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Legte r jede lmesebb m u n k á j a Héber nyelv-
t ana . Csak 1895-ben je lent m e g a Luther-
t á r s a ság költségén, de m á r 1888-óta készen 
volt a nyomtatásra . 1 ) Azon kor rek t felfogás-
tól vezérelve hogy s tud iumának természetes 
a lapfel té te le és legfontosabb segédeszköze az 
O-Tes tamentom nyelvének biztos kezelése és 
ismerése.2) Pukánszky ku ta t á sa inak első ide-
jét tú lnyomólag a nyelvészet kötöt te le. E 
ku ta t á sok eredménye a Héber nyelvtan, az 
egyet len eredet i magyaru l i r t t udományos 
héber g r a m m a t i k a . Csak a hang- és a l ak tan t 
öleli fel, a syntaxisban megelégszik az álta-
lános pontok érintésével. P u k á n s z k y alapos-
ságá ra jellemző az appará tus , amelylyel mun-
ká jához fog. Nemcsak Geseniustól, Ewaldtól , 
Olzhausentől, Stadétől és Königtől kér út-
muta tás t , de Kimchitől , Ibn Ezrától , Abul-
validtól, a Sep tuag in tá té l és a Targumtól , a 
syrtől és az arabtól is. I smer i az összeha-
sonlító indogermán nyelvészet jelentősebb 
termékei t , a magyar uyelven megje lent ré-
gebbi héber g r a m m a t i k á k a t , L a g a r d e és Ba r th 
monegraphiá i t . E l j á rása az ethymológiai el-
járás . Az első kérdés mind ig : mi volt az 
eredet i fo rma? ezt követie a második mily 
a l akban jelentkezik az az O-Tes tamentom 
nyelvében? Nem pusz tán leirni k ivánja a je-
lenségeket -és szabályokba foglalni, de törté-
neti fej lődésükben a k a r j a fe l tárni és megér-

') A poSzonyi akadémia értesítője 1888—9. 10 oldal; 
1889—90. 8. oldal: 1891—2. 17 oldal. 

*) Az ó-test.-i exegcsis feladatáról. 

t en i azokat.1) Különösen becses rész a név-
képzéssel foglalkozó fejezet . Még a külföld 
g r a m m a t i k á i közül is k i tűnik vi lágosságával , 
á t tekin thetőségével és rendszeres csoportosí-
tásával.2) Persze a munka ellen a gyakor la t i 
haszná lha tóság szempont jából alapos kifogá-
sokat is lehet emelni. Pukánszky", mint az 
előszóban nyomatékka l hangsúlyozza, müvé t 
kezdőknek szánta . P e d i g ép nem a lka lmas 
arra , hogy a kezdőt a héber nyelv i smeretébe 
bevezesse . Ki s zámára a héber nyelv egé-
szen ú j világ, az t nem lehet egyszerre az 
összes igék zűrzavaros formáival e lá rasz tani . 
Pukánszky ezt teszi. Az összes gyökökkel , 
erősekkel és gyöngékkel egyszerre operál , 
ahe lye t t hogy külön-külön m e g m a g y a r á z n á a 
j á r a t l a n n a k az egyes csoportok sa j á tos ságá t 
és egymástó l elütő te rmésze té t . Az előreha-
ladot t megbirkózik vele, a kezdő belefullad. 
A gyakor la t i é rzéknek ezen hiánya, mely 
Pukánszkynak egyebüt t is érezhető fogyaté-
kossága, lehete t lenné tes/.i, hogy a m u n k a 
tankönyvvé váljék. Tudós szakmunka m a r a d , 
melyet a szakember mindig nagy haszonnal 
fo rga tha t , de amelyben a kezdő soha sem 
fog el igazodni . 

A Héber nye lv tan és Héber olvasóköny-
vön3) kivül i rodalmi munkás ságá t azok a 
czikkek képezik, amelyek szétszórva külöm-
böző folyóiratokban, az Evang . Egyház és 
Iskolában, Keresz tyén Magvetőben, Pro t . 
Szemlében, Mi Ot thonunkban lá t tak napvi-

*) A nyelvnek etvmológiai bonczolgatása természetesen 
távolról sem a végső cél, amely felé tcrekedni ktll. Csak 
a liistorikumát mutatja meg a tüneményeknek és nem a lé-
nyegét. A nyelv a faj illetve a nép kikének pliotograpliiája. 
A nyelvészet csak akkor fogja a jelenségeket meg is m a-
g y a r á z n i , ha a nyelvet mint a legsajátabb kifejezését a lé-
leknek psychológice fogja analyzálui. 

*) Lásd pld. Strack nyelvtanát (1893) és Steuernagel 
Hebräische Grammatikját (1903.) 

') Megjelent a theol. Szakkönyvtárban (1888) 



lágot. Számuk mintegy 201.) Különös figyel-
met érdemel ezek között „Az ó-testámento-
mi exegesis fe ladatáról" szóló tanulmánya, 
sajá t s tudiumának és tanszékének apológiája2). 
Egyik dolgozata se tükrözi vissza oly hiven 
az ö .egyéniségét, mint éppen ez. I t t együtt 
találhatók összes sajátos vonásai, a határo-
zott és methodikus gondolkozás, a világos és 
biztos látás, a szabatos előadásmód, a széles 
tudás, higgadt és mindenirányú mérlegelés, 
a nyugodt hang, a szerénység ós egyszerűség, 
a vallás iránti fogékonyság, a hivatásért va-
ló lelkesülés és egyedül az igazság felderíté-
sére irányuló törekvés. A cikksorozat válasz 
egy elhamarkodott támadásra . Az ütközési 
pont az a jelszó, amelyet manapság is sze-
retnek némelyek hangoztatni . ..Le a zsidó-
val !" hirdették egyes buzgólkodók. „Van-e 
még a héber nyelv tanitá.sának a mai viszo-
nyok között elméleti és gyakorlati haszna?4 ' 
kérdezte kételkedve az egyik, — nincs, fe-
lelte határozot tan a másik. A zsidó nyelv-
vel való foglalkozás a theológián „idővesz-
tegetés," ,,ósdi maradvány, melynek kiküszö-
bölése illetve kisebb mértékre való leszállí-
t á sa" csak hasznára válnék a theológiai ne-
velésnek.3) Pukánszky más, komolyabb és 
okosabb megoldását tudja a felületesen el-
intézni kivánt problémának. Részletesen át-
vizsgálva az ó-testámentomi kutatásnak tör-
ténetét , arra az eredményre jut, hogy e dis-
ciplina jelenlegi feladata és célja Israel val-
lásának megismerése és előterjesztése. Mint 
ilyen a legszorosabb kapcsolatban áll az Uj-
tes támentom stúdiumával és igy a keresztyén 
tlieológia szerves és elengedhetetlen alkatré-
sze. Izráel vallása nélkül nincs evangélium, 
O-testamentomi tudomány nélkül nincs új-tas-
támentomi vizsgálódás. De a vallás történe-
té t a források nyelvének ismerete mellőzé-
sével tanulmányozni csakis a dilettantizmus 
nagyranövelését jelentheti. ,,A héber nyelv 

') Ezek közül 3 szakmáján kivül eső thémával foglalko-
zik : Irodalmi központosítás (Ev. Egyház és Isk. 1888. 20. sz.) 
A Theol. Szakkönyvtárról (Ev. Egyh. és Isk. 1893. 23. sz.) 
Egy püspöki körlevél a mult százév végéről (Ker. Magvető 
1894. 169-171. old.) 

*) Ev. Egyház és Iskola 1892. év. 20, 21. 22. 23. 24. 25. 
szám. (Különlenyomatban is megjelent.) Lásd hozzá Schneller 
referátumát a pozsonyi Akadémia 1891—2. évi értesitőjének 
30 s köv. oldalán. 

') Weber cikke Ev. Egyh. és Isk. 1889. évf. 42. szám. 
Paulik cikke 1892. évf. 17. és 19. szám. 

kiküszöbölésével Izráel vallása történetének 
egyik legrégibb, legmegbízhatóbb s leggaz-
dagabb forrását zárnók el, ép azt, a melyben 
a nemzeti génius jelleme legközvetlenebbül 
nyilatkozik meg." ,,Az orvosság tehát nem 
az, hogy nem tanitni és nem tanulni, hanem 
jól tani tni és jól tanulni." Alkalmi cikkek 
azok is, amelyeket az O-Testámentom revi-
siójával kapcsolatban bocsátott közre.1) Ezek-
ben Lagarde tanitván}Ta, az O-Testámentom 
nehézségeinek szakszerű ismerője szólal meg. 
A gyakorlott szövegkritikus, ki t isztában van 
a szent iratok sokszor felette coniplikált ba-
jaival, a modern exegeta, ki tudja , hogy mi 
minden szükséges az O-Testámentom költői 
és prófétai termékeinek hehTes megértéséhez. 
Hozzászólásaiban tanácsokat osztogat, fio-vel-O 7 Ö.7 
meztett , int és óv csak azért, hogy minél 
tökéletesebb alkotás kerüljön ki a revisorok 
műhelyéből. Pukánszky maga is részt vett a 
munkában. De csak néhány alárendelt jelen-
tőségű szakaszt (Dánielt ós egy pár zsoltárt( 
ju t ta tot t neki a szerkesztőség. Nem vette zo-
kon. Sokkal jobban érdekelte a vállalat és 
sokkal kevésbbé volt hiú, semhogy saját sze-
mélyének sérelme miat t az ügy ellen emelte 
volna kezét. Utólag azonban sajnálta, hogy 
elvállalta a közremunkálkodást. Aggályai tá-
madtak , hogy hiányos az előkészület, hogv 
ily hatalmas munka elvégzésére még nem 
lett volna szabad vállalkozni. Mikor készen 
volt az egész revideált forditás, igen kímé-
letesen nyilatkozott róla. Utolsó dolgozata, 
melyet a pozsonyi papi conferentiának szánt, 
de a melyet ott már elő nem terjeszhetett , 
a, biblia-revisio értékével foglalkozik.2) „Külö-
nösen az ifjabb nemzedék számára — i r ja 
itt egyebek között — a vallástanítás szem-
pontjából az ujabb forditás sokkal tökélete-
sebb segédeszköz, mint a régi volt s ezért 
köszönettel tartozunk ama hatalmas társu-
latnak, a mely létesültét lehetővé tette. De 
helyes megitélé&éhez tartozik azon tuda t -
nak ébren tar tása , amit a revisorok kife-
jeztek, hogy ez csak átmenet, egy lépés a 

') A Károli-féle forditás revisiójáról (Ev. Egyh. és Isk. 
1888. évf. 11., 12., 13 sz.) A Károli emlékünnepre (Ev. Egyh. 
es Isk. 1890. 37. sz.) A Károli-féle forditás revisiójáról (Ev. 
Egyh. és Isk. 1896. 1. szám. 

*) Az ó-testamentom revideált forditásáról (Theol, szak-
lap I. évf. 7 7 - 8 4 old.) 



fordí tás eszménye felé. Többi az exegesis kö-
rébe vágó tanulmányai speciális kérdéseket 
tárgyalnak. Egyizben a Penta teuch forrásai-
nak, a Jahvis tának, Elohistának, Deuterono-
miumnak és Pap i Codexnek jellemző saját-
ságai t analyzálja.1) Másik a „Négybetűs Is-
tennév magyar fordításáról" értekezik2) Egy 
harmadízben a Zsoltár magyaráza t régvita-
tot t fundamentál is problémáját veszi vizsgá-
lat alá, hogy vájjon a Zsoltárokban lépten-
nyomon szereplő egyes szám első személy a 
gyülekezetről vag}' egyes személyekről ér-
tendö-e V :}) Rövidlélekzetü, csak néhány ol-
dalra terjedő dolgozatok, amelyek azonban 
sokkal többet ta r ta lmaznak, mint amennyi t 
terjedelmökből sejteni lehet.4) 

Nyelvészet, kritika, exegesis Pukánszky 
számára sohasem volt öncél. Mindennek egy 
nagyobb feladat sikeres megoldását kellett 
előmozdítania : Izráol vallása történetének tel-
jes és biztos megértését . Ezért vizsgálta a 
nyelvet, ezért bajlódott a szövegkritika ezer 
aprólékossága val, a forráskri t ika bonyolult 
kéi ősével, az exegesis régi és ú j j | vi tapont-
jaival. Vallástörténeti jegyzeteit csak 1890-ben 
dolgozta ki, ugyanakkor hirdetet t először e 
tárgyról collegiumot. A menet a melyben az 
O-testámentomi vallás kialakulását felfogta 
és előadta, a Wellhausen-iskolától képviselt 
fejlődésmenet volt. Először jönnek a próféták, 
azután a Törvény. A vallásos eszmék világa 
nem zűrzavar, hanem fokozatos kibontakozás 
az alacsonyabbról a magasabbra. Sajnálatos, 
hogy irott kifejtéséhez az itt elért eredmé-
nyeknek alig jutott . Fenmarad t cikkei kö-
zül csupán 5 foglalkozik vallástörténeti kér-
déssel. Egy liturgikai5) egy systhematikai 
tárgyú.6) Utóbbiban azt igyekszik tisztázni, 
liogy mit tani t az O-Testámentom az anyag, 

l) Pentateuch főalkatrészeinek jellemzéséhez. Kivonat 
egy tnnár vizsgálati dolgozatából. (A pozsogyi akadémia 
1WS(> —7. évi évkönyve 15—44 old.) 

7) Kor. magvető 1892. 221—223 old. 
3) Gyülekezeti és egvéni vonatkozások a Zsoltárokban 

(Ker. Magvetó 1896. 200 - 2 1 0 old.) 
4) Ide tartozik még néhány ismertetés : Az Ó-Testamen-

tom újabb fordításai (Evang. Egyh. és Isk. 1892. 48. sz.) Je-
remiás Jeruzsálem romjain. Pályadíjjal koszorúzott irásma-
gvarázó közlemény (Mi Otthonunk 1394. 2. 3. sz.) A Bibliai 
Lexikon ügyéhez cimû cikkét (Ev. Egyh. és Isk. 1898.) nem 
tudtam megszerezni. Nem tudom, mi van benne. 

*) Istentiszteletünk történetéből (Mi Otthonunk 1894. 
3 8 3 - 387. oldal). 

Az anyag, a bün és a halál eredete az O-Testamen-
tom szerint (Ev, Egyh. ós Isk. 1898. 35. 36. 37. 38. sz.) külön-
lenyomatban is megjelent. 

a bűn, a. halál eredetéről, a dogmatika alap-
thémáiról. A többi három a prófétáknak van 
szentelve. Az erkölcsi komolyság, a bűnbá-
nat, az Istennel való egység hirdetőinek, esz-
méiknek és gondolataiknak. Ezek társaságá-
ban szeret legszívesebben időzni. Nemcsak 
azért, mert az izráeli vallástörténet gerince, 
a fejlődés gépezetének mozgatói és irányzói 
voltak. Vonzódásának kulcsa sajá t lelkének 
vallásos i rányzata . ,,A mi a prófé tákat el-
töltötte, a mi valójukat átmelegítet te s épen 
azért másokban is hasonló meleget tudot t 
kelteni, az az élő vallás volt," amely Pu -
kánszkyban is élt. ,,A próféták Istenének leg-
bensőbb lényegét a lkot ta a szentség, az igaz-
ságosság és könyörületesség," amint Pukánszky 
is hit te és vallotta.3) ,, Az ó-szövetség evangé-
listái" lelkéből beszéltek és lelkéhez szólottak. 
Gondolataik a.z ő gondolatai is voltak, 
de megtiszt í tot t és emelkedettebb formában. 
Erkölcsi vi lágrendjük megegyezett az ő er-
kölcsi világrendjével. Ok muta t t ák meg neki 
az á tmenetet a názáreti Jézushoz, „akiben 
a profetizmus új és dicsőbb alakban kelt életre _ 
aki Izráel prófétáit maga is elődeinek ne-
vezi és taní tásának számos a lapgondola tá t 
tőlük veszi."2) 

Mint tudós Pukánszky nem tar tozot t az 
u. n. eredeti emberek közé. Uj igazságokat 
nem talált , ú j ösvényeket nem tört ku ta tása 
mezején. Hiányzot t belőle az inventio, amely 
mélát olj 'at, amit mások nem láttak meg-
De e hiány nem bántot ta . Komoly gondol-
dolkozása megelégedett a charismákkal, a 
metyeket ez életre kapott és amelyeket ér-
tékesítenie kellett. Ismerni és bírni a k a r t a 
az igazságot, lia azt nem maga talál ta is 
meg. Számára a léiweges az volt, hogy mi 
áll meg tudományosan ós nem az, hogy ki-
től jön. Ezért szívesen tanult , akitől tanulni 
lehetett. Munkáiban mindenütt maga meg-

') Az út, amelyen a vallásos igazságokhoz eljutnak 
persze lényegesen ki'dömböző. Pukánszky túlnyomókig a gon 
dolkzzás, a próféták az érzés ösvényén haladtak. Pukánszky 
ezc nem figyeli meg kellőképpen és egyéniségének megfelelo-
leg a prófétákat egyoldalúan fogta fel. Par excellence gondol -
dolkozókká teszi őket. aminő ö maga volt. Az értelem egy-
oldalú fejlettségébon van Pukánszky egyik erős, de egyik 
gyenge oldala is. 

J) A profetizmus lényeg" és jelentősége. (1887. szept. 
7-én tartott székfoglaló, lásd az akadémia 1887-8-iki értesítőjét 
4. old. Közölve a „Prot. Szemle" 1893. évfolyamában 51-80 old 
Ezekhiel (Ker. Magvető 1893. 1 — 13. old.) A monotheismu-
görögöknél és izraelieknél. iPro:. Esték II. füzet 1—30 old.) ) 



mondja , hogy kik a mesterei. E mesterek ki-
vétel nélkül a ó- tes támentomi tudomány leg-
kiválóbb képviselői közül valók. A vallás-
tör ténet i ku ta tás terén legtöbbet a hol land 
iskolának köszönt. Különösen Kuenenér t ,,a 
jelenkor legnagyobb theologusainak egyikéér t ' ' 
lelkesült . Midőn Kuenen 1891-ben elhunyt, 
P u k á n s z k y igen szép megemlékezésben ró t t a 
le i rán ta érzett háláját.1) 

Előadásain bizonyos egyhangúság vonult 
végig. Ép nem voltak virtuóz előadásoknak 
mondhatók . Csak aki szakszerűen érdeklődött 
t á r g y a i rán t ta lá l t élvezetet fe j tegetéseiben 
Sohasem beszélt szabadon. Jegyze te i előtte 
feküdtek és azokat d i c t á l t a hal lgatóinak, de 
mindig más alakban, mint a hogy azokat ő 
m a g a megir ta . H a egy kifejezés nem látszot t 
s z á m á r a eleg ha tá roza tnak vagy vi lágosnak, 
az t három-négyszer is kicorr igál ta . Félve 
óvakodot t , hogy csak egy hajszáln}úval is 
többet mondjon, mint a miér t nyugodt lelki-
ismeret tel e lvál la lhat ja a felelősséget Küzkö-
döt t a formával, amely néha nem akar t gon-
dolataihoz alkalmazkodni . Az exegesisnél né-
hány verset leforditot t és azt hallgatóival 
le i rat ta . Azután a leforditott szakaszt gram-
mat ice megmagyaráz t a . Minden alakot kü-
lön-külön szétboncolgatot t . H a kr i t ika i ne-
hézség volt esetleg a szövegben, a r ra részle-
tesen ki ter jeszkedet t . E lmondot ta tüzetesen, 
mik az okok, amelyek mia t t a szöveget meg 
kell támadni , azu tán indokolta a conjektu-
rá t , amelylyel a corrupt helyet jav i to t ta . H a 
a szakasznak végére ju to t t , összefoglalta a 
t a r t a lma t , a gondola tmene te t és röviden 
egybeál l í tot ta a szövegkrit ikai és históriai 
tudnivalókat . Az alak körülbelül olyan volt 
aminő Evald commentá ra iban ta lá lható . Ke-
veset t végzett , egy semesterben alig 8—10 
fejezetet , de ezt nagy akribiával t á rgya l t a 
le. Tárgyátó l soha egy betűvel el nem tért . 
Holmi szellemes excursiok nem illettek ko-
mely természetéhez. Előadási anyagá t szük 
körből vette. Taná r i működésének első ide-
jében archeológiát , bevezetést, az exegesis 
köréből több kis prófé tá t és Thóra-részlete-
ke t is t radá l t . Később szigorúan ragaszko-
do t ta Gröttingában divó beosztáshoz ós az 

Vázlatok Izrael történetéből. (E?. Egyh. és Isk. 1892 
53. sz. 1893. 13., 14., 15 sz.) 

ó-tes támentomi exegesisre szánt négy semes-
terben csakis Genesist, Ijóbot, Zsol tá rokat 
és Je sa j á s t adot t elő. Publ ikumot r i tkán ta r -
tot t . Csupán a 90-es évek elején fordult elő, 
hogy többször h i rde te t t s zabad tá rgya t . Az 
ó- tes tamentomi Studium körét nem szeret te 
átlépni. Mégis midőn szükség volt reá, ma-
gára vállal ta a Symbolikának, az Apostolok 
cselekedeteinek, a görög és német nyelvnek 
előadását . Az ó- tes támentomi seminár iűmban 
ma jd egy prófétai, ma jd egy tör ténet i könyvet 
véte te t t elő és azt m a g y a r á z t a t t a hallgatói-
val. Nem követelt sokat és elnéző volt a 
gyengékkel szemben. De lá tha tó örömet szer-
zet t neki, ha valaki a rendesnél mélyebben 
hatol t a ki tűzött thémába . 

Eletének javarészére súlyos keresztként 
nehezedet t folytonos betegeskedése. Pozsony 
éles levegője volt az ő eg3retlen ellensége. 
Evenként egyszer, néha kétszer is vérhányás 
fogta el. A tél közeledesét mindig re t tegve 
várta , mer t ba ja ilyenkor szokott kiújulni. 
Védekezni hiába próbált a kór ellen, az is-
mét és ismét visszatért . A nyug ta lanság és 
aggódás családjáér t és önmagáér t megbéní-
to t t a erejét ós sokszor hónapokig munka-
képtelenné vált. Kényte len volt hever te tn i 
kedvenc s tudiumait és ez ingerül t té és ide-
gessé tet te . Mindjobban magába vonult visz-
sza és senkinek se panaszkodot t . Bizott a 
Gondviselésben és ál lapota jobbra fordul tában. 
A legsúlyosabb csapás akkor érte, mikor fe-
leségét elveszítette. E megpróbá l ta tás t n e m 
tud ta többé kiheverni. Elégedetlenség' és o o 
meghasonlás vett r a j t a erőt. Pukánszky , ak i 
azelőtt csakis a gondolkozás embere volt, 
most az érzelmek emberévé lőn. A küzködés 
és gyötrődés láncolata végre is várat lanúl 
ket tészakadt . Meghal t 1899. október 30-án 
a reformátio előestélyén 40 esztendős korá-
ban. 

Pukánszky munkásságá t lehet kevésnek 
is, soknak is mondani. Kevésnek, ha csak a 
productumok mennjdségét veszi valaki, ' sok-
nak, ha meggondolja, hogy mily keserves vi-
szonyok között jöttek létre ez alkotások. De 
akár igy, akár úgy hangozzék is az Ítélet, 
ér téköket nem veszi thet ik el, mer t őszinte 
buzgalom ós az igazságnak igaz komoly sze-



re te te te remte t te azokat . Ez az erkölcsi töke 
a legszebb örökség, amit Pukánszky ránk 
hagyot t . A mi kötelességünk már most 
ügyelni arra, hogy ez örökség el ne kallód-
jék a kezeink között. 

Hornyánszky Aladár. 

A 
Magyarország i evangelium szerint re formál t 

és4 

ágostai hitvallású evangel ikus egyházak 

v é l e m é n y e 
az 1848 . évi X X . t . -c. végrehaj tásáró l . 

összeál l í totta : az ev. ref. egyetemes konvent s az ág. ev. egy-
ház egyetemes gyűlésének, a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapesten. 

1903. november 19-én tartott közös gyűlésében.* 
(Folytatás.) 

III. Ilitelveiiikkel ellenkező vallási cse-
lekmény teljesítésére kényszerítés. 

Az 1895. 43. törvénycikk 1-sö §-ának 
második bekezdése rendeli : 

senkit sem szabad hitével nem egyelő vál-
tási cselekmény teljesítésére kötelezni. 

Ezen törvény az 179 Va évi 26 t. c. 3. 
§-ában és 1868. évi 51. t. c. 19. §-ában mon-
do t t aka t ismétli. 

De a törvény ezen rendelkezése is irott 
malaszt , mert nincs rá büntetetőjogi sanctió. 

Nemcsak a katholikus egyház intézetei-
ben, de még állami iskolákban is mindennapi 
dolog, hogy a protestáns növendékek a kath. 
vallás ünnepem való részvétre, miselátoga-
tás ra stb. kényszerít tetnek ; példák erre a ki-
kindai, temesvári esetek. Ugyanez történik 
Heréden, Nógrádmegyében, hol az elemi is-
kolákban a protestáns tanulók fegyelmileg 
kényszerít tetnek, a kath. egyház összes lelki 
gyakorlatain való részvételre. 

Az 1891. évi XIII . törvénycikk ugyan 
nemzeti ünnepnek nyilvánította az első ^ma-
gyar király emlékére augusztus 20-át, de 
ezen törvény szerint, ezen ünnepnapon csak 
az ipari munkának kell szünetelnie. Dacára 
ennek, a Vas-, Zala-, Bars- és Zemplénmegyei 
hatóságok István király napján, a mezei 
munkából csendőrökkel hurczoltat ják el a 
protestáns íöldmiveseket és büntetik őket, 
mint azt a szentgot thárdi kir. járásbíróság 
1902. szeptember 10-én hozott i t éb te is iga-
zolja, mely ítélet szerint az augusztus 20-án 
mezei munkát végző protestáns lakosokat, az 
iSóS. évi 53. t. c. 19, §-a alapján, pénzbünte-
tésben marasztalta el. 

A diósgyőri vasgyárban, amely a ma-
gyar királyi pénzügyminisztérium vállalata, 
a protestáns munkásokat nagypénteken dol-
gozni kényszeritik. — Iskolai ünnepélyek al-
kalmával az evangélikus gyermekeket a róm. 
kath . templomba terelik. 

Törvényt követelünk, amely k ihágásnak, 
és ha hatóság követi el, hivatalos hatalom-
mal való visszaélésnek minősiti az 1895. évi 
43. t. c. 1. §-ába ütköző eljárást és meg-
büntet i annak elkövetőit. 

IV. A temetők használata. 
Az 1868. évi 53. törvénycikk 22. §-a hatá-

rozot tan rendeli, hogy : 
,,temetőkben a különböző vallásfelekezetek 

tagjai vegyesen és akadálytalanul temetkez-
hetnek^ ' 

Az 1879. évi 40. tvcikk 54. §-a pedig 
azt rendeli, hogy aki az 186S. 53. tvcikk 22. 
§-ában foglalt intézkedés ellenére a meghalt-
nak eltemetését erőszakkel vagy fenyegetéssel 
megakadályozz^• háromszáz foriiítig terjedhető 
pénzbü iitetéssel bitntethetö. 

Tudjuk, hogy a legtöbb temető községi 
temető és ott is, ahol per abusum a r. 
kath. plébános rendelkezik a temető felett , 
a községtől vagy földesúrtól á tengedet t 
temető nem tekinthető a katholikus egyház 
magántu la j donának. 

A róm. katholikus plébános mégis oly 
helyen, ahol evangélikusok csak szórványo-
san laknak, magának követeli a rendelkezési 
jogot a köztemető felett és vagy egyáltalá-
ban nem, vagy csak a temető valamely 
félreeső zugában engedi e l temettetni a 
protestáns halottat . 

1901-ben történt , hogy Kaiser Károly 
solymári rom. katholikus plébános, midőn 
megtudta , hogy a községében elhalt, köz-
tekintélynek örvendett evangélikus vallású 
Mórocz Jolán magánzónőnek a községi 
temetőben több évvel előbb elhalt any ja 
sirja mellett sírt ástak, a temetést a nagy 
számmal jelen volt katholikus hivei és a 
szintén jelenvolt községi birók és előljáiók 
megbotránkozta tására megakadálozta , a már 
kész sírt a sírásóval behányat ta és azzal az 
indokolással, hogy protestáns embert ez a 
hely meg nem illeti : az árok pa r t j án egy 
félreeső helyen rendelt sirt ásatni a hul la 
részére. 

A budai evangelikus segédlelkész, aki a 
functiót végezte, jelentést te t t erről az egyházi 
felügyelőnek, aki Kaiser Károlyt a pomázi 
szolgabirónái, a kihágási büntetőtörvénykönyv 
54. §-ába ütköző kihágás miat t feljelentette. 



— A felügyelő 1901 évi november 7-én 
5108|I.—901. szám a la t t kapo t t ér tes í tés t , 
hogy a szolgabíró az e l járást folyTamatba 
te t te , ele azóta nem tör tént semmi. — Az 
ügy nyilván elaludt, mert a felügyelő u jabb 
sürgetésére választ nem kapot t . 

Pályi és Lengyelfalu községek r. k. 
p lébánosai sem engedik az ev. ha lo t taka t a 
községi temetőben a rendes sorban eltemet-: 
te tni , hanem külön a temető á rkában vagy 
a község népétől megvete t t külön helyen, 
dacára annak, hogy Lengyelfalu földesura, 
az ág. evang. vallású Wieland Ar thur a 
rom. ka th . templom és a paplak építésére 
te lket adot t és a rom. kathol ikus egyTház 
fentar tásához évi tekintélyes összeggel hozzá-
járul . 

Hanusfa lván (Sárosniegyéb3n>l a közös 
temető t a róm. katholikus plébános sa já t 
egyháza részére foglal ta el. 

A lajta-szentmiklósi r. k. plébános 
(Sopronmegye) egyál ta lában nem engedi meg 
sir ásását protes táns ember számára a ren-
des temetőben, miért is í z evangélikusok 
kénytelenek az öngyilksok sírhelyén, egy 
vasú t i á rokban temetkezni ; úgyszintén a 
rétfalusi plébános (Sopronmegye) sem akar 
protes táns sírt el tűrni a temetőben ; már 
ped ig mindkét helyen, a hatóságtól bekért 
ér tesí tés szerint, a temető községi temető. 

Felső Bodonyban (Nógrádmegyében) a 
pro tes táns ha lo t taka t nem engedik eltemetni, 
azokat a szomszéd községbe kell elvitetni. 

Jobbágyiban a temető á rkában temet ik 
el a protes táns halot takat . 

Követeljük tehát , hogy az 1868: LUI . 
t .-c. 22. §-a az állam és ha tóságai ál tal 
végrehaj tassák, az ellene vétők az 1879. évi 
X X . t.-c. 54. §-a ér telmébe büntet tessenek. 

folyt. köv. 

Belföld. 
Felhívás a\ evangvéliomi protestáns kö\'önség-

he\ „Dr. Luther Márton Miivei'-nek magyar kia-
dása ügyében. 

A „Luther Társaság" 1903 nov. 12-én Buda-
pesten tartott közgyűlése egyhangú lelkesedéssel 
határozta el, hogy — tekintettel a reformáczió 
emlékünnepének közelgő négyszázados fordulójára 
vagyis 1917. okt. 31-ére — édes magyar nyelvünkre 
lefordítva kiadja 

„Dr. Luther Márton Müvei"-t. 

Századok sajnálatos mulasztásának pótlása 
részünkről, evangéliumi protestánsok s kiváltké-
pen ág. liitv. evangélikusok vagy mondjuk igy.- lut-

heránusok részéről pedig egy nagy becsületbeli 
tartozásunk letörlesztése akar lenni ez a vállalko-
zás. S erre első sorban kötelezve érzi magát az 
az irodalmi társaság, a mely zászlajára a nagy 
Luther nevét irta. 

Azért is meg vagyunk arról győződve, hogy 
a ,,Luther Társaságu e nagy elhatározását a mivelt 
közönség, a magyar nemzeti irodalom minden ba-
rátja s különössen is az evang. protestáns hivek 
örömhír gyanánt üdvözlik. 

Mert Luther nemcsak a mienk. Mint:páratlan 
történeti nagyság s hozzá nagy iró is - kihívja 
mindazok érdeklődését, a kik — tartozzanak bár 
egyébként akármely körhöz — az emberiség szel-
lemi életfejlődésének kimagasló s időtlen időkre 
irányt adó tényezőit kultúrtörténeti szempontból 
méltatni s általán a múlt nagy tanulságait és vív-
mányait a jelenkor javára értékesíteni tudják és 
akarják. És szent meggyőződésünk, hogy „Dr. Luther 
Márton Müvei,, ép e szempontból hazánkban is igen 
nagy és áldásos szolgálatot fognak teljesíteni. Sok 
eddig elfogult olvasó szemeit nyitják meg s hite-
lesen igazolják, .hogy Luther az ember mivelő-
désnek épenséggel nem átka, hanem egyik legna-
gyobb áldása vala, hogy fegyverei sohasem tes-
tien, hanem mindég szellemiek voltak és erősek 
Istennek minden a Krisztus és az ő igazsága 
ellen emelt magaslat lei ombolására. 

E müvek bemutatják mindenkinek az igazi 
Luthert, úgy a milyen volt s nem a mint a czél-
zatosság festegeti s elvezetnek egy nagy kornak 
eredeti s tiszta forrásához. 

Mi evangvéliomi protestánsok pedig — úgy 
véljük, egy szó ellenmondás nélkül jelenthetjük 
ezt ki — tartozzunk bár a reformáczió egyik avagy 
másik irányához, e művekből tisztán megértjük, 
mi sejtésképpen eddig is élt mindnyájunk öntuda-
tában, hogy a Luther név nekünk több, mtnt pusz-
tán történeti emlék, hogy Es\me az, mely kopor-
sójából kitörve, az eget immár megvívta s uralko-
dik sziveinkbe, mint a vallás-erkölcsi megújhodás, 
a személyes élő hit, a lelkiismeretbeli szabadság, 
az önálló tudományos kutatás és erkölcsi felelős-
ség, egyszóval mint a folytonos haladás és tökéle-
tesedés örök elve, lelke és ereje. 

Azért a „Di. Luther Márton Müvei" a Szent 
Biblia mellett a vallás-erkölcsi s ebből folyólag az 
egyházi téren való folytonos reformácziónak első-
rendű authentikus jogforrása és leghatalmasabb 
fegyvertára lesznek és maradnak kezünkben. 

Ha megvetjük vagy letérünk a bennök inkar-
nált elvi álláspontról, — létalapunkat adtuk fel: 
evangvéliomi világosságunk kialszik, a só megizet-
lenedik. E manapság nem is egésszen alaptalan 
aggodalom legyen tehát egyik főok arra, hogy ma-
gyarhoni ev. protestáns egyházunk e szent Sión 
kívül-belül erősen ostromolt várfalai között meg-



•szólaltassuk a vezért s tőle nyerve erőt és buzdí-
tást, megújult lélekkel és rettenthetlen bátorsággal 
liarczoliuk a nemes harczot minci egész a diada-
lomig. 

Mert O mondja : Erős várunk nékünk az 
Jsten ! 

* 
* * 

A mi már irodalmi nagy vállalatunk közelebbi 
módozatait illeti ép kitűzött czélunkból kifolyólag 
s számolva anyagi erőink gyarlóságával is, nem 
szándékunk, hogy Dr Luther Márton összes mű-
veit átültessük édes magyar nyelvünkre. Ez mai 
viszonyaink között szinte megoldhatatlan feladat 
volna s voltaképeu szükségtelen is. Nagy dolgot 
végeztünk, lia csupán az ő maradandó becsű mü-
veivel gazdagítottuk is irodalmunkat. Tehát csak 
szeinelvényes, de azért úgy a refonnáczió, mint 
Luther személves fejlődése szempontjából egysé-
ges és teljes gyűjtemény képe lebeg szemeink 

-előtt. .. . 
Eltérőleg az eddigi német avagy latin-német 

• kiadásoktól, a melyek Luther műveit vagy tárgyi 
(ilyenek: a wittenbergi, a Walch-féle, az erlangeni, 
a Köstlin-féle) vagy időrendi (ilyenek: a Zimmer-
mann-léle s a legújabb egyetlen kritikai, a weimári) 
szempont szerint csoportosítják, mi — tisztán ma-
gyar nyelvű kiadásunkban — a kettős szempout 
egyesítésére igyekezünk, vagyis külön-külön be fog-
juk mutatni Luthert, mint egyházreforiíiátort mint 
egyházszervezőt és mint egyházépitőt, de olytór-
mán, hogy akár egyik, akár másik körben mintegy 
szemünk előtt lássuk őt fejlődni, megnőni. 

E szempontból az egész anyagot következő 
módon csoportosítjuk : 

1. Egyhá^reformáló iratok. E csoport egy kö-
tetben az 1517—1521-ig vagyis a wormsi birodalmi 
gyűlésig terjedt időszak termékeit foglalja magá-
ban a következő rendben: 

1. A keresztyén olvasóhoz. Luther saját elő-
szava 1545-ből. 

2. A 95 tétel. 1517. 
3. A 95 tétel magyarázata és igazolása. 1518. 
4. Védekezés X. Leo pápa előtt. 1518. 
5. Felebbezés Kajetántól X. Leo pápához. 1518 
(j. Védekezés l.ölcs Erigyes választófejedelem 

előtt. 1518. 
7. Felebbezés az egyetemes zsinathoz. 1518. 
8. Nyilatkozat néhány hitezikk dolgában. 1519. 
9. A lipcsei vitatélelek. 1519. 
1(J. A lipcsei vitatélek magyarázata. 1519. 
11. A római pápaságról. A hírhedt lipcsei ro-

rnanista, a ferencrendi Alveld Ágost ellen. 1520. 
12. A német nemzet nemességéhez a keresz-

tyén társadalom megjavításáról. 1520. 
13. A keresztyén ember szabadságáról. 1520. 
14. Az egyház babyloni fogságáról. 1520. 
15. Az Eck-féle bullákról és hazuságokról. 1520 
ltí. Az Antikrisztus bullája ellen. 1520. 

17. A pápás könyvek megégetéséről. 1521. 
18. Felirat V. Károly császárhoz. 1521. 
19. Felirat a római szent birodalom választó-

fejedelmeihez, fejedelmeihez és rendeihez. 1521. 
II. Egvhá\s\erve\ö iratok. E csoport két kötet-

ben az 1521—1530 vagyis az ágostai birodalmi 
gyűlésig és az 1530—1546 vagyis Luther haláláig 
terjedő időszak termékeit foglalja magában a követ-
kező rendben : 

Első kötet. 1. Rövid tételek a fogadalmakról 
és a kolostori szent életről. 1521. 

2. FeleletJVIlI. Henrik angol királynak az egy-
ház babyloni fogságáról szóló értekezés ellen irt 
könyvére. 1522. 

3. Intés az összes keresztyénekhez, a zavar-
gásoktól és lázadásoktól való ovakodás tárgyában 
1522. 

4. A misével való visszaélésről 1522, 
5. Az emberi tanoktól való óvakodásról, 1522. 
6. Az úrvacsora szentségének két szin alatt 

való élvezéséről és egyébb újításokról, 1522. 
7. A szüzek kolostorból isteni jog alapján 

való kilépéséről. 1523. 
8. Krisztus szent teste szentségének imádásá-

ról. A cseh-morva testvérekhez. 1523, 
9. A gyülekezeti közpénztár szervezéséről. 
10. A keresztyén gyülekezet jogáról és hatal-

máról. 1523. 
11. A gyülekezeti istentisztelet rendjéről. 1523. 
12. A világi felsőségről. 1523. 
13 A parasztok rablógvilkos bandája ellen. 

1523. 
14. Németország összes városi polgármesterei-

hez és tanácsosaihoz keresztyén iskolák állítása s 
fen tartása ügyében. 1524. 

15. A meisseni új bálvány és az öreg ördög 
ellen. 1524. 

16. A mennyei próféták ellen. 1525. 
17. A német mise és az istentisztelet rendje. 

1526. 
18. Krisztus emez igéjének: »Ez az én tes~ 

tem« — igazságáról a rajongók ellen. 1527. 
19. Nagy hitvallás az Úrvacsoránál. 1528. 
20. A kis Káté, 1529. 
21. A nagy Káté. 1529. 
22. A marburgi 14 cikk. 1529. 
23. A kulcsokról. 1530. 
24. Intés az ágostai birodalmi gyűlésen egy-

begyúlt lelkipásztorokhoz. 1530. 
Második kötet. 1. Az úgy vélt császári rende-

letről 1531. 
2. Intés, a kedves németekhez. 1531. 
3. A Zwingliánusokkal folytatott tárgyalások-

ról. 1534. 
4. A Konstantin adományáról szóló cikk. 1537. 
5. ... schmalkaldi cikkek. 1538. 
6. Az antinomistikus vita. 1538. 
7. A zsinatokról és egyházakról. 1539. 



8. Kis hitvallás az Úrvacsorájáról. 1546. 
9. Az ördög-szerzette római pápaságról. 1545. 
III. Egyházépitö iratok. E csoport öt kötetben 

Luther kiváló Irásmagvará^atait, történeti vagy 
egyébb szempontból jelesebb S\entbes\cdeit, Leve-
leit (különös tekintettel a magyar vonatkozásúak-
ra,) Népiratkáit, Énekeit és Aranymondásait foglalja 
magában. Ezek részletezésébe felesleges volna ez 
alkalommal bocsátkozni. Az egyes kötetek terje-
delme a pártolás mérve szerint tágul avagy szűkül, 
de 40 (negyven) nyomatott ivnél több s 30 (har-
mincánál kevesebb nem leszen. 

Minden egyes iratot rövid — a kortörténeti, 
keletkezési viszonyokra s az alapgondolatokra rá-
mutató — bevezetéssel s a legszükségesebb tárgyi 
magyarázó-jegyzetekkel látunk el, hogy ekként ol-
vasás közben Luther fejlődésének, a reformáció 
szellemi mozgalma forrongó s kialakuló eszméinek 
benső képe tisztán állhasson előttünk. 

A szöveg revidiálásnál az egyetlen kritikai, 
vagyis a Knaake-féle weimári kiadást tartjuk szem 
előtt 

Egy-egy kötet árát 6 korondban szabjuk meg. 
Évenként egy kötet adunk. Az első kötet 1904. 
okt. 31-én jelenik meg. Jelentkezéseket az egész 
vállalatra, előfizetéseket azonban csakis egyes kö-
tetekre fogadunk et. Felülíizetéseket, általán pár-
toló adományokat a leghálásabb köszönettel foga-
dunk a valóban nagy és minden áldozatra méltó 
cél érdekében. 

Hiszszük és reméljük is, hogy a különböző 
egyházi testületek, lelkészei értekezletek, iskolák, 
lelkészeK, tanárok, tanitók, előkelő s vagyonosabb 
uraink és általán a mivelt evangyéliumi protestáns 
közönség sietni fog üdvös vállalkozásunk támoga-
tására. 

A Luther-Társaság tisztelt tagjait is kérjük a 
gyűjtő-iveket aláirni, inert a fentemiitett művek 
nem fognak tartozni a fagílletményhez. 

* * 

A jelentkezések, adományok és előfizetések : 
Bendl Henrik pénztáros űrhöz (Budapest. Deák-tér 
4. sz.) intézenclők. 

A szellemi részt a Luther-Társaság megbízá-
sából dr. Mas\nyik Endre, mint szerkesztő, a leg-
kiválóbb erők közreműködésével látja el. 

Felhívásunkat Luther lelki atyánknak »A ke-
resztyén Olvasóhointézett saját szavaival fejez-
zük be. 

»Élj boldogul, nyájas olvasó az Úrban és imád-
kozzál, hogy az ige terjedve terjedjen és hatalmán 
megtörjön a gaz Sátán ereje ! Mert erős és gonosz 
ő, most is mindenfelé kegyetlenül dühöng, mint ki 
nagyon is jól tudja és érzi, hogy napjai meg van-
nak számlálva 

A minden kegyeleni és irgalom Istene pedig 
erősítse meg a maga dolgát sziveinkben és hajtsa 
végre azt, a mit elkezdett mi bennünk a maga di-

csőségére és kicsiny nyája vigasztalására: Amen.« 
Kelt Budapesten, 1903. nov. 30. A »Luther-

Társasága nevében és megbízásából : dr. Zsilinszky 
Mihály, a Luther Társaság« elnöke; dr. Mas\nyik 
Endre, a Luther irod. vállalat szerkesztője ; Majba 
Vilmos, a »Luther Társaság« titkára. 

Paulinyi Sámuel antalfalvi evangelikus lelkész 
falujából nyomtalanűl eltűnt. Családja akkoriban 
aggódva kerestette mindenfelé és csaknem bizo-
nyosra vették, hngy a szerencsétlen ember öngyil-
kosságot követett el, mert a lelkészen a búsko-
morság, az elmezavar tünetei mutatkoztak; A sej-
telem valóvá vált, Paulinyi holttestét Szőreg község 
határában egy tanyai kútban meglelték. (Szomorú 
haláláról »Temető« rovatunk számol be.) 

Az újonnan alakult nagyjövőjű zala-egerszegi 
ág. hitv. ev. egyházközség a mult év december 
27-én választotta meg lelkészét ifj. Porkoláb Gyula, 
a pesti ág. hitv. ev. magyar egyház s.-lelkésze sze-
mélyében. 

Külföld. 
Az ifjúságról való gondoskodás szolgálatában 

álló német központi egyesület mult hó 12-én Lucamis 
elnöklete alatt tartotta meg rendes évi közgyűlé-
sét. Az évi jelentést Pagel berlini igazgató s a ber-
lini tanítóság hasoncélú egyesületének elnöke ter-
jesztette elő, a melyből tanulság okából közöl-
jük a következő adatokat: A központi egyesülethez 
csatlakozott a német birodalom összes vidékeiről 
közel 150 fiók egylet. Berlinben a tanítóság alko-
tott egy ilyen egyesületet, sőt 25 iskolának állandó 
vállasztmánya van az elhagyatott ifjúságról való 
szerető gondoskodás szent munkájában, s remél-
hető, hogy a berlini tanítóság példáját az egész 
német birodalom tanítósága fogja követni, a mely-
nek létszáma 95 ezer. Ezeknek az ifjúsági egyesü-
leteknek a célja, lia a szükség Oka a gyermekek el-
hagyatottságának, a szülők támogatása, s a szülők 
gondatlansága esetén, a gyermekeknek jóltevő csa-
ládoknál vagy jótékony intézeteknél való elhelye-
zése, vagyis más szóval : gyermekvédelem, mi vég-
ből állandó összeköttetésben van az egylet a jóté-
kony czélú egyesületekkel, az áldozatkész s tehe-
tősebb polgárokkal s a gondnoksági hatóságokkal. 
Az iskolai idő eltelte után is segítségére van az 
egyesület a gyermekeknek tettel és tanácscsal a 
pályaválasztásnál, s tanonc-otthonok és estélyek 
létesítésében. Jól érthető nemzeti és sociális indo-
kokból az egyesület a legfelsőbb köröket és biro-
dalmi és állami hatóságokat nyerte meg a maga 
céljainak. így tagjai a központi egyletnek a würtem-
bergi király, a bádeni nagyherceg, az anhalt-des-
saui herceg és hercegnő,, a szász király, a német 
koronaörökös, Albrecht porosz^ s a többi német 
tartományok fejei és hercegei. Mult évi bevétele 
volt 3741.65, kiadása 2464.35, maradványa 2077.88 



márka* — Valóban örvendetes dolog cz a német 
bnzgolkodás a legfelsőbb körökben -s a német ta-
n tóság körében az ifjúságról való gopdoskodás 
szolgálatában ! A gyermekekben építik meg a kü-
lönben is erősen szaporodó jövendő német biro-
dalmat. Mennyi teendő vár még itt mireánk;, azt a 
gyermekhalálozás szomorúan ijesztő statisztikája 
eléggé igazolja. , , , ,r. 

A „Ref. K. Ztg:' A ret. hitvallásnak erős apa-
dásáról értesit Brémában. Az 1900. évi dec. 1. nép-
számlálás szerint a legtöbb evangelikus lélek (148,081) 
ev. lutheri hitfelekezetűnek mondotta magát s csak 
37 ezer reformált hitvallásúnak s 5095 egyesültnek, 
mig 1895-ben 120,362 lélek volt evang. lutheri, 
55240 ref. 8758 egyesült és 17327 egyszerűen evan-
gelikus. Tehát rövid 5 év alatt a ref. hivek száma 
a brémai államterületén 18.240 lélekkel apadott, 
inig az evang.luth, illetve egyszerűen ev,hitvallású 
hivek száma jelentékenyen emelkedett, a mi más 
szóval anuyit jelent, hogy a csekély számú kiván-
dorlástól eltekintve a brémai reformátusok feleke-
zeti tudata erősen hanyatlóban van. Pedig az egy-
háztörténetből eléggé ismeretes, hogy a Harden-
berg-féle felekezeti viszály (1560 körül) elintézése 
után Bréma összes templomai a dóm kivételével 
reformátusok voltak. Már 1800 körül a lutheránu-

ok száma (18 ezer) meghaladta a reformátusokat 
i12-ezer,)a mihez még hozzájárul az a körülmény, 
hogy a régi eredeti ref. egyházközségek papjaik 
megválasztásánál semmi sulvt sem fektetnek azok-
nak hitvallására. A hitfelekezeti tudatnak e hanyat-
lása örvendetes dolognak még a prot. német biro-
dalomban sem tekinthető. Különben a belső prot. 
hitfelekezetek létszámának a statisztikája erősen 
hullámzik. Annál örvendetesebb a mecklenbnrg-
sverini nagyhercegnek a cumberland- braunsveig-
lüneburgi herceg egyik leányával, tehát egy erősen 
lutheri hitíelekezetű hercegnővel való eljegyzése, a 
minthogy Mecklenburg hercegei mindenkor hű 
tagjai és védői valának az ev. lutheri egyháznak 
és az ágostai hitvallásnak. II. Ferencz Frigyes fér-
fias és áldásos 40 éves uralkodása a lutheri hit-
vallás szolgálatában elégge ismeretes. Elég utalnunk 
Kliephoth, a sverini Antonelli nevére, és ismeretes 
az is, hogy hitben erős Mária nevű leánya Wladi-
mir orosz nagyherceggel tervezett eljegyzésénél in-
kább volt hajlandó szerelmét feláldozni, mint hitét 
megtagadni, és szilárd elhatározásának köszönhető, 
hogy mint luth, nagyhercegnő élhetett a cári ud-
varnál. III. Ferenc Frigyes a mostani nagyherce-
get conlirinátiója alkalmával s letett hitvallása után 
azzal mutatta be az oltár körül egybegyűlt papság-
nak, hogy a lia, mint atyja és nagyatyja a Krisztus 
egyháza hitvallásában s ig y a lutheri egyházhoz való 
tartozásában halálig fog megmaradni. Szép és kö-
vetésre méltó a hitvalláshűség az uralkodó házak-
nál, a hol tudvalevőleg rendszerint a magas poli-
tika szokta meghatározni a követendő hitvallást. 

Fs\akam erika vallásos életéről igen érdekes 
és tanulságos összeállítást közölt a ,,Chr. der Chi\ 
W." legújabb száma. Azt olvasom, hogy az ameri-
kai nép túlságosan tolleráns a vallási mozgalmak-
kal szemben. A methódisták megülték az elmúlt 
évben AVesley születésének 200 éves fordulóját, s 
ügy a világi, mint az egyházi sajtó méltán ünne-
pelte ,a nagy vallásos férfiút. Az, unitáriusok a nagy 
prófétát, CÍiaming E. V. emlékezetét ünnepelték, a 
kinek művei a magyar prot. egyházi irodalomnak 
is valóságos gyöngyei. Az elhunyt pápa békepoli-
tikáját még a prot. sajtó is méltányolta, sőt akadt 
még prot. szószék is, a melyen róla megemlékez-
tek. Szomorú jelenség Amerika vallásos életében 
az ú. n. falusi egyházkösségeknek (country churches) 
lassankénti kihalása, amelyek pedig egykoron nagy 
jelentőségre emelkedtek Amerikában. A vallásos 
élet jelentősége ma a kisebb városokban keresendő. 
Amerikában nagy súlyt fektetnek az ifjúság vallá-
sos nevelésére. A múlt évben tartotta első nagy 
nemzeti congresszusát a gyermekek vallásos neve-
lésének nagy egyesülete (Religions éducation So-
ciety,) a hol a legkiválóbb lelkészekés tanárok ta-
lálkoztak egymással. A vallásos nevelés s a bibliai 
oktatás reformálása és korszerű átalakítása volt a 
kongresszus egyik legfőbb tárgya. E kongreszszus-
jiak 1.500 tagja van; elnöke volt Franck Yaki theok 
dékán.. Az angol collégiumok hallgatóságának val-
lástalanságával is foglalkozott egy amerikai érte-
kezlet, a melyen Harper chicagói egyet, tanár el-
nöklete alatt keserű panaszok hangzottak el az 
amerikai főiskolák világias érzülete és gondolko-
zása ellen. A mai tudomány inkább romboló, mint 
épitő természetű s a skepsis uralkodik az ameri-
kai tudományos élet összes vonalain. Különben 
Chicago Amerika theol. centruma, a melynek fa-
lain belíil 6 theol. szeminárium található. Érdekes 
az a hitvallás is, a melyet 60 hallgatója részére 
kellő megvitatás után Hyde tanár állított össze, s 
a mely szószerinti szövegben igy hangzik: , Hiszek 
egy istenben, a ki jelen van a természetben mint 
törvény, a tudományban mint igazság, a művészet-
ben mint szépség, a történelemben miiltigazságosság, 
a társadalmi életben mint könyörület, a lelkiisme-
retben mint kötelesség és legfőbbképen a krisztus-
ban mint legfőbb ideál. Hiszek a bibliában, mint 
az isteni akaratnak az emberek által közvetített is-
teni akaratban, továbbá az imában, mint az em-
beri akarat alávetésében az isteni akarat alá s az 
egyházban, mint azok közösségében, a ki istennek 
akaratát a világban megvalósítani vannak hivatva. 
És hiszek az istentiszteletben, mint a munkára való 
ösztönzésben, az áldozatban, mint a rossznak a jó 
által való legyőzésében, az üdvösségben, mint az 
önzés legyőzetésének gyümölcsében, az örök élet-
ben, mint a szeretetreméltónak állandó fenmaradá-
sában, s abban az ítéletben, mely végleges győze-
lemre viszi a jót a gonoszszal szemben." Igazi 



panteista kíí amerikai hitvallás! Jellemző Ameri-
kában az is, hogy az egyetemek döntő befolyást 
gyakorolnak az egész nép gondolkodására és szel-
lemi életére, s hogy az amerikai kathedra a köz-
és soeialis életet is belevonja a maga fejtegetése-
inek körébe. így hát az amerikai vallásos élet is 
keveréke a sok örvendetes és elszomorító jelensé-
geknek. Túlságos t.ürelmessége már igen közel jár 
a közönyösséghez. .,Újvilág" az az Amerika a val-
lásos-egyházi élet tekintetében is! 

I rodalom. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiad-

mányai. Megjelent a „Kos\oriCí 1903. évi 10. fiizete. 
A mostani sorozattal együtt eddig összesen 100 
füzet jelent meg. A múlt évi sorozatnak tartalma : 
90-ik füzet : ,.Lekésett a vonatról. Hogyan \ezesse 
az anya gyermekét T' — 91.: „Egy kép a múlt-
ból". — 92. : „Szenczi Molnár Albert." — 93. : 
„Bocskay István". — 91. : ,,Apróságok". 95. : „Tisz-
titó tűz." — 76. : „A Yl-ik parancsolat." — 97. : 
„Itthon," — 98. ; „A Jóska temploma?" — 99. : „Az 
igazság." — 100. : „A végrendelet" — A „Koszorú 
célja az igaz ker. hitben és erkölcsi életben való 
megerősítés. Nagy szükségünk van erre és a vál-
lalat alkalmasnak bizonyult reá, azért megérdemli 
a pártolást. A Társaság ezen kiadványainak rend-
kívüli olcsósága — egy-egy füzetnek ára 8 fillér — 
nemcsak lehetővé, hanem kívánatossá is teszi 
azok tömeges terjesztését. 

Hasonlót mondhatunk ugyancsak a M. P. I. 
T. egy másik vállalatáról, a „Házi Kincstár11 -ról is. 
Ennek is megjelent múlt évi kötete. Cime : „Az ő 
nvomdokán" vagy „Mit tenne. Jé\us?" — Irta 
Scheldon M. Károly amerikai iró ; magyarra fordí-
totta : Csizmadia Lajos pápai ret. theol. tanár. Ér-
dekes és tanulságos munka. Magyar vallásos iro-
dalmunkba való átültetésével jó és hasznos dolgot 
végzett a Társaság. A szerző arra a kérdésre igyek-
szik megfelelni, hogy mit tenne Jézus ma, a mi 
karunkban, lia történetesen ismert életpályáink 
valamelyikét töltené be Mit tenne Jézus mint 
pap, lapszerkesztő, gyáros, tőkepénzes, köztisztvi-
selő stb. Tisztán gyakorlati oldaláról magyarázza 
Jézus követését. E magyarázatban természetesen 
helye jut a nőnek is. A munka értékét emeli az a 
körülmény, hogy az olvasó megismerheti belőle az 
amerikai tevékeny egyházi életet. A csinos kötésű 
könyvnek ára: 2 korona. Érdemes a megszerzésre 
és olvasásra. Az általa felvetett kérdés feletti el-
mélkedés mindnyájunkra nézve hasznos is és szük-
séges is. A tárgyalt kérdés megoldása, egyúttal 
megoldása összes szociális kérdéseinknek. Kieme-
lendőnek tartjuk — minthogy fordításról van szó 
— azt is, hogy a fordító jó magyarsággal ültette 
át a munkát. 

Ugyancsak a közel múltban küldötte szét a 
M. P. I. T. pártfogó-, alapító- és rendes tagjainak 
1903. évi könyvilletményeképen Zováwyi Jenő sá-
rospataki theol akad. tanárnak „Egyetemes fögorid-
nok és fókonsistorium a magyarországi református 
egyházban11 cimű történeti tanulmányát és „Kálvin" 
Institutióinak magyar fordítását. Az első munka 
ugyan a református testvéregyház viszonyaira' vo-
natkozik első sorban, de tanulságos az reánk — 
evanglikusokra — nézve is, azon kiváló és a pap-
nak elsősorban lelkipásztori teendői mellett szintén 
kiválóan fontos szerepnél fogva, mely a mi egyhá-
zunk világi elemének is, egyházunk ügyeinek inté-
zésében jutott. — Több eddig homályos kérdést 
megvilágít szerző e munkájában, melyet a tiszán-
inneni ref. egyházkerületnek a XVIII. és XIX. szá-
zad egyháztörténetére vonatkozó anyagban bővel-
kedő és a mellett jól rendezett levéltár-nyujtotta 
források alapján irt meg. — Ára 2 kor. 40 fillér. 

Kálvin legkiválóbb munkájának lefordításával 
a ref. egyház nagy és régóta érezhető hiányán se-
gített, Rövid ismertetését a jövő számban hozzuk. 

„Magyar Szó". Lapunk múlt évi utolsó számá-
ban Mohácsy Lajos gergelyi körlelkész úr tollából 
„Boldog uj esztendő" címmel tartalmas cikk jelent 
meg, mely egy kis eszmecserére adott okot. dr. 
Tüdős István a ,.S. L." kitűnő nevű szerkesztője 
lapjában nyílt kérdést intézett a fentemlitett cikk 
írójához, melyre a „M. Sz." szerkesztője — többek 
között — ezeket válaszolja : 

„A Park-klubban Szemere Miklós, az ismert 
protestáns főúr, érdeklődvén a 18 : XX. iránt, be-
mutatott gróf Hadik János és gróf Szápáry Pál 
uraknak és belevonván a beszélgetésekbe Dókus 
Ernő urat, mint a protestantizmus egyik vezérlő 
alakját: felvilágosítottuk a két katholikus főurat a 
48: XX. mivoltáról. Dókus Ernő úr elmondta a 
protestáns nép rendkívüli anyagi terhelését és azt, 
hogy a katholikusokat a mozgalom sérteni nem 
akarja. Erre gróf Szápáry Pál úr beszélt ez ügyben 
a kath. autonómiai kongresszus elnökével, gróf 
Szápáry Gyula úrral, aki — értesülésem szerint, 
— azt válaszolta, hogy a 48 : XX. kérdésének bé-
kés elintézése lehetőnek látszik, lia viszont a pro-
testánsok nem fogják akadályozni a kath. kongnia 
elintézését. 

Erre én, nem a protestanizmus nevében, mert 
ehhez jogom nincs ilyen jogot magamnak sem ed-
dig nem arrogáltam, sem ezután ai rogálni nem fogok, 
miután én csak szolgálom, de nem képviseld m a pro-
testantizmust, — a ,,Magyar Szó" nevében mond-
tam, hogy mi a kath. kongruát nemhogy zavarnék; 
de az osztó igazság érdekében, a szegény kath. 
alsópapságra való tekintetből követelni fogjuk. Amit 
eddig mindig meg is tettünk. 

Ez a tényállás. 
A kath. autonómia tekintetében ösmereles a 

mi álláspontunk. Mi örömmel fogadnánk egy ön-



Álló magyar kath. autonómiát. De eUenzünk, amed-
dig liangunk terjed, egy olyan fából vaskarikát, 
mely autonómiának neveztetvén : önjoggal nem 
nem bir, hanem tisztán a püspöki kar parancsait, 
hajtaná végre, mely kineveztetésében és egész lété-
ben egy külföldi nagyhatalomnak, a pápaságnak 
legengedelmesebb alárendeltje." 

Sárospataki Lapok. (XXIII. 3.) — „A refor-
mátus egyház függő kérdései" (folyt.) Zoyánvi Jenő. 
— „Ev. ref. jellegű középiskolai értesítőink tanul-
óságai a múlt évről", Szuliay 'P>enedek. — „Emlé-
kezés. Árvay Józsefre" (folyt, és i vége), IJadácsi 
György. — „Az apostolok cselekedeteiről irott 
könyv" (folyt.) Harsányi István — stb. 

Protestáns Egyh. és Isk. Lap. - (XLVIL 3.) — 
„Készülődések a biblia vasárnapjáhozV Balogh Fe-
ienc. — ,,Az amerikai ref. magyarokról'' III, Po-
koly József. — „Nemes sziv és erős jellem" (folyt) 
Ravasz Árpád. — ,,A Carolina Resolutió előzmé-
rivei" (folyt, és vége). Dr. Pruzsinszkv Pál. — stb. 

Debr. Protestáns Lap. (XX W. 3.) — „Mozgal-
mak a biblia vasárnapja érdekében", Balogh Fe-
renc. — Követeljúk", Orv Tamás. — „Protestan-
tizmus és szocialismus" — ,.Ébredés — körülöt-
tünk", Szabó Jenő — stb. 

Dunántúli Protestáns Lap. (XV. 3.) — „Lel-
készértekezlet megnyitó" (vége), Patay Károly. — 
„A pápai nyomdászat XVI. és XVII. századi emlé-
kei a főiskola könyvtárában", Kis Ernő. — „Az ön-
álló éleire vezetés" (folyt.) Fülöp Gyula. — stb. 

Erdélyi Protestáns Lap. (VII. 2.) ,,Előfizetési 
felhivás", a kiadóhivatal. — ,,Egyházkerületi köz-
gyűlésünk munkarendje" Nagy Károly. — „A ma-
gyarországi evangélium szerint reformált és ágos-
tai hitvallású evangélikus egyházak véleménye az 
1848. évi XX. t,-c. végrehajtásáról" (folyt.) — stb. 

„Egymás terhét hordozzátok !" Egyházi beszéd, 
melyei a tisza-kerületi gyámintézeti közgyűlés al-
kalmával 1903. aug. 26-án az az iglói evang. tem-
plomban elmondott Paulik János nyíregyházi ev. 
lelkész. — l gyes, tartalmas beszéd. 

'1' E M E T 0. 
a utal falvai ág. ev. egyház presbyteriuma szo-

morodott szívvel jelenti • szeretve-tisztelt Paulinyi 
Sámuel lelkész, bánsági dékán, megyebizottsági tag, 
antalfalvi e. hitelegylet elnökének életének 47-ik, 
boldog házasságának 20-ik, hivatalos lelkészi mű-
ködésének 23-ik évében történt gvászos elhunvtát. 

Üzenetek : 
Sz. F. A most küldött összeg a f. év első fe-

lére szogál. 

Hirdetés. 
Aíásodik javi to t t k iadásban jelent m e g 

Raffay Sándor pozsonyi ev. theol. akad . t a -
n á r n a k 

Ev. konfirmandusol̂  kátéja 
cimű tankönyve . A r a kötve 4 0 fillér. Meg-
rendelhető Orosházán Veres József lelkész-
nél. Minden 10 pé ldány ra 1 ingyen p é l d á n y t 
küld a kiadó. A mű haszná lha tóságá t mu-
t a t j a , hogy rövid két év a l a t t az első k iadás 
te l jesen e l fogyot t . A szerző a mű ér tékének 
emelése vége t t az ú j k iadásban a m u n k á t 
haszná ló lelkészektől bekér t megjegyzések 
tek in te tbe vételével dolgozta á t . Az E v a n g . 
E g y h á z és Iskola 200 koronás pá lyad i j á t ez 
a mű nyerte meg. 5 2—1 
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Az 1 9 0 2 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá- ^ ^ 
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki- SZp. 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. f T 
?v 

Wegenstein C. L. $ 
első délmagyarországi = = 

orgona-épílö mííintézet $ 
(villáTnos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 
rendszer szerint kész í te t t 

1= pneumatikus 

* * 
f 
* 

* * * 

o r g o n á k a t * 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á rak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* * * * * * * 
Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-

^ mel kitüntetve. 4—27 ^ 



P á 1 y á z a t . 

Segédem rendes lelkészszé vá lasz ta tván, 

segédet 
keresek . A feltételeket levél ú t ján á l l ap i t juk 
meg. Az állás március elején elfoglalható, de 
a ján lkozás t későbbi időre is elfogadok. 

Orosházán, 1904. jan. 18. 

Veres József . 

Pályázati hirdetés. 
A dunántúl i ág. h. ev. egyházkerüle t 

kőszegi felsőbb leányiskolájában egy 

nyelvi s földrajz-történelmi 
tanitónői állásra p á r á z a t hirdet te t ik . A ren-
des tani tónő javada lma 1600 K. törzsfizetés, 
egyházkerületil 'eg megál lapi to t t korpót lék és 
az intézet épületében bútorozott lakás . Se-
gédtani tónő évi fizetése 1200 K. s lakás. A 
megválasz to t t köteles a rendtar tás i lag meg-
ál lapi tot t tan i táson kivűl a bennlakásban a 
többi tani tónőkkel együt t felügyeletet gya-
korolni. Köteles továbbá az élelmezésre nézve 
a szervezeti szabály rendelkezésének m a g á t 
alávetni. 

Pá lyázha tnak polg. isk. tani tónői á l lás ra 
képesi te t t oly ág., h. ev. tanítónők, kik a fel-
sőbb osztályokban a német nyelvet is tani-
tan i tud ják . Egyenlő minősítés mellet t elsőbb-
ségben részesülnek azok, kik ra jz tan i tás ra is 
képesí tve vannak. 

A megválasz to t t tanítónő a nem ál lami 
tanárok orsz. nyugdí j in tézetének jogos és kö-
telezet t t ag ja . 

A véglegesítés csak egy évi sikeres m ű -
ködés után történik, mely próbaévben az al-
ka lmazot t tani tónő segédtanítói d í jazásban 
részesül. 

A kellőképen felszerelt folyamodások f. 
évi január hó 23-ig alúlirott püspöki hiva-
talhoz P á p á r a küldendők. 

A megválasz to t t tani tónő állását ta r to-
zik azonnal elfoglalni. 

P á p a , 1904. jan. 5-én. 

Gyurátz Ferencz 
4 2—2 püspök. 

Nyomatott Plcss N. könyvnyomdájában Orosházán. 

Egy háztartási mérleg ingyen ! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 
mexikói ezüst-áruimat 

és pedig: 
6 drb mexk. ezüst asztali kést 

„ ,, éVővlllát 
,. " ?,r evőkanalat • 
„ ,. kávéskanalat 

kiváló deszertké's 
,. deszertvílla 

mexk ez. levesmer. kanál 
„ ezüst tejmeri tő 

elegáns szalon asztali 
gyer tya tar tó t 

összesen csak 6*50 frt . 
Minden megrendelő ezenkivül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességű 
háztartási mérleget k a p teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 

te l jesen fehér fém (belül is) melynek ta r tósságáér t és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvét te l történik az euró-

pai raktárból . 12—1 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
4 7 2 kg. legfinomabb a sa j to lásnál kevéssé megsérül t 

OTT PIPERESZAPPAN - Q H 
(kb 50 d r b ) rózsa, speik, moschus é s ibolya illatokból 
s z é p e n ö s s z e v á l o g a t v a , mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy u tánvé t mellet t küldi 
Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 0. 

A legjobb magvakat 
A legnemesebb fákat 
A legszebb virágokat 

A legdivatosabb csokrok és koszorúkat 
fr iss élővirágokból 

a legjobb minőség szavatolása mellett szállítja 

Ï. cz. 

Mühle Vilmos 
cs. és kir. udvar i szállító 

mag- és virágkereskedése Temesvárott. 

5 koronán felüli magrendelések bér-
mentve küldetnek s ezekhez legújabb 
kertészeti kézikönyvem ,.Mühle tanács-
adója a kertmivelésben" ingyen lesz mel-
lékelve. Ez a leghasznosabb kézikönyv 
minden kertgazdának. 

JSTugy képletes főár je y yzék ingyen. 
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