő, szervező erő 
kevés van bennünk — s életünk az előhaladás, az alko-
tás helyett csak bizonytalan tétovázás és tengődés. 

Jó, üdvös dolog tehát a szent elhatározással, zse-
nialitással semmiből is nagyot alkotni tudott alapítók 
alakját, munkáját s mellettök a szellemi és anyagi segí-
tők táborát lelkünk elé idézgetnünk! Hátha az ő szent 
lelkesedésük megihletne, elhatározásra indítana minket, 
tétovázókat is! Hátha, a mikor látjuk messze előre te-
kintésüket, felnyílnának a mi szemeink is és tudnánk 
élni ne csak a gyorsan elröppenő mának, hanem alkotni 
a Jövendőnek is! Hátha, a mikor szemléljük oldaluk 
mellett a szellemi és anyagi segítők táborát, mi is meg-
tanulnánk áldozni lelki és anyagi kincseket, egyházunk, 
protestáns kulturáink és édes magyar hazánk javára! 

A Kálvin-téri templomban, délelőtt 11 órakor tar-
tott ünnepélyre a hivatalos képviselőkből, volt tanítvá-
nyokból és érdeklődőkből illusztris közönség gyűlt össze, 
a mely az egész templomot megtöltötte. 



A kultuszminisztérium képviseletében megjelentek : 
gróf Apponyi Albert miniszter, Molnár Viktor és Tóth 
János államtitkárok ; a főváros képviseletében: dr. Bárczi 
István polgármester; a dunamelléki egyházker. képvise-
letében : Darányi Ignácz főgondnok, a dunántúliéban: 
Antal Gábor, az erdélyiében: Kenessey Béla püspök, a 
bányai evang. egyh. kerületében Zsilinszky Mihály fel-
ügyelő, s a budapesti unitárius egyházéban Józan Miklós 
esperes. Képviselve voltak a következő fő- és közép-
iskolák : a budapesti ref. theologia, a kecskeméti ref. 
jogakadémia, a halasi, kecskeméti, nagykőrösi, pápai 
ref. főgimnáziumnak, a budapesti evang. és piarista fele-
kezeti, az V., VII. kerületi, kőbányai, tisztviselő-telepi 
állami főgimnáziumok, a gyakorló főgimnázium, a nőképző-
intézet és az Erzsébet leányiskola leánygimnáziuma. A fen-
tartó budapesti ref. egyház képviseletében ott láttuk dr. 
Kovácsy Sándor fő-, dr. Vámossy Károly algondnokot és 
Petri Elek, dr. Szabó Aladár, Kovács Emil lelkészeket, 
valamint az egyháztanács tagjait igen nagy számban. 
A notabilitások közül a következőknek a neveit sikerült 
feljegyeznünk: dr. Vécsey Tamás, dr. Beöthy Zsolt és 
dr. Hegedűs István egyet, tanárok, György Endre, Sár-
közy Aurél, dr. Vargha Gyula, gróf Teleki József, gróf 
Teleki Tibor, legifj. dr. Szász Károly, Némethy Károly, 
dr. Nagy Dezső, dr. Hajós József, Kovács Sebestény 
Endre, dr. Barbás József. Az intézet volt tanárai közül 
megjelentek: dr. Fiók Károly debreczeni főiskolai, Mol-
nár Sándor és Laky Dániel nyug. tanárok. 

A 90-ik zsoltár első versének eléneklése után, Petri 
Elek lelkész buzgó imádsága vezette lelkünket a minden 
szent törekvést megáldó mennyei Atya trónusa elé, hogy 
kiöntsük lelkünk hálás érzelmeit és áldást kérjünk a 
nagy alkotóknak nagyra fejlődött institucziójára s annak 
munkájára. 

Imádság után a főgimnázium és a theologia egye-
sített énekkara adott elő szép preczizitással, Krausz 
Gusztáv vezetése alatt egy karóneket, a melynek elhang-
zásával dr. Kovácsy Sándor főgondnok nyitotta meg az 
ünnepélyt. A fenntartó testület nevében szivesen üdvö-
zölte a kultuszminisztérium, a főváros és az intézetek 
képviselőit, a régi tanítványokat és az érdeklődő közön-
séget, s röviden, de jellemző erővel mutatott reá Török 
Pál és munkatársai alapításának nagy jelentőségére. 

Az alkalmi beszédet dr. Beöthy Zsolt egyetemi 
tanár, az intézet illusztris növendéke mondotta, szépen 
jellemezvén azt a szellemet s azt a nevelő irányt, a 
melyet az intézet alapítatása óta folyton követett. 

Beszédét egész terjedelmében lapunk vezető helyén 
találják olvasóink. Belőle e helyen csak egy szép pasz-
szust emelünk ki, a melyet mi is vezérelvként óhajtunk 
látni budapesti főgimnáziumunk második félszázados és 
azon is túl terjedő működésében. S ez az, hogy: kösse 
össze a multat a jövővel, s ne tagadja meg soha a 
mult tisztes hagyományait, — de ne is legyen a jövendő 
haladás kerékkötője! Protestáns iskoláinknak vannak 
tisztes hagyományaik. Vannak ilyen hagyományai a csak 
félszázéves budapesti ref. főgimnáziumnak is. Ápolja, 
Őrizgesse ezeket híven, hogy maradjon mindig kálvinista 
gimnázium, az egyház veteményes kertje! De haladjon 
is a korral; használja fel berendezettségében, módsze-
rében, életelevenségében mindazt, a mi jó s munkáját 
eredményesebbé, az általános és a nemzeti haladásra 
nézve áldásosabbá teheti! Ebben a haladásban nem is 
kételkedünk. Olyan fentartó testület gondjai alatt áll az 
intézet, hogy az nem tagadja meg tőle a haladás anyagi 
előfeltételeit; s olyan tanári karral rendelkezik, a mely-
ben megvan a haladásra való törekvés. Azért inkább a 

mult tisztes, kálvinista hagyományainak, szellemének 
megőrzését hangsúlyozzuk. Ma az ország első kálvinista 
gyülekezete a budapesti, ha talán nem is anyagi, de 
mindenesetre számbeli és szellemi-erkölcsi erőben. Legyen 
méltó hozzá főgimnáziuma is! 

Beöthy Zsolt alkalmi beszéde után dr. Vargha 
Gyula, az orsz. statisztikai hivatal igazgatója, szintén az inté-
zet volt növendéke adta elő remek alkalmi költeményét, 
a melyet lapunk más helyén szintén egész terjedelmében 
közlünk. 

Ezután az üdvözlések következtek. A régi tanít-
ványok köziil Sárközy Aurél, volt főispán, az intézet 
legelső növendékeinek egyike köszöntötte a jubiláló inté-
zetet, hálásan emlékezve meg annak mind alapítójáról, 
mind még életben levő és elhunyt nagynevű tanárairól. 
A budapesti evang. főgimnázium nevében Szigethy Lajos 
igazgató mondott formás, Török Pál ós Székács József 
benső barátságát és a protestáns közös czélok érdekében 
vallott szolidaritását szépen felmutató beszédet, s köszön-
tötte Székács József szellemi utódai nevében Török Pál 
szellemi utódait; kívánván, hogy az a testvéri érzés, a 
mely azt a két nagy férfiút összefűzte, fűzze össze az 
utódókat is. A budapesti középiskolák nevében dr. Erödi 
Béla tankerületi főigazgató mondott üdvözlő beszédet, 
bizonyságot tevén, mint főigazgató is a felől, hogy a 
budapesti ref. főgimnázium, abban a nemes versenyben, 
a melyet középiskoláink a nemzeti kultura előmozdítása 
terén folytatnak, mindig az első sorban küzdött, a minek 
ékesenszóló bizonysága az a sok illusztris férfiú, a kiket 
a hazának nevelt. 

A theol. akadémia és a főgimnázium egyesített 
karának újabb szép éneke után Kenessey Béla erdélyi 
püspök, az intézetnek egykori növendéke mondott szár-
nyaló szavakkal hálaadó imádságot s kérte az intézetre 
továbbra is Istennek áldó kegyelmét. 

A szép, lélekemelő ünnepélyt a Hymnus eléneklése 
rekesztette be. 

Itt említjük fel, hogy a jubileumra a fenntartó 
testület dr. Bartos Tivadar tanár által megíratta és egy 
tekintélyes kötetben, illusztrácziókkal kiadta az intézet 
félszázados történetét. A kötetben, melynek ára 3 kor. 
ós az intézet igazgatóságánál kapható, igen sok, tanul-
ságos dolog foglaltatik, a mit jó dolog volt a jelen 
generáczió előtt feleleveníteni! 

Legyen Istennek bőséges áldása az intézeten! 
Éljen, növekedjék, virágozzék! De maradjon annak, a 
minek alapíttatott: a kultura terjesztése mellett egyhá-
zunk virágos kertje! 

Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 

(Folytatás.) 

Természetes szaporodás útján a Magyarbirodalom 
lélekszáma az 1907. évben 222,253-mal növekedett, mely 
gyarapodásból az anyaországra 187,081, a társországokra 
pedig 35,172 főnyi jutott. De míg a társországok szapo-
rodása 1596-tal növekedett, addig az anyaországé 8506-tal 
maradt alatta az 1906. évi eredményeknek. Legerősebb 
népszaporodás mutatkozik a Tisza balpartján, ezer lélekre 
12'8, a leggyengébb ezúttal is a Tisza-Maros szögén 
tapasztalható, hol az ezer lélekre számított arány csak 7'1. 

A hitfelekezetek közt legszaporábbak az anyaor-



szagban az izraeliták, a társországokban a gör. katho-
likusok. Legkisebb szaporaságot mutatnak az anyaor-
szágban a gör. kel. és Horvát-Szlavonországokban a 
reformátusok. Annyival feltűnőbb jelenség ez, mivel a 
társországi reformátusok szaporodása 1906-ban majdnem 
50%-kal volt nagyobb az anyaországi reformátusokénál. 
Az átlagon fölül állanak még Magyarországon a külön-
böző szertartású katholikusok, a társországokban pedig 
a kis számú evang. kivül a róm. kath. 

Természetes szaporodás az ev. egyháznál 11,459 
(%-ban: 8'8), a társországokban 602 (%- ban: 16*8), 
összesen : 12,061 (%-ban : 8"9). Reform. 21,960 (%-ban : 
8"5), a társországokban 97 (%-ban: 6*2), Összesen: 22,057 
(%-ban: 8'5), országos átlag 10'4, (13-5) [10"8]. Kiszá-
mított összes népesség az 1907. év végén összesen Magyar-
országon : 18.048,106, a társországokban : 2.626,629, a 
birodalomban összesen : 20.674,735. Ebből evang. Magyar-
országon : 1.310,047 (%-ban: 7'26), a társországokban: 
35,822 (%-ban: 1"36), együtt, 1.345,869 (%-ban: 6'51), 
1906-ban volt 6-53%. Református: 2.566,751 (%-ban: 
14*22), a társországokban: 15,535 (%-ban : 0'59), együtt : 
2.582,286 (12-49), 1906-ban volt: 12-51%. Az 1900. évi 
népszámlálási adatokkal szemben (lásd e közlemény ele-
jén) ezekből is láthatjuk a két protestáns felekezet hét évi 
százalék csökkenését. Református 0*51, evang. 0'43%"al 
esett. Róm. kath. 51'5-ről, 52'05°l(-ra emelkedett. 

Mennyi volt az 1907. évi elhaltak közül egyhá-
zilag eltemetve, azt — sajnálattal — daczára annak, 
hogy az egyes gyülekezetek ezen adatokkal is évenként 
hivatalosan beszolgáltatják, ezúttal sem tudjuk megmon-
dani. Úgy látszik, nem érdekli az, sem a központi statisz-
tikai hivatalt, sem a felekezeteket. Nem lévén adatok, 
mi sem adhatunk róla számot. De kérdem: mi czélból 
kivánja be a központi statisztikai hivatal a lelkészi hiva-
taloktól évente ezen adatokat, ha közre nem adja ? 
Felhívjuk erre — ismételve — az illetékes egyházi 
hatóságok figyelmét, tegyék azt lehetővé. Minket, egy-
házakat, mégis közelről érdekel az, hogy e téren iniké-
pen nyilvánul a vallásos hitélet. 

V. Kivándorlás. Visszavándorlás. 

A Magyarbirodalom kivándorlási mozgalma 1907-ben 
még nagyobb mérveket öltött, mint az 1906. évben. A 
kivándorlottak összes száma ugyanis 192,982, tehát 
23,780-nal több, mint 1906-ban. Fenti számból az anya-
országra esik 167,489, a társországokra pedig 25,493. 
Azt az óriási sebet, a mit az 1907. évi kivándorlási 
mozgalom hazánk népesedésén ütött, növeli és még fáj-
dalmasabbá teszi az a körülmény, hogy a természetes 
szaporodás viszont 6910-zel kevesebb volt, mint az előző 
évben. A kivándorlás tehát a természetes szaporodásnak 
87%-ára rúgott, A tengeri kikötők által gyűjtött adatok 
szerint a Magyarbirodalomból 209,174 egyén vándorolt 
ki tengerentúlra. A két adat közti, mintegy 36,000-re 
menő különbségnek oka abban rejlik, hogy az útlevél 
nélkül kivándoroltak nagy részéről hazai közegeinknek 

nincsenek adataik, következéskép helyi hatóságaink róluk 
a vonatkozó statisztikai lapot nem terjeszthetik be. 

Számszerint a Tisza-Maros szöge áll az első 
helyen, a Tisza .jobb partja utána következik. A kiván-
dorlástól legérzékenyebben sújtott terület azonban ez 
évben is a Tisza jobb partja, mert a kivándorlási arány 
ebben az országrészben a legnagyobb. Minthogy azonban 
itt a természetes szaporodás és a visszavándorlási moz-
galom kedvezőbb, mint a Tisza-Maros szögén, tény-
leg a legnagyobb veszteséget a Tisza-Maros szöge 
mutatja föl. 

Legnagyobb volt a kivándorlási arány Nagyküküllő 
vármegyében, a hol 30'3 kivándorló esett 1000 lélekre. 
A 20-nál magasabb kivándorlási aránnyal bíró megyék 
a következők: Torontál (29'8), Sáros (24"1), Zemplén 
(24-1), Üng (23-6), Abauj-Torna (2P0); a legkisebbel 
bírók: Csongrád, Szolnok és Pest vármegyék, valamint 
törvényhatósági városaink egy része. A Tisza jobb part-
jának majdnem összes törvényhatóságaiban, — Kassát 
sem véve ki — valamint Árva-, Turócz-, Veszprém-, Alsó-
Fehér-, Kis-Küküllő- és Udvarhely-vármegy ékben a ter-
mészetes szaporodásnak háromszorosát, Temes-, Torontál-
és N.-Küküllő-vármegyékben pedig négyszeresét éri el 
a kivándorlási arányban. De a legijesztőbb ellentétek 
amúgy is gyönge szaporodásit városaink egynémelyikénél 
mutatkoznak. így Aradon tízszer annyi volt a kivándorlás, 
mint a természetes szaporodás, Pécsett 17 főnyi fogyás-
sal 738 kivándorló, Temesvárt pedig 18 főnyi szaporo-
dással 1095 kivándorló áll szemben. 

A kivándorlás végczélját tekintve, mint minden 
évben, most is Amerika áll az első helyen. Az anyaor-
szágból kivándorolt 167,481 egyén közül ugyanis 89'1%I 
149,372 egyén vándorolt Amerikába. Ezenkívül csak a 
romániai (4'6%), és a németországi (4'0%) kivándorlás 
volt számbavehető. 

Az anyaországot tekintve, a nemek aránya ez évben 
valamivel kedvezőbben alakult, mint a mult évben, a 
kivándoroltak között ugyanis volt férfi 71'5, nő 28'5%-
A nők aránya Zemplén és Szepes vármegyékben a 
40%-ot is meghaladja, a mi arra enged következtetni, 
hogy ezen vármegyék lakói családostul vándorolnak ki, 
tehát eltávozásuk a nemzetre legtöbb esetben végleges 
veszteséget jelent. 

Az anyaországi kivándorlók abszolút számát tekintve 
ismét a magyarság áll az első helyen. A magyarok, 
németek és oláhok az előző éveknél nagyobb mértékben 
vándoroltak Németországba; a Romániába való kiván-
dorlás ellenben csökkent. 

A kivándorlók vallás szerint az anyaországban követ-
kezőkép oszlottak meg: 

Rőm. Gör. R f Ág. Gör. n .. . F£rvéh 
kath. kath. K e t ' h. ev . kel. Unit. lzr. ügyeb 

Abszolút szám . . . 83 406 21 113 14-670 16 950 24 755 7 08 5 720 172 
%-ban 49-8 12*6 8-8 101 14*8 0 4 3*4 0 1 
Népszámlálási arány. 48'7 lü'9 14'4 7'5 131 0*4 4'9 0 1 

A kivándoroltak vallási aránya — mint a fenti 
táblázatból láthatjuk — meglehetősen eltér, a népszám-



lálási aránytól; a reformátusoknál és izraelitáknál kisebb, 
a róm. kath., gör. kath., ág. h. ev. és gör. kel. vallá-
suaknál pedig nagyobb a kivándorlási arány a népszám-
lálási aránynál. 

A kivándorlóknak zöme az életerős, munkabíró 
20—39 éves egyénekből kerül ki. Az előző évi ada-
tokkal összehasonlítva, igen nagy az említett korcso-
portban lévő egyének kivándorlási mozgalmának növe-
kedése (majdnem 15,000), a mi még fájdalmasabbá 
teszi azt a sebet, melyet a kivándorlás hazánk testén üt. 

A Magyar-birodalom visszavándorlási mozgalmában 
az 1907. év folyamán örvendetes javulás állott be, a 
mennyiben az eddigi arányokat jóval túlszárnyalta. A 
visszavándoroltak összes száma 51,236 volt, melyből az 
anyaországra 43,528, a társországokra pedig 7708 esett. 
1906-ban visszavándorolt az anyaországba 23,622, a társ-
országokba pedig 3990 egyén. A visszavándorlási moz-
galom tehát mindkét országban igen kedvező emel-
kedést mutat. A visszavándoroltak a kivándoroltaknak 
26-57 0-át tették, a mi a mult évi arányhoz képest (16'3%) 
szintén igen kedvező. Az anyaországba visszavándorol-
taknak túlnyomó többsége (93'0°/o"ai abszolút számban 
40,483) Amerikából jött ; Komániából 3'7%• A társor-
szágokba visszavándoroltaknak 86'8%" a szintén Ameri-
kából jött. Jelentékenyen emelkedett a németországi 
visszavándorlási mozgalom 6'3°/o-

A visszavándoroltak vallási megosztása az anya-
országban majdnem teljesen fedi a kivándoroltakét; leg-
nagyobb arányban a róm. kath. (50'0%) is gör.-kel. 
(15"l'°/()) vallás van képviselve. 

A tengerentúli államokból visszavándorolt egyének 
a fiiumei kikötőt sokkal kisebb mértékben vették igénybe, 
mint a kivándoroltak. Fiúmén át ugyanis csak 6483 
egyén tért vissza (16%); a legtöbb visszavándorló a 
brémai és hamburgi kikötőn át érkezett. 

(Folyt, köv.) 
Homola István. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi szemle. 
Német felekezeti viszonyok. Németország lakosságá-

nak felekezeti viszonyai az utolsó 20 év alatt lényeges 
változást szenvedtek. Míg 1870—1890 között az evang. 
lakosság számaránya állandóan növekedett, addig 1890 
óta annak ellenkezője észlelhető. Az 1890. év végén 
Németországon 1000 lakos közül 628 prot. és 358 róm. 
kath. volt. Ezzel szemben az 1900. év végén a protes-
tánsok számaránya 624-re apadt, a róm. katholikusoké 
ellenben 361-re emelkedett. Még további hullámzást 
mutat az 1906. decz. 1-én eszközölt népszámlálás. A 
protestánsok száma 621-re apadott, a róm. katholikusoké 
ellenben ezer lakos közül 364-re emelkedett. Ez utóbbi 
emelkedés az osztrák és főleg lengyel róm. kath. beván-
dorlásra vezetendő vissza. A róm. kath. lakosság további 

relatív emelkedését okozza továbbá a falusi és városi 
róm. kath. munkások családjainak népesebb volta is. 
Mindennek daczára azonban a jelzett időben az evang. 
egyházba való áttérés sokkal erősebb volt, mint megfor-
dítva. így p. o. az 1905. évben Poroszországban 5939 
róm. kath. egyén tért át az evang., s csak 441 evang. 
egyén a róm. kath. egyházba. 

* 

Strauss D. Fr. életéből. A nemrég elhunyt nagyhírű 
heidelbergi theol. tanár: Hausrath Adolf, az ismert nevű 
új szöv. írásmagyarázó és történetkutató érdekes és tanul-
ságos megvilágításba helyezi Ziegler Strauss biográfiá-
jának ismertetése alkalmából a vele benső barátságban 
élt ismert nevű szkeptikus bibliai kritikusnak nagyon 
mozgalmas és változatos élet- és jellemképét. Lelki éle-
tének benső történetére s annak sajátságos, mondhatni 
tragikus fejlődésére döntő hatással volt házassága. Keser-
vesen boszulta meg magát az, hogy a württembergi 
kolostori iskolában felnőtt magister, s a csendes theol. 
tudós egy nagyvilági operadivát vett nőül, ki 13-ik élet-
évétől kezdve a színfalak mögött s a színpadon tanulta 
ismerni és lehetőleg élvezni az életet. Strauss Frigyes 
benső barátai látták a veszélyt s azokat a lelki küzdel-
meket, a melyek ebből a szokatlan frigyből egészen 
természetszerűleg származtak. Benső meghasonlásának 
és lelki egyenetlenségének ez a házasság volt az oko-
zója, a mi aztán a keresztyénséggel való meghasonlá-
sára is vezetett. 

* 

Evang. Bund. Ennek a protestáns érdekek meg-
védelmezósére még a Luther-jubileumi évben keletkezett 
evang. szövetségnek, a melynek Beyschlag, Lipsius és 
Nippold tanárok voltak a megindítói, ma már 2062 fiók 
és 583 hozzácsatlakozott egylete van. Az előző évben 
volt 1870 + 542, a mi egy év alatt 133 szaporodást 
jelent. Ezzel kapcsolatosan az egyleti tagok száma is 
367,279-ről 381,535-re emelkedett, a mi a tagok létszá-
mában 14,000 szaporodásnak felel meg. Központjában, 
Halléban 18 szellemi erőt foglalkoztat. Kibocsátott iratai 
meghaladják a milliót s 17 lapjának 423,000 előfizetője 
van. A vasárnapi újságokkal együtt öt millióra megy 
lappéldányai száma. A zöld színű „röpiratok" mellett 
főleg a „warthagi füzetek" örvendenek igen nagy elter-
jedésnek. Hol maradnak ez áldásosán működő szövetség 
sajtómunkássága mellett a mi Prot. írod. Társaságunk 
s a Luthertársaság szerényen haladó s tagdíjhátralékok-
kal küzdő kiadványai ? Pedig a klerikális veszély nya-
kunkon van s ideje volna álmunkból immár nekünk is föl-
serkennünk ! 

* 

Heinze Miksa. A német bölcselettört. irodalomnak 
nagy gyásza van. Elhunyt Heinze Miksa, lipcsei egyet, 
bölcselettanár, Uberweg nagyhírű bölcselettörténeti mű-
vének folytatója. Született 1835. deczember 13-án a 
szász-meiningeni Priesnitzben. Tanult a lipcsei, tübingai, 
erlangeni, halle-wittenbergi és berlini tudományegyete-



meken s utóbbi egyetemen filozófus oklevelet is szerzett. 
Schulpfortában tanárként három évig működött. 1863 — 
1871-ig a mostani oldenburgi nagyherczegnek és fivé-
rének, Lajos herczegnek volt nevelője. 1872 óta a lip-
csei, majd 1874-ben Eucken helyén a báseli, 1876-ban 
Bergmann helyén, a königsbergi egyetem filozófiai tan-
székén működött, a honnan aztán Ahrens helyére a 
lipcsei egyetem bölcseleti tanszékére hivatott meg, a hol 
1893-ban a filozófiai szemináriumot is létesítette. 1901-

i i ü ío?? 

ben titkos tanácsossá nevezték ki. 70 éves születésnapjára 
a lipcsei theologiai fakultás a theologiai Dr. czímével 
tüntette ki. Tudományos irodalmi munkásságának főtere 
a görög bölcselet volt. Überweg nagyhírű bölcselettörté-
netének utóbbi kiadásaiban Sz. M., majd Rácz Lajos 
sárospataki tanár átdolgozásában a magyar bölcselet tör-
ténetének is megfelelő helyet juttatott. Irodalmi munkás-
sága széleskörű volt. Nagy diákbarát hírében állott a 
lipcsei egyetemen. 

* 

A szocziális probléma. Ez a nehéz kérdés a német 
tudományos orvosi szakköröket is élénken foglalkoztatja. 
Veelmann tanár egy kölni újságban megdöbbentő adato-
kat hozott nyilvánosságra. Odáig jutottunk — úgymond 
— hogy ez a ragály nyilvános kalamitássá lett, mely 
az ártatlanokat is veszélybe döntheti. A német nép ártat-
lan része, ezeren a becsületes és ártatlan nők sorából, 
ily módon a legnagyobb veszedelemben vannak. Főleg 
a nagyvárosok a Sodornák és Gomorák. 1000 nagyvárosi 
katonaköteles közül, kit az 1903—905. években behív-
tak, betegnek találtak Essenből 12, Düsseldorfból 13, 
Achenből 13, Münchenből 16, Hannoverből 18, Kölnből 
24, Lipcséből 29, Hamburgból 30, Berlinből 41%-ot. Az 
1907. évről szóló statisztika szomorú adatai szerint Ber-
linben 1000 munkás közül beteg volt 9, — 100 fiatal keres-
kedő közül 16 s 100 egyetemi hallgató között 25. Tehát 
Berlinben az egyetemi hallgatók létszámának egynegyede 
volt beteg, a mi bizonyára az ifjúság jövő testi és lelki 
épségére nézve elszomorító jelenség. Beszélünk, írunk B 
és tanítunk a nemi élet felől való felvilágosodásról, s 
az eredmény —- ? a rideg való. A legszomorúbb 
hogy a betegségek legnagyobb száma épen a diákságra 
esik. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 

A budapesti ref. főgimnázium első félszázada 
czímen dr. Barthos Kálmán kiváló fiatal tanárunk meg-
írta jubiláló gimnáziumunk történetét. A művészi illusz-
trácziókkal díszített, 298 lapra terjedő, szép kiállítású 
hatalmas kötet valóban dicséretére válik úgy a budapesti 
egyháznak, mint; írójának. Nagyon szép a könyv czím-
lapját ékesítő szimbolikus kép is: „Lux in tenebris", 
melyet Szekeres Albert, az intézet rajztanára tervezett. 
Az emlékkönyv nyolcz fejezetben foglalja össze a gim-
názium múltját és jelenét. Az első rövid fejezet a pesti 
egyház újjászületéséről szól. A második az alapítás négy, 

örökké emlékezetes esztendejét írja le. A következő feje-
zetek a régi (1859—1888) és az új gimnázium (1888—1909) 
életét tárják elénk. Külön részek szólnak az iskola ifjú-
sági életéről és a vele kapcsolatos fiú-nevelőintézetről. 
Kimerítő statisztikai táblázatok következnek ezután az 
intézet népességéről stb. Igen fáradságos munkával össze-
állított fejezet zárja be a művet: az intézetben érettségi 
vizsgálatot tett növendékek névsora, mai foglalkozásuk, 
lakóhelyük, stb. föltüntetésével. Ennek a résznek az össze-
állításáért Samu János tanárt illeti az elismerés. A ha-
sonló czélt szolgáló művek közt bizonyára az elsők közt 
foglal helyet ez a munka. Őszintén ajánljuk a budapesti 
ref. főgimnázium minden volt növendékének és az isko-
lának rövid és mégis nagy múltja, iránt érdeklődők figyel-
mébe. Ára 3 kor. Megrendelhető a főgimnázium igazgató-
ságánál (Budapest, IX., Lónyay-u. 4/c.). 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A zengövárkonyi ref. gyülekezet 
Sebestyén Sándor kiskunhalasi katechetát hívta meg lelki-
pásztorává. 

Gondnok választás. A felsöbar anyai ref. egyház-
megye, az Ádám András lemondásával megüresedett 
gondnoki székre Benkő Gyula ügyvédet, eddigi világi 
főjegyzőjét választotta meg. 

Templomszentelések. A magyar-csaholyi ref. gyüle-
kezet nov. 21-én szentelte fel rendeltetésére megújított 
templomát. Az ünnepélyes istentiszteleten Kovács Albert 
egyházmegyei főjegyző mondott imádságot és alkalmi 
beszédet; Máthé Sámuel kémeri és Köpeczi Károly 
b.-szarvadi lelkészek úrvacsorát osztottak, Kemény Mik-
lós helybeli lelkész pedig keresztelt. — A bodrogolaszi-i 
ref. gyülekezet nov. 28-dikán ült örömünnepet, renovált 
temploma felszentelésével és két új harangja felavatásával. 
A harangavatásnál Bálint Dezső esperes, Csorba Ferencz 
bodrogkereszturi lelkész és a sárospataki főiskola ének-
kara működtek közre. A templomszentelő istentiszteleten, 
Bálint Dezső esperes imádsága után, a templomban 
Hézser Emil tállyai, a templomon kiviil Czecz András 
legyesbényei lelkészek hirdették az igét; az úrvacsorát 
Szöllősi József ós Czecz András osztották ki, Csorba 
Ferencz pedig keresztelt. 

Lelkészjubileum. Nemes Károly, a diósgyőri evang. 
gyülekezet lelkipásztora nov. 28-dikán ülte meg hiva-
taloskodásának 25 éves jubileumát. A jubileumi ünne-
pélyen megjelent Zelenka Pál tiszakerületi püspök is. 
Az ünnepelt lelkészt anyagyülekezete két értékes ezüst 
gyertyatartóval, a diósgyőri vasgyári filia pedig ezüst 
Wbérkoszorúval ajándékozta meg. 

Papi értekezlet. A pozsonyvidéki evang. lelkészek 
nov. 28-án tartották meg őszi értekezletüket Pozsonyban. 
Az értekezleten báró Podmaniczky modori segédlelkész tar-
tott tudományos bibliamagyarázatot. Azután elhatározták 
dr. Baltik Frigyes püspöknek és Laszkáry Gyula felügye-
lőnek, jubileumuk alkalmából való üdvözlését. Az 1917. 
évi reformácziói hálaünnepély méltó megiilését illetőleg 
többféle és pedig komoly indítvány merült fel, — melyek-
nek megvalósítása elé azonban a prot. szegénység emel 
elháríthatatlan gátat. Elhatározták mégis, hogy felhívják 
a Luther Társaságot népies füzetek kiadására ; — hogy 
törekedni fognak a prot. nyomda és az evang. napilap 
eszméjének megvalósítására és egy méltó jubileumi-alap 
összegyűjtésére. 

Egyházmegyei tisztújítás. A görgényi ref. egy-
házmegye nov. 30-dikán tartott közgyűlésén a halálozás 



folytán megüresedett főgondnoki tisztre gróf Teleki József 
marossárpataki nagybirtokost, — a lemondás folytán 
megüresedett gondnoki tisztre Eltelő Albert magyarrógeni 
nagybirtokost, — a tanácsbiróságra Szabó Miklós kántor-
tanítót, a tanácsosságra pedig gr. Teleki Domokost válasz-
totta meg. 

A vértesaljai ref. egyházmegyében a lemondás 
által megüresedett világi tanácsbírói tisztségekre újból 
megválasztattak: Sárközy Aurél, Farkasdy Dezső, dr. 
Szüts Andor és Végh János eddigi tanácsbírák. Az 
ugyancsak lemondás által üresedésbe jött egyik lelkészi 
tanácsbíróságra Dézsy Mihály csákvári lelkészt válasz-
tották meg; míg a másik tanácsbírói állásra Vasadi 
Balogh Lajos gyúrói és Mészöly Győző aksuti lelkészek 
között szűkebbkörű szavazást rendelt el az egyház-
megye szavazatbontó-bizottsága. 

ISKOLA. 

A miskolczi ref. felsőbb leányiskola köréből. A 
felügyelő-bizottság, a Debreczenbe megválasztott dr. Mit-
rovics Gyula helyébe, az igazgatói állás végleges betöl-
téséig, az igazgatói teendők ellátásával Szombathy Kál-
mán tanárt bízta meg. — Artbauer Gizella, az intézet 
helyettes tanárnője, a budapesti egyetem bölcsészeti sza-
kán doktori szigorlatot tett. 

Képviselőválasztás. A sárospataki főiskola tanári 
kara, a dr. Szánthó Gyula jogtanár lemondásával meg-
üresedett igazgató-tanácsosi székre Rahoska József theol. 
tanárt választotta meg. 

Igazgatónöválasztás. A dunamelléki ref. egyház-
kerület és a budapesti ref. egyház által közösen fen-
tartott Baár-Madas felsőbb leányiskola igazgató-tanácsa, 
a lemondás folytán üresedésbe került igazgatónői állásra 
Kenessey Annát, a pápai kerületi leánynevelő-intézet 
tanítónőjét választotta meg. 

E G Y E S Ü L E T . 

A külmisszió ünnepi hete Budapesten. Említettük 
már, hogy a Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói 
Szövetség kezdeményezésére, a fővárosban működő külön-
böző evangeliumi egyesületek november 28. és deczember 4. 
között minden este missziói estélyeket rendeztek. A le-
folyt gyűlésekről a következőkben számolunk be : nov. 
28-án, hétfőn, a Lóránt f f y Zsuzsanna-Egyesület tartott 
estélyt a Lónyay-utczai ref. gimnázium dísztermében. Az 
estélyen dr. Kováts István vallástanár ismertette a londoni 
missziói társulat kiállítását. Nov. 29-én, kedden, a Ref. 
Ifjúsági Egyesület tartott gyűlést, a melyen i f j . Victor 
János szólt az ifjúsági egyesületek missziói mozgalmáról 
és abban a studenskörök ilynemű tevékenységéről. Nov. 
30-án, szerdán, a Bethlen Gábor-Körben B. Pap István 
theol. igazgató mutatta fel a külmisszió fontosságát és annak 
az ezzel foglalkozó egyházakra való buzdító és serkentő 
hatását. Decz. 1-én, csütörtökön, a Kálvin-Szövetség tar-
tott estélyt a ref. főgimnázium dísztermében. Itt dr. Szabó 
Aladár lelkész szólott széles alapon és nagy tudással a 
református egyház nagyságáról. A gyűlést a Bethlen 
Gábor-Kör énekkarának szép éneke fejezte be, Gáti István 
vezetésével. Decz. 2-án, pénteken este a Magyar Missziói 
Szövetség tartott szeretet-vendégséget a Deák-téri terem-
ben. Ez az este a zsidók között kifejtendő missziónak 
volt szentelve. Kájel Endre endrédi lelkész imádsága 
után Kováts Lajos lic. theol. vallástanár fejtegette a 
zsidó-misszió fontosságát. Takaró Géza kőbányai h. lel-

kész pedig jeruzsálemi útjából mondott el érdekes rész-
leteket. Losonczy Lajos vallástanár vezetésével egy vonós-
négyes előadásában gyönyörködött a közönség. Gergely 
Dezsőné szép éneke után Szinok Zoltán vallástanár 
mondotta a záró imádságot. Deczember 3-án, szombaton, 
a Bethania-Egyesületben volt az utolsó estély. Ezen 
Biberauer Richárd bethesdai lelkész és dr. Fleischer Gyula 
tartottak előadásokat a prot. egyház missziói kötelessé-
geiről. A tartott estélyeknek, a külmisszió fontosságának 
és munkáinak ismertetésével az a czéljuk is lett volna, 
hogy a budapesti prot. közönség némi adományokat is 
juttasson a külmissziónak. A mint tudjuk azonban, az 
anyagi eredmény nem volt megfelelő, mert közönségünk 
a perselyezésnél nagyon ragaszkodik a hagyományos két 
fillérhez. Az estélyek azonban élénkséget teremtettek és 
sokak figyelmét felkeltették a misszió iránt. S már ez 
is eredmény, a minek talán a gyümölcsei is megterem-
nek idővel! 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázati hirdetmény. 
Az alsóbaranyabács-szlavoniai egyházmegyébe kebe-

lezett és halálozás által üresedésbe jött laskói lelkészi 
állásra pályázat hirdettetik. 

Javadalma az 1896. évi e, ker. gyűlés határozata 
szerint 3016 kor. — Megváltandó tárgyak becsértéke: 
137 korona 

Az állás 1910. év április 24-dik napján elfog-
lalandó. 

Pályázati kérvények Szabó Péter espereshez, Pirosra 
(posta helyben, Bácsbodrog vm.) 1910. év január hó 
2-ig nyújtandók be. 

Kunszentmiklós, 1809. év deczember 4-én. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

Pályázati hirdetmény. 
A felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett s 

lemondás folytán üresedésbe jött tésenfai ref. lelkész-
tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

E lelkésztanitói állás javadalma a dunamelléki ref. 
egyházkerület 1896. októberi közgyűlésének 126. jkvi. 
sz. végzése által 1415 koronára értékeltetett, s ezenkívül 
1035 kor. 44 fill. állami kiegészítésben is részesül. 

A mennyiben a pályázó tanítói oklevéllel nem 
bír, azt alkalmaztatásától számítandó egy év alatt meg-
szerezni köteles. 

A pályázati kérvények, felszerelve azon okmányok-
kal, melyeket az E. T. II. t.-cz. 16. §-ának utolsó bekez-
dése részletesen elősorol, a pályázni kivánó segédlel-
készek még keresztleveleiket is mellékelve, Dányi Gábor 
espereshez Kiscsányba (u. p. Oszró, Baranya vm.) kül-
dendők 1910. évi január hó 9-ig. 

Ezen lelkésztanítói állás 1910. évi április 24-én 
foglalandó el. 

Kunszentmíklós, 1909. deczember hó 9. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

S Z E R K E S Z T Ő I ÜZENETEK. 
Kis József , Pápa , A n d r á s s y Ká lmán , Buj , Sörös Béla , 

Losoncz, B á r d y Pál , Hévvizgyörk , K á d á r La jos , Nagy-
kanizsa , Gaál Fe rencz , Poroszló . A genü csoportképek meg-
érkeztek. Átvehetők a theol. igazgatói irodában az óraközök-
ben. A fizetett vám fejében kérünk az átvételnél 20 fillért átadni. 



K Ü L Ö N F É L É K . 

Az Első Leánykiházasító-Egylet, mint szövetkezet-
nél (gyermek- és életbiztosító-intézet, Budapest, VI., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863.) folyó évi november 
havában 1.780,000 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott 
be és 1.631,200 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosítási összegek fejében 103,561 K 74 fill. fizet-
tetett ki. 1909 jan. 1-től nov. 30-áig bezárólag 19.694,900 
K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be, és 17.384,600 
K értékű új- biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
Összegek fejében a folyó évben 1.254,168 K 94 fill. és az 
intézet fennállása óta 15.117,124 K 53 fill. fizettetett ki. 
Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével 
foglalkozik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb 
feltételek mellett. 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk 

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuvíz. 
Kapható ásványviEkeresskedésekben vagy a Szinye-Lipóczí Salvator-forris-

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart; 8 

természetrajzi] 
Vetítőgépek 

legelőnyösebb be-
szerzési forrása. 

1/52 
laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker , Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n és b é r m e n t v e . 

Mechanikai gyár. Üvegfuvó-mühely. 

TÉLI FÜRDOKÚRA 
A BUDAI SZT. LUKACSFÜRDO 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponként 10 koronától feljebb. 
Minden szobától fűtött folyosók vezetnek az iszapfür-
dőhöz. Természetes forró-meleg kénes források, iszap-
borogatások. Prospektust küld a 

SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. BUDAPEST, BUDÁN. 

• C * - CaET • 

10 évi k e z e s s é g m e l l e t t a l e g j o b b 

zongorát, czimbalmot, hegedűt 
megveheti, kizárólag csakis a 
m. kir. zeneakadémia szállítója, 

> v o 

Telefon 87-84. 

-utcza 58. sz. 
T e l e f o n 8 7 — 8 4 . 

Árjegyzék és prospektus minden 
hangszerről külön külön kérendő. 
Régi zongorák vagy bármely hangszer be-
cseréltetik vagy készpénzért megvétetik. 

15/14 

ALAPÍTVA 1873. TELEFON 7 4 - 9 4 . 

fa 
fa 

fa 
fa 
fa 
fa 
fa 

fa • 
fa 

• 

KÓKAI LAJOS 
í v • 
fa • 
fa • 

fa 

p r o t e s t á n s irányú könyvkereskedése, a 
dunamelléki egyházkerület kiadványainak 

főbizományosa 

Budapest, IV., Károly-u. 1. ^ 
(20. számú bolt.) ^ 

A protestáns egyházi iro- ^ 
dalom ö s s z e s termékei. ^ 
Református zsoltárok és 
imakönyvek legnagyobb ty 

raktára. 
Vallásos iratok, keresztyén tanítások, trak-
tátusok, tudományos theologiai művek, 
Szentírások, falimondások stb. stb. mindig 

nagy választékban. 

Tessék könyv jegyzékemet kérni. 



a g u h e e i ^ 

A legjobb 

kályhákat és kandallókat 
szállít M ^ M K caágráx-1 és .királyi 

J J J h ) X M H . l g l F u - d - y a r l s z á l l í t ó -

H t i d a p e s t , T l i o n e t - u í i v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle he®ználfttban 

Valódi 
osak ezze 

a Tédő-
jegygyel. 

M E I D I N C E R - O F E N 
& H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis 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 . 
M á r i a V a l é r i a u t o * a Í O . s x , 

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágj-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfűrdö Kútvállalat Budán, 

Q j p r j p n A T T Á villamosgépekkel berendezett 
l y l C U C t v 1 / I I U cs. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, VII., Garay-u. 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
37 év óta 1600 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapes t , VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás ItltCnő cséplésért. \ 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legú jabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gozgepek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzínipkomobil-
csépiőkészleteit 

kettős tlsztitó-szerkezettel. 

I Egyedü l l é t e z ő ú t d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző i s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek Btb. 

Ezen motarcsépló-készletek felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet= 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyáriasa. 

M/ 

Készítünk o l t á r o k a t , 

| s z ó s z é k e k e t , vayy e g y l e t i d i sz 

den stylben, jutányos 

féle kivitelben. 

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 á g o s t a i és ev. ref. e g y h á z a k r é s z é r e az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékterítőket 
a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a legdíszesebb hímzett k iv i t e lben , bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
k ü l ö n f é l e a n y a g b ó l s t y l s z e r ű k iv i t e lben , oltárképeket vá-
s z o n r a m ű v é s z i l e g f e s t v e , b á r m e l y n a g y s á g - é s a lakban. 

— Á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. •«— x 
v!/ 

O r g o n a -
h a r m ó n i u m o k a t 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz. (Tísztvise'ö-

t e l e p i n 

•tanerőknek s lelké-
s z i n e k külön száza-

lékengedménv 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Készletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 



Orgona- és harmoniumgyár 
oBzerfihaJtás- ÉS sajátvillamosvllágltáüal berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari az&llftók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott I8GI. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson raranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harinoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Egyletek, intézetek é s társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

és ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, Kitollak, kccsisDItünylk, ravatalozást czik-
kek. í>ajánlatokat és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve kDId a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 19 /18 

BARTSCH BÉLA 
B a r t s c h Gyula volt ezüst- és ékszergyáros 

testvére, ajánlja jól berendezett műhelyét 

arany-, ezüst- és ékszer-
munkák elkészítésére. 

Régi ékszer- vagy aranyneműeket a 
legdivatosabb kivitelben á ta lak í t . 

Régi aranyat, ezüstöt és drágaköve-
ket a napi árfolyam szerint bevált 

vagy cserébe vesz. 

E z ü s t evőeszközök a legjutá-
nyosabb árban. 

Javítások leggyorsabban és olcsón 
:: teljesíttetnek. :: 

BUDAPEST, IV., Korona-
herczeg-u. 9. 

Udvari bolt 5. sz. 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csi l lárok. 

Fém- és díszmütár-
gyak. Valódi 
Ki rá ly -o la j 

a legjobb biztonsági pet-
róleum. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca, 

Ezredéves országos kiállítás : Kolozsvár : Mátyás király-tér. 
díszoklevél. Debreczen : Simonífy-utcza 

i 

ü ü 
13 
1 
I 
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Marx és Mérei 
B u d a p e s t , VI . , B u l c s ú - u t c z a 7 . 

Tudományos műszerek gyára. 
T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak: fizikai, kémiai, geodéziai^ 
műszereket . — Elemi, polgári é s közép-j 
iskolák teljes berendezése . — 8 0 mun-' 

kás, 16 lóerő. 
Felekezeti elemi iskolák a legolcsóbban 
szerel te tnek fel, az új tan terv szerint. 

Kitüntetve: 1906-ban ál lami ezüstérem, 
1907-ben a ranyérem. 2/35 
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A parochiális könyvtári bízottság 
kiadványainak bizományi kezelését reánk ruházta 
át és így tisztelettel tudatjuk, hogy az eddig meg-
jelent következő könyvek nálunk rendelhetők meg: 

Varga Lajos: A keresztyén egyház tör-
ténelme. I—III. kötet, kötve .. . 30 K 

Pruzsínszky Pál: Kálvin János. I. kötet, 
k ö t v e Í2 „ 

Kálvin János: A keresztyén vallás rend-
szere. I. kötet kötve . . . . . 8 „ 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatala 

Debreczen. 

STOWASSER J. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang , me lye t a vi lághírű és e l i smert l egjobb gyár tmányú 
amerikai rendszernek e l m é s s zerkeze te e lővarázsol , ö n m a g á n a k z e n g 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m ok 
mindkét rendszerszer in t é s minden nagyságban, t e m p l o m o k , s zeminár iumok 

részére és mint gyakor ló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyal — villamos erőre berendezett — hangszorgyáf. 
cs.éskir/udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest , Ii,, L á n c z i h d - u . 5.sz, Gyár: Öntöház-u,2.sz. 
Továbi .á ajánlja saját gyárában készült , e l ismert l egkivá lóbb minőségű összes-
húros-, vonós- é s fúvo-hangszerei t , szakértő i é s fe l tét len szolid árak mellett . 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű , gordonka, be i l lesztése 
után sok kai jobb erősebb és lágyabb 
hangot nyer. {Éiztos siker.) Kezes -

ség m i n d e n e g y e s hangszerné l . 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját t a l á l m á n y ú (Rákócz i ) T á r o -
g a t ó ; á l ta lánosan el ismert legjobb, 
mely töké le tes so lo hangszerré álta-
lam konstruáltatott . Iskolával 35 

for int tó l feljebb. 
A z összes hangszerek javítása k ü -
lönleges, szakszerű pontossággal , 
jutányos á r b a n ; kezes ség m i n d e n 
e g y e s hangszerné l . Árjegyzék min-
den e g y e s hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve k ü l d e t i k 

K i v i t e l n a g y b a n = 

és kicsinyben. 
Telefon 81—20. 

Pontos és 
legjobb ORAR 5 évi 

jótállás mellett! 
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Egyházi szentedényeK, 
úrvac&ora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszereK, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak pészleffizefésre isi 

Jutányos 
árak! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
míiórás és ékszerész, az ev, ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Megje lenik m i n d e n vasá rnap . 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : 
IX. ker . , K á l v i n - t é r 7. sz . , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

d í jak stb. kü ldendők . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak: 
Dr. Kováts Is tván. — Veress Jenő . 

Előfizetési ára: 
Egész évre; 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Közeledik a Te világosságod. Naumann F. Ford. Dr. Tari Imre. — V e z é r c z i k k : Csüggesztő 
jelenségek. H. I. — T á r c z a : Képek a Szentföldről. Takaró Géza. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Kálvin János. Kájel István. 
— Belfö ld : Pár szó az adócsökkentési segélyek ügyéhez. Kájel Endre. — Az ország 1907. évi egyházi és vallás-
erkölcsi közállapotai. Homola István. — K ü l f ö l d : Franczia felolvasás rólunk. I roda lom. — E g y h á z . — Iskola . 
— Egyesü l e t . — Gyászrovat . — Szerkesztői üzene t ek . — Pá lyáza tok . — Különfé l ék . — H i r d e t é s e k . 

terjeszthet, a ki maga is átszenvedte a földi kíno-
kat, de nem csüggedett, nem bukott el, legyőzte 
a bűnt, a sötétséget, diadalmaskodott a halálon. 
Ilyen világosságot csak Jézus Krisztus adhat. 0 
ott járt-kelt a bűnösök és vámszedők csoportjá-
ban. Nem volt hova fejét lehajtsa. Kísértéseket, 
üldöztetéseket szenvedett. Megostorozták, keresztre 
feszítették, de 0 azért mégis világosság maradt. 
Nem szakadt ei mennyei Atyjától; a tengernyi 
nyomor közepette erősen bízott az örök szeretet 
megváltó erejében. Ismerte az emberek lelkét; 
miattok kétségbe nem esett, hite mélységes volt, 
akár csak a tenger feneke; isteni természete ragyo-
gott, Istenben élt, Istentől származott. Rendkívüli, 
csodálatraméltó jelenség 0 , — és a nép, mely sötét-
ségben vándorolt, nagy világosságot lát () benne. 

„ 0 meghozza néktek mind azt az üdvösséget, 
melyet mennyei Atyátok számotokra rendelt" — 
mondja Luther Márton énekes ajka. 0 nemcsak 
példányképünk, a ki bennünket a bajok bátor 
leküzdésére tanított, 0 sokkal drágább kincs miné-
künk. 0 tanított meg minket arra, hogy Isten 
gyermekei vagyunk, a ki bűneinkért nem taszít 
el örökre magától. 0 békességet osztogat lelkünk-
nek, olyan békességet, melyet a világ nem ad-
hat ; békességet, melynek áldásait emberi szó 
eléggé nem dicsőítheti; olyan békességet, mely 
mindent bűnt elűz szívünk tájékáról, mely minket 
édes, mennyei nyugalomba ringat. Mint jótékony 
harmat, Tőle száll alá minden vígaszunk és mi 
örökké boldogoknak érezzük magunkat. 

0 eszménykép és vígasz. Nehéz dolog ezt 
megértenünk az élet kemény csatáiban. Sűrű, sötét 
az éj, lassan világosodik az ég alja. De vájjon 
jobb a te sorod, ha a bűnbe, nyomorba remény-
telenül elmerülsz? Mi vár rád, ha így cselek-

Az Élet Könyvéből . 
Közeledik a Te világosságod. 

„Kelj föl, világosodjál, mert 
eljött világosságod és az Úr 
dicsősége rajtad feltámadt". 

(És. 60.J.) 

Régi ének, a próféta ajkáról zendült fel elő-
ször: „Kelj fel világosodjál!" A fogságban síny-
lődök ujjongva hallják, hogy közeledik az ő vilá-
gosságuk. Már amott oszlik a sötétség, az ég alján 
kelőfélben az Isten dicsősége. Ezt a dicsőséget 
eleinte földi hatalomnak tartották, mely a pogá-
nyokat leigázza s aranyukat, tömjéníiket Sionba 
hordja. Később azonban, lelki értelemben véve, 
Jézus Krisztus dicsőségének értelmezték. Igen is, 
0 az a világosság, a mely közeledik. 0 a világ 
világossága. Az 0 elfogadására készülődünk ezek-
ben a napokban. Legyen ez a fogadtatás elragadó, 
legyen ujjongó: „Kelj föl! Világosodjál! Félre 
búval, gonddal!" 

De hogyan világosodjam, mikor minden felől 
sötétség vesz körül? Amerre csak tekintek, min-
denütt nyomort látok: sápadt arczú, beteges gyer-
mekeket; korán elhervadt leányokat; zabolázatlan, 
satnya legényeket; gonddal terhelt, megtört család-
apákat ; gondatlan, lelkiismeretlen apákat és anyá-
kat ; látok anyákat, a kik gyermeküket maguk 
vezetik a züllés útjára. Látok elhagyatott véneket, 
gyógyíthatatlan betegeket, elmebajosokat. íme, körü-
löttem mindenfelé sötétség; magam is tele vagyok 
gyarlóságokkal, gonddal, bűnnel, és én hozzám, 
szegény halandóhoz kiáltja a próféta: „Kelj föl, 
világosodjál!" 

Ugyan milyen természetű, milyen erős vilá-
gosság képes ezt a sötétséget elűzni, bennntinket 
örömre fakasztani? Ilyen világosságot csak az 



szel ? — Föl tehát! Ne csüggedj! Ragadd meg 
a remény horgonyát! Nyújtsd ki karod Jézusod 
felé! Kelj föl, világosodjál, 0 a te világosságod! 
0 megadja tenéked mindazt, a mire lelkednek 
ebben az árnyékvilágban szüksége van. 0 lesz a 
te tündöklő napvilágod; 0 lesz a te erős várad 
egész az örökkévalóságba. A ki Őt megismeri, 
meg is szereti, a ki u t megszereti, annak élete 
nem keserű többé, az már látja feje fölött föltá-
madni az Úr dicsőségét. Ha nincs is földi boldog-
ságban része, reménykedése olyan boldogság felé 
vezérli, a milyent emberi szem még sohase látott, 
emberi fül még sohase hallott, a milyent Isten ád 
azoknak, a kik öt igazán szeretik. 

Naumann F. Ford. Dr. Tari Imre. 

Csüggesztő jelenségek. 
Nagy emlékezések esztendejét éltük le az idén. 

A protestáns világ négyszázados emlékezetét űjitotta fel 
a nagy genfi reformátornak. Valamelyes mozdulás lát-
szott a magyar protestántizmus körében is ebben a nagy 
esztendőben. A magyar kálvinisták tekintélyes számban 
vettek részt a genfi ünnepélyeken, s egynehány lelkes 
fiatal ember buzgólkodása mellett nemcsak elismerést 
nyert életjelt adtak a megjelentek a magyar kálviniz-
musról, de megbecsülendő összeköttetéseket is szereztek 
a külföldi hitrokonokkal. Becses, a mi irodalmi viszo-
nyainkhoz képest, elég gazdag volt a Kálvin-irodalom is. 
Nagyobb, szervező tevékenységet indított meg a Kálvin-
Szövetség is, s elérte azt, hogy egy kerület testületileg 
csatlakozott zászlajához. Megtette az ORLE. is, a mit 
tehetett, s debreczeni kongresszusán több olyan kérdést 
tárgyalt meg és vetett fel, a melyeknek bölcs megoldása 
csak közjavára szolgálna az egyháznak. Az egyesület 
vezetőköreinek biztatására akadt vállalkozó is, a ki meg-
indította a régen sürgetett, protestáns színezetű krajczá-
ros napilapot. 

Ha ezeket a jelenségeket tekintjük, úgy látszik, 
mintha az emlékezések nagy esztendeje nem suhant 
volna át felettünk hiába. S mégis . . . mégis úgy ítélek 
erről az esztendőről, hogy azokat a jó reménységeket, 
a melyeket hozzáfűztünk a magyar protestantizmus új 
életre kelését, egyetértő, szervezett munkára indulását 
illetőleg: aligha fogja beváltani! 

A némely bíztató jelenség mellett ugyanis sok, több 
az elcsüggesztő I 

Emlékeztünk, az igaz, Kálvinról; — de emlékezé-
sünk csak szavakban, a mi magyar természetünket jel-
lemző érzelmi kitörésekben nyilatkozott meg, — mara-
dandó alkotást azonban nem mutathat fel. Vájjon nem 
csüggesztő jelenség-e ez? Nem a teremtő erő hiányára, 
a jövő szükségletei iránt való kevés érzékre s az áldo-
zatkészség forrásának eldugultságára mutat-e az, hogy 
harmadfélmillió magyar kálvinista csak beszélni, ünne-

pelni tudott, de ünneplésének maradandó emléket állítani 
nem volt képes ? ! 

Irtunk Kálvinról s működéséről; — de nem csüg-
gesztő jelenség-e az, hogy a magyar Kálvin-irodalomnak 
ama termékei, a melyek nem évi könyvilletményekként 
adattak, nem voltak képesek megtalálni a fogyasztó kö-
zönséget. s legnagyobb részien ott hevernek az írók 
vagy a kiadók könyvespolczain ? ! 

Tiszteletreméltó a Kálvin-Szövetség szélesebb körű 
akcziója is. Eredménye is volt, legalább az erdélyi egy-
házkerület támogatásának megnyerésében. De nem csüg-
gesztő jelenség-e, hogy ezt a hivatalos és gyakorlati 
eredményében még csak ezután értékelhető csatlakozást 
leszámítva, a többi kerületek hivatalosan semmit sem 
tettek a Szövetség érdekében, s hogy a kálvinista gyüle-
kezetek kilencztized részében még ma sincsenek fiókjai 
a Szövetségnek ?! 

Dolgozott az ORLE. is, a mit dolgozhatott, De nem 
csüggesztő jelenség-e az, hogy ez az egyesület nemcsak 
nem volt képes hivatalos konstitucziót nyerni, de körü-
lötte, nemcsak a világi, de még a lelkészi körökben is 
ellentétes vélemények ütköznek, a melyek az erőket, a 
helyett, hogy egyesítenék, szétválasztják és gyengítik?! 

Megindult a protestantizmus és a liberalizmus szol-
gálatára a krajezáros politikai napilap is. De nem csüg-
gesztő jelenség-e, hogy — a mint a szerkesztőség pa-
naszos nyilatkozataiból látszik — nyomában nem a 
szellemi és anyagi támogatás, hanem csak a kritika és 
a visszautasítás indult meg, éppen azokban a körökben, 
a melyekre a lap megindítói jó reménységgel számítottak ? 1 

S folytathatnánk még ezeknek a csüggesztő jelen-
ségeknek a számát. Hivatkozhatnánk arra, hogy az Orsz. 
Vallásegyenlőségi Szövetség, a melynek protestáns vezető 
köreink éppen azért adatták ezt a nevet, hogy táborba 
gyűjthesse a haza liberális elemeit, — a prot. vezető 
körök részéről semminemű számottevő támogatásban sem 
részesül, mi miatt indulása nem a hóditónak bátor harczra-
szállása, hanem csak az erőtelennek erőtelen próbálkozása 1 

Hivatkozhatnánk arra is, hogy míg a klerikalizmus 
parlamenti exponense, a néppárt vezetőszerepet játszik 
és törvényhozási és miniszteri intézkedésekben aktív té-
nyezőként érvényesül, — addig a protestáns ügyeknek 
és érdekeknek sehol sincs képviselete, s a protestáns 
heti sajtó minden feljajdulása s egyes, lelkes emberek-
nek minden jószándékű törekvése csak a gúnynak és a 
kárörömnek mosolyát fakasztja az ellenfelek ajakán ! 

Hivatkozhatnánk a fekete és a vörös internaczio-
nalizmus öntudatos, nagyarányú és nagy eredményeket 
elért szervezkedésére, s ezekkel szemben a magyar pro-
testantizmus teljes szervezetlenségére és ennek követ-
keztében minden téren észrevehető hátramaradására! 

S hivatkozhatnánk még sok egyebekre. De talán 
ennyi is elég annak megmutatására és igazolására, hogy 
azok a jó reménységek, a melyeket a magyar protestan-
tizmusnak ez esztendőben való öntudatra ébredéséhez 
fűztünk, aligha fognak teljesedni. 



Minek kellene eljönnie, hogy ezek a csüggesztő 
jelenségek elmúljanak s helyöket az öntudatos, életele-
ven tevékenység váltsa fel ?! Minden esetre el kellene 
jönnie a lélekben való újjászületésnek ! Ez az újjászü-
letés azonban, úgy látszik, csak úgy következik el ná-
lunk is, mint Izrael népénél: a szenvedések és nyomo-
rúságok között! Szinte az sokak óhajtása tehát az 
esztendő végén: hadd jöjjenek hát azok a szenvedések 
és megpróbáltatások, mert a hazug béke és a hazug 
csendesség nemcsak részben, de egészben felemészt 
bennünket! 

Adná az ég, hogy a kivánt újjászületés elkövet-
kezzék ránk a keserű megpróbáltatások nélkül is! 

H. I. 

TÁRCZA. 

Képek a Szent Földről.* 
Van egy földdarab, a melynek nem csupán a geográ-

fusok adtak nevet. E földdel összeforrott ez a szó : szent. 
Háromféle ember szokta fölkeresni ezt a földet, 

— zarándok, turista és studens. Az egyik vezekelni 
megy, a másik élvezni, a harmadik tanulni. Az egyik 
római katholikus országokból, a másik a könnyen élő 
világból, a harmadik a valódi protestáns népekből. 

Legnagyobb számban vannak a jámbor zarándokok. 
Evenként körülbelül 20,000-en szállnak partra Jaffában 
( = Joppa), a Szentföld legforgalmasabb kikötőjében. Leg-
kevesebben vannak azok, a kiket komoly kutatási szán-
dék vezet. De ezek látnak a legtöbbet. 

A zarándokokkal nagyon mostohán bánnak el. Egy 
hét után már ismét hajóra rakják és hazaszállítják őket. 
S azok, szegények azt hiszik, hogy az előtt bárkik vol-
tak is, most már a mennyben van nevük felírva, — 
pedig csak az idegenforgalmi irodában. Látták Jeruzsá-
lemet és Bethlehemet. Egyik templomból ki, a másikba 
be vezetgették őket. De ezekben aztán „minden" látható! 
Még az is, a mit a vezetők szeretnének az ájtatos hívek 
elől elrejteni. Pl. a török katona, a ki azért áll a beth-
lehemi templomban, hogy a Jézus bölcsője" mellett for-
golódó görög, latin és örmény papok között a jó békes-
séget biztosítsa. 

Jeruzsálemben is nagyot fordult a világ ! 
Az első században a kereszt alatt álló katonák így 

szóltak egymáshoz : 
„Ezt a köntöst ne hasogassuk el, hanem vessünk 

sorsot reá" . . . (Ján. 19. n ) Ne hasogassuk el! 
A XX-ik században pedig végeladást hirdetnek reá. 

Ott Jeruzsálemben. 
Az alatt a két hét alatt, a mit ott a fővárosban 

töltöttem, lépten-nyomon fülembe csattogtak a bibliai 
elbeszélés szavai: 

* Szerző az idei nyarat a Szentföldön töltötte. Az itt 
közlöttek érdekes benyomásainak és emlékeinek egy részletét 
képezik. Szerk. 

— „És kötélből ostort csinálván . . . " Ostort csinál-
ván — „az Űr házához való féltő szeretetből . . 
(Ján. 2.15_17) 

Az első héten Jeruzsálemen kivül csupán Bethle-
hemben nézelődhettem. Magános embernek veszélyes 
máshova kirándulni. 

Ekkor azonban megismerkedtem egy kis társa-
sággal, a mely épen nagyobb tanulmányútra készülődött. 
Beyrouthból valók voltak, a szíriai prot. egyetem tanárai. 
Egy angol kivételével mind a hatan amerikaiak. 

Magukhoz vettek. Két nap alatt az én számomra 
is beszerezték a szükséges úticzikkeket. Vezetőnk egy 
benszülött, de igen képzett szíriai, Aboosh „eífendi" volt, 
a ki az amerikai archeológiai társaságot szokta kalau-
zolni. 

Egy forró júliusi délután kilovagoltunk Jeruzsá-
lemből. Sátorainkat és podgyászainkat izmos öszvérek 
és szamarak vitték, a melyeket még délelőtt előre küld-
tünk öt emberünkkel (egy közülük szakácsunk volt), s 
egy kis fiúval — Bethánián és Jerikhón keresztül le a 
Jordán partjához, a hol legelső éjszakánkat töltöttük. 

Másfél hónap mult így el felettünk. És ez alatt 
minden nap szinte zsúfolásig megtelt értékes tapaszta-
latokkal. 

Ez alkalommal csupán kettőre óhajtok utalni. 
Felmegyünk I egy magaslatra, és leszállunk II egy 

mélységbe. 
Fel egy hegytetőre. És le egy tó partjára. 

I . 

Van Palesztinában, a Garizim közelében egy magas, 
csonka hegy. 1450 lábnyira emelkedik a tenger színe 
fölött. Körülötte az alacsonyabb hegyek gyűrűt alkotnak, 
a melynek közepén ez egészen külön áll. 

A felmenetel minden oldalán igen nehéz, kivéve 
nyugat felől, a hol kevésbbé meredek. 

Ezen az oldalán fekszik egy arab falu, Sebas-
tiyeh, fanatikus mohammedán lakosaival. 

Lovainkat egyik emberünkre bízzuk s aztán olaj-, 
füge- és pomagránát fák között gyalogosan kapaszkodunk 
fel a hegytetőre, a hol tágas sátorok terülnek el. Egyik 
konyhának, másik ebédlőnek, a harmadik hálószobának 
van pompásan berendezve. 

A legnagyobb sátor egyik bejáratánál egy szolgát 
pillantunk meg. Beküldjük tőle névjegyeinket. Pár perez 
múlva bevezet mindnyájunkat. Dr. Reisner amerikai pro-
fesszor fogad bennünket, a kinek neve a felső-egyiptomi 
ásatásokból ismeretes. 

Székkel kínál meg. Terjedelmes dolgozószobájában 
nagy könyvtár, különböző vegyszerek; az asztalon rajzok, 
fényképfelvételek; lenn a szőnyegen kerek kosarakban 
száz és száz ősrégi cserépedény, korsó, régi pénzek és 
különféle, fel nem ismerhető tárgyak vannak osztályozva. 

Az amerikai Harvard-egyetem végez itt ásatásokat. 
Évszázadokon át szántogattak e hegyen, nem is 



sejtve, hogy mik rejtőznek alattuk. A hozzáértők régen 
tudták már, hogy ez nagyszerű hely felfedezésre. 

1905-ben a Harvard-egyetem kérvényt adott be 
Konstantinápolyba a Szultánhoz, hogy adjon engedélyt 
ásatásokra. Két év múlva jött rá válasz és engedély. A 
tetemes költségeket egy gazdag new-yorki vállalta ma-
gára (Mr. Jákob H. Schiff). Csak a török kincstárnak 
10,000 dollárt (50,000 kor.) kellett fizetni. S e mellett 
minden talált tárgy szintén a török kincstár tulajdona. 
A felfedező csupán rajzokat, fényképeket, mintákat 
vehet róluk. 

A professzor örömmel ajánlkozott, hogy végig vezet 
bennünket a már két év óta kiásott romok között. De 
előbb némi bibliai s történelmi adatokat idézett fel emlé-
kezetünkben. 

Ezen a helyen a kettészakadt zsidóország északi 
felének fővárosa állott. Neve Samária volt. Később az 
egész tartománynak odakölcsönözte nevét. 

Helyzete nagyszerű volt. A környező hegyek olyan 
távol vannak, hogy azokról akár nyíllal, akár hajítógé-
pekkel hiába intéztek ellene támadást. Innét e magas-
latról uralkodni lehetett az erre vezető összes főutak 
felett. 

A hegy lábánál köröskörül dúsan termő völgy terül 
el. Tetejéről gyönyörű kilátás esik a földközi tenger kék 
vizeire. 

Attól kezdve, hogy Oinri (I. Kir. 16.34) itt várost 
alapított, Izrael királyainak székhelye ez lett. Es egy-
úttal temetője is. Achab a phoeniciai istennek és isten-
nőnek templomokat állít (1. Kir. 16.33_33). Felesége, 
Jezabel a Jehova prófétáit megöleti, Baalnak pedig 450, 
Asherának 400 hazug prófétáját asztaláról eteti. Kr. e. 
a 8-ik sz.-ban (722.) aztán elbukott Samária. Az asszírok 
kezébe esett. Es „lábbal tapodtatott meg kevély koro-
nája", — a mint Esaiás próf. mondja (28.3). 

Még néhányszor megépült. Heródes erődítmények-
kel látta el (Ant. XV. VIII. 5 ; 137. I. XXI. 2), azután 
meg nagyszerű templomot építtetett. Itt vendégelte meg 
Agrippát; itt ölte meg feleségét (Mariannát); itt fojtotta 
meg fiait. 

A professzor kivezet bennünket oda, a hol a munka 
folyik. Óriási földrakások tetejére kapaszkodunk. És 
valami olyan jelenet tárul elénk, mintha hangyasereg 
sürgölődnék ott a romok között. Közel 300 arab dol-
gozik, 27 egyiptomi munkafelügyelő vezetése alatt. A 
férfiak ásnak, a nők pedig fejükön kosarakban hordják 
ki a földet. 

A hegy lejtőjén mindenütt kőoszlopok állnak ki a 
földből. Több, mint száz. Némelyik egy darabból van 
faragva. A déli terrace-on gyönyörű colonnade húzódik 
végig. Valamikor több, mint egy kilométer hosszú volt. 
Északi felében óriási hippodrom maradványai. Nyugati 
oldalán pompás templom állott. A legtetején pedig egy 
másik, a Heródes temploma. Hófehér lépcsőzete előtt 
most ott fekszik Augusztus császár hatalmas márvány-
szobra. Feje nélkül fog a muzeumba kerülni. 

E templom fundamentuma egy előbbi korszak épü-
letének falain nyugszik. Az alatt pedig ismét egy har-
madik építkezés maradványai. Legalól természetesen a 
legrégibb, Omri házának hatalmas faragott kövei láthatók. 

Ott állok a falak tetején. Sarkaimmal a kövekre 
dobbantok. Lábaim alatt szilárd talajt érzek. És a kezem-
ben akaratlanul is megszorítom zsebbibliámat. 

Eszembe jut valami. 
Olyan lomhán nyújtja ki az ember a kézét a bib-

lia után. Olyan bizonytalan, hogy rátámaszkodhatik-é ? . . . 
Lépj, csak rá! És egyszerre magaslaton állasz. Ne 

félj ! Nem a levegőben, de szilárd tényeken állasz I 
Rettenetes tényeken I . . . Dicsőséges tényeken! . . . 

Í Folyt, köv.) 
Takaró Géza. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Kálvin János . Életrajz. A reformátor születésének négyszázados 
évfordulója alkalmából írta Pruzsinszky Pál. Pápa, 1909. Ref. főis-

kolai könyvnyomda. 

(Folytatás és vége.) 

A második rész: „Genf Kálvin előtt s Kálvin első 
tartózkodása Genfben" czímet viseli — Genf XVII. szá-
zadbeli képével illusztrálva. 

A második rész I —IV. fejezete 64 oldalon Genf 
történetét adja. Visszapillant a XIV. századig. Erre fe-
lette nagy szükségünk van, hogy a római egyházat 
Genfben is nem a legfölségesebbnek lássuk. Nem az 
Úr szolgálatában áll, hanem a földi hatalmak vak esz-
köze. Püspökeinek szemében, papjai lelkében nem az 
egy szükséges dolog a főczél. Azok uralomra, ezek élve-
zetekre, bűnre- való törekvéssel lábbal tapodnak mindent, 
a mi szent, a mi erkölcs. Az erkölcsi alappal nem biró 
városra, mint prédára les minden hatalomra vágyó ide-
gen. Valóban tragikus sülyedését látni az amúgy meg 
gazdag városnak. Drámai erővel ecseteli az író a „rom-
lottság városát." Bern közbenjárására megengedtetik a 
prédikátorok működése. Viret, Farel és Froment megala-
pozzák a reformácziót, úgy, hogy nemsokára a tanács 
hivatalosan is a reformáczió mellett foglal állást. 

Ezt a részt olvasni kell 1 Itt áll a történetíró feladatá-
nak magaslatán. Itt kezdődik Genf damaskusi útja. A mily 
erővel, csellel, ármánnyal, mérgezéssel, dühvel, a sátán 
csak dolgozni képes, azt a maga teljes valóságában mu-
tatja fel! Ez a mű leghatalmasabban és legmegrázóbban 
megírt része. Szinte megreszketünk s könny szökik sze-
münkbe látván a hatalmas Farel vergődését a megnöve-
kedett feladattal szemben. Mennyire szeretnők odavinni 
Kálvint 7 

Odavezérli a — kegyelem! 
Ki ő, hogy ilyen mérhetetlen feladattal megküzdeni 

mer ? Azt mondja: semmi és senki vagyok előtted Uram! 
A mily megrázó abba a chaotikus zűrzavarba behatolni, 
— mintegy benne élni — éppoly fenséges ürömmel 
hatja át az olvasó lelkét az a tudat: Kálvin már ott van. 



Itt ismét elismeréssel kell adóznunk az írónak azért 
a bámulatos rendezőképességért, a mellyel - a végből, 
hogy Kálvin nagyságát a maga valóságában láthassuk 
— oly híven állítja be a történtek közé, mintha szemünk 
előtt folyna le. Mintha az író nem most utazott volna 
Genfbe, hanem abból az időből jött volna hozzánk. 

Kálvin, a magvető lassan, csendesen — előbb csak 
prédikálgatva — végzi „az élet kovászának" misszióját. 
Elvezet Kálvinnal Lausanne-ba, hol a papokat győzi 
meg. De e külső eredmény semmi se előtte. Ekkor írja 
egyik barátjának: „a bálványok roskadoznak: adná 
Isten, hogy a bálványimádás a szívekből is eltávoznék." 
Ez az igazi Kálvin, a ki a külső eredményekkel nem 
elégszik meg; ez az, a mit a többi reformátornál nem 
látunk ily öntudatosan megnyilvánulni. 

Igen szerencsés gondolat volt a levélre utalás, — 
az igazi Kálvin bemutatásánál. Tudjuk, hogy Kálvint 
Genf nem értette meg, — elűzte: ennek a leírása a 
II. rész méltó befejezése. 

A harmadik rész: Kálvin és Genf 1541-ig czim 
alatt strassburgi tartózkodását, házasságát, majd Genf 
és a reformátor újbóli találkozását írja le. 

Új tér, új mező, új lelkek, új környezet: Strass-
burg lesz Kálvin tartózkodási helye a száműzetés után. 
Meredek sziklák közül, „roppant vihar" közben vezet az 
író egy bámulatosan meleg enyhelyre : Bucer házába. 
A fárasztó harcz után de jól esik e kép látása! Föl-
izgult lelkünk lecsillapul midőn oly hajlékba lépünk, 
hol Krisztus egyik pásztorának mintaszerű családi élete 
tárul elénk. Bucer hatott erős leveleivel Kálvinra, hogy 
Strassburgba jöjjön. 1538 szeptemberében meg is érke-
zik. A környezetre, továbbá a városra való tekintet-
tel, honnan a világ eseményeit jobban láthatta, jótékony 
hatásúnak mondja az író Kálvinra nézve ezt a lépést. 
Az is volt. Igen jó hatással volt reá az az előkelő szel-
lemi kör. Itt megpihent, sőt egészen felüdült, nem csak 
azok révén, a kiket ott talált, hanem a kik odasereglet-
tek a franczia üldözés elől azután is. Szerencsés kézzel 
állította össze az iró itteni tartózkodása teljes képét. 
Bámulatos szegénységéről volt fogalmunk, de arról az 
erőről nem, mellyel a fölajánlott pénzsegélyt szépen el-
hárítja magától, bár — mint maga írja Farelnek — 
„bizony egy batkám sincs és mégis csak a magaméból 
akarok élni, hogy atyámfiainak terhére ne legyek." Is-
tenre bízza magát, majd rájő, hogy a szegénységben rej-
tett erők vannak. Azt bámulta IV. Pál pápa is benne, 
hogy a pénznek, rangnak nem volt rá vonzó ereje. 
Azért mondja: „két ilyen emberrel egyházam ma az 
Oczeán mindkét partjának ura lenne!" 

Ezt a fejezetet a theologiára lépő ifjainknak ajánl-
hatnék, tanulják meg és Kálvinnak eme kitűnő színek-
kel festett képe mindig szemük előtt legyen. Vonják 
le belőle tanúságul az antikrisztus fejének bizonyság-
tételét. 

A liturgia kérdésénél, mely strassburgi működése 
közben merült föl, egész halommal sorolja föl az író 

a Kálvin ellen hangoztatott kedvezőtlen véleményeket. 
Szinte aggodalom szállja meg az olvasó lelkét: miként 
fogja ezekkel szemben a reformátort igazolni ? Itt ragyog-
tatja az író tárgyilagosságának erős fegyverzetét. Magá-
nak Kálvinnak a leveleiből igazolja hatalmas erővel az 
ő eljárását a liturgia puritán volta tárgyában. 

Megismertet ezután Kálvin teljes liturgiájával. Az 
istentisztelet teljes képét tárja elénk a kereszteléssel ós 
Űrvacsorával együtt, sőt a házasságkötés czeremóniáját 
is. Mindenütt a „lélekben és igazságban" való imádat 
jut kifejezésre, gazdag tartalommal megrakva. 

Ezután Kálvinnak Strassburgban folytatott irodalmi 
működését mutatja be. 

E közben megjelenik Caroli Péter, az ingatag lelkű 
békezavaró. Igen sok kellemetlenséget okozott a refor-
mátornak már régebben is. Most itt keresi föl Kálvint, 
ki maga ad neki ajánló levelet, majd levelezésbe áll 
vele. Szerencsés gondolat volt e levelet közölni: bepil-
lanthatunk a reformátor lelkébe. Látjuk a lelkipásztor 
képét, ki igen gyengéd az eltévedt lelkekkel szem Ken. 
Erősen hangsúlyozza: „készek vagyunk mindent elfeledni, 
megbocsátani, mindennek még az emlékét is eltörülni — 
s téged tárt karokkal fogadni." A szeretetnek ily nagy 
mértéke csak Istentől ihletett lélekben lehet ! 

Kálvin irodájából lakóházába: családjába vezet 
írónk. Részletesen leírja házasságát, felesége gyengél-
kedését. Kálvin a kis család kebelében is nagynak bizo-
nyul. A mily nagy itt, éppoly nagy a németországi hit-
vitákban. Bár nem jutott ott néki nagy rész, mégis 
örvendetes rá nézve, hogy Melanchtonnal megismerke-
dett. Itt szerettük volna, ha Kálvin és Luther közeledé-
séről és egymással való érintkezéséről is szó esett volna. 
Még csak azt az egy levelet sem említi meg az író, a 
mit Fülöp nem adott át Luthernek, pedig szerettünk 
volna arról is bővebbet tudni. 

A kötet vége felé ismét a genfi, állapotokat tárja 
elénk az író. Fölsorolja mindazokat az eseményeket, 
melyek Kálvin strassburgi tartózkodása alatt történtek. 
Itt is megcsodáljuk szerzőnk történetírói rendező képes-
ségét és finom érzékét. Az események összekúszált volta 
daczára oly tapintattal vezet mindenhová, hogy az itt-ott 
nyert képet valami más, oda nem illő szín nem zavarja meg. 
Az a zűrzavar, a mely a reformátor eltávozása óta Genf-
ben egyre növekedett, mintha előttünk folyna le, oly híven 
látjuk az alakokat. Előttünk vannak, mozognak, élnek. 
Mindezek felett áll Kálvin, mint szikla, kit a habok el 
nem nyelnek, mert noha ő semmi, de erőssége az Isten! 

A történetet tudjuk, azért kivonatolását fölösleges-
nek tartjuk. Szinte jól esett Kálvinnal egy kissé Strass-
burgban időznünk, mint a mely a reformátor életének 
kellemes oázisa. De ismét szörnyű viharak és hullámok 
veszik körül. Kálvin feladatának nagysága ismét elénk 
tárul a zavarok rémületes voltából. Az író a visszatérő 
Kálvint olyannak festi, mint a ki ugyanazt érzi, a mit 
egykor Carolival szemben kifejezésre juttatott. Ott kezdi 
bibliamagyarázatát, a hol elhagyta. Száműzetése nem 



hagy olyan nyomot lelkében, mint a milyen talán még 
ellenségei előtt is teljesen indokolt volna. 

Az első kötet Kálvin visszahívásával záródik. 
Az egyetemes egyház, a mikor a jubileumi évet 

jelölte ki ilynemű munka megjelenésére, bizony jó későn 
tette azt 1907-ben. A feladat nagyságától megijedtek: 
vájjon megfelel-e s a magyar református egyházhoz 
méltó lesz-e egy két esztendő alatt összeállítandó mű? 
íme megjelent, — de sok esztendő gyümölcseként, mert 
a szerencsés választás az ezen a téren már régtől fogva 
munkás emberre esett! Szerencsésnek mondjuk, mert is-
meri azt a nyelvet, a mely egyedül teszi képessé a 
Kálvin-írót hű életrajz megírására. Használ német forrá-
sokat is, de a francziákat is eredetiben, sőt kiutazott 
Genfbe, Strassburgba, Bázelbe stb. Mindez íme megter-
mette a gyümölcsét. Munkája a maga egészében azt a 
benyomást teszi reánk, hogy nemcsak egyházi, hanem 
egyetemes magyar irodalmi szempontból is nyereség. A 
sok nyelvű források használatának semmi hatása sem 
érezhető a magyar nyelv szépségeinek rovására. Elő-
adása könnyen folyó, érdekes, úgy annyira, hogy ha az 
ember a kezébe veszi, nehezen tudja letenni. Tárgya-
lása alapos. Adatai mind hitelesek. Egyéni nézetének 
nagyon kevés helyen enged döntő súlyt, a mi históriai 
hitelességének erőssége. Stílusa kifogástalan. Egy fölös-
leges szót, egy oda nem illő mondatrészt nem találunk 
benne. A mit papírra vet, mind kell. Kifejezései világo-
sak, értelemzavaró mondatnak híre-hamva sincs. 

Czélját elérte az író. Megismertet Kálvinnal úgy, 
mintha közöttünk munkálkodnék. Ezenfelül a nagy ma-
gyar kálvinista egyháznak is becsületet, elismerést szer-
zett a külföld előtt is alapos és terjedelmes munkájával. 

Valóban elmondhatja az öndicséret legkisebb vádja 
nélkül: Exegi monumentum aere perennius . . . Segítse 
Isten a többiben is! 

Kájel István. 

BELFÖLD. 

Pár szó az adócsökkentési segélyek ügyéhez. 
A Magy. Prot. írod. Társaság legutóbbi ülésén tar-

tott előadásában gróf Tisza István főgondnok fájdal-
mának adott kifejezést azon prédikátor lelkiállapota felett, 
a ki meggyőződése ellen kénytelen hirdetni olyan dol-
gokat, a melyekről nem tudja elhinni, hogy igazságok. 
Gyötrelmes helyzet; de van megoldása. Ott hagyhatja, 
s ott is kellene hagynia helyét az ilyen prédikátornak. 

Ilyen gyötrelmes helyzetbe azonban nemcsak az 
egyház hitczikkeinek igazságában kételkedő prédikátor 
kerülhet; de belejuthat abba még a leghívőbb és leg-
buzgóbb lelkipásztor is, ha olyan dolgokat kell igazaknak, 
helyeseknek vallania az egyházi közigazgatás terén, a 
melyeknek igaztalanságáról, helytelenségéről valóban meg-
győződött. 

Ilyen a többek között az adócsökkentési segélyek 

dolga és a konvent ama határozata, a mely szerint az 
adócsökkentési segély sem a lelkészeket, sem a gyüleke-
zeteket nem kötelezi az ott megállapított összegek el-
fogadására. 

Gróf Tisza Istvánról tudjuk, hogy személyesen 
vizsgálta felül minden egyház iratait; bámultuk is ez-
irányú munkáját. De ha ennyi fáradságot szentelt ennek 
az ügynek, még kellett volna tennie valamit. Ki kellett 
volna szállnia egy-két gyülekezetbe és nem a rubrikák-
ból, hanem a való élet alapján kellett volna képet al-
kotnia a gyülekezetek helyzetéről, a nép lelkiállapotáról, 
felfogásáról az adócsökkentés ügyében. Akkor meggyő-
ződött volna arról, hogy a fentebb említett határozattal 
igazán Eris almáját dobta a konvent a gyülekezetek és 
a lelkipásztorok közé. 

Hogy ez egészen világos legyen, szükséges felele-
veníteni azt, hogy az 1904-íki összeírás kimutatta, hogy 
a ref. egyház tagjai országos átlagban állami adójuknak 
több mint B0%"át fizetik egyházfenntartásra. Lett erre 
országszerte nagy szörnyűködés és megindult az adó-
csökkentési segély dolga. Mikor aztán a kisebb gyüle-
kezetek, a melyek állami adójuknak 60—100%"át fizették 
az egyházfenntartásra, megtették számításaikat, kivetései-
ket, akkor kitűnt, hogy az új adó alapján is kell 
fizetniök 80—40%~°t, a személyi adóval együtt. 

De kényszerítve voltunk elfogadni a segélyt így 
is, mert régi adózásunkhoz képest könnyített népünk 
helyzetén. S gyülekezeteink, a midőn azt hallották, hogy 
a 10%~on és a személyi adón felül egyéb kivetéssel nem 
terheltetnek, az új adórendszert elfogadták. Nagy volt 
az öröm egész odáig, a míg a bizottsági tárgyalások 
meg nem kezdődtek. Ezek azonban letörtek minden jó 
reménységet, a mely arra irányult volna, hogy majd ott 
legelemibb igazságait érvényesítheti: akár a hivatalnok, 
akár a gyülekezet. A hivatalnokokat kötötte a konventi 
utasítás a maga megállapításaival, a melyekből az elő-
adók semmit sem engedtek, mert hogy az „Utasítás"-tói 
eltérni nem lehet. Kivéve a kukoricza áránál. Az „Uta-
sítás" ugyanis a kukoricza árát literenként 4 fill.-ben álla-
pította meg. Ettől a képtelen ártól mégis csak eltértek 
és 8 fillérre emelték. 

Fontosnak tartom ezt, mert bizonyság arra, hogy 
az „Utasítás" ármegállapításai is változtathatók. 

A hivatalnokok aztán vesztettek minden tételnél; 
s ennek a vége az, hogy nem fogadhatják el az új 
alapot, hanem tartják magukat díjleveleikhez. 

De vesztettek a gyülekezetek is, mert az építkezé-
seknél nem kapták meg az öt évi átlagot, nemcsak, 
de bevették a jövedelmek közé a perselypénzt is, a mi 
pedig bibliaellenes dolog, mert ha az adócsökkentési 
alap, nem fedezi egészen az építkezést, akkor nem szabad 
a perselypénzt bevételeznie, mert a perselypénz az Úr 
házának építésére való. (II. Kir. XII. r. 9—14 v.) 

Tehát nemcsak hogy a díjlevél szerinti kötelezett-
ségének nem tehet eleget az egyház, de egyéb terhei 
födözésére sem elég az adócsökkentési segély. Pedig a 



30% _ o s országos átlagot a kisebb gyülekezetek most is 
megfizetik. Ha pedig minden kötelezettségüknek eleget 
kell tenniök, akkor még 10—30%-ot bátran kivethetnek 
magukra. 

Csakhogy tessék most kivetést csinálni, a mikor 
népünk úgy belejött az adócsökkentésbe, hogy néhol 
el akarta venni a papi földeket, a lelkészeket ki akarta 
lakoltatni a parókhiákról, vagy legalább is bérösszeg 
fizetésére kényszeríteni őket. 

Tessék ezzel a néppel elfogadtatni a konvent ál-
láspontját ! De ezt a munkát ne tessék a lelkészre bízni! 
Ne tessék kényszeríteni a lelkészt arra, hogy a saját 
ügyében magának kelljen helyt állni és maga legyen 
kénytelen védeni a saját anyagi érdekeit. 

Tessék megfordítani az egész adócsökkentési akcziót. 
Ne a konvent küldje le a segélyt az egyházaknak, de 
az egyházak küldjék fel a konventnek járulékaikat s 
tessék a mi fizetésünket a központból kiadni, a mint 
ezt cselekszik a külföldön. S a mikor kitűnik, hogy a ren-
delkezésére álló összeg nem elég, akkor ne a népen 
követelőzzünk, de az illetékes tényezőknél, a magyar 
államnál. 

A mi népünk századokon át viselte nemcsak az 
egyházfenntartás terheit, de a népoktatásét is. Kulturát 
teremtett, a mely kultura mindenkor magyar nemzeti 
volt. Ennek joga van ahhoz, hogy a mikor állami adó-
jának 20—35°/ 0-át kész örömmel fizeti az egj'ház és is-
kola fenntartására, —- a többletet az állam fedezze. 
Királyilag szentesített törvénye erre nézve a még min-
dig végrehajratlan 48 : XX. t.-cz. 

Hozza meg tehát az áldozatot a magyar állam az 
egyenlőség törvénye alapján. A magyar kálvinista nép 
áldozott már és áldoz eleget. S az áldozatot necsak 
hogy ne kívánják a lelkészektől, hanem a kérdés meg-
oldását vegyék ki teljesen a kezükből, mert ők a 
saját anyagi érdekeik felett nem akarnak gyűlölködésbe, 
de még csak vitába se elegyedni híveikkel, — hanem 
egy akarattal követelik az 1848: XX tökéletes végre-
hajtását. A bűn, a hitetlenség, a közöny óriási felada-
tokat rónak a lelkészekre. A krisztusi igazságoknak a 
mindennapi életbe való bevitele és érvényesítése óriási 
munkát, a fekete és vörös ellenség vehemens támadása 
nagy éberséget kiván. Egyiktől sem félünk ugyan, mert 
velünk az Isten igéje, a mit csak hirdetnünk kell. Vál-
laljuk is a munkát, a küzdelmet bátran, vidáman, mert 
a Szentírásból merítünk hozzá erőt! De ha nekünk a 
saját hibánkon kivül szembe kell kerülni népünkkel, 
akkor még csak félkézzel se hadakozhatunk ellensé-
günkkel. Kihez forduljunk ? Ki legyen a szószólónk'? 

Egyházunk vezetőinek kezében ott a Szentírás, a 
mely azt tanítja, hogy nem jó nékünk elhagynunk az 
Istennek beszédét és szolgálnunk a szegények asztalok-
nak (Csel. VI. r. 2. v.). Tegyék azért nekünk lehetővé, 
hogy csak az Isten beszédének hirdetését cselekedjük, 
híveinket gondozzuk. Vasárnapi iskolák, ifjúsági-, nő 
egyletek,- olvasó-körök avagy szövetségek stb. alakítása 

volna szükséges. De ki alakítja, ki vezeti azokat, a 
mikor az anyagi ügyek — a szegények asztalának szol-
gálata lekötött bennünket ? ! Most szabadulhatnánk tőlük, 
csak ne elégedjünk meg a kegyelem-falatokkal, hanem 
követeljük a törvény alapján való arányos kielégítte-
tésünket! 

Gondolják meg azért azok, a kik egyházunk ügyeit 
intézik, hogy mit legyenek cselekedendők ! De bármit 
cselekedjenek is a nagy kérdés megoldására, egyet ne 
cselekedjenek, s ez az, hogy ne sodorják ellentétbe a 
lelkipásztorokat és a gyülekezeteket, mert az önmagában 
meghasonlott ház bizony összeomlik! 

Kájel Endre. 

Az ország 1907. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 
(Folyt, és vége.) 

VI. Áttérések. 
A törvényesen bevett felekezetek között előfordult 

áttérések száma az anyaországban két év óra emelke-
dőben van. 1905-ben ugyanis 4989, 1906-ban: 5742 és 
1907-ben: 6574 egyén változtatta vallását. A társorszá-
gokban az áttérések száma szintén emelkedett (245-ről 
364-re). Az áttérések folytán az anyaországban a róm. kath. 
1058, a baptista 919 és unitárius egyházak 44 tagot 
nyertek, a reform. 1042, az izraelita 346, az ág. h. ev. 
266, a gör. kel. 237, a gör. kath. egyházak 115, és 
egyéb felekezetűek 15 tagot veszítettek. 

Horvát-Szlavonországokban az áttérésekből a gör. 
kel. egyház 59, a reform. 16, az ág h. ev. 5 tagot nyert 
a róm. kath. egyház 55, az izraelita 15, egyéb 6, az 
unitárius 3 és a gör. kath. egyház 1 tagot veszített. 

Az egyes hitfelekezetek nyeresége vagy vesztesége 
az áttérések folytán 1907-ben és 1896—1907-ig a kö-
vetkező : 

Nyereség {+ ) vagy veszteség (—) 
Hitfelekezet Magyarországon Horvát-Szlavonországokban 

1907 189( 3—1907 1907 1896—1907 

Róm. katholikus . + 1058 + 16,150 — 55 — 989 
Gör. katholikus. . — 115 + 2,963 — 1 — 151 
Református . . . — 1042 — 7,236 -f 16 + 304 
Ág. hitv. evang. . — 266 — 3,599 + 5 — 68 
Gör. keleti . . . — 237 — 5,668 + 59 - f 1199 
Unitárius . . . . + 44 + 580 — 3 — 6 
Izraelita . . . . — 346 — 3,845 — 15 — 238 
Baptista . . . . + 919 + 827 — — 

Egyéb vallású . . — 15 — 172 — 6 — 51 

Bizony, bizony ezek megdöbbentő s komoly gon-
dolkozásra és cselekvésre intő számok, különösen a két 
protestáns egyházra nézve ! Hát az egykor dicső s másutt 
mindenütt hódító protestantizmus sehogy sem tudna már 
itt, a vértanúk vérével áztatott szabadság földjén hódító 
szerepekhez jutni ? Tudna, tudna, csak mozgásba kellene 
hozni belső erőit ! Talán egy kis viharra volna szükség, 
mely a nyugvó tengert hullámzásba hozná. Vagy pedig 
korukat megértő vezérekre volna szükség, a kik felemel-
nék a hazai protestantizmusnak most lankadtan csüngő 



zászlaját! Valamire szükség volna, belátjuk azt mind-
nyájan, de még mindig csak nézve, tépelődve, lankadva 
állunk, mint ama galiléabeli férfiak, kiktől hirdettetett: 
mit állotok nézvén a mennybe ? 

VII. Felekezeten kívüliek. 
Egyházi- és hitéletünk az 1907. évben a feleke-

zetből való kilépések száma tekintetében körülbelül 
ugyanazt az arányt mutatja, mely — a megelőző 1906. 
évi erős csökkenéstől eltekintve — már évek óta kiala-
kult. A felekezetből kilépettek száma 1902-ben 1196, 
1903-ban 1373, 1904-ben 1648, 1905-ben 1173, 1906-ban 
553 és 1907-ben 1234 volt. Ez utóbbiak közül 589 
(47-7%) férfi, 645 (52-3%) nő, 37 (3-0%) 20 éven aluli, 
422 (34-2%) 20—30 éves és 775 (62-8%), a kilépettek-
nek közel y;}-a 30 éven felüli volt. 

Az 1906-ban tapasztalt erős csökkenésnek magya-
rázata, hogy a baptista szekta, mely eddig erős indító 
okát képezte a kilépetteknek, 1905 végén az elismert 
felekezetek sorába lépett. Minthogy azonban egyrészt a 
megalakult baptista hitközségek közül törvényszerűen 
megalakult hitközségek csak a budapesti ismertetett el, 
minek következtében csak a budapesti hitközség elöl-
járósága előtt bejelentett átlépések bírván jogérvénnyel, 
a vidéken a baptista hitre való áttérés csak felekezetből 
való kilépésnek tekinthető. A lelkésszel való viszálykodás 
azonban 255 (1904-ben 4, 1905-ben 10, 1906-ban 24) 
esetben eredményezvén kilépést, a felekezetből való 
kilépések száma megint az 1906-év előtti arányra szökött 
fel. Feltűnő voltánál külön kell megemlítenünk, hogy a 
lelkésszel való viszálykodás miatt kilépetteknek 97'6%"a 

(255 közül 249) Torontál-vármegye antalfalvi járására 
esik, s az ág. h. evang. (164) és gör. kel. (85) feleke-
zetek között oszlik meg. Egyedül Antalfalva községben 
170-en, Ozorán pedig 29-en léptek ki ez okból feleke-
zetükből. A kilépések száma tekintetében a Tisza-Maros 
szöge vezet 598-czal, utána számottevő arányban a Tisza 
balpartja (288) és a Duna-Tisza köze (255) következnek, 
míg a többi országrészekben együttvéve csak 93 volt a 
kilépések száma. A városi törvényhatóságok közül Buda-
pest áll az első helyen, hol 25 egyén hagyta el eddigi 
felekezetét. 

A református felekezet, mely a kilépések tekinte-
tében évek óta vezetett, most harmadik helyen áll. Az 
egyes vallásfelekezetek a veszteség nagyságának sorrend-
jében így követik egymást: gör. kel. 430(34'8%X ág. h. 
ev. 376 (30-5%), ref. 224 (18"2%), róm. kath. 127 
(10-3%), gör. kath. 47 (3"8%), izraelita 25 (2-0%) és 
unitárius 5 (0'4%)- A gör. keleti felekezetnek a veszte-
ségben az eddiginél nagyobb arányban való részesedése 
különösen érezhető volt Torontál- és Temes-vármegyék-
ben. Az ág. h. ev. felekezet legtöbbet vesztett Toron-
tálban : 175 (1905-ben 7, 1906-ban —) és Bács-Bod-
rogban: 115 (1905-ben 60, 1906-ban —). A reform, 
felekezetből való kilépések száma általában, de különösen 
Szilágy-vármegyében csökkent. 

A felekezetből kilépettek és a felekezetek kötelé-
kébe visszatért felekezeten kívüliek összes száma 1907-ben 
Magyarországon a következő volt: 

Kilépett Visszatért Nyereség-veszt . 

Róm. kath 127 23 — 104 
Gör. kath 47 — — 47 
Reform 224 34 — 190 
Ág. hitv. evang. . . 376 4 — 372 
Gör. keleti . . . . 430 1 — 429 
Unitárius . . . . 5 — — 5 
Izraelita 25 5 — 20 
Baptista — 146 — 146 

A felekezetből kilépés oka volt 593 esetben a naza-
rénus vagy baptista felekezethez csatlakozás, 276 eset-
ben az egyházi adók magassága, 255 esetben a lelkésszel 
való viszálykodás, 570 esetben egyéb és ismeretlen ok. 

VJII. Az egyháztársadalmi élet egyéb mozzanatai. 
Az 1907. év folyamán kir. törvényszékeink 3143-mal 

több házassági pert intéztek el, mint az 1906. évben, 
vagyis a jogerős befejezést nyert házassági perek száma 
8914 volt. Az emelkedés majdnem kizárólag a házasság 
felbontásával végződött perekre esik, melyek száma 
7054-re rúgott, az 1906. évi 3827 házassági perrel 
szemben. 

A házassági kötelék megszűnésével végződött perek 
abnormis emelkedését — mondja a hivatalos kormány-
jelentés — valamely különös erkölcsi, gazgasági, társa-
dalmi stb. okkal magyarázni nem lehet; természetszerű 
következménye ez a jelenség a polgári perrendtartást és 
sommás eljárást szabályozó 1893. évi XVIII. t.-czikk 
módosításáról szóló 1907. XVII. t.-czikknek, mely a kir. 
kúria munkakönnyebbítése érdekében a házassági köteléki 
perekben a hivatali felülvizsgálatot megszüntette. Ennek 
folytán megkönnyíttetett a házassági végelválás, mert 
jóval olcsóbbá tétetett az eljárás s nem lévén szükség 
felbontás esetében a pereknek az összes fórumok előtt 
való tárgyalása, erősen meggyorsíttatott kimenetelük. 

Az esetek 59'4°/o'ában a férj, 40'6%_ában pedig 
a feleség adta be a válókeresetet. Az elválások legna-
gyobb része a rövidebb tartamú házasságokra esik, s 
mentől tovább áll fenn a házassági kapocs, annál ritkább 
az elválás. A 7103 felbontott házasság közül ugyanis három 
évnél rövidebb volt 26%, öt évnél rövidebb 41%- Tíz 
évnél hosszabb volt a házasság a felbontott házasságok 
33%-ában s ezek közt 300 volt olyan, a mely negyed-
százados fennállás után bontatott fel. 

A felbontott házasságok termékenységére vonat-
kozó adatok szerint, 4026 házasság, vagyis a felbontott 
házasságoknak 57'l°/o"a gyermektelen volt. A házasság 
meddősége nem egyszer oka az elválási kereseteknek ; 
viszont azonban azt sem szabad figyelmen kivül hagyni, 
hogy a bíróság is rendszerint nehezebben mondja ki a 
házasság felbontását, a hol gyermek van és így e két 
tényező együttesen okozza a gyermektelen házasságoknak 



a gyermekekkel bíróknál nagyobb arányban való sze-
replését, a felbontási perekben. 

A felbontás okait tekintve, a legsűrűbben előfor-
duló ok a hűtlen elhagyás (házassági törvény 77. §. a) 
pontja), a melynek alapján 4736 házasság bontatott fel, 
a mi a felbontással véget ért perek 67'1%-ának 
meg. A házastársi kötelességek súlyos megsértése miatt 
(házasságjogi törv 80. §. a) pontja) 1185, ismeretlen 
helyre való távozás folytán (77. §. b) 375, erkölcstelen 
élet megátalkodott folytatása miatt (80. §. c) 275 házas-
ság bontatott fel. A 7054 felbontott házasság közül 
4102-ben a feleséget, 2793 esetben a férjet, 141 eset-
ben mindkét felet nyilvánította vétkesnek az ítélet, míg 
18 esetben vétkesség nem állapíttatott meg. 

A mi a házasfelek felekezeti viszonyait illeti, a 
leggyakoribbak az elválások a reformátusoknál és izraeli-
táknál, légritkábbak a róm. és gör. kath.-nál. 

A lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. XIV. 
t.-cz. szempontjából bejelentett lelkészségeknek a száma 
1907. évben 3967 volt. Ezek köztil esett a ref. egyházra 
1470, az ág. h. ev. egyházra 368, a gör. kel. románra 
1942, a gör. kel. szerbre 16, az unitáriusra 106, az 
izraelitára 65 lelkészi állás. Az előző évhez képest 4 
lelkészi állással több, a minek oka az, hogy az ág. h. 
ev. egyházban 1, a gör. kel. román egyházban 1, az 
izrael. vallásuaknál pedig 2 lelkészi állásnak a szerve-
zése ismertetett el szükségesnek. 

Állami jövedelem-kiegészítés czímen kifizettetett az 
1907. évben: 

a reform, lelkészeknek . . 930,926 kor. 11 fill. 
az ág. h. ev. „ . . 211,906 „ 01 „ 
a gör. kel. román leik. . . 1.093,957 „ 52 „ 
a gör. kel. szerb „ . . 2,315 „ 53 „ 
az unitárius lelkészeknek . 113,779 „ 18 „ 
az izrael. rabbiknak . . . 21,398 „ 24 „ 

összesen : 2.374,282 kor. 59 fill. 

Az előadottak után, miután nyereségről — sajnos 
— ezúttal nem szólhatunk, következőképen állapithatjuk 
meg az ág. h. ev. ós a református egyházak 1907. évi 
veszteségszámláját. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége a gyermekek 
vallására vonatkozó megegyezéseknél (a nyereség-vesz-
teséget leszámítva) 592, áttérés folytán (a társországok-
ban elért 5 nyereség levonásával) 261, felekezetből való 
kilépés folytán: 376, összes vesztesége tehát: 1229. (Az 
1906. évben volt: 859, 1905-ben: 1039, 1904-ben: 1163, 
1903-ban: 989). Kivándorlás folytán: 16,950. 

A református egyház vesztesége a gyermekek vallá-
sára vonatkozó megegyezéseknél (a nyereség-veszteséget 
leszámítva) 514, áttérés folytán (a társországokban elért 
16 nyereség leszámításával) 1026, felekezetből való kilé-
pés folytán 224, összes vesztesége tehát 1764 (1906-ban 
volt: 1044, 1905-ben: 1111, 1904-ben: 1479, 1903-ban: 
1574). Kivándorlás folytán : 14,670. 

Homola István. 

K Ü L F Ö L D . 

Franczia fölolvasás rólunk. 

A világon szétszórodottan élő protestánsok egye-
sületének genfi bizottsága (Le Coniité genevois de la 
Société des protestants disséminés.) 1909. decz. 5-én 
Genfben, az Auditórium templomban tartotta évi köz-
gyűlését, melyen Claparéde Sándor egyházunkról tartott 
előadást. Fölolvasásáról a „La Tribüné de Genéve" cz. 
lap decz. 8-diki számában ezeket olvashatjuk: 

„Azután Claparéde Sándor a magyar protestán-
sokról értekezett, a kikkel nem foglalkoznak kellőképen. 
Mi ennek az oka ? Talán az, hogy a magyar nyelvet 
Magyarországon kívül senki se beszéli? 

A múltban már történtek közeledések. 1861-ben 
Filó lelkész azért jött Genfbe, hogy sanyargatott hit-
sorsosai érdekében mozgalmat indítson. A magyar protes-
tánsok helyzete különlegesnek és nehéznek monható. 
Ezt némileg a talajviszonyoknak és a közgazdasági hely-
zetnek kell tulajdonítanunk. 

Négy millióra rúg a számuk, míg Ausztriában csak 
600,000 protestáns van. A XVI. században rettenetes 
harczokat vívtak a törökökkel s különös dolog — épen 
ezeknek köszönhetik, hogy megmaradhattak hazájukban. 
A felekezetek között a törökök tartották fönn az egyen-
súlyt. 1782-ben II. József türelmi-rendelete alapján jobban 
terjeszkedhettek. Ettől kezdve még morva és cseh test-
véreiken is segíthettek lelkészek küldésével. 1860-ban 
a magyar protestánsokra még jobb világ derült föl. 

Magyarországon a protestánsok elszóróclása igen 
nagy, különösen a még nem nagyon népes' Alföldön. A 
legutóbbi időkig a gyülekezetek anyagi viszonyai ren-
dezetlenek voltak: a városok lelkészei elég jó fizetésnek 
örvendhettek, de a falvak lelkipásztorai igen szegények 
voltak. Belátván a szervezkedés szükségességét, közala-
pot teremtettek, mely ma már több millióval rendelkezik 
és támogatja a szegényebb gyülekezeteket. 

A mult évben az evangelizálás istenzivebb körösz-
tülvitelére Budapesten Kálvin-Szövetséget alapítottak. A 
magyar protestánsok karöltve akarnak haladni a Gusz-
táv Adolf-Egyesülettel is, mely már régóta támogatja a 
magyar evangélikusokat. 

Annak is egyengetik már útját, hogy néhány 
magyar theologus Genfben végezhesse tanulmányait. Ez 
is a közeledés egyik jele, mely jórészt a jubileumi év 
ünnepségeinek köszönhető. A szétszóródott protestánsok 
genfi bizottsága nagy örömmel fogadta ezt a tervet és 
bizonyos összeget maga is aláírt." 

Genfi barátunk előadásáról igen nagy örömmel ér-
tesülünk. Nem mulaszt el egyetlenegy alkalmat sem, 
hogy külföldi testvéreink figyelmét reánk irányítsa. Leg-
utóbb is a „Semaine Keligieuse" november 20-i számában 
meleghangú czikket írt budapesti theologiánk félszázados 
jubileumáról. T. L 



IRODALOM. 
Az éli ábécém. E czím alatt elmésen kigondolt 

szép kiállítású képeskönyv jelent meg. Szerzője Szeidner-
Hirsch Margit A abc egyes betűit mutatja be, tetszetős 
képekkel illusztrálva; minden kép valami cselekvést fejez 
ki két gyermekkel s mindegyik alatt egy alliterácziós 
mondat vési be a gyermek emlékezetébe az illető betűt. 
A képek híven simulnak a szövegben jelzett cselekvés-
hez s a rajtuk szereplő gyermekalakok mind más és 
mások. A még iskolába nem járó gyermekek számára 
az olvasás tanulásának megkönnyebbítésére alkalmas 
szép könyv ára négy korona. Kapható a Franklin-társu-
latnál és a jobb könyvesboltokban. 

Ravatal mellett. Imák és imaszerű elmélkedések 
gyászesetekre. Második kötet. írta Babay Kálmán, sár-
keresztesi ref. lelkész. Ara kötve hat korona. Debreczen, 
Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 8. r. 290. 1. — 
A kötet 11 gyermek, 8 ifjú, 17 középkorú, 22 öreg 
felett elmondható elmélkedést és imádságot foglal magá-
ban. Kiállítása szép; betűi nagyok, tiszta nyomásúak. 
Kapható a kiadó czégnél Debreczenben s általa a hazai 
könyvkereskedésekben. Ismertetésére legközelebb visz-
szatériink. 

Kálvin János. Korrajz. írta dr. Márk Ferencz 
okányi ref. lelkész. Ára 50 tillér, Debreczen, 1909. He-
gedűs és Sándor könyvkidóhivatala. 48 1. A mű első 
lapján Kálvin arczképe látható. Szerző e füzetkét a 
genfi 400-os Kálvin-jubileum hatása alatt írta. Egyike 
volt ő is a genfi zarándokoknak. A rövid tanulmánynak 
az a czélja, hogy a jubiláris évben megjelent Kálvin-
irodalom főbb eredményeit s a jubiláris évvel összefüg-
gésben fölmerült eszmék körül lefolyt vitákat összegezze. 
E czélját el is éri. Híven domborítja ki a szerző úgy a 
hazai, mint a külföldi Kálvin-irodalom jeles termékeinek 
tanulmányozása alapján, egyfelől a nagy reformátor 
kimagasló alakját, másfelől annak a városnak a képét, 
melyben élt és működött. Kifejti azt a hatást, melyet 
korára gyakorolt s azt a viszonyt, a melyben kortár-
társaival volt. — Összefoglaló művével a szerző hasz-
nos szolgálatot teljesített azoknak, a kik rövid compen-
diumban óhajtják Kálvint, az ő korát és hatását meg-
ismerni. czélravezető kalauzt adott a kezébe. A füzetet 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

A „Magyar Könyvtár" ú j füzetei. Az 570-ik füzet 
Walter Schnaff's kalandja czím alatt a nagy franczia 
író hét elbeszélését foglalja magában, Zoltán Vilmos for-
dításában. A füzet leghíresebb darabja az, a mely annak 
czímét adta s mely a franczia-porosz háború egy epizód-
jának elbeszélésében ép oly csöndes iróniával festi a 
német sereg egy harczosát, a milyen derűs gúnnyal 
mondja el egy franczia falu „hősködéseit". Az 571-ik 
füzetben rKét írói arczkép" czím alatt Beöthy Zsolt két 
munkája jelent meg. Az egyik Szász Károly sokoldalú 
írói tevékenységét rajzolja azzal a biztos ítélettel, mely 
Beöthy kritikai munkáinak kiemelkedő sajátossága. A 
másik Kovács Pálról, a mult század negyvenes éveinek 
nagyhírű és népszerű elbeszélőjéről és színműírójáról szól. 
Az Ő72-ik füzet Bérezik Árpádnak, a fullánktalan, de-
rült humorú írónak kedves, vidám történeteiből közöl 
öt darabot. A füzetek 30 fillérjével kaphatók Lampel R. 
könyvkiadóhivatalában és a könyvkereskedésekben. 

Magyar érmek czím alatt, a Múzeumok és Könyv-
tárak Orsz. Főfelügyelősége anyagi támogatásával, Borsos 
István tanár szerkesztésében adta ki a pápai ref. főiskola 
a birtokában levő magyar érmek szakszerű ismertetését. 

A nagy gonddal és pontossággal készült, szép kiállí-
tású és összesen 1176 darab érem leírását tartalmazó 
művet ajánljuk az éremtannal foglalkozók figyelmébe. 
Ára 2 korona. Kapható a pápai főiskolánál. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A mezőmadarasi ref. egyház 
Kacsó Lajos pánczélcsehi lelkészt, az alsófalvai gyüle-
kezet Pál Lajos s.-lelkészt, a vajasdi egyház pedig Lörinczi 
Árpád kisborösnyói lelkészt választotta meg lelkipásztorául. 

Új egyházmegyei főgondnok. A gyulafehérvári 
egyházmegye f. hó 12-én tartotta közgyűlését Gyulafehér-
várott. Ez alkalommal iktatták be az egyházmegye új 
főgondnokát, a közéleti szerepléséről is ismert báró Kemény 
Árpád nem régiben lemondott főispánt. A nemzeti eszme 
kiváló harczosát őszinte örömmel üdvözöljük újabb egy-
házi tisztében. 

Új esperességi fölügyelő. A kishonti ev. egyház-
megye dr. Medveczky Sándor rimaszombati kir. közjegyzőt 
esperességi felügyelőjévé választotta és legutóbbi közgyű-
lésén hivatalába beiktatta. 

Lelkész jubileum. Kruttschnit Antal soltvadkerti ev. 
lelkész mult hó 22-én ünnepelte 25 éves jubileumát. Az 
ünnepségen megjelent Scholtz Gusztáv püspök is. 

Lemondott esperes, Deési Gyula, ki negyedszázad 
óta áll a kalotaszegi ref egyházmegye élén, megrongált 
egészségi állapotára való tekintettel, esperesi állásáról 
lemondott. Egyházmegyéje csak nem régibén választotta 
meg egyhangúlag egy újabb cziklusra. 

Vallásos estélyek, Örömmel látjuk, hogy a vallásos 
estélyek és szeretetvendégségek mind népszerűbbek lesz-
nek egyházaink körében. így legutóbb deczember 3-án 
a pesti ev. egyház tartott vallásos estélyt szép műsorral, 
deczember 5-én pedig a budapesti ref. egyház. Ezen az 
estélyen — többek közt — dr. Szabó Aladár „Jézus 
eljövetele jó könyvekben" czímmel, Takaró Géza pedig 
szentföldi útjáról tartott fölolvasást. Csak nem régiben 
adtunk számot a rimaszombati szeretetvendégségről. 
Ujabban Pápáról is hallunk ilyen hírt.- Az ittenieket a 
pápai ref. leányegyesiilet rendezi már néhány éve. Az 
idei első szeretetvendégség nov. 28-án volt, melyen 
felekezeti különbség nélkül igen sokan megjelentek. Az 
estélyen — többek közt — Kis József esperes, Thury 
Etele theol. tanár, dr. Kapossy Luczián tanár működtek 
közre. A szeretetvendégség nemcsak erkölcsileg, de anya-
gilag is igen jól sikerült, a mennyiben 158 kor. 35 fill. 
tiszta jövedelemmel járt. 

Kálvin-íololvasások. Dr. Pruzsinszky Pál theol. 
tanár sorozatos felolvasásain kivül megemlékeztünk már 
a sárospataki Kálvin-cziklusról is. F. hó 5-én volt a 
negyedik fölolvasás, melyet dr. Buza László tanár tar-
tott „A kálvinizmus befolyása a modern gazdasági élet 
kialakulására" czímmel. Ismertette Kálvin fölfogását a 
pénzről, a vagyonszerzésről, a kamatról, továbbá az ipar 
és kereskedelem fejlesztésére irányuló intézkedéseit stb. 
A legközelebbi fölolvasás janár 9-én lesz. 

Gróf Tisza István beszéde, különösen annak a 
protestantizmus lényegével és a dogmákkal foglalkozó 
része nemcsak a mi részünkről, hanem mások részéről 
is kritikában részesült. A Sárospataki Ref. Lapok szerint 
„a dogmákkal szemben túlságosan szabadelvű állást foglal 
el" ; —- a Lelkészegyesület szerint az igazság talaját 
elhagyta, „a mikor a hitezikkek jogosulatlanságáról táp-
lált nem szerencsés nézetének adott kifejezést" ; — az 
Evang. Őrálló szerint „inkább rombolt, mint épített akkor, 



a mikor beszéde végén annak a szertelenségnek fogta 
pártját, hogy papokat, tanárokat, theologusokat föl kell 
hatalmazni saját külön hitnézeteiknek kathedráról, olvasó-
körökben, sajtóban, szószéken való bátor hirdetésére". 
Foglalkoztak a beszéddel a római katholikusok is (Alkot-
mány, Egyházi Közlöny, Religio), védvén természetesen 
a dogmákat és hirdetvén a protestantizmusnak dogmát-
lan belső ürességét. Sőt még a zsidók sem hagyták szó 
nélkül a beszédet. Az Egyenlőség tiltakozott gr. Tisza 
azon állítása ellen, hogy az ó-testamentom Istene csak 
boszúálló Isten, s reá mutatott arra a tényre, hogy a 
zsidók Istenének lényegében ott van a szeretet, a türe-
lem és a megbocsátás is. — S ha összegezzük az el-
hangzott véleményeket, csak azt a tanulságot vonhatjuk 
el, hogy még a legtanultabb laikusoknak is kényes dolog 
a theologia specziális kérdéseihez nyúlniok, mert könnyen 
megtörténhetik, hogy a legjobb szándék mellett is több 
kárt okoznak, mint hasznot. 

A vasárnap megszentelése érdekében. Somogy vár-
megye főjegyzője, mint az alispán helyettese, köriratot 
bocsátott ki a megye főszolgabiráihoz, a melyben arra 
hívja fel őket, hogy a jegyzőket a vasárnapi és ünnep-
napi munkaszünetek megtartására, valamint a feleknek 
az istentiszteleti időben elfoglalásától való tartózko-
dásra utasítsák, esetleg az az ellen vétők ellen megtor-
lással járjanak el. — Ilyen okos rendelkezést bizony 
a többi megyék elöljárói is tehetnének 1 

Fölebbezés az egyházi segélyek ellen. A főváros 
törvényhatósági-bizottsága november utolsó napjaiban 
tartott közgyűlésén nagy vita után az angol kisasszo-
nyok részére 500,000, a Szent Domokos-rend részére 
200,000, és a pesti ortodox izraelita hitközség részére 
'200.000 korona segélyt szavazott meg. A közgyűlésnek 
eme határozata ellen három bizottsági tag fölebbezést nyúj-
tott be a belügyminiszterhez. A miniszter előre láthatólag 
el fogja utasítani fölebbezésüket. De azért érdemesnek 
tartjuk fölemlíteni. Ez is hang a jövőből, — talán már 
a közel jövőből! 

Papok és tanítók kizárása. A fővárosi törvény-
hatósági bizottsági tagok kerületközi értekezlete azt a 
határozatot hozta legutóbb, hogy a közoktatásügyi-bizott-
ságnak jövőre sem pap. sem pedig tanító nem lehet a 
tagja. A határozatot Vázsonyi Vilmos indítványára hozták. 
Yázsonyi azt hozta föl indokolásál, hogy már ma is ott 
tartunk, hogy újabban sok elemi iskola osztályaiban 
keresztet és oltárt állítanak föl, a mi egy városi, tehát 
nem felekezeti tanintézetben nem engedhető meg. A már 
meglevő oltárok eltávolítása kényes természetű eljárás 
volna, tehát a tanácsot is figyelmeztetni kellett a hatá-
rozattal arra, hogy ezután ne engedélyezze e rendszer 
folytatását. Már odáig mentek, hogy például az egyik 
községi elemi iskolában külön hitoktató-termet rendeztek 
be és ezt a kereszten, oltáron kívül teleaggatták szent-
képekkel. 

A Katholikus Népszövetség közgyűlése. Mult 
vasárnap tartotta a Katholikus Népszövetség ez évi köz-
gyűlését Zentán. Ez alkalommal beszámoltak az elért 
eredményekről. Bennünket is érdekel az ellenünk is szer-
vezkedő klerikális tábor ereje, azért közöljük főbb ada-
taikat. A szövetség pénztárának évi jelentése szerint a 
bevétel 255,319 korona, a kiadás pedig 205,622 korona 
volt. A titkár évi jelentése szerint a tagok száma 220,115-
Ebből magyar 135,852, német 44,754, tót 35,831, horvát, 
bunyevácz és rutén 3668. A tagok száma 1908 deczember 
31-én 140,469 volt. Összes tagszaporulat 1909-ben 79,646. 
A tagok száma 10 és fél hónap alatt 56 százalékkal 
emelkedett. A Népszövetségnek 2772 helyen van ez idő 

szerint tagja. 2083 helyen van 20-nál több tag és 689 
helyen van 20-nál kevesebb tag. A lefolyt évben 1655 
nyilvános gyűlést és ezernél több értekezletet tartottak. 
A közgyűlés újra megválasztotta a népszövetség elnökévé 
Rakovszky Istvánt, alelnökévé pedig Prohászka Ottokár 
püspököt és Zboray Miklós képviselőt. 

Új oltár községi elemi iskolában. A főváros drága 
pénzen föntartott, tisztán községi jellegű elemi iskoláiban 
egyre-másra állítgatják az ú. n. „iskolai oltárokat". Leg-
utóbb a Szent László-úti nagy elemi iskolában állítottak 
föl a felekezetköziség nagyobb dicsőségére egy ilyen 
oltárt. A közvélemény úgy terelődött erre a dologra, 
hogy az oltár fölszentelésénél Szentiványi Károly prépost 
jónak látta olyan kijelentéseket tenni, a melyek még egy 
felekezeti iskola falain belül is aligha volnának rnegen-
gedhetők. A prépost úrék nagyon meglehettek elégedve 
az eredménnyel, mert a következő vasárnap meg akarták 
ismételni az ünnepélyt. Az iskolaszéki elnök tudomást 
szerezve a dologról, jelentést tett a polgármesternek és 
arra kérte, tiltsa be az ünnep megismétlését. 

A szerzetes- és apácza-invázió felszólalásra kész-
tette az Evang. Őrállót is. Bátor és erélyes hangon tilta-
kozik a külföldi szerzetes- és apáczarendeknek és kon-
gregáczióknak minden törvényes engedély nélkül való 
bebocsátása és állami támogatása ellen. „Mit akarnak 
hát velünk ? — kérdi. Oda akarnak kényszeríteni, hogy 
kijátszott jogaink védelme végett végül mi is a politikai 
izgatás terére lépjünk? Oda akarnak-e kényszeríteni, 
hogy nyíltan fölkérjük a képviselőház és főrendiház 
protestáns vallású tagjait, hogy tömörüljenek az evan-
géliumot és a haza jövőjét fenyegető veszélyek ellen 
külön párttá? Vigyázzanak ! Ne játsszanak a tűzzel!" — 
Méltányoljuk laptársunk felháborodását, mert a mik a 
legújabb időben az egyházpolitikai élet terén történtek, 
azok csakugyan elég okot adnak a felháborodásra. Osz-
tozunk vele abban is, hogy úgy látszik, belekény szerit-
tettünk a külön protestáns politikai párt megalakításába. 
Régebben, megvalljuk, nem voltunk barátjai ennek az 
eszmének, mert veszedelmes dolognak ítéltük, hogy a 
nemzet törvényhozása felekezeti alapokra helyeződjék. A 
legújabb idők fejleményei és jelenségei azonban kény-
szerítenek emez álláspontunk feladására. Ma az ország 
törvényhozása előtt csak annak az eszmének vagy törek-
vésnek van becsülete, a melynek megvan a parlamenti 
képviselete is, A protestáns eszméknek és törekvéseknek 
azonban egyáltalán nincs ilyen képviseletük. Van ugyan 
a parlamentben egy csomó prot. pap és világi képviselő, 
azok azonban, kivétel nélkül, csak a maguk érdekeit 
képviselik, s akkor, a mikor kiváltságokban részesül a 
pápistaság ós hátratételben a protestantizmus : hallgatnak 
bölcsen, mert sárba eshetik a drága mandátum ! Ilyen 
prot. képviselőkkel nem lehet prot. parlamenti pártot 
alkotni. Más emberek kellenének a gátra, nem olyanok, 
a kik a mikor felszólalásra szorongattatnak, azt felelik, 
hogy: „Én nem vagyok kongruás!", vagy: „Csak nem 
akarjátok, hogy elveszítsem mandátumomat?!" S ezek a 
nyilatkozatok nem költöttek, hanem tényleg megtörtén-
tek ! Ha boldogulni akarnánk tehát, nem ilyen prot. 
képviselőket kellene a parlamentbe küldenünk, hanem 
olyanokat, a kik becsülettel megállanák a helyüket és 
az elvre, az igazságra tekintenének, nem pedig a mandá-
tumra ! 

Kérő szózat. A nagyszalontai ref. egyházmegyébe 
kebelezett belényesújlaki egyházközség, melynek tagjai 
állami adójuknak 125%"át fizetik egyházi adóba, új is-
kolája építtetésével vállalt terhei könnyítése végett kérő 
szózattal fordul a jobb helyzetben levő testvérgyüleke-



zetekhez. A gyülekezet kérő szózatát Baksay Sándor 
dunamelléki püspök is méltányolta és engedélyt adott 
arra, hogy a kerülete vagyonosabb gyülekezeteihez meg-
küldessék. A hozzánk is beküldött esdő szózatból azt 
látjuk ugyan, hogy a gyülekezet erején felül való vál-
lalkozásba ment bele új iskolája fölépítésével; — de 
vállalkozását mi is méltányolni tudjuk, mert hiszen is-
kolájához ragaszkodik, akkor, a mikor módosabb gyüle-
kezetek igyekeznek attól szabadulni, nem gondolván meg, 
hogy az egyház veteményes kertjét bocsátják idegennek, 
sokszor ellenség kezére. A belényesújlaki gyülekezet esdő 
szózatát azért a magunk részéről is ajánljuk olvasóink 
áldozatkész jóindulatába. 

ISKOLA. 

A „Journal de Genéve® 1909 november 20-iki 
számában olvassuk, hogy dr. Choisy Jenő lelkész, a genfi 
egyetemen az egyháztörténelem rendes tanárának nevez-
tetett ki. Az egyetem érdemes embert tüntetett ki Choisy 
több önálló munkája mellett sokat dolgozott angol és 
német theologiai folyóiratokba is. Nevét jol ismerik a 
külföldön is. 0 alapította 1897-ben Genfben a „Refor-
máczió történelmi muzeumát" (Musée historique de la 
Réformation.) 

Az okleveles tanárjelöltek gyakorlati szolgálata 
ügyében a kultuszminiszter rendeletet bocsátott ki, a 
melyben megengedi, hogy a vezetése alatt álló közép-
iskolák igazgatói az olyan okleveles tanárjelölteknek, a 
kik már eltöltötték gyakorlati évüket, de alkalmazást 
még nem nyertek, megengedhessék a szakjukba vágó 
tanítási órák és gyakorlatok látogatását. Kijelenti azon-
ban a miniszter, hogy ebből az engedélyből kifolyólag 
az illetők sem ösztöndíjra igényt nem tarthatnak, sem 
az intézetnél beálló üresedés esetében az ott való alkal-
maztatásra előjogot nem szereznek. 

A nagymarosi iskola ügye. Nemrégiben államosí-
tották a nagymarosi iskolát. Hét tanítót nevezett ki a 
miniszter. Az egyházi főhatóság azonban megtagadta a 
tantermek átadását, holott az iskolaépület nem is az 
egyház, hanem a községi lakósok pénzén épült. íme, 
állam az államban! Mégis a róm. kath. egyház van „el-
nyomva !" 

E G Y E S Ü L E T . 

A komáromi Bethlen-estély. A budapesti egyete-
mek és főiskolák hallgatóinak Bethlen Gábor-köre igen 
szépen sikerült Bethlen-estélvt rendezett Otthona javára 
f. hó 11-én este Komáromban. Az estélyen szerepeltek 
többek között dr. Antal Gábor, dr. Miklós Elemér, dr. 
Maday Gyula, Gerenday László, Némethy Ferencz he-
gedű-, Dybas Béla zongora- és B. Hajdú Béla gordonka-
művészek. Az estély után táncz volt. 

A kispesti Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület minden 
évben egész sereg szegény iskolás gyermeket ruház föl. 
E hó 5.én ismét mintegy száz gyermek kapott teljes téli 
ruházatot lélekemelő szép ünnepség keretében. A meg-
nyitó imát Maszny Sámuel igazgató mondta, míg Somo-
gyi Géza ny. képzői igazgató Lorántffy Zsuzsánna érde-
meit méltatta. Dessewffy Emma szép beszédben buzdította 
Kispest hölgyeit a további lelkes munkára. Szavalatok, 
énekek egészítették ki a műsort, a melynek befejezéséül 
Bartha Pál mondott záróimát. A szépen működő egye-
sületnek igaz szívből gratulálunk. 

Az 0. V. E. Sz. Nagyszalontán. A nagyszalontai 
Vallás-Egyenlőségi Szövetségi, hó 12-én fölolvasó-estélyt 
rendezett. Az elnöki megnyitót Széli Kálmán nyug. espe-
res, református lelkész tartotta. Felolvasott Tatár Balázs 
főgimn. igazgató. Magyar népdalokat adott elő Hadházy 
Erzsike, szavalt Borbély Imre. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Zámbory Zoltán mezőkászonyi és Szokó István 
sáregresi ref. lelkészek elhunytak. 

Kurz Sámuel, a Deák-téri ág. h. ev. népiskola 
nyug. tanítója, 66 éves korában Budapesten meghalt. 
Az elhunyt 40 évig működött a tanítói pályán. Eleinte 
Léván, később a budai ev. elemi iskolában és 1872-től 
1903-ig a Deák-téri elemi iskolában tanított. Az elhunyt-
ban Kaczián János ev. esperes apósát gyászolja. 

Russ János volt czeglédi, majd tiszaföldvári ev. 
kántortanító, életének 68-ik évében Gádoroson elhunyt. 

Groó Vilmos, a békéscsabai evang. főgimnázium 
tanára, életének 38-ik, tanári működésének 15-ik évében, 
folyó hó 8-án szívszélhűdés következtében elhúnyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár ós elárúsítás Budapest, 
VIL, Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen ós bér-
mentve küld. 

Menetrend módosítások. A m. kir. államvasutak körös— 
belovár—verőcze—viroviticzai vonalán a klostar—virjai vonal meg-
nyitásával egyidejűleg a következő menetrend módosítások lépnek 
életbe : A Verőcze— Viroviticzáról reggel 4 óra 25 perczkor in-
duló és Belovárig közlekedő, továbbá a Belovárról reggel 6 óra-
kor induló és Körösig közlekedő vegyesvonatok megszüntetnek. 
Helyettük Verőcze—Viroviticzától Körösig egy új vegyesvonat 
helyeztetik forgalomba, mely Verőcze—Viroviticzáról a deli vasút-
nak Barcsról érkező személyvonatához csatlakozólag éjjel 3 óra 
15 perczkor indul és Kőrösre délelőtt 8 óra 15 perczkor érkezik, 
hol csatlakozik a Zágráb és Budapest felé közlekedő személyvona-
tokhoz. A Belovártól—Verőcze—Viroviticzáig közlekedő,) ós Belo-
várról reggel 5 óra 30 perczkor induló vegyesvonat Belovárról 
korábban, azaz reggel 5 óra 21 perczkor indul. A Kőrösről 
jelenleg 6 óra 15 perczkor induló és Belovárra reggel 8 óra 10 
perczkor érkező vegyesvonat, Kőrösről reggel 5 óra 55 perczkor 
fog indulni és Belovárra 7 óra 48 perczkor fog érkezni. A Verőcze— 
Viroviticzáról délelőtt 9 óra 5 perczkor induló személyvonat jelen-
legi tartózkodása Klostaron 5 perezre emeltetik fel. — A Zágráb— 
sziszek—bródi és sunja—doberlini vonalon folyó évi deczember 
hó 15-től kezdve a Zágráb máv.-ról délelőtt 11 óra 30 perczkor 
induló vegyes és az onnan éjjel 1 órakor induló személyszállító 
tehervonatok, továbbá a Zágráb máv.-ra jelenleg délután 5 óra 50 
perczkor érkező vegyes és az oda éjjel 11 óra 27 perczkor érkező 
személyszállító tehervonatok Zágráb déli vasútról fognak indulni 
illetve Zágráb déli vasútra fognak érkezni. E vonatok indulása 
ós érkezése Zágráb déli vasúton ugyanaz marad, minr jelenleg Zágráb 
máv.-on, kivévén a Zágráb máv.-ra Sunjáról éjjel 11 óra 27 percz-
kor érkező személyszállító tehervonatot, mely Zágráb déli vasútra 
éjjel 11 óra 7 perczkor fog érkezni ós Sunjáról is korábban, azaz 
este 8 óra 20 perczkor fog indulni. E vonatokhoz Zágráb máv. 
és Zágráb déli vasút közt összekötő személyszállító vonatok fog-
nak forgalomba helyeztetni, melyek által a jelenlegi csatlakozások 
Zágráb máv -on ezután is fenntartatnak. Ugyancsak az említett 
időponttól kezdve, a Zágráb máv.-ról jelenleg este 9 óra 30 percz-
kor induló személyvonat korábban, azaz este 9 óra 15 perczkor 
fog indulni, Bródba pedig éjjel 3 óra 9 perczkor fog érkezni, 
Bosznabródba azonban úgy fog érkezni, mint jelenleg. A sunja-



doberlini vonalon közlekedő Doberlinböl jelenleg este 6 óra 32 
perczkor indu ó és Sunjára 8 óra 15 perczkor érkező vegyes-
vonat pedig Doberlinböl este 6 óra 29 perczkor fog indulni és 
Sunjára este 8 óra 2 perczkor fog érkezni. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Többeknek . A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek utazó 

titkára, Megyercsy Béla Budapesten, VIII., Mária-utcza 23., I , 
8. lakik. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s tván . 

PÁLYÁZATOK. 

Pályázati hirdetés népiskolai vezér- és kézi-
könyvekre. 

A tiszántúli ref. egyházkerületi népiskolai tanügyi-
bizottság pályázatot hirdet elemi- és ismétlő iskolai-vezér-
és tankönyvekre, melyek a tiszántúli ref. egyházkerületi 
közgyűlés 1909. évi határozatával kiadott új népiskolai 
tantervben foglalt követelmények szerint készítendők. Az 
elkészítendő vezér- és kézikönyvek a következők : 

1. Vezérkönyv a vallástan tanításához, az elemi 
iskola I—VI. és az ismétlőiskola I—III. osztályai szá-
mára. Egy füzetben, terjedelme nagy nyolczadrét alakban, 
garmond szedéssel legfölebb 10 —12 nyomott ív. Legyen 
benne részletes tanmenet az egyes osztályok tananya-
gára vonatkozólag, az egyes történetekből kivonható 
hit- és erkölcstani igazságok feltüntetendők, tartalmazzon 
több mintaleczkét, közte egy párt a hit- és erkölcstani 
igazságok tanítására is. 

2. „Üdvtörténet" és „A Jézus Krisztus csodaté-
tételei és tanításai", kézikönyv a III—IV o. számára, 
legfölebb 5—6 nyomott ív terjedelemben, kis nyolczadrét 
alakban, egy füzetben. 

3. „Egyháztörténet", kéziköny az V. o számára, 
legfölebb 4 nyomott ív terjedelemben, kis nyolczadrét 
alakban. 

4. Vallástani kézikönyv a VI. o. számára, leg-
fölebb 4—5 nyomott ív terjedelemben, kis nyolczadrét 
alakban. 

5. Vallástani olvasókönyv, az ismétlő iskolai val-
lástani tanterv alapján, legfölebb 30 nyomott ív terje-
delemben, kis nyolczadrét alakban. Az iparos tanoncz-
iskolákra való tekintettel legyen benne néhány iparos-
tanon cziskolának megfelelő olvasmány is. 

6. Abécze az írva olvastató, vagy hangoztató tan-
mód szerint, legfölebb 8—10 nyomott ív terjedelemben, 
kis nyolczadrét alakban. A jelzett módszer megtartása 
mellett az újabb írás-olvasás tanítási reformtörekvések 
eredményei értékesítendők. 

7. Olvasókönyv a II. o. számára, legfölebb 14 
nyomott ív terjedelemben, kis nyolczadrét alakban. 

8. Olvasókönyv a III. o. számára, legfölebb 15 
nyomott ív terjedelemben, kis nyolczadrét alakban 

9. Olvasókönyv a IV. o számára, legfölebb 17 
nyomott ív terjedelemben, kis nyolczadrét alakkban. 

A III—IV. o. olvasókönyvénél kiváló gond for-
dítandó a történelmi anyag feldolgozására, mert a törté-
neti tankönyvet is helyettesíti. 

10- Olvasókönyv az V—VI. o. számára, 30 nyomott 
ív terjedelemben, kis nyolczadrét alakban. 

Az 5., 6., 7., 8., 9., 10., szám alatt jelzett köny-
vekben az olvasmányoknál súlyt kell fektetni arra, 

hogy azokban a hazafias, továbbá a református egy-
házi és az általános valláserkölcsi szempontok kifeje-
zésre jussanak. Tekintettel továbbá arra, hogy az új 
tanterv több népiskolai tantárgy (vallástan, történet, 
földrajz, természetrajz stb.) tanításának nemcsak mélyí-
tését, hanem részben némely fokon azok kézikönyv 
alapján való tanításának pótlását is az olvasókönyv fel-
adatává teszi: az olvasmányok a jelzett czéloknak meg-
feleljenek, a tantervben kívánt „nyelvtani magyaráza-
tokra" és olvasmánytárgyalásra alkalmasak legyenek. 

11. Számtani gyakorló-füzet az I., II., III., IV. és 
V—VI. osztály számára és pedig az I—IV. osztályoké 
osztályonként külön-külön füzetben, mindegyik legfeljebb 
1—2. az V—VI. osztályé együtt, legfeljebb három nyomott 
ív terjedelemben, kis nyolczadrét alakban. 

12. Földrajz, az elemi iskola IV. o. számára, leg-
feljebb négy nyomott ív terjedelemben, kis nyolczadrét 
alakban. 

13. Földrajz, az V—VI. o. számára, legfeljebb öt 
nyomott ív terjedelemben, kis nyolczadrét alakban. 

14- Történelem és alkotmánytan, az V —VI. osztály 
számára egy füzetben, legfeljebb 7—8 nyomott ív terje-
delemben, kis nyolczadrét alakban. 

15 Természetrajz, egészségtani ismeretekkel és 
utalással a gazdasági ismeretekre, az V—VI. osztály 
számára egy füzetben, legfeljebb 7—8 nyomott ív ter-
jedelemben, kis nyolczadrét alakban. 

16. Természettan és vegytan, utalással a gazdaság-
tani ismeretekre. A VI. o. számára, legfeljebb öt nyomott 
ív terjedelemben, kis nyolczadrét alakban. 

Az 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15, 16. sz. 
alattiak megfelelő képekkel is ellátandók, illetőleg a 
mennyiben a képek nem mellékeltetnek, azok jegyzéke 
mellékelendő. A képek a feni jelzett nyomott ívszámok 
felett veendők fel. 

Az elfogadott pá lyaműik az egyházkerület tulaj-
donába mennek át, csak a ® f t jelzett ívszám terjedel-
méig díjaztatnak, olyan formán, hogy a kézikönyvek ós 
olvasókönyvek, kis nyolczadrét alakban, cziczero betűkkel 
szedve, nyomott ívenként 100 (száz), a vezérkönyv, nagy 
nyolczadrét alakban, ritkított garmond szedéssel, nyomott 
ívenként 120 (százhúsz) korona díjban részesülnek. A kis 
nyolczadrét alak alatt az egyházkerület eddigi népiskolai 
tankönyvkiadványainak alakja értendő. 

Az elfogadott munka első kiadásának korrigálása 
és revidiálása a szerző kötelessége, minden díj nélkül. 
Új kiadásnál az előző kiadásba becsúszott egyes hibák 
kijavításáért, beleértve a korrekturát is, nyomott íven-
ként 10 (tíz) korona díj adatik, de a korrektori díj a 200 
koronát meg nem haladhatja. Az átdolgozás díjazásáról 
esetről-esetre történik intézkedés. A korrektori díj csak 
addig illeti a szerzőt, míg a korrigálást maga végzi. 

Nyomtatásban már megjelent művekkel is pályáz-
hatnak szerzők ; a pályázat ezekre nézve nyilt, a töb-
biekre nézve zárt. 

Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy pályaművei-
ket 1911. jan. l-ig a tiszántúli ref. egyházkerület püs-
pöki hivatalához küldjék be. A kéziratos pályaművek 
tisztán és könnyen olvashatólag, esetleg gépírással, jeligés 
levél kíséretében nyújtandók be. Az egyházkerület új 
népiskolai tanterve kérhető a tiszántúli ref. egyházkerület 
püspöki hivatalától 

Debreczen, 1909 deczember 4. 
Dr. Eröss Lajos, 

püspök. 



N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és l i thuimos vasmentes gyógyfor rás 

vese- és hólvagbajoknál, kőszvénynél, czukorbetegségnél 
é s hurntos bántalmaknál k j t ü n ő h a t á s ú . 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kaphitó ásváDj-virkereskedésetcben vagy a Színje-Lipóczi Salvator-forri»-

Vállalatniíl Budapest, V. Rudolf-rakpart 8 

Fizikai ) 
Kéíiiai K 
Természetrajzi! •= 

Vetítőgépek 
lege lőnyösebb be-

szerzési forrása. 
1/52 

laboratóriumi felszerelé-
sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker , Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s k é p e s á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

Mechanikai gyár. Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

Erdély ÉS Szadi 

t l ^ ze^1tS^1 t é ^ t c ^ * t ^ t c ^ t e ^ t^1 t c ^ t é ^ 

T E L L f Ü R D O K U R A y - u 
S Í T . A B U D A I S Í T . L U K A C S F U R D O 

nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponként 10 koronától feljebb. 
Minden szobától fűtött folyosók vezetnek az iszapfür-
dőhöz. Természetes forró-meleg kénes források, iszap-
borogatások. Prospektust küld a 

SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. BUDAPEST, BUDÁN. 

tp^ t^* tc^* ŝ ^ tc^1 té^ 

HIKDETESEK. 

Q f P A P D A T T A vi l lamosgépekkel berendezett 
K I C U C K V/ I I vJ CS. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, VII., Garay-u. 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
37 év óta 1600 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Órgonajavításokat 
és hangolásokat a leginérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

ÜHARMONIUMOTÜ 
sehol előnyösebben nem vehet, mint 

Reményi Mihálynál 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerkészítőjénél. 

Budapest, VIL, Király-utcza 58. 
Telefon 87—84. Telefon 87—84. 

L e g d ú s a b b v á l a s z t é k iskolai- ésszalon-
harmoniumokban, kisebb templomi orgonák 
— — : legolcsóbb árakban. — — : 

Mindenkinek 
saját érdeke, hogy addig 
harmoniumot ne vegyen, míg 
R e m é n y i legújabb ár-
jegyzékét el nem olvasta, 
mely ingyen és bérmentve 

küldetik. i5/i4 

Részletfizetésre is kész-
pénz á r a k mellett . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Tel je s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t - \ 

A jeíenkur legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsép:őkész!ete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legú jabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gőzgépek 
rscrébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzinlokomobil-
csép lökészlete it 

kettős tlaztitó-szerkezettel. 

I Egyedü l l é t e z ő újdondság! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetógépek stb. 

[zen motwsés'ö-késiletek felülmúlhatatlan kitűnősége felői tudakozódni lehel: 
3áró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiztosabb olcsó iizf-.ni! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

ÉS ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, lótoilak, kcr,sisiliBnyDk, ravatalozás! czik-
kek. Aiajánlatokat és költségvetést kivánatra ingyen és bérmentve kQld a 

Budapesti paszomány-, gyászkocsi- és ravatalgyár r.-t. 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a . 19 /18 



fo r rás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy -
savatoknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali ós bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. —- Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll tffltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdíj Kútvállalat Budán, 

Orgona- és harmoniumgyár 
gőzerüiiajlás- és saját villamosvilágitással berendezve, 

OiíSZÁGH SÁNDOR É5 FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1861. évbsn. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson . aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításén . díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyoraatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

H |IJ jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
jT —"J-w-'- """ a. vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-

ii • m lítva. Raktáron kitűnő hangú hannóniumok 
minuen nagyságban, llarmoniumok tetszés szerinti rajz- és változai-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzókat kívánatra küldünk. 

h a r m ó n i u m o k a f 
mindkétrendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza 25 /b . sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
s z e n e k külön száza-

lékengedmény 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szál l í tás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Magyar fém-és lámpaárúgyár 
r é s z v é n y t á r s a s á g 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 

Ezredéves országos kiállítás 
díszoklevél. 

a legegyszerűbb kiviteltől 
a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos cs i l l á rok . 

Fém- és díszmütár-
gyak. Valódi 
K i r á l y - o l a j 

a legjobb biztonsági pet-
róleum. 

R a k t á r a k : 
B u d a p e s t e n : I I . , S z i l á g y i -
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2 sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: L ő r i n c z k a p u - u t c a . 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen : S i m o n f f y - u t c z a . 

BARTSCH BÉLA 
B a r t s c h Gyula volt ezüst- és ékszergyáros 

testvére, ajánlja jól berendezett műhelyét 

arany-, ezüst- és ékszer-
munkák elkészítésére. 

Régi ékszer- vagy aranyneműeket a 
legdivatosabb kivitelben á t a l a k í t . 

Régi aranyat , ezüstöt és drágaköve-
ket a napi árfolyam szerint bevált 

vagy cserébe vesz. 

E z ü s t evőeszközök a legjutá-
nyosabb árban. 

Javí tások leggyorsabban és olcsón 
:: tel jesí t tetnek. :: 

BUDAPEST, l l ' J " 
Udvari bolt 5. sz. 



Aparochíálís könyvtári bizottság 
kiadványainak bizományi kezelését reánk ruházta 
át és így tisztelettel tudatjuk, hogy az eddig meg-
jelent következő könyvek nálunk rendelhetők meg: 

Varga Lajos: A keresztyén egyház tör-
ténelme. I—III, kötet, kötve • . 30 K 

Pruzsinszky Pál: Kálvin János, I, kötet, 
kötve , , , . , . , , , , 8 „ 

Kálvin János: A keresztyén vallás rend-
szere. I, kötet kötve , , . , . Í2 „ 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadófiívatala 

Debreczen, 

fr~ 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , hadsereg , művészek stb. szá l l í tó ja . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajáalja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
s é g ű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

„ H a n g f o f c o z ó g e r e i r d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legsíagifobib raktár és 
^zzzz: gyár,. ~ 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmó. iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
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Pontos és 
l e g j o b b %*J? 

5 é v i 
jótállás mellett! 

K g y H á z i s z e n t e d é n y e K , 
úrvacüora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y és e z ü s t é R s z e r e R , 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak p^p- rész le t f ize tésre is ! 

Jav í tásokra s v idék i megrende lésekre különös gondot 

fordí tok. Á r j e g y z é k 2000 ra jzzal ingyen és bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
müérás és ékszerasz, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Jutányos 
árak! 

HOJ1NVÁ.N8ZKY VlKTOK GP, ÉS KM. ÜDVAHI K^NVVNYOMPÁJA BUDAPESTIEN. 46773. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
IX . ker . , K á l v i n - t é r 7. s z . , a h o v á 
& k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i és h i rde té s i 

d í jak stb. kü ldendők . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő; 
H A M A R I S T V Á N . 

Főmunkatársak : 
Dr. Kováts István. — Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor. , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 5 0 fillér 

Hirdetési d í jak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: H. I. —- Vezérczikk : Iskoláink bezárása Szlavóniában. Dr. K. I. — T á r e z a : Karácsony ünne-
pén. Sántha Károly. — A szent Sión énekeiből. Deák Imre. — Képek a Szentföldről. Takaró Géza. — Könyvismer-
t e t é s : Az egyház jogi fogalma. B. Pap István. — Belföld Protestáns Szövetség. Pálóczi Horváth Zoltán dr. — 
Külfö ld : A magyarországi református egyház amerikai egyházmegyéje. Kuthy Zoltán. — R é g i s é g : Régi históriák 
a csepelszigeti egyházak életéből. Pataky Dezső. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Külön-
félék. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből . 
„Menjünk ei mind Bethlehe-

mig, és lássuk meg e dolgot, 
a melyet az (Jr megjelentett 
nékünk". Luk. 2.Vl. 

Ünnepet iiliink. Szent és magasztos ünnepet. 
Ég és föld ö'sszetalálkozásának, megbékélésének 
szent ünnepét. „Dicsőség a magasságos mennyek-
ben az Istennek, és e földön békesség és az embe-
rekhez jóakarat!" — zendül fel az angyalok éneke 
szerte e földön, millióknak ajkán. 

Az ünneplés napjain talán szívből is hangzik 
fel Isten dicsőítése. Talán el is ül a harcz és 
háború és fészket kezd rakni a békesség szelíd, 
fehér galambja. Feltámad talán az emberek iránt 
való jóakarat is, s a felbuzduló szeretet sok ezer 
szerencsétlennek teszi valóban ünnepnapjává a szent 
karácsonyt. 

De ha vége az ünnepelésnek, annak hangu-
lata, áhítata, békessége, szeretete mily hirtelen 
szertefoszlik, s mily könnyen visszazökkenünk a 
mindennapi életbe s vele együtt a mennyei Atyáról 
való elfeledkezésbe, a békételenségbe, a szeretet-
lenségbe! Ha nem így volna, — más képe lenne 
már a világnak a Megváltó születése után csak-
nem kétezer esztendő múlva, — s más lenne az 
élet, a melynek harczaival most annyit küzködünk. 

De hát miért ez a könnyű visszazökkenés ? 
Miért nem vált ez a földi világ, az egész emberi 
élet Isteunek amaz országává, a melynek teljes-
ségét magában hozá el a názáreti Jézus? 

Feleletet adni a kérdésre nem nehéz, csak 
tekintsünk bele látó szemekkel, mind a saját 
szívünkbe, mind a világ életébe. Vájjon megta-
láljuk-e abban mindazt, a minek a Krisztus által 
megváltott szívben és ujj ászült világban meg kel-

lene lennie? S nem találjuk-e meg az ó ember 
és az ó világ amaz elemeit, a melyeknek láttán 
a Megváltó ma is azt az ítéletet mondhatná felő-
lünk, a mit mondott Ézsaiás szavaival a farizeu-
sok felől: „Ez a nép szájával közelget hozzám 
és ajkával tisztel engemet, — szíve pedig távol 
van tőlem!" 

Bizony, bizony, ha a Krisztus ma újra meg-
jelennék és szóró lapátjával kezében megállana 
szérűjén, sok megégetendő polyvát találna közöt-
tünk és kevés gabonát, a mely méltó volna, hogy 
csűrébe betakaríttassék ! 

„Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?" — 
feltörhet a kérdés a mi ajkainkon is, mint egykor 
Jeruzsálemben az apostolokat hallgató sokaságén. 
S a felelet reá nem lehet más, mint csak ez: 
„Térjetek meg!" Jertek, „menjünk el mind Beth-
lehemig !" 

Igen, igen! Térjünk vissza Krisztushoz, — 
s hogy visszatérhessünk, menjünk el mindnyájan, 
a pásztorok egyszerű, de teljes hitével, egész Betlile-
hemig, hogy ne csak hallomás legyen reánk nézve, 
hogy megszületett a világ Megváltója és elhozta 
magában Istennek országát, — de magunk is 
tapasztaljuk meg ennek valóságát, s ott, a beth-
lehemi jászolban öleljük kebelünkre, fogadjuk szí-
vünkbe Istennek szent Fiát! 

Ezt kellene cselekednünk mindnyájunknak s 
az egész keresztyén világnak; mert mind önma-
gunk, mind a világ nyomorúságainak, Istentől 
távol járásának, békételenségének, szeretetlensé-
gének csak egy az oka és magyarázata, — az, 
hogy a Megváltó eljövetele inkább csak hallomás, 
mintsem belső, egész életünket átalakító valóság! 

Ezen a szent ünnepen tehát kövessük az 
egyszerű, de hívő pásztorok útját. „Menjünk el 



mind Bethlehemig és lássuk meg a dolgot, a me-
lyet az Ur megjelentett nékünk" — és ha meg-
találtuk ott Krisztusunkat, a jászol helyett szí-
vünkben készítsünk neki meleg, puha ágyat, — 
azután pedig, általa újjászülve, menjünk ki a 
világba, „dicsőítvén és dicservén az Istent mind 
azok felől, a miket hallottunk és láttunk" s a 
mit önmagunkban boldog örömmel megtapasztal-
tunk! Akkor azután valóban dicsőség leszen a 
magasságban az Istennek és a földön békesség 
és az emberekhez jóakarat! 

Vajha ilyen lehetne mindnyájunknak és az 
egész embervilágnak karácsonyi ünneplése! 

H. I. 

Iskoláink bezárása Szlavóniában. 
Egyfelől a horvátok vakmerőségét, másfelől a ma-

gyar államhatalom tekintélyének erős megrendülését 
bizonyítják azok az elszomorító hírek, melyek nap-nap 
után érkeznek Szlavóniából egy-egy magyar iskola bezá-
rásáról. 

A napilapok mindössze két iskoláról emlékeztek 
meg: a kresztelováezi Julián iskoláról és az imszovoszelói 
ref. iskoláról. Arról nem is szóltak, hogy még három 
másik ref. iskolát: a sánclorováczi, kisbastei-i és antu-
nováczi iskoláinkat is bezárták. Minket a mi négy fele-
kezeti iskolánk ügye érdekel a legközelebbről. A Julián 
iskola dolgát majd elvégzi a Julián-Egyesület, de meg-
sértett iskolai autonómiánkat nékünk kell elsősorban 
megvédelmeznünk. 

Iskoláink bezáratása mindenkor féltve őrzött iskolai 
autonómiánk egyenes megsértése, melyet a kormánynak 
haladéktalanul jóvá kell tétetnie. 

Szentesitett egyházi törvénykönyvünknek mindjárt 
az első lapján, az I. t.-cz. 3. §-ában az áll, hogy alsó-, 

' közép- és felső iskoláink, mint a vallás szabad gyakor-
latának jogával lényeges kapcsolatban álló intézmények 
s egyházunk önfenntartási eszközei.. . mindenestül egy-
házunk testéhez tartoznak s egyházi hatóságaink alatt 
állanak. A IX. t.-cz. értelmében egyházi törvényeink, így 
az iskolai autonómiánkról szóló §§ is, Horvát-Szlavon-
ország területén is érvényesek — ezen országok autonóm 
törvényeinek figyelembe vételével. 

Ezt az 1898. május hó 7-én kelt s a horvát-szla-
vonországi ágostai- és helvét-hitvallású ev. egyházak 
külső jogviszonyairól szóló társországokbéli autonóm tör-
vény is határozottan kimondja. Ennek a törvénynek 1. 
§-a szerint: „A horvát-szlavonországi ág. és helv. hitv. 
ev. egyházközségek a Szt. István koronája országaiban 
levő ág. és lielv. hitv. egységes egyházak kiegészítő-részét 
képezik". A 2. § pedig kimondja, hogy „az ág. és helv. 
hitv. ev. egyházak által, tekintettel az előző szakaszban 
megjelölt helyzetükre, vallási, egyházi, iskolai és alapít-
ványi ügyeik intézésénél, kezelésénél és rendezésénél a 
zsinatok által már meghozott és Őfelsége által jóváhagyott, 

valamint a zsinatok által jövőben hozandó és Őfelsége 
által Dalmát-, Horvát- és Szlavonországok bánjának alkot-
mányos befolyása mellett jóváhagyandó törvények alkal-
mazandók, — mindkét esetben Horvát- és Szlavonorszá-
gok országos törvényeinek határai közöt t . . . " 1 

De ha sem szentesített törvényünk, sem a társ-
országok autonom törvénye nem védené is iskolai auto-
nómiánkat a Dráván túl, az 1888. október 31-én kelt 
horvát-szlavon iskolai törvénynek a felekezeti és a szerb 
autonóm iskolákról szóló VI. fejezete is biztosítaná isko-
láink létét, sőt nyilvános jellegét is. 

Ennek a törvénynek 96. §-a szerint „az országban 
fönnálló hitközségek és az országban elismert szerzetes-
rendek saját költségükön felekezeti népiskolákat állíthat-
nak ós tarthatnak fönn." A következő, a 97. § az új 
iskolák fölállítása körüli eljárást írja le : „Az a kívánság, 
hogy valamely helységben szerb autonóm vagy más fele-
kezeti népiskola szerveztessék, az illetékes elsőfokú poli-
tikai- hatóságnál jelentendő be, mely megvizsgálja, vájjon 
az ily iskola rendes föntartásának föltételei megvannak-e 
s eljárásának eredményéről a megyei hatóság útján az 
országos kormányhoz jelentést tesz."2 A 102. §. pedig a 
felekezeti iskolák nyilvános jellegéről szól: „A felekezeti, 
valamint a szerb autonóm népiskolák és tanítóképezdék 
mindaddig nyilvánosaknak fognak tekintetni, míg szerve-
zetükkel a jelen törvény által az elemi*népiskolák és az 
országos tanítóképzők számára kitűzött czélt elérik." 

Ezekből a szakaszokból kitűnik, hogy az egyes 
felekezetek nyilvános jellegű népiskolákat tarthatnak 
fönn s ebbeli szándékukat egyszerűen csak be kell je-
lenteniük a polgári hatóságnak. Nem kell tehát folya-
modniuk ezért, mint a magán népiskolákat fölállítani 
kívánóknak. (106. §) 

Már most hogyan áll a mi négy bezárt iskolánk 
ügye? A horvát-szlavon missziói egyházaink fölügyele-
tével megbízott dunántúli püspök, az érdekelt gyülekezetek 
kórelmére, az eddigi tizenegy ref. iskola mellé még né-
gyet kívánt állíttatni és pedig Imszovoszelón, Sándoro-
váczon, lvisbastei-on és Antunováczon. A négy új iskola 
fölállításáról szóló jelentést magyar és horvát nyelven 
még július hó 16-án benyújtotta személyesen. A tanító-
kat beállította s azok szeptemberben meg is kezdték a 
tanítást. A politikai hatóságok pedig — a nélkül, hogy 
valami törvényellenességet tapasztalhattak volna az isko-
lákban — egy-két hónap múlva bezáratták azokat, azon 
a czímen, hogy a bántól nem érkezett még le a tudo-
másulvétel. 

A püspök megsürgette a tudomásulvételt a bánnál 
több ízben, még személyesen is. A bán azzal az érdekes 
törvénymagyarázattal akar kibújni az egyszerű tudomásul-
vétel alul, hogy igaz ugyan, hogy a törvény értelmében 
tudomásul kell vennie, de az nincs megírva, hogy egy-
két év- avagy pedig két hónap alatt történjók-e az! 

1 Horvát- és Szlavonországok autonom törvényeinek gyűjte-
ménye V. köt. 486. 1. 

2 H. Sz. aut. törv. IV. köt. 184. 1. 



A bán asztalán fekszik a bejelentés s az politikai 
czélzattal halogatja új iskoláink tudomásul vételét. Ezzel 
egyházunk iskolai autonómiájának megcsorbításával poli-
tikát csinál a közoktatásügyből! A bán. a mayyar zászlós 
úr, a kit a magyar kormány ajánlatára a magyar király 
nevez ki, vonakodik tudomásul venni négy új iskolánk 
fölállítását, egyenesen azért, mert azok a magyar állam 
területén magyar anyanyelvű gyermekeket magyarul akar-
nak tanítani! Magyarul mernek tanítani olyan területen, 
mely a kiegyezés előtt még magyar terület volt, a melyet 
az oktalan magyar nagylelkűség négy évtizeddel ezelőtt 
úgy ajándékozott oda a fehér lapot kapó horvát „test-
véreknek" ! Sándorovácz is nem régiben még Sándor-
falva Antunovácz meg Antalfalva lehetett! 

Nem képtelen állapot, hogy míg Magyarországon 
12,223 magyar elemi iskola mellett 492 német, 737 tót, 
2760 oláh, 107 rutén, 270 horvát és szerb, összesen 4395 
nem magyar iskola van, melyből 4190 felekezeti jellegű, 
addig a magyar koronához tartozó Horvát-Szlavonor-
szágban nem akarják tűrni, hogy 1424 horvát vagy szerb 
népiskola mellett 4 községi jellegű-, 9 felekezeti- és 
30 magán-, összesen 43 iskolánknál több legyen l1 Mi 
békében hagyjuk, sőt államilag segélyezzük az ő 270 
elemi iskolájukat, ők meg sokalják az ennek ötödrészénél 
is kevesebb magyar iskolát a Drávántúl! Mégis mi nyomjuk 
el a nemzetiségeket! 

Nem képtelen állapot, hogy Romániában meg Ame-
rikában szabadon állíthatunk magyar iskolákat, a mayyar 
állam területén pedig bezárják azokat ?! Hát van még 
egy nemzet, mely ezt eltűrné ?! 

Egy önérzetes kormány azzal felelne erre : Ha ti 
egy iskolánkat bezártok a Dráván túl, mi tízet bezárunk 
érte a tiéitekből a Dráván innen! Majd elmúlnék akkor a 
kedvük a magyar iskolák bezárásától ! De így, miért ne 
tennék, ha lehet I 

Sajnos, — „rossz időket élünk; rossz csillagok 
járnak." Nagy idők — kis emberek! Dr. K. I. 

T Á R C Z A . 

Karácsony ünnepén. 
Jó, hogy jössz újra s újra szent karácsony, 
Fagy üli meg a kérges szíveket; 
Jel vagy. hogy a szem szebb jövőbe lásson, 
Hol a tavasztól a jég megreped. 
Oh jó, hogy itt vagy eszmények világa, 
Te földre szálló mennyország maga; 
Csapjon magasra fel a hála lángja, 
Föltetszett az üdvösség csillaga. 

Hajnali csillag, a te érkezésed 
Csillag mutatta Bethlehem felett; 
Mi születésünk a te születésed, 
A jászol új élet bölcsője lett. 
1 Mindezek az adatok az 1907. évi „Magyar statisztikai 

évkönyv" 324—325 1.-ról valók. 

Életkútfő vagy, hogy halált se lássunk. 
Hogyha hitünk Benned ver gyökeret, 
S vezérlő csillag a mi szent vallásunk, 
Mely Hozzád, a boldogsághoz vezet. 

A boldogság elhagyta a világot, 
Mert Tégedet elhagyott, a világ ; 
Dicsőséged, magyar nép, hunyni látod. 
Ki voltál egykor?! Nem ismerni rád. 
Tejjel és mézzel folyó Kanaánod 
Hitben, erkölcsben már-már sorvadoz, 
Nem „nagyszerű halál" lesz a halálod, 
Létednek mécse lomhán hamvadoz: 

Mint vad olajfa szelíd olajfába: 
A Krisztusba oltattál hajdanán, 
S törzsöd büszkén szökkent merész sudárba 
Keresztyénséged első hajnalán. 
És jött a másik hajnal, ama fényes, 
S zsendült gyümölcsöd, virult koronád, 
S hajolva Luther s Kálvin szelleméhez, 
Szép nevedet méltóan hordozád. 

Nagy most az IJrnak búsulása rajtad, 
Népem, hogy nem vagy sem hév sem hideg; 
Közönyödért sír a Sión miattad, 
Hogy elfogy, vész, halóban a hited. 
Térj vissza a te édes Jézusodhoz, 
E kedves, drága, áldott ünnnepen — 
Egyháznak és hazának a mi jót hoz: 
Romlatlan erkölcs, istenfélelem ! 

Sántha Károly. 

A szent Sión énekeiből. 
Fel, fel Sionnak őrállói! Fel! 
Dereng a hajnal ím kelet felől. 
Felettünk még uralg ugyan az éj. 
Sötét hatalmival az ég bétől: 
De meglebbent az élet hűs szele, 
S erőnek lelke száll felénk vele. 

Fel, fel Sión ! Zendüljön kürt szava! 
Erczes tüdővel hirdessétek el, 
Hogy túl a bérczen, túl az árnyakon 
Az Ur követe, angyal énekel. 
Még messze bár,' de hallga, hallga csak ! 
Mindig közelbröl jonek a szavak. 

Fel, fel Sión ! Táruljatok kapuk ! 
Aprók, nagyok sietve jöjjetek! 
Bagoly, kuvik riadtan elbuvik 
(El, el! Immár ki félne tőletek!) 
Angyalsereg, mint sok vizek zaja, 
Búgó szózattal hirdeti tova: 



„Meglett! Meglett!" 
Nem hallod-é Sión? 

Szived kétség közt ingadoz-e még? 
Kit úgy óhajtott látnók és király, 
Kiért az özvegy, árva esdve rég: 
Az Ige eljött, testet ölte ím ! 
Eltűnt a ja j a földnek téréin. 

Érted, Sión! az ég a földre szállt, 
Szived mélyén van immár otthona, 
S tekints az égre, vagy szivedbe le, 
Épen látod, mi már romban vala: 
Az Űr lakát, a lelki templomot, 
S a váltságot, mit Krisztusunk hozott. 

Fel, fel! Sionnak minden népe fel! 
Kelet felől, óh lásd hajnal ragyog! 
Felettünk már többé nem úr az éj, 
Világnak iidvét zengik angyalok ! 
És leng, fuvall az űj élet szele, 
Erőnek lelke száll belénk vele ! . . 

Deák Imre. 

Képek a Szent Földről. 
(Folytatás és vége.) 

II. 

A tavakhoz érdekes emlékek fűződnek. 
A Balaton partján „Tihanynak riadó leánya" jut 

eszünkbe. A Gentí tó egy törékeny s mégis viharokkal 
csatázott hajóra, Kálvinra emlékeztet. 

De a Genezáreth tavát nem csupán emlékek len-
gik körül. Nincs a földön még egy tó, vagy tenger, a 
mely hasonló hangulatot támasztana a lélekben. 

Érzem, hogy ezen a ponton nehezen tudom magamat 
megértetni. Vannak dolgok, amelyeknek kifejezésére igen 
szegénynek találjuk beszédünket. Mégis, valamit szeret-
nék idevarázsolni abból, a mit ott éreztem. 

Segítségemre jő egy szárny. Valami vízi madárnak 
a szárnya. A gyűjteményemben féltve őrzöm. Vele egy 
ragyogó nyári reggel emléke száll ide. 

Csendesen eveztünk Tiberiás felé, a Genezáreth 
tavának ma már ez egyedül álló városa felé. A víz tük-
réből egyszerre felbukkan egy madár. Olyan forma, mint 
a vadkacsa. Egyik társam — vadászszenvedélylyel —-
hirtelen felkapja fegyverét. Czélba veszi. Éles zaj haso-
gatja meg a levegőt. A fegyver talált . . . De úgy érez-
zük, mintha — templomban dördült volna el. 

Három éjszakát töltöttünk a tó partján. 
Az elsőt déli végén, a hol a Jordán elhagyja. Akkor 

pogány földről, a gadarai fensíkok sírboltjaitól szállot-
tunk alá partjaihoz. 

Másnap a keleti szélén, a hol a hegyek kissé bel-
jebb húzódnak a parttól, végighaladtunk, fel a felső 
végére. Oda, a hol a szennyes Jordán beleömlik, hogy 
benne megtisztulva folytassa tovább az útját. 

Sátorunk közelében fehér vitorlás bárka állott. A 
parton barna arczú férfi javítgatta, kötözgette hálóját. 
Készülődött az éjszakai halfogásra. Bár nagyon ránk 
fórt a pihenés, egyik társammal mégis szerettünk volna 
részt venni a kiránduláson. Megkértük a halászt, hogy 
éjféltájban, a mikor indulni akar, ébresszen fel ben-
nünket. 

Tervünk azonban meghiusult a kedvezőtlen szél 
miatt. Az ősrégi írások, alakja után Kinnéroth-nak (Jos. 
l l . a=Kinnéreth, IV. Móz. 34, , ) , vagyis lantnak (Kinnór) 
nevezték e tavat . . . Egész éjjel játszottak rajta a lát-
hatatlan újjak. Előbb csak alig érintette, majd erősen 
belecsapkodott a — szél. Zajongtak a sötét hullámok 
egész reggelig, a mikor aztán egy időre búcsút vet-
tünk tőlük. Hívott a Nagy Hermon, a mely 10,000 láb 
magasan emelkedik a tó fölött, s a melynek fején még 
nyár derekán is örökösen 

„ . . . hókorona csillog. 
S a bérezek aljában, 
Tavaszi pompában 
Virágok feselnek" . . . 

Pár hétig nem láttuk a tavat. 
Micsoda örömrivalgásba törtünk ki, midőn egy 

napon felértünk Galilea tartományának „hegyen épített 
városába", Safedbe, a honnan ismét megpillanthattuk a 
hegyektől körülzárt kicsi tengert, Úgy tetszett, mintha 
a kék égboltozatnak egy alászakadt darabja volna. 
Méltán mondották a régi rabbik: „Isten hét tengert 
teremtett, de ebben különös gyönyörűségét találta". 

Ott, a hol a parthoz leérünk, fekete romokat 
találunk. Közülök azonban egy helyen hófehér kövek 
ragyognak elő, a melyek nagyszerű zsinagógának marad-
ványai. Úgy ásták ki a föld alól a gazdagon ékesített, 
faragott köveket, a szétszórtan heverő korinthusi osz-
lopfőket. 

Itt állott valamikor Kapernaum városa, a melyet 
Jézus otthonává tett. „Odahagyva Názáretet, elméne és 
lakozék a tengerparti Kapernaumban . . . Ettől fogva 
kezde Jézus prédikálni: Térjetek meg, mert elközelgetett 
a mennyeknek országa!" . . . (Mk. l . l 5) 

Volt rá fontos oka, hogy itt kezdje meg műkö-
dését. Kapernaum nemcsak kereskedelmi szempontból 
bírt fontossággal. Utak vezettek innen Damaskus ós az 
Eufrates-Tigris folyók félé; azután a földközi tenger-
part városaihoz, a melyek Európával érintkeztek; délre 
Egyiptomba, s a perzsa öböl által India felé. Hajósok, 
katonák, kereskedők, utazók, hivatalnokok, fejedelmek, 
— sokféle ember a világ sok tájékáról átment e váro-
son, már akár üzleti, akár élvezeti czélból. 

Jézus pedig nem kolostorba akarta zárni evangé-
liumát. Kapernaumba jött, hogy érintkezést találjon a 
világgal. 

Mire alkonyodik, elérjük a helyet, a hol szakácsunk 
már jó vacsorával várt. 

A tó partját itt finom, apró kavics szegélyezi. Kö-



zötte elkeveredve miliárd picziny, színes csiga. A míg 
világos volt, ezekből szedegettünk fel emlékül. 

Lassan aztán minden elcsendesedett. 
Tábori ágyunkat egészen a viz szélére húzzuk. 

Lepihenünk. Nem tudom meddig maradtunk ébren. Nem 
beszélgettünk. Gondolkoztunk . . , 

. . . Itt járt egykor e csendes partokon. 
Először csak egyedül volt. 
Megpillant két testvért, a mint épen hálóikat a 

vízbe vetik. 
„Kövessetek engem, és azt ni ívelem hogy embe-

reket halásszatok". 
Most már hárman vannak. Kevés idő múlva már 

öten. (Mt. 4.) 
Azután „ismét kim éne a tenger mellé. Es megláta 

Mátét (Lévit), a ki a vámszedő helyen ül vala és monda 
néki: Kövess engemet". És az fölkel. Követi. Hova? 
Saját házába. Asztalhoz ülnek, s velők egy igen vegyes 
társaság is letelepedik. A farizeusok nem is tudják szó 
nélkül hagyni: 

— Ni 1 Hogyan teszi tönkre a karrierjét! „Mi dolog, 
hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik és iszik?" 
Hát nem tudja, hogy a ki szurokhoz nyúl, magát is 
beszennyezi ? . . . 

De Jézus programmján a kritika mit se vál-
toztat. 0 nem ti hozzátok jött, ti nagyon „igazak" ! 
(Mk. 2 . J 

Ott áll a térségen. „És az ő tanítványainak serege 
(már serege van!) és a népnek nagy sokasága egész 
Júdeából és Jeruzsálemből és Tirusnak és Sidonnak 
tengermelléki határából, a kik jöttek, hogy hallgassák 
öt és — meggyógyíttassanak betegségeikből". 

Szemeit rájuk emeli. És szól : 
„Boldogok vagytok ti szegények . . . Boldogok ti, kik 

most éheztek, mert megelégíttettek . . . Boldogok ti, kik 
most sírtok . . . Csak ti jól tegyetek, semmit érte nem 
várván és — ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert 
0 jól tevő a háládatlanokkal ós gonoszokkal is!" (Lk. 
6.17 stb.) 

„Mikor pedig minden Ő beszédeit a nép hallatára 
bevégezte, beméne Kapernaumba". 

És küldöttség keresi fel. Előkelő zsidók hívják 
egy pogány századoshoz, a ki jobb volt sok keresz-
tyénnél, mert szolgája egészségét is becsesnek tartotta. 
A zsidók igen kérték Jézust: 

„Méltó, hogy megtedd neki; mert szereti a mi 
nemzetünket és a zsinagógát is ő építtette nekünk". 
(Lk. 7-! s köv.) 

. . . Egy napon hajón érkezett meg Jézus. Külmisz-
sziói úton volt a túlsó parton, a Gadarai pogány sírok 
vidékén. 

Alig hogy megjő, egy gutaütöttet hoznak elébe. S 
Jézus biztatásul-gyógyításul csak ennyit mond : „Bízzál 
fiam! — Megbocsáttattak neked a te bűneid! — Kelj 
föl I . . Mert Jézus nem jótékonykodik a nyomorulttal. 
Nem koldusokat akar nevelni. Ő talpra állítja az embert! 
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Beszéde közben megzavarják. És nem haragszik. 
„Egy erős férfi esett lábai elé s zokogva kéri: 
— Beteg a lányom, fakadó virágom, egész világom ! 

A halál csontkeze már megragadta . . . " 
Jézus indul. 
Betegágyhoz indul. De már koporsóhoz érkezik. 
Vigasztalást szól: 
— „A leányzó nem halt meg, hanem aluszik . . ." 

(Mt. 9.24) 
E szavakra a gyászos álarezok mögül is kiérzik 

a — vigyorgás. Kinevetik Jézust . . . 
— A tó partján megvirradt. Ránk ragyogott a 

hegyek mögül felbukkant napsugár. 
Keresünk a parton élőlényeket. Városokat. És 

hatotti csend mindenütt. Csupán egy zsinagóga fehér 
kövei látszanak. Megszólalnak. Kiáltanak. Kétezer óv 
óta kiáltják: 

„Jaj néked Korazin ! Ja j neked Bethsaida! . , . 
Jaj néked Kapernaum, a ki az égig fölmagasztaltattál, 
— a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában tör-
ténnek vala azok a csodák, a melyek te benned lettek, 
mind e mai napig megmaradt volna." (Mt. 11.21_23) 

. . . És még ma is, mikor vihar támad a kék tó 
fölött s a láthatatlan újjak belecsapnak a hullámokba 
— a hárfa zúgja az erős éneket: 

— Jaj neked Kapernaum, . . . j a j nektek mind, ha 
csak füleitek volnának, de sziveitek nincsenek! 

Takaró Géza. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Az egyház jogi fogalma. Az egyház elmélete és jogi lényege. 
Két egyházjogi értekezés. Irta: dr. Gsiky Kálmán sárospataki 

jogakadémiai tanár. 

Dr. Csiky Kálmán, a sárospataki jogakadémia fiatal 
tanára, két értekezést írt az egyházjog köréből. Mindkét 
értekezés fontos, alapvető kérdéseket tárgyal. Az elsőben, 
melynek czíme: Az egyház jogi fogalma, azzal a kér-
déssel foglalkozik, hogy miként kell az egyházat jogi 
szempontból helyesen definiálni. A másik értekezés az 
elsőnek mintegy kiszélesítése, kiegészítése. Azt vitatja 
ebben, hogy „az egyház való fogalmát csakis jogi szem-
pontból állapíthatjuk meg; az egyház, mint társadalmi 
közület a jog szférájába tartozik, a jog ismérvei szerint 
határozandó meg és lényege ehhez képest vizsgálandó 
és fejtendő ki; az egyház jogi létezőség, társadalmi 
külső rend s mint ilyen a jog oldalában fejeződik ki." 

Ez, rövidre fogva, a két értekezésnek tartalma és 
tendencziája. Mindkét értekezésben tehát azt fejtgeti a 
szerző, hogy az egyház helyes, elfogulatlan meghatáro-
zása, lényegének helyes fel- és megismerése csak jogi 
szempontból lehetséges. Azért van ez, mert egyfelől a 
különböző egyházak különböző hitelvekből kiindulva, az 
egyház meghatározására nézve nemcsak hogy nem egyet-
értelműek, hanem meghatározásaik egymással ellentétben 
állók; másfelől pedig a theologia vizsgálatának objek-



tuma nem a földi egyház, hanem az, a mi ennek belső, 
a hit világába tartozó tartalmát képezi. 

A szerző mindkét értekezésében megállapítja azt 
a közismert dolgot, hogy az a meghatározás, a melyet 
a róm. kath. egyház állapított meg a küzdő, földi egy-
házra vonatkozólag, tulajdonképen csak istenországára 
nézve állhat meg és hogy helytelen az ő tanítása, a mely 
szerint látható egyház és Istenországa egymást teljesen 
fedő fogalmak ; a protestáns konfessziók meghatározása 
pedig nem a földi, látható, hanem a láthatatlan, eszmei 
egyházra vonatkozik. 

Helyesen fejtegeti a szerző az első értekezésben 
a hit, vallás, felekezet és egyház fogalmait. Volt már al-
kalmam vele egyetértően kifejezni azon felfogásomat, 
hogy az egyház a keresztyénség, a keresztyén vallás 
társadalmi szerve és hogy nincs zsidó stb. egyház. De 
a keresztyénség körén belül is mi az egyház, mi a fele-
kezet, mi a szekta? Szerző szerint a külön egyházat a 
„külön önálló szervezet teszi." Ott van egyház, a hol a 
keresztyénség egy önálló szervezetben van összefoglalva, 
oly szervezetben, a mely egy bevégzett egész és felette 
magasabb szervezet nem létezik. Az önálló szervezet 
kritériuma az egyháznak. 

Ez egész helyes meghatározás, s így nekünk pro-
testánsoknak különösen nem szabad merészen és fenn-
héjázőan dobálózni a „szekta" elnevezéssel. Az egyház 
a megkereszteltek szervezett közössége. Tehát annyi egy-
ház van, a hány az önálló szervezetben megnyilvánuló 
közösség. A róm. kath. egyház csak egy és pedig minden 
részletében jus divinumon alapuló szervezetet, egy egy-
házat ismer, szerinte minden más csak létjogosultság 
nélküli felekezet. 

Az egyházak, az önálló szervezetek körén belül 
lehetnek szekták, mint a különféle tanvéleményeket val-
lók közönségei, de ezek természetesen nem tartoznak a 
jogi vizsgálódás látókörébe. 

Első értekezésének végén adja szerző az egyház-
nak jogi meghatározását ekként: „egyház alatt értjük a 
keresztyén híveknek a közösségét, a kik ugyanazon hitet 
vallják és vallási czéljaik végett közös szervezetben egye-
sít vék". Szóval az ugyanazon hit is kritériuma az egy-
háznak, nemcsak a megkeresztelés és az önálló szerve-
zet. Ez, azt hiszem, bátran elhagyható, mert tény, hogy 
egyazon egyházhoz is a lényegben is nagyon különböző 
hitet valló, vagy épen minden hit nélküli emberek is 
tartozhatnak jogi értelemben. Azt hiszem, helyesebb ezt 
a definicziót használni: az egyház a megkereszteltek 
szervezett közössége és jogi értelemben annyi egyház 
van, a hány az önálló szervezett közösségek száma. Rá-
mutat Csiky arra, hogy sokan az egyházat az „intézet" 
névvel jelölik meg. A meghatározás lényegén mit sem 
változtat, az ha ezt a nevet használjuk, mert „inté-
zet" szervezettséget föltételez. A németek tesznek meg-
különböztetést az egyház, mint üdyközösség és üdvintézet 
között (Heilsgemeinschaft, Heilsanstalt). E fogalmak azon-
ban inkább a theologiai vizsgálódás körébe tartoznak 

és az egyháznak immanens ós transcendens oldalát jelö-
lik meg. 

Második munkájában dr. Csiky a róm. kath. ós prot. 
egyházfogalmakat és végiil az egyház „jogi létezőségét" 
vizsgálja Előbbi fejtegetéseinek folyományaként mondja, 
hogy „az egyház jogi intézmény", és az az egyház, a mit 
a jogi valóságban szervezetileg megvalósulva látunk. 
Végig hangoztattuk, mondja, hogy a theologia egyháza 
nem az, a mit egyháznak kell tartanunk és felismernünk. 
A lelki egyház — Isten országa — nem jogi intézmény, 
az a joggal nincs érintkezésben, de az nem is egyház, 
csak annak vallási tartalma és a czél, mely felé az egy-
háznak törekednie kell." Én azt hiszem, hogy fejtege-
téseiben a szerző túllő a czélon. Fejtegetései, illetve 
kijelentései legalább is félreértésre adhatnak alkalmat. 
Mert míg több helyen nagyon határozottan hangsú-
lyozza, hogy a földi egyház az „ideális" egyházzal a 
legszorosabb összeköttetésben van és az előbbinek az 
utóbbit magában kell foglalnia, mégis azt mondja, 
hogy az egyház meghatározásánál csak jogi szempontok 
szerint lehet indulni. Szerinte a hittani fogalmak nem 
az egyházat határozzák meg, csak az egyház eszméjét, 
az egyház csak földi megvalósulás, szóval csak az az 
egyház, a mely a jogrend szerint szerveztetett. Ez azt 
jelenti, hogy minden organizmus a jog ismérvei szerint 
határozandó meg és csak ennek kategóriái szerint juthat 
kifejezésre. Az, a mi az egyházat a szó valódi értelmé-
ben egyházzá teszi — és ebben Sohmnak van igaza — 
nem a jog és, spekulatív értelemben szólva, ha az egy-
ház nem lenne más, mint a jogi vizsgálódás objektuma, 
úgy bizonyára nem lenne egyház. Mert már az újszövet-
ségben is az egyház nemcsak helyi gyülekezetet jelent, 
hanem a Krisztusban hívők összességét, az ige és sakra-
mentumok köré sereglő keresztyéneket, mint kollektív 
organikus egészet (Efezusi levél, Kol. I. 18. 24. 1 Tim. 
III. 15-). Az egyház, mint ilyen, a Krisztus teste, Isten-
nek háza, temploma. Krisztus arája. Az egyház valódi, 
lényegét kifejező meghatározást nem a jogi terrenumról 
vesszük. 

De a maga egészében vizsgálva az értekezést, kon-
czedáljuk, hogy dr. Csikynél csak egyes kihegyezett ki-
jelentéseiben jut kifejezésre e túlmerev jogászi felfogás, 
mert mint egész munkájából látható, ő is „ivott abból 
a csodaserlegből és látta az új világot, a mely bera-
gyogja a földet", vagyis, látja azt az egyházat, a mely 
Sohm szerint mint ideál oly éles ellentétben áll e világ-
ban tényleg látható és a jogrend szerint megvalósult 
egyházzal. 

Az egyház tehát, mint más, jogilag szervezett tár-
saságok körében megjelenő, ezekkel kapcsolatos intézet 
vagy szervezett közösség a jog szférájába is tartozik, és 
az nem is képezheti vita tárgyát, hogy mindjárt kelet-
kezésének első idejében is volt valamilyen szervezete 
(1 Kor. XII. 28. Ef. IV. 11. 12. stb.), mert hiszen, mihelyt 
e világban megjelent, e megjelenése bizonyos életműkö-
dések által történt" és az élet szerveket és szervezetet 



involvál; de az, a mi az egyházat megalkotta, a mi élteti, 
az más tudomány vizsgálati körébe tartozik. 

Nem hagyhatom szó nélkül azt, a mit dr. Csiky, 
dr. Kun Bélával egyetemben, a kálvini egyház „ismer-
tetőjegyeire" vonatkozólag mond. Mert épen dr. Csiky 
jön ellentmondásba itt önmagával. Az, a mit Kálvin az 
általa idézettekben mond az egyház „syrnbolumaira" 
nézve, az bizonyára nála is ép úgy, mint Luthernél és 
az Augustanában a láthatatlan egyházra vonatkozik; a 
látható egyházra nézve Kálvin elengedhetlennek deklarálta 
a jó rendet — bon police et ordre — vagyis a szerve-
zettséget. És abban sincs igazuk, midőn mondják, liogy 
Kálvinnál nincs szó isteni jogról. Isteni rendelésen alapul 
Kálvin szerint a szolgálat és Isten adott e szolgálatra 
különböző szerveket (Ef. IV. 11.). 

Hogy ez isteni parancs ós nem jogszabály, mint 
Csiky mondja, az csak játszás a szavakkal. Tisztán em-
beri, földi társasággá degradálnék az egyházat, ha azt 
mondanánk: nincs jus divinum. Kálvin „nem hozta" be 
a református egyházba az „isteni jogot", — mondja a 
szerző. Pedig a midőn Kálvin hangoztatta, hogy igehirdetés 
tanítás, fegyelmezés, diakonia nélkül nincs egyház, és Isten 
igéjének parancsolata következtében megjelölte, beállí-
totta e szerveket: mi mást hangoztatott ő, mint az isteni 
jogparancsok teljesítésének szükségességét. Csak ha tisz-
tán jogászi szempontból tekintjük az egyházat, hagyjuk 
figyelmen kívül az „isteni jogot" és mondjuk, hogy „a 
lelki egyház nem más, mint isteni hit, a mely a Krisztus 
által elplántáltatott az emberek lelkében, a mit csak kép-
letesen lehet egyháznak mondanunk." Ez bizonyára hely-
telen kijelentés, mert az ideális egyház, az Istenországa 
a hit objektuma, a hit számára realitás, mert földi szer-
vezett egyház is, mint a szerző is mondja, azért van, 
mert van Istenországa. 

Helyesen mondja a szerző, hogy „az egyház gyö-
kere a Krisztus egyházalapítása volt," mert sok helyen 
találkoztam már azzal a véleménnyel, hogy Krisztus nem 
is gondolt egyházalapításra és nem adott direktivákat 
ennek berendezésére. A róm. kath. tanítással szemben 
kifejezett negáczió folytán jutottak többen erre az állás-
pontra. Pedig Jézus, ha az „egyházról" csak két ízben 
szól is, de 112-szer említi az evangéliumokban Isten-
országát, a mely nemcsak bennünk van, hanem rajtunk 
kívül is, a mely láttatlan, de látható is ; határai az örökké-
valóságban, végtelenségben vannak, de itt az emberek 
között is és emberek által is megvalósul; kötelességek, 
jogok várnak ebben a belépőkre. Az országnak van ki-
rálya és vannak törvényei. Hát mi ez más, mint egy 
nagyszerű organizmus megalapítása? 

Igazán eszméltető, gondos, beható tanulmányra val-
lanak dr. Csiky értekezései. Irálya is a legtöbb helyen 
szép; kár azonban, hogy itt-ott vannak lókusok, a me-
lyek nagyon magukon hordják a német tudományos 
művek tanulmányozása közben önkéntelenül elsajátított 
nehézkesség és magyartalanság jellegét. Ha zsörtölődni 
akarnék, reámutathatnék még arra is, hogy sok helyen 

felesleges ismétlésbe bocsátkozik a szerző. De ezektől 
eltekintve, a nehéz problémát helyesen és jól oldotta 
meg és müvével az egyházjogi irodalomnak jó szolgá-
latot tett. Jogászok és theologusok élvezettel és haszon-
nal tanulmányozhatják ezen értekezéseket. 

B. Pap István. 

BELFÖLD. 

Protestáns Szövetség.* 
(Válasz egy czikkre.) 

„Tisztázandó kérdések" czímmel a „Lelkészegyesü-
let" 50. számában Kovács László, koronkai lelkész tollából 
egy czikk jelent meg, a melyben azt a kérdést veti fel : 
nem volna-e helyes, hogy a reformátusok az egész 
országban Kálvin neve mögé sorakozzanak, a helyett, 
hogy különféle szervezeteket létesítenének s az erőt 
elforgácsolják. — írja ezt abból az alkalomból, hogy az 
erdélyi ref. egyházkerületi értekezlet átalakult „Erdélyi 
Kálvin-Szövetséggé," s azt a propozicziót teszi, hogy 
ág. h. ev. testvéreink „Luther-Szövetséget" alkotva, ezt 
a két szövetséget, mint kész szervezetet foglalhatná 
magába az Orsz. Yallásegyenlőségi-Szövetség. 

Eltekintve attól, hogy Kovács L. czikkének egész 
iránya egy, az egyházért aggódó lélek tépelődésének 
őszinte megnyilvánulása, egy helyreigazítást kell tennem. 
Nevezetesen azt, hogy nagy tévedésben van Kovács 
L., ha azt írja, hogy „míg az ORLE. alapszabálykér-
déssel és szervezettel vesződött, azalatt mintegy kéz alatt 
megalakult Pesten a Kálvin-Szövetség". Először is, ha 
valaki valamiről nem szerez tudomást, az még nem kéz 
alatt jön létre, — másodszor az 0. E. L. E. és 0 . V. E. Sz. 
még csirájában sem volt, mikor a K. Sz. alapszabályai 
1906 márczius 27-én, az Antal Gábor püspök és Darányi 
Ignácz főgondnok elnöklete alatt, jóval előre, az egész 
országba szétküldött tervezet és felhívás alapján meg-
tartott közgyűlésen elfogadtattak és a belügyminiszterhez 
fölterjesztettek. A különbség az 0 . V. E. Sz. és a K. Sz. 
alapszabályának kálváriája között csak az, hogy a K. 
Sz.-é két évig, az 0 . V. E. Sz.-é egy évig tartott, a míg 
jóváhagyatott. 

A mi azt az ideáját illeti, hogy a Kálvin-Szövet-
séget és az alakítandó Luther-Szövetséget ölelje magába 
az Orsz. Vallásegyenlőségi-Szövetség, — czikkem végén 
foglalkozom vele; de előbb néhány szavam volna a 
„Lelkész-Egyesület" Nagytiszteletű Szerkesztőjéhez, a 
ki Kovács L. lelkész czikkéhez a következő feleletet 
fűzi: „Felelet. Szerintünk az „Erdélyiref. egyházkerület 
egyházi értekezlete", a mikor az Erdélyi Kálvin-Szövet-
séggé alakult, megszűnt létezni. Egy egyesületet meg-
szűntetni csak úgy lehet, ha a megszűntetés szándéka 
a meghívóban előre közöltetik. Ez a kérdés jogi része. 
A Kálvin-Szövetség nagyban zavarja ez idő szerint az 
Országos Vallásegyenlőségi-Szövetség vidéki megalaku-
lásának sikerét; megoszlatja a figyelmet két pont között, 
mindeniknek a hátrányára. A Kálvin-Szövetség megala-
pítói nagy részben azok közül valók, a kik az 0. R. L. E. 
ellen állást foglaltak. Egyrészük az agrár-feudalisokkal 
tart szoros összeköttetést, s épen a felé az irány felé 
hajlik, a mely ellen mi harczolunk. Bár vannak a Kál-

* E czikket nem a harczkeresés, hanem a dolgok tisztázása 
szempontjából közöljük s igen szeretnők, ha eloszlathatná a fenn-
forgó félreértéseket, Szerk. 



vin-Szövetségnek szép számmal olyan tagjai, a kik tagjai 
az 0. R. L. E.-nek is, mind a mellett nincs a szövetség-
kebelében neutralizálva az ellenünk uralkodó szellem. 
Ezért nem lelkesülhetünk a Szövetség propagálásáért. 
Most is kérdésbe tehetjük, hogy vájjon az eddigi for-
dulatnak nem volté 0. R. L. É. ellenes tendencziája? 
A fejlődés meg fogja adni a feleletet. Örvendeni fogunk, 
ha sejtelmünkben csalatkozunk. Egyesületünk tagjainak 
sem azt nem mondjuk, hogy lépjenek be a Kálvin-Szövet-
ségbe, sem azt, hogy tőle tartózkodjanak. Határozzák el 
magukat bölcs belátásuk szerint. Azt azonban hangsú-
lyozzuk, hogy az általunk kitűzött specziális czélok csak 
az 0. R. L. E. kötelékében oldhatók meg; a nagy egy-
házpolitikai czélok pedig az Országos Vallásegyenlőségi 
Szövetségben; mindkettő szabad társadalmi egyesület, 
azért életképessége biztosítva van. A Kálvin-Szövetség 

- már — legalább Erdélyben — a hivatalos pecsét jegyébe 
lépett s igy csak financziális alapot lehet biztosítani. 
Az Országos Vallásegyenlőségi Szövetséget akkor tehetjük 
erőssé, ha abba nemcsak testületeket léptetünk be, ha-
nem egyénenként is belépünk. Nekünk ref. lelkészeknek 
ez idő szerint teljesen elég, ha az 0. R. L. E.-nek és az 
0 . V. E Sz.-nek vagyunk tagjai. A kinek financziái enge-
dik, beléphet költségesebb egyesületekbe is ; a két jelzett 
egyesület azonban — kérjük — első hadd legyen". 

Az Erdélyi Kálvin-Szövetség megalakulásának jogi 
természetét, hatályát, jogász létemre én nem firtatom, 
mert nem az a kérdés, hogy jogi szempontból mi hogyan 
jött létre, hanem az egyház szempontjából mérlegelek 
minden egyházi téren létrejövő alakulást, hogy szüksé-
ges e és erősít-e? Ne a jogi formák felett vitatkozzunk 
ennél a kérdésnél, hanem inkább azt kutassuk, hogyha 
valami jót csinálnának itt, vagy amott, a mivel az alkotó és 
építő kálvinizmus egy lépéssel előrehalad, nem volna-e 
jó a második lépést is megtenni és követni azt, a ki az 
első lépést megtette ? Ne gáncsoljunk mindjárt valamit, 
a mi nem a saját agyunkban született. Ide s tova 4 éve 
dolgozom aK. Sz. ügyeinek előbbrevitelén, de az 0. R. L. E. 
n agy tiszteletű elnöke sehol sem olvasta, hogy azO. R, L. E.-t 
vagy az 0. V. E. Sz.-et lekicsinyeltem, vagy leszóltam 
volna. Ne pártoskodjunk, mert ezzel is csak a klerikális 
áramlatoknak teszünk szolgálatot! 

A K. Sz. 1908. jún. 16-án megalakulván, meg-
kezdte a maga munkáját, lassan és csendesen, mert 
hiszen egyelőre anyagi erő sem állott rendelkezésére; 
de volt lelkesedés és kitartás a munkára egyesekben 
és volt bizalom! Jelszavak helyett igyekeztünk megal-
kotni, a mit lehetséges, közbelépni s közbejárni, a hol 
czélí érhettünk s nyújtani tagjainknak annyit, a mennyit 
anyagi és szellemi erőnk megbír. — Miért zavarjuk 
ezzel az 0. V. E. Sz. czirkulusait? Ha szükség van az 
0. V. E. Sz.-re, ha átérzik a ref. egyház tagjai annak 
életrevalóságát, úgy csatlakozni fognak az 0. V. E. Sz.-hez 
is ! Elvégre a K. Sz, nem azért alakult, hogy összetegye 
kezeit, mert időközben egy más szövetség, más czélért 
létrejött, hanem azért, hogy kovász legyen, mely erjesz-
sze a közönyben elalvó lelkeket egyházerősitő munkára. 
Épen oly jogosultsággal mondhatná bármely más egye-
sület, vagy szövetség is: mit zavarod az én terveimet, 
minek dolgozol te K. Sz. — hagyj engem nyugodtan 
menni előre. 

Azután, hogy lehet csak úgy odavetni, • hogy a K. 
Sz. megalapítói nagy részben azok közül valók, a kik 
az 0 . R. L. E. ellen foglaltak állást, — másrésze pedig 
az agrár-feudalisokkal tart szoros összeköttetést. Én ren-
delkezésre bocsátom tagjaink névsorát s méltóztassék 
egyenként megnevezni, kik az 0. R. E. E. ellenesei, 

vagy kik paktálnak feudális nagyurakkal, illetőleg kleri-
kális körökkel Ilyen odavetett állításokkal szemben a 
K. Sz. nyugodtan hivatkozhatik egy év alatt kifejtett 
működésére. Azt hisszük, hogy sem a genfi út szerve-
zésével, sem a genfi magyar ünnepségekkel, sem Clapa-
réde barátságával, sem a budapesti ref. tanonczotthonnal, 
sem a marosvásárhelyi szervező-irodának és tanoncz-
otthonnak kieszközölt segélyekkel, sem Doumergue tanár 
ide utazásával nem szereztünk szégyent a magyar kál-
vinista egyháznak. Sem pedig kiadványainkban, vagy a 
vidéki összejöveteleinken és budapesti estélyeinken, vagy 
a diakonissza-otthon, a cselédügy, a diakonissza ügy 
érdekében tartott értekezleteinken nem hangzott el egy 
hang sem, a mely nem a magyar kálvinista egyház 
érdekében történt, vagy arra czélzott volna, hogy feudális 
érdekeket szolgáljon, vagy az 0. R. L. E. és az 0 . V. E. Sz. 
ellen irányuljon. 

Az 0. R. L. E. a lelkészek szabad egyesülése. 
Ehhez joguk van, s jól is teszik, ha érdekeik megvé-
désére egyesülnek. így fejlődhetik testületi szellem, csak 
egészséges legyen ez ! Az 0. V. E. Sz. nagy egyház-
politikai czélokat tűzött maga elé. Jussa van neki is 
hozzá. A K. Sz. nem becsiili le ennek törekvéseit sem, 
sőt óhajtja, hogy gyűrje le a 225,000 tagból álló róm. 
kath. népszövetséget s bénítsa meg azt az érdekkört, 
mely klerikalizmus név alatt ismeretes. A „Ne Temere" 
elleni küzdelem jegyében megindulva, nagyon ideje lesz, 
ha végre szót emelhetünk mi is a néppárti politika ellen 
s ha felekezetkülönbség nélkül egyesülünk a jezsiuta 
rendszer túlkapásai ellen. 

A K. Sz. azonban sem specziális körök érdekeit 
nem szolgálja, sem nem politizál, hanem lépésről-lépésre 
igyekszik csendes munkával alkotni egyházerősítő intéz-
ményeket, munkára bírni a kicsinyt, hogy életre keltvén 
a magyar kálvinizmust, átalakítsa az elfajult, elkorcso-
sodott, hitetlen, vallástalan, közönyös társadalmat s újra 
bevigye abba az egyszerű, puritán, takarékos, mérték-
letes, hittelteljes, vallásos kálvini elveket, a melyek 
nélkül nincs élő egyház, nincs keresztyén élet 1 

így állván a dolog, én azt hiszem, hogy nincs 
semmi szükség arra, hogy egymásnak különböző tere-
ken folyó működésére féltékenyen tekintsünk, vagy épen 
meggyanúsítsuk egymást; hanem inkább arra, hogy keres-
sük azokat a tereket, a melyeken erőinket egyesít-
hetjük. 

S még csak azt jegyezve meg, hogy a K. Sz. sem-
mivel sem költségesebb egyesület, mint az 0. R. L. E., 
mert rendes tagdíja 5, pártoló tagdíja 1 korona, — de 
visszatérek a Kovács L. lelkész propozicziójára. 

Nézetem szerint az 0. V. E. Sz., mint főként az 
egyházpolitikai czélokat kitűző szövetség, nem lehet ösz-
szefoglaló Szövetség sohasem, mert nem az egyházpoli-
tika meríti ki az egyháztársadalmi munkát. Az csak egy 
része lehet az összmunkának; hanem alkossuk meg a 
„Protestáns Szövetséget". 

A manapság sokat hangsúlyozott unió ágost. hitv. 
testvéreinkkel formai okokból majdnem lehetetlen egy-
házi téren, — de lehetséges társadalmi úton — mint 
„Protestáns-Szövetség ". 

Ennek a Szövetségnek minden református ós ágost. 
hitv. egyházmegye és kerület tagja lenne bizonyos ala-
pitói díjjal, vagy évi összeggel; ezenkívül minden protes-
stáns egyesület tagja lenne, ugyanilyen, vagy kevesebb 
alapítói vagy évi díjjal. Tagjai lehetnének egyesek is, 
egyházak is. 1 

Már most egy ilyen nagy Szövetség, a mely meg-



alakulásakor számottevő tőkével rendelkeznék, súlylyal 
és erővel is bírna. Szakosztályai lennének: 1. Iro-
dalmi és sajtó, 2. egyházpolitikai, 3. szoeziális, 4. jóté-
konysági szakosztályok, a melyekben szépen elférnének 
a két protestáns egyház legkülönfélébb egyesületei, 
szövetségei. 

A Protestáns-Szövetség minden évben egyszer tar-
tana gyűlést, felváltva az ország különféle helyein s el-
lensúlyozhatná a r. kath. népszövetség nagygyűléseit. 
Szakosztályai ugyanekkor a legkülönbözőbb teendőket 
tűzhetnének napirendre, s a legkülönfélébb intézmények 
kiindulási pontjai lehetnének ezek az évi gyűlések, a 
hol egyúttal minden egyesület a maga évi jelentéseit is 
szétosztogatná. Itt teremhetnének jó gondolatok és esz-
mék s termékenyen hatnának mindkét protestáns egyház 
életére. 

így volna lehetséges egy erős és jó protestáns 
szellemű napilap létesítése is. 

Értsük meg egymást, legyünk egyek nagy dolgok 
létesítésében, mert ebben van az erő! 

Pálóczi Horváth Zoltán dr., 
a Kálvin-Szövetség titkára. 

K Ü L F Ö L D . 

A magyarországi református egyház amerikai 
egyházmegyéje. 

(Folytatás és vége) 

A magyarországi református egyház amerikai egy-
házmegyéjének gyülekezeteiről, e gyülekezetek vallás-
erkölcsi és anyagi állapotáról az eddig közölt és a 
gyülekezetek anyakönyveiből és pénztári számadásaiból 
vett statisztikai adatokat összegezve megállapíthatjuk, 
hogy a mult évben az egyházmegye 20 anyaegyházközsé-
gében az összes évi bevétel 55 ezer 809 dollár 79 centet 
tett ki, ezzel szemben a kiadás 46 ezer 817 dollár 48 
cent lévén, a folyó év elején a gyülekezetek készpénz-
maradványa 8 ezer 991 dollár 31 cent volt. Leszámítva 
a gyülekezetek bevételeiből az 1907. évi áthozatokat 
és a kölcsönpénzeket, a 20 gyülekezetnek a saját népétől 
1908-ban bevétele volt 29 ezer 585 dollár 34 cent 
és így egy gyülekezetre átlagos számítással 1479 dollár 
és 26 cent évi bevétel esik. Ez a mindenesetre szép és 
teljesen kielégítő eredmény azt is mutatja, hogy az évi 
bevételek mindegyik gyülekezetben egyensúlyban voltak 
a kiadásokkal. 

A főbb bevételi tételeket a következőképpen csopor-
tosíthatjuk. A 20 gyülekezetben befolyt: egyháztagsági 
dijak fejében 6695 dollár 84 cent; templomi perselypénz 
czímen 8147 dollár 51 cent; kegyes adományokban 8189 
dollár 49 cent; egyházi ünnepélyeken, mulatságokon 2914 
21 cent; vegyes czímen 3638 dollár 29 cent; hazai 
egyháztól templomépitési czímen nyert ingyensegély 2000 
dollár; kölcsönök 16,468 dollár 19 cent; az 1907. évi 
áthozatok 7756 dollár 26 cent. 

A gyülekezetek templomainak becsértéke 209 ezer 
dollár; a paróchiáké 52 ezer 200 dollár; az üres telkeké 
11 ezer 50 dollár; a bérházaké 25 ezer 600 dollár; a 

templomokban, paróchiákban, üres telkekben és bérhá-
zakban fekvő összes érték 297 ezer 850 dollár. Ezt az 
értéket összesen 167 ezer 640 dollár adósság terheli, a 
melyből 125 ezer 600 dollár magyarországi adósság, 42 
ezer 40 dollár pedig amerikai kölcsön. 

Az egyes gyülekezeteknek az ingatlanokban fekvő 
tiszta vagyonát a következőkben tüntethetjük fel: Alphá-
nak az igatlanokban 4545 dollár tiszta vagyona fekszik ; 
Bridgeportnak 3700 dollár; Buffalónak 950 dollár; East 
Clevelandnak 16,600 dollár; West Clevelandnak 2500 
dollár; Delraynek 6400 dollár; Johnstownnak 1000 dollár; 
Kearsargenek 2300 dollár; New Brunswicknak 1000 dol-
lár ; New-Yorknak 21,000 dollár; Passaicnak 6 ezer 
dollár; Perth Amboynak 5500 dollár; Phoenixvillenak 
4500 dollár; Pittsburgnak 14,665 dollár; a pocahontasi 
egyháznak ingatlan vagyona nincs; South Bethlehemnek 
3000 dollár; Trentonnak 2200 dollár; Wallingfordnak 
3900 dollár ; Windbernek 4000 dollár; Woodbrige-Carte-
retnek 7650 dollár; összes vagyon az ingatlanokban 
130 ezer 210 dollár. 

A legteljesebb tárgyilagosság szem előtt tartásával, 
ezekben óhajtottam megismertetni a magyarországi refor-
mátus egyház amerikai egyházmegyéjének mult évi műkö-
dését, valláserkölcsi és anyagi állapotát. Mellőztem a 
dicsérő vagy dicsekedő szavakat, tisztán csak a száraz 
számokkal beszéltem. Ha van dicsérni vagy dicsekedni 
valónk, úgy maguk a száraz statisztikai számok beszél-
jenek mellettünk. Legyen szadad azonban azt a követ-
keztetést mégis levonni, hogy az amerikai református 
magyarság valláserkölcsi és egyháztársadalmi életében 
a legjelentősebb szerepet a magyarországi egyháznak 
amerikai egyházmegyéje tölti be. 

Az amerikai magyar ref. egyházmegye életéről adott 
kép teljessége végett még felemlítem, hogy két egyház-
község csatlakozása, illetve a csatlakozás folytán a gyüle-
kezeti vagyon liova tartozása peres kérdésében mondott 
ítéletet amerikai polgári bíróság. Trentonban a Reformed 
Church hat magyar református ember nevében indította 
meg a pert a csatlakozottak ellen. A biróság a csatla-
kozott egyház javára döntötte el a pert, s így a trentoni 
egyház összes vagyona a csatlakozottak tulajdonában 
maradt. 

A második pere az egyházmegyének Delrayben 
volt. Dr. Kacziány Géza volt hazai tanár ugyanis egy-
szerűen elfoglalta a delrayi egyházat, a melynek a lel-
készi állása e nyáron üresedésben volt ós a melynek 
presbiteriánus fenhatóság alatt ő akart a papja lenni. 
Októberben volt a törvényszéki tárgyalás Detroitban, s 
a biró a hazai egyház álláspontját fogadta el és elren-
delte, hogy Kacziány Géza dr. és párthívei azonnal 
hagyják el a templomot ós paplakot ós semmi módon 
se avatkozzanak be a delrayi egyház dolgaiba. 

Felemlíteni még azt is, hogy az amerikai Reformed 
Church és a presbiteriánus egyház közösen panasszal 
fordultak a hazai egyház ellen a presbiteri rendszert 
tartó református egyházak világszövetségének ez évi 



júniusában tartott new-yorki főgyűléséhez is. A világ-
szövetség azonban épen ezen a gyűlésen vette fel a 
hazai egyházat rendes tagjai közé; a panasz dolgában 
pedig semmi határozatot sem hozott, hanem visszatette 
az amerikai bizottsághoz. 

Kuthy Zoltán, 
esperes. 

R É G I S É G . 

Régi his tór iák a csepelszigeti egyházak 
életéből. 

Közli: Pataky Dezső. 
(Folytatás.) 

Csak a1 vagyon hát már hátra, hogy egy két szó-
val meg mondjam, mitsoda Rend lészen ezen Új Proto-
collumnak leírásában. Tudni illik Megírom : 

I. Azokat a' dolgokat, mellyek ezen Helységnek 
régiségét és nevekedését bizonyitják. Felhozván ebben 
T. Gyenes András Úr előadását, annak Crisisével együtt. 

II. Az ezen Ekklesiában vólt T. T. Prédikátorok 
Laistromát. 

III. Némelly nevezetesebb Jegyzéseket, mellyeket 
vagy magok tettek, vagy a1-melyeknek másunnan végekre 
lehetett menni. 

IV. Az Ekklesiában szolgált Oskola Tanítóknak 
Laistromát. 

V. Mind a' Tiszt. Prédikátoroknak, mind az Oskola 
Tanítóknak mostani Conventiójokat, 

VI. A most fenn álló Templom építtetésének Histó-
riáját, a : reá tett Költségekről való számadással együtt. 

VII. Az Ekklesia Fundusainak, 's javainak Inven-
táriumát. 

VIII. A Bírák és Curátorok Laistromát. 
Adja a' Jó Isten, hogy ezen igyekezet szolgáljon 

az ő Szent Nevének ditsősségére és ezen Ekklesia külső 
és belső hasznára. 

I-ső Rész. 

Azokról a1 dolgokról, mellyek ezen Helységnek 
régiségét, reformáltatását és nevekedését mutatják. 

1-ször Régisége ezen Helységnek onnan mutattat-
hatnék meg Fundamentomosan, ha ennek leg első meg-
szállásának esztendeje valamelly Protocollumból, vagy 
legalább szóval egymásnak által adott Traditzióból vilá-
gos lehetne ; de mivel sem illyen Protocollumunk nincs, 
sem valami világos Traditziónk : szükség, hogy a mel-
lyek igazságosaknak ' láttatnak, azokból vegyünk erős-
ségeket. 

A.) Erősséget vehetünk ennek Régiségének próbá-
jára abból, liogy ebben a' régibb 's legtörsökösebb 
Famíliák, még Nagy Attyaiktól sem hallottanak semmit 
ennek a' Helységnek megszállásáról; hanem ezt a' Mos-
tani élőknek Ősei is az ő idejek előtt régtől fogva fenn 

álló Helységnek emlegették maradékaik előtt.. . Ezt a 
gondolatot, az Okoskodás Formájában, illyen Feltéte-
lekben lehetne kimondani: 

A' melly Helységnek eredetéről a' legősibb lako-
soknak Ősei sem tudtak Semmi bizonyost, annak igen 
réginek kell lenni. 

Makád Helysége eredetéről pedig ennek legidősebb 
lakosinak ősei sem tudtak semmit (mert ha tudtak volna, 
által adták volna a' maradékoknak); ők is mint régi 
Helységet, tsak úgy tudták ezt. 

Tehát Makád Helységének igen réginek kell lenni. 
B.) Erősség, melly ennek régiségét próbálja az az 

0 Templom, melly ebben a" Helységben fenn állott, és 
a mellyben gyakoroltatott az Isteni tisztelet, mind ezen 
újjabb Templomnak építtetéséig, és a' mellynek kövei 
tészik egy részét e' mostani Templom fa lának . . . Az az 
0 Templom feküdt hosszára napkelettől napnyugat fele,1 

a napnyugoti része erős kő oszlopokkal volt megtámo-
gattatva. Nevekedvén pedig a' Helység, a' déli olda-
lához ragasztatott egy Porticus vagy Czinterem, a' Gyá-
lai elhagyattatott Templomnak köveiből (mellyekről ide 
alább fogunk szóllani.) 

Ezen templomnak építtetéséről, valamint a Helység 
megszállásáról is a' Nagy Attyaiktól sem hallottak sem-
mit a' legöregebb Makádi lakosok is, és az mindenkor 
nagy régiséget mutatott. Ennek napkeleti részéhez volt 
egy Torony ragasztva kő fallal, mellynek fedele 1751-ben 
újíttatott meg, azután ismét tsakhamar, úgymint 1759-ben 
fellyebb emeltetett és ismét új tető alá vétetett, melly 
tetőnek és felemeltetett Résznek Schemáját meg lehet 
látni, fel emeltetésének Históriáját, költségeit, a' Jóltévők 
nevekkel együtt pedig olvasni az 1-ső Protocollum 94, 
97, 98, 101. sat Levelein. Azok a Festett Képek, mellyek 
Kintses János Rectorságában (mert az ő neve után vagyon 
téve ez a' Jegyzés), a' ki itt 1736-tól fogva 1741-ig 
tanított, bé meszeitettek, de ismét kitetszettek, mikor ez 
Uj Templom építtetésekor amaz 0 Templom elbontatott 
és a meszelés a' Falról leverettetett, azt mutatták, hogy 
valamikor Görög, vagy Rátz munka lehetett az, a' mint 
hogy többnyire ezt az egész Szigetet Rátzok lakták 
régen, melly meg tetszik abból is, hogy kivévén azokat 
a' Németekkel a' később időkben megültetett Helysé-
geket, Sz. Sz. Martont, Újfalut és e' két Református Hely-
ségeket, Makádot és Sz. Sz. Miklóst, a' több Helységekben 
mind e' mai napig rész szerént tsupa Rátzok, mint Lórén 
és Tökölén, rész szerént Magyarokkal és Németekkel 
elegyest valók laknak, mint Rátz-Keviben, Csépen, Cse-
pelen. Illyen festett képek vágynák az Oltsai Templom 
oldalán és a' Madotsain is. Akár Görög, akár Rátz 
munka lett légyen ezen Templom, de az igen régi volt; 
sőt arról sem tud senki semmit, hogy és miképpen jött 
az a Magyarok birtokába, melly egyszersmind a' Hely-
ség régiségének is bizonysága. 

(Folyt, köv.) 

1 A mostani templom észak-déli irányban épült, 



IRODALOM. 

E L Ő F I Z E T É S I FELHÍVÁS, 
Isten segítségével az esztendő végére jutván, 

megnyitjuk az előfizetést Lapunk 1910. évi, 53-dik 
évfolyamára. 

Mindazok, a kik Lapunk munkálkodását figye-
lemmel kisérték, bizonyságot tehetnek a felől, hogy 
híven igyekeztünk a magyar protestantizmus ügyeit 
szolgálni. Dicsekedés nélkül mondhatjuk, hogy az 
egyházi, iskolai és egyházpolitikai legfontosabb kér-
désekben lapunk volt az, a mely legelső sorban szót 
emelt és a teendőkre s a védekezés szükséges voltára 
reámutatott. 

Őrálló szerepét híven kívánja folytatni a Lap 
ezentúl is, ha megtalálja a protestáns közönségben 
szellemi és anyagi támogatóját. Sőt tájékoztató mun-
káját fokozni kívánja azzal, hogy minden számban 
ismertetni szándékozik olvasóival a külföldi protes-
táns és nem protestáns egyházak életében felmerült 
mozzanatokat, — valamint regisztrálni a theologiai 
világirodalom figyelemreméltóbb termékeit. 

Bizalommal kérjük tehát protestáns közönsé-
günk jóindulatú támogatasát, Lapunknak minél szé-
lesebb körben való terjesztését és az előfizetési ösz-
szegeknek a mellékelt utalványon leendő sürgős 
beküldését. 

Az előfizetési ár marad a régi: 

egész évre . . 18 kor., 
fél évre . . . 9 kor., 
negyedévre . . 4 kor. 50 fillér. 

Segédlelkészeknek, kongruás lelkészeknek és 
tanítóknak továbbra is évi 12 kor. kedvezményes 
áron adjuk a lapot. 

Miután pedig még jelentékeny az előfizetési 
hátralékok összege, — tisztelettel kérjük hátraléko-
sainkat a díjaknak haladéktalan beküldésére. 

Az előfizetési díjakat kérjük, nem a szerkesztő, 
hanem a lap kiadóhivatala czimére (Budapest, IX., 
Kálvin-tér 7. sz.) beküldeni. 

A szerkesztőség 
és kiadóhivatal. 

A Kálvin-irodalom újabb termékei. A Czeglédi 
Sándor szerkesztésében megjelenő „Kálvin János müvei" 
cz. sorozatnak két újabb kötete jelent meg ismét. Az 
egyik „A Servet-pör aktái" (A Servet-pör cz. gyűjtemény 
D) része), melyeket a franczia, latin és német nyelvű 
eredeti aktákból dr. Kováts István fordított. A 169 lapos 
könyv ára 2 K 50 fill. — A másik „Kálvin János két 
levele% melyeket R.ábold Gusztáv fordított. A 108 lap 
terjedelmű könyv ára 1 K 40 fillér. 

Karácsony. írta Takaró Géza kőbányai ref hely. 
lelkész. Ara 20 fillér. A kis füzet népszerű nyelven, 
de építő modorban mutatja fel a Krisztus születésének 
történetét és annak tanulságait. Karácsonyi s általában 
a téli estéken lelki épüléssel olvasgathatják híveink! 

Izrael története. Az újabb bibliai kritika ered-
ményeinek nyomán írta Csengey Gusztáv, az eperjesi ev. 
kollégium theologiáján az ótest. írásmagyarázat tanára. 
Eperjes, 1909. 8\ 681+1-111. lap. Ara 15 korona. 
(Papoknak és tanítóknak 10 kor ). A mű, a melynek 
megjelenésén őszintén örülünk, nem szaktudósok szá-
mára készült, az ó-testamentumi hagyományt szigorú 
kritika alá veszi, de egyszersmind meg is védelmezi a 
romboló kritikai irányzatokkal szemben. Hogy milyen 
módon és mily eredménnyel, azt beható ismertetése kap-
csán fogjuk elmondani. Itt, most csak a legnagyobb jóin-
dulattal hívjuk fel reá olvasóink figyelmét. 

Az Elet Könyve magyarázata. Ez alatt a czím 
alatt készül kiadni Murányi János péczeli ref. lelkész 
dr. Delitzsch Ottó lipcsei egyetemi tanár magyarázatai 
alapján, az ó- és új testamentum magyarázatát. A munka 
hat, negyven-negyven íves kötetre van tervezve. Egv kötet 
ára, kemény, fekete vászonkötésben 8 kor. Az első kötet 
a jövő év folyamán, a többi pedig az első kötet után 
félévenként. Murányi János vállalkozását tiszteletremél-
tónak ítéljük. Igen nagy szükségünk is volna már egy 
magyarázatos bibliára. A mutatvány ívből azonban úgy 
látjuk, hogy nem igen kívánja felhasználni az objektív 
bibliai kritika és archeologia általánosan elfogadott ered-
ményeit, a mi pedig sokat levonna értékéből. Őszintén 
ajánljuk, hogy szerző ne zárkózzék el ezek elől az ered-
mények elől. 

Egyházi beszédek. írta Soós Károly, búcsi reform, 
lelkész. Komárom, 1909. Ára 2 kor. 50 fill. 8-r. 105 1. 
Hegedűs és Sándor bizománya. A kötet 15 alkalmi és 
ünnepi beszédet tartalmaz. A beszédek nemesen nép-
szerűek. Szerkezetük is tiszta, átlátszó. Egy helyen azon-
ban olyan térre lép a szerző, a melyet leghatározot-
tabban elítélünk. Azt mondja: „Jézus testvére, Eszter 
Kánában lakodalmát tartja" (17. 1.). Hol veszi ezt a 
tudományt? Mert a bibliában nincsen. Es szabad-e holmi 
apokrifákat és zsidó traditiókat a templomi szószékben 
kész igazságképen hirdetni? Tudjuk, hogy Masznyik 
dr. így ír Jézus élete cz. művében. De ha ő neki lehet 
ezt tenni ott, nem lehet a papnak a kathedrában. Masz-
nyik, mint traditiót említi, s íme már Soós, mint való-
ságot tanítja. Ezt tenni pedig a bizonytalan traditió alap-
ján nem szabad. A prédikátori tisztség a legnagyobb 
körültekintést és tapintatot kívánja. A könyv kapható 
a bizományosnál, Debreczenben. (Sz. J.) 

Emlékezés Kálvin Jánosra. írta s a mezőföldi 
ref. egyházmegye lelkészértekezletén fölolvasta: Miklós 
Géza székesfehérvári lelkész. Kiadta a mezőföldi ref. 
egyházmegye. 8°, 29 lap. Ara: ? A tartalmas dolgozat 
szeretettel, erővel jellemzi a nagy reformátort és ügye-
sen sorakoztatja fel a Kálvin reformátori nagyságát bizo-
nyító tényeket és nyilatkozatokat. Bár nem vindikál ere-
detiséget, mégis méltó hely illeti meg Kálvin-irodal-
munkban. 

A „Jó Paj tás" . Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
gyermeklapja minden újabb számával megnyeri a gyer-
mekvilág tetszését. Nagy öröm lesz a gyermekeknek a 
„Jó Pajtás" kettős karácsonyi ajándéka: a díszes és 
gazdag tartalmú almanach ós a csinos kis tárczanaptár 
is, a melyet a bő tartalmú és szép kiállítású karácsonyi 
számmal egyidjűleg kap meg minden előfizető, de meg-
kapják az újévkor belépő új előfizetők is. A „Jó Pajtás" 
a Franklin-Társulat kiadásában jelenik meg; előfizetési 
ára negyedévre 2 K 50 fill., félévre 5 K, egész évre 10 
korona Mutatványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal 
(Budapest, IV., Egyetem utcza 4.) 



A Protestáns Szemle deczemberi füzete, Szöts 
Farkas szerkesztésében a következő tartalommal jelent 
meg: A reformáczió ideáljai. JRaffay Sándor. — A lip-
csei Institut fíir Kultur- und Universal Geschichte és a 
történeti felfogás új módszerei. V. S.. — Gályarabjaink 
megszabadítása. Thury Etele. — Külföldi egyházi élet. 
p—f. — A hazai irodalom termékeiből Csengey Gusz-
táv: Izrael története, Thaly Kálmán: De Saussure Gzé-
zárnak, II. Rákóczi Ferencz udvari nemesének törökor-
szági levelei és följegyzései s dr. Barthos Kálmán : A 
budapesti ref. főgimn. első félszázada cz. művei, a külföldi 
irodalomból Liebster: Kirche und Socialdemokracie cz. 
műve nyertek ismertetést. — Magában foglalja végiil a 
füzet a társulati évkönyvet, a társaság évi közgyűlésén 
elhangzott beszédekkel, jelentésekkel, a kiadványok raktári 
jegyzékével s a tisztikar és a választmány névsorával. 

Ünnepnapok. Tíz alkalmi beszéd. írta Soltész 
Elemér, nagybányai ref. lelkész. A díszes kiállítású 
kötetet szerző, tiz éves lelkószkedése emlékéül gyüle-
kezetének ajánlotta. Soltész Elemérnek, mint az Igehir-
dető egyik szerkesztőjének neve és írói értéke eléggé 
ismeretes, s ezt a jó hírnevet jelen kötete is csak 
gyarapítja. A kötet beszédei ugyan alkalmi beszédek, 
de ez alkalmak részben évenként ismétlődvén, haszonnal 
olvasgathatják őket a lelkipásztorok. A mű ára három 
korona s kapható az Igehirdető kiadóhivatalában, Nagy-
bányán. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A ranki evang. gyülekezet 
Lukácsik Mihály szarvasi segédlelkészt, — az urai új-
falui evang. gyülekezet Zongor Béla győri hitoktató-
segédlelkészt, — a póniki evang. gyülekezet Szelényi 
János breznóbányai segédlelkészt, — a kajántói ref. 
gyülekezet Nagy Béla mezősomosdi lelkészt, — a pozso-
nyi evang. gyülekezet Rácz Vilmos theol. magántanárt 
választotta meg lelkipásztorává. 

Lelkészbeiktatás. A szirk-turcsoki evang. gyüle-
kezet új lelkipásztora: Makoviczky Emil f. hó 12-dikén 
foglalta el hivatalát, a melybe, mint esperesi megbízott, 
Kálmán István körlelkész iktatta be. 

Kálvin szobra. Somogyi Sándor debreczeni fiatal 
szobrász Kálvin-szobrokat készített és bocsát árúba. Az 
egyik szobor a gondolkozó, magát Isten előtt megalázó 
Kálvint ábrázolja, a mint kezeit a Szentírásra téve, mint-
egy ismételni látszik arczkifejezésében : Soli Deo Glória ! 
A másik szobor a predestináczió tanát vitató Kálvint 
ábrázolja, fölemelt fővel, az elhatározottságot és meg-
győződést kifejező testtartással, jobbjával reámutatva 
Róma 9:15—16 verseire. A szobrok 54 cm. magas-
ságban, a legfinomabb gipszből készülnek, fehér, elefánt-
csont és bronz színben. Aruk 20—20 korona; de kap-
hatók 2 korona havi részletekre is. A művész a befo-
lyandó tiszta jövedelem 25%"á.t a Debreczenben állítandó 
Kálvin-emlékre ajánlotta föl. A megrendelések a művész 
czimére, Debreczen, Füvészkert-u. 2. alá intózendők. 

Aranykönyv. Herincs István és neje Györy Klára 
az urai-újfalusi evang. lelkész és tanító fizetésének javí-
tására 1000—1000 korona alapítványt tettek. 

A debreczeni Kálvin-emlék ügye, a mint a Debr. 
Prot. Lap írja, szépen fejlődik. Eddig 5919 kor. 81 fill. 
folyt be. A várható összegek nagyobb része azonban 
még ezután fog beérkezni. — Ezzel a hírrel kapcsolat-
ban azonban feltesszük a kérdést: mi lesz a debreczeni 
Kálvin-emlék ? Erre nézve, tudtunkkal, még nem volt 

közölve semminemű tájékoztatás; már pedig sokan tudni 
szeretnénk, hogy mi is lesz az, mert csak ennek tudása 
adhat módot annak eldöntésére, hogy adományainkkal 
hozzájáruljunk-e annak felállításához, vagy ne ! 

A budapesti VI—YII. kerületi ref. templom kisze-
melt telkének megvásárlása, a mint értesülünk, lehetővé 
válik. A főváros tanácsa ugyanis olyan javaslatot tesz a 
közgyűlésnek, hogy a visszakért Izabella-utczai telek 
fejében a város oly kárpótlási összeget adjon az egy-
háznak, hogy azzal és meglevő alaptőkéjével a paró-
khiális kör már belemehessen az új telek megvásárlásába. 

Orsz. Vallásegyenlöségi Szövetség alakulás. Nagy-
szokolyban, Kiss Lajos lelkész buzgólkodása folytán, meg-
alakították az Orsz. Vallásegyenlőségi Szövetség fiókját, 
s maga a ref. egyház is belépett egyesületi tagként a 
Szövetségbe. — Ézzel kapcsolatban említjük meg, hogy 
a Szövetség fiókjainak megalakítása ügyében rövid idő 
alatt szét fognak küldetni az új felhívások. Az akczió 
megindítását eddig az alapszabályok keserves, csak 
kerengő utakon való kézhez vétele, azoknak kinyoma-
tása és a Szövetség czéljait ismertető füzet elkészítése 
késleltette. Reméljük azonban, hogy post tot discrimina 
rerum, rövid idő alatt abban a helyzetben lehet a veze-
tőség, hogy megindíthatja a szervezés komoly munkáját. 

A „fekete sereg" évkönyve. Nem Mátyás király 
hanem Loyola Ignácz fekete seregének évkönyvéről kívá-
nunk megemlékezni. A jezsuiták magyarországi és ausz-
triai „tartományának" ugyanis most jelent meg az 
évkönyve. Főbb adatait az alábbiakban adjuk : A rend-
nek Magyarországon s Ausztriában ez idő szerint ösz-
szesen 752 tagja van. Közülök 378 áldozópap, 140 sko-
lasztikus, 239 pedig laikus-testvér (koadjutor). A tarto-
mánynak 29 háza van, ebből Magyarországra esik 6. 
Ezek: a kalocsai kollégium 28 atyával, 19 skolasztikussal 
s 18 laikus-testvérrel, összesen 65 taggal; a pozsonyi 
kollégium 20 páterrel, 32 skolasztikussal, 11 koadjutorral; 
a nagyszombati ház 14 atyával, 12 skolasztikussal, 19 
laikus testvérrel; a budapesti rezidenczia 11 páterrel, 5 
szolgatestvérrel; a szatmári rezidenczia és konviktus 6 
páterrel, 1 skolasztikussal, 10 koadjutorral s végül a 
zala-nagykapornaki rezidenczia 3 páterrel és 8 szolga-
testvérrel. A társaságnak az egész világon ez idő sze-
riet összesen 15,930 tagja van ; köztük 7564 miséspap, 
4375 skolasztikus és 3991 szolgatestvér. Hatalmas had-
sereg, a mely bátran száll síkra a pápás egyház érdekeiért. 
Számuk épenséggel nincs apadóban. A legutóbbi évben 
170 új taggal gyarapodott a társaság. 

ISKOLA. 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a bonyhádi evang. főgimnázium V—VIII. osz-
tályainak a nyilvánossági jogot és az érettségi vizsgá-
latok tartásának jogát véglegesen megadta. 

A hitoktatási nyelvrendelet ügyéhez. A görög-
keleti román egyház érseki konzisztóriuma legközelebb 
tárgyalta a királynak-ama döntését, a mellyel a konzisz-
tóriumnak a miniszteri rendelet végrehajtását megtagadó 
határozatát megsemmisítette. Az érseki konzisztórium még 
most sem hajlandó a rendeletnek engedelmeskedni, hanem 
elhatározta, hogy újabb felterjesztéssel él a kultuszminiszter, 
útján a királyhoz a melyben kifejti, hogy előbbi álláspont-
jából nem engedhet, miután a hitoktatás tisztán egyházi 
ügy, a melybe a világi hatóságoknak beleszólásuk nem 
lehet. — Elvárjuk azonban, hogy erre a felterjesztésre, 



akár gr. Apponyi, akár az utánna következő kultusz-
miniszter, csak a törvényes retorziók alkalmazásba véte-
lével fog felelni! 

G Y Á S Z R O V A T . 

Bodogh Tamás, az emődi ref. gyülekezet lelki-
pásztora, f. hó 16-dikán, 63 éves korában elhunyt 

Legyen áldott emlékezete ! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-

nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester ós egyházi szerel-
vény-gyároshoz (műhely, raktár és elárúsítás Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 19. sz.) A czégvezetőség nagy képes 
albumárjegyzéket minden érdeklődőnek ingyen és bér-
mentve küld. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget & Szerk. 

r —— —- '" ^ 
A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségné! 
és hurulos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvirkereskedésekbeu vagy a özliiye-Lipóczi S»tlvator-forrá«-

Vállalat.uál Budnpest, V. Rudolf-rakpart 8 

Természetrajzi] 

lege lőnyösebb be-
szerzési forrása. 

i/r>2 

F w f O l l l é f t w M l a b o r a t o r i u m i íelszerelé-
L l U & l f fej m h U M U sek és tanszerek gyára 

Budapest, VIII. ker , Baross-utcza 21. szám. 
R é s z l e t e s Képes á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M e c h a n i k a i g y á r . Ü v e g f u v ó - m ü h e l y . 

T E L I F Ü R D O K U R A 
A BUDAI SZT. LUKACSFÜRDÓ 
nagyszállodájában és Thermal-szállodájában 
lakás teljes ellátással naponként 10 koronától feljebb. 
Minden szobától fűtött folyosók vezetnek az iszapfür-
dőhöz. Természetes forró-meleg kénes források, iszap-
borogatások. Prospektust küld a 

SZENT LUKÁCS-FÜRDŐ R.-T. BUDAPEST, BUDÁN. 

Ninhanífokozüerenda? 
A Imngfoliozó serenda??? 

Reményi Mihálynak, 
a magyar kir. Zene-Akadémia házihangszer-
készítőjének legújabb találmánya, melynek bár-
mely rosszhangú hegedűbe helyezése által, az 
sokkal jobb, erősebb és nemesebb hangot kap. 
Kezesség! Minden egyes hangszerért. Elis-
merő levelek százával megtekinthetők. Re-

ményi elismert elsőrangú mű-
hegedű-készítési műterme 

Budapest, Király-u. 58. 
Telefon 8 7 - 8 4 . 1 5 / 1 4 

A Hubay-quinttiszta húrok egye-
düli készítője. — Régi és saját 
készítményű mesterhegedűk leg-

nagyobb raktára. 

Régi hegedűk, cellók meg-
vétetnek vagy becseréltet-
nek a legmagasabb árakig. 

js 
Egyletek, intézetek és társulatok részére 

GYÁSZKOCSI K 

és ehhez tartozó lótakarók, lószerszámod, lótoiíak, kccsisBltilnyök, ravatalozás! czlk-
kek. Lajánlatokat és kBltséyvetést kivánatra ingyen és bérmentve küld a 

Bud3pesti paszomány-, §yászkocsi- és ravatalgyár r.-t. 
B u d a p e s t , VI., N a g y m e z ö - u t c z a 4 6 / a . 1 9 / 1 8 

vi l lamosgépekkel berendezett 
K I L V J C K " I I U cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, VII., Garay-u. 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszert (pneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
37 év óta 16(10 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Örgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal ki-

vánatra díjmentesen szolgál. 



A l e g j o b b 

kályhákat és Á , kandallókat 
i szál l í t c a á s g á r l é s i a e l x ' á . l y i 

H E / I M H E * - n d - s T a r t s z á l l í t ó 

H t u i a p e < » t 4 T l i o n e t - u c i 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 , c s a l a d i h á -

z a k , 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 1 0 0 , 0 0 0 v a n b e l ő l e h s e z n á l a t b a n 
V a l ó d i 

c s a k e z z e 
a v ó d ö -

j e g y g y e l . 

M E I D I N G E R - O F E N 

ífór H . H E I M ^ 
P r o s p e k t u s o k é s k ö l t s é g v e t é s e k I n g y e n é s b é r m e n t v e . 
Beszerezhe tő c s a k i s a gyárban v a g y a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d w a r b a n . 
M ó r i a V a l é r i a U t o * a l O . s z . 

Báró Kemény József úrnál ISaros-tlémetI (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
J L e f b i z t o s a l i l t o l c s ó Hz^m ! Á r j e g y z é k k i v á n a t r a b é r m e n t v e . 

• ív 
flv fa 

• fa 
* A 

K é s z í t ü n k o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t , m i n -

i j é n s t y l b e n . j u t á n y o s 

t e l t é t e l e k m e l l e t t . 

fa vf 

v a g y e g y l e t i d í s z - $ 
* 

# 
z á s z l ó k a t 

Rétay és Benedek 
Budapest, ÍV., Váci-utca 5 9 szám. 
A j á n l j á k az á g o s t a i é s e v . ref. e g y h á z a k r é s z é r e az összes 
felszerelési tárgyaihat, u. m . : Urasztal- é s szószékteritökei 
a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a legdíszesebb hímzett k iv i t e lben , bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket é s tányérokat, keresztelő me-
denczéket é s kancsókat, csillárok, feszület é s gyertyatartókat 
k ü l ö n f é l e a n y a g b ó l s t y l s z e r ű k iv i t e lben , oltárképeket vá -
s z o n r a m ű v é s z i l e g f e s t v e , b á r m e l y n a g y s á g - é s a lakban. 

• ^ Á r j e g y z é k k ö l t s é g v e t é s e k , r a j z o k é s m i n t á k a t b é r m e n t v e k ü l d ü n k . 
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Orgona-
harminiumokat 

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 s z á l l í t 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapes t , X., D e l e j - u t c z a 2 5 / b . s z . ( T i s z t v i s e ' ö -

t e l e p ) . 

T a n e r ő k n e k s l e i k é -Á r j e g y z é k i n g y e n 

é s b é r m e n t v e . 
s z ű k n e k külön s z á z a -

l é k e n g e d m é n v 

R é s z l e t f i z e t é s e n g e d é l y e z v e . 

B é r m e n t e s s z á l l í t á s a z u t o l s ó v a s ú t i 
á l l o m á s i g . 

Marx és Mérei 
B u d a p e s t , V I . , B u l c s ú - u í c z a 7 . 

T u d o m á n y o s m ű s z e r e k g y á r a . 

T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

I 

1 
i 

G y á r t a n a k : f i z i k a i , k é m i a i , g e o d é z i a i ] 

m ű s z e r e k e t . — E l e m i , p o l g á r i é s k ö z é p - ; 

i s k o l á k t e l j e s b e r e n d e z é s e . — 8 0 m u n - ' 1 

k á s , 1 6 l ó e r ő . 

F e l e k e z e t i e l e m i i s k o l á k a l e g o l c s ó b b a n 
s z e r e l t e t n e k f e l , a z ú j t a n t e r v s z e r i n t . 

K i t ü n t e t v e : 1 9 0 6 - b a n á l l a m i e z ü s t é r e m , 

! 9 0 7 - b e n a r a n y é r e m . 2 /35 „ ^ 

l i l i l i i i l l 
Kállai Lajos motorgyára 

B u d a p e s t , V í . , G y á r - u t c z a 2 8 . 

Te l j e s Jótá l lás ki tOnő c s é n l é s é r t . íj 

A jelenkor legefjyszorübb és legtökéletesebb 
motoresépiökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Kzen l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e 
é r d e k é b e n haszná l t k ö z g é p e k 

c s e r é b e v é t e t n e k . 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos henzinlokoinobil-

eséplokészjeteii 

kettős tisztitó-szerkezettel. 

! Egyedü l l é t e z ő ú l d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrzd és biztosító 
szelep. Kiiíön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetögépek stb. 

E z e n m o t n r c s á ü l ö - k é s j í e í e k t e l l i l f i i u l h c t s t i a n k i t ű n ő s é g e f e l ö l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 



H a s z n a * ™ 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsHlapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
saerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

Orgona- és harmoniumgyár 
gfizerfihajtás- és saját villamosvílágítással berendezve. 
ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 

cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) é s „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód* és a változatok egyszerű 

Jn IB AJJ HBÜIÜÍIU kezelése mellett, az időjárás minden viszon-

'sJffi 1 I 6 J j j tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
- • • / j L ^ jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
• 1 - lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minaen nagyságban. Harmoiuumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállt 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

PROTESTÁNS ÁRVAHÁZI 
KÉPES NAPTÁR 1910-RE 

SZERKESZTETTÉK 

RAFFAY SÁNDOR ÉS SZABOLGSKA MIHÁLY 

Ára 6 0 fillér. 

E g y e s p é l d á n y után a porto 
2 0 fill., 10 példány rendelé-
séné l b é r m e n t e s szál l í tás . 

M e g r e n d e l h e t ő : 

Kókai Lajosnál 
Budapest, IV., Károly-u.1. 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 

Ezredéves országos kiállítás 
díszoklevél. 

a legegyszerűbb kiviteltől 
a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csi l lárok. 

Fém- és díszmíitár-
gyak. Valódi 
K i rá ly -o la j 

a legjobb biztonsági pet-
róleum. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz. ; VII.. Erzsébet-
körút 19. sz.; VIII., Üllöi-
út 2 sz., Kálvin-tér sarkán 
Pozsony: Lőrinczkapu-ntca" 
Kolozsvár: Mátyás király-tér' 
Debreczen : Simonffy-utcza" 

BARTSCH BÉLA 
Bar t s ch Gyula volt ezüst- és ékszergyáros 

testvére, ajánlja jól berendezett műhelyét 

arany-, ezüst- és ékszerr 
munkák elkészítésére. 

Régi ékszer- vagy aranyneműeket a 
legdivatosabb kivitelben á t a l a k í t . 

Régi aranyat, ezüstöt és drágaköve-
ket a napi árfolyam szerint bevált 

vagy cserébe vesz. 

E z ü s t evőeszközök a legjutá-
nyosabb árban. 

Javítások leggyorsabban és olcsón 
:: teljesíttetnek. :: 

BUDAPEST, IV., Korona-
here zeg-u. 9. 

Udvari bolt 5. sz. 



Aparochíálís könyvtári bizottság 
kiadványainak bizományi kezelését reánk ruházta 
át és így tisztelettel tudatjuk, hogy az eddig meg-
jelent következő könyvek nálunk rendelhetők meg: 

Varga Lajos: A keresztyén egyház tör-
ténelme. I—III. kötet, kötve . . 30 K 

Pruzsinszky Pál: Kálvin János. I. kötet, 
kötve 8 tt 

Kálvin János: A keresztyén vallás rend-
szere. I. kötet kö-We . . . . . Í2 „ 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatala 

Debreczen. S> 

Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m o n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

E!SÜ magyar — vil lamos erőre berendeze t t — hanpszergyár . 

STü̂ ĴÎSEH íjcs udvarihan98zerfly^ro8' a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest , II,, Lánczíhd-u, 5, sz, Gyár: Üntöház-u, 2. sz. 
'1 ováb. ;i ajanlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
liúros-, vonós és ftivo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai £fy
b£ 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivifel nagyban = 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

Pontos és = 5 e v i = z® 

jótállás mellett! ^ 

tm I L g y h á z i s z e n t e d é n y e K , 
úrvatöora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

í * 

w ^ ^ „ a r a n y és e z ü s t é k s z e r e R , z* 
^ ^ a a ^ p j evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is!-"ajgísgg ^ 

Javí tásokra s v idék i megrende lésekre különös gondot fordí tok. Ár jegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve . PGF/IOS f l l r # JlitányOS 
2 3 / 0 * kiszolgálás! / J L / árak! 

| P O L G Á R R A L M A N ~ J M | 
miiarás és éüszeresz, az ev, ref. egyházak szállítója, 

| B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t - K o r ú t 2 9 . S 

' ét 
UOHNYÁNSZKY VTKTOB GP. FC.S KTA. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 46854. 
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