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Luther római útja. 
A pro tes táns lélek, visszaidézve emléke-

zetéhe a reformáció nagy epochájá t , szivesen 
elidőz egyes jeleneteknél, a melyek Lu the r t 
különböző helyzetben 's körülmények közt 
mu ta t j ák be. A festőművészet e je leneteket 
ismételve szeretettel örökí te t te meg 's ezek 
a képek annyi ra e l ter jedtek, hogy alig van 
protes táns ember, ki azoka t nem ismerné. 
Ott az erfurt i august inus bará t , a mint el-
merülve a bibliába görnyed czel lájának egy-
szerű aszta la fö lö t t ; ott a wi t tembergi pro-
feszor, a mint kiszögezve hires 95 tételét , 
v i tá ra hivja az egész vi lágot ; ott a tudós 
vitázó, a min t összeméri fegyverei t Eckkel ; 
ot t a wormsi birodalmi gyűlés törhet len hit-
vallója ; ott a war tburg i György lovag, a mint 
a magasban a bibl iafordí tás müvén dolgo-
zik, vagy az ördöggel viaskodik ; m a j d meg 
o t t a boldog, a szerető csa ládapa és jó bará t , 
a napi munka után , csa lád ja 's benső bará-
tai körében : és még sok hasonló, sok emlé-
kezetes jelenet . . . L á t t u k mind, ismerjük 
mind ; sőt lá t juk most is lelki szemeinkkel 
valamennyi t , hisz annyi ra szivünkbe lopták 
magokat , hogy meg se tudnánk többé válni 
tő lök. 

Csak egy mozzanat ta l szemben m a r a d t 
az ábrázoló művészet idegen : és ez Luther-
nek római u t ja . Vájjon mi oka lehet e dolog-
n a k ? Hiszen ha valami, há t épen Luthernek 
ez ú t ja , épen e t éma szinte kihijja a művé-
szi alkotó e rő t : láss és örökíts m e g ! Avagy 
nem egyenesen vi lágtörténet i jelentőségű 
mozzanat-e az, a midőn ez a tépelődő ba rá t 
az örök város kapuján belép ? Oly mozzanat , 
a mely jelentőségre nézve bá t r an összevet-

hető avval a jelenettel , a midőn Pá l apostol 
Athénbe lép. Es lia a római egyház legna-
gyobb festőművésze. Rafael , az Ap. csel. 
XVII . fejezetének szövegét egy hires fest-
ményben szólal ta t ta meg, a min t Pá l ott áll 
az Agórán 's az oszlopcsarnok márványlép-
csőiről beszédet t a r t a felhevült néphez : váj-
jon hogyan van az, hogy mindeddig evan-
gélikus festőművész nem is gondolt a r ra . 
hogy ő is megszólal tassa Lu the r t Rómában , 
a hit hősét a hi te t lenség e valóságos Bábe-
lében ? 

H á t e rej télynek a nyi t ja nem oiy nehéz. 
Lu the r Rómában még egyál ta lán nem mint 
a hitnek hőse ment, hanem min t egy külön-
ben buzgó és törekvő, de egyébként teljesen 
középkori ívású bará t : úgy hog}- a contrast , 
a melyet mi most Lu the r és Róma között 
lá tunk, s a mely a m a 95 tétel kiszegezése 
óta oly élessé vált, ekkor még egyál ta lán 
nem fedezhető fel a két név viselője között . 
A légkör még teljesen csendes és biztonsá-
gos. A n n a k a fenséges égi háborúnak, mely 
megfogja renge tn i az egész világot, még csak 
nyoma sincs a horizonton 's bizonynyal az a 
wi t tembergi august inus ba rá t m a g a se j te t te 
ekkor a legkevésbé azt az óriási küzdelmet , 
a melyet ő fog vezényelni ma jd Róma ellen. 
A művészi érdeklődést t e h á t ez ú t j a i rányá-
ban megbéní to t ta mindig a d r áma i érdek 
h iánj 'a . . . 

Ámde lia a művészet tét len is : a tudo-
mány Luther életének e mozzanatáva l szem-
ben sem m a r a d t munká t lan , hanem igyeke-
zet t annak összes részleteibe világosságot 
árasztani . Lu the r későbbi i ra ta iban s beszé-
deiben gyakran találkozunk életének ez élmé-
nyére vonatkozó, gyakran igen élénk és ta-



nulságos visszaemlékezésekkel ; s életiróinak 
sikerült ez adatokból római ut jának elég 
tanulságos képét megalkotni. Ujabban még 
egy más segédeszközt is felhasználnak, hogy 
a nagy reformátor életrajzának e szakaszát 
minél élethivebben kiegészítsék. S ez eszköz: 
egy a római keg3Tes zarándokok számára 
azon időből kiadott nyomtatot t kalauz, a 
melynek rendeltetése az volt, hogy vezetése 
mellett a messzeföldről Rómába zarándokolt 
hivek a szent város nevezetességei között el-
igazodhassanak. Utána jár tak a dolognak s 
azt találták, hogy e „zarándok-könyvek", a 
melyek Rómában és Nürnbergben nyomattak, 
közlemenyeikben Luther elbeszéléseivel a leg-
nagyobb. egyezést mutat ják. Nagyon jogosult 
azért a feltevés, hog}T Luther maga is római 
út jában egy ily könyvet vitt magával : s 
ennélfogva nemcsak jogos, de bizonynyal ki-
vánatos is, hogy Luther római- emlékeit e 
könyv közleményeinek tükrében s kiegészíté-
sével foglaljuk egészbe. E tekintetben igen 
érdekes munka Hausrath Adolf : „Martin 
Luthers Romfahrt, Nach einem gleichzeitigen 
Pilgerbuche er läuter t" c. tanulmánya, a mely 
további előadásunknak is alapjául szolgál.*) 

Mindjárt a Luther római ut jának alkalmi 
okára nézve, egészen a legújabb időkig, nagy 
homályban voltunk. Maga — elég meglepő 
dolog — soha sehol eiről nem beszél. Ámde 
itt is sikerült, az augustinus szerzet beléle-
tére irányult kutatások alapján, kellő vilá-
gosságra juthatni. Az augustinus congregatió 
t. i. Németországban 4 provinciára volt ta-
golva, minden ilyen tar tomány élen egy tar-
tományi főnökkel (provinciálissal), a ki viszont 
közvetlenül a Rómában székelő rendi gene-
rális hatóságától függött . A XV. század re-
formtörekvései idején több németországi au-
gustinus kolostor külön csoportot alkotva, 
feladatául tűzte, hogy az idők folytán meg-
lazult zárdai fegyelmet ismét régi erejében 
visszaállítja s az u. n. szigorú observantiát 
hozza be. E kolostorok élén 1503. óta Stau-
pitz János állott, mint generálvicárius. Tá-
mogatva a római generális által, Stanpitz 
arra törekedett, hogy a szigorú observantia 
számára a szász provincia összes kolostorait 

*) „Deutsch ev. Blät ter" 1897. évf. Eausch c. ny. -- A kiadó-
nak, boldogult Beyschlag Viliibald tanárnak engedélyével . 

megnyerje, hogy majd igy aztán a provin-
ciális méltóságot az egész tar tomány felett 
átvegye. Ámde e törekvcse első sorban a 
szigorú observantiát követő kolostorok ré-
széről erős ellenzésre talált, a kik attól fél-
tek, hogy a testvéri köteléknek tágabb körre 
való kiterjesztése szükségszerüleg a szigorú 
fegyelem kötelékének meglazulását fogja 
maga után vonni. Épen a legkiválóbb kolos-
torok, Erfur t és Nürnberg, voltak a terve-
zett unió leghatározottabb ellenzői s minden 
tárgyalás és törekvés meghiusult ellenállásuk 
folytán. 

Staupitz azért kényszerítve érezte ma-
gát, hogy a döntést Rómára bízza. Követet 
kellett küldenie, hogy ez a rend nevében a 
generálisnál a célba vett uniót kieszközölje 
s a pápától az uj szabálytervezet megerősí-
tését kérelmezze. E missióra egy kiváló és 
nagytekintélynek örvendő augustinus barátot 
szemelt ki, a ki már régebb idő óta priori 
méltóságot viselt s 1511. septemberében Wit-
tembergben a theologiai doctoratust is meg-
szerezte : a neve mechelni János. Úgyde a 
kolostori rend szerint senki magában útra 
nem indulhatott, hanem csak egy másik társa 
kíséretében, tehát a követhez még egy ,,so-
cius itinerarius" adásáról is kellett gondos-
kodni s e méltó úti társat a nagy és neveze-
tes útra Staupitz Luther Márton személyé-
ben találta meg. Hogy a generálvicárius vá-
lasztása épen Lutherre esett, az kétségkívül 
annak az atyai figyelemnek volt a kifolyása, 
a melylyel amaz az ifjú, komoly és törekvő 
barátot ki tüntet te — és Staupitz bizonnyal 
szívből örült, hogy ifjú társának ez út élve-
zetét és tanulságát megszerezhette. Tény 
azonban, kogy a szerep, mety Lutherre ez 
útban várt, csak alárendelt jelentőségű volt ; 
s innen érthető, hogy Luther maga miért 
hallgat róla, 

1511. októberének elején útnak indult 
tehát a két útitárs Wittembergből, hogy dél 
felé vonuljon. Utazásuk eltartott bizonynyal 
legalább hat hétig, minthogy kolostorról ko-
lostorra zarándokolva, nem választhatták min-
dig a legeg}renesebb utat . Igy haladt az ifjú 
szerzetes öregebb elöljárója oldalán, ismeret-
lenül, a Bajor és Sváb földön, majd Svájcon 
és Olaszországon keresztül ; — de hogy sze-



mei mindig nyitva voltak s a vidékeket és 
népüket élesen megfigyelte, az későbbi meg-
jegyzéseiből kiviláglik. Magasztal ja a délné-
metek barátságos előzékenységét; alkalmilag, 
haragjában avagy tréfálkozva, alaposan tud ja 
utánozni az alemann szójárást, Zwingli dia-
lektusát ; dicséri a svájciakat , mint szorgal-
mas mozgékony embereket, a kiknek magas 
hegyein nincs szántóföld, csak kövér legelők 
teheneik számára. A verőfényes Olaszország-
egészen elragadja, különösen pedig a Pó völ-
gye. Ugy találja, hogy ,,igen termékeny, jó 
és vidám vidék ez ; különösen Lombardia 
völgye, mely 20 német mértföld szélességben 
terül el az Eridanus (Pó) két oldalán, oly 
távolságban, mint Wit tembergtől Brateig" . . . 
Megemlékezik a gazdag vidék olajfájáról, 
g ráná t és barack gyümölcséről, a melyekkel 
szemben a hazai termények apró bogyók ; s 
a citromfáról, mely egész éven át virágzik. 
Megemlékezik Milánóról, lát ta Cremonát és 
Bolognát. Azután az Apennia hegységre há-
gott , innen az Arno völgyén át Firenzébe, 
Toskána fővárosába jutva el. Persze, a mire 
figyelme kiterjed, nem a Lionardo da Vinci 
és Michelangelo halhatat lan műremekei, nem 
is a dóm összehasonlithatlanul szép kupolája, 
Brunelleschinek, a renaissance ez első nagy 
építőmesterének a remeke ; hanem a szép 
ispotályok a betegek számára és az árva és 
lelencház. Igy jutot tak vándoraink Sienán át, 
a Via Flaminián, mind közelebb Róma 
felé . . . 

Másfélezer éve már, hogy e város a ger-
mán kedélyre oly elbűvölő varázst gyakorol. 
Hiszen a mióta csak őserdeikből ki és a tör-
ténet szinpadára léptek, multjuk e városéval 
annyi idegszállal összenőtt, hogy reá meg-
indulás nélkül nem gondolhat tak. Herrman-
nal, a germán nemzeti hőssel szemben a ró-
mai tiszt díszében és jelvényeivel megjelenő 
saját e lpártol t édes öcscse, Flavus, Róma 
nagyságára és a caesar ha ta lmára hivatkozik; 
majd meg a midőn e csodált császárságot 
maguk foglalják el, akkor az egyház glóriája, 
tet te szemükben szentté az örök várost, mint 
a keresztyén világ oltárát. Ez az érzelem 
ragadja meg Luthert is a mint az örök vá-
rost először megpillantja s kiterjeszti kar já t , 
térdre borul és áhí tat tal igy kiált fel : , ,Légy 

üdvözölve, szent Réma ! Háromszor szent a 
martyroknak vére miatt , mely falaid között 
on tá tot t ki! ' ' 

A Porta Flaminia. ivezete a la t t lépte 
át a két zarándok Róma küszöbét s biztosra 
vehető, hogy a Luther szállása azon augus-
tinus kolostor volt, a mely e kaputól nem 
messze, a Maria del popolo templom szom-
szédjában feküdt a város falánál s egyenesen 
az idegen zarándokok szállóhelyéül volt be-
rendezve. 

Természetesen első dolguk küldetésük 
elintézése volt.' a mely munkából Lutherre 
nem nagy rész eshetett . Mindamellett be-
nyomásai, a melyeket a pápai iroda ügyvi-
telére vonatkozólag szerzett, igen élénkek. 
Bámula tba ejti a pápás egyház internationá-
lis appará tusa . ,,Es ist em solch Gewürm 
und Geschwürm in dem Rom, und alles sich 
päbstlich rühmet, dass zu Bab}rlonien nit ein 
solch Wesen gewesen ist. Es sein mehr denn 
dreitausend Pabs ts Schreiber allein : wer will 
die andern Amptleut zählen, so der A m p t 
so viel sein, dass man sie kaumet zählen 
kann". Egyébként e bábeli zavarban az 
ügyek gyors elintézésével egészen meg volt 
elégedve. Dicséri a Consistoriumot és a ,,Curia 
Rotae'1 c. pápai törvényszéket ,,da die Händel 
und Gerichtssachen fein rechtmässig ge-
hört, e rkannt , verrichtet und geörtert wer-
den.' ' 

A reformátor későbbi emlékezései sze-
rint azonban római tar tózkodásának egyetlen 
célja volt, hogy lelki üdvéről minél hatható-
sabban gondoskodjék a különféle misék, gyó-
nás és az ereklyék és szent helyek kegyele-
tes felkeresése ut ján. Gúnyolódik önmaga 
felett, hogy egykor oly bolondos szent volt, 
a ki minden templomot és katakombát be-
járt s kegyes hittel fogadott minden csoda-
magyarázatot , a mit a különböző helyeken 
hallani alkalma volt. Gondoljuk csak-el, mint 
jár t ottlétének 4 heti időtar tama a la t t tem-
plomról templomra. í]lső sorban persze a 
nagy Péter-templom érdekelhette. 1506-ban 
rombolták le az ősrégi bazilika egyrészét, 
hogy megkezdjék a fenséges templomépüle-
tet, a mely ma Róma elsőrangú látványos-
sága. Ámde azért a basilika »egyrészét még 
használták istentiszteleti célra s Luthernek 



módjában állott a sok oltár ereklyéit meg-
bámulhatni, még azt a kötelet is, melylyel 
Júdás magát felakasztotta. Különösen mély 
benyomást gyakorolt rqá az antik Pantheon, 
előbb a pogány római istenek közös temp-
loma, később IV. Bonifácius pápa által Má-
riának s az összes szenteknek szentélyévé 
avatva, ..Santa Maria della rotonda'* név 
alatt . Az összes antik épületemlékek e leg-
szebbikéről Luther később, asztali társasága 
előtt igy nyilatkozik : ,,A mikor Rómában 
voltam, láttam ezt a templomot, ablaka nincs 
csupán felül egy kerek nyilasa, honnan a 
világosságot nyeri ; igen magas s márvány-
oszlopai oly vastagok, hogy ketten nehezen 
karolhatnók át. Fennt a boltozaton pogány 
istenek képei mind : Jupiter , Neptunus, Mars, 
Venus és a kit hogy neveztek. Ezek az is-
tenek hajdan mindnyájan egyek voltak ab-
ban, hogy az embereket megcsalják és bo-
londdá tegyék ; de hogy a Jézus Krisztus 
jö t t : nem tudták elviselni. Nem is .tudta őket 
mindeddig kiirtani". Valamennyi templom 
között a legjobban imponálhatott azonban a 
kegyes barátnak a pápa parochialis templo-
ma, a Lateráni-templom, „San Giovanni in 
Laterano", a melynek számtalan ereklyéje 
között ott van a legbecsesebb két ereklye, 
a Péter és Pá l apostolok fejei. Különösen 
itt szeretett volna egy misét elmondani : de 
a tolongás oly nagy volt, hogy nem jutha-
tot t e szerencséhez. Szemben a lateráni lem-
plommal fekszik a „Capella Sancta Sancto-
rum". a melynek 28 márványlépcsője a le-
genda szerint előbb Jeruzsálemben, Pilátus 
háza feljárását éki tet te; e „scala sar.ctán" 
e szent lépcsőzeten kezdte meg Jézus kín-
szenvedéseit, miután Pilátus elitélte. ,,Wer 
die stege in andacht uff adder abe geet, der 
hat als offt er das thut von y der staffel neun 
jar ablas" (a kl e lépcsőt áhí ta t ta l jár ja meg 
fel vagy lefelé, az a hány lépcsőfokot tesz 
meg, annyiszor 9 évi bűnbocsánatot nyer) 
mondja a zarándok könyv („Pilgerbuch"). A 
ki pedig térdein csúszva teszi meg az utat , 
az egy lelket szabadit meg a tisztító tűzből, 
a kiért imádkozik. Luther fia Pál később 
maga hallotta atyja ajkáról, hogy az egykori 
augusztinus barát e lépcsőkúszást is elvé-
gezte ,,praeces graduales in scala Lateranen-

si", a nélkül, hogy elfogult középkori kegyes-
ségében csak a legkisebb kételyt is merte 
volna táplálni ily külső cselekedetnek az 
értéke felöl. Végre még a San Sebastiano 
és Stefano szent dolgai gyakoroltak nyilván 
Lutherre különös hatást, mert e templom mel-
lett terülnek el azok az első keresztyénkor-
bei i borzalmas katakombák, a melyekben 
annyi ezer martyr , köztük 42 mar tyrpápa 
van eltemetve, miként erről Luther maga, a 
„zarándok könyv vei1' egészen egyező módon, 
megemlékezik asztali beszédeiben. 

Luther római tartózkodása épen az ad-
venti és karácson}7i időre esett s ugyanakkor 
otthon tartózkodott II. Gyula pápa is, a ki 
egyébként életének javarészét a franciák és 
osztrákok ellen folytatott harcok táborában 
töltötte. A zarándok barátnak tehát alkalma 
nyílott mindazon pompa megfigyelésére, a 
melyet ilyenkor a pápa körül kiszoktak fej-
teni ; lát ta a csillogó processiókat, bíborosok, 
püspökök hódoló felvonulásait s magát a 
pápát, a mint a térdreomló tömeget áldja. 
Dacára azonban annak, hogy Luther később 
a pápai kiséret mértéknélkül való fényűzé-
séről beszél s korholja az imádatot egy bű-
nös emberrel szemben, kit szentként horda-
nak körül s lábait csókolják: nincs biztos 
jelünk, a melyből megállapithatnók, vájjon a 
pápával személyesen szemben állott-e. Hall-
gatásából nyilván e tény ellenkezőjére követ-
keztethetünk. 

Az egyház jelen életének e gyorsan vál-
tozó mozzanatai és múlt jának emlékei mel-
lett azért jutott ideje egy két pillantásra a 
régi pogány Róma világába is. „A régi Ró-
ma n5Toinait alig ismerhetni már fel. Lát juk 
még a theatrumot (Luther itt a Colosseumot 
érti) és a Thermas Diocletianas, vagyis a 
Diokletián császár meleg fürdőit . . ." Cso-
dálkozik a régi pogány város nagysága fe-
lett s eszmélődve gondol a gótliok, longo-
bárdok és vandalokra, a kik a büszke vá-
rost rommá tették, úgy hogy sem császár, 
sem pápa azt többé helyre nem áll í that ta s 
hogy az uj Róma a régivel még csak azon 
egy helyen sem épült. A régi műemlékeknél 
azonban még kevésbbé érdeklik Rafael fest-
ményei. Cranach Lukács későbbi bará t ja asz-
tali társalgásai alkalmával („Tischreden") a 



római festőkről csak anny i t tud mesélni, 
hogy azok a te rmészete t roppan t elmésen 
és ügyesen t u d j á k utánozni , annyi ra . bog3* 
a lakja ik szinte élnek és mozognak. 

A mig Lu the r Rómában való kószálá-
sai a la t t ilyen s hasonló megfig}Telésekhez 
jutott , úgylátszik, hogy mechelni J á n o s meg 
congregá t ió jának ügyét olyformán intézte el, 
hogy az unió ügye szenvedet t a la t ta . Bizo-
nyos, hogy János prior és S taupi tz 1512. 
február 25-én Salzburgban találkoztak, t ehá t 
nyilván Lu the r is ekkor ot t volt velők. A 
kiküldöt t ba rá t t ehá t j anuárban vál t meg 
Rómától s valószinüleg Paduán , Innsbruckon 
Salzburgon és Augsburgon keresztül érke-
zet t vissza hazá jába , a mint az Lu the r al-
kalmi nyilatkozataiból is következtethető. 

A kegyes bará t , a mint félévi távollét 
után, életének leghosszabb s bizonnyal leg-
érdekesebb út járól hazatérve , wi t tenbergi cel-
lá jának m a g á n y á b a vonult, bizonnyel ugyan-
az volt, mint a ki innen egy fél év előtt 
kiindult, igazi szerzetes, a középkori egy-
háznak jámbor, engedelmes fia. Római be-
nyomásai nem keltet ték még fel lelkében 
azt a szent haragot , a melyet Pá l érzet t 
Athénéban, a midőn e város pogányságá t 
lá t ta . De azér t ama benyomások nem men-
tek veszendőbe. Egyelőre még nem indi tot ta 
fel, a midőn lá t ta , hogy az olasz papság 
mily könnyű szerrel teszi túl m a g á t pl. a 
böjti rendeleteken, lolott ilyetén dispensátiók-
ért a német hivektől szép pénzt sarcolt, 
vagy a midőn lát ta, hogy a római kolosto-
rok r ideg keresztfolyósóin s refec tór iumaiban 
a bará tok egymásnak az előbbi pápa, VI, 
Sándor botrányos ka landja i t beszélik el s 
Ítéletet mondva a pápai gazdálkodás felett , 
avval végezik : „Lehetet len, hogy sokáig igy 
marad jon a dolog . . . Törni vagy szakad-
nia kell ' ' . Ámde mind e t apasz ta l a t életre 
t ámad benne, a midőn pár év múlva. P á l 
apostol leveleinek tanulmányozása s Hut t en 
harci kiál tása megnyi t ják szemeit, hogy 
meglássa német egyházának á rvaságá t s 
nemzetének szégyenét. Ezér t oly gazdag épen 
a legelső nagyobb reformációi i ra ta ,,An den 
ckrist l ichen Adel deutscher Nat ion" a római 
t a r tózkodás emlékeivel ; s most látszik még 
csak meg. hogy Rómában mégis egészen 

más t ta lá l t , mint a mit akkori középkori 
e l fogul tságában kereset t . . . Hiszen m a g a 
mondja később római ú t já ró l : ,,Nem a d n á m 
százezer forintért , hog}* Rómát is l á t t a m . . . 
Különben még elhi te tném magammal , hogy 
a pápával szemben igazság ta lan s erőszakos 
vagyok . . . " 

Stromp László. 

A kassai két evangelikus egyház egye-
sítési ügye.*) 

Közismert és tör ténelmileg beigazol t 
tény, hogy Kassán a külfölddel való élénk ke-
reskedelmi összeköttetés fol}Ttán a reformat io 
első éveiben te r jed tek el a Németországból 
kiinduló hi tuj i tás i tanok. A város számos la-
kosa csat lakozot t az u j tanokhoz, m a j d nem-
sokára az egész város felvette az Ág. H. Ev. 
confessiót, az eddigi róm. ka th . templomok 
a dómmal eg3Tütt. a lu theránus egyház tulaj-
donába mentek át. Hosszú évt izedeken ke-
resztül erős, egységes, tekintélyes s az or-
szágos mozga lmakban is mérvadó szerepet 
vi t t a lu theránus egyház volt Kassán. Az idő 
szelleme s a harcias viszonyok ál tal is kész-
te tve békés, testvéri szeretetben fér tek össze 
az erős egységes egyházhan az ugyanazon 
hi tval lást követő német, magya r és tót nyelvű 
hivek. 

A város akkori viszonyaihoz képest az 
iparra l és kereskedelemmel foglalkozó német 
nyelvű g a z d a g polgársága vi t te a főszerepet 
ugy a városi, mint különösen az egyházi 
ügyek igazga tásában s az ebből k i fe j lődöt t 
német papok fölénye, mondha tn i sokszor 
basáskodása ( l á sd : Alvincz}T kassai mag}Tar 
papnak történetét) nem kis mér tékben já ru l t 
a Kálvini tanok terejdése mel le t t ahhoz, hogy 
a magyar elem nagyobb része kivált a lut-
heránus egyházból s megvete t te a lap já t a 
ma is örvendetesen fejlődő re formátus egy-
háznak. 

A viszonyok idővel vál toztak. Tudjuk , 
hogy a reakció mindenü t t felülkerekedett , s 
itt Kassán is a templomok a reformánió 

* Jegyzet. Lapunk mult számában már megjelent e tár-
gyú közleménynek mintegy kiegészítésül felkérettünk e cikk 
közlésére is. Közérdek szempontjából szivesen adunk helyt e 
kérelemnek azért is, mert más kettős egyházak is hasonló 
viszonyok között vannak (pl. eperjesi, bártfai. kisszebeni.) 



híveitől elvétettek, a róm. kath. egyháznak 
visszaadattak s a lakosság nagy része régi 
hitéhez visszatérittetett . A lélekszám arány-
ban óriásilag megfogyott protestánsok meg-
oszoltak, a magyar elem túlnyomó részben 
a református egyházhoz csatlakozott, a né-
met és tót nyelvű protestáns elem hive ma-
radt az ág. hitv. ev. egyháznak. 

A külső erőszak, a templomok elvétele 
s ennek következtében az eddig egységes 
egyháznak nyelvek szerint 3 különálló cso-
portra való megoszlása, maga után vonta a 
kassai lutheránus egyház gyengülését és ha-
nyatlását. — Mindegyik csoport sorsa önma-
gára, a saját erejére lett utalva s arra az 
erős, tekintélyes pozícióra, melyet ezen egy-
ház 1604. majd még 1867-ig bírt, mai napig 
többé felemelkedni nem tudott . 

Az evangelikus hivek, miután a város 
belső területén ev. templomot építeni nem 
volt szabad, a város külső területén a ma is 
fennálló úgynevezett lutheránus temetőben 
építettek magoknak külön-külön templomot 
s 1691-től odajártak, ott végezték önálló, 
egymástól független papjaik fungálása mel-
lett istentiszteleteiket egész 1816 augusztus 
20-ig, mikor is a mostani Kossuth Lajos-ut-
cai közösen felépített uj templomot á tadták 
rendeltetésének. 

A magyar rész, melynek a német és tót 
•egyházak által felépített templom építésé-
ben nem volt semmi része, a templom udva-
rán épült iskolai helyiségben szerzett és ka-
pott istentisztelet ta r tására helyet. A közö-
sen egy helyen építő evang. hivek közelebb 
jutottak ugyan egymáshoz, de egygyé még 
sem lettek, egy egyházba össze nem olvad-
tak, maradt a régi állapot, vagyonilag és 
közigazgatásilag is külön önálló, eggymástól 
teljesen független 3 evang. egyház : német, 
tót, magyar, melynek mindegyiknek külön 
papja, iskolája, tanitó ja volt. S hogy az 
amúgy is csekély számú tagokból álló egy-
ház ily háromfelé való megoszlása a túl-
nyomó, erős, egységes, vagyonnal és hata-
lommal biró uralkodó vallás mellett vajmi 
csekély erőt tudott kifejteni, az magától ér-
tetődik. Kegyeletes és tiszteletben tartó, de 
mégis a létért való szomorú küzdelem volt 
az ugy egyházi, mint iskolai tekintetben s 

különösen a leggyengébb ág. hitv. ev. magyar 
rész nem birván mindig külön papot és 
tanítót alkalmazni, hol a német, hol a tót 
egjdiáz papját , taní tóját bízta meg az egy-
házának vezetésével, gyermekeinek tanítá-
sával. 

Ily viszonyok között a nemesebb lelkek-
ben nem egyszer ébredt fel a vágy és törek-
vés arra nézve, hogy a 3 külön álló kassai 
evang. egyház egy egyházzá egyesüljön. 
Régi, mondhatni százados multu vágy és 
törekvés ez, mely dacára ismételt és ismételt 
kísérletezésnek még mai n^pig nem teljesült. 
Elfogultság, szűkkeblűség, tartózkodás, igaz 
testvéri szeretet hiánya ugy az egyik, mint 
a másik részen megakadályozta azt mind-
annyiszor, valahányszor a kérdés napirendre 
került s a három egyház haladt tovább egy-
más mellett, a maga göröngyös, küzdelmes 
ut ján nem akar juk mondani, hogy néha eg}'-
más ellen is, egymás rovására, de hogy a 
külső reakciós nyomás mellett az ugy sem 
sok tagból álló evang. egyháznak ezen há-
rom részre való megoszlásában rejlett ugy 
belső, mint kifelé hatható gyengesége és 
erőtlensége, az kétségbevonhatatlan tény. 

1861. február 19-én az elgyengült ma-
gyar egyház eg}Tesült, illetőleg beolvadt a 
német egyházba oly módon, hogy a magyar 
hivek részére magyar papnak Sciittéty Ede 
az akkori tót egyház lelkésze választatott 
meg. 

Az idők újra változtak, a magyar nem-
zet visszakapta alkotmányos szabadságát, a 
magyar szellem diadalmasan hódított. Kassa 
is újból régi kuruc város lesz s ezen hóditó 
magyar szellem az érzelmeiben eddig is ma-
gyar hazafias, de német és tót nyelvű luthe-
ránus egyházakat magyarrá változtatja s az 
eddig három egyház helyett lett továbbra is 
két egymástól független egyház a magyar-
német és a magyar-töt. 

A magyar-német egyház, különösen a 
legújabb idő óta, midőn egyes tagjainak ál-
dozatkészségéből körülbelül 171.000 korona 
iskolai és egyházi alapitvánj 'hoz jutott, a 
magyar-tót egyház szerényebb, de rendezett 
viszonyaihoz képest hatalmasan megerősö-
dött s volt idő, nem oly régen, mikor a 
magyar-német egyház vezetői oly módon 



a k a r t á k az egyházi egységet megcsinálni , 
hogy a magyar- tó t egyháznak jelentékeny 
t ag j a i t számláló, Kassá ra nemcsak egyházi, 
hanem földrajzi, közigazgatás i s az élet min-
dennapi érdekeivel szorosan ideutal t vidéki 
egyháztagok, más falusi, távolabb eső egy-
házakhoz elcsatol tassanak, a városi hivek 
pedig a magyar -német egyházba beolvasz-
tassanak . Ezen téves, káros és az egyház 
múl t jáva l össze nem egyezte thető i rányzat-
nak el lentmondot t s az t végreha j tan i meg-
akadá lyoz ta a köztiszteletben állott s érde-
mekben gazdag, á ldot t emlékű Brós% Jona t -
hán a VI. szab. kir. város esperesség volt 
felügyelője s a még élő S^tehlo akkori főes-
peres előtt ha tá rozo t t an kifejezte, hogy : a 
kassai evangélikus egyháznak hivatása nem-
csak a Kassa városi, hanem a s%á%adok óta 
idetartozó s minden erdekekkel ideutalt vidéki 
evangélikus híveket is megtartani s őket meg-
magyarositani. — Es a tények igazolják, 
hogy a fenkölt gondolkozású, a lelkes, ha-
zafias és egyházias szellemű öreg Brósç Jo-
na thánnak igaza volt. Mig ő élt s az ügyek 
élén állott nem is sikerült ezen vidéki hive-
ket Kassátó l elcsatolni. 1894-ben kezdték s 
1898-ban végreha j to t ták , hogy legnagyobb 
részét elcsatol ták. Kérdés azónban vájjon 
kivánatos-e ezen vidéki hiveknek Kassához 
tartozni ? Földrajzi , közigazgatási , piaci, az 
élet mindennapi érdekeinek szempont jából 
világos, hogy ezeknek Kassa a központ ja , 
egyház i lag is legkönnyebb reájok nézve ide 
tar tozni . Telier-e azonban a kassai eg}*házra 
nézve? Nem. Semmi tekin te tben n e m ! Isko-
lai szempontból ezen Kassa környékén lévő 
községekben mindenüt t van rendeze t t legna-
gyobb részt községi, á l lami iskola, a helybeli 
iskolát t ehá t nem terhelik s a hol legtöbben 
vannak, Rás-Benyelien, ot t van jó ev. iskola ! 
Anyagi , adózási szempontból ezen vidékiek 
a ránylag nagyobb egyházi tei'het viselnek, 
mint a városiak, mi csak előny. A templo-
mot buzgón lá toga t ják , mi csak örvendetes. 
Hogy pedig ezen amúgy is nem nagyszámú 
falusi egybáztagok esetleg major izá lha tnák 
a városi nagyobb számú intelligens elemet, 
az t okos ember komolyan el nem hiszi, an-
nál kevésbbé, mer t hiszen autonom szer-

vezet mellett szabályrendelet szerint meg 
van, meg lehet szabni úgy a városi, min t 
a vidéki tagok h a t á r á t . 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Száz éves gyülekezet. A la joskomáromi ág. 

hitv. ev. egyházközség okt. 30-án ünnepeli fenál-
lásának 100-dik és temploma telszentelésének 82-ik 
évfordulóját. — A gyülekezet keletkezése egyidejű 
a talu keletkezésével. A közel 400 lélekből álló 
gyülekezet az istentiszteletet eleinte egy pajtában 
tartotta ; majd épitett egy házat, melynek két első 
utcai szobája volt a lelkész lakása, hátulsója. 
melybe a lelkész konyháján kellett bemenni, volt 
az imaterem. 1821 s 1822-ben építette a .mostani 
templomot, melyet Berke Mihály gergelyi lelkész s 
esperes 1822 nov. 1-én, szentháromság 22 vasár-
napján szentelt tel. — A gyülekezet lelkészei vol-
tak : 1. Burray Sámuel, ki 1809 szept. 29. itt meg-
halt. 2. Fárnek Jonathán, hi 1817-ben atyja helyére 
Csernyére ment. 3. Hrabowszky György, ki 63 
éves korában 1825 ápr. 12. itt meghalt. Sirját em-
lékkő jelzi eme felirattal : „Hrabowszky György 
felejthetetlen apa áldott hamvainak 1845." 4. Tatay 
Imre (Tatay Istvánnak, a szarvasi tanoda volt jeles 
igazgatójának atyja), ki 3 év múlva 1829-ben Toriia-
Némedire ment. 5. A gyülekezet 1829-ben Malati-
des Gábor, ösküi lelkészt, (Malatides Sándor, a 
soproni Lyceum, jelenleg nyugalmazott tanárának 
atyját) választotta meg, ki 38 évig müködett, s 
meghalt 1868 jan. 9. Sirját szép emlékkő jelzi. 6. 
Utána Szarvasi Sámuel választatott meg Beledről 
kit 1895 szept. 20. Tatay Sámuel esperes iktatott 
hivatalába. Szarvasi 27 évi működése után 1895 
szept. 1. lemondott, s nyugalomba vonult. 7. Utódja 
a volt segédlelkész : Kasper Jószef, 1896 febr. 2. 
lett megválasztva. — A gyülekezet tanitói voltak : 
Szabados István, Wissnyi János. 1820 körül An-
dorka István, (Andorka Jánosnak, a későbbi belső 
somogyi esperesnek atyja.) 1823 körül Kis Szedlák 
Ádám. 1824—1834-ig Varga Mátyás (Varga János, 
malomsoki tanitó atyja,) ki később községi jegyző 
lett s meghalt 1885 jan. 12. Szilvágyi Sámuel, ki 
1837-ben Tolna-Némedire ment. Kapp Henrik, Kapi 
Gyula soproni tanitóképezdei igazgató -atyja, ki 
itt nagy áldással működött, 1857-ig. Hálás tanít-
ványai 1877-ben díszes granit síremléket állítottak 
neki. Utána Klein Péter, itteni segédtanító lett 
megválasztva, ki már egy év múlva meghalt. Utódja 
lett Mühl János, apáthii segédtanító, ki nagy siker-
rel működött itt 1874-ig, me!y évben Mekényesre 
ment, hol még most is tanitó. 1874 máj. 10-óta 
Mohar Endre. Majd ennek fia Mohar Géza, jelen-
leg fővárosi tanitó. Pöntör Béla, jelenleg birdai ta-



nitó. Mohar Ilona 1898 okt. 9 óta. Szombath űrnő 
1902 aug. 15 óta. Felügyelője a gyülekezetnek 
1861-ig nem volt. Első volt.- Matkovich Tivadar 
1877-ig, s ugyanakkor helyettes felügyelője id. Be-
Iák István. 1877—1880 id. Bélák István, Schrikker 
Imre 1896-ig. Bélák János középpusztabogárdi bir-
tokos 1896 febr. 23- óta. A gyülekezetnek van 
nagy lelkészlakása, diszes tanitólakása, 3 tantermü 
szép nagy iskolája. Van 26806 kor. 06 fill. külön-
féle alapítványokban. Van leltárilag 99962 kor. 50 
fill. tiszta vagyona. Adóssága nincs. Lélekszám 
helyben : 1358. Teljesedésbe ment az 1801-ben ké-
szült gyülekezeti pecsétnyomon kifejezett jelkép 
és aláírás: Máté 13. 31—32, mely a mustármagról 
szóló példázatot tartalmazza. — Száz éves jubile-
umát nagyon egyszerűen, s csendben fogja a gyü-
lekezet megünnepelni. 

A nyiregyházi ág. hitv. ev. egyház évkönyve 
az 1903-ik esztendőről. Szerkesztette Paulik János 
ez idei igazgató lelkész. IV. évfolyam. Nyíregyháza, 
1901. Mindenekelőtt maga az igazgató-lelkész „lel-
kipásztori hűséggel és szeretettel'1 tájékoztatja hí-
veit az elmúlt év főbb egyházi eseményeiről, moz-
galmakról, feladatokról és szükségekről. A másik 
lelkész Geduly Henrik, ki a műit évben mint is-
kolaszéki elnök az iskolaügyeket vezette. Az egy-
ház érdemdús felügyelője Majers\ki Béla polgár-
mester és Meskó László tiszavidéki ev. esperes-
felügyelő, kik a lelkészekkel s a fogymín. tanárok-
kal a legteljesebb egyetértésben szolgálják a pro-
testantizmus ügyét az előkelő nyiregyházi ev. egy-
házközségünkben. Majd Geduly Henrik igen körül-
tekintő jelentést ád az 1903-ik évről, a melyet ,,ne-
héz aggodalmak és küzdelmek évének' - jelez s közli 
a Blahunka János nevére és emlékére tett 12 ezer 
frtról szóló alapitó levét szószerinti szövegét. A 
népmozgalmi adatok az elmúlt évben a követke-
zők voltak: szül. 725 gyermek, meghalt 562 egyén, 
házasságot kötött 130 pár, ebből tiszta ev. 110, s 
vegyes 19 pár. Konfirmáltatott 236 gyermek, az 
úrvacsorához járult 11657, iskolába járt 2137 gyer-
mek, az egyet, gyámintézetre begyűlt 393 korona. 
Az iskolaügyi állapotokat Ruhmann Andor igazgató 
terjesztette elő. Ebből kiemeljük azt az örvendetes 
körülményt, hogy Nyíregyháza városa az elmúlt 
évben 11 ezer korona segélyt adott a tanyai isko-
láknak. „Harangjaink történetéhez" c. alatt közli az 
évkönyv az aranyszájú Geduly Henrik lelkésznek 
Róm. x 8. v. felett tartott remek beszédét következő 
beosztással : A harangszó int a múlttal szemben lel-
kesítő elismerésre, a jelennel szemben Isten di-
csőítésére s a jövővel szemben hivő reményre, — 
valamint Vietoris\ József dr. főgimn. tanárnak igen 
szép alkalmi költeményét és Paidik Jánosnak mé-
lyen járó alkalmi imáját. Végül a képviselőtestület 
tagjainak névsora s a magyar és tótnyelvü isten-
tiszteletek sorrendje zárja be az igen tartalmas 
és épületes évkönyvet. Virágzó nyiregyházi ev. 

egyházközségünk ügye e 2 „nagy pap" kezében 
a legjobb kezekben van. Személyesen is meggyő-
ződtünk híveik és az intelligentia egyházias érzü-
letéről és ev. áldozatkészségéről. (Sz.) 

Felügyelő beiktatás. Szép és lélekemelő egy-
házi ünnepély folyt le Hétfaluban szeptember hó 
25-én a brassói ev. magyar egyházmegyében levő 
türkösi népes gyülekezet kebelében. Ugyanis e na-
pon lett beigtatva hivatalába az egyházfelügyelői 
tisztségre dr. Zelenka Lajos miskolci kir. törvény-
széki biró. Az egyházközség nevezett napon ün-
nepi diszt öltött s midőn az új felügyelő reggel 9 
órakor Bohus Pál főesperes kiséretében Türkösbe 
érkezett, szívélyes üdvözlés után Istenházába hí-
vott bennünket a harangszó, mely már ekkor zsú-
folásig megtelt a türkösi és négy faluból jött hitsor-
sos és más vallású ünneplő közönséggel. A szo-
kásos ünnepi istentisztelet elvégzése után, melyen 
a helyi lelkész Deák Sándor szokott ékesszólásá-
val mondott szép alkalmi szent beszédet : kezdetét 
vette a díszközgyűlés, llelyi lelkész a közgyűlés 
megnyitása után örömét fejezte ki a felügyelő meg-
jelenése felett, üdvözölte egyházközsége nevében, 
áldást kivánt jövendő működésére és felhívta őt a 
hivatalos eskü letételére. Zelenka felügyelő az o 
érces, lelkes hangján mondotta el esküjét és prog-
rammját. Vázolta az egyházfelügyelői intézménynek 
a magyarországi ev. egyházakban kiváló s az egy-
házra nézve áldásos jelentőségét. Szeretettel aján-
lotta fel az eszét, szivét és kezét az őt lelkesedés-
sel megválasztott egyházközségnek. Itt a határszé-
len a hitélet ápolása mellett a hazafias önérzet 
ébrentartására fog törekedni s ebben az irányban 
kéri egyházközségének támogatását. A beszédet 
újra és újra kitörő lelkes éljenzés kisérte és kö-
vette. Az egyházmegye nevében Bohus Pál főes-
peres üdvözölte az uj felügyelőt. Meggyőződését 
fejezte ki, hogy dr. Zelenka méltó lia a lángbuz-
galmú főpásztoruak nemcsak egyházközsége, ha-
nem az egyházmegye életében is áldásos és con-
sol idât hatást gzakoroi majd az esperesség békés 
fejlődésére. Zelenka felügyelő még egyszer felszó-
lalt, reflectálva az üdvözlésekre, az óhajtásokra s 
szavai, eszméinek hirdetése az egyházi és világi 
elemnek egyetértő működésére helyezte a hitélet-
nek ápolását s ezzel az egyházmegyének is békés 
irányú tejlődését és felvirágzását, mely annál biz-
tosabban lesz elérhető, midőn az esperesség Mol-
nár Viktor ministeri tanácsos főfelügyelőben és 
Bohus Pál főesperesben olyan vezetőket bír, akik 
önzetlenül, egyértelmű akarattal töltik be nehéz 
hivatásukat az esperességben. A közgyűlés befe-
jezte után a lelkészlakon közebédre voltak hiva-
talosak az ünnepelt felügyelő tiszteletére a főespe-
res. a szomszédos lelkészek és a türkösi egyház-
községnek vezető tagjai. Itt a kiválóan gondos há-
ziasszony vette át az intéző szerepet két türkösi 
származású kedves és figyelmes tanítónőnek se-



gédkezése mellett, a hagyományos magyar ven-
dégszeretet hők ez ii áldomásának felszolgálásával. 
Számos és érdekes pohárköszöntőben sem volt 
hiány. Ebéd után a felügyelő lelkész elnök-
társával — a kit a kötelesség hivott — temetésre 
ment, hogy részt vegyen eljegyzett egyház-
községe siró bánatában is, egy kesergő család 
bánatos veszteségénél, megvigasztalásánál. Az 
ünnepély kedves összhangjának kiegészítéséül 
megemlítem, hogy az ünneplő közönség nevében 
üdvözlő taviratok küldettek Zelenka püspöknek és 
Molnár Viktor esperességi felügyelőnek. A türkösi 
egyházközség a bemutatkozásból Ítélve jól válasz-
tott, adja Isten, liogv a kezdetnek legyen állandó 
üdvös folytatása. 

A borsodi indítvány tárgyalására tervezett cong-
ressus elmarad, mert az illetékes egyházkerület 
gyűlése kimondotta, hogy bizalommal tekint a 
közös bizottság működése elé, s külön congressus 
tartását nem tartja szükségesnek. Az indítványozók 
annak következtében visszavonták indítványukat. 

A szepesmegyei lelkészi egyesület II. r e n d e s 
közgyűlése okt. 13-án tartatott meg Poprádon. 
Az niés előtt úrvacsora szolgáltatott Wünschen-
dorfer Károly és Wittchen Ede lelkészek tény-
kedése mellett. Az ülést Weber S. egyesületi elnök 
nyitotta meg, az egybegyűlt testvéreket ssivélyesen 
üdvözölvén és következőket jelentvén : Szepes me-
gye minden lelkésze, vallástanára és segéd-lelkésze 
tagja testvéregyletünknek, kiknek száma -10-re fel-
rug. I'resedésben van még S\omolnok és Majerka. 
Holló-Lomnic\ uj lelkésze még nem jelentkezett. 
Az alakulás nehézségein túlesvén, az alapszabályok 
értelmében a practicus kérdések megoldása terére 
kell lépni. Az egyesületi könyvtár létesítendő, mely 
a tagok rendelkezésére álljon. Továbbá népies ira-
tok szerkesztése kívánatos volna a házasulandók 
felvilágosítására a vegyes házasságok tekintetében, 
miután kath. részről ugyanazon fegyverrel ellenünk 
élnek. A/. elnöki indítványok elfogadtattak és liatá-
roztatntl, hogy Lőcsén a megye központjában le-
gyen a parochiális könyvtár helye, Rat\enberger 
másod lelkész vezetése alatt. Egyszersmind határo-
zattá emeltetett, hogy az egyesület mint testület 
belép a prot. irodalmi és a Luther-társaságba, mind 
a krl egyesület kiadványait megőrizvén a megala-
pított könyvtárban. A második indítványt, a népies 
iratkák kiadását tekintve, ez a nézet egyhangúlag 
elfogadtatott, hogy a korelnök az elnökséggel egye-
temben képezzenek védbizottságot, a hivek jogait 
a vegyes házasságokban oltalmazzák, szükség ese-
tében iratkákat is adjanak ki és forduljanak ezek 
iránt a „Spevnik" bizottsághoz és a „Luther-társa-
s<7g"-hoz. Miután a lelkészek az egyesület közgyű-
lésére napidíjat kapnak, méltányos, hogy a vallás-
tanárok és a s.-lelkészek is ezen jótéteményben 
részesüljenek, mi iránt az illető községekhez for-
dulni fog a fraternités. A pénztáros Kallath K. be-

mutatja a számadásokat, melyek rendben találtat-
tak. A papi öltözéket illetőleg eltógadíatott, hogy a 
lelkész magánéletben fekete tisstességes ruhát fél-
magas kalappal, — hivatalosan a barellet Lutlier-
rokkal viseljen, melynek mérete és szabása be is 
lett mutatva. Az egyes körök: Késmárk, Poprád és a 
bányavárosok köre működését tekintve határozta-
tott, hogy az ülések jegyzőkönyveit okvetetlenül 
küldjék be az elnöknek, hogy tudomására hozas-
sék, mit végeztek, mit dolgoztak a körök tagjai és 
hogy ezen hivatalos okiratok az egyesület levéltá-
rába elhelyeztessenek. Igy támadott és szerkezte-
tett p. o. a Matricnla Moleriana a Szepességen a 
XVI. században az egyesületi lelkészek által, kik 
ez által a kulturviszonvokra nézve igen fontos és 
becses forrásművet hagytak az utókorra. A jövő 
tételeket tekintve, az elnök a körelnökkel együtt 
megbízatott azok megállapítására, valamint a püs_ 
pük úr is felkérendő, hogy netalán egyes tárgyakat 
az egyesület rendelkezésére bocsáson, megvitatás 
céljából. A szepes-szombati kör indítványt adott be, 
mely el is fogadtatott, miszerint a supplicátió mint 
már nem korszerű intézmény eltörlendő volna, 
annál inkább, mert az ujabb időben a tanulók mint 
turisták meglátogatják a községeket és a paplakot 
Következtek az előadások. Weber S. a szepesi XXIV * 
városi lelkészek teslvérülelének történetét adta ;lő, 
melynek alapszabályai az 1298-ik évre vihetők 
vissza. A reformatio elterjedésével az ev. lelkészek 
is megtartották az egyesületet, az alapszabályok 
több pontját megváltoztatván az uj idők és tanok 
kívánalmai szerint, AZ ellenreformátioval elpusztult 
mint sok más szép intézmény, az egyesület is, m e r t 
annak tagjai számkivetésbe kergettettek. 11. Rákócy 
Ferenc segítségével az ev. égyhéz jogaiba vissza 
helyeztetvén, 1796-ban az egyesület is megnyittatott 
id. Buchhot\ György Nagy-Lomnit\ ev. lelkész-főes-
peres elnöklete alatt. Ezen egyesület örökébe lépett 
a szepesmegyei ev. lelkészek testvérülete, melytől 
reméljük, hogy oly hiven fogja megoldani feladatát 
mint azt elődei évszázadok előtt tették. Következett 
még Faix Mihály és Köck Aurel előadása ; de 
miután az idő már nagyon előrehaladott volt, a 
dolgozatok jövőre fognak előadatni, mire a szépen 
lefolyt gyűlés berekesztetett. Weber S. 

I roda lom. 
Erdélyi Protestáns Lap. („Theol. Kar a ma-

gyar egyetemeken" cím alatt.) ,,Szerencsére az 
állam ingarenciája a felekezetek lel készképzésére 
nem követeli a kizárolagos államosítást. .\z egye-
temi theol. fakultások nem azonosok a lelkészkép-
zés állami kizárólagosságával. Akár a képzés, akár a 
minősítés mozzanataiban megoldható a kérdés anél-
kül, hogy a jogosult igények csorbát szenved-
nének s egyik tényező a másikat háttérbe szo-
rítaná. 



Véleményünk szerint a képzés terén az, hogy 
az állam a maga képzése mellett - - a melyet úgyis 
a felekezetek soha sein bocsáthatnának át az ál-
lam teljes rendelkezésébe — a felekezeti képzés 
jogát is meghagyná — mint pl. a felekezeti és ma-
gán iskolákat — s legfennebb ennek elismerését 
tenné függővé, vagy tanügyi vagy anyagi oldalról 
bizonyos feltételektől : a fél megoldásnál is rosszabb 
volna, mert az ellenségeskedés — ha még „ver-
senyhnek kereszteltetnék is — kikerülhetetlen 
lenné s vagy egyik vagy másik oldalon megbő-
szülné magát. Másfelől világos, hogy a miként az 
egyházak nem mondanának le a minősítés jogá-
ról lelkészeikkel szemben : úgy az állam képzése 
is a minősítésre való befolyás nélkül igen keveset 
érne. 

A kettőnek : a képzésnek és minősítésnek 
egyformán mindkét fél: állam és egyház befolyása 
alatt kellene állnia, hogy értéke legyen. Azonban 
ebben sem valami mixtum compositumot értek, a 
mely csak összeütközésre vezetne, hanem fokoza-
tos együttes befolyást ugy, hogy a képzésre is, a 
minősítésre is ugy az állam, mint az illető egyház 
gyakorolhassa a maga érdekei szempontjából jogo-
sult és megkívánható befolyását. 

Az államot a pap csak annyiból érdekelheti, 
hogy egyfelől megvan-e neki az az általános tu-
dományos színvonalú képzettsége, melyet a nép 
valláserkölcsi vezéreinél meg kell kívánni, s a 
melyneK fontosságát maga az állam azon tényben 
elismeri, hogy a reá szorult lelkészeket állami tá-
mugatásában részesiti ; másfelől, hogy tudásukat 
és befolyásukat a magyar nemzeti állam érdekei-
ben érvényesítsék. Az egyháznak a papnál a\on 
felül (s nem annak ellenére vagy rovására) mély 
vallásos felekezeti egyházi tudatot és a megfelelő 
gyakorlati tevékenységre való arravalóságot is kell 
keresnie. Igy állván a dolog a tudományos theol, 
képzés az állam, a felekezeti tudat és gyakorlati 
képzés az egyház szorosabban vett érdeke s az 
ezekben való minősítés is e szerint kellene hogy 
megoszoljék egy az állam befolyása alatt álló tudo-
mányos theol. államvizsga s egy az egyház befo-
lyása alatt álló felekezeti és gyakorlati lelkés\képe-
sitó vizsgálat között. Csak a ki az elsőt sikeresen 
letette, jelentkezhetnék a másodikra s az állam 
senkit lelkésznek el nem ismerne az első, az egy-
házak senkit nem alkalmaznának lelkészül a máso-
dik vizsga nélkül. 

Az állam a maga egyetemein nem felekezeti 
theol. fakultásokat állítana fel, hanem egy általá-
nos vallástudományi kart, a melyen az előadó ta-
nárok menten minden egyházi befolyástól, tisztán 
csak tudományos arravalóságuk alapján beállítva 
a tanszabadság teljes érvényesülése mellett mű-
ködnének, legfennebb a különböző tudományos 
irányzatok képviseletére párhuzamos tanszékekről 
is gondoskodnék. Itt gondoskodnia kellene egy 
összehasonlító vallástörténelmi, egy vallásbölcsé-
szeti, két párhuzamos egyháztörténelmi, 2—3 szent-
könyvek történelmi és exegetikai ismertetését 
munkáló s ezek segédtudományait kultiváló pár 
összesen 10—12 tanszékről, a melyek közt szere-
pelhetnének a kulturhistoria, nemzeti történet, 

egyházjog stb. E három éves cursus fölé — mely-
nek végén volna leteendő a theol. államvizsga — 
rendezné be az illető egyház a maga továbbképző 
felekezeti oktatását a dogmatikával és ethikával s 
a gyakorlati theol. ágaival 2—3 rendes tanárral és 
megfelelő docensi személyzetfel 1V2—2 évre. mely-
nek végén volna leteendő a felekezeti lelkészképe-
sitö viszgálat. 

Igy mind az állam, mind az egyházak meg-
kapnák jogos részüket és befolyásukat az oly fon-
tos lelkészképzésre, kölcsönösen respectálván egy-
más jogait és hatáskörét." 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. N. Ön arra kíváncsi, miért olyan dühös Sze-
berényi L. Zs. a szerkesztőkre ? A felelet egyszerű : 
mert a szerkesztők őtet még bírálni is merik, sőt 
még néminemű gyarlóságokat is szólnak benne. 
Minthogy magam is szóltam már arról, hogy őtet 
hogyan ismerik otthon, Csabán, ide iktatom csabai 
napilap egy nyilatkozatát, a mely annyira kihozza 
Szeberényit a sodrából, hogy nem illetékes helyen 
adta meg reá igazságtalan válaszát. A nyilatkozat 
igy szól : „Köpcsészéket kérünk ! Válasz a csabai 
Lepsényinek. A Kossuth-gyalázó csabai pap, Sze-
berényi Lajos Zs. K. V. T. I, A. zokon vévén, — 
hogy a minap Veres József orsz. képviselő, Korén 
Pál, csal:ai lelkész és a „Pesti Hirlap"-róla szóló 
véleményét leközölni merészkedtünk, — egy, a 
nyilvánosság teljes kizárásával megjelenő s a köz-
biztonságot havonta egyszer veszélyeztető „Szemle" 
című szatinirozott csomagolópapírban, — a mely-
nek telekukorikolásáért Szeberényi Lajos Zs. K. V . 
T. I. A. helyett egy tót Strohmann a felelős — 
nekünk ront és felénk köp. Teljesen értjük, ha 
Szeberényi Lajos Zs. K. V. T. 1. ii-nak fájdalmasak 
voltak a B. H. hasábjain megjelent dolgok, a mint 
értjük azt is, hagy azokra — saját külön gusztusa 
szerint rágalmakkal felel. Ez egyszer még — de 
most utoljára megtiszteljük hát ezt a kocsis-imitátort 
azzal, hogy válaszoljunk a firkájára és kijelentjük, 
hogy az, a ki ezt az újságot a „Szemle'" című 
skarmicli-alanyban „revolverlapnak'- minősítette : 
vagy hamis vádló, vagy olyan sajnálatraméltó 
teremtés, a ki babarci Schwartzer Ottó úr háza 
vendégekép fogja itthagyni ezt a „revolverlapokkal'-
tele földtekét. Ez a válaszunk a „Szemle'- című 
„sajtóhibában" megjelent köpésre, a mely ellen 
egyéb védekezést nem tudunk, mint hogy alázattal 
kérjük a hatóságot a köz nevében : lássa el a 
csalDai Kossuth-gyalázót köpcsészékkel és írja rá 
nagy betűkkel mindegyikre : „Ide köpj !" Nem tu-
dom ezt a nyilatkozatot elég ,.szellemesnek'- találta-e 
Szeberényi L. Zs. ? A mit ellenem írtak, magán 
ügyemben, egyházi lapomban, illetéktelen helyen, 
minden apropos nélkül, tehát keresett rosszakarattal, 
azt kegyes volt „szellemesnek" Ítélni. Igaz hogy Sze-
berényi L. Zs. válasza sein volt erre semmivel sem 
szellemesebb, de még szelídebb sem, legkevésbbé 
paphoz és templomhoz, hírlapíróhoz méltó ! A 
milyen a mosdó, olyan a törülköző. Bizony romlik 
a világ, még egy Szeberényi L. Zs. előtt sem esik 
hasra bámultában és hódolattal az ofvan sem a .ki 
nem is püspök fia, nem is lehet püspök soha. — 
H. J. Szívesen. — B. P. Egyéb közlemény miatt 
maradt el eddig. — D. A. A jövő év első télére is 
előfizetett a most küldött összeggel. 
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Az 1902 . évi verseczi ipar es gazdasági kiállitá-
tàson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi = 

orqona-épiiő müintézet 
(villamos üzemre berendezve 

Temesvárott. 
Szállít kitünö, legújabb 

rendszer szerint készí te t t 

nrr. pneumatikus = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á r a k mellet t . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vételnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
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Pályázat. 

^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 27—28 

baktai EGRY FERBNCZ 
haranyöntö 

K i s - G e j ő e z , Ungmegye . 
Ajánlom harang-
öntő műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

m 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t kérni ! 

Kivonat az elismerő i ratokból: 

Községi bizonylat. 
Melynek értelmében alantirott elismerem ós lűtelesen 

bizonyítom azt, hogy tek. Egry Ferenc kis-gejőci harang-
ön tó úrtól 181)2. évben templomunk részére egy nagyobb 
és kisebb harangot vettem, mely harangok küíső szépsé-
gével és öss/.hangzásával teljesen megvagyunk elégedve. 

Kelt Bereznik (Máramaros.) 1893, május hó 21. 
Szoták József, 
esperes-lelkész. 

A nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegyéhez 
ta r tozó felsőesztergályi egyház 

lelkészi állomása 
üresedésben van, a r ra pá lyáza t h i rde t te t ik . 
Évi fizetés készpénzben 1680 korona, stóla, 
lakás és félhold kert . Szolgálat i nyelv t ó t — 
magyar . 

Pályázók fo lyamodványaika t folyó évi 
nov. 10-ig alólirott espereshez küldjék be. 

Szivák, 1904. október 14. 
Wladür Mihály 

103. 2—1 esperes. 

Segédielkészt 
keresek, a kinek fizetése havonként i részle-
tekben 1120 korona, bútorozot t szoba, fűtés 
és kiszolgálat tal . 

Újvidék, 1904. okt 20-án. 

Belohovszky Gábor 
105. 1—1 ág. h. ev. főesperes. 

A tó t evange l . Is tent iszteleteknél használ t 

. A . G - 3 ± S 2 s T J D . A . 

Balt ik Fr igyes püspök szerkesztésével uj, át-
dolgozott és bővitet t k iadásban megjelent . 
Egy pé ldánynak az á ra kötve 7 korona. 

Megrendelhető Budapesten a Hornyánszky 
V. cégnél, va lamint Körmöcbányán Raab Ká-
roly esperesnél. io6—1—1 

A lelkész és tanitó urak becses figyelmébe és szíves 
felkarolásába tisztelettel ajánlom az itt következő munkáimat : 

1. „Keresztyén Vallástan" ág. h. ev. ismétlő iskolák ós 
konfirmandusok számára. Molnár, Nissen, Zábrák sz. után 
— szabadon — irta Feyér Gyula pürkereci ág. h. ev. lelkész. 
Zeidner Henrik tulajdona. Brassó 1897. 8-ad rét alak, 90 ol-
dal, kemény kötésben 56 fillér. 

2. „Vasárnapi, ünnepi Evangyéliumok é s Ep i s to lák" 
Protestáns egyházak, lelkészek, tanitók, iskolák és családok 
használatára. Összeállította Feyér Gyula pürkereci ág. h. ev. 
lelkész. Zeidner Henrik tulajdona. Brassó kis 8-ad rét alak. 
Fűzve 60, kötve 80 fillér. 187 oldal. 1900. év. 

3. „Adventi, Böjti Imák és Tanítások" p r o t e s t á n s l e l k é -
szek és tanitók használatára. Ince Dániel és Herej>ei Gergely 
ev, ref. tanár és lelkész után — kiegészítve Sántha Károly 
ág. h. ev. lelkész eredeti föimáival. Összeállította és rövid 
záróimákkal ellátta Feyér Gyula ág. h. ev. lelkész. I. rész. 
Adventiek : 8-ad rét alak, 77 oldal, fűzve 1 kor. 20 fillér. Jl-ik 
rósz Böjtiek: 8-ad rész alak, 1-15 oldal, fűzve 2 kor. 20 fillér. 
Herz tulajdona, Brassó, 1898. 

Nevezett kiadó tulajdonosok mind a 3 műből 10 példány 
után egyet, elárusítónak 25%'kot adnak. 

A kiadók felkérésre mutatvány példánnyal is szolgálnak, 
Pürkerecen, 1904. október 19-én. 

Teljes tisztelettel 

Feyér G ynla 
107. 1—1 ág. h. ev. lelkész. 



Pályázat. 
A XII I . városi egyházmegyében Szo-

molnok bányavárosi németa jkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pá lyáza t 
hirdet tet ik. 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az 
ev. iskolában a val lás tant előadni. 

Ezen állomással következő jövedelem 
van összekötve : kényelmes lakáson, ker ten 
és stólán kivül az egyházközségi pénztárból 
747 K 24 fillér, szántóföldek használata , széna 
és fai l letmények. Kamatok , városi segél}' és 
offer tórium ok cimén 452 K 76 fill. A kong-
n ia kitesz 543 K 46 fillért. 

Pályázók felkéretnek felszerelt folyamod-
ványaika t f . é. október hó 31-ig Weber 
Samu főespereshez Szepesbélára beküldeni. 

Igló és Leibic 1904. okt. hó 5. 
A b e t e g főesperes h e t y e t t 

Kübecher Albert 

V ü á g h i r t i ! 
a B F l m B I l « f e s t é s z e t i müintézet a ki-
ü j j l \ i - l \ UIMJ válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—5 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj- , a q u a r e l l - é s p a s t e l l f e s t é s b e n fénykép után 
4 8 — 6 3 . cm. nagyságban ára . .. 20 k o r o n a 

Legfinomabb kivitelű B l o m - , P l a t i n -
é s k r é t a r a j z á r a 5 k o r o n a 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„^ORO" festészeti cqüinfcézet 
B u d a p e s t , VII . , Rot tenb i l l e r -u tca 46. 

alesperes . 
Münnich Kálmán 

101. 3—3 egyházmegye i felügyelő, Iymi'Jfgc-Mi'ß&'Jl '̂ß. 

Készí t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOíVIBATMlLY. 
R a k t á r : Budapest , V., Lipót-körut 15. = 

Gazdasági gépeket, szerí^L Benzin és szivógáz-motorokat . Í J Í 
B e n z i n - m o to r o s c s é p l ö k é s z l e t e k. 

Malomépitészet : Ĵ] hengerszékek, m i n d e n e szakmába vágó 
'_ pép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. 

25 25—16 
Különlegesség: Legújabb szerkezetű csavaros 

és szabad, víznyomású borsajíck. 
Osborne D. M.-féSe v i lághírű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

I magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 


