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a minőt a mi evangeliomi protestáns hitünk és vallásunk követ és 
követel, mi mégis elismeréssel emeljük ki azt a páratlanul lelkes 
együttérzést, azt a nemes lelkesedést és testvéri szeretetet, mely a 
konferenczián megnyilatkozott s melyet a fenti Értesítő ékes sza-
vakban és bizonyára egészen híven tolmácsol. Az unitárius hit tar-
talmáról és igazságáról mi ugyan nem sokat tartunk, de az unitá-
riusok hitbuzgóságát, összetartását és tevékenységét csak tisztelettel 
és méltánylással tudjuk emlegetni. Azt azonban a mai kor divatos 
nagyzásának tartjuk, hogy magyar unitáriusaink az 5—6 külföldi uni-
tárius részvétével tartott konferencziájukat a sokatmondó «nemzet-
közi* jelzővel sallangozták fel. Magyar unitárius konferenczia volt 
az, néhány külföldi hittestvérök jelenlétében, kik az amerikai és az 
angliai unitáriusok képviseletében jelentek meg. S—8. 

A felső-bányai evang. reform, egyház múltja és jelene. 
Főbb vonásaiban ismerteti Nagy Lajos felső-bányai ev. ref. 
lelkész. Nagybánya, 1896. Nánásy István könyvnyomdája, 
127 lap, ára 60 kr. Kapható a szerzőnél. 

A millennáris monográfiák közül való munka. Nem úttörő 
a mű, de azért sok űj adatot hoz felszínre. Lugossy Józsefnek 
1846-ban irt kézirati ismertetését és Kovács Gusztávnak 1866-ban 
készült monográfiáját sokban felhasználó, de még több tekintetben 
kibővítő dolgozat. 

Felső-Bányán 1530-ban a Luther-féle reformáczió magvát hin-
tették el, de 1567 óta a Kálvin-féle protestantismus gyökerezett 
meg. Előkelő kálvinista egyház volt, Rákóczy György a híres Gra-
duallal ajándékozta meg, melyet az egyház most is kegyelettel őriz. 
Szent edényei is ősrégiek, ú. m. 1533-ból, 1639-ből stb. De azért 
hézagtalan története a XVI. és XVII. századból nem állítható össze. 
A török, a kurucz és a labancz háborúskodások alatt sokszor kira-
bolták, feldúlták ezt a bányavárost. 1687-ben a szomszédos Nagy-
Bányára költözött jezsuiták megfosztják templomától, iskolájától, 
paplakától. Anyakönyvei is csak 1702 óta vannak meg. Az üldözött 
egyház az elvett kőtemplom helyett 1693-ban csak szegényes fa-
templomot építhetett s azt is a városon kívül. A XVI1L század 
folyamán ez a templomuk mindvégig meg volt, de egyházi és vallási 
békéjöket folytonosan zavarta az uralkodó római egyház s a vele 
szövetkezett osztrák kormány. Mostani csinos kőtemplomát 1890-ben 
építtette és vette használatba a törekvő és áldozatkész gyülekezet. 

Az iskolaügyet illetőleg Felső-Bányán már a XVII. század óta 
magasabb iskola állott fenn. Latin, görög nyelv, logika, dialektika 
és theologia szorgalmasan taníttattak benne. Rector állott az élén s 
mellette praeceptorok működtek. 1672-től az iskolamesterek névsora 
és az iskolai törvények is fenmaradtak, miket egész teljességében 
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közöl a monografía; sőt a jelen századból a főgondnokok, a gazdák 
(kezelő gondnokok), egyházi jegyzők, pénztárnokok, presbyterek, 
harangozók és egyházfiak névjegyzékét is összeállította a szerző. Ki 
van továbbá mutatva a belhivatalnokok fizetésének, az egyház va-
gyonának és jövedelmének fokozatos emelkedése, valamint az egyház 
azon jóltevőinek a névsora is, a kik kezdettől fogva máig a gyüle-
kezet czéljaira nagyobb adományokat és hagyományokat tettek. 

A füzet végén az új templom felavatásakor mondott imák és 
beszédek olvashatók, nevezetesen Nagy Lajos utolsó imádsága az 
ó-templomban, Dicsofi József felavató imája, Sottésa János felava-
tási beszéde, Nagy Lajosnak az egyház múltjáról szóló buzdító 
beszéde, Nagy Elek keresztelési beszéde és Magos Ferencz utó-
imádsága. 

A füzetnek legerősebb oldala az adatok gondos összeszedése. 
E tekintetben nagy helyi érdekkel és értékkel is bír. A feldolgozás 
kevesebb történetírói ügyességre vall, de nyelvezete jó, magyaros. 

BitscU: Nietzsche's Welt- nnd Lebensansehannng in 
ihrer Entstehung und Entwicklung dargestellt und beurtheilt. 
Freiburg i. Br. und Leipzig 1897. (Mohr). 58.1. Ára 1 márka. 

E mű Ritschl bonni tanárnak a sokat emlegetett bonni szünnapi 
cursusban tartott egyik akadémiai előadása bővített kiadásban. Tárgya 
Nietzsche, a két évvel azelőtt megőrült lipcsei philosophus világnézete a 
prot. keresztyénség álláspontján föltüntetve és megbirálva. A milyen iso-
láltan állott N. életében az ő különös elméletével; olyan tragikus volt 
a vége. Barátjai alig voltak, ellensége annál több. Elnevezték «morális 
anarchistának», «a hazugság fejedelmének«a hatalom s az elnyomás 
prédikátorának>, «őrjöngőnek> stb. s a theologusok úgy bántak el tele. 
mint egy ^modern antikrisztussalMinden tekintetben eredeti egyéniség 
s felette elegáns és szellemes író, kiről méltán mondották nagyszámú 
kritikusai, hogy «ein K&mpfer gegen seine Zeit». Tanait e három műbe 
tette le: Zur Genealogie der Morál, 1887.; Jenseits von Gut und Böse. 
1887. s Alsó sprach Zarathustra, 1884—1891. E müvek teljesen érett ki-
fejlődésében és egységes keretben foglalják magukban azt a világnézetét, 
a melyről Falckenberg méltán jegyezte meg az ő újabb bölcsészettörténe-
tében, hogy az «romantischer, libertinistischer, egoistischer, aristok rati-
scher, beziehungsweise autokratiscber Anarchismus*. 

Műveiből 1895 óta Kögel rendezett sajtó alá egy összkiadást Lip-
csében, a melyből eddigelé 11 kötet jelent meg. Gynicus tartalmuk s 
szertelenségük mellett is irodalmilag véve a világirodalom legelőkelőbb 

7. 

b) Külföldi irodalom. 
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