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A nőkérdés a keresztyén egy-
házban. 

Felolvastatott az 1897. április 3-án Pozsonyban tartott Protes-
táns estén. 

(Folyt, és vége.) 

A nök előtt is nyitva volt hát minden tér és 
mező. Nyitva nemcsak a jótékonyság, az irgalmas 
szeretet és az alsóbbrendű szolgálatok (alamizsna-
kiosztás, beszedés, betegápolás), hanem a maga-
sabb szellemi munkálkodásnak köre is. Igen, — 
az ős keresztyén egyházban voltak nők. kik a 
gyülekezeti nyilvános istentiszteletek alkalmával 
imádkoztak, nyelveken szóltak, prófétáltak azaz 
tanitottak és irást magyaráztak. Magának Fülöp 
evangyélistának s diakonnak négy leánya volt s 
mindannyi próféta (Ap. cs. 21, 8.) 

S maga Pál apostol hány kiváló keresztyén 
nőt köszönt leveleiben. Ott van a derék Priscilla, 
a kit munkatársnak nevez, ki éltét is koczkára 
tette érette és ki Efesusban nem kisebb embert, 
mint a liires bölcsészt Apollost vezette be a ke-
resztyénség titkaiba. 

Azután ott Tryphena és Tryphosa, továbbá 
a kedves Persis, meg a Rúfus anyja, ott Julia, 
meg Nereus nővére Olypias. 

Ott Plioebe a kenchreai gyülekezet diakonis-
sája s az apostol levele vivője ! 

S kell-e mozgalmasabb kép, mint, mely 
Korinthusban tárul elénk, a hol az asszonyok a 
legszentebb szabadsági joggal már vissza is élve, 
egyenesen a hamis nő-emancipatio űt jára lép-
tek s nőiségükből kivetkőzve, a családi élet termé-
szetszerű rendjét , a fér j hatalmi jogát is nyilván 
tagadták úgy annyira, hogy magának az apostolnak 
kellett rendreutasítani őket. 

S bizony javarészben nekik, meg az olyan 
thiatirabeli hamis próféta nőknek, minő Jesabel 

is volt (Jel. 2, 20) köszönhetik a nők, hogy a 
férfiak türelme végre is elfogyott s kiadták a 
jelszót: a nő hallgasson a gyülekezetben! 

Merész követelés volt ez, s soká tartott, inig 
foganatosíthatták. 

A nők nem egy könnyen adták fel ősi jogaikat. 
Adataink vannak, melyek szerint a nők daczára amaz 
apostoli tekintélylyel is megerősí tet t jelszónak, 
még a második században is viseltek önálló egy-
házi hivatalokat. Ki hinné, még a klérus tagjai is 
voltak! A püspökök mellett ott találjuk a diako-
nokat, de ott a diakonissákat is (csakhogy az ős 
keresztyén és a mai alapjában evangyéüom elle-
nes alakban szervezett diakonissa intézmény között 
ég és föld ám a különbség!) a presbyterek mel-
lett pedig ott találjuk a presbyternőket vagyis az 
ti. n. özvegynőket, kiket is a 60 éven felül valók 
közül maga a gyülekezet választott meg hivata-
lukra (1. Tini. 5, 9.) S e nőliivatalnokok a gyü-
lekezet többi elöljáróival együtt a közvagyonból, 
vagyis az áldozati adományokból éltek s azokkal 
együtt külön helyen az úr asztala mellett ültek s 
ép úgy, mint a férfiak, tanitottak, kereszteltek, sőt 
még a püspökök választásába is befolytak. 

A harmadik századtól fogva azonban a hie-
rarchice szervezett katholikus egyházban már hall-
gat a nő a gyülekezetben s egészen beszorul a 
házba vagy a kolostorba. De az u. n. eretnek 
keresztyén felekezeteknél még ekkor se hallgatnak. 
T e r t u 11 i á n a nagy egyházatya mondja az eret-
nekek ellen irt művében : „Es az eretneK nők is 
mily szemtelenek és követelők ! Nem átallanak ta-
nítani, disputálni, exorcizálni. gyógyítani, sőt talán 
még keresztelni sem ! " 

Sőt úgy látszik magában az igazhitű keresz-
tyén egyházban is ú j r a meg ú j r a visszakövetelték 
a nők jogaikat, mert ugyan ő a keresztségről irt 
művében erősen küzd az ő nyilvános szereplésük 



ellen. .,A keresztséget kiszolgáltatni — mondja — 
csak a főpapnak van joga, ki is a püspök, aztán 
a papoknak és diakonoknak a püspök meghatal-
mazása alapján. Szükség esetén azonban a laikus 
is keresztelhet. De a nőknek szemtelen vakmerő-
sége, melynél fogva tanitani akarnának, remélhe-
tőleg a keresztelés jogára nem terjed ki, ha csak 
valami a régiekhez hasonló ú j bestia nem lép fel 
közülök. Ha pedig — folytatja tovább — a nők 
tanitó és keresztelő jogának igazolása végett oly 
iratokra hivatkoznának, melyek helytelenül Pál 
iratai gyanánt szerepelnek, vagy a Thekla példá-
jára, úgy tudják meg, hogy az az ázsiai pap, ki 
amaz iratokat koholta, hivatalából kitétetett. À nők 
hallgassanak !" 

De mind hiába ! A nőnek megtilthatták, hogy 
a gyülekezetben beszéljen, de nem tilthatták meg, 
hogy Üdvözitőjét szeresse s az ó szent ügyéért 
magát feláldozza, hogy a hitért munkáljon, szen-
vedjen s meghaljon. 

Kiket a férfiak gyülekezete királyi papságok-
ból folyó jogaiktól megfosztott ós megalázott, — 
azokban a Krisztus megdicsőítette önmagát. „A 
világ corruptiójának az ó-korban -— mondja Le-
gouve — a keresztyén nők vetettek gátot. Ök 
voltak nemünk angyalai. Mig a félvilági hölgyek 
gyaloghintón hordatták magukat, egy Paula min-
denét kiosztva a szegények között, hitterjesztési 
czélból szamárháton bejárta egész Palestinát ; mig 
egy dúsgazdag patriciusnő a feslett élet kultuszára 
500 rabszolgát ajánl fel Yenusnak, Melania 5000 
hitvallót tart el s rabszolganőnek öltözve keresz-
tyén foglyokat ápol ; mig a Poppeusok utódai 
tejben fürödnek, Fabius utódja Fabiola Rómában 
hátára veszi a bélpoklos betegeket s a maga ala-
pította kórházba hordja őket." 

Igen, a nők nem beszéltek ugyan a gyüleke-
zetben, - de éltek a gyülekezetért. Es szúk kö-
rükbe visszavonultan imádkoztak, elmélkedtek és 
tanultak is. Paula görögül, sőt zsidóul is tudott 
(ma a theologusok se igen tudnak !) és olvasta 
a theologiai műveket. Marcella Hieronymust is 
meglepte exegetikai tudományával. S a keresztyén 
lányoknak — napi eledelük vala a biblia olvasása 
és tanulmányozása. 

Es mégis hallgatniok kellett a gyülekezetben ! 
Ne csodálkozzunk rajta. Mélyre ható oka volt 

a nő elnémitásának. E jelenség szorosan össze-
függ vala a keresztyén egyház jellem- s szerve-
zetbeli átalakításával s elkorcsosodásával. 

Addig, mig a keresztyén egyház, illetőleg a 
gyülekezetek kegyadományi azaz charismatikus ala-
pon állottak, a nő egyenjogú tényező volt a fér-
fival ; mihelyt azonban sok külső s belső ok kö-
vetkeztében a keresztyén egyház jogegyházzá vál-
tozott s szervezete juridikus alakot öltött : minden 
jogot és hatalmat az erősebb férfinem ragadott 
magához. Igen : a szellem s szeretet egyházában 
a<nő is jogi lény, az erő és jog egyházában azon-
ban már csak pária. 

A nő elnémitása az egyház romlásának kezdete. 
Ott, a hol az erő a jog, az erősebb férfi-

nem elnyomta először is a gyengébb nőnemet, 
aztán pedig az erősebb férfiak, az elöljárók, egy-
szóval a papság elnyomta s összes gyülekezeti 
jogaiból kitudta a gyengébb férfiakat, a hiveket 
s megszületett a klérus és laos, a klerikusok és 
laikusok osztálya. Megszületett a hierarchikus egy-
ház. S mi eddig az összes hivek (férfiak és nők) 
közjoga vala, mindaz immár a papság, illetőleg itt 
is a püspökök s végül a pápa — a legerősebb 
pap — jogává lett. 

Nagy s végzetes átalakulás : elvi elváltozás 
volt ez, mert mig Jézus azt mondá : ahol ketten-
hárman egybegyűltök az én nevemben, közöttetek 
vagyok, — most felhangzik a tétel: „a hol a 
püspök, ott az egyház, mert a püspök az egyház." 
Azért az egyházban csakis a püspök, illetve a pap 
tanithat, kormányozhat, áldozhat, köthet s oldozhat ! 

Igv lépett a keresztyén hivek egyetemes ki-
rályi papsága helyére az érintett többszörös jog-
fosztás révén a hierarchia klerikális papsága. 

Látnivaló tehát, hogy a nőkérdés mélyen 
belejátszik magának a keresztyén egyháznak leg-
fontosabb dolgába s hogy annak megoldása nélkü 
helyes egyházi reform nem is képzelhető. 

Immár kit ne érdekelne tehát, hogy milyen 
álláspontra helyezkedett a nőkérdésben a refor-
máczió ? 

Luther — a mint tudjuk — a tiszta evan-
gyéliomi ősalapra állott. Arra vezette vissza a ke-
resztyén egyházat i s : „Krisztus egyháza — mondá 
— nem ismer emberi jogot ós hatalmat. Nem 
pápa vagy püspökhatalom az s nem is valami 
külső intézmény. Lényege az Istennek igéje és az 
igaz hit." 

És tűzbe vetette az egész kanonjogot. 
S életre keltek az ős keresztyén, a Krisztusi 

eszmék : nincs különbség se jog, se kötelességben 
ti köztetek, mert ti mindnyájan Isten gyermekei, 



•egyek, egyenlők, szabadok és testvérek vagytok. 
Egybevéve Krisztus teste, hivők gyülekezete, kö-
zönséges, azaz katholikus egyház. 

Fő a Krisztus, ti a tagok, összetartó kapocs 
a szeretet, — vezér, uralkodó s kormányzó hata-
lom a Szent-Lélek, a ki kinek-kinek kiosztja kegy-
adományait, a miként akarja. 

Kiben ez a lélek, az a lelki rendnek tagja ós 
minden,egyházi hatalomnak birtokosa. Közjog tehát 
az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a tan-
alkotás, tanfejtés, kormányzás, egyszóval épités. 

S ez egyházi hatalomból senkit nem szabad ki-
zárni. Csakis nehogy Babel legyen a gyülekezetből, 
hanem mindenek ékesen és szép renddel folyja-
nak, azért szükséges a különböző szolgálatokat a 
különböző kegyadományok alapján szervezni. Joga 
van mindenkinek prédikálni, de hogy csak azok 
prédikáljanak, kik erre képességgel birnak, szer-
vezte a hivek közakarata a tanitói hivatalt; joga 
van mindenkinek kormányozni, de hogy csak azok 
kormányozzanak, kik erre alkalmatosak, szervezte 
a hivek közakarata a felügyelő, általán az elöljárói 
hivatalt. Es igy jár el minden téren. Keresi és be-
állítja az alkalmas erőket, mindeniket a maga 
helyére, szolgálat s nem uralkodás végett s felelős-
ség mellett. S nehogy a közhatalom bizományosai 
a hivatalbéliek, miként hajdan, a közhatalmat ma-
gukhoz ragadják, mire a gyarló emberbei mindég 
nagy a készség, vagyis, hogy a mi papjaink is 
hierarchikus klérusnak ne tartsák magukat : a 
reformáczió fényes betűkkel zászlajára irta a hí-
vek közjogának istenileg szentesitett jelszavát: Ti 
pedig választott nemzetség, királyi papság, szent 
nép vagytok, melyet Isten tart sajátjának. (I. 
Pét. 2, 9) és ezt a zászlót kibontva és ma-
gasra tartva ott lobogtatjuk minden gyülekeze-
tünkben, hogy a mi népünk királyi papságá-
nak méltóságáról soha meg ne feledkezzék s 
hivatalbeli papjaink érezzék és tudják, hogy ők 
maguk is csak mint hivek, királyi papság, — hi-
vatalaikban azonban a gyülekezet megbízottai, 
szolgái. Felszentelt pap csak a hivő, — a hiva-
talbeli pap csak felavatott, felesketett hivatalnok. 

A reformáczió egyháza tehát ép úgy, mint 
az ős keresztyén egyház, eredeti lényege szerint 
charismatikus ós nem juridikus alapon nyugoszik. 

Kérdezzük már most: milyen a nő helyzete 
az egyházban? Kérdezzük, visszaadta-e Luther a 
nőknek is elkobzott jogaikat, egyenlővé, királyi 
papsággá tette-e őket is vagy sem? 

Igen. Luther a tiszta evangyéliomi elvet a 
nőkérdésben is érvényre juttatta. A Krisztus egy-
házában nincs különbség térti és nő között, — 
mert itt nem a természeti különbségen: a nemen, 
hanem a hiten sarkallik az élet. 

A hit az egyház, a lut a papi hivatalnak is 
a lényege. „Azért — mondja Sermon von der 
Messe cz. művében — minden keresztyén férfiú 
pap és minden keresztyén nő papnő legyen, bár 
fiatal vagy öreg, úr vagy szolga, úrnő vagy szol-
gáló, tudós vagy laikus ; itt nincs különbség, 
mert lia másként volna, úgy maga a hit is más-
más volna." 

Hát ez világos és határozott beszéd. S ha 
mégis Luther műveiben is találunk nyilatkozato-
kat, melyek a nő papi jogaira nézve nem kedve-
zők, ennek egyszerű magyarázata, hogy ő az elvek 
gyakorlati alkalmazásanál mindég számolt a tény-
leges helyzettel. Eszméje a keresztyén gyülekezet-
ről tökéletes volt, —- de nem tudta azt úgy meg-
valósítani, a mint ő akarta. „Volna csak — mondá 
egy ízben — száz vagy kétszáz igazi keresztyén 
együtt, oh mily dicső élet is volna az ! Nem volna 
azoknak szükségük sokféle rendre. Hit s szeretet 
az Igén alapulva mindent létesítenének. De ily gyü-
lekezetet nem szervezhetek, mert nincsenek embe-
reim hozzá." 

Azért, kinek előbb igazi férfipapokat is nevel-
nie kellett, dolgát a nőkérdés élire állításával nem 
nehezíthette. 

De az elvtől, mit kimondott, nem tágított. 
Ellenkezőleg, mikor vele szemben Pál apostol ama 
— szerintünk aligha hiteles— mondására: „a nők 
hallgassanak a gyülekezetben ! " — hivatkoztak, bát-
ran kijelenté : „Pál — úgymond — csak azért 
tiltja meg a nőknek a gyülekezetben való prédiká-
lást, mert Korinthosban arra alkalmas férfiak vol-
tak s mert azokat ösztökélni akarta a pródikálásra. 
De különben hogy is szegülhetett volna Pál a Szent-
Lélek ellen, ki Joel könyvében nyilván megígérte : 
ós a ti leányaitok prófétálni fognak. Azért a rend. 
fegyelem és illendőség kívánja, hogy a nők hall-
gassanak, ha a férfiak beszélnek, — hanem ha 
nincs férfi, ki prédikáljon, akkor szükség, hogy a 
nők prédikáljanak." 

Igy Luther, — s ha megmaradunk az igazi 
lutheri álláspont mellett, akkor a nők — értem 
mindég csupán csak azokat, kiknek erre Istentől 
kegyadományuk van, mert hisz a férfi se mind 
papnak való — mondom, akkor a nők már rég 



prédikálnának is gyülekezeteinkben s bizony nem 
tudom én, nem lelkiismeretesebben pásztorkodná-
nak is, mint sok u. n. pásztor, a kit mindenütt 
láthatni, csak szegény juhai között nem. 

De hát az evangyeliomi protestáns egyházzal 
is megesett a régi baj : letért a charismatikus 
alapról s idő folytán paragraphusos jogegyházzá 
lön. A jogegyház pedig mindég csak az erősebb 
nem : a férfiak egyháza — s ebben a nőnek hall-
gatnia kell. 

üjS mégis az egyszer kijelentett eszmét: Krisz-
tus egyházában nincs különbség férfi és nő kö-
zött, abban jog és kötelesség, hivatás és munka 
mindkét nemmel közös, — a szivekből többé ki-
tépni nem lehet. 

A női szellem a keresztyén egyházban sem halt 
meg, csak el van fojtva ; él ott is és a védtelen rése-
ken behatol s a parlag mezőkön jelt ad önmagáról. 

Sőt a tapasztalat azt mutatja, hogy a mint 
a férfiak hűtlenül elhagyják gyülekezetüket s ab-
ban a szent oltárokat, a nők — megmozdulnak 
ós helyüket elfoglalják, keresik az Istennek orszá-
gát s annak igazságát. 

Igen szomorú, de úgy van : gyülekezeteink 
férfi gyülekezetek ott, a hol a jogok gyakorlásá-
ról, tanácskozásról és szavazásról van szó, — de 
nőgyülekezetek, a hol az Igét kell hallgatni s a 
hitből eredő szeretet munkáiban forgolódni, épülni 
ós épiteni. 

Hiszen szinte közmondásos már a férfi aj-
kon : feleség, leányom imádkozzál helyettem is a 
templomban ! 

Nem jól van ez igy. A keresztyén egyház a 
hivek, tehát a férfiak és nők gyülekezete. Legyen 
tehát valóban is az. 

Jogot a nőnek és — méltó, az ő természe-
tének és szellemének megfelelő hatás- és munka-
kört. Ne mondjunk egyet — férfit — ott, a hol 
kettő — férfi és nő vagyon, hanem a két tagad-
hatlanúl különböző szellemerőt egyesitsük egy kö-
zös nagy hatalommá. 

Adjuk meg a nőnek — önként, — mit erő-
szak vett el tőle. S kinek a Krisztus azt mondja : 
higyj és beszélj, mi ne mondjuk annak, hogy 
higyj, de aztán hallgass ! 

A nő helyzete az egyházban a keresztyénség 
fejlettségének fokmutatója. Minél magasabbra emel-
jük a nőt, annál magasabban áll keresztyénségünk. 

A mai nő alacsony helyzetével, paria voltá-

val már többé nem elégedik be — sehol, s nem 
az egyházban sem. 

A női öntudat — a közművelődés hatása 
alatt — ébredez. A nő is embernek kezdi már 
magát érezni s keresi, kéri, követeli emberi, vagy 
a mi ezzel egy : keresztyén jogait. Irányitsuk tö-
rekvését, nehogy szélsőségekre ragadtassa magát 
és képzelt jogokért áldozatul dobja nőiességét is. 

Az idő int. Az angol és amerikai' nők már 
egyházi téren is szervezett hatalom s a nő evan-
gyelisták s papok áldásosán működnek még a 
pogánymissió terén is. 

S mozognak már a német nők is. Csak nem 
régiben megzörgették az u. n. ..Evangelischer  
Bund," majd az u. 11. „Evangelisch-socialen-
Congress'- ajtaját is, követelve egyházi téren való 
egyenjogúsításukat. S ki is vittek annyit, hogy 
ama testület már „tiszteletbeli tagokul" felveszi, 
emez pedig megengedi nekik, hogy a gyűléseken 
saját ügyökhöz hozzászólhassanak. 

De a német nőknek ez mind kevés. Irodalmi 
téren a legnemesb szellemfegyverekkel tovább foly-
tatják az önvédelmi harczot s valóban kiváló the-
ologiai képzettségű vezérük M a 10 E r z s é b e t 
„Das Recht der Frau in der christlichen Kirche"  
cz. alapos tanulmányában követelésüket ígyen for-
mulázta : „Kívánjuk, hogy az evangelikus egyház 
legeredetibb keresztyén jogunkat adja vissza, hogy 
az evangelikus gyülekezet a szellemileg képesített 
növel szemben is teljesítse kötelességét, azaz en-
gedje meg, hogy Istentől nvert tehetségüket a hi-
vek gyülekezetében ők is érvényesíthessék, hogy az 
egyházi jogokban és hatalmakban ők is részesed-
hessenek a végre, hogy igy Krisztus egész teste a 
két nem közösségében jelenhessék meg s Isten or-
szága építtessék a földön." 

S csodálatos ! Elismeréssel hajol meg a nők 
e nemes törekvése előtt mindenki (mi rossz is 
volna abban, ha a nő is, mint élő tag, tehetsége 
szerint közjóra munkálni, dolgozni és tökéletesedni 
akar a keresztyén egyházban !), — csakis azok 
botránkoznak meg rajtok, a kik épen igazhitű lut-
heránus theologusoknak szeretik magukat nevezni. 
Az „Evang. lutherische Kirchenzeitung" elborzad 
a gondolattól, hogy a nő pap is lehessen s in-
kább megtagadja a keresztyén hivek egyetemes 
királyi papságának sarkalatos eszméjét is, mintsem 
hogy M a l o Erzsébetnek s társainak igazat ad-
jon. „Az egyetemes papság — mondja — az 
e g y e s dolga; a papi hivatal és jogszerű elől-



járóság azonban az e g y h á z lényegéhez tarto-
zik ós jogi alapelvek szerint szerveztetik." 

De M a l o Erzsébet se hagyja ám magát;-
L u t h e r r e l czáfolja meg az igaz lutherieket. A 
„Vom Missbrauch der Messen" cz. műből idézi 
fejükre: „Baal Isten derék papja ugyan szemte-
lenül hazudik. Kétféle papságról beszél: egyik a 
jel ki papság, mely köz minden keresztyénnel, má-
sik csupán a rendi papság, a megkentek, megbo-
rotváltak, azaz a felszentelt papok. Hát nem 
mondja-e Krisztus: ti mindnyájan Istentől tanitot-
tak lésztek (Ján. 6.) Az írás e bizonysága 
a rendi papságot összetöri és megsemmisiti. Az 
igazi tanitói hivatal, ép úgy, mint a papság és ál. 
dozás minden keresztyénnel közös. Az az igazi 
papság, hogy lelkileg áldozunk, a gyülekezetért 
imádkozunk és prédikálunk ; a ki erre képes, az 
pap." 

Képes-e a nő? A psychologusok még vitáz-
nak felette, igy p. o. B ö h m Károly a kolozs-
vári egyetem bölcsészettanára is oda nyilatkozik 
az asszony lélektanáról irt tanulmányában, hogy 
„Az emanczípaczio csak a nő értelmi ereje foly. 
tán állhatna elő. — az asszony értelmi ereje azon-
ban erre nem elegendő. Egész igyekezete daczára 
az értelmi munka neki csak nyűg s a tanulástól 
folytonos visszaesés van nála a nemi életbe. Egész 
élete, ínég erkölcsisége is csupán az ösztönszerű 
nemi élet kifolyása, — azért a nőnevelés csak az 
asszony czéljaira. főként a gyermekszülésre és ne-
velésre való előkészítésben állhat." 

Hát ennél igaztalanabb dolgot még aligha 
állitott valaki a nőről. A történet és tapasztala t 

már döntött a nő képessége felett. Nem mondja 
hogy minden nő kepes a magasabb szellem] 
munkára s életpályára, de hogy van nő. a ki ké-
pes, azt számtalan példával igazolja. 

De józanul ki is akarja, hogy minden nő pap 
orvos, tanár stb. legyen. 

Egyet akarunk csak, hogy a ki képességet 
és hivatást érez, hát lehessen, hogy a kulturéle^ 
körében a nő is értékesíthesse a maga szellemi 
tőkéjét — és miként a házban és családban ott 
lehessen minden téren, a maga körében a férfi 
mellett és kiegészítse őt. mint segitő társa. 

Azt akarjuk, hogy minden nő találhasson 
magának valamely hivatást és ne legyen — eset-
leges véletlen és időleges okok miatt — élte 
czéljavesztett. 

Azt akarjuk, hogy a nő jelen szűk köre a nagyra 

hivatott tehetség és szükség esetén mások előtt is 
táguljon, hogy hivatása ne merüljön ki a tőle nem 
függő gazdasszonyság, hitvesség és anyaságban. 

Azt akarjuk, hogy a nőnevelés a nő termé-
szetének, szellemi sajátosságának és rendeltetésé-
nek megfelelően legyen rendezve s útja ne sza-
kadjon félbe, mielőtt czéljához érne. Mert nincs 
veszedelmesebb ép a nőre nézve, mint a ferde s 
félmiveltség. Pedig — ki tudnám mutatni, hogy 
mai nőnevelésünk mindkét hibát sínli. 

Ki magasra vágyik s tehetsége és módja is 
van hozzá, hadd haladjon fel, fel a magasba bár-
mely pályán. 

Kit a ház és család csendes és áldott 
köre vonz. — nyerje meg mind, mire ott lészen 
szüksége. Az sem kevés, sőt több mint gondolnók. 
Jól mondja Legouve : a nőt magának a család-
nak és háznak érdekében is komoly s alapos ne-
velésben kell részesítenünk. A házi asszonynak és 
anyának nincs talán más kötelessége, mint sütni, 
főzni, varrni, cselédeket regulázni és a többi? 
Hát nem kötelessége-e ezenkívül nevelni, vezetni, 
következéskép tudni. Tudás nélkül nincs igazi há-
ziasszony, feleség és anya. A házban a nő tudat-
lansága maga halálos veszedelem és büntetés. 
Azért emészti a nőt unalom, mert nincs komolyan 
és alaposan nevelve, mert semmit sem tud ; azért 
kaczér, szeszélyes és hiú, mert semmit sem tud ; 
azért költi el férje fáradságos keresményét, azért 
dönti családját titkolt adósságokkal romlásba, azért 
kívánkozik léha mulatságokba, mert nem tud sem-
mit, mert nem tud komolyan gondolkozni, foglal-
kozni, mert az értelmiség világa helyett a hiúság, 
felületesség és könnyelműség világában él." 

Hatáskört, munkát tehát és jogokat is a nő-
nek a házon és családon kivül is. 

S kell-e szebb, nemesebb, a női természetnek 
s lelki irányzatnak megfelelőbb hatás és munka-
kör, mint a mely épen a keresztyén egyházban, 
az önfeláldozó szeretet eme nagy társadalmában 
nyilhatik számára, hiszen az egyház maga a szent 
ház és család ? Szeretet szülte, szeretet tartja fenn. 

Vigyük bele a nő lelkét s biztosítottuk szá-
mára az örök szeretetet. Vigyük, óh vigyük bele, 
mert a mi kezünkben nagyon rideg s hideg, sőt 
gyűlölködő lett már. 

Mérséklő, szeliditő és melengető erőre van 
szükség. S ezt csak a nőtől nyerheti. 

En meg vagyok győződve arról, hogy a ke-
resztyén egyházat a nők teremtik újjá. 



Meg vagyok győződve, hogy ha volt kor, 
midőn a keresztyén egyházat a törvény alapján 
szervezték s e kor a róm. katholicismus kora volt; 
s ha volt kor, midőn a ker. egyházat a hit sza-
badsága alapján szervezték s e kor az evangy. 
protestantismus kora volt, — eljő az a kor is, 
mikor nemcsak Péterrel és Pállal, hanem ama ta-
nítvánnyal, a kit az Ur szeret vala, Jánossal a 
szeretet alapján is szervezünk egyházat s ez a 
kor akkor áll be majd, midőn az e m b e r , a 
férfi és nő egymást összhangzatosan kiegészítő 
munkásságával, épiti meg az Urnák, mindnyájunk 
közös és édes mennyei atyjának országában a 
t e s t v é r i s é g n e k egyházát. 

Emeljük fel tehát a nőt, hogy vele együtt 
az e m b e r emelkedjék és közügye nyerjen: 
Isten országa terjedjen. 

Én boldog leszek, lia a theol. akad. anya-
könyvébe nemsokára beírhatom a legelső — 11 ő-
t h e o l o g u s t . 

S hiszem, hogy ezt mi hamarább érjük meg, 
mint bármely más egyház, mert a mi egyházunk 
legutóbbi zsinati törvényében az önálló nőknek 
már is megadta a képviseltetési jogot. 

Adja Isten, hogy megadja összes s teljes jo-
gaikat is s akkor — szép múltjához — méltó 
jövő derül reá, mert én is azt vallom : a kié a 
nő, — azé a jövő. 

D E . MASZNYIK E N D E E 
theol. akad. igazgató-tanár. 

Keresztyén vallástan. 
Ág. hitv. evang. ismétlő iskolások és konfir-

mandusok számára. Molnár, Nissen. Zábrák sat. 
után —- szabadon — irta : F e y é r Gyula, pür-
kereczi ág. hitv. ev. lelkész. Z e i d 11 e r Henrik 
tulajdona. Brassó, 1897.-

Ha mindenekelőtt magát a czimlapot vizsgál-
juk, két dolog vonhatja magára figyelmünket. Az 
egyik az, hogy szerző könyvét ismétlő iskolások 
és konfirmandusok számára irta. Véleményem sze-
rint a tanulóknak e két csoportját nem lehet 
egyenlő fokúnak venni, mert mig az ismétlő isko-
lások számára elégséges az összefoglaló termé-
szetű tankönyv, addig a konfirmandusok oktatását 
a legmélyebb alapról kell kezdeni s tekintve azt, 
hogy a hitoktatónak legtöbbnyire különböző kép-

zettségű s felfogású gyermekekkel van dolga, a 
vallásoktatást oly alaposan, figyelemmel és inten-
sive kell vezetni, mintha az illető anyagot a gyer-
mek még nem is tanulta volna. Csakis igy lehet 
az isteni tanitást a gyermek lelkével annyira egy-
beolvasztani, hogy élete folyamában majd sohase 
szégyenelje a Krisztus evangéliumát. A kontirmá-
czió jelentősége gyülekezeteinkben már mindig 
jobban és jobban kiemelkedik, de e téren még 
többet kell tennünk. Nem volna sok, lia a kon-
firmácziói oktatásra egy egész évet szentelnének, 
azt azonban könnyen általánossá lehetne tenni, 
hogy a konfirmácziói oktatás kezdődjek advent 
elején ós tartson legalább a húsvét utáni első 
vasárnapig. Ennyi idő naponkénti oktatás mellett 
mindenesetre kell ahhoz, hogy a gyermek a hit 
igazságait ne csak elméjébe vésse, hanem, hogy 
azok valósággal vérévé váljanak. 

De lia a tanitás ideje 6, esetleg 8 hét, még 
akkor sem lehet a konfirmandusok könyve ugyanaz, 
mint az ismétlő iskolásoké. A konfirmácziói tan-
könyvnek a dolog természetéből folyólag a kon-
firrnáczió fogalmából kell kiindulni s logikus mó-
don igy kell áttérnie a vallásra, a hitre, ezeknek 
fogalmára, a keresztyén hit megismertetésére s az 
ezen alapuló erkölcsös élet követelményeire s végül 
az élő hitet s erkölcsös életet előmozdító kegyelmi 
eszközökre. A bevezetésben helyet foglalhat rövid 
biblia-ismertetés, függelékképen pedig a róm. kath. 
egyháztól való eltérés feltüntetése, a keresztyén 
egyház s a magyarhoni reformáczió vázlatos tör-
ténete s egyház alkotmányunk rövid megismerte-
tése. A konfirmácziói oktatáshoz tehát oly külön 
könyv szükséges, a mely határozottan e czélból 
készült. Szerző a konfirináczióról a keresztség 
szentségéről szóló részben emlékezik meg s mig 
másutt majdnem minden kérdésnél icléz egy-egy 
szentirásbeli helyet, addig épen itt mulasztja el a 
konfirmáczió fontosságát feltüntető verseket (p. 
Máté 10, 32—83. I. Tim. 6, 12—14 stb.) idézni. 

A czimlap másik viszássága a következő : 
„Molnár, Nissen, Zábrák sat. után — szabadon — 
irta: F e y é r Gyula." Ha szerző munkáját Mol-
nár, Nissen ós Zábrák után irta, akkor nem Ír-
hatta szabadon, kötve van az illető szerzők irá-
nyához, beosztásához, mert valamely művet ön-
állónak, szabadnak még nem nevezhetünk akkor, 
ha csak a mű kifejezés módja, külső alakja ere-
deti, hanem a belső tartalomnak is a szerző egyé-
niségén kell átszűrődni s csak igy nevezheti mun-



káját eredetinek s igy mondhatja el, hogy azt 
szabadon irta. 

F e y é r Gryula könyve a keresztyén vallás-
tant az ágostai hitvallás értelmében adja elő, ki-
fogást e tekintetben csak „a gyónás és az egy-
házi hatalom, vagy a mennyország kulcsáról"1 szóló 
czikk ellen tehetünk, hol nem fejti ki az evangé-
liumi lényeget s igy könnyen félreértést okozhat. 
Ezen, kérdésre : ,.Hi a gyónás ?" — Luther káté-
ja alapján igy felel : „A gyónás oly szívbeli tö-
röd elmes áhítatosság, mely szerint az ember bű-
neit megvallja, annak bocsánatát a lelkiatyától úgy 
veszi, mint magától Istentől ; nem kételkedik, de 
hiszi, hogy az által bűnei a mennyekben Istentől 
is megbocsáttattak.'* Ennek bebizonyítására idézi 
Jézusnak Péterhez intézett szavait. (Máté 16, 19): 
„Néked adom a mennyek országának kulcsait 
és valamit megkötözendesz e földön, a mennyekben 
is kötözve lészen és valamit megoldandasz e földön^ 
a mennyekben is oldozva lészen." Idézi Jézusnak 
a tanítványok elbocsátásakor mondott szavait: „Ve-
gyetek szent lelket. Valakiknek bűneiket megbo-
csátjátok — megbocsáttatnak nékik ; a kiknek pedig 
megtartjátok, — megtartatnak." Ennek alapján az 
egyházi hatalmat igy formulázza : „Az egyházi ha-
talom — az Ur Jézustól az egyháznak — minden 
igaz lelki tanítónak adatott olyan hatalom, melynél 
fogva minden megtérőnek bűnei megbocsáttatnak, 
a megátalkodottnak pedig bűnei megtartatnak." 

A mit idéz, helyes ; úgy van az a bibliában is, 
de a ker. vallástan eme egyszerű idézettel nem 
elégedhetik meg, inert a gyermek természeténél, 
felfogásánál fogva ezt betű szerinti értelmében vesz 
és az Ur szolgáinak bűnbocsátó hatalmat tulajdonit 
s ez által épen azt a határt lépjük át, a mely ben-
nünket a róni. kath. egyháztól elválaszt. 

A ker. vallástan írójának tehát az a köteles-
sége, hogy minden tannál a biblia és symbolikus 
könyveink alapján az evangeliumi lényeget kiemelje 
és azt rövid, velős formában kifejezésre juttassa. 
A Máté 16, 18—19 v-en alapuló tan kifejezésénél 
tekintetbe kell venni mindenekelőtt a körülménye-
ket, melyek között és hatása alatt Jézus idézett 
szavait elmondotta, továbbá az illető képies kife-
jezésnek prototypusát, a mit Ézsaiás könyve 22-ik 
részében, nevezetesen ennek 22-ik versében ta-
lálunk meg. 

Jézus megkérdezi tanítványait: Engemet, em-
bernek fiját, kinek modanak lenni az emberek? 
Azok pedig elmondják: Némelyek Keresztelő Já-

nosnak. némelyek Illésnek, némelyek pedig Jere-
miásnak, vagy egynek a próféták közül. Midőn 
Jézus ezen kérdésére: „Ti pedig kinek mondotok 
lenni engemet?" — Péter igy felel: „Te vagy 
ama Krisztus, az élő Istennek fija," a megváltó 
azt mondja néki: ..Boldog vagy Simon, Jonának 
fija : mert a test és vér ezeket nem jelentette néked, 
hanem az én mennyei Atyám." Evvel kifejezi Jézus: 
látom azt, hogy te nem úgy gondolkozol rólam, mint 
a hogyan az emberek a Messiásról beszélnek, nem 
saját erőd, néni saját értelmed nyilatkozott meg, 
hanem egy mélyebb, Istentől nyert adomány beszól 
belőled: a hit. Neved Péter és ime az Anyaszent-
egyház Petros-a, kősziklája Jettél, te tettél igaz 
vallomást rólam, a Messiásról alkotott fogaimaci 
nem olyan, mint a nagy tömegé, ime benned nyi-
latkozott meg először az erő, melyen a pokol kapui 
diadalmat nem vehetnek. Valamint az Ur Sobnától, 
az „Ur házának gyalázatjától elvette s Eliakiinnak, 
Hilkias fiának adta Dávid házának kulcsait, hogy 
mikor ő valamit megnyit, senki be ne zárja és 
mikor bezár valamit, senki meg ne nyissa," úgy 
én néked adom a mennyek országának Kulcsait, 
mert a hit téged velem egyesit, s ennélfogva Isten-
országának gondolatkörében élsz, úgy hogy vala-
mit megkötözendesz e földön, a mennyekben is 
kötözve lészen és valamit megoldandasz e földön, 
a mennyekben is oldozva lészen ; az az, ha hitben 
élsz, akkor gondolkozásod, tevékenységed megegye-
zik Isten akaratával ; a mit megengedsz, Isten is 
megengedi, a mit megtiltasz, Isten előtt is tiltva 
van. Midőn Sobna hűtlen lett, az Ur elvétette tőle 
a kulcsokat, tehát ama hivatal nem volt mintegy 
személyhez kötve, hanem a hűséghez és igaz Jel-
küséghez, ép igy Péter mint egyén sem hivatalké-
pen kapja a mennyország kulcsait, hanem ezek 
mintegy hitének járulékai; mert a mennyország 
kulcsa alatt tulajdonképen az evangéliumnak isteni 
gondolatait, erőit kell érteni, melyeknek hatalmá-
ban van a megtérő előtt Istenországát fel. -— a 
hitetlen és a bűnben megmaradó előtt pedig Is-
tenországát bezárni. Ha oldó és kötő hatalmat tu-
lajdonítunk a lelkitanitók személyének, — tehát 
egyesek külső jellegének, — akkor ez által meg-
semmisítjük az egyetemes papság eszméjét, a mi-
ből mi protestánsok saját halálos Ítéletünk aláírása 
nélkül semmit sem engedhetünk. A mit Jézus Pé-
terről, a Krisztusba, mint Isten fijába vetett hit 
első vallójáról mondott, ugyanazt mondotta a hi-
vők gyülekezetéről is (Máté 18, 17—18); ezt az 



isteni erőt és hatalmat már a keresztények első 
és kisded gyülekezete is felhasználta s azon hit 
által, mely Isten előtt kedves dolgokat cselekszik, 
a keresztények gyülekezetébe lépőket egyrészről 
Mózes ceremoniális törvényének a teljesítésétől 
feloldotta, másrészről pedig a pogányok erkölcs-
telenségét megkötve, azokat midőn keresztényekké 
lettek, egynejüségre kötelezte. (Ap. csel. 15, 
24—29). 

Mindezek után világos, hogy Jézus fentebb 
idézett szavait ama hitre vonatkoztatta, a mely 
Péterben ama pillanatban megnyilatkozott, midőn 
azt mondotta „Te vagy ama Krisztus, az élő Isten-
nek fija" és nem magára Péterre, a ki képes volt 
a veszély idején az Urat megtagadni. 

A fentebb kifejtett értelemben magyarázandó 
Jézus eme kijelentése is : „Valakiknek bűneiket 
megbocsátjátok : megbocsáttatnak nekik ; a kiknek 
pedig megtartjátok- megtartatnak;" azaz a szent-
lélek által ihletett apostolok Ítélete megegyezik az 
Úr ítéletével ; a hol igaz bűnbánatot, szívbéli tő-
rödéi mességet látnak, ott bátran hirdethetik a bűn-
bocsánatot, mert az Úr az igazán megtérőknek 
megbocsát. Ennek igazolására ott van Nathan pró-
féta példája, a mit Nissen is idéz. A mint Dá-
vid törödelmesen bevallja bűnét: „Vétkeztem az 
Ur ellen", Náthán igy felel: „Az Ur is elvette a 
te bűnödet, hogy meg nem halsz." Luther az 
egyházi hatalomról szóló magyarázata után hozzá 
teszi: „Ezt teljes joggal hiszszük Isten igéjéből 
folyólag, a mint a harmadik hitágazatban is 
Valljuk: ..Hiszem a bűnök bocsánatát." Ez is 
világos kifejezése annak, hogy a bűnöket egye-
dül csak Isten bocsáthatja meg ; az Ur szolgája 
ennek csak hirdetője és hogy ezt megtehesse, élő 
hitre van szüksége. ' 

Nem hihetem, hogy szerző a lelki atyának bűn-
bocsátó hatalmat tulajdonitna, de azt határozottan 
hibáztatnunk kell, hogy e kérdésnek evangeliumi 
lényegét egypár mondatban meg nem magyarázza. 
Másutt mindenütt kifejti Luther kátéjának egyes 
részeit; csak itt nem mert hozzá nyúlni, pedig biz-
tathatta volna az a wittenbergi kalapácsütés. 

Evangelikus egyházunk általánosságban azt 
isem fogadhatja el, a mit ünnepeinkről mond ; 
nevezetesen ünnepeink közé sorolja : Jézüs bemu-
tatásának ünnepét, máskép gyertyaszentelő bol-
dogasszonyt, Jézus fogantatása ünnepét, gyümölcs-
oltó boldogasszonyt, Péter és Pál ünnepét. 

A mi közelebbről illeti, kérdések és feleletek 
alakjában röviden tárgyalja Luther kátéját ; ád 
egy kis biblia ismertetést, szintén kérdések és 
feleletek alakjában röviden előadja a hitjavitás 
történetét, elszámlálja a hitfelekezeteket, röviden 
elő adja a választanokat, közli Luther diadal 
énekét s függelékben elszámlálja az ágostai 
hitvallás czikkeit. 

Luther kátéja értelmét röviden, velősen igyek-
szik ismertetni, egyik kérdés a másikból logikusan 
következik; de hibája e tekintetben a munkának 
az, hogy nem arányos, p. o. a második rész sok-
kal jobban kidomborodik, mint az első, mely utób-
binál több olyan fogalmat, a mit Luther magya-
rázata alapján a gyermekkel meg kellene ismer-
tetni, meg sem emlit. A legtöbb kérdést alkalmas 
bibliai idézettel és énekverssel világitja meg. 

A mi a kidolgozást illeti, eléggé korrektnak 
mondhatjuk; de két helyen mégis némi fogalom-
zavart látunk. Ezen kérdésre : „Tud-e valaki bűbá-
jolni?" igy felel: ..Bűbájolni senki sem tud," itt 
a bűvölés-bájolás fogalmát összetéveszti az igazat 
jóslás fogalmával, holott az alatt a kuruzslást, va-
rázslást. ráolvasást kell érteni. xMár pedig olyanok, 
kiknek ez képezi keresetforrását, sajnos, még mai 
napság is vannak. 

A másik téves nézet az, a mennyiben azt ál-
lítja, hogy ..a látható anyaszentegyház tagjai azok, 
kik megkeresztelkedtek ugyan, de csak szájjal vall-
ják az Urat." (40. 1.) Mint mindnyájan, ügy szer-
zőnk is tagja a látható anyaszentegyháznak, de azt 
hiszem, hogy mégsem szeretné, ha könyvéből rája 
czitálnók, hogy csak szájjal vallja az Urat. 

A feltüntetett tévedések kiigazitása, a hézagok 
pótlása a magyarázat alkalmával a hitoktatók fel-
adata lesz, mert csatlakozva a hivatalos birálat 
véleményéhez: „Ezen kézikönyv, tekintve az átdol-
gozó szerzőnek az ügy iránti páratlan buzgóságát, 
— s az elismerést érdemlő szorgalmat, melyet ezen 
összeállitásnál jóakaratának teljes érvényesítésével 
kifejtett: czéljának megfelelően — a használható 
kézi könyvek sorát fogja szaporítani." 

HETVÉNYI LAJOS. 

BELFÖLD. 
11, K imuta tás , A szabadkai ev. templom és 

paplak épitésre űjabban a következők adakoztak: 
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Állomási főnök keleti pályaudvar Bpest 7 frt 11 ref. püspök. Templom után közgyűlés a fógimná* 
kr., Alberti község (bírója) elöljárósága 1 frt, zium dísztermében. Tárgysorozat: 1. Fohász, 
Alsó-Pián község elöljárósága 30 kr., Alsó-Nyék B a r ta l u s Istvántól. Énekli az ezen alkalomra 
elöljárósága 4 frt 50 kr., Alsó-Csernák előljáró- alakult vegyeskar. 2. Elnöki megnyitó, tartja 
sága 2 frt 82 kr., Anders Oskár Berlin 13 frt G y ú r á t z Ferencz püspök, társ. elnök. 3. Tit-
50 kr., Ambrózfalvai elöljáróság 1 frt, Angyalos kári jelentós és választmányi előterjesztések (a 
községi birója 2 frt 47 kr., Arnold Ottilia Danzig számvizsgálatról, a Magyarázatos Bibliáról stb.) 
2 frt 94 kr., Altenbak Karl Cassel 6 frt 46 kr., Előterjeszti S z ő t s Farkas, budapesti theol. ta-
Albis ós Dálnok községek 3 frt, Abauj-szántói nár, társ. titkár. 4. Karének, előadja a főiskolai 
községek 1 frt 60 kr., Bakod község elöljáróság énekkar. 5. C z e g l é d i István, felolvasás, tartja 
71 kr., Battonya község 3 frt 80 kr., Borosse- R é v é s z Kálmán kassai rei. lelkész. 6. Áz úgy-
bes község 1 frt 20 kr., Büttös község 1 frt 11 nevezett autonom.erkölcsiségről, felolvasás B a n -
ki'., Béga-Szent-György község 3 frt. Beret köz- c s ó Antal soproni theol. tanártól. 7. Hymnus, 
ségi biró 1 frt 6 kr.. Budapesti 1. ker. Előljáró- zenekisérettel, előadja a vegyeskar. — Tájókozá-
ság 2 frt, Bodenhauser báró Herzberg 5 frt 89 sul. A MPIT. elnöksége a MÁV. vonalain vasúti 
kr., Burmeister dr. Boizenburg 2 frt 95 kr., Ba- kedvezményt eszközölt ki a közgyűlésre ós vissza 
kony-szombathelyi ev. egyház 10 frt, Besemann utazó tagoknak. Alsóbb osztályú jegygyei maga-
Kari Dessau 1 frt 77 kr., Bischoff Pástor Sletia sabb kocsi osztályban lehet utazni. A' jegyekhez 
2 frt 94 kr., Bogdán közjegyző Szóvárhegy 4 frt jutás módozatairól hirlapilag értesíttetnek a tagok. 
20 kr., Bantter frl. Heidlberg 29 frt 35 kr., Bal- A közgyűlésre utazók fogadásáról és elszállásolá-
tazár János ev. lelkész Pongyelok 2 frt 40 kr., sáról a pápai rendező-bizottság gondoskodik. Szál-
Bosch Henrik Augsburg 7 frt, Bártfa város taná- lásért és a vasúti igazolványért K i s s Gábor 
csa 2 frt 80 kr., Bielezt Bürgermeister Belgern pápai ref. lelkész úrnál, a rendező-bizottság el-
7 frt 94 kr., Bihar Torda község 2 frt 63 kr., nőkénél kell jelentkezni. Május 18-ikán este nyolcz 
Bilka Anna frl. Halle 1 frt 18 kr., özv. Bock Emi- órakor ismerkedési estély a Griff-fogadó nagyter-
lia Halle 3 frt 53 kr., Bodohegyi község 6 frt, Miiében. Május 19-én d. u. 2 órakor közebéd a 
Bürgerverein Gröllevitz 2 frt 94 kr.. Battyándi Griff-fogadó nagytermében. Május 20-án reggel 7 
egyház 3 frt, Bauer Bürgermeister Felkaplau 9 frt órakor kirándulás Somlyóra. — Mint nekünk irják, 
50 kr., Bollert Julius Pfarrer Frankfurt 1 frt 76 a MPIT. ezen első vidéki közgyűlése, iránt, ki-
kr., Budapest központi pénztár 20 frt. Csetnek vált a dunántúli részekben, nagy érdeklődós mu-
v-áros elöljárósága 70 kr., Carolatt Hernich Lau- tatkozik. De bizonyára az ország távolabbi részé-
sitz 5 frt 89 kr., Csornai község 1 frt 50 kr., bői is többen fognak részt venni az érdekes köz-
Czeglédi népbank részv. társaság 1 frt, Csófort gyűlésen. 
község 3 frt 31 kr., Christánsfelder Vorsteteramt $zjyßS KéreleiTI. Azok az igen tisztelt tanár- vagy 
21 írt 20 kr., Czegléd város főpénztára 5 frt, Cön- lelkésztársaim, kik nekem v a n g e l i k u s 
nern Magistrat (Saale) 2 frt 95 kr., Colditz Stadt- E g v h á z és I s k o l á n a k " 1885—1888-ig s 
gemeinde 8 frt 81 kr., Csökmöi elöljáróság 2 frt, 1891—1895-ig t e r j e d ő é v f o l y a m a i t kö-
Csmcsek Flori Mustát 5 frt, Cramer Hermann Halle t ö t t v a g y kötetlen példányban jutányos áron át-
5 írt 87 kr., Christiane Ilse Halle 5 frt 87 kr., Décs engedni volnának hajlandók, szíveskedjenek aján-
kozseg 2 írt, Danubius-schnemchen Hartmann i a t a i k k a i hozzám fordúlni. Eperjesen, 1897. ápri-
Bpest 2 frt, Dratay Gyula Bpest 5 frt, Deissinger l i s 1 4_ i k é n < D r S z l á v i k Mátyás, collegiumi 
L. Ansbach 6 frt, Duna-Mócs község 2 frt, Diós- igazo-ató-tanár 
gyór város 3 frt 60 kr., Dianiska A. ev lelkész ° 
gyújt. Kis-Szeben 2 frt 76 kr,, Darvas községe 4 = = = = = = — = = = — 
frt 26 kr., Debreczen város 10 frt, Döhner Kari 
Halle 1 frt 76 kr., Dohrmann Wittwe Frankfurt 
7 frt 16 kr., Enying község 5 frt, Eschwege város IRODALOM. 
Hessen 5 frt 87 kr., Ev. Diakonissen Verein Heidl-
berg 40 frt 25 kr., Etroht A. frl. Halle 2 frt 35 kr., 
Frank Conrat Szabadka 10 frt, Ferdinandsfalva KOVáCS Andor h.-vécsei ev. lelkész előfizetést 
község 1 frt 60 kr. (Folyt, köv.) hirdet F e r e n c z i B. miskolczi könyvkereske-

Ä Magyar Protestáns Irodalmi Társaság f. évi ren- dónél megjelenő „Balzsam" czimű imádságos 
des közgyűlését, mint már jeleztük, május 19-én könyvére, mely vasárnapi s hétköznapi, reggeh 
Pápán tartja. Az elnökség és a pápai rendező- és esteli, ünnepi s az élet koraihoz s viszonyai-
bizottság a közgyűlés programmját immár végle- hoz alkalmazott imádságokat foglal magában. Bolti 
gesen megállapitotta. E szerint a közgyűlést meg- ára vászonkötésben 80 kr., bőrkötésben 2 frt ; ne-
előzőleg d. e. 9 órakor isteni tisztelet a ref. ves birálók ajánló véleményt nyiivánitottak a 
templomban; prédikál A n t a l Gábor dunántúli mű felől. 



Nemzeti Iskola. „Wlass ics miniszterben meg-
van a jóindulat, ebben nincs jogom a kételke-
désre, Ez a jóindulat sok jónak lett már ós 
lehet a szülője, de nem nagyban, hanem csak 
kicsinyben. Valameddig egy lelkes k u l t ú r p o l i -
t i k a i p á r t nem szervezkedik körülötte, mely 
a nélkül, hogy a különböző országos pártok ellen 
akár nyilt, akár akna-harczot folytatna, a kultúr-
politikában, a pártszempontokon felül emelkedve, 
egy szivvel-lélekkei követvén őt minden jóirányú 
szándékában, az egész vonalon való hatalmas neki 
lendülésről ne is ábrándozzunk. De mit látunk 
most? A jelentékenyebb politikusokat is csak a 
helyi érdekek szólaltatják meg, „haza beszélnek" 
s a legnagyobb finánczkapaczitások sem félnek a 
pénzügyi egyensúly felbillenésétől, mikor a maguk 
kerületébe kell a pénz. Hanem mindenüvé, az 
egész vonalra? Az már más!" 

! T E M E T Ő . 

Mockovcsák János Tivadar. 
A zólyomi ev. egyházmegyét súlyos veszteség 

érte M o c k o v c s á k János föesperes elhalálozásá-
val, ki életének 51-ik, papi hivataloskodásának 27-ik 
évében april hó 11-én bevégezte földi pályafutását. 
Súlyos betegségének aggasztó jelei már új év előtt 
mutatkoztak. Szilveszter estéjén utolszor tartott pré-
dikácziót beszterczebányai hiveinek, kiknek 22 évig 
volt buzgó papja. Az ó év búcsúzásával neki is bú-
csúznia kellett a szószéktől, melyen annyiszor oly 
ékesen hirdette az Igét. Uj óv óta gyógyithatlan sziv 
és májbaja rohamosan emésztette életerejét, mig 
végre virágvasárnap reggelén kiszenvedett. Teme-
tése szerdán délután — april 14-én — leirhatlan 
nagy részvét mellett ment végbe. A végtisztesség-
tételhez számosan jöttek el a megye legtávolabbi 
részéből is, többen a szomszéd megyékből is — 
köztök H ä n ' d e l Vilmos honti föesperes, K l i m o 
Vilmos Turóczból, D r o p p a Vilmos katona pap Bu-
dapestről — eljöttek leróvni a kegyelet adóját. Ko-
porsóját a lelkészek vitték át lakásáról a templomba, 
hol az oltár előtt elhelyezett ravatalt a koszorúk 
özöne borította be. A templom annyira megtelt rész-
vevőkkel, hogy mindnyájokat a falak be sem fogad-
hatták. A gyászszertartást B r o c k e n Jenő művé-
szies orgonajátéka vezette be s ezt követte a gyü-
lekezet gyászéneke, mely után H o d z s a József 
radványi lelkész a szószékről tartott Róm. 1. 16. 
alapján tót nyelvű beszédet, megemlékezve a halott-
ról, mint a hitnek erős bajnokáról; S v e h l a Gusz-
táv alesperes és breznobányai lelkész pedig oltár 
elöl magyar nyelven búcsúztatta el megható módún 

a családtól, a beszterczebányai egyháztól, a zólyomi 
ev. egyházmegyétől, C s i p k a y Károly egyhm. fel-
ügyelőtől, mint elnöktársától s a lelkészektől, mint 
munkatársaitól. Közben az ev. egyesületi dalkar gyö-
nyörű gyászénekei hangzottak el. A templomból a 
tanítók vitték a koporsót a temetőbe, hol a sírnál 
S t e i n h ü b e l János radványi tanitó kartársai nevé-
ben mondott szép búcsúzót s végül B a k a y Péter 
ocsovai lelkész s egyhm. főjegyző megható imával 
és áldással berekesztő a szomorú szertartást, mely-
nél az őszinte bánat és részvét könyei áztatták eze-
rek elborúlt orczáit. 

M o c k o v c s á k János halála érzékeny veszte-
séget jelent. Benne az egyház jeles képzettségű, 
vasszorgalmu, lankadatlan tevékenységű buzgó mun-
kást veszített, ki igazán szeretett ós tudott dolgozni 
egyházáért. Úgyszólván az életkor delelőjón kellett 
elhagynia a munkatórt, melyen annyi odaadással, 
annyi erővel és képességgel s oly szép eredmény-
nyel szolgálta a szent ügyet . 

Született 1846. augusztus 29-én Bazinban (Po-
zsonym.), hol atyja M o c k o v c s á k János szinte 
jeles pap volt, kit 50 éves jubileuma alkalmából a 
királyi kegy koronás arany érdemkereszttel tünte-
tett ki. Középiskoláit a pozsonyi ev. lyceumon vé-
gezte s ugyanott három évet töltött a theologián. 
1867-ben Németországba ment ki, hol a hallei egye-
temen két semestert töltött s a nagynevű Tholluck, 
Müller, Riehm, Gwericke, Beyschlag és Jakobi ev. 
tudósok előadásait hallgatta. Németországból haza-
térve 1868. évi október 12-én felszenteltetett káp-
lánnak P e t z Gyula mező-berényi pap oldalához, 
kinek családjában megtalálta későbbi élettársát is. 
Mező-Berényben csak nyolcz hónapig volt, megbe-
tegedett édes atyjához kellett haza térnie, kinél 
1871-ig maradt, a mely évben (márcz. 19-ón a nagy-
becskereki három nyelvű egyházgyülekezet lelké-
széül választotta korán elhalt bátyja : M o c k o v -
c s á k Károly helyébe, hol tevékenységét a közélet 
terén tagabb körben is érvényesítette. Tagja lett a 
város és megye képviseletének, a jótékony nőegy-
let titkárául választotta, vezette a szegény tanulókat 
segélyzö egyesületet s jegyzője lett az akkor még 
fennálló megyei iskolatanácsnak, sót ministeri meg-» 
bízásból két szolgabírói járásban a tanfelügyelői teen-
dőket is végezte. Nagy-Becskereknek 4 éven felül 
volt papja. 

Midőn D o l e s c h a l l Sándor budapesti német 
egyházi lelkészszé választatott, helyébe 1875-ben a 
beszterczebányai tekintélyes egyház egyhangú biza-
lommal M o c k o v c s á k Jánost hivta meg. Alig jött 
új helyére, mindjárt magára vonta a figyelmet. Még 
azon évben megválasztották az esp. törvényszék pót-
tagjává s a gyámintézet jegyzőjévé. A következő 
évben esp. főjegyző lett s 1880-ban, mint föesperes,. 
az egyházmegye élére állott. Azt lehet mondani, 
kedvezőtlen körülményok között vette át az egyház-
megye vezetését, midőn T h é b u s z János, boldo-



gult zólyomi lelkész hazafias agitaciója következté-
ben a nemzetiségi kérdés erösebb hullámverése egy-
házi térre is átcsapott s nem kevéssé feszültté te t te 
a helyzetet. Ily körülmények mellett némelyek ag-
gódtak is, vájjon a fiatal főesperes — mert hisz alig 
volt még 34 éves — fog-e tudni megfelelni a jelen-
tős állásához kötött kívánalmaknak. Az aggodalom 
csakhamar eloszlott. Határozrt t fellépésével, kiváló 
erélyével s előnyös személyi tulajdonaival nemcsak 
tekintélyt biztositott magának, hanem egyházias és 
hazafias működésével, serény buzgalmát kisérő ered-
ményekkel valóban érdemessé tette magát arra, hogy 
ö legyen a „primus inter pares." Igy csak természe-
tes, hogy az egyházmegyei tisztújitások alkalmával 
újból meg újból benne központosult a közbizalom, 
melynél fogva 17 éven á t — haláláig — viselte e léggé 
terhes, de elismeréssel kisért főesperesi tisztét, 
melyben mint administrátor valóban kitüntette ma-
gát, mert egyházmegyéjét mintaszerűen vezette. 
Gondos figyelme kiterjedt minden irányban, szigo-
rúan megköve te l t e a rendet ós pontosságot. Maga is 
vállalt kötelességeit nemes ambitióval végezte. Az 
egyház ügyeinek pontos vezetése mellett szorgos 
igyekezetét képezte az is, hogy az egyházi életre 
károsan ható nemzetiségi kérdést az egyházi térről 
leszorítsa s az egyházmegye hazafias jó hírnevét 
megóvja. E mellett kijutott neki is elég a kellemet-
lenségekből. A túlzó nemzetiségi sajtó nem egy kí-
méletlen támadást intézett ellene, sőt egyik elvakult 
paptársa részéről durva bántalmazást is kellett el-
szenvednie, de egyházmegyéje nem késett az elég-
tétellel. — 1890-ben főesperesi hivatalviselésének 
decenniumát az egyházmegye exellens módon meg-
jubilálta s érdemei méltatásával — 500 frtnyi köz-
adakozásból szerzett értékes serleggel ajándékozta 
meg. — Az egyházmegye bizalmából részt vett az 
1891—94-ki országos zsinaton is, melyen a naplóbi-
ráló- és a protestáns vegyes bizottságnak volt tagja. 
— Főesperesi tisztével egyidejűleg töltötte be az 
egyhm. gyámintézet, a segélyző intézetek s papi 
értekezletek elnöki tisztét is. Az egyhm. ev. tanító 
egyesületnek is több évig tényleges — utóbb tisz-
teletbeli elnöke volt. A tanügy fejlesztés© körül szin-
tén sokat buzgólkodott. Alatta 10 új iskola létesült 
ugyan annyi rendszeresített tanítói állással A besz-
terczebányai tankörben még mint főesperes is sok 
évig maga végezte a dekánusi teendőket s igazga-
tója volt a beszterczebányai elemi iskoláknak. Az 
egyházmegye által kiadott tankönyveket átdolgoz-
tatta. Maga a konfirmátiói oktatáshoz kiadott egy 
könyvecskét, mely már öt kiadást ért. A tanügy 
iránti meleg érdeklődését a zólyommegyei általános 
tanítóegyesület azzal méltatta, hogy disztagjául vá-
lasztotta. 

A közügyek iránti érdeklődését a városi és me-
gyei közgyűléseken tanúsította, a melyeken szorgal-
masan részt vett, s 1885-től állandóan tagja volt a 
megyei közigazgatási bizottságnak, hol főleg az egy-

házakat ós iskolákat érintő kérdésekben latba vete t te 
nyomatékos szavát. 

Mestere volt a szónak is. Kellemesen csengő, 
átható hangja, élénk előadása kedvelt szónokká 
avatta. Gondosan készült, tartalmas beszédeivel tu-
dott mély hatást kelteni, melyekből a positiv hit 
tükröződött vissza. — Egyházában sokat tett az 
evangyoliomi öntudat ápolása érdekében is ; néhány 
év előtt megalakítot ta az ev. egyesületet , melyre a 
r. kath. püspöki székhelyen valóban szükség volt. 

Családjában Isten megáldotta. Még mint nagy-
becskereki lelkész nőül vette P e t z Malvint, a mező-
berényi lelkész leányát. Ezen frigyből 12 gyermek 
származott, kik közül nyolcz maradt életben. Gyula 
végzett jogász s a budapesti rendőrség tisztviselője, 
Ernő theologus, Guszti bányászakademikus, János ós 
Géza gymn. tanulók, Malvin felső leányiskolái nö-
vendék, Zoltán elemi iskolás, Juliánná legfiatalabb 6 
éves. Nejét öt év előtt elszólította az Isten. Hogy 
gyermekeinek az elvesztett anyát pótolja, egy évvel 
később nőül vet te a nemes lelkületű, gyöngéd érzésű 
M á r k u s Jolán tanítónőt, B ö h m Károly kolozsvári 
egyetemi tanár sógornőjét. Boldogságukat az Isten 
kifürkószhetlen végzése hamar megszakította, magá-
hoz szólitván a család fenntartó oszlopot, a kire még 
oly nagy szükség le t t jvolna . 

Ám időnek előtte bekövetkezet t halála mélyen 
sújtotta nemcsak árván hagyott családját, de nagy 
űrt hagyott egyházunkban is, melynek hü munkása 
volt mindvégig. Adja az Úr néki a hűségnek herva-
datlan koronáját. Fényeskedjék neki az örök vilá-
gosság ! 

V I T Á L I S G Y U L A . 

C s á d e r K á r o l y , volt dunaszerdahelyi lel-
kész meghalt Pozsonyban apr. 8-án. 

C h o r v a t K. modor-királyfalvi lelkész meg-
halt apr. 3-án. 

Ü Z E N E T E K . 
A t a v a s z i g y ű l é s e k ideje közeledik ; az 

ügy érdekében kérem különösen az egyházmegyei 
jegyző urakat, mint a kiknek minden adat kezében 
van : szíveskedjenek a gyűlésekről tudósítást külde-
ni, különösen kiemelve az olyan ügyeket , indítvá-
nyokat, melyek kerületi gyűlésre is följutnak, hogy 
a tudósítások más egyházmegyék közönségét is eleve 
tájékozzák, s a tárgy alapos megismerésére, a hatá-
rozat előkészítésére is alkalmasak, sőt szükségesek. 
Igy ismerhetjük csak meg az evang. közvéleményt, 
egyházunk életét, mozgalmait, irányát. — V i g i l a t o r 
szíveskedjék nekem ezimét megírni. — K. Gy . A 
tűzbiztosításról örömmel közölnék jól kiszámított ja-
vaslatot. — S z . IM. Nagyon tanulságos ! A folytatást 
is megkaptam. — NI. N. Méltán boszankodik a szer-
kesztő és kiadó, ha az előfizetők megkívánják ugyan, 
hogy a lapot pontosan megkapják, de ők magok 



nem fizetnek pontosan, sőt a fizetésre fölkéretve, 
egyszerűen visszaküldik a lapot. A szerkesztő dol-
gozzék is, tűrjön is, rá is fizessen a lapra, mely nem 
neki, hanem a közügynek szolgál, — s azonfelül 
még bosszankodjék is a méltánytalan eljárás miatt ! 
Nem csoda, ha egy amerikai lap igy nyilatkozik : 
„Aki a nyakán levő szemölcsöt gallérgomb gyanánt 
használja, hogy gombot ne kelljen venn ie ; aki a 
vasúti kocsi alatt utazik e lbújva ; aki éjjelre meg-
állítja óráját, hogy k e r e k e ne k o p j é k ; aki a ténta 
kímélése okából nem húzza át a t betűt és nem tesz 
pontot az i - r e ; aki még édes anyja sirhalmát is be-
vet i , hogy ott búzát arathasson : az még mindig tisz-
tességes ember az olyanhoz képes t , aki nem fizet 
elő idején vagy pedig 2 - 3 hónapig elfogadja a la-
pot és mikor fizetést kívánnának, a lapot azzal küldi 
vissza, hogy „nem fogadtatik el." 

A miskolczi ág-, hitv. ev. egy-
házközségben rendes lelkész-
ségre történt eltávozás folytán a 

Néhai Csecselka Sámuel theol. akad. tanár 

„E g y h á z j o g t a 11 á n a k" 
még meglévő példányait a theologia 
akadémiai „Önképző kör"-nek hagyo-
mányozta. A mű, melynek bolti ára 
9 frt volt, nevezett körnél (Pozsony, 
konvent utcza 13.) 2 frt 4 0 kr, előleges 

beküldése mellett bérmentve kapható. 
13 l — l 

megüresedett, és az próbatét 
után, közgyűlésen, választás ál-
tal fog betöltetni. 

A segédlelkész teendője: a 
lelkészi iroda vezetése, a lel-
készi összes teendőkben, s mun-
katorlódás esetében a püspöki 
irodában is segédkezés. — Ja-
vadalma: 2 szobás bútorozott 
lakáson kivül hétszáz forint (700 
frt) készpénz fizetés. 

Jelentkezés e helyre az alól-
irtnál történik. Gyakorlott lel-
készek előnyt nyernek. 

Miskolczon, 1897. ápr. 15-én. 
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lelicész. 
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