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Pukánszky Béla. 
Felolvastatott 1003. dec. 8-án a Pukánszky-siremlék 

leleplezésének ünnepén Pozsonyban. 
Pukánszky kevés liijján húsz esz tendeig 

t a r t ozo t t a lma ma te rünk kötelékeibe. H á r o m 
éven át hal lgatója , t izenöt éven á t t a n á r a 
volt az intézetnek. Mindkét minőségben büsz-
kén val lot ta öt m a g á é n a k az a közösség, 
amely kebelébe fogadta . Nemcsak tudomá-
nyáva l excellált, de jellemével és emelkedet t 
gondolkozásával is. Munká lkodásának arány-
lag rövid ideje a l a t t a legszorosabb kapcso-
latban t u d t a m a g á t in tézetünkkel . Ele te az 
a k a d é m i á n a k szentel t élet volt. A mi t te t t , 
dolgozott , a lkotot t az t mondha tn i k izáró lag 
ennek szolgá la tában tet te , végezte, a lkot ta . 
Midőn ezelőtt négy esztendővel vá ra t l anú l 
e lhunyt , mindenki érezte, hogy a pozsonyi 
theologia egyik legbecsesebb és legbuzgóbb 
t a g j á t veszitet te el benne. Akadémiánk idáig 
nem volt abba a helyzetbe, hogy nyi lváno-
san fe lú j í t sa az ő emlékét . Kétszeres öröm-
mel r a g a d j a meg t ehá t a mai a lka lmat , hogy 
szélesebb körök előtt bizonyságot t egyen ar-
ról, ki volt Pukánszky minekünk, ki volt ö 
a magyar lutheránus thcológiai tudománynak ? 

Midőn P u k á n s z k y 1878-ban Pozsonyba 
jöt t theológiát tanulni , a lma ma te rünk még 
mindig egyszerű lelkészképző tan in téze t volt. 
Egy a másik ke t tő mellet t . A fentar tó tes-
tület , a pozsonyi egyház, bármily nehezére 
eset t is, kénytelen volt e l tűrni a theológián 
a z o k a t az ósdi á l lapotokat , amelyek messze 
időkből szá rmaz tak reá ja . Lyceum és theo-
lógia szerves egészet képezett. Utóbbi min t 
főiskola kiegészítette az előbbit, anélkül azon-
ban, hogy meg lett volna egy főiskolának 

szabadsága, önállósága és tudományos szer-
vezete. A cursus há rom évre te r jed t , de ki 
t anu lmánya inak végére k ivánt járni , a negye-
dik esztendőben a külföldön kereste azt , ami t 
idehaza nem ta lá l t meg. A há rom theológiai 
t a n á r a gimnaziál is osztályokban is t a r tozo t t 
segédkezni , viszont lyceumi t anárok a theo-
lógián is doceál tak. A t an rendben e lsőrangú 
fontosságú diseiplinák ép úgy h iányoztak , 
min t a tudományos előkészítéshez nélkiilöz-
het len seminár iumok. De az á ta laku lás ideje 
nem volt m á r messze. Székács még 1869-ben 
az egyetemes gyűlései*** egy önálló, tel jesen 
felbzerelt theológiai akadémiának felá l l í tását 
indí tványozta és az összes jelenlevők ki törő 
lelkesedéssel fogad ták azt . Az 1810-ben ki-
mondot t szó most végre alakot is ölthetett .1) 
Minthogy egy egészen új főiskolának szer-
vezése a pénz h i á n y a folytán egyelőre kilá-
tás nélküli volt, be: -kellett érni egy meglevő 
intézetnek fölkarolásával és á ta lak í tásáva l . 
Szóba csak Pozsony jöhete t t . Sem Sopron, 
sem Eper j e s nem n y ú j t h a t t a azoka t a segéd-
eszközöket, amelyekkel Pozsony7 rendelkeze t t . 
Es sűrűn folyt a t anácskozás és a lkudozás 
az egyetemes egyház és Pozsony között , hogy 
a theológiai főiskola minél hamarább- és mi-
nél tökéletesebb fo rmában életbe lépjen.2) 

Az akadémia ügyének mások mel le t t 
egyik leglelkesebb munkása Schneller volt. 
Mint tudós és min t t a n á r a legkiválóbbak 
közül való, kik egyházunka t va laha szolgál-
ták . Látóköre messze fölülmúlta a megszo-

') „Az 1810-ben augusztus hó 20-án tartott egyetemes 
gyűlésen a négy superintendentia elhatározta, hogy Pozsony-
ban egy theológiai akadémiát, illetőleg theológiai facultást 
állit fel és az egyetemes felügyelőt megbízza, hogy e megál-
lapodást tudassa a nádorral és ennek révén igyekezzék erre 
nézve az enpedélyt a királytól kieszközölni." Markusovszky. 
A pozsonyi lyceum története 1896. p. 549. 

*) Markusovszky, 537 s köv. 546, 549 s köv. old. 



kot t mértéket.1) Valódi fanatikusa a tudo-
mánynak, ihletett apostola az önállóságnak 
és szabadságnak különös erővel érezte elma-
marad t viszonyaink nyomasztó hatását . Eve-
ken át a hallei egyetemnek tagja . Tholuck-
nak tani tványa és intimusa. tudta mit jelent 
egy valóban tudományos intézet, tudósoknak 
és az igazságot szomjúhozó ifjúságnak gyül-
helye. A tudós ne kenyérkeresetet lásson fog-
lalkozásában, hanem egy benső, ol thatat lan 
vágynak kielégitését, mely vágv a] szakadat-
lanul az igaznak és csakis az igaznak für-
készésére és terjesztésére kényszeriti. A fő-
iskolai hallgatóság emelkedjék túl a gimná-
ziális légkörön, Ne legyen szolgai elsajátitó, 
hanem fáradsággal és szabadsággal kutatója 
a valónak, mert csak az birhat minden em-
ber számára értékkel, amit kitartó munka 
árán önmaga szerzett meg magának. Ép ezért 
a t aná r és tani tvány viszonya ne legyen az 
alárendeltség, hanem az egy közös cél felé 
törekvő munkásoknak viszonya. így gondol-
kozott és ennek megfelelőleg jár t el Schnel-
ler. Ahol csak alkalom nyilt, maga kereste 
a tanítványaival való barát i érintkezést. Cso-
dálatos tehetségével, mely mindenütt életet 
tudot t kelteni, a közömbösöket munkára ser-
kentette, a kezdőket előhaladásra buzditotta. 
Emelkedet t gondolatait, vágyait , széles látó-
körét belevitte abba a mozgalomba, amely 
ép ekkor egy tudományos főiskola létesitése 
körül forgott. Midőn a keresztülvitel stádiu-
mába jutott a kérdés, Schneller abban fára-
dozott, hogy a kellő munkaerők rendelke-
zésre álljanak. A megalakitandó főiskola 
szakintézet kivánt lenni, melyet természete-
sen csak szakemberek vezethettek. Ha t ren-
des t anár ra volt szükség és oly egyéneket 
kellett sorba állitani, kik e hivatásra alkal-
masok és az intézetnek szinvonalat minden 
i rányban biztositják. Az ó-testamentomi tan-
széket még az 50-es évek óta Kámosi lá t ta 

') Alig van theológiai disciplina, amelyben Schneller ne 
birt volna kellő járatossággal. A philosophikumok legkülönbö-
zőbb ágaiban szakember volt és mint a művészeteknek finom 
értője és interpretatora költészettel, zenével, festészettel, szob-
rászattal, építészettel különös előszeretettel foglalkozott. Nagy 
érdeklődést tanusitott az összehasonlító vallástörténet iránt. 
E téren úttörő volt Magyarországon. Minthogy e Studium a 
németeknél éppenséggel nem cultiváltatik, az angoloknál ós 
hollandoknál járt iskolába. Buzgó tisztelője volt Max Müller-
nek és Kuenennek. Ezektől megtanulta, hogy a keresztyén 
theológus theológiai tanulmányának egyik elengedhetetlen kö-
vetelménye, hogy az általános vallástörténet eredményeivel 
tisztában legyen. 

el. Geniális nyelvtehetséggel megáldott e m -
ber, Ewaldnak kitűnő tanitványa, de ki mint 
t anár és előadó éppenséggel nem vált be. 
maga is nyugalomra vágyott, hogy egyes-
egyedül irodalmi munkásságának szentelhes-
se erejét és idejét. Sürgősen kellett intéz-
kedni, hogy egy megfelelő egyén vegye á t 
a nyugalomba készülőnek terhét . 

Schneller választása Pukáns^kyra esett . 
Az akkori hallgatóság körében eg}Tetlen~egy 
se volt, aki oly komolysággal és szolidsággal 
telj esitette volna munkáját , mint éppen ő. 
Beteges szervezete kezdettől fogva megtaní-
to t ta arra, hogy az életet ne a könnyű olda-
láról fogja fel. Már if júkorában meglepő ri-
gorositás mutatkozot t gondolkozásában és 
cselekvésében. Lassú munkás volt; de amit 
elvégzett, abban meg lehetett bizni. Teljes 
energiával nyúlt a dolgokhoz és semmit se 
vett csak úgy félvállról. Képessége is aján-
lotta őt e pályára. Nyelveket elég könnyedén-
tanult . A gimnáziális években nagy buzga-
lommal foglalkozott a classicus studiomok-
kal. Mielőtt a theológiai pályára lépett vol-
na, egy esztendőt a budapesti egyetemnek 
bölcsészeti facultásán töltött elmélyedve gö-
rög és latin Íróknak müveibe. Schneller fel-
ismerte benne az ő tervei számára alkalmas 
egyént. Sűrű érintkezésbe lépett Pukánszky-
val és a viszony közöttük vajmi hamar b a -
rát i viszonynyá fejlődött. Pukánszky megér-
te t te Schneller ideális törekvéseit, gondolko-
zásuk találkozott egymással. Ez időre min-
denkor nagy hálával gondolt vissza. Schnei-
lert szellemi atyjának tekintette, akinek a ma-
ga fejlődésében legtöbbet köszönt. A buzdí-
tásra a theológiai cursus utolsó évében lel-
kesedéssel feküdt neki az O-Testamentom 
tanulmányozásának, sőt ugyanekkor a későbbi 
zsidó irodalom termékeivel is foglalkozott. 
Egy itteni zsidó tanítótól órákat vett a his-
na, hidras és Talmud olvasásából. Schneller 
eközben megtet te a kellő lépéseket, hogy az 
egyetemes egyház a létesítendő theológiai 
akadémia ó-testamentomi tanszékére Pukánsz-
kyt designálja. Fáradozása sikerrel járt. Theo-
lógiai studiumának harmadik esztendejét is 
befejezve Pukánszky, az egyetemes egyház 
külön ő számára nagyobb ösztöndijat szava-
zott meg azon meghagyással, hogy töltsön 



két esztendőt a külföldön és képezze ki ma-
gá t teljesen a neki fentar to t t tanszékre.1) Mi-
dőn Pukánszky 1882. júniusában elhagyta az 
intézetet , te t te ezt azon tudat ta l , hogy két 
esztendő múlva Kámorinak örökébe lép. 

Külföldi tanulmányai t Göt t ingában La-
gardenál és Dalimnál végezte.2) Pukánszky 
i t t kitűnő iskolán ment keresztül. A sa já t 
speciális s tádiumához tartozó ismeretek mel-
let megkapta azt a széles alapot, amelyet a 
modern tudományos igények parancsolólag 
követelnek az ó-testamentomi kutatótól. Kellő 
jár tasságra te t t szert a héberrel rokon nyel-
vekben. Mint Lagarde ő sem kivánt szak-
szerű orientálista lenni. Tbeologus ma-
radt , ki számára az arab és syr csak a se-
gédeszköz, de a nélkülözhetetlen segédesz-
köz jellegével birt. Emellet t e lsaját í tot ta a 
biztos kezelését az ó-testamentomi tudós 
egyik legszükségesebb kellékének, a metho-
dusnak, hogyan kell szövegekkel elbánni. Az 
O-Testamentom vizsgálatának felet te bonyo-
lult és nehéz részlete a szent iratok szöve-
gének t isztázása. Ma mindenüt t bevallott té-
tel, hogy a héber szöveg telve v a n hibákkal 
és corrupt helyekkel. Az is nyilvánvaló, hogy 
a tudománynak elengedhetlen fe ladata a ren-
delkezésére állő segédeszközökkel a hibákat 
felismerni, azután ta lán nem elérni, de leg-
alább megközelíteni azt az eredetit, amely a 
szerző keze alul kikerült. így gyakorlot t és 
biztosszemü szövegkritikusnak kell lennie a 
theologusnak, mielőtt az exegesishez hozzá-
foghatna. 

Pukánszkynak e munkára különös haj-
lama volt és Göt t ingában megtalá l ta azt, a 
ki neki ép ez i rányban a legmegbízhatóbb 
útmutatással tudot t szolgálni. Lagarde mint 
szövegkritikus kimagaslott kortásai közül. 
Még a classica-philologusoknál is alig akad t 
versenytársa. A Septuaginta recoustuálására 
irányuló munkálataival megbecsülhetlen szol-
gálatot tet t a ó-testámentomi tudománynak 
feltárva azt a szövegkritikai utat , amelyet meg 
kell futni , hogy valaki a liéber szöveg sok-
szor kétségbeejtő ba ja inak rendszeres gyó-

') A pozsonyi akadémia 188<>—87-iki évkönyve 47 old. 
J) Pukánszky Göttingában 3 semestert töltött. (1S82, 

szeptembertől 1884. márciusig) Lagardenál hébert, chàldot-
syrt és arabot, Dalimnál bibliai theolo^iát, az ó-test-i exege-
sist és bevezetést hallgatott. Azután néhány héten át Berlin, 
"ben Dillmann, Strack és Schräder előadásain hospitált. 

gyi tását megkezdhesse. Pukánszky a ná la 
megszokott ki tartással és energiával szegő-
dött Lagarde mellé. Készséggel te t t eleget 
azoknak a kíméletlen követelményeknek, a 
melyeket Laga rde taní tványaival szemben tá-
masztot t . Maga beszélte, hogy sokszor fél-
éjszakákat töltött a másnap tárgyalandó szö-
vegek felett. Utólag betegségének elhatalma-
sodását is e megfeszítet t munkának tulajdo-
ní tot ta . 

Midőn Pukánszky visszatért Németország-
ból, az akadémia ügye fedél alá volt hozva. 
Még 1881. október 19-én megkötöt te az egye-
temes egyház és a pozsonyi gyülekezet a 
szerződést. A nagy templom udvarán álló 
egy emeletes épületben folytak az előadások. 
Az alapelvek, melyeken az intézet felépült, 
azok voltak, a melyeket Schneller óhaj to t t . 
Egyetemi niveau, bár a facultás cime és jo-
gai nélkül. Pukánszky 1884. szeptemberben 
foglalta el tanszéket mint rendkívüli, 1886-ban 
mint rendes tanár . Most r a j t a volt a sor, 
hogy beigazolja az előlegezett bizalmat. És 
ő a hozzáfűzött várakozásoknak mindenkép-
pen meg is felelt. Schneller megkap ta benne 
a kívánsága szerinti munkatársa t . Pukánszky 
nemcsak a külföld színvonalán álló, teljesen 
kiképzett ismerője az ó-testamentomi problé-
máknak, de valóban tudós lélek. Gazdagon 
rendelkezik azon tálentomokkal, a melyek 
nélkül nem ajánlatos a tudomán57ban sáfár-
kodni. Van hite. Hisz az igazságban, annak 
mindenek felett való bensőértékében, szentségé-
ben és sérhetetlenségében. Hiszi, hogy az 
igazságot elnyerve a föld legfőbb javát nyeri 
el. Bizik az igazság rendeltetésében, meghó-
dítani az egész világot, á ta laki tni a sötétben 
tévelygő emberiséget. Bizik annak elérhető-
ségében és hogy szellemi munkánk végcélja 
nem a meddő civakodás és szószátyár skep-
ticismus. Az igazságot mindenki megtalál-
hat ja , csak igazán komolyan kell keresnie 
azt.1) Hitének és bizodalmának megfelel a 

') Héber nyelvtan, Elősző XI, „Azért a szent iratok szé-
leskörű és mélyreható tauulmánjozása hivatott első sorban 
nemcsak arra, hogy theologiai olvasásunkat alapossá s gyü-
mölcsözővé tegye ; hanem egyszermind arra is, hogy a theo-
logiai tudomány legfontosabb kérdéseiben, a melyek külöm-
ben csak végnelküli, de meddő sőt káros és romboló viták-
nak tárgyául szolgálhatnak, világosságot hozzon. Az ó- ós uj-
testámentomi kánon másfél ezer évre szótoszló iratainak 
mélyreható és széleskörű tanulmányozása meghozza a kibé-
kitö világosságot mindazok számára, akik ezen valóban p o-
s i t i v alapon az igazság szentsége iránt tartozó tisztelettel 



mód, a melylyel az igazságot megszerezni 
törekszik. A legfőbb, jó hogy elérhesse valaki, 
a legerősebb fáradságot .követeli. A legönzet-
lenebb odaadást, a legszívósabb kitartást , a 
a legfinomabb lelkiismeretességet. Pukánsz-
kynál-mind e qualitásokban nincs hiány. Von-
zalma csak egy tá rgya t ismer. , ,Élete érté-
két és legfőbb örömét," „élethivatását és 
boldogságát" azon szak művelésében látja, 
a melyre ,,Isten kegyelméből és egyházunk 
megtisztelő választása alapján'" kirendelte-
tett1) Ez az a „magasztos feladat1 ' , amelynek 
kizárólag élni kiván. A világ nem gyakorol 
rá csábító hatást , titkos vágy nem vonzza 
jobbra és balra, idegen körökbe, ma pénzért, 
holnap hírnévért vagy kétes értékű dicséret-
ért. Szigorúan concentrálja minden erejét 
oly földnek megmunkálására, mely telve ka-
vicsosai, bozóttal és bogáncskóróval és csak 
kevés gabonával, a verejték méltó jutalmá-
val. Semminemű hivatalt nem akar viselni 
és nem akar vállalni, az ő hivatala egyes 
egyedül ka thedrá ja és csendes dolgozó szo-
bája. I t t munkálkodik visszavonultan. A fá-
radság, amit muiikamezejébe fektet, egyfor-
mán kitartó és egyformán intensiv. Egyenle-
tes, mint a sikság folyamának tova hömpöly-
gése. Nincs benne semmi ötletszerű, kapkodó, 
kiszámíthatat lan, hirtelen gyorsulás és ép oly 
hirtelen ellankadás. Az igazság kuta tójának 
nyugodtsága és higgadtsága uralkodik ra j t a 
és nem az aranyásók izgatott és kapzsi tü-
relmetlensége. Amit kezébe vesz, azt száz-
szor is megforgat ja . Minden apró részlet ér-
dekli, mint az egésznek egyik darabja. Fe-
lületesség ép oly kevéssé létezik számára, 
mint sietség és elhamarkodás. Az anyag lassú 
digestio út ján válik húsává és vérévé.2) A 
minutiosus akribia, a szigorú pontosság szinte 
a túlzásig megy nála. A becsület és tisz-
tesség kérdésének tekinti azt, a mit pedig 
nem lehet elég szigorúan venni. Az élet sok 
mindenféle botlása megbocsátható, de ki sa-
já t könnyelműsége által vét az igazság él-

és vallásos alázattal keresik azt." Pakánszky irataiban ritkán 

találhatók ilyen tartalmú excursiók. 0 nem predicálta elveit, 

hanem átélte azokat. 
') Az ó-testámentomi exegesis feladatáról 10 ós 11. oldal. 
2) Egyik könyvének (Kirel, The Books of Chronicles 7 

eldal) margójára a következőket jegvzi fel : Ne menj tovább 
a világért sem, mig az egyes szakaszokkal minden tekintet-
ben tisztába nem jöttél. A fél munka mitsem ér, új és ujabb 
i smét lés t és idő vesztegetést vou maga után. 

len, az ne számitson kiméletre és elnézésre. 
Munkájában különös segitségére jő világos-
és erős gondolkozása és rendszerető képes-
sége, Nem tűri a homályt és bizonytalansá-
got. Soha sem tud addig megnyugodni, mig 
az anyagot teljesen nem systhematizálja és 
annak kellő fermât és ismeretei körében tel-
jes összefüggést nem tud adni.1) Amit ir r 

amit mond, abban senki se fog egy zavaros 
mondatot, egy kétes értelmű kijelentést t a -
lálni. A gondolatmenet ép oly átlátszó, 
mint a milyen szabatosak az egyes kifejezé-
sek. Mondhatni egyoldalúan a gondolkozás 
embere. Ez az ő központi szerve, a sziv, a 
melyből a vér szétárad és a melybe a vér is-
mét visszafut, mely az egész organismust 
összetartja és folj 'tonosan táplálékkal lá t ja 
el. Csak azt nevezi a magáénak, a mit eszé-
vel feldolgozott, megemésztett , lelki világá-
nak egy részévé tet t . Érteni kivánja a dol-
gokat és cselekedeteket, jelenségeket és ér-
zelmeket a hideg okoskodással a számitó ér-
telemmel. Az érzésnek vizsgálódásai közben 
semmi vag)- nagyon is kevés szerepe van . 
A mód, amelylyel a megértéshez jut. felet te 
egyszerű és világos. Eljárása tiszta számo-
lási müvelet, összeadás és kivonás. Leméri 
az argumentumokat, szembehelyezi velők az 
ellenargumentumokat, levonja a consequen-
t iá t és kész az eredmén}T. A ruha, amely-
ben gondolatait útra bocsátja, ugj^anily egy-
szerű és keresetlen. Hiányzik ra j t a minden 
ékités, sallang, disz, felesleges pipere, mi 
sokszor csak ar ra szolgál, hogy el takar ja a 
benső ürességet. Nála hiába keres vaalki ügyes 
fordulatokat , meglepő képeket, rhe tor ika í 
flosculusokat, poétikus ömlengéseket. 0 gon-
dolkozik és nem érzeleg és nem tetszeleg. 
A hit komolysága, a hivatás iuánti lelkese-
dés, a nagy felelősség tudat, az őszinte 
és nyilt gondolkozás szükségszerűen aláza-
tosakká teszi az embereket. Érzik, hogy ők 
magok semmik, csak az igazság bir érték-
kel, amelynek ők hordozói. Pukánszky vég-

') Hátrahagyott. kéziratai,között van egy töredék. „Jegy-
zetek, reflexiók, élmények, tapasztalatok'* címmel. Itt ezek 
olvashatók : A sok olvasás következtében nem ér reá az em-
ber az olvasottat megemészteni, sajátosan feldolgozni es ma-
gát saját gondolatainak kifejezésében gyakorolni. Viszont a 
ki sokat ir, könnyen üressé, selejtessé, felületessé válik. A 
tudásnak lényeges része mindkettő : az előző kutatások ered-
ményének ismerete és azoknak önálló, sajátos feldolgozása, 
megitélése s ezen feldolgozás és Ítélet világos és szabatos 
kifejezése. 



•telen szerény és igénytelen. Távol áll tőle 
minden nagyképüsködés és hiúság. Hogy ő 
mit ér arról fogalma sincs. Ha megkérdezné 
valaki tőle, bizton azt felelné, hogy sem-
mit. Egyszerű munkás, ki hálás azért, hogy 
a gondviselés öt e fe ladatra méltónak tar-
tot ta . Lelkének ezen alapvonásait Pukánszky 
mint szaktudós értékesiti. Bármennyire érdek-
lődik is a legkülömbözőbb disciplinák iránt, 
tudja , hogy munkaképességének ha tá ra i meg 
vannak szabva és hogy behatóan csakis egy 
szűkebb körrel foglalkozhatik. I t t azonban a 
gyökérig kiván lehatolni. A szaktudóst a dilet-
tánstól az eredeti forrásoknak pontos isme-
rete és methodikus feldolgozása külömbözteti 
meg. Pukánszky ez i rányban olyat producál, 
ami ő előtte lutheránus egyházunkban isme-
retlen volt. Senki oly solidan rendszeresen 
és methodikusan nem készült elő az O-Tes-
támentom tanulmányozására mint ő. Külö-
nös serencséj hogy Schneller utasi tására 
elejétől fogva készül e s tudiumra. O nem is-
meri azt a visszás állapotot, midőn valaki éle-
tének előrehaladottabb éveiben kénytelen 0I37 

disciplinák előadására vállalkozni, melyekről 
előzőleg csak hirből tudott . Ami szellemi 
munká jának különös mélységet és t a r t a lma t 
kölcsönöz, az a körülmény, hogy a szakstu-
dium és lelki alkotot tság nála találkoznak, 
fedik egymást, rokonok, megegyezők, conge-
niálisak. Vannak emberek, kik bölcsészettel 
foglalkoznak és magok távolról sem bölcsek, 
aesthet ikát fejtegetnek és magok közönséges 
barbárok, ethikát hirdetnek szóval és Írás-
ban és magok erkölcstelenek és hitványok. 
Az ilyenek számára a s tudium valami exo-
terikus, idegen lakás, amelybe bejáratosak, 
de amelyben sohasem érezhetik otthon ma-
gokat . Pukánszky vallásos i rodalmat tanul-
mányoz, vizsgál, analyzál és maga is vallá-
sos eszmétől teljesen á tha to t t egyén. Gondo-
san őrzi a „kincset," az egy Istenben vetet t 
hitet, amely zsenge gyermekségünk korában 
szivünkbe csepegtetve a szülői házból hozott 
egyik legrégibb és legdrágább örökségünket 
képezi, mindenesetre olyan örökséget, amely 
az élet minden megpróbáltatásai, viszontag-
ságai, kétségei és könnyei között is meg-
marad" és amelyről „elmondhatjuk, hogy a 
mi jót az emberiség a testvériség indulatá-

tól vezettetve alkotott, az végelemzésben mind 
ezen hitből fakadt. ' '1) Szemei folyton oda 
vannak irányítva „minden létnek, sa já t lé-
tünknek is örök vál tozat lan alapja felé, aki t 
Istennek nevezünk s a ki u tán földi létünk 
vergődései között szünetlenül vágyódik lel-
künk, mer t békét csak nála talál.'"2) 

Pukánszky nemcsak kutató tudós, hanem 
keresztyén theológus.3) Mint minden, ami lel-
kének egy részét alkotj a, a vallás is első 
sorban az ő számára a gondolkozásnak tá rgya . 
Meg kell értenie a vallásos igazságokat, hogy 
azokat magáévá tehesse. Fel kell bontania a 
szent i ra tokban foglalt vallást „örök lénye-
gére és idő: ként változó formájára ," meg 
kell figyelnie ,,a kijelentés haladását és fo-
kozatos vol tá t , u meg kell ismernie „a vég-
telen örök isteni mellett a véges korlátolt 
emberi tényezőt."4) Csak La e fárasztó mun-
kát elvégezte, csak akkor ju that el a ^kibé-
kítő v i l ágos ság ihoz . E „kibékítő vi lágosság" 
az ő s túdiumának végső czélja. 

Pukánszky működése csakugyan szép aus-
piciumok mellett indult. Mégis már kezdet-
től fogva l á tha tó volt, hogy munkálkodását 
számtalan akadály fogja hátrál ta tni . Több 
mint a mennyi t még az ő SZÍVÓS energiá ja 
is képes volna legyőzni. Hogy az, amit a 
világ számára fog produkálni, nem lesz arány-
ban azzal, amit magában rejteget . Csak tö-
redéket fog nyúj tani ott, ahol kívánatos volna' 
hogy egészet nyújtson. Hazai viszonyaink ép 
nem alkalmasak a tudományos kuta tás ra . Az 
érdeklődésnek teljes hiánya, a fogékonyság-
nak min imuma bénitólag hat az ambiciózus 
lélekre, melynek terhes feladata közben foly-
tonos buzdí tásra \ a n szüksége. A forrásokba 
elmélyedni kivánó tudós vajmi hamar észre-
veszi, hogy a legegyszerűbb segédészközök 
sem ál lanak rendelkezésére. Könyvtáraink 
fogyatékosságát csak hihetetlen szegénysé-
günk exkuzál ja némileg. Ki színvonalon ki-

') A monothismus görögöknél és izraelieknél. Prot. Es -
ték II. füzet 1899. 4. oldal. 

7) u. o. 22. odal : Valóban ez az egész történet vérrel-
könnyel van tele s nagyon alkalmas árrá, hogy a benne szen-
vedőleg szereplők lelkét a világ ítiúöágátór elterelje s befelé 
irányitsa a lelket saját mélységei felé, ahol a vallás igazságai 
megfogamzanak: ho^y odairányitéa őt minden létnek, saját 
létünknek is örök valtozatlaA aliapja' felé .' * . Izráelről be-
szélve önmagáról beszél. •, .< . . . . 

3) Lása még :Vázlatok Izráel történetéből I. Evang Egyh . 
és Iskola 1892. 449. 450.. oldal, . ( , 

') Héber nyelvtan, Ëlôszô X. • fi:' fn ;!. . 



ván maradni , lépést t a r t an i a külföld tudo-
mányos haladásával , az sa já t m a g á r a van 
u ta lva és sa já t á ldozatkészségével kénytelen 
megszerezni mindazt , amit a közösség meg-
adni képtelen. De ehhez vagyon kell, sok 
fölösleg, melynek elvonása nem jár a család 
há t rányáva l . Pukánszky szegény volt, t a l án 
legszegényebb va lamennyi collegája kőzött.1) 
Amel le t t beteg is- Bármennyi re kivánta volna 
a napnak minden órá já t a ku ta t á snak szen-
telni, gyenge tüdeje az erőknek nagyon is 
mérsékelt használa tá t irfca neki elő. Magába 
zárkózott , contemplat iv , végtelen óvatos és 
.minden propagat iv vonást nélkülöző termé-
szete se kedvezett a produkáló tevékenység-
nek. Inkább szeretet t elmélkedni, önmagában 
tépelődni, mint a lkotni és teremteni . 

(folyt, köv.) 

A 
Magyarországi evangelium szerint re formál t 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

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

Összeállította : az ev. ref, egyetemes konvent s az ág. ev. egy-
ház egyetemes gytiléséuek, a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapesten. 

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

Hogy ez ma nincs igy, mutatja : 

I. A jogtalan hittérítés. 
A róni. katholikus egyház felfogása szerint a 

hittérités Istennek tetsző dolog. A róm. katholikus 
egyház papjainak kötelességük ez alapon mindazo-
k at, kik egyházukon kivül állanak, mint ügyneve-
zett eretnekeket megtéríteni. Az ellen azonban 

'már tiltakoznunk kell, hegy ezen hittérítés, kisko-
uakkal s\cmbcn, jogtalan kényszer, fenyegetés vagy 

csábítás alkalmazása mellett történik. 
IIa az állam védi a megszorult adósokat, a 

könynyelmüeket, kiskorúakat ravasz fondorlat, 
vagy uzsora által okozott vagyoni károsítás ellen 
•és büntetéssel sújtja azt, aki másnak tapasztalat-
lanságát anak vagyoni megkárosítására kihasználja: 
annál inkább büntetni kell azokat, akik a bizonyos 
kényszer alatl állókat jogtalan üzelmekkel csábít-
ják, akik a legkényesebb természetű viszonyokat: 
a szegénységet és nyomort kihasználják arra, hogy 
•egyházuknak mennél több híveket szerezzenek. 

') Szegénysége daczára is igen becses könyvtárat ha-
gyott hátra, mely akadémiánk birtokába ment át. 

E tekintetben következő esetek jutottak tu-
domásunkra : 

A teljesen papi befolyás alatt álló budai IL 
kerületi királyi katholikus főgimnáziumban létesült 
„Mária Gongregació"-ja czimü ifjúsági egyesületnek 
czélja a katholikus tanulók ascetikus irányban 
való vallásos nevelése. 

Ezen egyletbe a katholikus vallástanár Pokorny 
Emánuel, a más vallású — különösen evangélikus 
tanulókat is belépésre édesgeti azzal, hogy ,.a tu-
dományos, irodalmi, ének és szavalati gyakorlatok 
céljából" az egyletben résztvegyenek. Ezt egyes 
tanulók, részben a nyájas csábitásnak engedve, 
részben pájtásaik kedvéért megtették, az evangé-
likus vallástanár tilalma dacára. Az eredmény az 
volt, hogy az 1902. évben két nyolcad osztálybeli, 
a 18-ik életévet betöltött ág. liitv. evang. tanuló, 
névszerint Potornyay László és Tomaskó Rajmond, 
forma szerint is a katholikus vallásra tért át. Az 
áttérés tanúi maguk a térítő r. katholikus gimná-
ziumi tanárok voltak. 

Hogy ez az iskolai befolyás ez idén is folyik, 
bizonyítja egy VI. osztályú fiú panasza, aki nem 
akarván a Mária Gongregacióba belépni, Pokorny 
tanárt magára haragította, ami miatt más iskolába 
kellett elmennie. 

Mindennapi dolog, hogy a katholikus vallás-
tanitók a protestáns gyermekeket az ő hittani óráik 
látogatására, szentképek ajándékozásával csábítják. 
E mellett a hittani órákon gyalázzák, rágalmazzák 
a protestánsokat, kigúnyolják a reformátorokat, iz-
gatják a gyermekeket a más felekezetűek ellen, úgy 
hogy gyűlöltséget támasztanak már a gyermek 
szivében, magyar testvéreik iránt. A gyermekek 
iskolán kivül ismétlik az iskolában hallott gúnysza-
vakat, protestáns iskolatársaikkal szemben, sőt va-
lóságos harc fejlődik ki a- két felekezet gyermekei 
között. 

Budapesten a főváros által segélyezett és nyil-
vánossági joggal felruházott llanolder leánynevelő 
és a Sacre Coeur intézet több esetből tudjuk, csak 
azon feltétel alatt fogadják be a protestáns szülök 
gyermekeit, ha megígérik, hogy katholizálni fognak. 
Megígérik a szülőknek azt is, hogy állást biztosíta-
nak a leánynak, lia nem ellenkeznek abban, hogy 
vele megkedveltessék a katholikus vallást. 

Hasonlö visszaélésekkel találkozunk közjöve-
delmekből tentartott kórházakban, árvaliázakban és 
más közintézetekben, melyekben apácák vannak 
alkalmazva. Ugyancsak apácák gondozására van 
bízva Budapesten a vakok országos intézete, egv 
tisztán állami intézet, még pedig egy külföldi apá-
carend tagjaira, amely Grácból kapja utasításait és 
amelynek tagjai nem is magyar honosok. 

A törvény határozottan rendelkezik az iránt 
(186. Lili- 21J hogy a polgári kórházakban minden 
vallásfelekezet tagjai saját egyházuk lelkészei által 
részesitendők minden lelkészi szolgálatban. 



De hogyan véli a hatóság megtarthatónak a 
törvény ezen rendelkezését, ha megengedi, hogy 
állami, vármegyei és városi intézmények, egy hitte-
lekezet szolgálatában álló, a térítésre a szenvedést, 
a nyomort, az öntudatlan, mindenre fogékony gyer-
mekkort felhasználni mindig kész, oly szervezett 
testület kezébe adassanak, mely testület esküvel 
van kötelezve arra, hogy befolyását érvényesítse, 
hogy mindent elkövessen a római egyház hitelvei-
nek terjesztése végett? 

E napokban történt, hogy a budapesti Szent-
István kórházban egy református beteg az úrva-
csorát kivánta. Midőn őt a ref. segédlelkész felke-
reste, elpanaszolta neki. hogy már több napja, hogy 
kérte az úrvacsorát, de az apácák nem akartak re-
formátus ; lelkészért küldeni és azt akarták, hogy 
katholikus papnak gyónjon meg. 

A klinikán pedig ugyanazon apácák, ha a be-
teg református egyén kivánja az úrvacsorát, jobb 
tudomásuk ellenére azt mondják, hogy az 4 Írtba 
kerül és amig ezt meg nem fizeti, nem hivnak re-
formátus papot. 

Nagyszombatban a városi kórházban Taló Pál 
evang. ifjút nehéz szenvedésében rávették, hogy 
lóm. kath. papnak gyónjon, azzal hitetve, hogy ha 
ezt megteszi, meggyógyul. Az ifjú másodnapra meg-
halt és kath. temetőben temették el. 

Ugyanott történt, hogy a jezsuiták egy Macek 
Erzsébet nevű nagy beteg nőhöz erővel tolakodtak 
be, hogy neki az utolsó kenetet feladják, amit az 
erélyesen visszautasított. 

Ugyanott a megyei kórházból minden evan-
gélikus halottat azonnal kivitetnek s nem várják, 
illetőleg nem engedik meg. hogy az egyházi szer-
tartás a kórházban végeztessék. így temették 1903 
március 21-én Kocsko Júliát, holott a katholikus 
halottakat a kórházból temetik. 

A dolog természetéből folyik, hogy az ily visz-
s/aélés a legritkább esetben jut nyilvánosságra. A 
szegény hakluklónak lelki sanyargatása miatti pa-
nasza lezáródik ajkainak elnémulásával és senki 
sem kérheti számon : miért fosztotta meg a vak-
búzgóság a szegény embert vallása utolsó vigaszá-
tól, vagy miért rémitette őt túlvilági büntetésekkel 
oly magatartásáért, amelyek Krisztus evangéliumán 
alapuló saját vallása szerint nem bűnök. 

Nemcsak a jogosság, hanem a humanitás ér-
dekében is követeljük tehát, hogy a közpénzen 
vagy állami segélylyel fentartott kórházak vé-
tessenek ki az apácák kezéből és a jezsuiták be-
folyása alól s hasonló okokból kérjük a menházak 
és árvaházakból eltávolításukat is, valamint a fel-
állítandó lelencházakból kizáratásukat. — Ott és itt 
ellenőrizhetlenül, erőszakos térítésnek vannak ki-
téve hitfeleink. 

És követeljük, hogy a törvény azokat, akik 
mások kiskorúságát vagy kényszerhelyzetét fel-
használva, jogtalanul hittéritést űznek, büntetéssel 

sújtsa és hogy a közintézetek a felekezeti térítés-
től mentesittessenek. 

Tekintettel pedig arra, hogy az 1895: XL1II. 
t.-c. 5. §-a azon rendelkezésének, hogy valamely 
vallásfelekezetből kilépni és valamely vallásfeleke-
zetbe belépni csak a törvényben megállapított fel-
tételek alatt szabad ; tekintettel arra, hogy ezen 
törvény áthágása esetén nincs bűntetőjogi sanctio, 
kívánjuk, hogy erről törvényileg történjék gondos-
kodás. 

II. A prosestáns hitoktatás megaka-
dályozása. 

Az országos törvények megengedik, hogy a 
különböző hitfelekezetek iskolái elöljárói a külön-
böző hitfelekezetbeli növendékeket felvehessék. És 
midőn kötelezővé teszik, egyenesen a különböző 
hitfelekezetek hatáskörébe utalva a vallásoktatást, 
ugyanakkor kötelezőleg mondják azt is, hogy a ta-
nuló csak a saját hitfelekezetebeli hitoktatótól nyert 
osztály-jegv alapján léphet telső osztályba. (1848. 
XX. 4. §. 1867. XXXY111. 6. és 11. §. stb.) 

E törvényekkel szemben azt látjuk, hogy hit-
feleink növendékei felvétetnek ugyan a róni. kath., 
az állami, községi és egyesek által állított iskolába, 
de egyszersmind el is záratnak a hitelveik szerinti 
vallásoktatástól, 

A róm. kath. és gór, kath. tanintézetek — 
még az állam közvetlen felügyelete alatt álló kir. 
kath. gimnáziumok és középiskolák is — el vannak 
zárva hitoktatóink, lelkészeink előtt; sem elegendő 
vallástanitási órát, sem tantermet nem kaphatnak 
ott s nem ritkaság, hogy a beiratkozott növendé-
keket is eltitkolják ; az internátusban lakókat pedig 
ki sem bocsátják, sem vallásos kötelmeik teljesí-
tésére, sem a vallástanitó felkereshetése végett. 

Székesfehérvárról panaszolják, hogy az ottani 
katholikus főgymnasium és kereskedelmi közép-
iskola igazgatósága soha sem adja ki az evangé-
likns tanulók névsorát és az evang. lelkészek e 
tárgyban irt hivatalos megkeresésére nem is vá-
laszolnak. 

" A nagyszebeni, udvarhelyi, szatmári, nagyvá-
radi, törökszentmiklósi, kassai, pécsi stb. zárdai is-
kolák ellen csaknem évről-évre merül fel panasz 
s ujabban — hogy növendékeiket kibocsátani ne 
kelljen, több zárda a nyilvános tanulót is magán-
tanulónak jegyzi be, vagy ha azt bejáró növendé-
kekkel nem teheti : a bizonyítványba illetékes hit-
oktatás nélkül irat be — a promontio érdekéből 
— vallástani osztályjegyet. 

Így történik többek közt Nagyváradon a zár-
dában, ahol az illetékes lelkész tudta nélkül, az 
evangélikus növendékeKnek hittani jegyet adott a 
róm. kath. hitoktató. 

A soproni róm. kath. apácák éppen így jár-
nak el ; a bennlakó növendékek jegyzékét egyál-



talán nem közlik az illető evang! vallástanárral és 
az evangélikus gyermekek a zárdában róni. kath. 
vallásban neveltetnék és annak szertartásait köte. 
lesek 'elsajátítani. ' ' ; : 

Hasonlóan jár :él a kőszegi apáca-zárda, ahol 
az internátusban lakó evangélikus növendékeket 
vallásos tanításban részesíteni nem engedik. 

Ujabb időben a felvételért szorongó szülők 
gyengeségét is felhasználják. Törvényellenes nyi-
latkozatokat csikarnak ki tőlük a vallástanitásra 
nézve, melyben vagy arról adnak a szülők bele-
egyezvényt, hogy gyermekeiket a kath. vallásban 
óhajtják neveltetni, vagy an ól, hogy gyermekeiknek 
saját hitelveik szerinti vallásos oktatását nem kí-
vánják. Megállapítható ez a vallás- és közokt. mi-
niszternek 1900. évi október 12-én 75,091. szám 
alatt az erdélyi evang. reform, egyházkerület igaz-
gató tanácsához intézett leiratából, melynek azon-
ban a rom. kath- püspöknél semmi eredményé 
nem lett. 

A budapesti IV. kerületi zöldfa-utcai „angol 
kisasszonyok" zárdájában fennálló „tanítóképezde" 
az állami 4 évfolyam ellenében 3 évfolyam alatt 
képesít, és azonkívül a szorgalmas avang. vallású 
leányokat tandijelengedés és élelmezésben része-
siti, azért oda szegényebb sorsú ev. leányok jár-
nak Budáról és Pestről is. 

A tanév elején az illetékes ev. egyház bekö-
veteli vallástanítás céljából ezeknek jegyzékét, de 
a zárdafőnöknő a vallástanitást nem engedi meg. 

zárda falai közé — mondja a főnöknő — nem 
katholikus tanár lábát be nem teheti ; — a lányo-
kat más helyre küldjük ugyan tanórára, ha erre 
kényszerítenek, de ezzel egyidejűleg az intézetből 
•el is bocsátottuk'-. Ennek eredménye Budán az 
utolsó 3 év alatt a zárdába bejárt 4 evangélikus 
leánynak az áttérése. 

.Ezen visszaélések megszüntetése céljából kö-
veteljük, hogy a törvény azt, ha valamely iskola 
,vagy tanintézet főnöke vagy igazgatója, a más val-
lású növendékeknek saját vallásukban való okta-
tását megakadályozza, vagy azt közvetve vagy köz-
vetlenül megnehezíti, kihágásnak minősítse, anmly 
első.ízben pénzbüntetéssel, ismétlés esetében az 
intézet nyilvánossági jogának elvonásával büntet-
tessék. 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Jóltevö. „A cservenkai ág. hitv. ev. egyház 

1903-ik év tavaszán megkezdte egy három osztály-
lyal és tanítói lakással ellátandó iskolaépület 
építését, a melynek a költségvetése 20.000 koro-
nában volt megállapítva, melyhez a nemesen gondol-

kozó egyházfelügyelő és nagybirtokos tek. Lelbach 
Péter ur 5000 koronát adományozott. A díszei 
iskola még ugyanezen év November havában 
adatott át épületes hálaadó egyházi ünnepség 
keretében a magasztos rendeltetésnek. A nemes-
gondolkozás u s ügybuzgó felügyelő, ki az egyházat, 
úgyszintén a tanügyet szivén hordja^ nem elége-
dett meg ezen bőkezű adakozásával, hanem 
tetézte az egyházközség közörömére. Újév első 
napján kinyilatkoztatta, hogy az iskola-építkezés 
alkalmával felmerült összes költséget magáévá 
teszi, sajátjából kifizeti, s így a diszés iskola az 
egyháznak nem kerül semmibe. Szép újévi aján-
dék ! Nemes utánzásra méltó példa, a melyért az 
egyházközség nem külömben minden a tanügyért 
lelkesülő sziv hálás köszönetet szavaz". 

Selmecbánya. Az ev. nőegylet folyó év decem-
ber 20-án mint Advent negyedik vasárnapján 
állította fel a paplakon levő leányiskola termében 
karácsonyfáját. Számosan engedve a szíves meg-
hívásnak, megjelentek a délutáni órákban e ked-
ves és megható ünnepélyre, hogy örvendezzenek 
az örvendezőkkel. De könybe is lábbadt minden-
kinek szeme, midőn az árvák szószólója, oly szépen 
és találóan fejezte ki érzelmeiket, utalva a jó 
Istenre mint az árvák és özvegyek atyjára, ki ne-
kik a nőegyletben oly nemes pártfogókat támasz-
tott és midőn megfogadták, hogy jó magaviseletben 
s szorgalomban igyekezni fognak hál ájokat s párt-
fogásra érdemes voltukat kimutatni. A szokásos 
megvendégelés után kiosztattak több jelenlevő 
szives közreműködésével az adományok. Ezekben 
részesült 34 szegény árva, 18 fiú és 16 leány. 
Ezek mindenike teljes megfelelő öltözéket kapott. 
28 elaggott özvegy és hajadon kapót ruhanemiie-
ket és élelmiszert; hasonlóan három férfi is. — 
Hisszük s reméljük, hogy a jótétek jót fognak 
teremni mind az adományozóknak, mind pedig az 
elfogadóknál. Úgy legyen ! 

Ennek kiegészítéséül közöljük ínég azt, hogv 
a legközelebb múlt napokban a templom oltárát 
néhai Urszinyi János özvegye, két Stylszerü, több 
mint egy méter magas bearanyozott ezüst gyertya-
tartóval díszítette fel, s gondoskodik arról is, liogy 
a közistentiszteletnél mindig égő gyergya, mint 
kiadás ne terhelje egyházunk pénztárát. A gyönyörű 
kivitelű két műdarab készült a szandriki (Hodrus-
bánya mellett) ezüst gyárban. Ajánlom ezzel e 
hazai ezüstgyárat, — minden kiválóan egyházi 
szent edények készíttetésénél s javításánál, mind 
remek kivitel, mind pedig olcsó árak tekintetében. 

A buzgó adományozó özvegyet pedig, ki 
egyházunkban ev. életével is világit, áldja az 
özvegyek és árvák atyja, a mi jó Istenünk. H. V. 

Az egyetemes törvényszék ülést tartott. A tót-
komlós! egyház perek ügyében biróküldés sziik-



sége állván Hő, az~egyetemes törvényszék a pest-
megyei. törvényszéket küldötte ki. A Kolbenbever-
féle pörben helybenhagyta az alsóbb fokú bíróság 
Ítéletét ; a Schramkn-Bolla ügyben kimondotta, 
hogy az nem lévén fölebbezhető, nem itélkezhetik 
benne. Ro^sonday krizbai lelkész ügyében a hiva-
talvesztést mondotta ki a törvényszék s az elköl-
tött pénz megtérítését is elhatározta. 

Pályázat. A Luther-Társaság, hogy buzgó 
evang. népünk számára tápláló lelki eledelről gon-
doskodjék, két népies kiadványsorozatot indit meg 
„egyházunk Jótevői" és „Nagy papjaink" czim 
alatt. 

Jótevőinkről szólva nem csupán azon hitsor-
sósainkra vagy könyörületes szivű emberbarátokra 
gondolunk, a kik vagyonnal áldoztak a közegyház 
oltárán. Ide tartoznak mindazok, a kiknek szelle-
méből, élete munkájából egyházunkra áldás áradt, 
első sorban reformátoraink, a vallásszabadságot 
védő nagy államférfiak, iskola-alapitók, irók stb., 
szóval, a kiknek nevét a hálás, kegyeletes utókor 
keblébe zárta. Melléjök sorakoznak, mintegy al-
csoportot képeznek nagy papjaink, a kik nem 
csupán gyülekezetük áldásos hatású atyái voltak, 
Isten országának fáradhatatlan s buzgó terjesztői, 
hanem közegyházunknak is érdemes munkásai, a 
kiknek nyomait meg kell őriznünk a feledés porától. 

A Luther-Társaság felhívja egyházunk iróit, 
hogy e szép czél felé haladásában munkájukkal 
támogassák. Válaszszák ki egyházunk jótevői s 
nagy papjai közül azt, a ki lelküket legjobban 
megragadta s szépen kidolgozott, megkapó életkép-
ben állítsák közönségünk elé,hogy olvasásuk épitsen 
és tettekre buzdítson. Nem puszta, száraz adatokból 
összefűzött, életrajzot várunk, hanem az illető nagy 
alaknak írásaiból, tetteiből megalkotott hű jellem-
képéi, a mely belevezet lelke mélységeibe, esze-
járásába s keresztyén érzületének forrásait kikutatja, 
élete eseményeit magyarázza. Szükséges tehát hozzá 
igazi lanulmány, szép világos, magyaros előadás, 
hogy irodalmunk mértékét megüsse; oly népies 
olvasmány legyen, melyet a müveit osztály is élve-
zettel olvashasson. 

A Luther-Társaság mindegyik sorozatból éven-
ként legalább 2—2 füzetet bocsát közre, lehetőleg 
szép képekkel díszítve. Egy-egy mű terjedelme 
nagyjában 1—2 nyomtatott ív, de e meghatározás 
korántsem gátolja az irók szabadságát, mert ter-
mészetes, hogy nagyobb tárgy nagyobb terjedelmet 
kíván 'Szóval a kiadásnál nem a terjedelem hanem 
;i belső érték határoz. A két sorozat szerkesztésével 
társaságunk igazgató-tanácsa nagy tiszt. Payr Sán-
dor és Kovács Sándor theol. tanár urakat bizta 
meg. , 

A bevált dolgozatokat a Luther-Társaság iven-
ként 40 koronával díjazza; ha anyagi ereje engedi, 
többet is fog e czélra áldozni. Az elkészült műve-
ket minden év május hava l-ig kell a Luther-Tár-

saság titkárához (Budapest VII. ker. R.ottenbiller-
utcza 32) küldeni, a ki birálás végett a szerkesz-
tőkhöz juttatja. Később érkező művek esetleg 
csak a következő év kiadó tervezetében juthat-
nak be. 

Reméljük," hogy egyházunk írói Társaságunkat 
támogatni fogják s a két sorozat irodalmi és er-
kölcsi sikere méltó lesz a reformátor nagy nevé-
hez, mely zászlaján tündököl. Budapest, 1903. szep-
tember hó, Dr. Zsilinszky Mihály, a Luther-társa-
ság elnöke, Majba Vilnius, a Luther-társaság tit-
kára. 

Külföld. 
„Amerikában*' sem mind arany, a mi fénylik. 

Ezt különösen azon lelkésztársainkiuik van alkal-
muk szomorúan tapasztalni, a kik oly helyeken 
működnek, a hol az évi kivándorlás és vissza-
vándorlás nagyobb arányú. A munkakeresők 
visszajövetele ritkán válik hasznára és áldására 
akár családjaiknak, akár egyházuknak. A rossz 
példa ragadós. És hogy minő példákat van alkal-
muk látni az újvilágban, mutatja a felbontott 
házasságok statisztikája is. ,,500.000 amerikai házas-
sági elválás'-' cimen forrásunk néhány jellemző 
adatot közöl. így az Egyesült Államok némely 
részében nagyon kicsiny ok elegendő a házasság 
törvényes felbontásához. — Az utolsó 20 esztendő 
alatt 500.000-nél több házasság bontatott fel bírói-
lag. Ugyanezen idő alattt Európában, melynek 
lakóssága pedig több mint négyszer akkora 
(380.000^000 szemben 80.000.000-vaf) csak 211.811 
házasság lett törvényesen felbontva. Több mint 
másfél millió amerikai gyermek tapasztalta a 
szülői hajlék pusztulását. Az ügyvédek ezen a 
cimen több mint 100.000.000 márka jövedelmet 
húztak. A nagy veszély arra ösztönözte az összes 
felekezetek lelkészeit, hogy a közös baj ellen kö-
zösen keressék a gyógyszert. Jellemző különben, 
hogy aránylag a legkevesebb felbontott házassá-
got nem a katholikus egyház mutatja (a hol 
pedig a házassság szentség.) hanem az evangelikus 
(lutheránus) egyház. 

A pápa tanácsára, ki a Ralkán országait 
ajánlotta a Franciaországból kitiltott kongregátiók-
nak munkamezőül, sokan ezek közül Romániába 
fordultak és a katholikus király (Károly) alatt már 
is „áldásosán" működnek. Nemzetiségi körök már 
kezdettől fogva nagy bizalmatlansággal fogadták ezt 
az űjjabb római propagandát, melynek következté-
ben különösen a nőneveléssel foglalkozó apácák 
hódítanak napról-napra, most pedig utat és módot 
keresnek a további bevándorlás megakadályo-
zására. ' 

A speieri protestátió emlékére épülő templom 
számára legutóbb megérkezett az az öt harang, 



melyet egyesek és társulatok e célra adományoz-
tak. A legnagyobb és legnehezebb a Vilmos-csás\ár-
harang. Súlya 183 mázsa. Egyik oldalán Nagy Vil-
mos arcképe disziti. A Gusztáv-Adolf egylet adta a 
nagyságra nézve második harangot. 100 mázsa, 
disziti a nagy svéd királynak arcképe. A Luther-
harang, 66 mázsa súllyal, Büttel tábori lelkész 
fáradhatlan gyűjtésének eredménye. Rajta Luther 
arcképe és körülötte a hat protestáló fejedelem 
képe: Állhatatos János (szász). Nagylelkű Fülöp 
(hesseni), Wolfgang (anhalti), Ferenc (l.üneburgi), 
Ernő (braunschweig-lüneburgi), kegyes György 
(brandenburgi őrgróf). A Bajor-harang 42 mázsa 
nehéz, egy bajor bányatulajdonosnak adománya. 
Az evang. munkásegyesület harangja, 28 mázsa, a 
német munkásegyesületek ajándéka ezen felirattal. 
,,Féljed az Istent, tiszteld a királyt, szeresd a 
testvért". 

A Fraciaors\ágból kiutasított kongregátiók va-
gyonáról megközelítő fogalmat nyerünk Clemen-
ceau képviselőnek az ,.Aurore"-ban közzétett ada-
tai alapján. Ezek szerint nemcsak 50 milliónyi ma-
gyar értékpapírt vásároltak, hanem 100 millióért 
olasz értéket is. — Tudvalevő gr. Zav Miklós evan-
gélikus főúrnak Pesten egyik házát egy ily kiuta-
sított nő songregátiónak bocsátotta rendelkezésére. 

Wallis kanton Guttes nevü községének összes 
lakossai az ó-katholikus egyházba tértek. A püspök-
kel viszálykodó község nem akart lemondani 
kicsiny templomáról, melyet önköltségen emelt. A 
püspök interdiktummal sújtotta a községet, de 
fegyvere hátrafelé sült el. 

Franciaorsiágban a kongregationista küzdelem 
egy előzetes nyugponthoz ért, a mely Combes 
ministerelnök diadalát jelenti. A senatus a teljes 
tanszabadságot biztosító Falloux-féle törvény hatályon 
kivül helyezésével, elfogadta azt a javasatot, a mely az 
összes kongregátióknak, az állam részéről elismer-
teknek is, megtiltja a magasabb intézeteken a 
tanítást. E határozatnak az elemi iskolákra való 
kiterjesztése csak idők kérdése. 

I roda lom. 
Az első obstructió épen a parlamentariz-

mus hazájában, Angliában lépett fel 1830-ban, a 
hol IV. Vilmos trónralépése után a választási 
reform idézte elő. Addig is volt már mozgalom, de 
annak czélja mindig kivül esett a fennálló alkot-
mány terén. ^ franczía forradalomban is megtör-
tént a szavazó jog kiterjesztése, de ott nem a 
parlamentnél volt 4 hatalom, hanem az annak pa-
rancsoló népnél. Itt ellenben a történetben először 
felismeri a nép, hogy törvényes évényesülésének 
legbiztosabb módja, ha képviseletet nyer a törvény-
hozásban. Wellington herczeg kijelentette, hogy 
minden erővel ellene szegül a törvény megváltoz-

tatásánák. A nép izgatottsága annyira ment, hogy 
a Waterlooi győző palotájában sem volt biztonság-
ban s a király nemsokára Gray György grófot 
volt kénytelen megbízni kabinetalakitással. Russel 
lord mint belügyminiszter dolgozta ki a reformja-
vaslatot, mely szerint London 8. a többi város 34. 
a grófságok 55 kerülettel gyarapodnának. A reform 
a túlsúlyt a polgárság kezébe adja. A tory-párt a 
vitának meghosszabbítását vette igénybe. 

Ez volt az angol parlamentben az első nagy 
obstructió és a későbbi mind ennek mintájára 
ment végbe. A közvélemény erősen nyilatkozott 
az obstructió ellen és nem engedte meg a minisz-
tériumnak a hátrálást. Az ellenzék ereje meg is 
tört és harmadik olvasásban elfogadták a reform-
bilit. 

üiiTŐl az első obstruetióról szól a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 203. füzete. 

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Mar-
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet 
irója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára dí-
szes félbőrkötésben 16 korona; füzetenkint is kap-
ható 60 filléijével. Megjelen minden héten egy fü-
zet. Kapható a kiadóknál (Révai testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllői-út 
18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre is. 

Pályázat protestáns népies irodalmi műre. 
Megírandó népies nyelven, elbeszélő modorban, 
hogy: 1. Mi volt alap oka annak, hogy Kálvin Já-
nás elszakadva a római egyháztól megalapította a 
kálvinista vallást"? 2. Kik voltak azon főbb magyar 
kálvinisták úgv egyházi, mint világi téren, kik egy-
házunk igazsága mellett síkra szállva ennek és ez-
zel kapcsolatban a magyar szabadságnak érvé-
nyesüléséért személyes szabadságukat, vérőket és 
életöket áldozták? 3. Miért kell büszke önérzettek 
felemelt fővel mellére ütve egy magyar kálvinistá-
nak büszkén hirdetni, hogy ő magyar kálvinista, 
midőn kimondja: „Én kálvinista vagyok"? Pályadíj 
300 koronna. Ragályi Géza színi, Fodor György 
perkupái lelkész urak lesznek a bírálók, Radácsi 
György és dr. Tüdős istván theol. tanár urak a 
felülbírálok. A pályanyertes müvét 5000 példány-
ban kinyomatom és szétküldetem. Pályázati határ-
idő 1905. évi január 1. A pályamunkák hozzám 
küldendők akár jeligével ellátottan, akár a név 
nyílt bejelentésével. Ugy a jeligék, mint a nevek 
a bírálat elkészítéséig őrizetem alat fognak állani 
s csak a pályanyertes munkának a jeligéje fog fel-
bontatni, illetőleg az író neve közzététetni. Vámos-

Mikola, 1904 j a n u á r 1. Kádár Kálmán ügyvéd. 

Sárospataki Lapok (XXIII. 2.) ,,A reformá-
tus egyház függő kérdései", Zoványi Jenő. — „A 
ref. theol akadémiák múlt évi működése" (folyt, és 
vége) Sz. B. J. — „Emlékezés Árvái Józsefre" (folyt.) 
Radácsi György. — „Az apostolok cselekedeteiről 
irott könyv" (folyt.) Harsányt István stb. 



Protestáns Egyh. és Isk Lap. (XLYII. 2.) „ A z 
amerikai református magyarokról" II. Pokoly Jó-
zsef. — „Nemes sziv és erős jellem" (folyt.) Ravasz 
Árpád. — „A Carolina Resolutio előzményei" I. dr. 
Pruzsinszky Pál. — „A konvent és a prot. egyhá-
zak dotációja" II. Sz—i. stb. 

Debr. Protestáns Lap. (XXIV. 2.) ,,Egy soci-
ális kérdés s erre adott véleménye egy szakember-
nek", Dávidházy Kálmán. — „A magyarországi evan-
geliom szerint refolmált és ág. hitv. evang, egyhá-
zak véleménye az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásá-
ról (folyt, és vége) — stb. 

Dunántúli Protestáns Lap. (XV. 2.) — „Le lkész 
értekezleti megnyitó", Patav Károly. — ,,A banai 
ev. ref. egyház rövid története", Sebestyén Dávid. 
— ,,A b—i egyházmegye lelkészi értekezlete" Birtha 
József — stb. 

Erdélyi Protestáns Lap. (VII. 1.) „Előf ize tés i 
felhívás44 — a kiadóhivatal, - „1604-1904," — 
Nagy Károly. — ,.A magyarországi evangeliom sze-
rint refolmált és ág. hitv. evang. egyházak véle-
ménye az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásáról." 
(folyt.) stb. 

Felhívjuk olvasóink szives figyelmét a „lon-
doni vallásos iratokat terjesztő társulat44 legutóbbi 
két kiadványára. Az egyik vallás erkölcsi elbeszé-
lés „A ki Istenben bi\ik meg nem szégyenül" cím-
mel irta Wollmar A., fordította Szabadi Béla. Ára 
12 üllér. Kapható a fent nevezett társulat kiadóhi-
vatalában : Budapest, V. Alkotmány-utca 15. — A 
másik kiadvány apologetikus irányú. Cime : ,,Me-
lyik volt előbb : a tyúk vagy a tojás ?". A modern 
íejlődéstan elvei alapján a vallástól mindinkább el-
távolodottak, illetve a vallásos feltogással ellentétbe 
jutottak felvilágosítását és jobb útra térítését cé-
lozza. Feladatát igen ügyesen oldja meg. A külön-
ben tudományos tárgyat könnyen érthetővé és él-
vezetessé teszi a párbeszédes előadás. Szerzője : 
Horner Jakab. Fordította : * * * Ára ? kapható 
ugyanott. 

T E M E T 0. 
Chabada József. Körmöc sz. k, főbányaváros 

í. hó 7-én egy kiváló alakját kisérte ki végső nyugvó 
helyére : Chabada Józsefet, a város nyug. polgár-
mesterét és volt országgyűlési képviselőjét, kit az 
itteni ev. egyház büszkén vallhatott magáénak, 
mert 1898-ig 27 éven át é rdemdús felügyelője volt. 
Meghalt e hó 4-én 67 éves korában. 

A várost, kezdve a dijnokságon 43 éven át 
szolgálta s igen sok el nem évülő emléket hagyott 
lúaga után. 

Polgármesteri minőségben sok jót tett az egy-

házzal, melyet szívből szeretett. Anyagi viszonyait 
rendezte, Krisztus evangéliumát nem szégyelte. az 
Ur házát gyakran látogatta s az igehirdetésnek há-
lás hallgatója volt. 

Általános szeretetnek, becsülésnek és tisz-
teletnek örvendett, a mi temetésénél is nyilvánult oly 
megható módon, hogy olyan temetést ezen ősrégi 
bányaváros még alig látott. Mindenki, külömbség 
nélkül, igyekezett kikísérni a drága halottat utolsó 
útján. Képviselve volt Barsvárniegye s a szomszéd 
bányavárosok is, sokan jelentek meg a szomszéd 
Túrócmegyéből is. 

Adjon az Ur sok olyan felügyelőt egyházának, 
a milyen a megboldogult volt! 

Áldott legyen az igaznak emléke ! 

T u d n i v a l ó k . 
Curiai határozót. 

A temetők, mint közhasználatra szánt terü-
letek, a mindenkit megillető használat tartama 
alatt a forgalmon kivül álló dolgok jogi természeté-
vel bírnak, s csak különös rendeltetésük meg-
szűntével nyerik vissza forgalmi képességüket. Eb-
ből folyólag a temetők területére, ezek rendelte-
tésének megszűntéig szerezhető jogok csak ide-
iglenesek s bizonyos időhöz kötöttek lehetnek. 
Erre utal magának a közhasználatnak korlátolt 
volta is, mert a temetőhelyek ily minősége az 
utolsó temetkezésig terjed, s ettől számított 30 év 
után a temető helyek a korlátlan magán-vagyon 
szempontja alá esnek. A temetőhelyek ezen külö-
nös rendeltetése, ugy az állami igazgatás körébe 
tartozó közegészségügyi, illetve a hivatkozott tör-
vényczikk 122. §-a szerint községi, illetve törvény-
hozási statutarius jogtárgyuvá tett egészségren-
dőri szempontok irányítják a temetőhelyekre vo-
natkozólag szerezhető jogok természetét s azok-
nak terjedelmét, s erészben a jelen per eldönté-
sének, a most kiemelt szempontokra való tekin-
tettel a belügyminisztérium által megerősített fő-
városi köztemetői szabályzatot kell irányadóul el-
fogadni. Ily értelemben kerül tehát eldöntés alá 
felperesnek tulajdonjog elismerése czimén indított 
keresete, amily értelemben az az emiitett szabály-
zattal összhangban hozható, s erészben az, hogy 
ezen irányadó szabályzat az igényelt tulajdonjogot 
nem fedezi, azért nem lehet ok a kereset elutasí-
tására, mert a tulajdonjog a használatra való jo-
got is magába foglalja. Budapest székesfőváros 448. 
sz. a belügyminisztérium által 47,339/1882 sz. a. 
megerősített szabályrendeletéből kitiinőleg, a köz-
temető egyes területére csak használati jog sze-
rezhető. A szabályrendelet 2.§-a szerint a sírhe-
lyek 30 év után a főváros rendelkezésére szálla-
nak vissza, a sírhelyek használati joga tehát csak 
30 évre terjed. Az 1876 : 14. tczikk 119. §-a értei-



mében hatósági engedély mellett felállítható csa-
ládi sírboltok a köztemető végleges beszüntetéséig 
tartatnak fen, a használati jog tehát szintén ideig-
lenes s azideig terjed, inig a területeknek forgalmi 
.képessége különös rendeltetéséhez képest szüne-
tel. Még ezen használati jogot is megköti és a 

vCsaládra korlátozza a (Budapest székesfővárosi) 
szabályrendelet 4. §-a azzal, hogy családi sírbolt-
nak jogügylet tárgyává való tételét is kizárja. (1903. 
szeptember 30., 7203. sz.) 

M. kir közigazgatási bírósági döntvények 
és elvi jelentőségű határozatok. 

Az általános közigazgatási oszt ál g által ho-
zottak : 

Az 1886, évi 22, t,-c. 138. §-a a tanárokat 
éppen nem, de a tanítókat se általában menti tel 
a községi adó íizetési kötelezettsége alól, hanem 
ezen mentességet kizárólag néptanítóknak adja 
meg. A tanitóképezdének tanférfiai azonban nem 
gyermekek tanításával, hanem középiskola négy 
osztályát végzett növendékeknek a néptanítói ál-
lásra való kiképzésével foglalkoznak, s így amint a 
tanítóképezde nem iskola, úgy az itt alkalmazott 
tanerők se néptanítók, de sőt tekintettel az 1868. 
évi 38. t.-c. 84. és 85. §-aira, melyek szerint a ta-
nítóképezde fanszemélyzete igazgatóból, rendes és 
segédtanárból s csakis gyakorlóiskolában működő 
egy tanítóból áll, a tanitóképezdénél alkalmazot-
tak nem tanítók, hanem tanárok, s igy kizárólag 
a néptanítóknak adott községi adómentesség a 
tanitóképezdei tanárokat meg nem illeti. (462 1903-
k. sz.) 

Üzenetek, 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
M. S. Nagy sajnálatomra nem szolgálhatunk 

vele. Tudomásunk szerint másutt sem kaphatod 
meg. Nincs más mó l, mint az illető lappéldányo-
kat megőrizni. Azt hiszem, hogy 2—3 folytatással 
leközöljük az egészet. 

M. P. Szíveskedjék gyűjteményét egyenesen 
Gs. G. úrnak felajánlani, vagy pedig az illető bizott-
sághoz fordulni. 

R. G. Intézkedtünk. 
Sch. O. Elküldettük. 
M. L. 1903. végéig van most kifizelve. 
Dr. T. G. Megkaptuk. Köszönjük. Valamely 

legközelebbi számban megjelenik. 

Pályázati hirdetés. 

A dunántúl i ág. h. ev. egyházkerüle t 
kőszegi felsőbb leányiskolájában egy 

nijelvi s földrajz-történelmi 

tani tónői ál lásra pá l j ' áza t hi rdet te t ik . A ren-
des taní tónő javada lma 1600 K. törzsfizetés, 
egyliázkerület i leg megál lapi to t t korpót lék és 
az intézet épületében bútorozott lakás. Se-

A gédtani tónő évi fizetése 1200 K. s lakás. 
megválasz to t t köteles a rendtar tás i lag meg-
ál lapí to t t t an í táson kívül a bennlakásban a 
többi taní 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. taní tónői á l lásra 
képesí tet t oly ág. h. ev. tanítónők, kik a fel-
sőbb osztályokban a német nyelvet is tani -
t an i tud ják . Egyenlő minősités mellet t elsőbb-
ségben részesülnek azok, kik r a j z t an i t á s ra is 
képesitve vannak. 

A megválasz to t t tani tónő a nem ál lami 
t aná rok orsz. nyugdí j in tézetének jogos és kö-
telezet t t ag ja . 

A véglegesítés csak egy évi sikeres mű-
ködés után történik, mely próbaévben az al-
kalmazot t tani tónő segédtanitói d í jazásban 
részesül. 

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

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

P á p a , 1904. jan. 5-én. 
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Gyurátz Fe ve nez 
püspök. 

Nyomatott Pless N. könyvnyomdájában Orosházán. 


