
A horvát-szlavon evang. egyházak gondozása. 

Munkámat a horvát-szlavon misszió címével is elláthatnám 
ugyan, de mert itt misszió alatt a tőlünk idegen politikai 
területekre, különösen Horvátországba átvándorolt híveink 
gondozását értem: ezért a címet, minden félreértés kikerülése 
végett, a fenti módon kell megadnom. Ha mégis használom 
a misszió szót, azzal nem az idegen vallásközösségekből való 
áthozatalnak, hanem a saját híveink megtartásának a mun-
káját akarom jelezni. Voltakép tehát a belmisszió egyik 
ágáról óhajtok szólani. 

A horvát-szlavon országi misszió két szempont szerint 
jön figyelembe: egyrészt mint általában evangyéliomi1) vallá-
sos munka, másrészt ezzel együtt mint magyar nemzeti 
misszió. Az előbbi szempont mindkét evang. egyházat, az 
utóbbi különösen a ref. egyházat érinti első sorban, mert 
ennek tagjai Horvát-Szlavonországban is csekély kivétellel 
magyarok. 

Az evangyéliomi misszió tulajdonképen a reformációval 
vette kezdetét és tar t folytonosan mind e mai napig. 

A wittenbergi fény áthatott a horvát határra Triestig, 
Istriáig egy olyan nép közelébe is, amelyet a folytonos harc, 
a török járom ugy testi, mint lelki erejében megtört, s összes 
törekvése a valahogy való vegetálásban zsugorodott össze, 
nem is érezve, hogy szellemileg és erkölcsileg teljesen alá-
sülyedt. Persze a római papság még mélyebbé igyekezett 
tenni ezt az egyptomi sötétséget. A Zengg, Zágráb ós Fiume 
városokban, szükkörű pápista egyházi érdekekben működött 
könyvnyomdákat is beszüntette a klérus, nehogy ezeknek 
szikráján lángra gyuladjon a küszöbön levő reformáció. 

A tavasz éltető sugarai áttörik, felolvasztják a jégpán-
célokat, életre keltik a felébredt föld csiráit, a megmozdult 
tenyészet aztán diadalmasan növekszik az élet leheletétől. 
Világosság és tisztaság után szomjúhozó horvát ifjak egymás 
után keresik fel Luthert és Melanchtont. A többek között 
Garbics (1534) másként Garbicius, 22 éven át tübingai pro-
fesszor, a nagy elméjű Flacsics (1541) másként Flacius, aki 

*) Az evangyéliomi szóval a két protestáns egyházat illetem. 
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Magdeburgban, majd Frankfurtban jeles irataival szolgálta az 
evangyéliom tenyésztését. A tengerparti területeken a népért 
működött reformátorok sem hiányoztak, így maga a modrusi 
püspök Vergerius Pál (1536-49), a zenggi püspök Vergerius 
János (1541—6), az előbbinek testvére, a reformácio terjesz-
tésének szolgálatába állottak. 

A tengerparti városokból hasztalan terjedt át a refor-
máció szelleme Dalmáciába, a velencei inkvizíció csakhamar 
elfojtotta azt. Ámde Horvátországban a lelkészek egy része, 
a nemesség és az őrvidékeken a katonai hatalom3) a refor-
máció mellé állottak. A ma már nem létező Varasdmegye 
főispánja Ungnád (1540) a reformáció jeles eszű barátait 
gyűjtvén maga köré, rendkívüli erőkifejtéssel] horvát nyelvű 
bibliákat, kátékat, ev. iratokat nyomtatott és terjesztett. 
Annyival is nagyobb sikerrel szolgálhatta a reformációt, mert 
Zágrábban a báni székből gróf Zrínyi Miklós, a szigetvári hős 
pártolta a reformációt. Hasonlóképen utódja Erdődy Péter is 
hatalmas párfogója volt ugy az evangyóliomnak, mint a re-
formátoroknak, Különösen buzdította, támogatta a szomszéd 
Krajnából át jövő reformátort Vlahovics Györgyöt, aki 1563-
ban Okicsban oly nagy sikerrel prédikált, hogy a bánnak, s 
Brumanus zágrábi püspöknek, mint a reformáció barátjainak 
jelenlétében 251-en a helybeli pappal együtt áttértek az ev. 
hitre. 

Már ugy látszott, hogy Horvátország és Szlavónia egé-
szen elfogadják a reformációt. 

Ámde a külső hatalom birtokosa, a sötétség, nem tűrte 
sokáig a világosságot. Megindult az ellenreformáció. Ferdinánd 
király 1563-ban betiltja a könyvnyomdákat, ezrével koboz-
tat ja és égetteti el a könyveket. Krajnában Jerón, laibachi 
püspök vezetésével egy szervezett kommisszió semmisítette 
meg a könyveket, nyomta el a reformációt. Horvátországban 
Draskovics György, zágrábi püspök és egyszersmint bán egy 
papnevelő szemináriumot állított Zágrábban, hogy ezzel az 
if jakat a külföldre való meneteltől visszatartsa. 1567-ben a 
zágrábi tartománygyülésben oly törvény hozatott, mely szerint 
az, a ki az ev. hitre tér át, sem ingó sem ingatlan jószággal 
nem bírhat, semmi hivatalt nem viselhet. Ε könyörtelen ellen-
reformáció egy ideig nem érinthette a katonai végvidéket, 
ahol tábori lelkészségek ós templomok voltak s az értel-
mesebb nép is csatlakozott a katonákhoz. 

Itt se tarthatott azonban soká e kedvező állapot, mert 
a bécsi udvar a jezsuiták befolyására parancsot adott ki 

a) Varasd, Iváncsics, Sziszek, Petrinya Kapronca, Ogutin stb. határőr-
vidéki városokban a német és tót katonaság, Lenkovics János generálissal együtt 
az evang. hitet vallották. 

8* 
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Lenkovics György generálisnak, hogy az evang. katonákat 
kényszerítse vissza a római hitre, a katonai lelkészeket pedig 
azonnal űzze el. Ε parancs katonai szigorral végre is hajtatott. 

A zágrábi tartománygyülés 1605. majd 1609-ben a pro-
testánsokat jószágvesztésre és száműzetésre ítélte, majd az 
1636-ki törvények szerint az evang. prédikátorok megége-
tendők. Gróf Erdődi Tamás bán is a reformáció ellen fordult. 
A pozsonyi országgyűlésen kivont karddal fogadást tett, hogy 
területéről a „luteránus dögvészt" kiirtja. „Kész vagyok in-
kább elszakadni a magyar koronától, semhogy országomban 
e dögvészt megtűrjem." 

Még sikeresebbé tette az ellenreformációt a „propaganda" 
Ugyanis az ellenreformáló állami ós papi hatalmak nagy 
számban jezsuitákat hozattak Zágrábba, kik a ferencrendi 
szerzetesekkel együtt alkották meg az úgynevezett „propa-
ganda" szövetséget a reformáció teljes kiirtására. Borkovics 
Márton zágrábi püspöksége alatt (1667—87) csakugyan telje-
sen kiirtatott a reformáció. 

Szlavóniában már nem működhetett a propaganda erő-
szakkal, mert Szlavónia ez időben magyar megyékként, köz-
vetlenül Magyarországhoz, magyar törvények alá tartozott, 
nem sújthatta a rettenetes zágrábi törvény a kálvini egy-
házakat. (Ugyanis mig Horvátországban leginkább a lutheri, 
Szlavóniában ellenben a kálvini reformácio terjedt el.) 

Ha erőszakossággal nem is, de térítéssel sikerült a 
propagandának különösen az alacsony színvonalú horvát la-
kosságot visszahódítani a római egyházba. Mindazonáltal 
1699-ben még 31 kálvini egyházat számlálhatott Szlavónia. 
Ezek közül Rétfalu, Haraszti, Kórógy, Szentlászló, Tordinci 
mind e mai napig életben vannak. Érdekes, hogy Tordinci 
az egyetlen horvát ref. egyház. 

Ha több fogékonyság lett volna a reformációhoz az el-
maradott szellemű horvát népben, ha az áttért horvát papok 
is nem állanak vala a szellemnek és erkölcsnek olyan ala-
csony színvonalán, bizony a propaganda térítése eredmény-
telen lett volna egy általános szellemi megújhodással szem-
ben : nem száll alá 31-re egyházaink száma. A horvátokra 
nézve hiába volt tehát a Mária Terézia eszélyes türelme, k i 
a Németországból betelepített németek érdekében az uj hit-
nek bókét hagyatott, eredménytelen volt II. József türelmi 
rendelete is és azon felette kedvező körülmény is, hogy a 
prot. bevándorlások folyton tartottak. 

így ujabb egyházak csakis a németekből alakulhattak: 
1770-ben az ó-pázuai, 1790-ben az uj-pázuai ág. ev. egyház 
Uj-Banovce leányegyházzal. 

Bár az 1791-iki országgyűlés 14-ik §-a a horvát-szlavon-
országi protestánsoknak megtiltja a földbirtoklást és a hiva-
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talviselést, e törvényt a határparancsnokság hatályon kívül 
helyezte. 

Az 1848-ki események után 1849-ben a császár a horvát 
szlavóniai protestánsoknak teljes vallásszabadságot bizto-
sított. 

És bár 1855-ben a konkordátum a szlavóniai protestán-
sokat a rém. kath. egyház felsőbbsége alá helyezte, a mi a 
protestánsokat végveszedelemmel fenyegette, de az osztrák-
olasz háború hatása alatt 1859 szept. 1-én kelt királyi pátens 
teljes jogot biztosított a protestánsoknak. 

Eddig végezte a reformáció szelleme a nagymissziót ós 
végzi ma is. De ez időtől kezdődik az uj misszió, a Magyar-
országból bevándoroltak megtartása az ev. hitben és a magyar 
nemzeti érzésben és nyelvben. 

Ugyanis a pátens kedvező hatása alatt, főként az olcsóbb 
földvásárlás, erdőirtások, magyar földes urakhoz való ked-
vezőbb munkába szegődés vágyából, a magyar nép elszegé-
nyedett része tömegesen költözött át főleg Szlavóniába. Ε 
bevándorlás ma már, ha gyérebben is, de folyton tart. Az át-
vándoroltak legnagyobbrészt magyarok a Dunántúlról, külö-
nösen Somogymegyéből, még pedig reformátusok, róm. katho-
likusok több ezren; ág. ev. magyar csak néhány. Németek, 
tótok is költöztek be Szlavóniába több százan, ezek ág. evan-
gélikusok és róm. katholikusok. Uj bevándorlásu ref. missziói 
egyházközségek, mindenik több szórványnyal, Brekinszka, 
(1884-ig egyedül ennek volt lelkésze), 1884-tőÍ fogva Daruvár, 
1897-ben Nagy-Posanicza, 1904-ben Terezovac, mint magyar 
ref. területek; a 90-es évek elején alakult az Uljaniki cseh 
ref. egyház. Szintén a pátens után keletkeztek, a bevándorlottak-
ból alakult ág. ev. német-tót egyházak Antunovac, Hrastovac, 
1907-ben Bástáji mint központok több szórványnyal. Ezek a 
dunántúli evang. egyházkerülethez tartoznak. 

Amaz elsorolt régi ev. és ref. egyházak pedig, melyek 
a dunamellék vezetóse alatt állanak, pár éve két uj egyházzal 
gyarapodtak: a maradéki és nikincei ref. egyházakkal, melyek 
magyarságuk megtartása érdekében a róm. kath. hitről tér-
tek át. Ezenkívül Pozsega környókén lehetne alakítani egy 
egyesült ev. egyházat akár ev. akár ref. lelkészszel, mert a 
lelkek vegyesen mindkét hitvallást követik s nemzetiség sze-
rint sehol máshol annyira nem tapasztalható vegyüléket 
alkotnak, mint németek, csehek, tótok, magyarok csak kisebb 
számokban, de sokfelé szétszórtan mégis ezeren felül szám-
lálható veszendő lelkek. Horvátországban pedig szintén a 
pátens után keletkezett uj egyház a zágrábi ág. ev. missiói 
kör több szórványnyal. 

Bár az 1859-ki pátens nyomán egymás után keletkez-
hettek az ev. egyházak, ezeknek a felsőbb egyházi kormány-
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zatban való határozott kialakulásuk mégis csak későbbi keletű, 
bár az 1868-ki kiegyezés szerint a vallási ós-iskolai ügyek a 
horvát kormány autonomikus jogkörébe tartoznak, csak az 
1897 febr. 25-én hozott horvát országos törvények mondják 
ki határozottan az 1. §-ban, hogy a mindkét hitv. evangéli-
kusok magyarországi egyetemes egyházak testéhez tartoznak 
s ez alapon a 2. § szerint a magyarországi zsinati törvények 
Horvát-Szlavonországban is érvényesek. De bár szervezetileg 
a magyarországi anyatesthez tartoznak, a 2. § szerint a fő-
felügyeleti jog mégis a bánra ruháztatik. Ez még csak ért-
hető, do már az felette visszás és hátrányos állapot, hogy 
míg a r. kath. és a gör. keleti egyházakban a házassági dis-
penzációk, válóperek az illető egyházi „szentszék"-hez tar-
toznak, addig a mi felsőbb egyházi kormányzatunk mind e 
mai napig nincs felruházva ezzel a joggal, hanem az evangéli-
kusokra nézve az ily ügyekben a horvát kormány kultusz 
osztálya (bogostovlje) intézkedik. 

Az egyház szervezetéhez, felszereléséhez tartoznak az 
iskolák is. Az 1888-ki iskolai törvények szerint, az összes 
felekezetek, így a protestánsok is állíthatnak fel külön fele-
kezeti iskolákat melyek tanítási nyelve az illető gyülekezet 
anyanyelve is lehet, ha képesek saját költségükön ilyen is-
kolákat fentartani. Ε törvény alapján vannak is ref. magyar és 
ág ev. német iskoláink. Az ujabb időben, különösen a magyar 
iskolák felállítása nyert rohamos lendületet, különösen mi-
után 1904 óta a magyar ref. egyház missziójával kapcsolatos 
magyar nemzeti inissió segítségére jöt t a Budapesten e cél-
ból alakult Julián egyesület. 

Ennek létrejöttét minden réteget és követ titkon és 
nyíltan megmozgató hosszú előmunkálatok, propagálások, 
névtelen ujsági cikkek, memorandumok előzték meg. 

Igénytelen egyén agyában keletkezett az eszme, igény-
telen családi körben Szlavóniában, de Magyarországból ide 
át-át látogató nevezetes egyének ezen találkozási helyén 
gyújtott lángot a szikra, országos tekintélyek gyúltak tovább-
tovább lángra tőle, megalakult a szlavóniai magyarság meg-
tartása céljából a Julián egyesület, hogy éltet adó erejéből 
140 ezer sőt több veszendő magyar ember, s több omladozó 
ref. magyar iskola nyerjen biztos alapot. 

A Julián egyesület, e geniális szervezet segélyével, bár 
felekezet nélküli, s így szorosan nem tartozik egyházi szer-
vezetünkhöz, mégis nemcsak a Dunamellókhez csatolt száza-
dos ref. egyházak magyar iskolái és lelkészségei erősíttettek 
meg anyagilag, hanem a dunántúli egyházkerülethez csatolt 
ujabb keletű ref. missiói területek is uj iskolákkal láttattak 
el, s ezen kivül közel 40 róm. kath. jellegű magyar iskola 
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nyert létet. Mindezekhez járulnak az ingyen magyar lapok, 
könyvek, egész népkönyvtárak, egyesületek stb. 

Hogy mi összefüggésben van e nemzeti misszió a vallá-
sival, e kérdésre azon egyszerű kijelentéssel felelek, hogy 
Szlavóniában a magyar nemzeti érzés ós nyelv a ref. vallás 
és egyházhoz való tartozandóságnak elengedhetlen feltétele 
azon külső oknál fogva, hogy a ref. missiói egyházak litur-
giális nyelve, minden intézkedése magyar, mivel tagjai ma-
gyarok. Van ugyan egy cseh ref. missiói kör Uljanikban, a 
dunántúli egyházkerület alatt; 1 horvát és 2 német régi ref. 
rendes egyház a Dunamellókhez csatoltan, de ezek mint ki-
vételek ama nyelvekhez vannak rögzítve és nem szanaszét 
esetlegességgel anyanyelvükből más nyelvekre vedlett indi-
viduumok, hanem egy csoportban régóta rendszeresen egygyó 
szerveződött nemzetiségiek s mint ilyenek az ő régi egyházi 
szerves közösségükben éppen azért kezdettől fogva hallhat-
ják anyanyelvükön az evangyóliomot. Épen ez áll a német 
vagy tót nyelvű ág. ev. egyházakról is. 

Ellenben a különböző időkben bevándorolt és szanaszét 
itt-ott letelepedett ref. magyar, ha elhorvátosodik, menthetet-
lenül kiesik a ref. egyház szervezetéből és a horvát nemzeti 
egyháznak a róm. katholicismusnak tengerébe vész el. 

Természetesen, ha volna egy horvát nemzeti ev. (ág. 
vagy helv. hitv.) egyház, ez esetben a magyar nyelvi missió 
nem lenne egyúttal vallási missió is, mert az illető elhorvá-
tosodott magyar ev. egyszerűen horvát ev. lenne: csak a 
magyar nemzetre nézve veszne el, de az evangyéliomra néz-
ve nem. 

De mivel eddig nincsen egy egyetemes horvát nemzeti 
evang. egyház, a mi magyar nemzeti érdekből előnyös, a 
magyar Sionnak nom szabad szem elől tévesztenie, hogy 
csakis a magyar nyelvi missióval kapcsolatban tarthatja meg 
híveit az evangyéliomnak. 

És így ha ujabban is magyar ref. templomaink emelked-
tek a szláv és pápista tenger hullámai között, ezek a magyar 
ref. egyháznak erős várai, az ugyancsak ujabban keletkezett 
vagy megerősödött magyar iskolák pedig annak sáncai. 

De a magyar nemzeti érzés és nyelv ápolása az átván-
dorolt magyar reformátusok között bár a hű honfiúi érzés 
szempontjából egyik legnemesebb és legfontosabb feladatunk, 
ámde vallási szempontból missiónknak ez nem a főcélja, ha-
nem csak eszköz az evangyóliom hirdetésére és megértetésére 
A tudomány bölcsessége, mélyebb szempontja által fegyel-
mezett elméknek irok. Azon országnak, mely nem e világ-
ból való, főcélja az idvesség az Ur Jézus Krisztus evangyéli-
oma által. És pedig: az evangyélionü hit és élet megtartása 
erősítése és továbbplántálása a mieink között első sorban 
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és különösen; s csak aztán jön az evangyéliom terjesztése 
saját körünkön túl is, még pedig az Úr Jézusnak a világmis-
sióra vonatkozó határozott parancsa alapján: „elmenvén 
tanítsatok minden népeket." 

Mivel pedig e missiói egyházak nem zsidók vagy pogá-
nyok, hanem más felekezetű keresztyének közé vannak 
ékelve, magasabb szempontból itt az evangyéliomnak szűk 
határunkon túl való terjesztésére nem az a főcél, hogy a 
más felekezetű keresztyének külsőleg is aklunkba téríttesse-
nek, bár tisztességes szellemi eszközökkel ez is célunk lehet, 
hanem legelső és legfőbb célunk az, hogy a magunk evan-
gyéliomi igazát híveinkben megerősítsük, ellenfeleinkkel pedig 
egyént és társadalmat ujjászülő erőnek ismertessük el. 

A római egyházat jellemzi a fanatikusságig menő erős 
öntudat ós meggyőződés önigazságáról sőt· kizárólagos létjo-
gáról és azon kötelezettségéről, hogy minden eszközzel, bárhol 
és bármi körülmények között, soha egy pillanatra sem této-
vázva, terjeszkedjék. 

Megvan-e nálunk is, ha más módon és tartalommal is, 
de épen olyan erős fokban épen olyan kifogyhatatlan ener-
giával és késedelmezés nélkül célravezető szervi felszerelt-
séggel az az erős öntudat és meggyőződés saját igazunk és 
feladatunkról 9 Ha meg van, úgy egyházunk missiója nem 
csak a megtartás, hanem a terjeszkedés is. 

A megtartás eszközei a teljes egyházi felszereltség: az 
ige, sakramentumok, szervezet, kormányzás. A terjeszkedés 
eszközei ugyanezek, de intenzivebb erőkifejtéssel, teljes páli 
szabadsággal s a nagyobb küzdelemben szükséges alkalmaz-
kodással. 

Ezen szabadság még akkor is szükséges az exponált 
missiói területeken, ha csak a megtartás szűk körére szorít-
kozik is. 

A mióta tűzzel, vassal kiirtatott a reformáció Horvát-
Szlavonországban, ennek éghajlata teljesen megváltozott; 
megállapodott: Róma jegyében áll. 

Hogy Rómának e szigorú éghajlata alatt, amit a politi-
kai ellenáramlat még zordonabbá teszen, az áttelepített evan-
gyéliomi plánta szaporodjon vagy csak megmaradjon is, külö-
nösebb gondozást kiván. 

Ez az alkalmazkodás és különösebb gondozás első sor-
ban az egyházi szervezet tekintetében hiányzik a mi horvát-
szlavon missiónknál. 

A szlavóniai mindkét hitvallású evangélikus egyházak 
az illető magyarországi anyaegyházakba vannak bekebelezve 
még pedig úgy, hogy csak az ág. ev. egyháznak egy kis része 
bir külön szlavóniai esperességgel, mint horvát-szlavon egy-
házmegye; a többi ág. evangélikusok ős az összes reformá-
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tusok ellenben külön sziavon egyházmegyét nem képezve, 
tehát szlavóniai esperességgel nem bírva, a magyarországi 
anyatest közvetlen vezetése alatt állanak. 

A sziavon esperességgel biró ág. evangélikusok egye-
temes érdekű ügyeit a magyarhoni ág ev. egyetemes egyház, 
szűkebb körű ügyeit ós a horvát kormánnyal való kölcsönös 
érintkezéseket pedig e sziavon esperessóg intézi. 

Ellenben a locális esperességgel nem biró többi ág. evan-
gélikusok és az összes reformátusoknak ugy egyetemleges 
érdekű, mint különleges, missiói területük s helyzetükre 
vonatkozó ügyeit az illető magyarországi anyaegyházak in-
tézik ugyanazon fokozatokon át, mint bármely magyarországi 
egyházközségét. 

így a helyi esperességgel nem biró ág. ev. egyházak a 
b. somogyi egyházmegyéhez (esperessóg Vése) és dunántúli 
egyházkerülethez (püspök Pápán); a ref. egyházak szerém me-
gyei része a külső somogy-bácsi esperességgel a dunamelléki 
egyházkerülethez, a többi ref. egyházak esperessóg nélkül, 
csak cimleg a b. somogyi egyházmegyéhez, de tényleg min-
den esperessóg nélkül közvetlenül a komáromi püspökséghez 
vagyis a dunántuli egyházkerülethez tartoznak. 

így a komplikáció a reformátusoknál nagyobb, mint az 
evangélikusoknál, mert amazok a dunamelléki és Dunán-
tuli egyházkerület szerint megoszolnak, sőt ezenkívül még 
abban is differálnak, hogy a dunamellókieknek van esperes-
ségük (Bácsmegye, Piros), a Dunántul alá tartozók pedig es-
peressóg nélkül vannak; pedig az összes ref. egyházak száma 
Szlavóniában a Dunántul alatt 5, a Dunamellék alatt 10. 

• Számítsuk most e szervezeti össze-visszasághoz, hogy 
e különféleképen szervezett (?), vagyis inkább csak kapcsolt 
kerületek nemcsak egymás között, hanem az ugyanazon 
területen levő egyes egyházak is izoláltan állanak egymás 
mellett, akárcsak az independens-fóle egyházak annyira, hogy 
egymás fontosabb missiói, egyházi, nemzetiségi mozzanatairól 
úgyszólván mit se tudnak. Ez holt állapot! 

De így vagyunk a kerületi központi igazgatással is. A 
püspöki hivatalok nincsenek ellátva olyan szervekkel, melyek 
a missió intézésére szükségesek volnának. Arra sem muta-
tunk hajlandóságot, hogy ugy ev. mint ref. egyetemes egy-
házunk egy bizonyos központi szervvel legyen ellátva, mely 
ugy az egyetemes, mint a részleges érdekekre nézve folyto-
nosan megflgyelő, irányító, képviselő vagy közbelépő akcióban 
lenne, a mivel az alsóbb és felsőbbfoku gyűlések közötti időt 
kitöltené. 

Egy ilyen központi fungens hiányában azonban legalább 
a püspöki hivatalok működhetnének emiitett állandósággal. 
De ezeket is akadályozza egyrészt az egyházközségi autó-
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noir.ia, mely csak gyűlési vészeseket tartozik elismerni, más-
részt a püspöki hivatalok hiányos felszereltsége. 

A missiói ügyeket egészen külön kellene ellátni. Még 
igy is meg volna az a nehézség, hogy a legtökéletesebb 
szerv sem oldhatná meg a távolban missiói feladatait úgy, 
mintha az illető missiói területek saját körükben lennének 
mindenütt ellátva valami intéző szervvel, mely a viszonyok 
között élve, azokat közvetlenül ismerve, az ottani egyházi és 
szociális élet hullámzásaival, valamint az ezekkel viszonylat-
ban levő alsóbb és felsőbb fokú világi hatóságokkal azonnal 
érintkezésbe és akcióba lépve, a saját gyors és eredményes 
lábán járatná, tengelyén forgatná a missiót. A helyi elinté-
zésnek ilyenféle szerve a romániai, amerikai, ős mint láttuk, 
a szlavóniai esperesség. 

Az is nagy baj, hogy a szlavóniai missió nagy részének 
nincs semmi helyi vezetése. Ezen hiány némi enyhítésére 
történt ugyan kísérlet, de eredménytelenül. Nevezetesen 1898-
ban a daruvári ref. lelkész összehívta értekezletre a Dunán-
túlhoz tartozó ref. és a Daruvár közelében lakó antunováci 
és hrastovaci ág. ev. lelkészeket. Ez értekezlet abban álla-
podott meg, hogy állandóan életben és hatályban marad a 
lelkészek közös és kölcsönös irányítására. 

Ezen értekezlet 1903-ban kapcsolatot létesített a Duna-
mellék alá rendelt ref. lelkészekkel. Csak annyi volt meg-
állapítható, hogy a két ref. egyházkerület alatti missiói terület 
lelkészei a nemzeti (iskolai stb.) missió tekintetében egyesül; 
a két vidék közötti közvetítést a daruvári lelkész végzi, aki 
ez eszméket is megpendítette és beutazásokkal propagálta; 
nemzeti missiónk tekintetében közös vezér Antal Gábor, 
dunántuli püspök. Azonban egyházi tekintetben a régóta 
külön kialakult két kerület szerinti megoszlódás továbbra is 
fennáll. Ebből sem lett semmi. Mennyivel kevésbé valósul-
hatott volna meg az illető által szintén propagált azon eszme, 
hogy a két kerület lelkészei egy egyetemes ós szerves lel-
készi egyesületet alkossanak. Elnökük, ha már másként nem 
lehet, olyan alesperes féle lenne, ki a magyarországi főható-
ság alatt intézné a speciális szlavóniai ügyeket, érintkeznék 
a politikai hatóságokkal egyrészt, másrészt pedig a lelkészek 
ezen egyesületükben a különös viszonyok között képeznék, 
irányítanák ugy egymást s köreiket, mint egyetemlegesen a 
missiót. Ezen lelkészi egyesület révén aztán alakulhatnának 
missiói egyházközségek szerint különböző evangyéliumi egye-
sületek. Ezek valamennyien aztán összeköthetők volnának 
egy szlavóniai egyetemes evangyéliomi egyesületté, amely 
már buzgó világiakat is bevonhatna a lelkészek mellé. Ezen 
evangyéliomi egyesület szerves kapcsolatban a lelkészegye-
sülettel s mindezek szerves összeköttetésben állanának a 
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magyarországi már megalakult vagy a jövőben megalaku-
landó1) hasonló egyesületekkel. 

Ezen egyetemes lelkészi egyesület révén a magyar nem-
zeti érdekekben is alakulhatnának magyar társaskörök, ol-
vasó stb. egyesületek és az ezeket egybekötő egyetemes 
magyar egyesület, mely hivatva volna, nemcsak a nemzeti 
érzést és nyelvet megtartani, hanem a gyakorlati keresztyéni 
munkában is missionálni, a tájékozatlan bevándorlókat uj és 
bizonytalan életutjokban kalauzolni, a rossz esélyeknek kitett 
cselédeket, szegény ekzisztenciákat lelkileg, testileg kedvező 
helyre juttatni; birtokkeresósnél, vételeknél, a hitét-nyelvét 
elnyelő vadabb vidékekről jobb helyekre, testvéreik és hit-
sorsosaik tömegéhez vezetni, s e mellett az oly gyakori hamis 
szerződéseknek s anyagi tönkremeneteleknek elejét venni; 
szegényházakat, kórházakat emelni, mert az átvándorolt 
magyarok nem ismertetvén el horvátországi illetékességüek-
nek, ha eléri őket a végső nyomorúság, ha már a koldus-
botot sem bírják, az utca árkában lehelhetik ki lelküket 
menedékhely hiányában. 

A szlavóniai egyetemes lelkészegyesület eszméje a duna-
melléki lelkészek, főleg pedig a külső somogy-bácsi egyház-
megyei közgyűlés2) félreértése, felületes, nem mélyen járó 
áttekintése, bizonyos fóltókenykedése, ósdi csökönyössóge, 
többek nem törődömsége miatt megbukott. 

A dunamelléki lelkészek és iskolák a missiót energi-
kusan kezelő Dunántul közbejárásával3) és intézkedéseivel 
a Julián-egyesülettel kapcsolatban anyagilag rendbehozatván, 
ma már feledve minden. Az eszme megbukott a Protestan-
tismus egyik nagy hibája, az önfejű, szakadozó természet 
szerint. 

Amaz eszméknek igénytelen munkása a mult évben már 
nem személyesen, hanem körlevélben kereste meg a duna-
melléki szlavóniai lelkészeket, hogy legalább a budapesti lel-
készi kongresszusra necsak ugy önkényesen menjen fel egyik 
vagy másik lelkész, hanem az egyetemesség (izolált szanaszót-
szórtság) bízzon meg valakit a képviselettel, hogy ezzel is 
jelezve legyen az összetartás(?). Még csak válasz sem érkezett 
e körlevélre. 

') Még ezen időben Magyarországon szó s e m volt egy egye temes ref. 
lelkészi egyesületről . 

2) Újvidéken egy időben értekeztek a sz lavóniai lelkészek, és tartatott 
meg az egyházmegyei közgyűlés, ahol a daruvári lelkész a többi szlavóniai 
lelkészek erős unszolására eszméit a nyilvánosság előtt előadta. Azért sorolom 
fel e rendkívül fontos eszmének e lényegtelen mozzanatát, mert n e m tudható, 
hogy e szerény dolgozatot a j ö v ő b e n ki használandja fel a horvát-sz lavon-
országi ev. egyházak és a mis s ió történetének megírásához. 

s) A mis s ió apostola Antal Gábor, dunántúli ref. püspök sorba járta be 
a dunamelléki szlavóniai egyházakat, hogy régi bajaikon segítsen. 
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Ám ha egy ilyen egyesület sem valósulhatott meg, pe-
dig létjogosultságát ime utólag igazolja az utóbb megindult 
egyesülési mozgaiom Magyarországon, mennyivel inkább hajó-
törést szenvedne egy tágabb hatáskörrel felruházott külön 
szlavóniai egyházmegyének, vagy kerületnek szervezése. 

Ennek megalakítását lehetetlenné teszi a politikai hely-
zet, az elszakadástól vagy elszakitástól való félelem. 

Ha az orvos megvizsgálja a beteget, vagy az építő az 
épületet, tudománya rideg törvénye szerint megállapítja a 
javítandó hiba diagnózisát és a gyógyszert, vagy eszközöket. 
Ha az illető aztán bármi magában véve alapos okból is a 
diagnózis szerinti rendeletnek eleget nem tehet, ez a rideg 
törvényt meg nem változtathatja. így vagyunk a horvát-szlavon 
missióvalis. Két ország küzd itt egymással, az egyik a világból 
való erős nemzeti érzéssel, két pólussal: az egyik pólus az 
elnyelő horvát, a másik a megtartó magyar. A másik ország 
nem e világból való. Ha szorosan evangyéliomilag a lényegét 
tekintjük, hivatásunk felül emelkedni a vér és nyelv ellentétein. 

Egy közvetlen localis szervezet mig egyrészt intenzi-
vebbül gondozhatná a megtartandó nyájat, másrészt közvet-
lenebbül képviselhetné annak sajátos ügyeit.1) 

De egy ilyen helyi szervezet (egyházmegye vagy kerület, 
avagy ezeknek hiányában egy alesperesféle, elnökkel ellátott 
egyetemes lelkészi egyesület) könnyebben megnyerhetné azo-
kat a nem ev. hitv. laikusokat és papokat (r. kath., gör.-kel), 
kik titokban egyházunkhoz vonzódnak. És ha e terjeszkedés 
feladatának logikai vonalát a végső határig meg akarnánk 
nyújtani, egy külön önálló horvát-szlavon ev. egyháznak kel-
lene léteznie, a magyarok megtartását is szolgáló egyházon 
kivül, hogy ez nemzeti szervével, nyelvével visszahódíthatná 
az ellenreformáció idejében elvesztett horvát ev. egyházakat. 

Ismétlem, e tudományos szaklapba a rideg következte-
tésnek mellektekintetek nélkül való mathezise szerint irok 
és a fegyelmezett agyú tudományos olvasó is okvetlen fenti 
következményekre jut. 

*) Megfontolandó az az állapot, h o g y a horvát kormány ujabban egyház i 
törvényeket, rendeleteket hoz, anyakönyveket vizsgál, ezen ügyekben helyre 
igazít vagy büntet. Mindezen és más egyházi ügyekben bizonyos antipathia 
és kényelmi szempontból az illetékes magyarországi esperes, sőt püspök me l lő -
zésével , a horvát politikai hatóságok utján közvetlenül a lelkészekkel érint-
kezik, holott az anyakönyvvezetés itt n e m polgári, hanem egyházi; az uj tör-
vényekről , rendeletekről azonban sem a magyarországi főhatóságokat, s e m a 
lelkészeket nem értesíti, holott a sz lavóniai esperességget biró ág. ev. egyház-
megyéve l i lyen és m á s ügyekben otthonias érintkezéseket folytat T o v á b b i 
felesleges részleteznem a kormány kezelésében levő házasság i válóperek bo-
nyodalmait . Még csak annyira sem vagyunk, hogy a horvát kormánynál e g y 
lelkészjellegü, ál landó közvetítőt alkalmaznánk, amint ezt a róm. k a t o l i k u -
sok teszik, pedig ezeknek Zágrábban püspökük is van . 
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Hogy a kényszerítő erővel fellépő fenti következtetéssel 
lázongva kél harcra nemzeti érzésünk, mint ezen ország érdeke, 
ama másik világ érdekével, hogy emennek csorbításával is 
összeegyeztetni óhajtjuk a magyar nemzeti érdekeket az evan-
gyélium érdekével: az mig földönlevő emberek vagyunk, olyan 
természetes, mint az anya- vagy testvérszeretet. 

És gondolatbeli egyenletünkből nem maradhat ki az a 
nem csekély érdek sem, hogy csakis egy magyar érzésű és 
nyelvű egyházszervezet alkalmas a magyar ev. hitűek meg-
tartására. Idegen és ellenséges nyelv elzárná előlük a „hit 
hallásból vagyon" stb. ige megvalósulását, és igy magát az 
érthető, ható evangyéliomot is, annyival is inkább, mert ter-
mészetes vérbeli érzésük megzavartatván, romba döntene az 
ev. érzület összhangját is. A horvát-szlavonországi ev. ma-
gyarok megtartása tehát csakis egy magyar érzésű és nyelvű 
egyház kebelében lehetséges.. Ez az axióma azonban nem 
zárja ki az előbb kifejtett szlavóniai, de magyar órzésű ós 
nyelvű szervezetet. Úgyde a lehetőség vonala oda nyújtható, 
hogy a horvát-szlavon területen lakó ev. magyarok, egy a 
magyarországitól függetlenül különvált magyar nyelvű egye-
temes egyházat alkothatnak. Ámde e gondolatbeli s/ámarányba 
odavegyül a minus, ami nem más, mint azon veszedelem, hogy 
a magyarországi egyetemes egyháztól elszakadt ilyen külön, 
független szervezet, mint a tengermenti országtól elszakadt 
sziget idővel bár meg is maradhat, de el is moshatja a tenger, 
hogy megszűnjön magyar lenni. Ám itt előlép a plus is, t. i. 
az, hogy ha megszűnt is magyar lenni, de megmaradt ev. 
lényege, sőt hatásában erősödött, mert horvát mivoltánál fogva 
teljesen hivatott az ev. terjesztésére. 

De ha ide kellett is jutnunk a szigorú következtetéssel, 
még ez mindig nem oldoz fel azon hazafiúi szent kötelessé-
günk alól, hogy magyar missiónk magyar szervezetét minden 
erővel fentartsuk, mert a jelenleg meglevő evangyóliomi terri-
tóriumot egy bizonytalan reménykedés tárgyát tevő nagyob-
bért feláldozni nem szabad. 

Ezt értsék meg éppen a közelmúltban ós a jelenben is 
az anyegyháztól való elszakitáson buzgólkodó horvát politi-
kusok ós hírlapírók. 

Ám valósítsák ábrándjukat. Alkossanak a már meglevő 
horvát (Tordinci), több német és tót egyházakból egy különálló 
horvát nemzeti ev. egyházat; csatlakozzanak ehhez a római 
túlzással, főként a pápával elégedetlen róm. kath. papok ós 
hívek. Beékelvén magukat a horvát nemzet kebelébe, keltsék 
újból életre az elmáglyázott reformációt. Ámde a magyar 
egyházakat hagyják meg az δ érzésük, lelkiismeretük és 
szükségletük szerint a magyarországi egyházzal kapcsolatban. 

Hogy e kifejtés szerint is a magyar egyházaknak a mai 



1 2 6 Földváry J e n ő . 

szervezetlen izoláltság helyett a magyarországi egyetemes 
egyház alárendelt, ha nem is külön püspökséggel, de legalább 
is esperességgel, s addig is, mig ez megvalósul, egyetemes 
lelkészi egyesülettel feltétlenül birniok kell, azt már lekövet-
keztettük. Ezt elodázni, végképen letagadni épen olyan ábrán-
dos túlzás az egyik végleten, mint a magyar egyházak el-
szakítása a másikon. Egyik se állja ki a próbát. 

Ami pedig a missiói egyházak belső szervezetét illeti, 
itt az a szempont jő figyelembe, hogy a missió viszonyai ós 
egyháztagjainak kvalitása nem követelik e a Magyarország-
ban normális viszonyok között kialakult és megállapodott 
rendszernek változtatását, nem szükséges-e a szent Pál-féle 
keresztyéni szabadság, alkalmazkodás ős jogának érvényesí-
tése? 

Mert mi protestánsok kezdettől fogva nem ismerünk 
egy absolut rendszert, mely egyedüli érvénynyel, változhatlan 
ugyanazonsággal, római kizárólagossággal eleve lehetetlenné 
tenne minden más rendszert. Hiszen kezdettől máig nemcsak 
általában a különböző reformációi egyházak egymás között, 
hanem ugyanazon egyházcsoport is időszakonkint kisebb-
nagyobb változást, sőt egészen átváltozást is mutat. Még az 
uj testamentumban is hiába keresünk egy substilis egyház-
alkotmányt. 

Az összes idők összes keresztyén felekezetei között az 
egyházalkotmányban két főirányzatot ismerünk u. m. az ab-
solut egyeduralmat és a királyi papság, szent nép teljes demo-
kráciáját. Egyiktől a másikig való fokozatos haladásban kü-
lönböző árnyalatok vannak: az orosz, angol ős német t rón 
sumepiscopátusán s a konszistóriumokon; — az irwingiánusok 
apostoljain —; a németországi ujabb keletű ós egyházközségi 
közgyűlések nélküli presbitériumokon; — a korlátolt zsinat-
presbiteri-; a magyarországi, rosszabbul az erdélyi, még rosz-
szabul a régi lengyelországi küryarchikus rendszereken át 
le az anababtista-quaker-féle teljes demokráciáig s még ezen 
is túl az individualistikus ábrándos szektákig ős a keresztyéni 
tartalmat és szerves közösséget teljesen megszüntető német 
„christkatolisch" féle ultraliberális feloszlásig. 

Ha a rengeteg anyagot, az egyházak alkotmányának 
kavarogva hullámzó evolutióját mélyebb abstrakciókkal át-
figyeljük, menthetetlenül oly árnyalatok tűnnek elénk, melyek 
a királyi papság és szent nép, másrészt a hivatalbeli tagozott-
ság (I. Kor. 12 stb.) hiányos vagy túlságos érvényesülésének 
egyik végletétől a másikig, de mégis egymásba simuló foko-
zatait mutatják, hasonlóan a szivárvány egymásba olvadó 
színeihez. A törések egyrészt az emberi gyarlóságot: az ön-
zést ős homályos értelmet, s másrészt a földi körülmények, 
viszonyulatok által követelt módusokat; az egységgé össze-
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gült fokozatosság pedig a differenciákon felülálló, azokon is 
nralkodó, minden igazságra, a bukott föld természete szerint 
csak lépésenkint elvezérlő isteni szellemet tárják elénk. 

Minél tökéletlenebb a kor vagy a körülmény és annak 
egyénei, az anyaszentegyház barométeren annál inkább emel-
kedik a gyámkodó diakónia ós alászáll a „szent nép" kor-
mányzati joga ós megfordítva. Úgy az egyik, mint a másik 
irányban e barométer megváltozása rendellenes állapot. 

Igy hát nincs semmi bibliai, konfessionális és logikai 
akadálya annak, hogy a missiói területek állapotához és 
körülményeihez alkalmazzuk az egyházi kormányzásnak 
módját. 

Az előbbi tétel világosabb feltüntetóseért nyujtsuk meg 
a végletekig az eshetőségek vonalát. — Ez a börtönökben 
gonosztevőkből alakult egyházközségeken (fegyházi lelkész-
ség), a pogányságból, emberevő vadságból nem rég meg-
keresztelkedett gyülekezeteken, börtönökből szabadult s más 
legalantasabb ekzisztenciák veszedelmes, kétes és vad jelle-
meiből összeverődött átvándorlási telepeken át a fejlettebb 
és idealistikusan egészen érett egyének társulatáig húzódik. 
Természetes, hogy úgy a szilárd autonomia ős önkormányzat, 
mint ennek alábbszállitásával vagy megszüntetésével a gyám-
kodás a körülmények szerint teljesen igazolt és egyedül 
célra vezető. 

Különösen az ujabb vándorlási missíóterületek között 
nincs egyetlen egy sem, mely normálisan érett volna az ön-
kormányzatra, a legtöbben az önkormányzati jogok teljes 
érvényesülése fólszegsógekre, tévedésekre, perpatvarra, önfejű 
akadékoskodásra, ellenszegülésekre és hátramaradásokra 
vezet. Az ilyen éretlen területeknek azon pontjain, ahol nincs 
kialakulva a sablonos egyházközségi alakzat (a leggyakoribb 
módus szerint nincs törlesztésre vett birtok házról-házra 
„összeparancsolandó" közmunkáival, ahol nincs számadó 
könyv, uj adók kivetése és elszámolása stb. stb.): ott békes-
ség, széthúzás nélkül való lelki buzgólkodás, istenigéjónek 
szomjuhozása, a lelkész iránti békés szeretet ós tisztelet 
mutatkoznak. A mint a megalapított vagy megalapítandó 
anyagiak körül kialakul az önkormányzat (???) azonnal fel-
üti fejét a sokféle gyarlóság. 

Eltekintve a fentieket tökéletesen igazoló területektől 
(pl.: Imszovoszelo, Korenicsán, mig semmijök sem volt, mig 
csűrben, rácoktól vett viskóikban tartot ták lelki szomjas 
összejöveteleiket, lelki életük szent buzgóságát ugyan nem 
nem zavarta még semmi. Amint köz- ós presbiteriumi, helye-
sebben mondva előljárósági gyűlésekre volt szükség, mert 
éretlenek még erre, azonnal megkezdődtek a perpatvarok 
stb.), — az ilyen területektől eltekintve, van Szlavóniában 
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Verőcze vidékén olyan több szórványból álló terület, mely 
évtizedeken át felfedezetlenül, tehát absolute gondozás nélkül 
a teljes tudatlanságba és sötétségbe merült annyival is in-
kább, mert róm. kat. papok által keresztelve, nevelve, a pá-
pista templomokra adózva, hűségesen hallgatták a misét, 
látogatták a csodatevő búcsúkat, a gyermekek és ifjak hor-
vátul imádkozták az ocsenászt (miatyánkot) és a pozdrav 
Máriát (M. üdvözletet), de ev. isteni tiszteletet soha nem hall-
gattak, az iflabbak ev. papot se láttak ós hozzá még többen 
közülök súlyos börtönöket ült és még ma is szüntelen tör-
vénykező, a faluban „fiskáriuskodó" egykori gonosztevők. 

Nos ezt a felfedezett helyet is mindjárt a kezdetben a 
megszokott kaptafára kellett húzni: presbitériummal és ezen 
kívül egyházközségi közgyűlésekkel ellátni. Szóthúzás, mara-
kodás, teljesen leküzdhetlen, felvilágosithatlan képtelen hely-
zetek, szellemi ós anyagi károsodások lettek azonnal a követ-
kezmények, holott az első hetek alatt, a mig az egyházi élet 
az ige és szakramentumok szolgálatára a lelkek tanítására, 
a közös és magánimákra, a hit ós erkölcsi buzdításokra 
szorítkozott, olvadozó szívek, könnyes szemek jelezték a 
benső felébredést és gyarapodást. 

Az volna az ideális helyzet, ha az ilyen helyeken nem 
volna semmi financiális ügy, a fejletlen elemeknek ez a méreg 
foga, ha a lelkész csak az ige, sakramentumok, katechizálás 
és cura pastoralis révén érintkeznék egyházközségével. 

Az volna az ideális állapot, ha az ilyen területek itólőmór-
téke nem az volna, mintha már kész ós tökéletes életműkö-
désben levő egyház lenne, hogy mennyi anyagi eredményeket 
termel, hanem missiójuk aszerint ítéltetnék meg, hogy elő 
kell őket készíteni a hitre, megnyerni az ev. egyházközsé-
geknek s abban továbbfejleszteni, mint elveszetteket, vagy 
veszendőket. 

Természetesen a szigora valóság az, hogy általános 
anyagi szegénységünk nem mentheti fel a legfejletlenebb 
missiói területeket sem az anyagi áldozatoktól, de meg az 
idealizmusra nem igen hajlandó közfelfogás a fejletlenebbek-
től is azonnal élő, tehát áldozatkész hitet követel, aminthogy 
valóban az élő hit cselekedetekben, áldozatokban is nyilvánul. 
A rendes és rendkívüli adókivetések, ezek beszedése ós ke-
zelése, bár nem okvetlen követeli a „presbitériumot" (elöljáró-
ságot) és a közgyűlést, ha figyelembe vesszük a létezett és 
létező centralisztikus rendszereket, de konzervatív felfogá-
sunk követeli a legfejletlenebb területeken is a normális egy-
házak alkotmányát. 

Azonban egészen uj keletkezésű missiói pontokon semmi-
esetre se volna szabad mindaddig megalakítani az egyházi 
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elöljáróságokat mig a lelkek e tisztségre nevelve, megér-
lelve nem lettek. 

Általában a jelenlegi „presbiter-ek" tulajdonképen csak 
az egyház financiális ügyeit kezelő és ellenőrző diakónus 
félék. — A legtöbbnek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy 
az ideális magaslatra emelkedve, valóban presbiter legyen, 
különösen a vándorlások forgatagának területein. 

Leghelyesebb volna, ha a financiális ügyeket valami 
központ kezelné, s az elöljáróság ós a gyülekezet így fellob-
banások, izgágák nélkül figyelmét és törekvését annál inkább 
a lelkiekre fordítván, kifejlődnénk a „presbyteri" szent tiszt-
ségre. 

Összegezem a főpontokat. Mint kifejeztettük a missió 
intenzivebb kormányzása és ügykezelése megköveteli az illető 
püspöki vagy esperesi hivatalban a teljesebb felszerelést; a 
házassági ügyekaróm. kath. és gör. kel. egyházakéhoz hasonló 
elintézési jogot s ehhez képest a horvátországi törvények 
módosítását; vagy egy horvátországi ref. esperességet (az 
ág. evangélikusok egy részének már van esperessége), mely 
mind a két egyházkerület (Dunamellék, Dunántúl) alá kap-
csolt missiói területeket ellátná ugyan, de a felsőbb kormány-
zást az illető kerületeknek, illetve a magyarországi egyetemes 
egyházaknak hagyná meg. 

Magyar nemzeti szempontból nem, de az ev. terjesztése 
érdekében az volna az ideális állapot, ha a magyar egyházak 
állapotának érintetlenül hagyása mellett kialakulhatna a hor-
vát, német, tót, cseh ev. egyházközségekből egy külön önálló 
horvátországi ev. egyház is. Sok a pápasággal és rendszeré-
vel elégedetlen horvát kath. papnak ós híveinek, még a gör. 
keletieknek is szimpathikusabb alkalmat adna az áttérésre. 

Ám ha mindezek meg nem alakíthatók is, legalább a 
lelkészek alkossanak egy egyetemes egyesületet, melynek 
elnöke lenne felruházva bizonyos képviseleti és elintézési 
joggal ós ezen egyesületnek útján a vallásiak mellett a nem-
zeti érdekek is hatályosabban volnának missionálhatók mind-
két érdek a gyakorlati keresztyénség szempontja alatt. 

Ami pedig az egyházközségek belkormányzatát illeti, 
tekintettel kell lenni a különböző kvalitású területekre, hogy 
ott, ahol szükséges, a legalacsonyabb niveauból való kifejlesz-
tés és gyámkodás szükséglete szem elől ne tóvesztessék. 

Földváry Jenő. 
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