
KÜLÖNFÉLÉK. 

Dr. Tiele, Németalföld egyik legnagyobb theologusa jau. 11-én, 
71 éves korában bevégezte életét. 1830-ban született Leydenben. Eleinte 
lelkész volt, eló'bb Moordrechtben, azután Rotterdamban; 1873-ban a 
leydeni remonstrans seminarium tanárává választották és 1877-ben a 
leydeni egyetem egyik tanszékére nevezték ki. Vallástörténelmi, vallás-
bölcsészeti tanulmányai európahirű tudóssá tették. Müvei közül „A 
vallástörténelem alapvonalai" angol nyelven is megjelent. 1896. és 
1898-ban ó't hivták meg Angolországba a Gifford-féle alapitványból 
rendezni szokott vallástudományi felolvasásokra, melyeket „Bevezetés a 
vallástudományba" czímen két kötetben adott ki. Az egyptoini, babyloni 
és persa vallásokról irott munkáit csak részben forditották le franczia 
és angol nyelvre. De mindezek a müvek nagyon értékesek, mint eredeti 
kutatásnak és tanulmánynak az eredményei. A remonstrans egy-
ház iránti szeretetét mutatja különösen az, hogy egyetemi tanár-
kodása alatt is fentartotta összeköttetését a remonstransok seminariumá-
val; só't a mikor az egyetemtől hetvenéves kora következtében vissza-
vonult, a remonstransoknál akkor se mondott le állásáról. Mint remon-
strans, mint szabadelvű theologus az angol unitáriusokkal barátságos 
viszonyban volt és azoknak évi gyűlésein, dr. Kueuen tanártársával 
többször megjelent. 1875-ben egy ily alkalommal, mikor szerencsés volt 
e sorok irója ahhoz, hogy vele személyesen találkozzék, a keresetlen maga-
tartású nemes férfiút megismerje, meleg érdekló'dést tanúsított a magyar 
unitáriusok iránt is, kik a X V I I . százévben a németalföldi remonstransok-
kal szoros összeköttetésben állottak. Tiele nevét a hol ismerték, min-
denütt részvéttel fogadták halála hírét. Angolországban a „Times" 
politikai nagy lap is rokonszenves sorokat szentelt a jeles tudósnak. 
Kegyelettel emlékezünk meg mi is ő róla. 

D a r á n y i Ignácz minister, a dunamelléki ref egyházkerület 
most választott főgondnoka a lelkésznevelésről a következőleg nyilat-
kozott: „Meg vagyok gyó'zó'dve arról, hogy egyházunknak mindnyájunk 
által hó'u óhajtott felvirágzása első sorban attól függ : tudnak-e theo-
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logiai akadémiáink kellő számú, magas miveltségű és apostoli buzgósága 
lelkészeket kibocsátani és a gyülekezetek vezetésére sorompóba állítani ? 
Én teljes erővel rajta leszek, hogy egyházkerületünkben a papneveié? 
minden tekintetben minél magasabb színvonalra emeltessék". 

A templomépí té sze trő l . Közelebbről két figyelmet érdemlő 
munka jelent meg Németországban. Az egyik a Cornelius Gurlitt 
„Kunstgeschichte"-je Stuttgartban, a másik Muthesius „Die neuere 
lárchliche Bankunst in England" ezímü munkája Berlinben. Dr. Gurlitt 
drezdai épitész előzőleg megírta „Geschichte des Barockstils" és „Die 
Kunst des 19. Jahrhunderts" czímü műveket és közreműködött Fritsch 
„Der Kirchenbau des Protestantism us" (Berliu, 1893) ez. munkájában. 
E munkák tárgya nemcsak történelem, hanem egyszersmind törekvés arra, 
hogy a protestáns templomnak megfelelő építészeti stylus állittassék 
meg. A templom ki kell hogy fejezze a vallási elvet. A protes-
táns gyülekezet a szószék körül gyülekezik és az úrasztala körül. A 
protestáns templomnak ez kell, hogy a központja legyen. A középkori 
gothikus stylusnak felújítása és módosítása Muthesius szerint kevésbbé 
bizonyult szerencsésnek a protestáns templom számára. Muthesius, kit a 
porosz közmunkaügyi minister küldött Angolországba a templomépítés 
tanulmányozására, előszeretettel viseltetik a disseuterek templomépitése 
iránt. Részünkről kevésbbé szeretnők, hogy ha az angol dissenterek 
templomai mintául fogadtatnának el, mert azoknak egy része inkább 
a felolvasásra szánt terem benyomását teszi, semmint egy templomét. 
Spurgeon „Tabernacle"-je meg, mely néhány évvel ezelőtt a tüz mar-
taléka lett, nem is felolvasásra való teremnek, hanem színháznak lát-
szott. Hogy ha a gothikus kevésbbé alkalmas, lehet találni más stylust, 
melylyel a protestáns elvet inkább lehet kifejezésre juttatni. De a fel-
olvasásra való terem templomépitési stylusnak nem fogadható el. De 
azok a régi templomok se, melyek minden stylust nélkülöznek. 
S éppen azért írjuk e sorokat, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
gyülekezeteink, ha új templomot akarnak építeni, ne építsék a régi 
mintára, ne építsék minden stylus nélkül; hanem forduljanak szakértő 
emberekhez, műépítészekhez, kik már a fentjelzett munkáknak, melyek 
rajzokkal és képekkel vannak ellátva, igen jó hasznát vehetik. Kisebb 
mértékben is lehet jó stylusban építeni. S az így alkotott müvek aligha 
többe kerülnek, mint a pótlásokra szorult házilag tervelt építések. 

„Szent István király intelmei" czímen forog 1738 óta köz-
kézen egy obskurus középkori barátirat, melyhez Szent István királyunk-
nak éppen annyi köze van, mint Szent Péternek vagy Szent Ivleofás-
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nak. Most „a magyar királyság és kereszténység kileuczszázados 
évfordulóján" a kath. tudósok közzéteszik e nevezetes intelmekre 
vonatkozó adatokat s beszámolnak a homályos és gyanús eredetre 
vonatkozó különféle vélekedéssel is. (Századok 1901. 922—990. I.) 
Olvasóink okulására közöljük a szentháromság tagadásáról szóló részletet, 
mely Engel történetírónk szerint sem vonatkozhatik a Szent István 
korára, mert ilyen szentháromságtagadók a nyugati egyházban csak a 
XI . sz. végén és a XI I -d ik százban léptek fél egyes skholastikusok 
megjelenésével. 

„Hidd és minden kételkedés nélkül valld a mindenható Atya-
istent, minden teremtménynek alkotóját; az 6' egyszülött fiát, a mi 
Urunkat, Jézust, a ki az angyal üdvözlésére szűz Máriától született és 
az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett; a szent Lelket, 
a ki a próféták, apostolok és evangélisták nyelvén szólott, a tökéletes, 
feloszthatatlan és szeplőtelen egy istenséget". 

íme a Szent István király állítólagos hitvallása nem a katholikus 
dogmák szerint hangzik, hanem az unitárius szellemű első apostoli hit-
formával teljesen egy nyomon jár. Az obskurus középkori barát, ki ez 
intelmeket Szent István hitelére egybetákolta, következő' megjegyzést 
fűz még az előadottakhoz : 

„Ez a katholikus vallás, melyet — mint szent Athanáz mondja 
— ha valaki igazán és erősen nem hisz, nem üdvözülhet". 

Majd kiesve a fölvett apostoli szerepből, intését ily inquisitóri 
hangon folytat ja: 

„Ha alattvalóid közül valamikor akadnának olyanok, a kik a 
szent Háromságot fel akarnák osztani, vagy elvenni belőle, avagy 
hozzáadni valamit: tudd meg, hogy ezek az eretnekség fejének szolgái 
s nem az egyház fiai. Az ilyeneket ne tápláld és ne védelmezd, hogy 
magad is barátjuknak és támogatójuknak színében ne tűnjél föl ; mert 
az ilyen emberek a szent vallás fiait is teljesen elrontják és a szent-
egyháznak ezen új nyáját tönkreteszik és szétszórják. Hogy ez meg ne 
történjék, kiváló gondod legyen rá". 

Az itt felmutatott részt a X V I I I . sz. folyamán Spangár András 
és jezsuita társai szives készséggel alkalmazták volna az unitáriusokra, 
de nyilvánvaló, hogy a Szent Istvánnak tulajdonított kifejezések nem 
vonatkozhatnak azokra, a kiknek sohasem volt törekvésők, hogy a 
szent Háromságot „felosszák" vagy „elvegyenek belőle" avagy „hozzá-
adjanak valamit". Az unitáriusok még csak szűz Mária tiszteletét sem 
toldják hozzá, mint katholikus feleink elég gyakran teszik; ők egy-
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szerűen ignorálják a háromságot. S épen ezért nem is lehet őket igaz-
ság szerint szentháromság-tagadóknak nevezni, mert az unitáriusok 
tisztultabb vallási felfogása szerint soha sem létezett az a szentháromság; 
a sehol nem létezőt tagadni pedig merőben hiában valóság volna. 
Ezért vetették el őseink a nekik nem tetsző antitrinitarius elnevezést s 
alkották helyette az álláspontjukat hivebben kifejező unitárius nevet. 
Az unitáriusnak t. i. legkisebb gondja arra, hogy tagadja a háromságot, 
mi szerinte nem is létezik; Ő annál sokkal határozottabban az Isten 
egységét vallja, a gyümölcstelen, puszta tagadás helyett. 

K. F. 

Felekezetné lkül i ek . Az egyik fővárosi politikai lap e czímen 
ezeket ir ja: 1896. október elsejétől kezdve a különböző vallásfelekezetek 
kötelékébe tartozó magyaroknak szabadságukban áll egyházuk köteléké-
ből kilépni s felekezeten kívülinek lenni. Mikor az erről szóló törvényt 
meghozták, minden egyházat félelem fogott el, mert mindegyik attól 
tartott, hogy hiveik száma megfogy. Ugy okoskodtak, hogy azok, a 
kik elégedetlenek, vagy a kik az egyházi adó fizetésétől szabadulni 
akarnak, hamarosan felekezetnélküliek lesznek s a vallástalanságot ter-
jeszteni fogják. Azóta persze a félelem megszűnt s az egyházak belátták, 
hogy a törvény a különböző vallásfelekezeteknek észrevehető kárt nem 
okoz, mert az egyházukat elhagyók száma nemcsak nem növekedik, 
de apad is. Ezt bizonyítja a statisztikai kimutatás, a melyet a fővárosi 
tanács jogügyi osztálya készített s a mely arról számol be, hogy Buda-
pest területén 1896. óta hány ember lépett a felekezeten kivül élők 
közé. E kimutatás szerint 1896-ban 58, 1897-ben 17, 1898-ban 67, 
1899-ben 46, 1900-ban 42, 1901-ben pedig 36 budapesti lakos hagyta 
el egyházát. Ha most már tekintetbe veszszük, hogy az emberek a 
fővárosban kevésbbé vallásosak, s hogy itt ragaszkodnak legkevésbbé 
az egyházakhoz: nyomban tisztában vagyunk azzal, hogy a számok 
nem aggasztók. Különösen pedig nem akkor, ha azt is figyelembe 
veszszük, hogy 1898. óta a felekezetnélküliek száma következetesen 
apad. Nem lesz érdektelen arról is szólni, hogy a mult esztendő 
folyama alatt felekezetnélkülivé lett 36 budapesti magyar milyen egy-
házat hagyott cserben. Első sorban is azt konstatáljuk, hogy a görög 
katholikusok, görög keletiek és unitáriusok között egy sem akadt olyan, 
a ki vallásfelekezetéből kilépett volua. Felekezetnélküli lett 22 római 
katholikus, 6 lutheránus, 2 református és 6 zsidó. A felekezethez nem 
tartozók között tehát legtöbb a római katholikus, még pedig úgy a 
férfiak, mint a nők tekintetében is. 
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F r a n c z i a o r s z á g b a n a megindult protestáns mozgalom folyton 
terjed. A protestantismus Dél-Francziaországot, mely a nantés-i rende-
let visszavonása előtt túl nyomói ag protestáns volt, úgy látszik, vissza 
fogja hódi tani. Közelebbről Gers megyében százan felül tértek át a 
protestáns hitre, követve Bonnet papot, ki Mindszentek napján a szó-
székről jelentette ki elhatározását. Bonnet más két lelkészszel, kik 
csakugyan a róni. kath. egyházból tértek ki, egy hónap alatt lőbb 
helyt prédikált és szaporította a protestausok számát. 

Oroszországban a vallási türelem kiterjesztését egyesek és 
testületek már többször megkisérlették. De az ily kísérletek még min-
dig erős ellenőrzésre találnak. Most egy gyűlésen szóba jött, hogy a 
kormányhoz intézzenek kérést az iránt, hogy a vallásügyi törvényeket 
szeliditse és ne büntesse vallásukért azokat, kik nem tartoznak a hiva-
talos egyházhoz. Már ez elég volt arra, hogy az orosz sajtóban a leg-
élesebb vitát idézze fel. Hogy mennyire szigorúak az Orosz birodalom-
ban a vallási törvények, mutatja a St.-Pétersburgban megjelenő 
„Novosti" cz. lap közlése : 1. A birodalomban lakó polgárok és idegenek, 
kik születés vagy önkéntes csatlakozás következtében az uralkodó egy-
házhoz tartoznak, szabadon vallhatják hitüket és annak szertartásait 
saját nyelvűken szabadon gyakorolhatják. A vallásgyakorlat szabadsága 
nem csak az orthodox keresztényekre terjed ki, hanem a római katho-
likusokra, protestánsokra, zsidókra és mohamedánokra, sőt még a 
pogányokra is. 2. De mindenkinek atyái hitével és törvényével egyező-
leg kell Istent imádni. A hitet megcserélni, egyik egyházból a másikba 
áttérni szigorú büntetés terhe alatt tilos. Valakit abból az egyházból, 
a melyben született, egy másikba áttériteni hasonlóan tilos és azt 
büntetik, kivéve, ha a belügyminister, a kinek arra joga van, az 
áttérésre az engedélyt megadta. De a hivatalos egyház mindezektől a 
megszorításoktól ment. A hivatalos egyház bármely hitből téríthet és 
vehet fel kebelébe tagokat a nélkül, hogy büntetésnek lenne alávetve. 
3. Felekezetnélküliséget vallani és terjeszteni tilos. — Az oroszok egy 
része úgy látszik, attól tart, hogy e törvények szeliditésével vagy el-
törlésével az orosz nemzet egyesítő erejét semmisítenék meg. Mindazon-
által politikai körökben is m'ár kezd az a nézet tért nyerni, hogy val-
lási dolgokban a lelkiismereti szabadság a czél, a melyre törekedni 
kell. De a legnagyobb óvatossággal. Az idézett törvénynek főleg a 
második pontja az, a melynek némi változtatására gondolnak. 

Az afr ika i c s a t a t é r e n január hóban elesettek és elpusztultak 
között ott van a manchesteri theol. intézet tudós igazgatójának, Gordon 
Sándornak is a fia. A Gordon nevet viselő családok sok jeles munkást és 
bátor katonát adtak hazájuknak. Gordon Sándor barátunk fiai közül 
az egyik, Gordon Ritchie a harcztérre vágyott és sajnos, ott is pusz-
tult el január 10-én, Mafekingben betegség következtében, 26 éves 
korában. 
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A m a g y a r t a n í t ó s á g egy kiváló tagját vesztette el Benedek 
Samu elhunytával. Pályáját 1857-ben Brassóban kezdette a ref. elemi 
iskolában; azután tanítóskodott Közép-Ajtán és Sepsi-Szt.-Györgyöu. 
18' 72-ben nevezték ki a kolozsvári állami tanítóképző' intézet gya-
korló iskolájának tanítójává, késó'bb egyszersmind képezdei segédta-
nárrá, s mint ilyen működött élete végéig. Iskolamester volt a szó 
legjobb értelmében, kit példányúi vehettek a tanítóságra készülő' i f jak. 
Tanítóink közül sokan bizonyára kegyelettel emlékeznek róla, és azok 
is, a kik ö't, mint embert ismerték és becsülték. 

Gyászh irek: Ó-tordai Weress Károly nyűg, kir. törv.-széki 
biró, 1848/49. hon véd őrmester, egyh. tanácsos febr. 3-án Tordán, éle-
tének 74-ik, özvegységének 6 ik évében megszűnt élni. Vaska Ilona, 
Kis Tamásné, Yaska Béla és családja, mint rokonok és sok jób arát 
fájlalja elvesztését. 

Nagy Lajos árkosi unitárius lelkész jan. 18-án, életének 30-ik, 
boldog házasságának 1-só' évében elhalálozott. Nagy Mózes nagysoly-
mosi lelkész édes fiát, Kagy Béla bethlenszentmiklósi lelkész kedves 
testvérét, s az egyházközség buzgó lelkipásztorát gyászolja az elhunyt-
ban. — Fekete József iszlói unitárius lelkészt érzékeny veszteség érte 
1 éves leánya, Juliska halálában. 

Várfalvi Nagy Elemér, néhai dr. Nagy János, történettudós fia, 
kir. törv.-széki joggyakoruok, szépreményű iíjú ember febr. 3-án, életé-
nek 23-ik évében, sokunknak fájdalmára rövid betegség után meghalt.. 



ARANYKÖNYV. 

Az „Ezredéves Emlékalapra"-ra tett kegyes adományok. 

(25-dik közlemény.) 

275. Sebes Pál , nyug. min. tanácsos B u d a p e s t . . 100 kor. — fill. 
276. „Ker. Hit tudomány" czímü mű jövedelméből 10 „ 4(5 „ 
277. Báró P . Horváth Kálmán főgondnok Kolozs-

vár (6 szor) 100 „ — „. 
278. J ó v á irt kamatok '/2 évre 168 „ 16 „ 
279. Demeter Dénes leik. és neje Barabás E m m a 

H.-Karácsonfalva 8 „ — „ 
280. Sárosi József lelkész Csökfalva ( 2 - s z o r ) . . . . . 5 „ — „ 
281. Yégh Mihály „ Rava (2-szor) 5 „ — „ 
282. Dombi János „ H -Szt.-Márton 3 „ — „ 
283. Gyorfi István H.-Szt . -Márton 1 „ — „ 
284. Göncz Károly lelkész Szt.-Miklós 5 „ — „ 

Összesen 405 kor. 62 fill. 
Az előbbi 24 közi. összege. . . . 6 6 7 5 , 0? , 

Együ t t , . . .7080 kor. 69 fill. 

Midőn ez adományokat köszönetem mellett nyilvánosan nyugtázom, nem 
tehetem, hogy ne közöljek egy pár sort azon levélből, a mely mellett Demeter 
Dénes lelkész afia adományát hozzám beküldöt te : „Sokat vettem egyházamtól" 
— írja nevezett 1. — „mely úgy szóivá, keblén nevelt, és dajkált , gondolom, 
hogy kötelesség-ebből valamit így is visszafizetni, kic&iny, csekély az összeg, 
tegye azonban becsesebbé, értékesebbé az akarat és készség, mely parancsol ja 
adni". Én ennél többet mondani buzditásúl ez alapítvány érdekébsn a további 
adakozásra, nem tudok. 

Kolozsvárt, 1902 februárius hó 10. 
F e r e n c z J ó z s k f , 

unitár, püspök. 

Adakozások a Sepsi-Szent-Györgyön építendő unitárius templom-alapra. 

(Tizenhetedik közlemény.) 

A lelkész kezéhez: Mélt Báró P. Horvá th Kálmán főgondnok ur Mélt. 
cs Főt. Ferencz József püspök ur u t ján 50 kor. 


