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M u l t é s j e l e n . 

Legyenek nagy eszméid — bolondnak, legyen 
szived — higvelejünek mondanak, törd szét 
láncaikat, s panaszkodni fognak, hogy megsérték 
karjaikat, vezesd egy jobb jövőház s vándor-
lásuk alatt Aegypt hastálait fogják kérni tőled, 
mutasd nekik Istetüket, s elfordulnak tőled, 
hogy arany bornyujokat imádják. 

E ö t v ö s . 

Mid'n lapunkat 1858-ban, több hittel mint 
sikerre való kilátással, megindítottuk, jogta'an bito-
rolt hatalom dúlt az országban, mely a hazafiságot 
eg^sz a sziv szentélyéig üldözte. Lapunk e szentélyen 
belül foglalt helyet, s igy méltán várhatta, hegy 
szűkre kimért terén háborítatlan engedik működni 
és nem zavarják anélkül is elég tövises pályáján. 

Számításunkban csalódtunk; mert a hazafiság-
nak is menedékül szolgálni akaró lapunkat a hata-
lom annál éberebb gyanakodással kisért i , minél job-
ban kellett azon szellem erősödésétől tartania, mely-
nek ápolására vállalkoztunk. 

Lélekben és igazságban egyesileni s ez egye* 
sitás által erős és imposans egyházi közösség alko-
tására dolgozni volt első órától fogva kitűzött célunk, 
mely a neki nem kedvező erők oszlatására dogozó 
li talmat természetesen riasztotta. 

Hogy ezen antagonismusból keletkezett küzde-
lemben mi huztuk a rövidebbet, magától értetik. 
De szellemi célokért szenvedett külső vereség a lel-
ket sohasem csüggeszti; szenvedtünk, a mit szen-
vedni kellett és haladtunk előre. 

A történelem, mint tudomány, nem foglalkozá-
sunk; de a szabadságügyre való tekintetből mindig 
kiváló gonddal tanulmányoztuk a társadalmi fejlő-
dés azon mozzanatait, melyek a szabadságra hatá-
rozó befolyással voltak, s azt találtuk, hogy a sza-
badsági harcok vezérférfiii mindég első sorban az 
egységet sürgették. I I . Rákóczi Ferenc emlék pénzt 
veretett, melynek eeyik lapja egy oltárt ábrázol, 
ehez három különböző hitfelekezet p a p j a egy-egy 
fadarabot visznek a raj ta lobogó tűz tásáraáplál 



s a kép felett e felirat olvasható: coiicurrunt ut 
alant. 

A történei m efféle tanulságain okaivá, figyel-
münket mind elejétől fogva oda irányoztuk, hogy 
mellőzve mindazt, mi elválaszt, mi az apostollal 
szólva „vitatkozásokat támaszt inkább, hogynem mint 
istenben való épülést," az egyházi eleinek mind ama 
közhuman tási mozzanatait érvényesítsük, melyek sze-
retetben egye. ttíiek. Belmissió, a könyörület művei, 
a szellemi munkások helyzetének javítása, protestáns 
irodalom áj olása, a tudomány népszerűsítése, s mind-
ezek nagyobb mérvű eszközlése a különvált k rületek 
egyesített közremű ölése által : ezek voltak a célok, 
melyek elérésére törekedtünk. 

Eleintén a viszonyok kezünkre dolgoztak. A 
hatalom, mely a nemzet öss e< jogá t confiskálta 
volt, utoljára a protestáns eg)házra is rákeritette 
a sort. E i.dezés címe alatt hatalmi tény á tal a 
magyar protpsíantismus százados létalapjainak fel-
forgatása vétetett célba. — Az önkény minden 
emeltyűi mozgásba hozattak és Béc-ben percig 
sem kétkedtek, hegy miután a hatalmas katholikus 
egyház békéül türte történelmi jogainak eiőszakos 
bolygatását, a s kkal gyöngébb és szegény protestáns 
egyház még köszönettel is fogja fogadni oly rend 
szer behozatalát, mely a szereplőknek hatalmat, 
rangot, a szegényeknek nétti segél)t biztosított. 
Annál biztosabban hittek pedig sikerre számithüni, 
n jután nem egy coup.ict nagy testülettel, hárem 
külcnvált g)öüge csoportokkal volt dolguk. 

Azonban félreismerték a protes'antismus szellemét 
és a testületi élet öif ntartási törvényét. A mit a nyu-
galom napjaiban a leghőbb törekvés nem birt kivinni, 
meghozta a közös veszedelem: felköltötte az együvé-
tartozás tudatát, és mint egy varázsü ésie megérlelte 
minden protestáns emberben azt a meggy ."ző lést, 
hegy istenen kívül nincs másban menekvés, mintha 
egyuáf mellett állunk, együtt és egymásért cse-
lekszünk. 

Oly napok jöttek azután, midőn az isten mint-
egy közelebb jővén az emberi lélekhez, abba bátor-
ságot és tettre kész önzetlenséget önt. A közfellán-
golásban, nely a sziveket egy akaratban egyesítette 
oly jelenetek tünttk föl, melyek a több mint tiz 
éven keresztül hallgatagon tűrő nemzet kebelében 
az önkény eml eieit megdől ben tették és szándékuk 
megváltoztatására bírták. 

A pátens vissza lett vonva és megkezdődött 
a restitutio. 

Semmi sem tanulságosabb mint e restitutio tör-
ténete. A válságos percek multával, a veszély sze-
rencsés leküzdése után egyid-ig a fölébredt testvéri 
szellem utórezgései m^g ére^he'ők voltak ; ezek behatása 
alatt történt, hogy a lezajlott mo/galon vezérférfiai 
Debreczenben 1860. sept. 25 én egybegyűlvén, az 
egyházi gyűlések képviseleti alapra fektetését, és e 
rendszer minden fokozatokon át történendő keresz-
tülvitelét rövid tanácskozás után elfogadták, és ké-
sőbb az egyes superintend ntiákkal is elfogadtatták. 

Lapunk, mely a pátens ideje alatt a mozgalom 
egyik főeszközót s a szereplőknek találkozási pont-
ját képezte, a vihar lezajHsa után mini oly dolgo-
kat sürgetett, melyek képesek legyenek az elszige 
telt, gyakran egymás.-al ellenkező, egymást paraly-
záló részek közt köteléket alkotni s egységet 
megáilapitani. 

A sok mindenféle üdvös dologból, melyet pen-
gettünk, valami csak megfogamzott mindég. Missíó-
ügy, árvaügy, takarék-magtárak, papi értekezletek 
s több ilyfélek felkarolása megindul, s uj életre köl-
tötte az egyház miuden rendű és sorsú tagjait. 

Időközben az 1861 ikí rövid alkotu ányosdit 
felváltott a a bécsi kamarilla forralta utolsó beolvasz-
tási kísérlet. Egy uj provisorium a I>aoh-korszakbeli 
kényuralom minden idítleaségeit felújította. — 
Külső látszat szerint ott álltunk ismét, hol az 
ötvenes években; de aki a dolgok mélyére pillantott, 
hamar észrevehette, mily nagy horderejű a két 
helyzet közti különbség. 

61 előtt a kamarilla a maga győzelmét tel-
jesnek és biztosítottnak hitte, a n mzet pedig 
resignatióval tűrve, csak az európai viszonyok 
valamely v é l e t l e n constelhtiójától várta üdvó+; 
61 után ellenben a nemzet Deák felírásában jövő-
jének oly biztos program mját birta, melyben minden 
hazafi megegyezett, s épen ez egyeit eluüeég bizlo-
sitotta neki a békés és törvényes ellentállás diadalát, 
mig Béc-ben csak a' bureaukratikus rcvideszüség 
adhatta Schmerling aj iára a büszke „várhatunk" 
kifejezést; a csak kicsit is messzebblátó politikus 
észrevehette már akkor az észak és dél felől felvo-
nuló vihart, mely utoljára is oda kényszeritette a 
dynastiát, hogy sz. István koronájának aegise alatt 
keressen menedéket. 



Mi volt a jelzett átmeneti években a mi törek-
vésünk, megmondja az 1862 végén irt „int az idő* 
cirnü vezércikkünk, e következőkben: 

„Eddig- a szervezkedéssel foglalkoztunk; most 
arról kell gondoskcdnunk, hogy a f. lállitott ós jónak 
talált szervezet biztosítására kellő anyagi alapot 
teremtsünk.* 

„Mindenki értheti, hogy itt az egyházi dome-
stikára célozunk.* 

„Egyházi életünk biztosítására szolgáló emez 
intézmány létrehozásának m^g csak első stadiumában 
vágjunk, és senki nem csodálkozhitik, ha egyelőre 
minden egyházkerület külön, az eddig használt és 
szokásban volt eszközök által kíván célt érni.* 

„Meggyőződésem szerint azonbin, egyházunknak 
mint társadalmi intézménynek jövendője biztos alapra 
fektetve mindaddig nem lesz, míg ama föltételnek, 
mely minden társadalom létrejöttének és fennmara-
dásának alapja, elégtéve nincs; értem a kölcsönös 
segélyezést, m8ly által a g\öngébb biztosíttatik az elnye-
letés ellen, az erősebb pedig h i t t lma gyakorlásában^ 
javai élve/etében, a háborgattatásfól ovatik meg, s 
midőn erejéből másoknak ád, öregbiti öntevékenysé-
gét, mely minden emberi boldogul hatásnak legkiapad-
hatlanabb kútfeje." 

„Mig hazánkban számos egyházak lesznek? 
melyeknek jelszavuk : mindenki gondoskodjék önmagá-
ról, — addig sem az ügyefogyott egyházakon se-
gítve, sem ők maguk a fejlődés azon fokára emel-
kedve nem lesznek, melyen^ a szellemi élet áldásos 
működése kezdődik.* 

A t . közönség ismeri a tényezőket, melyek e 
szépen megindult törekvésünknek útját állták. Nem 
háborgatjuk tehát a kedélyeket azok újbóli felso-
rolásával. 

E hagyatva azoktól is,kiknek érdekébea kiindultunk, 
föl kellett egyelőre hagynunk az eszme létesítésével, 
s jobb időkre várva, iparkodtunk csekély erőnket más 
téren érvényesíteni. 

Leszorítva a gyakorliti cselekvés teréről, más 
utón kisértettük meg a hosszas passivitas alatt már-
már tespedő lemondásra h»jló lelkeket felvillanyozni 
és ébren tartani. 

Megindítottuk az eszmeharcot a tudomány te-
rén ; és ha nem hoztunk is létre világraszóló müve" 
ket, annyi bizonyos, hogy sok oly elemet ébresztet-
tünk mozgalomra ós feltörekvésre, mely az -lőtt véka 
alá rejtve tétlen pangott . 

Ami e téren azóta törtónt: minő felszámithat-
lan hatással volt a protestáns -szellem élesztésére a 
hitalapok vizsgálat alá vétele, s e kérdéseknek a 
protestáns közönség elibe vivése, mikép tisztalt és 
erősödött a tudomány légkörében a vallás odi, hogy 
legyea a társadalmat vógcélji felől eszméitető ha-
ladási hatalommá; mikép idézte elő eme haladási 
törekvés a múlthoz tapadók hátráló kisérleteít, ós 
mikép eszközlendik ezek ép 3a ellenkezőjét annak, 
a mit céloznak — mindazt elfogulatlan lélekkel 
hiven elmondani, a jövőnek lesz feladata. 

Annyi bizonyos, hogy az 1861 ós 1866 közt 
lefolyt várakozási éveket jobban hasznosítani aligha 
lehetett, mint hogy Bethesdánk ama gyógyforrásait 
megindítottuk. 

Végre 1 8 6 5 végével megnyílt újból az or-
szággyűlés, — a nemzet akaratának nem igen ked-
vező au^priumok közt ugyan eleintén ; de csakha-
mar isten keze nyúlt az események bonyodalmai közé, 
ós véget vete a kamarilla kicsinyes mesterkedéseinek. 

A miért a nemzet három századon keresztül 
küzdött, meghozta a hét napig tartott porosa hadjárat. 

Magunk u rai lettünk, képviseleti alapon rend-
szeresített törvényhozással s nyilvánosság ós szabad 
sajtó által korlátolt felelős kormánynyal. Magyarország, 
mint önálló, Ausztriával szövetkezett állam, helyet fog-
lalt az államok tanácsában, és befejeztetett a harc, 
melyet a nemzeti párt három századon keresztül jobbára 
a protestanlismus segélyével vívott a jezsuitákra tá-
maszkodó osztrák absolutismus ellen. 

Az országos dolgok e fordultával & protestáns 
egyház államhozi viszonya más lett, s oly körül-
mények közé jutott, melyek változott helyzetéhez ké-
pest működésének is okvetlen uj iránypontokat je> 
löltek ki. 

Azon órától fogva, hogy a felelős magyar mi-
nisztérium az alkotmányos élet működését nem egy egyház, 
nem egy vallásfelekezet, hanem a nemzet közbizalmá-
ból iuditotta meg, ós a törvényhozás, hogy országunkat 
az európai polgárosodás közösségébe bevezesse, oly ál-
lam !anok alapján folytatja újjáalakító munkáját, melyek-
ben mindennek inkíbb jut hely, mint ez vagy 
amaz egyház ténykedésének, — azon időtől fogva, 
mondom, ép oly veszedelmes lett országos közjogi 
kérdésekben spet'íice protestáns nózpontokat érvénye-
síteni akarni, mint amilyen szükségparancsolta, üd-
vös volt az olyatén torelvéi a 48 előtti időkben. 

Akkor a romanisumstól támogatott osztrák absolu-
* « ? Sk 



turnussal szemben a protestantismus a nemzeti alkot-
mányos politika képviselőjéül tekintetvén, az igaz 
hazafi, akármely vallásfelekezethez tartozott, a pro-
testáns kérdés elébbvitelében a haza szabadság-
ügyének diadalát látta, amiért is az országgyűlé-
seken a prorestánsok mellett többnyire katholikus 
szónokok harcoltak. — Most ellenben, midőn az 
1867-iki kiegyezkedés folytán az ortzág, nagyjiból 
legalább állami belszervezetének önállóságát vissz?*-
nyerte, másfelől a törvényhozás a modern államtan 
színvonalára emelkedve, a vallásfelekezeteknek egy-
házi dolgaikra nézve egjforma szabadságot ád , de 
viszont egyiknek sem enged avatkozást az országos 
ügyek intézésébe: most a protestáns igényeknek túl-
szárnyalt régi jogalapokon való örökös hangoz-
tatását a katholikus nagy többség, ha egyébként 
még oly türelmes is, annyival inkább hajlandó 
praepotens tolakodásnak venni, minél bizonyosabb, 
hogy ha egyszer országos ügyek intézésében egy-
házi szempontok érvénye-itendők, akkor minden 
esetre a 8 milliónyi katholi kunság igényei első sorba 
jönnének. 

Lehet, hogy ma, midőn önhibáink miatt az 
állami élet láthatára elborult, és a politikai számi-
tásnak tájékozási pontjai homá]yba vesznek, sokan 
vakmerőségnek veendik a jelen államviszonyokra 
való olyatén támaszkodást. 

Nem gondolják meg, hogy az egyháznak ál-
lamhozi régi viszonyát világesemények ingatták meg 
oly képen,- ho y annak alapföltételeire nézve reactio-
narius változtatást tenni, nem Magyarország, de ha-
talmasabb oly állam sem igen merészelhetne, mely-
nek a világtörténelem intézésébe közvetlenebb be-
folyása van. 

Másfelől az olyan számítás bölcseségét sem igen 
birjuk felfogni, mely a jövendőben bekövetkezhető 
veszteségek fejében jelenét teszi ki a biztos vesze-
delmeknek. 

Mert kézzelfogható tény, miszerint a vál-
tozott viszonyok tekintetbe nem vétele azonki 
vül, hogy egyházunkat, mely századokon keresz-
tül a szabad eszmék szolgálatában hurcolt, a 
politikai reactió táborába tereli, túlfelől e szoros 
ragaszkodás a régihez, separatisticus irányánál fogva 
megörökiti egyházunk anyagi tehetetlenségét, mely a 
múltban különösen onnan származott, hogy nemcsak 
a szorosan vett egyházi szükség-e1 ről kelle t mint 
felekezetnek gondoskodnia, hanem tekintve az*-, hogy 

az országos tanügy az egyetemtől kezdve az utolsó 
népiskoláig a clerus kezében központosult, az is-
kolaügynek protestáns szellemben vir&goztatása egy-
házunkra nézve életkérdés volt. 

S irne e ponton veszi kezdetét amaz egyházunk 
ír ebeiében még ma is folyó vita, melynek a convent 
kérdése csak egyes részletét képezi. 

Mi a dolgot egyszerűen igy tekintjük. A nem-
zeti [árthoz csatlakozott magyar pro'estantismus szá-
zadok £ta ostromolta a nemzet kebelében magát 

megfészkelt absolutismus fellegvárát, melyet a roma-

riisinus sáncai sok ideig hozzáférhetlenné tettek. 

1848-ban esáncok, 1867-ben pedig maga a vár is 

a nemzet kezébe került. — Ezzel mi elérkezettnek 

hittük az időt, hogy a vár beosejébe vonuljunk s 
a nemzet többi tagjdval kezet fogva, a hosszas ost-
rom alatt sok nélkülözéseket szenvedett embereinket 
lehető kényelembe helyezzük. 

Mások azonban ugy vélekednek, hogy miután a 
vár bensejében ellenséges elemek maradtak, nekünk, 
ha a nemzeti párttól elválva is, meg kell tartanunk 
a régi szabad ég alatti ostromló positiónkat, hogy 
sárban, fagyban nyomorogva folytassuk azt a munkát 
mely vagy befejezhető a nemzeti kormány létrejöttével, 
vagy be nem fejezhető soha. 

Szivesen elismerjük azonban, hogy nem könnyű 
dolog a nagy közönséggel megértetni, mikép eshetik 
az, hogy ami tegnap még egyedüli erény volt, ma meg 
nem engedhető tévedéssé, holnap tán bűnné is 
válhassék; de viszont tagadhatatlan az is, hogy a 
48 előtt követett egyházpolitikának az országos ügyek 
ujabb fordulata mellett elébb utóbb a mienkkel el-
lenkező oly iránynak adhat túlsúlyt, mely. midőn 
egymástól idegen elemeknek természetelleni érintke-
zését idézné el*, azoknak, ha csak részbeni kielégí-
tése is, ugy egyházunk, mint a nemzet helyrehoz-
hat] an hátrányára válnék. 

Mert csak mondjuk ki egyenesen: Amint ma a 
politikai viszonyok európaszerte állanak, az állam 
mindenütt a középkori romanismus gyámkodása aló'.i 
teljes emancipatiojára törekszik, de mindenütt annál 
több engedményeket kénytelen most még az államel-
lenes ultramontan tanoknak tenni, minél kevesebb 
tá&asztékra számithat a vele egyenlő célokra törekedő 
protestantizmusban. 

Röviden, az egyházunkban kifejlett nézetkülönb-
ség ellép formula,ható: Tiszántúl a proteHáns egy 
ház feladatát ma is, mint régenten, a létért való 



küzdelembe s abba helyezik, hogy mindazon óvóesz-
közök, melyekkel a protestáns egyházat a regnum 
marianum-fóle Magyarországban körül kellett bástyázni, 
ma is megtartandók, miből önkényt következik egy-
felől a jelen fokozott igényeknek teljes elhanyagolása, 
másfelől a tevékeny erőknek szélmalom-harcban való 
emésztése. 

Ezzel ellenkezőleg, mi elérkezettnek Iáijuk az 
időt, hogy a megóvásból a továbbfejlesztésre, a ré-
ginek fentartásából annak okszerű javítására merjünk 
át. Mi is k:szülünk Larcra, s tán kemény harcra, de 
nem a jogállammal, mely velünk egy célra törekszik, 
hanem ép<n az államra támaszkodva mind kettőnk 
ellenségévé, az ultramontanismussal 

Hogy ezen elkerülhetetlen harcban megállhas-
sunk, amitől mind magunk erkölcsi és anyagi fel-
virágzása, mind a nemzet összes jövője függ, arra 
nézve kettő okvetlen szükséges: egy az, hogy ma-
gunk jól szervezett, compact egészszé alakuljunk 
a másik, hogy a folyamatban levő jogállam alaku-
lásának nem csak hogy ú t já t ne álljuk, hanem azt 
kitelhetőleg elő is segítsük. 

Tiszántúl azonban jónak látták a dolgok me-
netét a kijelölt mindkét irányban megakasztani. 
Az egyesülést, központosítási fictióval riasztva ütöt-

ték el ; az államközi viszonyra nézve pedig a régi 
confessionalis politika nézpontjait fogadták el irány-
adók ul, mely utóbbinak veszedelmes voltát eléggé 
bizonyítja már csak azon egy körülmény is, hogy 
ugy magunk mint a jogállam termés-e'es ellenei z 
ultramontanok, a tiszántúliak abbeli í j i l i tkozatai t kitörő 
örömmel üdvözölték.u 

Hogy mindezek dacára az egyházke öleteknek 
közös működésre való egyesülése elé b utóbb be fog 
következni, azon peicigse.n ké 'kedünk; mert nem 
szabad föltennünk, hogy az összes j rotes 'ánsegyház 
elébb-utóbb meg ne ragadja hhető előmenetelének 
leghathatósabb eszközét, különösen miután jelen sza-
kadozott á'lapotunkban szemlátomást mindmelyebb 
hanyatlását tapasztalja. 

Mikép lesz az a köztünk fenforgó elvi különb-
ségek mellett kivihető? erre József nádornak egy, 
az 1836 iki országgyűlés alk-,Imával ejtett bölcs 
megjegyzésével felelünk : „Az egyesülés csak 
addig mhéz, mig általános elv által nos elvnek téte-
tik ellene ; mihelyt részletekbe bocsátko uuk, sokkal 
könnyebben egyesülünk." 

B a l l a g i M ó r . 

T A I F I C - A . . 

S z á m a d á s 
az 1873-ik év folytán szerkesztőségünknél begyült kegyes 

adományokról. 
A Hase-st ipendium r é s z é r e : Szerkesztőségüok 

2 tallér. Baráth Ferenc 1 tallér. Stehlo János 1 tallér. 
Nóvák Mihály 1 tallér. Poszvék Sándor 1 frt. Weber 
Samu 1 frt. Linberger István 2 frt. Haffner Lajos 1 frt. 
Összesen 5 tallér és 5 frt. 

A budapes t i ref . t l ieologiai coiiYictus r é s z é r e : 
Békássy József 5 frt. Kelecsényi Mihály 6 frt 30 kr. 
Összesen : 11 frt. 30 kr. 

A pro tes táns-egyle t r é s z é r e : Kármán József 2 
frt. Kálmán Gyula 2 frt. Összesen: 4 frt. 

A prot . orsz. á rvaház r é s z é r e : Kármán József 
tagdija 3 frt. Szalacsy János 2 frt. Arany Antal 4 frt. 
Iládi Lásílóné úrhölgy 1 frt. Títh András Kecskemétről 
3 frt. Ferenci Krisztina úrhölgy 2 frt. Scharfel Károly 
10 frt. Kis Endre Albertiről 6 frt. 20 kr. Decsi Károly 
1 frt, Bernát György 10 frt. Zelenka Pál 36 frt. Bodicki 

Kálmán' 5 frt. A makói ref. egyház tagdija 6 frt. Csorba 
Farkas 1 frt. Németh Károly 6 frt. 20 kr. Ifj. Pap Sá-
muel 6 frt. 11 kr. Csisko János 3 frt. A kassavídéki 
reformegylet tagdija 6 frt. A nyíregyházi ev. egyház tag-
dija 6 frt. Bartholomaeidesz Jáuos tagdija 6 frt. Nikelszky 
Mátyás tagdija 6 frt. Főző László 3 frt. Bittér Károly 2 
frt. Gecsei Iéter 11 frt. A k u n s z e n t m i k l ó s i 
r e f . e g y h á z a l a p í t v á n y u l 100 frt. Kiss 
Gábor 24 frt. Ábrahám István és Kiss Adolf 8 frt. 10 
kr. Lukács Dániel 1 frt. 60 kr. Somogyi L^jos 2 frt. 
Gönczy Benő 3 frt. 83 kr. A kisdobsai ref. uj házasok 
2 frt. Bierbrunner Gusztáv 35 frt. Tóth Gábor Szabad-
szállásról 12 frt. 44 kr. Poszvék Sándor 6 frt, Sztehlo 
József fcagdij 3 frt. Zelenka Pál a confirmandusok tagdija 
fejében 6 frt. Petz Gyula 5 frt. Gyikó János 6 fit 60 
kr. Bognár Endre 6 frt. Lükő Béla 4 frt 75 kr. Kálosi 
Géza 1 frt 70 kr. Molnár István Binya-Szent-Királyról 2 
frt 50 kr. A kisszentmártoni ref. egyház confirmándusai 
5 frt, Detki Juliáima 2 frt. A belsösomogyi egyházmegyei 



papi kör tagdija 6 frt. A kővágó-eörsi confirmándusok 50 
kr. Cékus István tagdija 6 írt. A rozsnyói ev. nőegylet 
tagdija 6 frt. a rosnyói confirmándusok 6 fr. Bkdics Ist-
ván 5 frt. Schnell Károly tagdija 3 frt. Kovács József 
Görgetegről 2 frt 13 kr. Kálmán Béla 5 frt. Bornemisza 
Zoltán, Gyula és Elemér testvérek 80 kr. Kontra Imre 50 
kr. A medgyesi ev. confirmándusok 3 frt 90 kr. Az ádándi 
ref. confirmándusok. 1 frt. Csont Domokos 1 J r t . 
Kiss Imre Urai-Uj faluról 2 frt. A dobsinai ev. 
nőegylet tagdija 6 frt. Nagy Sándor T,-Nagyrév-
ről 1 frt. A fokszabadi ref. confirmándusok 1 frt. 
Darabos Sándor 6 frt. Gyikó János 2 frt 10 kr. A 
gyömrői ref. confirmándusok 60 kr. Az újvidéki ref. con-
firmándusok 7 frt 30 kr. Kulcsár Sándor tag 'íja 6 frt. 
Zeke Lajos 4 frt. Gunyics György 2 frt. Neuman Vilma 
1 frt. A győrvidéki ev. papság tagdija 6 frt. Soós Ká-
rolyné úrhölgy tagdija 6 frt. pótlék 1 frt. Debreczeni 
Sándor tagdija 6 frt. Kovács Gáborné úrhölgy 3 frt. Bé-
kássy József 2 frt. A gyönki ref. confirmándusok 2 frt. 
A kosdi ref. confirmándusok 1 frt 13 kr. A szigetmo-
nostori confirmándusok 1 frt 50 kr. A nyíregyházi con-
firmándusok 7 frt 34 kr. Kiss Pál Csicsóról 1 frt 30 k r . 
A békési ref. egyház 6 frt. B a l l a g i - L e h ó c z k y 
I d a a l a p í t v á n y u l 100 frt. Bierbrunner Gusztáv 
9 frt 66 kr. Ermel Gyula 2 frt. Gallé Andor 2 frt 50 
kr. Gyurátz Ferenc 15 frt. A nagygeresdi ev. egyház 6 
frt. Édes Albert 2 frt. A szarvasi ev. egyház tagdija 
6 frt. A gödöllői confirmándusok 2 frt 35 kr. Blázy 
Lajos 10 frt 10 kr. Nagy Sándor Lébenyről 6 frt. 
Szentpéteri Sámuel 4 frt. Páll Endre 2 frt. Nyiri Péter 
I frt. Az ókécskei confirmándusok 2 frt 10 kr. A szent-
lőrinci tanulóifjúság 20 frt. Frenyó András 5 frt 30 kr. 
A kassai confirmándusok 14 frt. A szalontai ref. confir-
mándusok 2 frt 55 kr. Mockovcsák István 5 frt. Kovács 
János Hernád-Németiről 2 frt. A h-dmezővásárlielyi ref. 
confirmándusok 7 frt. A kassai ev. egyház tagdija 12 frt. 
Mockovcsák János 30 frt. Berzsenyi Miklós 20 frt. 
Kocsy Lajos 5 frt. Kontra Imre 10 frt. A nagydorogi 
ref. egyház 2 frt. Békássy József 2 frt 50 kr. Halász 
Imre 4 frt. kiskovácsii ref. egyház 5 fit. Kovács Antal 
Terehegyről tagdij 6 frt. Baltazár Antal 8 frt 30 kr. 
Kiss Pál CsicFÓről 11 frt 70 kr. Somogyi Antal Tarján-
ról 3 frt 70 kr. A Csanádi ref. egyház 30 frt. Bernát 
György 10 fr t . Fördős Lajrs 5 frt. Csuthy Zsigmond 
5 frt. Kazincy Emil 1 frt. Nagy Benő Sukoróról 3 frt 
20 Lr. Bergmann Lajos 3 frt 20 kr. Horváth Mibály 
Lepsényről 6 frt. Jeszenszky Nándor 2 frt. Rác János 
I I frt. Kelemen István 1 frt. Németh Károly 21 frt 
90 kr. Szente Zsigmond 2 frt. Összesen : 959 frt 79 kr. 

A tályai ref. egyliáz részérc : Gaál György 
gyűjtése 7 frt 32 kr. 

A száfoédi unitár, egyliáz részére: Tóth Dániel 
Ernődről 1 frt. 

A vályi egyház részére : A kunszentmiklósi ref. 
egyház 5 frt. 

A visontai egyliáz részére : A kunszentmiklósi 
ref. egyház 5 frt. 

Egy, a cliolerában elhunyt családfő utódai 
részére: Békássy József 1 frt. Kerecsényi János 50 kr. 
Z^iv^ra György 10 frt. Poszvék Sándor 1 frt. Yasadi 
Balogh Lajos 1 frt. Békássy Sándor 4 frt. Kovács János 
ref. esperes' 5 frt 45 kr. Foltényi Vilmosné úrhölgy 1 
frt. Kubicsek Alajosné 50 kr. Tóth József 50 kr. Tóth 
Lajosné úrhölgy Ispotályról 1 frt. Kacsóh Lajos 1 frt. 
összesen : 26 frt 95 kr. 

A nálunk ez év folytán begyült adományok össze-
véve tesznek 1025 frt 36 krt. 

Az árvaházi naptár elárusitásáb51 hozzánk bekül-
dött ősszegeket egyenest Hornyánszky Victor úrhoz, az 
egylet pénztárnokához tettük át, s ennélfogva ezekről a 
számadást Ő fogja a maga helyén és a maga idejében köz-
zé tenni. 

Az 50-dik számban nyugtázott adakozások Hor-
nyánszky urnái folytak be s igy ezekről nem mi szá-
molunk. 

Ha számadásunkból valakinek adománya tévedésből 
kimaradt volna, méltóztassanak bennünket figyelmeztetni 
s mi e tévedést azonnal helyreigazítjuk. Egyúttal kérjük 
azon adományozottakat, kiknek még rajtunk netalán 
követelésük volna, szíveskedjenek nyugtájukat beküldeni 
s mi ezt azonnal kiegyenlítjük. 

Szerk. 

Külföldi egyház és iskola. 
R e i n k e n s p á s z t o r l e v e l e : A p á p a 

nov. 21-iki nevezetes encyclikája ellen Reinkens német 
ó-kathol. püspök egy terjedelmes pásztorlevelet bocsátott 
ki decemb. első felében, melyet ha már lapunk szűk 
tere miatt egész terjedelmében s előbb nem közö lhettünk 
legalább egypár érdekesebb passus által ismertetjük. 

„A pápa — úgymond Reinkens — azon szavakkal 
kezdi meg körlevelét, hogy neki, pápáskodása ideje alatt sok 
szomorú és keserű dolgot kellett tapasztalni és el-
tűrni ; — azonban nagyon távol áll attól, hogy e sok baj-
nak és rosznak az okát önmagában keresse — sokkal tá-
volabb és sokszor nem is létező okokban keresi azt. Ám-
bár általában beismerte azt, hogy nem méltó arra, hogy 
isten helytartója legyen (Nos — licet immerentes), még 
is a megközelithetlen isteni igazság fénykoszorujával veszi 
magát körül és oly hangon beszél, mintha azt kérdezné: 
„Ki tud közületek engemet hibával, bűnnel vádolni ?" 

A pápa a világon levő nyomornak legfőbb okát a 
„szabadkőmüvesi szekták"-ban keresi, bármi néven ne-
veztessenek is azok; e szektákból alakul „a sátán zsina-
gógája, mely csapaijait az egyház ellen gyakorolja és azt 
megtámadja," 



Minél inkább ismeri valaki a mai civilisatiót és cul-
tur-államainkban a mozgató erőket, annál nagyobb cso-
dálkozással ke'l hogy fogadja e nyilatkozatot egy oly 
n a gy egyház iőnökének szájából." 

Ezután birálat alá véve az átkokat, szitkokat és 
káromkodásokat, melyeket a pápa Németországra és 
Svájczra szórt, valamint a nevezett államok intézményei 
és törvényei ellen intézett lázító passusokat, igy folytatja 
Reinkens : 

„Valóban bámulatos, hogy a pápa azzal dicsekszik, 
hogy püskökeivel együtt szigorúan megtartja a világi ha-
tóság iránti engedelmességet sz. Pál szellemében, s mégis 
ugyanazon lélekzettel a legfontosabb törvényeket, azon 
ürügy alatt, hogy ellenkeznek Isten parancsával, kárhoz-
tatja, semmiseknek, lelkiismeretben nem kötelezőknek nyi • 
latkoztatja, és igy feloldozza az alattvalókat az engedel-
messég kötelme alól, nem csak, sőt biztosítja a törvény 
áthágójf, s őket a vértanukkal egy rangra helyezi! ! Per-
sze a kormányok ezúttal nem sokat félnek. Azon öntu-
dat, hogy erkölcsi eszmét képviselnek az isteni világrend-
ben, elősz.bja nekik kötelességüket és a történelem 
rettenthetlenekké teszi őket. A legfelelmesebb és legtündök-
lőbb pápa,, ki csak vahhaa földön létezett, III. Ince elvetette 
az angol Magna Chartát, eget, földet felhívott ellene, 
átokkal és interdictummal sújtotta; de azért a charta 
még sem vészéit el, nagygyá tette Anglia népétés ez nem 
vesztette el a keresityénséget. X. Ince Z *lus Domus Dei 
nevü bullájában roppant haraggal vetette el a westphaliai 
békét, illetőleg annak az egyházra uézete szerint káros 
határozatait, a múltra, jelenre és jövőre nézve érvénytelen-
nek és semmisnek jelentette ki; VI. Pius még 1789-ben 
is figyelmeztető a német püspököket, hogy az egyház soha 
sem ismerte és fogadta el ama békekötést, — és ime, 
mégis a uémet püspökök, kik oly egygyek a pápával, 1872. 
sept, 20 án egy hivatalos emlékiratban a törvények feletti 
és elleni képzelt jogokat épen azon westphaliai béke-
kötésből származtatták le, melyet a pápák két századon 
keresztül oly erényen kárhoztattak; IX. Pius 1868. jun. 
22-én az osztrák alap'örvényeket mint aljasakat elvetette, 
semmiseknekjés érvényteleneknek nyilatkoztatta, — és 1873-
ban ugyanazon pápa megengedte az insbrucki jezsuiták-
nak, hogy egy reversalis által kötelezzék magukat, mi-
szerint ama borzalmas és alávaló törvényeknek engedel-
meskedjenek." 

A pásztorlevél többi részeiben védelmezi Reinkens 
az ó katholiciamust a pápa röppentyüszerü mennykövei ellen-

A H a s e - s t i p e n d i u m ü g y é b e n . A Hase-
stipend'um kezelésével megbízott .álasztmány részéről egy 
irat közlésével bízattunk meg, mely bizonyára érdekelni 
fogja mindazokat, a kik lapunknál adakoztak az említett 
stipendiumra, söt biztatjuk magunkat a reménynyel, hogy 
ösztönül fog az szolgálni ujabb adakozásokra, melyeknek 
illetékes helyre való juttatását továbbra is szívesen ma-
gunkra vállaljuk. A kérdéses irat igy hangzik : 

É lapok némely olvasói talán még emlékezni fognak 
ama felhívásra, mely a mult évi 26-dik számban közölte-
tett s mely igy hangzik: 

„F. évi junius hó 4-én ünnepelte Jéna „az ö r e g 
H a s e " ötven éves jubileumát. A jubilálónak tudományos 
jelentősége messze kihat ugyan a mi német hazánk, a 
kis Thüiingia határain tul : mégis mindenek előtt itt a 
t h ü r i n g i a i ppság az, mely kevés kivétellel e nagy-
rabecsült férfiú lábainál és müveiből nyerte egyháztörté-
nelmi és részben dogmatikai képzettségét is. Alólirtak 
ennek következtében e l s ő b e n is a thüringiai tartomány-
egyház összes papságához; s rögtön u t á n a a jubiláló 
m i n d e n többi tisztelőihez, kik i áma, mint akadémiai 
tanár vagy theologiai iró iránt hálaköszönettel tartoznak, 
azon sürgős felhívással és szívbeli kérelemmel járulnak, 
hogy az örömünnepet, tegyék emlékezetessé e g y á l t a l á -
u o s , t a r t ó s , az ü n n e p i n a p r e n d k i v ü l i s é g é t 
k i f e j e z ő , a j u b i l á l ó s z e m é l y i s é g é v e l r o k o n s 
az ő t u d o m á n y a k ö v e t e l m é n y é n e k m e g f e l e -
l ő mii l é t e s í t é s é v e l . 

E célra nézve a következő javaslattal állunk elő : 
Önkénytes adakozások által alapíttassák egy 

„Hase-stipendinm". 

Az alapítvány Hise pártfogása alatt fog állani s 
neki a theologiai fakultás többi tanáraival való együttes 
kezelés végett át fog adatni. Közelebbi határozatokat 
alulirt comité által választandó bizottság a jubilálóval 
együtt hozand. A jubileum napján az adakazóknak egy 
küldöttsége kézbesitendi az addig befolyt és előjegyzett 
összegekről szóló oklevelet." stb. 

E felhívás kibocsátása után az ügy további keze-
lésével egy választmány lőn megbízva, mely a követke-
ző ujakból áll: Stier diaconus, Dr Lipsius egyházi ta-
nácsos, Blochmann főpolgármester és Lange szímtanácsos, 
mindannyian Jénában. 

A választmány elérkezettnek látja az időt az eddig 
eredményről röviden a következőkben értesíteni a ma 
gyarországi prot. lap olvasóit. 

A mai napig befolyt 763 tallér, 21 ezüst 'garas 
és 6 pfenning, ebből 100 tallért a jénai tanulók egylete 
adott. 

A bevételből szállítási, nyomtatási stb. dijak fejé-
ben kiadatott 29 tallér 17 ezüst garas és 6 pfenning ; 
ezt levonva, az alapítvány jelenleg 734 tallér és 4 ezüst 
garasra rúg, mely összeg kamatozólag elhelyeztetett. 

Ezenkívül 396 tallér, 6 ezüst garas és 5 pfenning 
alá van írva s 1874, január 1-sejéig befizetendő, ugy 
hogy ez aláírási összeg befizetése után az alapítványi 
összeg 1130 tallér 10 ezüst garas és 5 pfenning leend. 

Es alkalommil midőn kijelentjük, hogy a Hase-
alapitváuyra ezntán is köszönettel elfogadunk adományo-
kat, kérjük ezeknek beküldését Lange számtanácsos úr-
hoz Jénába. A további eredményről és a stipendiumra 
vonatkozó közelebbi határozatokról, mely utóbbiak a 



jubilánssal egyetér'őleg fognak hozatm, nem mulasztjuk 
el annak idején értesiteni e lap közönségét. Jena 1873. 
nov. 28. Dr. Lipsius. Blochmann. Lange. Stier R. 

Könyvismertetés. 
Egy káldei okmány a vizözönről. 

A Chaldaean account of the Deluge, from terra cotta 
tablets founcl at Niniveh, and noiv in the British Museum. 
Tivo photographs, ívith translation and text by Geo. 
Smith, of the Orientál department, British Museum-
London, 1872. W. A. Mansell and Co. 1—7.1. nagg 4-r. 

Ugy látszik, hogy korunk a szellemi nyeremények 
kora. Álig fedezte fel Tischendorf 1859-ben a biblia egyik 
legfontosabb, még eddig a legrégibbnek tekinthető codexét, 
a sinai kéziratot, mely e lap f. évi 13-ik számában is-
mertetve is lőn, — már ismét egy igen nagybecsű ok-
mány van kezeink között a biblia egyik sajátszerű elbe-
szélésére, a vizözönre vonatkozólag. Az emberi elme so-
kat foglalkozott e kérdésekkel: honnan keletkezett az 
az elbeszélés, a melyet a biblia a vizözön előtti embe-
rekről, azok hosszú életéről eléad? hol volt az első em-
berek lakhelye, a paradicsom? és honnan származott a 
vizözön mondája? Az emberek e kérdések megfejtésére 
nézve teméntelen elméletet és magyarázatot állítottak fel, 
elkezdve a betűszerinti és észszerütlen magyarázaton a 
legtúlzóbb rationalismusig. Da mind ez ideig semmi ki-
elégítő feleletet nein tudtak adni e fontos kérdések megol-
dására. Nem, mert a görög korszak előtt tejesen hiányoz-
tak az adatok, a melyek ily nagy-fontosságu kérdések-
nél alapul szolgálhattak volna. Azonban a Ninivehben kö-
zelebbről történt kutatások oly két táblát (fég!át) juttat-
tak az emberiség birtokába, a melyek ha az elébbi kér-
déseket ezúttal teljesen meg nem fejtik is, de minden-
esetre uj és az eddiginél tisztább világot vetnek azokra. 
Ez okból helyén látom a bibliii tudomány emez ujabb 
okmányát e lap t. olvasóival kissé részletesen megis-
mertetni 

Tudjuk, hogy Berosus, káldei pap, Kr. e. 260 körül 
megírta a babylon-ká!dei birodalom történetét*) a tem-
plomi irattárakban tett kutatásai alapján. Az itt nyert 
adatok nyomán egy elbeszélést is közölt a vizözönről em-
lített munkájában, a mely meglepőleg hasonlitott ahoz, a 
melyet a Mózes első könyve eléad. De a theologusok két-
ségbe vonták ez elbeszélés hitelességét. Részint annak a 
biblia elbeszélésével való felötlő hasonlatából, részint ab-• 

ból, hogy Berosus Kr, e. 260 körül élt, tehát ismerhette 
és átvehette a biblia elbeszélését, részint pedig, mert semmi 
oly káldei adatot nem lehetett felmutatni, a mely a Kr. 
e. negyedik századnál régibb lett volna, azt húzták ki, 

*) E történetnek ma csak töredékei vannak meg,.,, melyeket 
Richter Lipcsében 1825-ben kiadott. Ugyané töredéket C o r y is 
kiadta „Ancient Fragments" cimü munkájaban. 

hogy a Berosus elbeszélése nem eredeti, csupán módol-
tott másolata a bibliai elbeszélésnek. Ide járult az is, 
hogy azok a theologusok, a kik e kérdéssel foglalkoztak, 
mind a bibliai inspiratio feltétlen hivei levén, nem tud-
ták elképzelni, hogy a biblia a vizözön mondájára vonat-
kozólag csupán másodrangú kútfő lehessen, s létezhessék 
okmány, a mely tekintélyre nézve felül álljon a biblián. 

Azóta e kérdés eldóntöttnek látszott egészen a leg-
újabb ideig. Nem is igen bolygatta erről az oldalról 
senki, mert nem volt biztos alap, a mire támaszkodni le-
hessen. Azonban a Smith György, jeles régiség-buvár, 
ügyessége kimutatta, hogy a Berosus elbeszélése hiteles 
és nem a bibliai monda másolata. A Smith értesítéséből 
az is kitűnik, hogy mind a mellett, hogy a vizözön mon-
dája Babylon vidékén nyerte azt az alakot, amelyben azt 
a Mózes könyve eléadja, szoros kapcsolatban áll a Maha-
barata és a Puranak által említett mondákkal ; sőt az is 
kitűnik, hogy a sémi népnek a Tigris és Eufrat vidékére 
letelepedése előtt, ott egy művelt nemzet élt, annak vi-
rágzó Lodalma volt, s ebből vette át a sémi nép a viz-
özön mondáját más mondákkal együtt. 

Ugyanis Berosus, Abydenus és Menander szerint 
Kr. e 1700—2000 évvel egy ős hegyi nép, egy scytha nép, 
élt a Tigris folyótól északra fekvő elámi hegyek közt, a mely 
az ugro-altaji nyelvcsaláddal rokon nyelvet beszélt, az ék-
irásna'^ feltalálója, terjesztője, s a történetírásnak nagy 
kedvelőj? volt*). E hegyi nép felkerekedvén, ott hagyta 
ősi fészkét és lejött a Tigris és Eufrat közti termékeny) 
síkságra ; arra a földre, a melyet a biblia káldeának ne-
vez. E nép magát uj hazájában „ a k k a d o k n a k ("J^^), 
s nyelvét „a k k a d n y e l v n e k " nevezte. Fejedelmei ugy 
látszik eleinte Ur-ban laktak az Eufrat nyugoti partján, 
s uralmukat lassanként egész Babyloniára kiterjesztették. 
Később azonban e helyen külön független királyságok 
alakultak, a melyek mindenikének meg volt a maga fő-
városa, a mely nemcsak a fejedelem székhelye volt, ha-
nem egyszersmind központja volt a tudományosságnak és 
irodalomnak is. Ily fővárosok voltak U r, a honnan a 
zsidó hagyomány Ábrahámot származtatta, továbbá N i-
n i v é , L a r s a , A g a n e , B á b e l , E r e k h , S u -
r i p p á k**) és N i p u r, mely négy utóbbit a keztink 
alatti ékiratok is emiitik. 

Miként később a Ptolomeusok, ugy látszik az ak-
kadok fejedelmei is nagy kedvelői és előmozditai voltak 

*) W é b e r Gy. Világtörténet. 5 köt. 161. lap. Ez oly fon-
tos mozzanat, a mely megérdemelné, hogy ne csak theologusok, 
hanem philologusok és historikusok is foglaikozzanak e kérdés-
sel. En azt hiszem, hogy a Kahlea terén tatt és teendő felfedezé-
sek nagyobb világot fognak deríteni az ős magyarok eredetére, 
történetére és nyelvére, mint a bokharai és tibeti utazásoknak 
sikerült. 

**) S u r i p p á k vagy a Berosus által emiitett S i p p a r a , a 
melyet a káldeabeliek „a nap városának" neveznek, valószínűleg 
nem más, mint S i p a r („a nap Lkhelye"), ma S u r a , mely meg-
felel a biblia S e f a r v a i m elnevezésének. 



a tudományosságnak és irodalomnak. Tartományaik fő-
városaiban könyvtárakat alapítottak, s oda nemcsak sa-
ját íróiknak munkáit gyűjtötték össze, hanem lemásol-
tatták é3 összegyűjtötték azokat is, a miket a többi 
tartományok irói a csillagászatra, föidmivelésre, törvényre, 
történelemre és költészetre vonatkozólag iríak. így ala-
pította meg az Aganei híres könyvtárt egyik Sargon Kr. 
e. 1700 körül, kinek fia Naram-Sin azt az ur-i, érekhi, 
s más könyvtárakból szerzett másolatokkal szaporította, 
így alapíttattak könyvtárak Úrban, Larsában és Erekh-
ben, s egyebütt. 

Az altaji népekkel rokon akkadok után nemsokára 
egy sémi gyarmat is telepedett le Káldeábau, a melyet 
a tartomány urai, sajátságos nyelvök miatt „ k u t y a 
n y e l v ü e k n e k , " vagy S u m i r i k n e k neveztek, 
mely elnevezés később helynévvé vált, és valószínűleg nem 
más, mint az ó testamentorn „Sinár" elnevezése. E 
sémi nép eleinte alárendelt helyzetben volt, s kereske-
déssel és iparral foglalkozott. Később azonbau a művelt-
ség az akbadoktól hozzájok is béhatott; ők is megked-
velték a tudományokat, lunen van, hogy nuár nagyon ko-
rán lefordították az akkadok munkái egy részét saját 
nyelvökre, s könyvtárakat alapítottak. E könyvárak egyike 
volt a ninivei, a melyet Assurbanipal az Assarhaddon fia, 
a fennebb érintett tudománjokra vonatkozó munkák assyr 
fordításaival 03 különböző kiadásaival gazdagított, mely 
fordításokat téglákra *) és papyrusra írtak, ékírással. 

Ez utóbbi, az A s s u r b a n i p a l által alapított 
könyvtár az, a melyet Layatd közelebbről a ninivei ro-
mok közt, a hajdani assyr királyi pa'.ota omladékaiban 
felfedezett. Layard azoLnal intézkedett, hogy a felfede-
zett drága kincs Európába küldessék. D>3 fájdalom, sem 
a pakolásnál, sem az elküldésnél nem fordítottak elég 
gondot a feltalált iratokra. Az irattáblák a pakolás köz-
ben ezer meg ezer darabra törtek, a felpakolás után pe-
dig több láda irat a Tigris folyóba esett és odaveszett. 
É^ igy csak tizenkét tábla jutott el a brit muzeumba, 
az is darabokra törve. A brit muzeum mythikai és 
mjthologiai osztálya aztán ez irat-töredék eket átadta 
Rawlinson-, Norris-, Cox- és Smithnek összerakás és el-
olvasás végett, a kik a nekik átadott töredékeket össze-
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rakták, az azokon levő ékiratokat leolvasták, az assyr 
szöveget angol nyelvre fordították és az összerakott irat-
töredékeket lefényképeztették, s igy megmentették és meg-
ismertették a világgal. E féifiak fáradságos munkája sok 
világot dérit az assyrok történetére, s kétségtelenné teszi 
előttünk azt, hogy az assyrok mythologiájokat, a vizözön 
mondájával együtt, az akkadoktól nyerték. 

A Smith értesítése szerint, a Ninivében talált tizen-
két táblán talált mondák egy naphősre, Izdubarra, vo-
natkoznak, s egy mondakört alkotnak, — ugy azonban, 
hogy minden egyes tábla egy-egy külön álló, de a több i-

*) Az assyrok irataikat elébb lágy agyag táblákra irták, 
az igy elkészített lapokat megégették, s ez úton állandósították. 
Az igy elkészített táblát nevezik t e r r a c o t t a táblának. _ 

S PAPA 

ekkel összefüggő mondát ad elé. A vízözönről s^óió monda 
a tizenegyedik táblán van, amelyet Smith 80 darabból 
állított össze. Ilyenformán a tizenkét monda megfelel az 
év tizenkét hónapjának, és az állatöv tizenkét jegyének, 
s ebből a tizenegyedik táblán levő monda épen annak a 
hónapnak felel meg, amely Kákhában nedves, esős szokott 
lenni, t. i. januáriusnak, 

A kezünk alatti monda szövegének tartalmából az 
tűnik ki, hogy az egyike a későbbi assyr dolgozatoknak, 
hogy annak eredeti szövege az é r e k h i * ) könyvtárból 
került Ninivébe, és vagy sémi nyelven volt irva eredeti-
leg, vagy ha nem, akkor korán történt az eredetinek sémi 
nyelvre való fordítása. De hogy ez okmány eredetije mikor 
Íratott, vagy mikor fordíttatott le, azt bizonyosan megha-
tározni nem lehet. Hogy nagyon régi, ennek bizony-
ságául Smith azt hozza fel , 1) hogy a kezünk alatti 
okmányban variansok és magyarázó jegyzetek vannak, 
amelyeknek az okmány eredetijének létre jötte után 
kellett abba becsúszni; 2) hogy az assyr fordító vagy 
másoló ne.n ismervén az eredeti okmány némely régi 
hieratikus jegyeit, s következőleg lefordítani sem tud-
ván , meghagyta és átvette azoknak eredeti alakját. 
A kezünk alatti okmány régiségére mutat az is, hogy 
Smith összehasonlítván ezt az I Sargon idejéből kelet-
kezett okmányokkal, ugy találta, hogy az sokkal régibb 
ennél. Ilyenformán a kezünk alatti vizözön-monda akkad 
eredetije korábbi a Krisztus előtti 17-dik századnál. S 
ha már a Ninivében talált, és egy naphős körül csopor-
tosított mondakörnek, vagy külön részekből egy egészszé 
alkotott hős-költeménynek, ersdetije a Kr. e. 17. század-
ban létezett, akkor az egyes részeknek még régiebbekuek 
kell lenniök, s csak ezek egyenkénti eléállása utáa szed-
hették össze, s jöhettek létre variansok és magyarázó 
jegyzetek. 

Az assyr fordítás eredetijére nézve Smith továbbá 
ugy vélekedik, hogy annak, amint azt a szövegből ki le-
het venni, egy oly uralkodó korában kellett létrejőni, aki 
a mythikus korszakba tartozik, s akinek nevét, minthogy 
ez oly monogrammokkal van irva, a melyeket ő phonetice 
elolvasni nem tud, a név jelvényeinél fogva I z d i i b a r -
nak nevezi. Ide mutatnak a kezünk alatti mondában elé-
adott mozzanatok, milyenek az a házasság, amelyet Istár 
istennő Izdubárnak ajánl ; ama korszak szörnyei; Izdu-
barnak az istenekről való látomása ; az ő utja az átvál 
tozott Sisithez ; továbbá az Erekh városa mythikus meg-
hódításáról szóló különös elbeszélés, a melyrélfogva azok 
az istenek és szellemek, akik e városban laktak, állatokká 
változtak, csakhogy a hódító dühét kikerüljék, — mindezek 
oda mutatnak, hogy a monda a történeti korszak előtt 

*) Ezt bizonyítja az is, hogy Assurbanipal, a kinek idejében a 
vizözön mondája assyr nyelvre fordíttatott, szoros viszonyban ál-
lott Erekh várossal. Midőn egész Babylonia ellene lázadt, Erekh hű 
maradt hozzája, s azért Assurbanipal visszahelyezte oda a N a n a 
istennő hires képét, a melyet at elamiták azelőtt 1635 évvel onnan 
elvittek volt. 



keletkezett Később az akkadok ir<5i feljegyezték, s ezektől 
átvették az assyrok. 

És már ennyi előzmény után térjünk rá magának a 
szöveg tartalmának megvizsgálására. Hogy ezt jobban 
megérthessük, szükségesnek látom előre bocsátani a 6 - -10 . 
táblák tartalmát főbb vonásokban ; mert csak ekkor ért-
hetjük meg tiszten a kezünk alatti monda szövegét, s 
csak ekkor fejthetjük meg, h gy miként jött belé a víz-
özön mondája e mondasorozatba. 

(Folyt, következik.) 

S i m é n D o m o k o s . 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Nagy tiszteletű szerkesztő ur ! Nagy-Szent-Miklóson 
f. hó 16-kán temettetett el a város egyik köztiszteletben 
észesült polgára, a 75 éves, róm. kath. vallású Krizsanich 
József, ki munkás közhasznú életének, s a vallásfelekezetiség 
szük korlátain felül emelkedő keresztyéni szeretete és 
jótékonyságának azon ritka szép jelét adá, miszerint 
a mi helybeli evang. egyházunknak, és még három más 
vallásfelekezethez tartozó egyházaknak — hátra maradt 
szerény vagyonából — végreodetileg, külön-külön 100 
ftot hagyományozott. Mulaszthatlan kötelességemnek tar-
tom e nemes tettet — az elhunyt emléke iránti kegyelet-
ből — egyházam nevében, becses lapja utján nyilvánosság 
elé bocsátani. Nagy-Szent-Miklóson, 1873. decemb. 17-én. 
Jeszenszky Nándor, lelkész. 

* Jótékonyság. Baranyamegyében a szt.-lőrinci 
urodalomban, Tarcsa pusztán, Nádasy István és Kálmán 
testvérek saját költségükön csinos, cseréppel fedett iskola-
házat építtettek s az iskolákat a szükségesekkel fölsze-
relték és a szegényebbeknek könyveket is osztogatnak. A 
taiiitó fizetése mintegy ötszáz frtra megy. 

* Dr. S l a u e l i L ő r i n c szatmári püspök 
em régen p ü s p ö k i m e g y é j é b e n a, néptaní-

tók és segédlelkészek viszonyait megvizsgáltatván, azon 
szomorú tapasztalatra jutott, hogy a megye tanítói s se-
gédlelkészeinek nagy része csak 60—80 frt évi fizetéssel 
van ellátva, A püspök e bajon mennel előbb segíteni 
akar, s még ezen esztendőben fogja a nevezettek fizetéseit 
saját jövedelmeiből szabályozni ugy, hogy egyre legalább 
200 frt évi járandóság esik. A pótlékok a püspöki jö-
vedelemből körülbelől 22,000 frtot igényelnek. 

* Somogymcgye Csákány községének kath. lakos-
ságáról azt irják a Politikai Újdonságnak, hogy egy 
disznóólnak sem való rozzant viskóban tartanak 9 0 - 1 0 0 
gyermeket az egészség, sőt az életbiztonság veszélyére. 
Dombon (Máramarosmegyében) pedig egyátalában semmi 
iskolai lak sincs. Tanteremnek alkalmas helyiség kibér-
lésére a hitfelekezeti községi elöljáróságot mind az egy-
házi, mind a közigazsatási hatóság már számtalanszor 
fölszólította, intette és sürgette. A községi elöljáróság 
pedig a tacitót támrdta meg: vigye ki házi bútorait sa-

ját tanítói lakának egyetlen lakszobájából s ott tanítsa a 
gyermekeket. Ugy de ez a tanítói lak, a mellett, hogy 
szalmával tél-tul födött roskadozó épület, még oly szük 
is, hogy ha 4—5 ember belemegy, több nem fér s any-
nyinak sincs helye, hova leüljön. Valóságos kunyhó, s 
csak a napsugár ellen véd, de eső ellen nem, mert be-
csurog s a folytonos esőzések által annyira? átázott, hogy 
mindig csepeg a tanitó nyakába. 

* Porosz tanitóképezdék. A porosz államban je-
lenleg 93 tanitó,— illetőleg tanitónő-képezde s 16 praepa-
randia van. Ezek közül van Preuszenben 12 képezde s 
egy praeparandia; Brandenburgban 7 képezde; Pommern-
ban 8 képezde s egy praeparandia ; Posenban 6 képezde 
s 2 praeparandia ; Sziléziában 15 képezde s 5 praeparan-
dia; Szászországban 10 képezde ; Schlesvig-Holsteinban 3 
képezde s 1 praeparandia ; Hannoverában 9 képezde s 1 
praeparandia ; Westphaliában 8 képezde (egy közüiök izrae-
lita) ; Hessenben 6 képezde s 1 praeparandia s végül a 
rajnai provincziában : 8 képezde s 1 kath. tanítónőképp 
intézőt. Ezen kívül következő uj képezdék felállítása van0 

tervben : Preuszenben 2, Brandenburgban 2, Silesiában 1. 
A jövő évre még 50 tanítóképezde fálállitása van tervelve 

* Északamerikában, a „New-Yorker Journal" sze-
rint, 127 különböző vallásfelekezet van, melyeknek mind-
egyike csalhatatlannak hiszi magát, mig a másikat tévely-
gőnek tartja. Az 1870 diki népszámlálás szerint az egyházak 
tagjainak száma 40 száztólival szaporodott, mig birtokuk 
négyszerannyi lett mint amennyi volt. Katbolikus épen 
kétannyi van, mint amennyi 1850 ben volt, egyházi va-
gyonuk azonban meghatszorozódott. A methodisták vagyo-
nukat husz év lefolyása alatt 14 millió dollárról 70 millió 
dollárra növelték, s 1850-től 1860 ig tagjaiknak számát 
illetőleg 50 száztólival gyarapodtak, mig 1860. óta a gya-
rapodás csak 4 száztólira tehető. Mormon húsz év előtt 
10 000 volt, mig ma 87,000 van, s vagyonuk húszszor 
annyi. A kongregationálisták 28 száztólival növekedtek s 
vagyonuk háromannyi. A quákerek meggazdagodtak, de 
proselytákat nem nyertek, mig a lutheránusok főleg Pom-
meraniából, Mecklenburgból és Hannoverból folyvást gya-
rapodnak, anélkül azonban, hogy egyházi vagyonuk ha-
sonló aráuyban növekednék. A zsidók száma 1850-ben 
18,000 volt s fekvő birtokukat 400,000 dollárra becsül-
ték, mig 1870-ben számuk 78,000-re emelkedett s birtokuk 
5.000,000 dollárt képviselt. Miután a különböző vallásfe-
lekezetek összes tagjainak számát 22 millióra teszik, 
Északamerika 3Í millióra menő lakossága közt 17 mil-
lió ember van olyan, ki egy vallásfelekezet kebelébe sem 
tartozik. 

* Az elmúlt héten megjelent lapok vegyes közle-
ményei nagyon fényesen igazolják a mult számunkban is 
felhozott azon állítást hogy minél nagyobb az inség s 
nyomor, annál nagyobb mérvű az adakozási készség. Aligha 
volt karácsony, melyen annyi jótékony célú adakozás 
folyt volna be, mint közelebb. Csak pár közelebbi lapba 
a mint belepillantánk olvassuk, hogy a magyar gazdasszo-
nyok egyletének a choleraánák javára rendezett gyűjtése 



körülbelül 1,600 ftot jövedelmezett; gr. Pallavicini Alfons 
csongrádmegyei urodalmaiban levő choleraárvák javára 
1000 ftot adott; Türr tábornok a dologház oktatásban ré-
szesülő fegyenceinek karácsonyi ajándékul 50 ftot küldött; 
a bulai „Társaskör" egy műkedvelői előadás jövedelmé-
ből 24 szegény gyermeket látott el karácsonyra téli ruhával. 
Az elhunyt H a r k á n y i F ti 1 ö p tizezer forintot hagyott 
jótékony s művelődési célokra, s ezer ftot külön a sze-
gények közötti kiosztásra; ugyancsak K a u s e r n é is, 
ki a napokban hunyi el, több mint tizezer forint jótékony 
célú adománynyal örökítette meg nevét. H i r s c h 1 e r 
F ü l ö p császárfürdői bérlő 50 ftot küldött az árvahá-
zak karácsonyi ünnepére ; Kégl György országgy. képviselő 
neje pedig a pesti nőegylethez 100 a budaihoz pedig 50 
nyulat küldött az árvaházak és szegény családok közötti 
kiosztás végett. Legelői kellett volna pedig említenünk 
királynénkat, kinek a gyermekek és szegények iránti or-
szágosan ismert nemesszivüsége kétségkívül nagy hatás-
sal van sok magasrangú hölgynél a humánus érzelem 
felébresztésére, s ki közelebb is 500 ftot küldött Budapest 
szegényeinek, száz-száz forintot küldött a gödöllői reform, 
lelkésznek s kathol. tanítónak a szegény iskolás gyermekek 
között leendő kiosztás végetu; s ezenkívül a jobb iskolás 
fiuk könyveket is kaptak, a kis Mária Valéria főhercegnő 
pedig sok ruhát, kávét, süteményt kiilda a gyermekeknek. 

* Békey Imre városi tanácsnok a mult szerdán 
elmenvén Ő Eelségéhez a vaskoronarendet megköszönni. 
0 Felsége igy szólt hozzá: „Nagy örömmel vagyok figyel-
mes kísérője ama roppant áldozatokkal összekötött törek-
vésnek, melyet a főváros a népnevelés, s általában a köz-
oktatás érdekében tanúsít. Tudom, hogy Pest milliókat 
fordított iskoláira s az elért eredmény nagy és dicséretre 
méltó. Örülni fogok, ha a főváros e dicsteljes uton halad 
mert még sok a tenni, alkotni való, s különösen nagy gon-
dot kellend fordítani az e tekintetben hátramaradt Bu-
dára sÓ-Budára." 

* A közoktatási minister felhívta gr. Zichy Ed-
mundot, mint az árvái urodalom családi főigazgatóját, 
hogy az Árva várában őrzött Thurzó-féle becses történeti 
okmányok kinyomat-sát eszközölni szíveskedjék az illető 
urodalom költségén. 

* Wintertkurban, Svájc egyik jelentékenyebb vá-
rosában tekintélyes egyénekből cholerabizottság alakult a 
magyarországi choleraárvák s egyéb ínségesek segélye-
zésére, 

* A soproni ev. gyülekezet m. évi dec. 14-kén 
tartott nagygyűlésén — mint a „Sopron" irja — a du-
nántuli ev. egyházkerület felügyelői állomásának leendő 
betöltésire a többség br. P r ó n a y G á b o r t szemelte 
ki s reá adta szavazatát. Ugyan e gyűlésen W i n k 1 e r 
S á n d o r altanitó helyébe K u n d V i l m o s választatott 
meg altanitóvá. 

* A protestáns tkeologiai könyvtár ügyében. 
Többen, kik még a theologiai könyvtár előfizetői közé 
rnagnkat be nem jegyeztették, azon kérdést intézték hoz-
zám: mikép lehetnének előfizetőkké? Felelet: azo^ ígf-n 

egyszerű mód által, hogy szíveskedjenek az első évre a 
4 frt. előfizetési dijat egy postautalványon beküldeni. 
Pest, 1873. dec. 27. Kovács Albert, szerkesztő. 

Válasz Dömény József urnakaz „ E l l e n ő r i b e n 
megjelent közelebbi cikkére. 

A mult év vége felé egy cikk jelent meg e lapok-
ban „Viszhang a reflexiókra" cim alatt, melynek az ele-
jén mindjárt ez áll : 

A jellemet illetőleg mondhat ön azon rendről (t. i. 
a jezsiuta rendről) bármit, aláírom látatlanban, mert hi-
szen világ-geniek megkísértették többször azon rend 
ármányait s erkölcseit ecsetelni, és nein találtak kellő 
szavakat, kifejezéseket bűneinek tomácsolására. 

A cikk vége felé pedig ezen passus olvasható : 
„Mennyi a látszat, a tettetés, aljas utakon való járás az 

eszközökben való nem válogatás, lelkiismeretlenség, a 
fényűzéssel karöltve járó ledérség, bűnös erkölcsi köny-
nyelmüség az oly társadalom minden rétegében, melynek 
a jezsuitaság volt nevelője, tudjuk, látjuk, mindnyájan." 

S ezen cikkre Dömény ur az „Ellenőr" decemb. 
27-iki számában azt a reflexiót teszi: „Mire való a 
a jezsuiták eme dicsérgetése ?" Már ha Somogyban, 
vagy legalább N.-Berényben ezt dicséretnek veszik, akkor 
valóban nem nagyon buslakodunk a miatt, hogy D. ur 
szives volt érintett cikkében lapunkról nem épen dicsérő-
leg nyilatkozni. 

Alább azt mmdja D. ur ugyanazon cikkében: 
„Van bennünk egy kis é l h e t e t l e n s é g is, de azon 
lehet segiteni." Kérjük fussa még egyszer végig a „Visz-
hang a reflexiókra"-féle cikket, s belátandja, hogy az 
általa megtámadott cikk elejétől végig épen azt a themát 
fejtegeti, hogy mi magyar reformátusok egy kissé él he-
t e 11 e n e k vagyunk ; nem ismerjük fel az időket s 
körülményeket, a változott viszonyokat, nem tudtuk s 
tudjuk a protestantismusban rejlő erőt, s ennek nagy 
előnyeit felhasználni, s a fenyegető veszélyt ideje korán 
elhárítani. Bizony van bennüik egy kis élhetetlenség is 
— teljesen igaza van D. urnák, a különbség D. ur, és 
az általa megtámadott cikk között csak az, hogy ezen 
cikk azt ajánlja, hogy tanuljunk azon rendtől, melyről 
ugyan nem mondta még az ellensége sem, hogy élhe-
tetlen volt, D. ur pedig nem akar tanulni,r legalább azon 
társulattól nem. 

Egyébiránt ez gusztus dolga, mondja D. ur, ám le-
gyen ! mondjuk mi is, s nem is akarunk e felett vitázni. 
Hanem van egy pont D. ur cikkében, melyet nem lehet 
válasz nélkül hagynunk. Azt kérdi : „Mi lehet az oka 
annak, hogy a magyar protestantismus jelesei épen nem 
irnak a Prot. Egyházi Isk.-. Lapokba. Török, Révész, Filó, 
Fördős épen nem irnak . . . Más jelesek is, kik erejüknek 
teljességében vannak, hallgatnak. 

D. ur ezen kérdésében van egy kis igazság, még 
sokkal nagyobb naivság. Hogy az utóbbin kezdjem a bi-
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zonyítást, már hogy lehet azt kérdezni, hogy Révész ur 
miért nem ir mostanában a Protestáns Lapba, holott az 
egész világ előtt ismeretes a Ballagi és Révész állás-
pontja közötti különbség, s e mellett R. nr maga is szer-
kesztője egy egyházi és iskolai közlönynek, s pedig olyan-
nak, melynek nagy részét — nem számítva a Frecska-
ságokat és Kámoryakat — majd Révész, majd Tiszántúli 
név alatt maga írja. Hát azt nem kérdezné meg D. ur a 
Pesti Naplótól, vagy a hivatalos laptól hogy Iielffy s 
Irányi miért nem irnak beléjük vezércikkeket ? Hogy Filó ur 
nevével mostanában miért nem találkozik Ballagi lapjá-
ban, azt is meg fejthetné D. ur. Török s Fördős urak annyit 
a Protest. Lapba is irnak, mint más lapba ; vagyis más 
szóval: nekik annyi az ujabb időkben a tennivalójuk, hogy 
egyik lapot sem áraszthatják el cikkeikkel. 

Ezen naivság mellett azonban van igazság is — 
mint mondánk — D. ur kérdésében. Ha megnézi a Protest. 
Lap, sőt csak az egykori Protestáns naptár tartalomjegy-
zékét, nagyon sok nevet talál abban olyat, melyet a kö-
zelebbi évek tarta'omjegyzékében hiába keres. A lapra 
nézve ez kétségkívül nem örvendetes ^körülmény; de 
mégis hála Istennek, hogy igy van. Szomorú idő volt 
az hazánkra és egyházunkra nézve, a mikor az irni tudó 
protestánsok — egyháziak ugy mint világiak — megje-
lentek cikkeikkel a Protest. lapnál. Hála legyen a gond-
viselésnek, most már körülményeink javultak annvira, 
hogy nem vagyunk mindnyájan egy térre, s egy egyházi 
lapra szorítva. Világi uraink — kik pedig egykor mint 
mondám majd mind, p. o Lónyay, Kerkapoly, Tisza 
Kálmán, Iváuka, Várady Gábor, Zsedényi s számosan 
ismeretesekké tették magukat az egyházi irodalom terén 
is, ma már legnagyobb részben más térre fordítják figyel -
möket. Egyházi férfiaink kitünőbbjei közül többen a püs-
pöki, minisztertanácsosi, osztálytanácsosi, tanfelügyelői s 
más egyéb munkaterhelte székekben ülnek; kik még 
forgatják az egyház érdekében tollúkat, azok egy része 
a hazai négy egyházi közlöny között van megoszolva. 
Ezért ne csodálkozzék D. ur, hogy a lapunkban egykor 
csillogott neveknek egyike vagy másika most hiányzik. 

Egyébiránt e fentebb emiitett körülményeket el-
tudva, tekintse végig D. ur mult évi lapunk tartalom-
jegyzékét, és azután számlálja el magának — az ujjain 
is megteheti, — azon „más jeleseket, kik erejüknek tel-
jességében vannak s hallgatnak." Azután meg olvassa el 
D. ur Révész ur „Figyelmezőjének" utóbbi számát, és ott 
meglátandja, hogy ha arra akarnánk várakozni, míg egy 
t ö k é l e t e s heti lapot megindíthatunk, akkor várakoz-
hatnánk mi is, mint a debreceni collegák, talán a jövő 
század végéig is, és még azután is. 

Szabad legyen azonban ez alkalomból D. úrhoz, és 
még igen sokakhoz egy kérést intéznünk. Mely is ez: Ne 
várjuk, hogy hazai egyházunk minden kitűnő embere egy 
lap köré csoportosuljon ismét,'hanem tegyünk, a mennyit az 
adott viszonyok között tehetünk. Ha a más működési térre szó-
lított, avagy az egyházkormányzói szi'ke be emelt veteránjai 
egybázunkna k letették vagy legalább ntnúbbaoforgatják egy-

házi érdekeinkben a tollat : vegyék fel azt a fiatalabbak 
s a kevésbé elfoglaltak, s vegyék fel különösen azok, 
kik ex professo munkásai az Ur szőllejének, és a helyett, 
hogy erejűket idojöket igen sokszor idegen érdekeknek 
adják szolgálatába, szenteljék magokat kizárólag val-
lásunk, egyházunk s iskoláink érdekeinek. Ha La-
punk " irányával nincs valaki megelégedve, támogassa az 
elveivel öszhangzót, de mindenesetre tekintse a hozzá 
legközelebb eső érdekű ügynek egyházunk ügyeit. 

IRODALOM. 
Der ungarisclie Protestanten-Vereio, seine Ent-

stehuog und seine Wírksamkeit. Ez a címe azon csinos 
kiállítású, 82 lapra terjedő füzetnek, mely a Frinklintársu-
lat bizományában ép most hagyta el a sajtót. Szerénysé-
günk tntja e munkáról, melynek keretében a névtelen szerző 
saját szereplésünket érdemen felüli méltatásban részesíti, 
hosszabban szólanunk, még kevésbé tartjuk helyén ez eset-
ben a kritikát, mint amely — emberi közös gyarlóságunknál 
fogva — elfogulatlan nem lehet, vagy ha lehetne is, senkitől 
sem kívánhatjuk, hogy a részben önmagunkra vonatkozó 
bírálatnak hitelt adjon. Mindamellett azonban nem állhat-
juk meg, hogy a munkának szerkezetére és irányára nézve 
ki ne mondjuk abbeli véleményünket, miszerint az töké-
letesen kielégítő s elég részletes és hű arra, hogy belőle 
a külföld megismerkedjék egyletünknek érdekes mozzana-
tokban már eddig sem épen szegény történetével. Ami a 
munka célját illeti, ezt maga az ügyes tollú szerző a 
következőkben adja: „A munka célja az, hogy a reform-
mozgalmakról, melyek ujabban a magyarországiprot. egy-
ház kebelében a német protestansegylethez hasonló egye-
sületnek léteit adtak, távoli testvéreinket és elvtársain-
kat Németországban értesítsük. Lássák ebbő*, hogy nálunk 
is vaunak férfiak, akik a modern theologia igazságait és 
vívmányait nemcsak elismerni, de hirdetni is elég bát-
rak és erősek. Ébreszsze fel és taitsa ébren egyszersmind 
e tudósitvány az összetartozandóság érzetét, hogy igy eleje 
vétessék a szétzüllés és felekezetekre való oszlás veszé-
lyének, mely okvetlenül bekövetkezik, ha a csatározók kis 
csapatja benső kapocs nélkül szétszórva és isolálva áll 
szemben az ellenség tulszámával. Miként egykor a refor-
matió idejében a Német- és Magyarország közt folytatott 
eszmecsere nálunk a legszebb gyümölcsöket termé, s a 
Németország tartományaiba özönlő magyar fiatalság ott 
a szabad tudomány forrásából erőt ,és bátorságot merített 
magának az evangeliomi igazság és szabadság legszentebb 
javaiéit folytatott küzdelmeihez : ugy most is, a reformok 
korában, Németország hasonérzelmü testvéreivel kötött 
szövetségünkből és egyesülésünkből szerezzünk magunknak 
erőt a harchoz, melyet mint mindenütt, ugy nálunk is, a 
liberális pártnak az igazhivők éb türelmetlenek ellen foly-
tatnia kell. Legyen e tudósitváoy a közös működés és 
kölcsönös érintkezés hosszú láncának első szeme." A lelkes 
czerzö emez óhajtásához mi is szivünkből járulunk s e 



célból óhajtjuk, hogy munkája a német közönség részérői 
minél tömegesebb és jóindulat pártfogásban részesüljön. 
Ára a munkának? 

A „Keresztény Magvető" 8-dik kötetének 4-dik 
vagyis utolsó füzete megjelent. A jelesen szerkesztett folyó-
irat előfizetési ára 2 ft. Az előf. pénzek Ferenc Józsefhez 
Kolozsvárra (belmagyarutca 8.) intézendők. A fenemiitett 
szám tartalma a következő : Az unitárius mozgalom az 
északamerikai Egyesült Államokban. Angolból K o v á c s 
J á n o s . Dávid Ferenc elitéltetése. Egyháztörténelmi kor-
rajz, K ő v á r i L á s z l ó . Hálaünnepély a székelykereszturi 
tanodában. Az egyházi főtanács közgyűlése. F e r e n c 
J ó z s e f . Egyházi mozgalmak. A bécsi világkiállítás 
tanügyi osztályáról. B u z o g á n y Á r o n . A három-
széki unitár, egyházköri pénztárról. K i s s S á n d o r . Egy 
kis helyreigazítás. K o z m a F e r e n c . Könyvismertetések: 
I. Szász. A vallásos eszmék törtéhete. II. Piotestanten 
Bibel Neuen Testamentes. S í m é n Domokos. Különfélék-
Melléklet : Konc János díszes kőnyomatu arcképe és a 
8-dik kötet tartalomjegyzéke. 

Ráth Mórnál ismét megjelent neháuy tartalmilag 
felette becses s kiállításra nézve díszes munka, melyekre 
a legmelegebben felhívjuk olvasóink figyelmét. E mun-
kák a következők: M a g y a r o r s z á g 1514-ben Re-
gény. Irta br. Eötvös József. Másod k kiadás. Első kötet. 
515 lap. Ára 2 ft. 80 kr. K ö l c s e y F e r e n c v á -
l o g a t o t t p r ó z a i m u n k á i . Elbeszélések ; beszé-
dek ; vegyes. Uj jutányos kiadás. Bevezetés Greguss 
Ágosttól. 404 lap. Ára 1 ft. 40 kr. M ü 1 1 e r M i k s a 
f e l o l v a s á s a i a n y e l v t u d o m á n y r ó l . A ha-
todik kiadás után a magyar tud. akadémia megbízásából 
fordította Steiner Zsigmond. Második füzet. 129 — 272. 
lapig. Ára 1 ft. L u c i u s A n n a e u s Smeca vigaszta-
lása Márciához. Fordította Lévay József. 48 lap. Arany 
vágással, kemény borítékban. Ára 60 kr. 

. Horkai Bácsitól két kis füzet jelent meg. Az egyik-
nek cime. K i s o r s z á g s z í v e vagy Budapest helyis-
merete madárka tojásba szorítva. Kis gyermekek számára ; 
de a nagyok is kezökbe vehetik. A másiké: K i s ho-
m o k s z e m . A hála oltárához. Jóltevőiknek nyújtják 
karácsony estéjén az orsz. prot. árvaház árvái s ezeknek 
nevében. H. B., árvák atyja. Az elsőnek legfőképen cime 
ellen van kifogásunk, melyben a „kis" jelzőt nem igen 
találjuk helyén s a „madárka tojás" ép nyelvérzé-
künket sérti. Ha már a kicsinyítő ragot Horkai ur nem 
hagyhatja el, használja legalább a„t grammatice helyesen. 
A madártojás tudtunkkal egy szó, a kicsinyítő rag tehát 
a tojás után teendő. így sa fog ugyan az valami szépen 
hangzani, de legalább helyesen lesz mondva. Különben 
maga a munka, leszámítva as abban előforduló egy-két 
a fenebbíhez hasonló nyelvtani botlást, elég jó arra, hogy 
belőle a kicsinyek annyira-amennyirre megismerjék hazánk 
fővárosát. A másik füzetnek már tartalma ellen is van 
szavunk. Szerző ebben J ó z s a G y u r i t , mint a ma-
gyarországi első szeretetház alapitóját dicsőíti, és szem-
rehányást tesz,- hogy a jeles hazafi d r j i fölé a nemzeti 

kegyelet mindeddig még csak egy szobrocskát sem emelt. 
Nem akarunk vitázni szerzővel a felett, valyon Józsa 
Gyuri csakugyan olyan jószívű emberbarát volt-e mint 
amilyennek ő festi; nem akarunk a jeles peadagog Hor-
kai tapintatára és jó érzékére hivatkozik, hogy beláttassuk 
vele, miszerint az általa dicsőitett féifiu még ha jószívű 
volt is, jószívűségét mily Ízetlen, csaknem undorító mo-
dorban gyakorolta ; — egyszerűen csak arra figyelmez-
tetjük, hogy ha a magyar celebritások kö.ül akar 
máskor valakit követendő példa gyanánt felmutatni kicsi-
nyei előtt, nem vagyunk oly szegények ily férfiakban, 
hogy a Józsa Gyuri-féle specialitásoknál különb ember ne 
akadna nemzeti Pantheonunkban. A kis Homokszem, ha-
bár a benne foglalt versecskék megütik is a mértéket, e, 
Józsára vonatkozó közlemény miatt kicsinyek kezébe nem 
adható; felnőtteknek azonban ajánlhatjuk a munkát, melynek 
említett cikkében tagadba*lanul van esy-két érdekes, az 
illető kort jellemző, eddigelé ismeretlen adat. 

1*. Nagy Sándornak a „Fraucia nyelv levélszerint 
őnoktatása" cimü müvt'ből a XXIV. levél, II. rész meg-
jelent. Egy levél ára 30 kr. Megrendelhető szerzőnél 
Debrecenben. 

Uj zenemüvek. Táborszky és Parsehnál megjelen-
tek : S t á n d c h e n. (Leise Fleben meine Lieder.) Von. 
Franz Schubert. Transscription für das Pianoforte von 
S. Smith, Ára 60 kr G r a n d é m a z u r k a b r i l l a n t é 
Pour le piano par Edouard Morawetz. Ára 50 kr. He r b s t-
b l a t t é r-W a 1 z e r. Fiir das Pianoforte componirt 
von Philipp Fahrbach jr. Ára 80 kr. S o 1 d a t e n s i 11 e. 
Polka-frangaise. Für das Pianoforte co i-ponirt von Philipp 
Fahrbach jr. Thom lovag altábornagynak ajánlva. Ára 
50 kr. D e r W c n z e l k o m m t ! Polka francaise. Für 
das Pianoforte von Josef Schindler. Prugmayr Józsefnek 
ajánlva. Ára 50 kr. K r a c h e l ő t t é s u t á n . Polka 
frangaise. Zongorára Angyal A.-tói. Ára 50 kr. 

RÉGISÉGEK. 

Vitnyédy Istvánnak Klescli Dánielhez i»*t l eve le ; 
Sopron, jan. 6. 1G62. *) 

Vettem tisztelendőáéged levelét, melynek tartalmi 
nem oszlatá el Enselem á'tal jelentett nehézségemet, 
mert a kötelezettség és azon ősz;nte szeretet, mely delej-
tűje a kedveskedésnek, irányomban, kivált oly nehéz 
és közügyben, mást követeltek Tisztelendőségedtől. Tudja-
e Tisztelendőséged, hogy a nagylelkűségnek nincs bizo-
nyosabb jele annál, mitsem tehetni, a mi feluszit s nem 
jó mindenkor mindent meglátni, mindent meghallani, 
mert sok boszuságtól mentve maradnánk, ha nem volna 
rólok tudomásunk. Ha nem akarsz haragudni (Smecával 
szój.ok), ne kandiskodjál. önmagát nyugtalanítja, a ki 
kutatja, m i t b e s z é l n e k róla az emberek, a ki> 

*) Y. ö a Prot. Egyh. és lek. Lap" 1872, évi 4-ik aiámát. 



habár titokban ejtett, rosz akaratú beszédeket seperget, 
mert magyarázat által azok sértőknek látszanak; némely 
dolgok tehát elhalasztandók, mások kinevetendők, némelyek 
megbocsátandók, mások tréfára változtatandók. Tisztelen-
dŐ8égednek valóban igy kellett volna rosz akaróival 
tennie, nem pedig elhirtelenkedett elhatározásával magát 
mintegy zavarba döntenie, mely mint írja, visszavonhatlan 
elhatározáshoz ragaszkodni nem jó ágostai istenésznek, 
még kevésbé papnak, hanem valamely nyakas kálvinistá-
nak hivatása. 

Sok nagy ember jobbá változtatta roszul meggon-
dolt szándékát ; ott a példa Dávid és mások, a kiket job-
ban magas ..tálunk azért, hogy megváltoztoztatták roszul 
meggondolt szándékukat, mint ha azt végrehajtották volna. 
Mindé;.ben sem nem dicsérhetem, sem Tisztelendőségedre 
rá nem parancsolhatom a lemondást; alkalmat adandnak 
Önmk mostani hallgatói, a kik, mint hírlik, buzgóan 
óhajtják köztök megmaradását s e buzgalmuk szolgálaod 
Tisztelendőségeduek alkalmul, hogy hallgatóival újból 
szerződve, őket tetszése szerint lekösse, maga iránt en-
gedelmesbekké tegye s az eddig elkövetett botlásokat 
tetszése szerint (a mennyire megengedi a becsület) jóvá 
tegye. Ha pedig visszavonhatlan elhatározása mellett ma 
rad, azzal" bebizonyítja, hogy jó nyakas kálvinista. 

Mit írtam e tárgyban Enselemnek, azt Tisztelen-
dőségpduek nyitva küldöm, ugy azonban, szokása szeiint 
ne mutassa, hogy annak tartalmát tudja, még kevésbé 
áruljon el engemet, a ki őáltala akarom látni, mit 
akarnak ön roszakarói. Félbeszakítom és elhalasztom 
válaszom többi részét : jövő szerdán este felé Locsmán-
doinra megyek, ha tetszik hozzám k.jőnie, több okaimat 
szóval adandóm elő. Kü'önbm ha bizalmatlankodnék is 
személyemben, én megváltozni nem akarok, hanem mara-
dok, minőnek eddig tapasztalt, Tisztelendőségednek szol-
gálatra kész sógora. 

Sopron, jau. 6. 1662. 
(Latin fogalmazatból Vitnyédy István levelei közt a magy. 

tud. akadémia könyvtárában.) 

Közli G a r á d y. 

ADAKOZÁSOK. 
K u n-H e g y e s , decz. 15. 1873. Mélyen tisztelt 

nagytiszteletü szerkesztő u r ! Hogy a jótékonyságban el 
nem fáradt keblű egyének még mindég vannak: ennek 
igen szép példáját voltam szerencsés látni és tapasztalni 
folyó hó 12-én, amidőn a minden szép és jónak nemes 
ós fennköltMkü előmozdítója, nagyt. Székely Károly egyik 
reform, lelkész ur egy jótékonycélu összejövevetel alkal-
mával a pesti protestáns árvaház javára adakozásra hivta 
fel a jelenvoltakat, akik is nemes vetélylyel, azonnal 
10 o. é. frtot adtak Össze az érintett dicső céln ár-
vaház javára, melyet ide rekesztve van szerencsém 
kegyedhez küldeni. 

Ií.% minden protestáns egvházbm a lelkészek ten-
nék figyelinok kiváló céljává a pesti potestans ámház.;t , 

s ha minden protestáns egyháznak volna Székely Károlya, 
Jtkor nem kórnők hiában a jótékonyság és szeretet örök 
forrását, az áldott ur Jézust: „ e x s t i n g v i l u c e m 
n e p a t i a r e t u a m !!" egy szemtanú. 

Nagytiszteletü szerkesztő ur! A sepsei ref. egyház 
több tagja adventi örömének látható kifejezést akarván 
adni, megemlékezett a pesti prot. árvaház növendékeiről. 
A jótett önmagában hordja jutalmát. Az adakozók meg-
nyugtatásására azonban szabadjon neveiket becses lapja 
hasábjain közzétennem: Boldizsár Imre lelkész 2 f r t , 
Boldizsár Karolina 1 frt., Boldizsár Juliánná 1 frt., Bol-
dizsár Mária 1 frt., Nagy Lajos tanitó 40 kr., Nagy La-
josné Burgyán Vilma 30 kr., Burgyán Ilona 30 kr., Sója 
János 10 kr., Deák Sándor 10 kr., Balog József 1 frt. 
Fodor István 10 kr., Tar Samu 14 kr., Csomor János 
30 kr., Molnár Éva 10 kr., N. N. 10 kr., Árki Dávid 
20 kr., Anka János 1 frt., Molnár Mihály 5 kr. E. S. 
1 frt 81 l.r., összesen 11 f r t , Közleméuyem^t azon óhaj-
tással zárom be, vajha ezen rovat, mely alatt az ilynemű 
közlemények megjelenni szoktak, állandó rovata lenne 
becses lapjának. Sepse, deczember 21. 1873. Ercsey Samu 
s.-lelkész. 

A prot. árvaházra főtiszt. Cékus István rozsnyói 
erang. lelkész s superintendens ur 18 ftot küldött, mely-
hez adakoztak: Cékus István 50 kr., Gál János 1 frt., 
Markó József 1 frt., Nádory Vilmosné 1 frt., Szerecsen 
Lajos 50 kr., Pékár Sándor 30kr., Alexy Lajos és társa 50]kr., 
Schloszer 1 frt., Feymann 50 kr., Halasi testvérek 50 
kr., Nehrer Mátyás 1 frt., Flütsch Endre 50 kr., Marko 
János 1 frt., Sziklay Ede 1 frt., Gregus-Aranyhalmy 
Malvina 50 kr, Spissák György 50 kr., Madarász Rezső 50 
kr., Kis István 25 kr., Kirner Béla 20 kr., őzv. Kis Ká-
rolyné 30 kr., idősb Bölcsházy S.tmu 20 kr., Radvány 
Ferencz 30 kr., Szontagh Imre 50 kr., Markó András 50 
kr., Scheffer Gusztáv 20 kr., Takarékpénztár 2 frt.,Hirth 
40 kr., Rosty 50 k r , Sziklay Géza 50 kr., Ráffay János 
40 kr., Kiss Károly 25 kr., Gönczy István 20 kr., 
Achacz Dávid 20 kr., összesen 18 frt. 70 kr. Lipták 
egyházi! gyűjtő kapott fáradságaért 70 krt. 

A d a k o z á s a p e s t i p r o t . á r v a h á z r a . 
A pócsmegyeri ref. hivek közül adakoztak : Páncél Mihály 
1 frtot. Bán József 20 krt. Ócsai Sámuel 1 frt, Hagy-
mási István 20 kr. Váci Sámuel 1 frt. Szabó Péter 30 
kr. Özv. Miszáros Andrásné 20 kr. Zsigmond Dávid 1 
frt. Hegedűs Sámuel 40 kr. Együd István 40 kr. Bán 
Józsefné 50 kr. Lakatos István 15 kr. Horváth István 50 
kr. Horváth András 50 kr. Özv. Horváth Mihálynó 30 
kr. Fabi István 1 frt. Győri István 1 frt, Szalai Dávid 
50 kr. Bán Juliána 50 kr. Özv. Páncél Andrásné 50 kr. 
özv. Tóth Andrásné 50 kr. Marosi István 40 kr. Szászi 
István ref. leik. 95 kr. Összesen : 12 frt 90 kr. 

V a r g h a L á s z l ó szi*. monostori ref. lelkész 
ur 1 frt 50 krt. 

A n a g y-m a r o s i ref. Egyház 1 frt. 



M o l n á r D é n e s ref. lelkész ur a kétyi (Esz-
tergom megye) ref. egyház hivei közt gyűlt adományok 
fejében 5 frt 50 krt. 

S c h n e l l K á r o l y ev. leik. mint nem rendes 
árvaegyleti tag, tagdij fejében 3 frt . 

L o v a s D á n i e l litkei ref. lelkész 3 frt 20 
krt, melyhez Mikec János ur 1 frt, Tervey Balázs jegyző 
50 kr. Lovas Dániel 50 kr., az egyház tagjai pedig (érté-
kesittetvén a begyült termény) 1 ír. 20 krral járultak. 

S á r k á n y S á m u e l pilisi evang. leik ur 12 
ftot; melyből az egyház hívei közt gyűlt 10 frt, egy-egy 
forint pedig t. Kovács Ferenc jeg) ző és Sárkány Sámuel 
lelkész urak részéről adatott. 

Nyilt levél az Egyházi és iskolai lapok 
Nagyiiszteletü szerkesztőjéhez. 

— A mult évi lapunk 49-ik számában megjelent 
Salgó-Tarján kis terennei bizonyítvány után tett megjegyzé-
sünkre Terray Gjula evang. leik. ur egy nyilatkozatot 
küldött be, melyben kimutatni igyekszik, hogy az illető 
plebánus csak ugyan törvényellenesen járt el azon emii-
tett alkalommal. Mi, és olvasó közönségüuk nem vagyunk 
birák a fenforgó ügjben, és igy szükségtelennek tartjuk 
azon levél, közlését külömben is mi észrevételünk meg-
tételekor tisztán csak a közlött bizonyitványból indultuuk 
ki, és igy megengt djük, hogy igazsága van Terray lel-
lelkész urnák, de a közlött bizonyitványból most sem 
tudnók teljesen igazolni. Van azonban hozzánk küldött 
levelének egy része, melyet mint a kis terennei evang. 
egyház keletkezésére, s az azon vidéki kathol. nép jel-
it mzésére vonatkozó részt szívesen közlünk. 

Evang. Egyházunk — mondja Terray ur leve'ében 
— Salgó Tarjánban egészen uj. Lételét a t rületén fel-
talált roppant menyiségű kőszén aknázásának és a neve-
zetes vasgyári telepnek köszönheti. Néhány év előtt még 
senki sem mert volna arra gondolni, hogy itten protes-
táns egyláz is alakulhasson. Megteremtette azt a helyzet 
szükségessége. S mig hitfeleink páratlan önmegadóztatás-
sal elérték azt, hogy saját lelkészük vezetése mellett egy 
testté tömörüljenek és az egyházat megalkossák, addig e 
mozgalmat a szomszédos róm. kath. lelkészek nem a leg-
jobb szemmel nézték. A köznépről nem is szólok, mert 
az olyan buta, hogy más vallásfelekezet létezéséről sem 
is álmodik, s ha látja, hogy csakugyan szabadadságot 
vesz magának más felekezet is a létezéshez, egyrésze 
gyűlöli, más része pedig imádkozik érette mindennap, 
hogy az ördög torkába elevenen ne jusson. — A nép 
ezen érzületét és gondolkozását neveli azon határozott 
ellenszenv, mely lelkészeik részéről minden lehető alka-

cnnoal oly kirivólag nyilatkozik a protestánsok iránt, 

hogy a két különböző felekezet között a keresztyéni tü-
relemmel párosult jó és barátságos egyetértés fel nem 
tartható. — De nem is lehet csodálni a tudatlan népet. 
Papjától naponként azt hallja, hogy az üdvezitő egyház 
az övé, más felekezetnek létezése már magábs véve is 
bün és isten káromlás, hogy más felekezet vallás - tanai 
tagadják az Isten lételét, s hogy más felekezetiivei 
való puszta társalgás is örök kárhozatbe taszítja őt. Igen 
természetes tehát, hogy a nép, mely tervszerüleg butaság-
ban nő fel, olyannak képzeli a protestánst, mintha az 
Ázsiából most ide származott vad csorda nép lenne, mely 
bálványokat imád s ezen bálványistenei diósőségére taláu 
még ember vérrel is táplálkozik. És h >gy e népet ily is-
teni félelemben nevelik s egy részét ily gondolkozás és 
fogalommal fen is tudják tartani, afelett nagy az öröm 
az. egyedül üdvezitő egyház kebelében, mert — véleményök 
szerint — az megakadályozza a protestáns egyház terje-
dését, ezen körülmény pedig ismét isten előtt kedves do-
log. — De a példabeszéd szerint „addig jár a korsó a 
kútra, m^g egyszer eltörik," addig feszitik a hurt, mig 
egyszer elszakad, addig erőtelnek bizonyos dolgokat, mig 
a háttérbe szorított és rejtett terv egész meztelenségében 
a világ szeme elé tárul és keményen megbosszulja ma-
gát. Ez igazságnak Kis terennei filialis gyülekezetünkben 
tizenegy család apa fényes tanúbizonysága. Valami kántor 
— választás adta meg rá az alkalmat. 

A fegyelemben magát oly magasnak 03 erősnek kép-
zelt r. kath. lelkész egy előtte grata personat akart 
a rép nyakára octroyalni. De az egyház híveinek más 
volt azérdeke, a lelkész rendeletének sokan engedelmeskedni 
nem akartak. S mi történt ? Hogy a lelkész csakugyan 
célt érhessen, a partokat összeveszítette, az ebből kifej-
lett zavarok lecsillapítására katonákat hozatott s a nem 
engedelmeskedő párt vezetőit elfogatta s bebörtönoztette. 
Az elfogattak a község legértelmesebbjei voltak, kik a pap 
erőszakoskodásait már megunták s különben is átláttak a há-
lón, mely fogva tartotta őket. Börtön büntetésüket hűségesen 
kiülték, hanem ezzel a rom. kath. egyházai, el is hagyták, 
és a prot. egyház kebelébe térte'i át. Ez persze érezhető 
sebet ütött a róm. kath. egyház testen. M^rt ezután má-
sok is ébredezni kezdtek a kábitó álonból s most csak 
egy más rendezendő erőszakoskodásra várnak, hogy sokan 
felmondhassák majd a jó szolgálatot. Igaz ugyan, hogy a 
rom. kath. leskész minden lehető alkalmat felhasznál 
arra, hogy az egyházából kilépett tagokat vissza csá-
bithassa, de az még eddig — egyet véve ki — nem si-
került. Ez egy is midőn házasodni akart, akkor e3ett a 
a kelepcébe. Rom. kath. menyasszonya által téritette 
vissza, amidőn a lelkész kényszerrendelete kö/ei.keztébeu 
nem akart addig nejévé lenni, mig az elhagyott akolba 
vissza nem tér Itt tehát célt ér. De nem a másiknál, a 
közleményembea megnevezett ifj. Koos Istvánnál, Hogy 
házassága elé akadályt gördíthessen, a még nagyon is 
jókor jelentkezőnek kihirdetését megtagadta, s megta-
gadta egyedül azért, mert neki ugy tetszett azt mondani 
hogy a kihirdetésre későn jelentkezett. 



De én magata voltam az, ald e dolgot nem nézt;m 
közönynyel és nem hagytam hívemet orránál fogva hurcol-
tatni. Nekem e fellépésre okvetlenül szükségem volt. Meg 
akartam s meg kellett egyelőre mutatnom saját, uj híveim 
előtt azt, hogy érdekeidet meg tudom óvni, meg kellett a 
más felekezetbeliek clétt mutatnom, hogy nem engedem 
magam a rom. kath. lelkész szeszélye és ravaszságának 
tervei által hurcoltatni, s meg kellett mutatnom azt, hogy 
mindenek felett felekezetünk nem az ő úri Kegyelmökből 
tűrt, hanem jogosult felekezet. 

Majd ha a törvényhozás — végzi Terray ur — 
kegyes lesz már egyszer erélyesen határozott és kölcsö-
nösen és szigorúan megtartandó rendszabályokat állítani 
fel, az alattomos spekulációk is talán megszünendnek, 
vagy ha nem legalább méltó büntetést nyerendnek. De 

ilyen rendezetlen visszonyok között hol keressek én or-
voslást, de olyat, hogy ez még idaje korán segítsen és 
a rom. kath. lelkész . önkónykedését szigorúan büntesse ? 
Igaz ! jelentést tehettem volna errőL De mit nyert volna 
vele Koos István, — a zaklatott házasulni akaró fél ? 
Én minden oldalról fedezhető körülmények között mind 
magamnak, mint pedig a zaklatott vőlegénynek elégtételt 
szereztem. T e r r a y G y u l a , ev. lelkész. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Lakatos K. urnák Tübinga. A küldeményt meg-

kaptuk köszönjük, mihamarabb közlendjük. 
B. E. urnák Szegszárd. Megkaptuk, jövő szánunkban 

közölve leend. 

Protestáns lelkészi könyvtár 
A „Prot. Egyh. és Isk. L i p " kiadóhivatalában a következő munkák tetemesen leszállított 

áron kaphatók : 

T á j é k o z á s a t h e o l o g i a m e z e j é n . Második kiadás. Ir ta Ballagi Mór. 1 8 6 3 . 
80 kr. helyett 4 0 kr. 

A p r o t e s t a n t i s m u s h a r c a a z u l t r a m o n t a n i s m u s e l l e n . Ir ta Ballagi Mór. 1863 . 
1 f t . 40 kr. helyett 60 kr. 

S u c e e s s i o é s k é p v i s e l e t az erdélyi ev. r. sup-riutendeatiában. 1861 . 30 kr. helyett 10 kr. 
A b i b l i a . Tholuck Augu-t után Ballagi Mór. 1864 . 1 f t . helyett 50 kr. 
B i b l i a i t a n u l m á n y o k . Két kötet. I r ta Ballagi Mór. 1 8 6 5 . 1 f r t 60. kr. helyett 1 f t . 
R e n a n i a n a . Ir ta Ballagi Mór. 1864 . 60 kr. helyett 4 0 kr. 
P r o t . t u d o m á n y o s S z e m l e . 1871 . 1872 . évfolyamok. 4 ft. helyett 2 f t . 
H á z i K i n c s t á r . 1861 . 1862 . és 1864 . évfolyamok. 6 ft. helyett 4 f t . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s a v a l l á s b a n . E g y h á z t ö r t é n e t i rajz. Ir ta Szilájyi 

Ferenc. 1864 . 1 f t . 20 kr. helyett 40 kr. 
N é p i s k o l a i t ö r v é n y j a v a s l a t . I r ta Ballagi Mór. 40 kr. helyett 20 kr. 
A v a l l á s a m u n k á s é l e t b e n . Caird egyh. beszéde. 3 0 kr., helyett 10 kr, 

Összesen 17 f t . 60 kr. helyett 9 ft . 70 kr. 

Akik az elősorolt müveket e g y s z e r r e rendelik meg, még a 9 ft. 70 krból is 1 ft . 
70 kr^yi árelengedésben részesülnek s igy az egész könyvtárt 8 frtért kapják. 

A kírdés utánvét mellett töiténik. 

M e g r e n d e l h e t ő k még: 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1867 . évfolyama. Kötve. 8 ft . helyett 10 ft. 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1872 . évfolyama. Kötve. 8 f t . helyett 10 ír. 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1873 . évfolytma. Kötetlenül. 9 f t . 
Prot . Egyházi és Iskolai Lap 1 8 5 8 . évfolyama. Kötve. 7 f t . 
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Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Siór. Főmunkatárs: Farkas József. 



Tizenhetedik évfolyam. 2 . nz. Budapest, Január II. 1874. 

P R O T E S T A U S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., elsfl emelet, 

Előfizetési dij : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
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A protestáns ügyhöz. 
Ma a protestánsokhoz szólani Magyarországon 

nem annyi mint az ország egyik hitfelekezetéhez 
szólani. 

Mint létele óta mindig, ugy most is egy jóra 
roszra egyiránt hatalmas politikai contingens ez ná-
lunk, melylyel előre számolni minden körülmények 
között célszerű volt azokra nézve, kik valamit ki 
akartak vinni Magyarországon. 

A helyzet, mely a mult 1873-dik év végén, 
teljes meztelenségében áll ott előttünk: a folyó év vé-
gére még ujabb szerencsét] enségek nélkül is elvi-
selhetlennek látszó állami deficit; a kormányzat 
teljes lazultsága, annyira hogy igen tekintélyes fér-
fiak nézete szerint maga a parlamentarizmus, az 
1 8 4 8 előtti küzdelmeink legszebb gyümölcse, s jövő 
boldogulásunk egyetlen biztositéka is szinte veszély-
ben van; az ipar és kereskedelem kinos vergődése 
a lét és nem lét közö t t : mind e jelenségek ugy 

hiszem eléggé komolyak arra nézve, hogy higgadt 
meggondolásra bírjanak bennünket arra nézve, a 
mit a legközelebbi időkben tenni fogunk. 

Vagy ha tovább haladva azon sikamlós lejtőn, 
melyen eddig csaknem feltartózhatlannl haladtunk, 
— ugy lehet, hogy talán már pár év múlva is 
leziig fejünkre azon veszedelem, melyet könnyelmű 
meggondolatlanságunkkal magunk idéztünk fel : akkor 
nem lesz jogunk panaszkodni a népek sorsát vezető 
magas gondviselés ellen, mert mint más népeknek, 
ugy Magyarország népének is meg volt engedve, 
hogy a bibliai ró szerint „bölcsen rendezze házát." 

Hogy feketébbnek látnám ós festettem volna e 
szavakkal a helyzetet, mint a minő valósággal: 
azt nem gondolnám. 

A protestánsoknak mindig megvolt befolyásuk 
a mint emiitónk, Magyarország sorsára. Hogy csak 
a legközelebbi példát emlitsük, köztudomású dolog 
az 50-es években a protestáns egyház ellentállásának 
befolyása az absolutismus megtörésére. 



Hogy az 1867; óta a magyar protestáns egy-
ház által következetesen szinte folytatott szerep, a 
felelős magyar kormány ellen is érvényesített oppo-
sitio (mert hogy egészben véve ilyen valósággal lé-
tezett, azt világosan mutatja azon táblázat, melyet 
a statisticai kimutatások után a protestáns többségű 
vidékek által küldött ellenzéki képviselőkről össze-
állítottam) mennyiben volt befolyással a jelen vál-
ság előidézésére, hogy mennyi érdeme van a protes-
tánsoknak a változott viszonyok dacára is derűre 
borura folytatottellenzékieskedésök utján a magyar 
önkormányzat meggyengítésében; — hogy mennyi 
azon mulasztás, melylyel a magyar protestáns 
egyház egészben, mint állami contingens, talán 
vádolható azért, hogy innét tova egészen felhasz-
nálatlanul hagyja elröppenni azon kedvező alkalmat, 
mely a szomszéd német birodalom ismeretes egyház-
politikai küzdelme folytán Olaszországban s más 
államokban is fe l támadt : mindezt, a félreértetós-
től aggódva, érintetlenül kívánom hagyni; csupán 
azon egy pontra óhajtóm felhívni a közfigyelmet, 
miszerint mig az 1867-diki magyar kormány tagjai 
közt három protestáns férfi volt, és pedig mond-
hatni a legbefolyásosabb tárcák birtokában: m a 
e g y e t l e n e g y p r o t e s t á n s s i n c s a m a g y a r 
c a b i n e t b e n . 

A tények e megcáfolhatlan logicája azt hiszem 
elég hangosan tanúskodik a z o n p o l i t i k a e r e d -
m é n y e felől, melyet a magyar protestáns egyház 
1867 óta általában tekintve, missiojául fogadott! 

Az a ki tudja, hogy a felelős parlamenti kor-
mány egyik alap elve az: miszerint mindig o 1 y 
f é r f i a k h i v a s s a n a k m e g a z e g y e s t á r c á k 
v e z e t é s é r e a f e j e d e l e m t a n á c s o s a i ú l , a k i k -
r ő l t u d v a van , h o g y az o r s z á g b a n l é t e z ő 
l e g b e f o l y á s o s a b b e l e m e k b i z a l m á t b í r -
j á k : — az minden bővebb fejtegetés nélkül azon-
nal be fogja látni, hogy mit jelent a fentebb meg-
jelölt tény ; — hogy általa mily hely van kijelölve 
a protestáns egyház számára ma Magyarországon; s 
hogy mily állást foglal el az ma eddigi tekintélyes 
küzdelmei után. 

Legtávolabbról sem a katholikus vagy más hitfe-
lekezet elveit valló polgártársaink elleni bizalmat-
lanság akar lenni részünkről e tény figyelembe aján-
lása, mert sőt inkább hálát adhatunk, a Gondviselés-
nek azon szerencséért, hogy Magyarországon, midőn 
a protestáns egyház nem teljesiti az Európa virágzó 

északi államaiban és az amerikai Egyesült Államok-
ban mindinkább érvényesülő, egészséges államal-
kotó missióját, — nálunk a róm. katholikus egy-
ház, egyes egyének kivételével, mint valódi n e m -
z e t i e g y h á z fogta fel ezt. Egy protestánsnak 
mindenesetre sajnálni kell e tényt, de a polgárnak 
csak örvendeni lehet rajta, — mint a jobb nem 
létében legalább megmentő refugiumon. 

Í z mit e mondhatni megaláztatás felemlitésé-
vel a protestáns ügyre nézve célozunk, az csupán 
annyi, hogy azon kötelesség teljesítésére legyen 
figyelmessé a magyar protestáns egyház, melynek 
teljesítése saját lételével a legszorosabb összefüg-
gésben van, s melyet nemes büszkeséggel teljesít is 
azon államokban, melyek egy életerős, tevékeny 
protestantismusnak köszönik mai elsőrangú állásukat 
s melynek teljesítése addig, mig „a protestáns egy-
ház" név létezik Magyarországon, mely mint ilyen 
egyenjogúságának elismerését és niztositását kí-
vánta és követeli ma is az államtól, — elodázhatlan 
polgári kötelessége; s a m e l y k ö t e l e s s é g t e l -
j e s í t é s e i r á n t i r e m é n y é t m a g a a f e j e d e -
l e m i s s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a a legköze-
lebbi jubileum alkalmával a helv. hitvallásuak tisz-
telgő küldöttsége előtt kifejezni. 

E kötelesség: a p r o t e s t á n s - t a n ü g y rend-
behozása; a százados mulasztásoknak jóakaratú tevé-
kenység által helyrepótlása, — hogy legalább azon 
álláspontra eljusson a protestáns egyház e tekintet-
ben, a melyen a reformatió ideje után az üldözések 
korában ólt apáik állottak, kik Magyarország tan-
ügyét a kor színvonalához és az ország akkori vi-
szonyaihoz mérve, az első rangra emelték s a pro-
testáns ügy győzelmét ez által biztosították, — a 
mint ezt a mult század végétől egész 1867-ig élt 
kitűnőbb országos tekintélyű férfiaink névsora igazolja. 

A mint sokszor, majdnem szakadatlanul han-
goztatták, és pedig többször igen komoly elhatá-
rozás jeleivel hangoztatták a protestánsok iskoláik 
független, szabad fejlődéséért való aggódásukot, ós 
ezeket tekintvén a protestantismus védbástyáinak s 
ezzel együtt Magyarország szabadsága s a külhatalom 
e l l e n i f ü g g e t l e n s é g e e s z k ö z e i n e k : ugy 
ha igazságuk volt valaha ez állításukban, — a mint 
hogy tagadhatatlan, az volt, — tenni is kell mind 
azt, mi ezek tekimtélyének biztosítására szükséges. 

Nem kívánok ez alkalommal mind azon indo-
kokra kiterjeszke dní? melyek magok az egyes protes-



táns férfiak érdekében megkövetelik ez t ; ugy szintén 
azon részleteket sem kivánom felemlíteni, melyek az 
általam is féltett kincsként őrzendő protestáns t a n -
ü g y i a ii t o n o m i a biztosítására szükségesek: 
hanem csupán két pontot bátorkodom az illető fér-
fiak figyelmébe ajánlani. 

Az egyik a protestáns tanintézek tanárainak 
fizetésénél tapasztalható egyetemes p o n t a t l a n -
s á g . Hogy a fizetés nem növelhető, az még leg-
alább némi mentséget találhat a megadott viszonyok-
ban, melyeken változtatni nincs az illetők hatalmá-
ban, — habár mint alább látni fogjuk, ez sem oly 
legyőzhetlen akadály mint gondoljuk. De hogy a 
csekély fizetés kiszolgáltatásában oly pontatlanságok 
történnek, minők csak egy financiális ismeretek te-
kintetében teljesen tájékozatlan ázsiai államban vár-
hatók: az csakugyan saját mulasztásunktól függ. A 
fizetési pontatlanság, kivált a társadalom fejlődésé-
vel, — a melynek pedig évről évre mindinkább ki 
vagyunk téve, — majdnem egyenértékű e teljes fize-
tési képtelenséggel. Tönkre teszi a hitelt, — ez 
esetben a protestáns egyház hitelét; megsemmisíti, 
vagy legalább felére, sőt sokszori ismétlés esetében 
V3-ára reducálja a később, a meg nem tartott 
fizetési terminusok után kiszolgáltatott pénz értékét. 

Hogy ez valóban igy van, afelől meggyőződ-
hetünk, ha akármely fizetési pontatlanságról isme-
retes állam, vagy magánintézet vételi jegyzékeit az 
általános egykorú árfolyammal összehasonlítjuk, (lásd: 
Madeod: „On Banking" II. 79 1.) *) 

A kivált csekélyebb alapítványokkal biró ki-
sebb városi protestáns egyházak ós iskolák ugy 
is kevés vagyona e pontatlanság által tehát é r t é -
k é r e n é z v e legalább is V3-ad részszel lesz keve-
sebb évenként, mint a mennyi az valósággal lehetne. 

Pedig e bajon könnyen segíthetni. A legtöbb 
oly városban, hol protestáns középiskola létezik, 
létezik legalább egy vagy két olynemü pénzinté-
zet is, pl. takarékpénztár, kereskedelmi bank stb. 
mely az ismeretes f o l y ó s z á m l a (conto corrente) 
rendszerben könnyen átvállalhatja, s legfeljebb 1 % 
kezelési dijórt át is vállalja az egyház bevételei 

*) Azt, hogy a tizetéBi pontatlanság, mint minden hivatal-
»ály, ugy még inkább az elméleti tudományokkal foglalkozó taná-
roknál teljesen megsemmisiti a működési kedvet, midőn azokat a 
szakadatlan megélhetési gondoknak teszi ki, és ez uton i l-
l u z o r i u B s á t e s z i m a g á t az e g é s z t a n ü g y e t , — a 
mint azt tapasztalhatjuk is, — szükségtelennek vélem fejt égetni. 

és kiadásainak kezelését. „ M a m á r , ós é p e n ez 
i d ő b e n s e m m i f é l e j ó t é k o n y k ö z i n t é z e t -
n e k n e m c é l s z e r ű p é n z é t h á z i l a g k e z e l -
t e t n i." A biztosság igy semmivel sem több mintha egy 
másik ebben gyakorlott közintézet kezeli azt saját 
pénzeivel együt t j mig ellenben a mindig pontos 
fizetési képesség iránti bizalom igen neveli az illető 
egyház vagy más ily testület tekintélyét, és ezzel 
együtt vásárlási és szerződéskötési műveleteinél lé-
jebb szállanak az árak reá nézve; — másfelől pe-
dig a pénztárkezelés is sokkal olcsóbban, jövedel-
mezőbben, és igy több megtakarítással történik. E 
részben az ország igen tekintélyes pénzügyi capaci-
tásai, a többek közt gr. Lónyay Menyhért és Csen-
gery Antal urak is hasonló értelemben nyilatkoztak e 
tárgy felett egy alkalommal tartott beszélgetésünknél. 

Ez által igaz hogy egyfelől rendes és szigo-
rúan p o n t o s e l ő i r á n y z a t k é s z í t é s é r e lesz 
szorítva az illető közintézet; de közgazdasági boldogu-
lásunknak ép az egyik feltótele, hogy erro minden egyes 
közintózet reá szokjék. Másfelől pedig, ha talán az előle-
gek által némi kamat-differentia háramlanók is e folyó 
számlái kezelés utján az illető intézetre, e kamat-
differenciának a következő évben azok fizetéseiből arány-
lagos levonás által, kik az igy elért fizetési pon-
tosság előnyeiben részesülnek, — könnyen ós biz-
tosan elhárítható e teher, mivel azt örömmel visel-
hetik az illetők a nyert előnyökért. 

A második pont, melyet szinte ez alkalommal 
fel kell említenem: az illető fenntartó, vagy kor-
mányzó testületeknek, — legyenek azok presbyteriu-
mok, tanügyi bizottságok, vagy bármi névvel neve-
zettek, — kötelessógkörére vonatkozik. 

E tekintetben egy igen sajnos tévedés, illető-
leg fogalomzavar uralkodik még mindeddig taláa 
az egész Magyarországon. Nem tartjuk t . i. folyvást 
szigorúan szem előtt, hogy a jogok ép oly szorosan 
a megfelelő mérvű kötelességekkel járnak együtt, mint a 
vételnél a kapott tárgy az adott pénz értékével együtt. 
Addig, mig csak a polgári kötelességekről oly fo-
galmaink nem lesznek, mint azon amerikai polgárnak, 
ki azt mondá: legfőbb magami ráüti Kötelességemnek 
ismerem a köztársadalomnak akkor szolgálni, mikor 
nincs reá szükségem," kevésre fogunk a legjobb kor-
mányzás mellett is boldogulni. 

Az elvállalt egyházelőljárói vagy presbyteri 
tiszttel együtt jár azon kötelesség is, hogy az il-
lető minden tőle telhető módokat megkísértsen a 
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reá bízott intézet virágzását létesíteni , vagyis 
szükségeinek oly mérvű fedezésére, hogy az céljá-
nak megfelelhessen, a kellő eszközöket a vagyono-
sabb polgárok megkeresése utján előszerezni. Hogy 
ezzel nem valami i d e á l i s d o l g o t mondok, hivat-
kozom azon angol és skót presbyteriumok és más 
testületi elöljáróságokra, a kik működésének részint 
magam szemtanuja voltam, részint azt a kezeim közt 
levő adatokból megítélhettem. Az, ki egy közintézet 
iránt vállalt ilynemű "bizalmi állását igy nem [tölti 
he: az polgári kötelességét mulasztja el betölteni. 
Gondoskodni a reánk bizott intézet szükségeiről ép 
oly aggodalommal, mint a saját érdekeinkről, — a 
leghelyesebb politika. Közvetítőként fáradozni egy köz-
ügy előmozdításában: igen tisztességes és hálada-
tos foglalkozás, — bár csak később jutalmazza is 
meg magát. 

Én igy fogom fel azon számtalan apró teen-
dők láncolatát, melyektől függ társadalmi újraéle-
désünk, mely egyedül képes elhárítani fejünkről a 
fenyegető veszélyt. Minden téren a z i l y a p r ó s 
p o l g á r i m ű k ö d é s b e n r e j l i k s z á m u n k r a 
az e g y e d ü l i ü d v é s m e n e k v é s . És pedig ezek-
hez nem kell pénz, — csak akarat, akarat tevékeny 
polgári életünk egyik kisebb részét a polgári köte-
lesség teljesítésére szentelni. E működést hasonlít-
hatnám azon okos gazda eljárásához, aki évi jöve-
delméből naponként megvonva magától valamit, mi 
pedig élvezhető volna reá nézve, — az igy megta-
karított tőkéből egy oly alapot gyűjt , mely későbbi 
életét a biztonság jól eső érzetével édesíti, és va-
gyonszerzési képességét épen az életerő fogyása ide-
jén növeli, erősbiti. Ha tagadhatatlan, hogy e gaz-
dálkodási rendszer okosabb mint az, mely szerint 
minden rendelkezésünkre álló eszköz mindig felemész-
tetik: akkor az is. tagadhatatlan, hogy az általam 
jelzett polgári élet a legészszerűbb reánk nézve, — 
ha t . i. a végeredményeket tekintjük. 

Ilynemű működéstől függ egy életerős pro-
testantismus fejlődése, s ezzel a közhaza egy te-
kintélyes részének emelkedése. 

Csupán tőlünk f ü g g : ezt tenni — vagy nem! 

DAPSY LÁSZLÓ. 

ISKOLAÜGY. 

X gyinnasialis intézmény rövid története 

Németországon. *) 

Ma midőn hazánk szakavatottjai a gymnasiumi rend-
szer tökélyesitését s általán a nevelés ügyét oly kiváló 
érdekkel karolták fe l ; midőn a hivatott építészek egész 
serege munkál azon alapon, melyen egy nemzet erkölcsi 
és szellemi életére kiható mű fog emelkedni: ugy hisszük 
nem teszünk érdektelen dolgot, ha a gymnasiumoknak 
Németországom fejlődésével egypár vonásban foglal-
kozunk. 

Az első gymnasialis intézmények [Németországon a 
reformatio után kevéssel állíttattak fel. Minden törekvés 
ez intézetekben eleintén a régiségek ösmertetésére irányult. 
Céljuk tehát nem volt egyéb, mint az antiquitasok iránti 
előszeretet felébresztése. 

Ez úgynevezett latin iskolákban a latin nyelv 
volt uralkodó tantárgy, mellette a görög foglalt el sze-
rényebb helyet. A többi tudományágak elemeiről koránt 
sem volt szó, hogy tananyagul szolgáljanak, kivéve a val-
lástant. Ez azonban az akkori életviszonyok kívánalma 
szerént nevezetes helyet foglalt el a gymnasiumi tárgyak 
között. 

E korbeli definitioja a gymnasiumoknak a kővetkező: 
oly intézmény agymnasium, melyben latin- s egy kevés 
görög nyelv taníttatik. 

E mondhatni megcsontosult állapot hosszas ideig 
semmi lényeges változáson nem ment keresztül. A tan-
könyvek évtizedek ;n át ugyanazok maradtak : p. o. a 
Melanchton grammatikái egész a mult század közepéig 
használatban voltak. 

A tanítási methodus is hosszas időn át mit sem 
engedett a kor kívánalmának. 

E stabilismuson csakis' a hétéves háború után 
1769. körül történt változás. Poroszországnak ez alkalom-
mali mintegy újjászületésében sok nemesebb eszme nyert 
szabadabb röptét, és számos üdvös intézmény lendületet. 
Az egyes tudományágak iránti előszeretet felébredése a gim-
nasi?lis irányban változást eszközölt. 

Belátták, hogy a régi schlendrianismus nem felel 
meg többé az idő követelményének, általános óhajtássá lőn 
a változtatás. Ezt pedig csakis a gymnasiumoknak a 
l a t i n és g ö r ö g pedanteria nyűgeiből való megsza-
badítás által lehetett eszközölni. 

A nagy hirtt Basedow működött kiváló hévvel az 
átváltoztatáson. A mysanthropismus helyébe, mint monda 
a philanthropismust kell helyezni. Jelszava volt N o n 
s c h o l a e d i s c e n d u m , s e d v i t a e". A gymna-
siumoknak feladata szerinte, hogy : azt tanítsák meg mire 

*) A kultus ministeriumhoz benyújtott „Szerény javaslat 
a gymnasiumok szervezéséhez" cimü tanulmányból. L. E. 



az embernek az életben szüksége van. Innen kiindulva 
minden classicust száműzött. Szerinte a földművelés sokkal 
szükségesebb mint Cicero minden munkáinak ősmerése. A 
latin nyelvet csak a pandectákért, a görögöt az uj testa-
mentomért vélte szükségesnek tanitani. 

Basedow tehát egy lépéssel tovább megy s alapelve 
a gymnasiumok első definitiojánál több tekintetet érdemel 
ugyan, de a gyakorlati kivitelben az előbbi iránynyal 
merőben ellenkező szélsőségbe jutott. 

Következménye e rendszernek az lön, mintNágelsbach 
helyesen jegyzi meg : hogy a gymnasiumok a természet-
ellenes eklektieismusnak lettek torzképei. 

Ez állapot nem tarthatott sokáig. A classicismus 
jogát hatalmasan követelte vissza minden értelmesebb 
ember. Az irány tehát változott ujolag. Általános nézet 
lőn, hogy a gymnasiumnak a lelket kell tisztán és helye-
sen alakítani. A gyakorlati hasznosság tekintetet sem 
érdemel. A léleknek az exercitatio mentis által az ösme-
retek orgánumává kell alakíttatni. 

Az ily irányú felfogás, habár nem is teljesen, de 
az ember énjéhez nagyobb mértékben volt illő, mint a 
fentebbi csakis a külsőségre vonatkozó gyakorlati phi-
lantropismus. 

A l a t i n és g ö r ö g nyelv mellett különböző tan-
anyagokra lön:, tekintet, melyek, mint eszközök, a lélek 
többoldalú fejlődését elősegiték. 

Mindeddig azonban határozott és rendszeres fejlő-
désnek nem látjuk nyomait. Az első ilynemű intézmény e 
század második tizedében születik Berlinben. 1812-ben a 
porosz kultusminister S c h u k m a n egy körrendelete 
parancsolja, hogy Poroszország minden lyceuma paedago-
giuma, collegiuma és latin oskolája a gymnasiumi gyű-
nevezet alá helyeztessék. Ezt követi S c h ü w e r n állam-
tanácsos és H u m b o l d t osztályfőnöknek, a fensőbb 
oskolák rendezését tárgyazó „ s z e r v e z e t i j a v a s l a t a " , 
mely azonban számos javítás után csak 1816-ban lett 
teljesen megállapítva. *) 

*) E szervezet szerint egy teljes gymnasiumnak 6 osztálylyal 
kellett birni. E hat osztályt alkotá a három képzettségi a l s ó , 
k ö z ó p és f e l 8 j ő fokozat. ' Mindhárom" két-két osztálylyal. A 
6-ik, 5-ik és 4-ik g. osztályban a növendékek törvény szerént 1—1 
évet köteleztettek tölteni, a 3-ik és 2-ikban 2—2 évet, az 1-sőben 
3 évet. 

A l a t i n nyelvre a 6-ik és 5-ik g. osztályban hetenként 6 óra, 
a többiekben nyolcz] óra volt rendelve. 

A g ö r ö g nyelvre a 4-ik és 3-ik gymnb. 5—5, a 2-ik ós 1-ső-
ben 7—7 óra állapíttatott meg. 

A n é m e t nyelvre a 6-ik és 5-ik osztályra 6 - 6 , minden töb-
bire 4—4 volt kiszabva. 

A mathematicára minden osztályra 6. A természettudomá-
nyokra 2. Vallástanra 2. Földrajz ós történelemre minden osztályra 
6. Az ének, rajz ós szépírásra, a két elsőt kivéve, kettő volt ha-
tározva a többiben. 

M egjegyzendő, hogy a fokozati emelkedés ugy akkor mint 
ma^is a poroszországi gymnasiumokban, a mieinkkel a merőben ellen-
kez5 volt. A mi 1 ső gymn. osztályunk a poroszországi 6-iknak 
felel meg a mi 2-dik g. osztályunk a porosz 5-ikknek s igy tovább-

Az 1816-iki szervezés szerént a francia nyelvnek 
nincs nyoma még a gymnasiumi tantárgyak között. Szük-
ségét nem látták, mivel általános nézet volt, hogy e há-
rom classicus nyelv, a latin, görög ós a német semmi kí-
vánni valót nem hagy fen. 

E szervezés 1837-ig mi változáson sem ment ke-
resztül. 1837-ig is csak annyit látunk, hogy a franczia 
nyelv a rendes studiuraok sorába felvétetett, l-ső, 2-dik 
és 3-dik osztályba hetenként 2—2 órával. 

1837-től egész 56-ig mi lényeges módosítást sem 
találunk. 56-ban is csak annyit, hogy a fraucia nyelv a 
4-ik ós 5-ik osztályba is bevétetett s továbbá hogy a 
tanórák száma minden osztályban apadt kettővel. 

1856-on innen Poroszország hatalmi állását minden 
tekintetben gyarapodni látjuk. A közélet minden terén 
reformot ós bámulatos emelkedést találunk. 

Az anyag a szellemmel egyenlő lépést tart. A ka-
tonai oskolák 1859-ben uj szervezetet nyernek. 60- és 
61-ben több rendbeli conferentiák tartatnak, melyek a 
közoktatás tökéletesítését tűzék ki célul. 

E tanácskozásoknak azonban csak elvi eredményük 
volt, a mennyiben egyes kérdések felett a nézetek tisz-
tultak. 

Bekövetkezett 1866. Poroszország a königrátzi nagy 
vívmányt közvetve, kiváló nevelési rendszerének köszön-
heté. Ezt a kormány maga is átlátta, s a következő 
67-ik évben egész hévvel igyekezett nevelési rendszerét 
még kiválóbb mértékben tökéletesíteni. 

Emiitett év végén Berlinben a szövetséges államok 
küldötteiből alakult conferentia vetette meg szilárd alap-
ját a ma fennálló gymn. rendszernek. 

A fensőbb oskolák e gyűlés által lettek osztályozva. 
Gymnasium, progymnasium, első- és másodosztályú reál 
iskola, fensőbb polgári iskola ós fensőbb privá intézet. 

Itt lett meghatározva teljesen a mai osztályok 
száma, a tanfolyam időtartama, a felveendő növendékek 
kor szeréuti osztályozása, a tanórák száma, a tanítók 
képesítése s az érettségi vizsgák szervezete stb. 

Szóval 1867 a 66-iki óv előnyeivel merőben ellen-
kező téren nyújtott nagy horderejű vívmányokat. 

Azon kérdés merül fel önként: mi tehát már je-
lenben a gymnasiumi nevelés czélja ?. mi az alapelv, 
melyet ma a gymnasiumi paedagogia által megvalósítani 
törekednek ? 

Wiese *) a következőleg fele] e kérdésre : a gymna-
siumok közös feladata az ifjak vallásos és erkölcsi neve-
lését elősegítve, Őket a tudományos képzetség minden 
alapjaiban részeltetni. 

*) E gyűlés elnöke volt Dr. Wiese cultusministeri tanácsos 
Poroszország képviselője. Jelen voltak továbbá Szász Weimar, Mecl. 
Schwerin, Mecl.-Stretitz, Oldenburg, Szász- Meiningen, Braun-
schweig, Szász Altenburg, Anhalt, Schwarzburg, Beüss Schaumburg, 
Lippe, Lübeck, Bréma, Hamburg, Coburg, Gótba, Waldeck stb. 
Képviselői. 



A nagyhírű Nágelsbaeh kinek gymnasiumi tanítási 
elmélete nagyrészt egész Németországon el lett fogadva, 
így szól. 

A g y m n a s i u m f e l a d a t a e m b e r t 
n ö v e l n i , n e m p e d i g j o g á s z t , p h i l o l o -
g o t é s m a t h e m a t i k u s t . 

Értekező szerint ez azon meghatározás, mely legha-
tározottabban körülírja azon követelményt, mit egy jól 
szervezett gymnasiumtól várni lehet. 

íme néhány vonásban a gymnasiumok fejlődésének 
rövid története Németországban. 

Látjuk, hogy az alapelv és a cél különböző korsza-
kokban mennyire változott s a szerint a szervezet is bi-
zoűyos módosulásokon ment keresztül. 

Lássuk már egy pár szóban, miként lehet és kell 
megvalósítanunk gyakorlatban ez általán elfogadott alap-
elveket ? 

(Vége köv.) 
L a k a t o s R ó b e r t , 

Könyvismertetés. 
Egy feáldei okmány a vizözönről. 

(Folytatás.) 

A kezünk alatti mondák hőse I z d u b á r , a ki, 
Smith szerint a vízözön után kevéssel Kr, e. miLtegy 30,000 
évvel élt. Ő E r e k h városban lakott, a mely egyike volt 
a világ legrégibb városaitak. E város volt az ő hősi 
működéseinek központja. Iunen járt ki az ő hódításaira. 
Innen ment Belesu fejedelem ellen is, a kit a 6-ik tábla 
szerint meggyőzvén, a szép I s t á r hercegnő azt az 
ajánlatot teszi neki, hogy vegye feleségül. De minthogy 
a hercegnőnek férje volt, még pedig egy isten, a „nap 
fia", a kivel a hercegnő háborán élt s a kit néha-néha 
meg is csalt, ezért Ldubár nem fogadja el az ajánlatot. 
Ez eredmény után Izdubár, az ő szolgájával H e a b a n i -
v a 1, a szárnyas bika meghódítására indul. Később Izdu-
bár, a királyok és szörnyek legyőzője, a népek uralkodója 
nehéz betegségbe esik ; félni kezd a haláltól, az ember 
emez utolsó nagy ellenségétől. Midőn e felett keseregne 
ós panaszkodnék szolgája előtt, eszébe jut a babylonbeliek-
nek egy hiedelme, a mely szerint azok azt hitték, hogy 
egyik pátriárkájok, S i s i t, *) az Ubaratutu fia, a nél-
kül, hogy meghalt volna, átváltozott és halhatatlanságra 
jutott. Izdubár tehát korának e hiedelméből kiindulva el-
határozza, hogy Sisitet felkeresi s tőle megtudakozza, 
miként jutott halhatatlanságra hogy ő is halhatatlanná 
lehessen. E tűnődései közepette leborul, imádkozik az 
istenekhez, s azok álmot küldenek reá. Alvás után Si-
sitnek felkeresésére indul. Ez útjában teméntelen ka-
landra akad. Sok vándorlás után Izdubán megismer-
kedik egy U r h a m s i nevű tengerészszel, vele is-
meretséget köt, s ketten indulnak el egy hajóban Sisit 
fölkeresésére. Végre sok kaland után, egy hónap és 15 

nap múlva, megérkeznek az Eufrat torkolatához, a hol a hie-
delem szerint Sisit lakott. 

Meg is találják Sisitet neje társaságában aluva. De 
minthogy azon a tengeren, a mely a halandókat a halha-
tatlanoktól elválasztja, át nem mehettek, és Sisitnek köz-
vetlen közelébe nem juthattak, — ennélfogva Izdubár 
csak a távolból látja Sisitet, s innen szólítja fel arra, hogy 
neki az ö átváltozását és halhatatlanná,létele módját elbe-
szélje. E felszólításra Sisit elbeszéli] a halál veszedelmét 
és egyetemes voltát, s igy végzi a halálról való érteke-
zését : „Mamitu istennő, a sors alkotója, mindenkinek 
kiszabta a maga sorsát, kiszabta az életet és a halált; 
azonban a halálnak napja ismeretlen. 

És ezzel a 10-ik tábla végére értünk. A 11-ik tábla 
az Izdubár beszédével kezdődik, a ki arra kéri Sisitet, 
hogy beszélje el, miként lett halhatatlanná. Sisit e ké-
résre elbeszéli a vízözön történetét s elmondja hogy ő 
kegyessége miatt változott át halhatatlanná. 

Hogy a t. olvasó a vízözön mondája tartalmának 
minden részletével megismerkedhessél, jónak láttam azt 
Smith után lefordítani és egész terjedelmében közölni, — 
megjegyezvén, hogy miután a tábla össze van törve, s 
ennélfogva a szöveg némely része hiányzik, pontokkal fo-
gom megjelölni a szövegben támadt hiányokat. 

A 11-ik tábla fordítása tehát a következő : 
1. *) Izdubár ilyen módon monda Sisitnek messziről, 
2. Sisit. 
3. Tudasd velem, 
4. Tudasd velem, 
5 közepette háborúzni 
6 jövök utánad. 
7. mondd miként tetted, és az istenek körében mi-

ként nyertél életet." 

Sisit ugy látszik nem más, mint a görögök Xisutbrosa, 

*) A szöveg előtt álló sorszámok az eredeti szöveg sorai 
számát jelentik. Továbbá a szöveg megértésére szükséges szavakat 
[.] zárjegybe, a variansokat és magyarázó jegyzeteket (—) zárjegybe 
tettem. 



&f Sisit ilyenformán monda Izdubárnak, 
9. „Én kijelentem neked, Izdubár, a rejtett tör-

ténetet, 
10. és az istenek bölcseségét elmondom neked. 
11. Surippák városa, az a város, a melyet te alapí-

tottál helyezvén 
12. régi volt és az istenek benne 
13. laktak, egy zivatar az ők istenök, a nagy 

istenek 
1 4 Anu 
1 5 Bel 
1 6 Ninip 
1 7 az alvilág ura 
18. akaratukat kijelentette közepette 
19 hallván [Hea] igy szólott hozzám : 
20. Surippák fórfia, Ubaratutu fia, 
21. csinálj egy nagy hajót magadnak 
22. [mert] elpusztítom a vétkeseket és [azok] élé-

ét 
23. Vidd bé abba az életnek minden magvát, hogy 

azokat fentartsad. 
24. A hajó, a melyet csinálsz, 
25. legyen . . . sing mérték hosszú s 
26. . . . singre terjedjen annak szélessége és magassága. 
27. Bocsásd belé a mélybe!" 
28. Én észrevettem és igy szólottam Heanak, az én 

uramnak. 
29. „Hea, uram, ezt, a mit te nekem parancsoltál 
30. én végbeviszem, legyen meg. 
31 sereg és tömeg. 
32. Hea kinyitá az ő száját és beszéle, és monda 

nekem az ő szolgájának: 
3 3 mondd meg nekik, 
3 4 ő eltért tőlem és 
3 5 kiszabva 
Itt hiányzik 15 egész sor, a miben valószínűleg az 

építendő hajó valamely része volt leirva. 
51. azt 
52. a mely -ban 
53. erős én hoztam 
54. az ötödik napon 
55. kerülete 14 mértéket t e t t . . . . oldalai 
56. 14 mórtéket tettek . . . . ennek felibe 
57. odatettem annak fedelét én bezártam azt 
58. a 6-ik időben benne eveztem 7-ik időben 
59. [belébocsátottam] a nyugtalan mélységbe 

a [8-ik] időben 
60. [a padló] deszkái bébocsátották a vizet annak 

belsejébe ; 
61. töréseket ós lyukakat láttam kezemet 

tettem. 
62. Három mérték gyantát szórtam a külső felére, 
63. három mérték gyantát szórtam a belső felére, 
64. három mértéket azok a férfiak, a kik annak 

kosarát hordozták, tettek ők egy oltárt állí-
tottak. 

65. Én bezártam az oltárt az áldozati oltárt 
66. két mérték . . az oltár Pacciru a kor-

mányos 
67 leölt ökrök 
68. . . azon a napon is 
6 9 oltár és szőlőfürtök 
7 0 miként egy folyó vizei és 
7 1 miként azon a napon, a melyen 

befedtem és 
72. a mikor . . . . befedvén a kezemet tettem, 
7 3 és Sámás [napisten] . . . . a hajó anyagát 

kiegészítette. 
7 4 erős és 
75. nádat szórtam el fenn ós alatt. 
76 bement annak két harmada. 
77. Mindazt, ami birtokomban volt, összegyűjtöttem; 

összegyűjtöttem minden ezüstöt, ami birtokomban volt; 
78. összegyűjtöttem minden aranyat, ami birto-

komban volt; 
79. összegyűjtöttem az életnek minden magvát, ami 

birtokomban volt, az egészet 
80. felküldöttem a hajóra, minden férfi- és nőcse-

lédemet. 
81. a mező vadállatait, a mezó állatait, és a had-

sereg fiait, mindezeket felküldöttem. 
82. Sámás vizözönt támasztott, és 
83. monda, igy szólván éjjel: „Nehéz esőt adok 

az égből; 
84. menj be a hajóba, és zárd be a te ajtódat." 
85. (Ő vizözönt támasztott, és 
86 monda, igy szólván éjjel: „Én nehéz esőt bul-

latok az égből.") 
87. Azon a napon, a melyen én az ő ünnepét ültem*) 
88. azon a napon, a melyet ő kitűzött, féltem ; 
89. bementem a hajóba, és bezártam az én ajtómat 
90. Hogy a hajót vezérelje, Buzursadirabinak, **) a 

kormányosnak, 
91. kezébe adtam a palotát [a nagy alkotmányt]. 
92. Reggel egy vihar dühöngése 
93. támadott, messze kiterjedvén az ég láthatárától. 
94. Ennek közepette Vul dörgött, s 
95. Nebo és Saru elől mentek. 
96. A trón vivők hegyek és térségek felett jártak. 
97. A lerontó Nargal összeesett. 
98. Ninip [Adar] elől ment és ledobta. 
99. A szellemek pusztulást hordoztak; 

100. dicsőségökben megseperték a földet. 
101. A Vul [Rimmon] vizözöne az égig é r t ; 
102. a vidám föld pusztasággá vált; 
103. a földnek felületét, m i k é n t . . . . leseperte ; 
104. elpusztított minden életet a földnek színéről . . . 

*) Ez ünnep a hónap 23-ik napján volt. Erre esett a n a p i s -
t e n jubileuma. 

**) Buzursadirabi ugylátszik ugyanaz az egyén, a ki fennebb 
P a c c i r u néven volt nevezve. 



105. az erős zivatar a nép felett az égig ért. 
106. Fiútestvér nem látta a maga fiútestvérét; az 

nem kímélte a népet. Az égben 
107. az istenek féltek a zivatartól, és 
108. menedéket kerestek ; felmentek az Anu egébe. 
109. Az istenek, miként a kutyák leeresztett farkakkal, 

lekuporodtak. 
110. Istár egy beszédet mondott, 
111. a nagy istennő elmondotta az ő beszédét r 
112. „A világ bűnre tért, és 
113. én erre az istenek jelenlétében roszat jósoltam ; 
114. a mikor én az istenek jelenlétében roszat jósoltam, 
115. minden népem roszra adta volt magát, és én 

jósoltam 
116. a következőleg: „Én szültem az embert, és ő ne 
117. töltse be a tengert, miként a halak fiai." 
118. Az istenek és a szellemek vele együtt sirtak ; 
119. az 'istenek [az ők] székeiken siralomban ültek ; 
120. ajkaik fedve voltak a közelgő rosz elől. 
121. Hat nap és hat éj 
122. telt el, [mig] a szél, zivatar és vihar elhatal-

masodtak. 
123. A hetedik nap folytán megcsendesült a vihar 

és minden zivatar, 
124. a mely, miként a földrengés, pusztított vala, 
125. megszűnt. (A tengert kiszárasztotta, s a szélnek 

és viharnak vége lett.) 
127. Én átvitettem a tengeren. A gonoszságot cse-

lekvőnek, 
127. és az egész emberiségnek, a mely vétekre tért, 
128. ugy úszkáltak a hullái, miként a nád. 
129 Én kinyitottam az ablakot és a világosság betört 

menhelyem felett 
130. elment. Én csendesen ültem és 
131. menhelyem fölé béke jöve. 
132. Én átvitettem a parton a tenger határánál. 
133. Mert 12 mértékre emelkedett fel a föld felett 
134. A hajó Nizir tartományába ment ; 
135. a Nizir hegye megállította a hajót, és azon 

nem tudott átmenni. 
136. Az első nap és a 2-ik nap, ugyanaz a Nizir hegye. 
137. A 3-ik nap és 4-ik nap, ugyanaz a Nizir hegye. 
138. Az 5-ik és 6-ik nap, ugyanaz a Nizir hegye. 
139. A 7-ik nap folytában 
140. elbocsátottam egy galambot, és az elhagyott. 

A galamb elment, keresgélt, és 
141 nyugvó helyet nem talált, és visszatért. 
142. Elbocsátottam egy fecskét, és az elhagyott. A 

fecske elment, keresgélt és 
143. nyugvó helyet nem talált, és visszatért. 
144. Elbocsátottam egy hollót, és az elhagyott. 
145. A holló elment, meglátta a hullákat a vizeken, és 
146. ett, úszott, s elvándorolt, és nem tért vissza. 
147. Én az állatokat a négy szélnek eresztettem. Ital-

áldozatot öntöttem ki. 

148. Egy oltárt építettem a hegynek o r m á n . *) 
149. Hetivel **) vágtam a füveket. 
150. Ezeknek aljára nádat, fenyőket és S i m g a r t 

helyeztem. 
151. Az istenek összejöttek annak égésénél, az iste-

nek összejöttek annak jó égésénél; 
152. az istenek összegyűltek az áldozat felett, mi-

ként a s z i v á r v á n y (?) 
153. (Régtől fogva tehát a nagy isten a maga útjában 
154. teremtette az Anu [ = é g ] nagy fényességét.) Mi-

dőn a dicsősége 
155. ez isteneknek, miként az Ukni [=kristály] kőé, 

arcommal nem tudtam kiállani. 
156. azokon a napokon imádkoztam, hogy örökre ne 

kelljen kiállani. 
157. („Vajha az istenek az én oltáromhoz jőnének. 
158. Bár Bel ne jőne az én oltáromhoz. 
159. Mert ő nem fontolta meg, és vihart támasztott, 
160. ós népemet a mélységbe szánta". 
161. Régtől fogva Bel is, az ő útjában 
162. látta a hajót, és Bel haraggal eltelve ment az 

istenekhez és a szellemekhez : 
163. „Egy se jőjön ki élve, egy ember se menekül-

jön meg a mélységből." 
164. Ninip megnyitá az ő száját és beszéle, s monda 

Bel vitéznek : 
165. „Ki fog tehát megmenekülni ?" Hea megérté a 

szavakat, 
166. és [=mer t ] Hea mindent tudott. 
167. Hea megnyitá az ő száját és beszéle, s monda 

Bel vitéznek: 
168. Istenek fejedelme, harcfi, 
169. midőn te haragudtál, zivatart támasztottál. 
170. A vétek cselekvője megtevé az ő vétkét, a go-

nosztevő megtevé az ő gonosz [cselekedetét] j 
171. [tehát] aki fel van emelve, ne töressék össze, a 

fogoly ne szabaditta;sék meg. 
172. A helyett hogy zivatart támasztanál, az oroszlá-

nok szaporodjanak el, és az emberek apadjanak meg; 
173. a helyett, hogy zivatart támasztanál, szaporodja-

nak el a leopardok és az emberek apadjanak meg; 
174. a helyett, hogy zivatart támasztanál, legyen éh-

ség és az ország pusztuljon e l ; 
175. a helyett, hogy zivatart támasztanál, terjedjen 

dögvész, és az emberek pusztuljanak el. 
176. Én nem pillantottam belé az istenek bölcse-

ségébe. 

*) Az assyr szöveg az o r o m szót S i g g u r a t ("l^D) szóval 
fejezi ki. 

**) A hetes szám szent volt az a k k a d o k n á l . Erekh váro-
sát „a h é t k ő v á r o s á n a k " nevezték. A hónap 7-ik, 14-ik, 
21-ik és 28-ik napját nyugalom napjának tartották. S a hetes 
számnak ilyen felfogása a Genesisben emiitett 7 állatpárt és a 
zsidó szombatot juttatja eszünkbe. Valószínű, hogy a sémi nép 
az akkadoktól vette át a 7-ik nap megünneplését. 



177. (Ők tiszteletre méltó és figyelmes álmot küldöt-
tek és ő meghallá az istenek bölcseségét). 

178. Midőn az ő Ítélete végre volt hajtva, Bel felment 
a hajóba ; 

179. megfogta a kezemet és kivitt, engemet 
180. kivitt, nőmet oldalam mellé hozta ; 
181. megtisztította az országot; ő szövetséget állított 

(s elfogadta a népet 
182. Sisitnek és a népnek jelenlétében. 
183. A mikor Sisit, az ő neje és a nép elvitettek, 

hogy az istenekhez hasonlók legyenek, 
184. akkor Sisit egy távoli helyen lakott, a folyamok 

torkolatánál). 
185. Elvittek engemet, ós egy távoli helyen, a folya-

mok torkolatánál leültettek." 
(Folyt, következik.) 

B E L F Ö L D . 

Nagytiszteletü szerkesztő ur! Szoktunk mi néha egy 
meghitt barátommal a Prot. Egyh. és Iskolai Lap egyik 
s másiK cikke felett bizalmas szóváltásba ereszkedni. — 
Igy történt legközelebb, hogy a mint a nevezett lap m. 
é. 52. számában megjelent Nagy János barsi esperes ur 
„ S z í v e s k é r e l m e " a dunántuli püspökválasztás tár-
gyában, s nagytiszteletüséged az e kérelmet kisérő so-
raiban kijelentette, miszerint lapjok a napirenden levő 
püspökválasztás napjaiban e g é s z e n s e m l e g e s 
á l l á s t f o g l a l a n d el : az én barátom, teketóriás 
üdvözlés helyett, e komoly megjegyzéssel lép be egy reg-
gel hozzám: 

„Sajátságos egy ember biz az a ti Ballagitok. Ő 
mást nagyhirtelen vádol következetlenséggel: maga pe-
dig ugyancsak hevenyében, csaknem ugyanazon hasábon, 
ellenmondásba esik önmagával. Közzéteszi lapjában N. J. 
szives kérelmét lelkész barátaihoz s az egyházakhoz, hogy 
őt — azon okon, mert, mint távol lakó, a pápai főiskola 
felett püspöki k ö z v e t l e n f e l ü g y e l e t e t nem 
gyakorolhatna, — hagyják a szavazásnál figyelmen kí-
vül. (Az a z : hogy szavazzanak a közvetlen felügye-
letet gyakorolható püspökre, a pápai lelkészre. ) To-
vábbá kilátásba helyezi, hogy a többi esperesek is, 
ugyanazon érdek tekintetéből, melyet a barsi esperes ur 
nagylelkűsége indokául felhoz, készek lesznek a válasz-
tás terén a közvetlenül felügyelhető püspökjelölt útjából 
kitérni. S ezek után siet kijelenteni, hogy lapjukban sem 
az egyik, sem a másik püspökjelölt mellett, vagy ellen, 
már hozzá több oldalról beküldött, vagy beküldetni ígért, 
nyilatkozatokat nem közölheti." 

„Hát ebben áll a ti tenyereteken hordozott Ballagi-
tok semlegessége, hogy a barsi esperes szabadon infor-
málhasson a Prot. Egyh. és Isk. Lap olvasói között a 
pápai főiskola felett k ö z v e t l e n ü l felügyelhető 
püspökjelőlt mellett, másnak pedig senki fia mellett, vagy 

ellen, se szabadjon mukkannia sem ? — Értem. Adjon Is-
ten az ily semlegességnek jó éjszakát!" 

Nem érezve magambam erőt, képességet barátom 
alapos megjegyzésének eligazítására, beküldőm azt Nagy-
tiszteletüségedhez, hogy egyrészről a vidéki hangulat 
felől kellőleg tájékozódhassák, másrészről pedig magát 
a szükséghez képest igazolhassa. Csak azt ne méltóztas-
sék aztán mondani, hogy : „ugy van lapom a kezemben, 
mint sáragyag a fazékas kezében ; ugy kezelem, a mint én 
akarom," mert ezzel az én megjegyzést tevő barátom — a 
mennyire ismerem — megelégedni nem fog. — Tisztelettel 
Nagytiszteletüséged iránt, 

1874. jan. 2. 
V e r a x, 

a „Korteskedés Dunántul" cimü, 
nem közölhetőnek jelentett, cikknek 

irója s visszakérője. 

Verái ur barátja, amint nyilatkozatából látom, 
azon eszes emberek közé tartozik, akikről a magyar em-
ber azt szokta mondani, hogy „átallátuak nem csak a ros-
tán, hanem a szitán is" ; azonban most az egyszer 
mégsem látott jól, egyszerűen azon okból, mert nem 
ismeri közelebbről a lapszerkesztői viszonyokat. 

Köztudomás szerint a hatóság irányában a szer-
kesztő mindenről felelős, ami lapjában megjelenik, akár 
meg van az író nevezve, akár nem, akár egyetért szer-
kesztő íróval, akár nem. 

Máskép áll a dolog a közönségre nézve, ahol kü-
lönbség teendő az iró által aláirt cikkek és az olyanok közt, 
melyeknek vagy épen semmi aláírások, vagy álnevek 
alatt jelennek meg. Az aláirt cikkekért a szerkesztőt a kö-
zönség csak második sorban teszi felelőssé, s csak is 
annyiban, hogy mért nem te'.te jegyzetbe azt, amiben 
véleménye az íróétól el tér ; ellenkezőleg az alá nem irt 
vagy álnevű cikkekért a közönség a felelősség egész sú-
lyát a szerkesztőre veti, és az azokban nyilvánított véle-
ményt a szerkesztő véleményének tekinti. 

Ezekre Verax ur barátja természetesen nem gon-
dolt, valamint arra sem gondolt, nem is gondolhatott, 
hogy a Nagy János nyilatkozatára tett megjegyzésünk 
a többek között épen Yerax urnák is szólt, kinek egyik 
superintendensi jelölt ellen irt és hozzánk vagy 3 héttel 
ezelőtt beküldött cikkét nem adtuk ki. S miért nem 
adtuk ki ? egyszerűen azért, mert akkor egy „Augur" 
aláirásu más cikket is kell vala kiadnunk, mely egy má-
sik superintendensi jelöltet ránt le ugy isten igazában, az 
elébb érintett mellett pedig meleg panegyrist tart. 

Mit gondol Verax ur, ha én azokat az egymással 
homlokegyenest ellenkező cikkeket, melyekért mint pseu-
donym aláirásuakért magunknak kell vala az evictiót 
elvállalnunk, kiadjuk, mit mondott volna akkor az ő ba-
rátja és mit mondhatott volna teljes joggal? S kérdem: 
lehetett-e azon körülmények közt mást nyilvánítanunk, 
mint amit nyilvánítottunk ? S lehetett-e az alkalmat 
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meg nem ragadnunk, hogy az eszközökben nem válogató 
korteskedés ellen, mint amely ez esetben egyenesen egy-
házunk rontására szolgálandna, szavunkat emeljük ? 

De utóvégre is — ellenvethetne Verax ur — igaza 
marad az én barátomnak, hogy Ballagi, midőn Nagy 
János lemondását az indokolással együtt kiadta, capaci-
táltatott egy irányban, midőn pedig az én cikkemet ki 
nem adta, az ellen irányú capacitálás előtt az utat be-
vágta, s igy pártállást foglalt épen akkor, midőn nyilat-
kozatában azt erősité, hogy lapja ez ügyben semleges 
állást akar foglalni. 

Ámde lássuk, ugy áll-e csakugyan a dolog. Azt 
hiszem, senki sem fogja kétségbe vonni, hogy Nagy János 
ur nyilatkozatát ki kellett adnunk. Ki is adtuk, és utó-
szóban megdicsértük a körülményekkel számoló férfias 
határozottságot, felkérvén egyúttal a vele egyforma kö-
rülmények közt levőket hasonló eljárásra. Tegyük fel már 
most, hogy Yerax ur, kire — bevallom egyenesen — 
fölkérésemmel első sorban céloztam, szavamnál fog és 
beküld hozzám egy nyilatkozatot más indokolással, más 
egyéniség érdekében capacitálva, én akkor önsaját kije-
lentésemnél fogva kötelezve vagyok nyilatkozatának helyet 
adni, s akkor mi értelme marad Yerax ur barátja elmés 
vádjának ? Csak a vak nem látja, hogy felszólalásunknak 
egyéb célja nem volt, mint az, hogy meggátoljuk a név-
telen vagy álnevű személyeskedéseket és piszkolódásokat, 
melyeknek ezentúl is lapunkban helyet nem adni elhatá-
rozott szándékunk. 

Külföldi egyház és iskola, 

A s v á j c i t á r s a d a l m i é l e t segélyezési kö-
réből egy élethű képet hoznak az „Ellenőr" közelebbi 
számai Zimann János tollából, mely oly megragadólag 
s lélekemelőleg tünteti fel a helvétáknak nemes hu-
mánus szellemét. Elbeszéli a többek között, hogy midőn 
a 4—5000 lakossal biró G 1 a r u s városa leégett, 
mily nemes s tevékeny buzgalmat fejtett ki a kis Svájc 
lakossága, hogy glarusi polgártársainak szerencsétlensé-

gét lehetőleg enyhitse. Bázel város iskolás gyermekei —• 
mondja a cikk — 30G0 frank 90 centimot adakoztak. 
A zürichi Pfaffikon község gyermekei gyümölcsöt gyűj-
töttek s egész teli hordókat küldtek glarusi testvéreiknek 
azon biztatással: A jó isten óvni fogja őket sok ezer se-
gélyre kész gyermeknek és azok imáinak segélyével. — 
Egy leányiskola adományát ezen szavak kíséretében in-
ditá útnak: Gyermekszivek is részt vesznek mások sze-
rencsétlenségében. Mellőznöm kell számos szép példáját a 
gyermek jótékonysági nyilatkozatának, csak azt kell még 
megjegyeznem, valahányszor valamely községet baj ér, a 
gyermekek a gondoskodás és figyelem különös tárgyát 
képezik, azokról a legjobban gondoskodnak, tudván azt, 
hogy ezek a jövő társadalom csemetéi. Ez okból már 
néhány nap mulva a veszély után, küldöttság ment Zü-

richből Glarusba, annyi gyermeket hozandó onnét ápolás 
és gondos nevelés végett, mennyi csak jöhet. Egy gla-
rusi lelkész vezetése alatt 50 gyermek jött Zürichbe, hol 
körülbelül 30 marad közülök ; külön iskola rendeztetett 
számukra, melyben két tanítótól nyertek naponta oktatást; 
a többiek más városokban találtak hü ápoló szülőkre, 
kölönböző intézetek és magáncsaládok dijnélkül ajánl-
koztak minden oldalról ápolás alá venni a szerencsétlen 
gyermekeket. 

Eddig csak azon segélyezésről volt szó, mely kész-
pénzben történt, ezenkívül azonban igen nagy mennyiség-
ben folyt be a segély élelmiszerek, ruházat, bútorzat és 
más eszközökben. Már szombaton este, midőn a tüzfecs-
kendők teljes müködésökben voltak még, egész vonatok 
érkeztek terhelve élelmiszerekkel. Minden vidék elküldé 
terményeit, minden ház a nélkülözhetőt sőt nélkülözhet-
lent, mert tudták, mily keveset lehetett megmenteni, mily 
sokan veszítették el mindenüket. Sehaffhausen 2200 pint 
bort, Chur 17 mázsa kenyeret küldött azonnal, ennyit le-
hetett rögtön venni; 12360 köb- öl fával segélyezte 
Graubiinden kanton Glárust, Zürich város 30 családot tel-
jesen felszerelt ágygyal vagy egy fehérneművel teljesen 
ellátott ruhaszekrény nyel látott el. Bázel 24 családot egy 
ágyszékkel, a hozzátartozó teljes ágy és fehérneművel, 14 
család pedig hasonlóan Glarusban s igy 66 család lett a 
legszükségesebbekkel ellátva, többnyire a jobb módii kö-
zéposztályból. A küldött különböző dolgok mennyiségéről 
fogalmat nyújthat azon körülmény, bogy bár tíz alkalom-
mal hosszabb szünetek után osztattak ki a tárgyak, ugy 
hogy minden nélkülöző személy több rendbeli ruházatot 
kapott, végre még sem lehetett kimeríteni a gazdag rak-
tárakat, s azért nehogy különösen a ruhanemüek rom-
lásnak induljanak, kénytelen volt a segélyző bizottmány 
a kanton községeinek szegényügyi bizottmányai közt 1969 
téli felöltőt, 1500 nyári felöltlőt, 504 frakkot 1480 köny-
nyü felöltöt. 3190 nadrágot és 3390 mellényt kiosztani, 
hogy ezen tárgyak jelentkező szegényeknek adassanak át. 
Mindent összevéve k é t m i l l i ó s z á z ö t v e n h a t -
e z e r n y o l c z s z á z k i l e n c v e n k é t f r a n k 
é s 32 c e n t i m készpénz szeretetadománynyal segélyezte 
a kis svájci szövetség a tűzvész által elhamvasztott ezen 
kis várost, és t í z e z e r m á z s á n á l t ö b b e t szál-
lított a vasút élelmiszerek és más mindenféle szükséges 
eszközökben a szerencsétlenség által sújtott városba. 
De a szeretett hazától távol 1200 mértföldnyire lakó svájci 
sem feledkezik meg hazájáról, az amerikai uj Glarusból 
6000 frank érkezett nem sokára a veszély után. 

Mit láttunk ezen képen a svájci segélyzések köré-
ből? Az egész társadalom felkelését egy a szerencsétlen-
ség által sújtott város fölsegélésére. Itt szerepelt a gyer-
mek, ifjú és öreg, a gazdag és a szegény, a katona és a 
polgár, az állam és az egyház, egyesek és egyletek, mun-
kás és cseléd, szóval a társadalom minden alkotó elemét 
eleven mozgásban, élénk tevékenységben láttuk közre-
működni, igazi öszhangzatos társadalmat láttunk. Pedig 
senkise hitegesse magát, hc.gy a köztársaságban nincsen 



aristokratia, nincsenek társadalmi osztályok. A régi patrí-
cius családok élesebb ellentétet mutatnak sok helyen, mint 
magyar aristokratáink. Politikai pártok itt is éles küzde-
lemben vannak gyakran, a korszelleméből folyó és minden 
államban nyilvánuló viszály állani és egyház közt heves 
liarczban van itt is, gazdag tőzsérek, vállalkozók nagyobb 
számmal vannak mint nálunk, de törvény előtt mindenki 
egyenlő és va'i két társadalmi eszme : haza s emberiség, 
melyek messze felülemelkednek a többi érdeken, polgárnak 
és embernek érzi magát mindenki, tudja kötelességeit és 
tudja, érzi azokat, mert mivelt, mert olyanná neveltetik 
ugy az iskola, mint az élet, s a társadalom által. Svajcban 
legmagasabb fokon áll a közmiveltség, legszebb gyümöl-
cseit termi a humanismus, e kettő együtt jár. 

Ezen rajztöredékhez csak azt teszszük hozzá, hogy 
ez és az ilyesfélék abban az országban történnek, melyet 
a protestautismus „döglesztő mérge" — mint az atyafiak 
szeretik mondani— három száz év óta át meg átjárt, mely 
a jezsuitákat területéről közelebb kitiltotta, mely a pápa 
ő szentsége átkátminden órában várhatja magára, s melyet 
a kathol. szent lapok mostanában csak a latrok, rab-
lók, szabadoncok hazájaként szoktak emlegetni. „Az ő 
gyümölcseikről ismeritek meg őket," — mondja az irás, 
s az ily gyümölcsökhöz hasonlókat melyik igazhitű kathol. 

állam képes felmutatni ? 

T ö b b f r a n c i a p ü s p ö k a németek ellen oly 
szenvedélylyel kelt kiközelebb kibocsátott pásztor leveleiben, 
hogy e miatt méltán megneheztelhetett a berlini kormány, 
s méltán emelt panaszt Párizsban. E panasz folytán a 
francia kultasminiszter a napokban egy köriratot bocsátott 
ki a francia püspökökhöz, melyben ezék felhivatnak, mi-
szerint ovakodjanak, hogy ilyesmi többé elő ne forduljon, s 
hogy ezentúl ne feledjék a létező hatalmak iránt tartozó 
mérsékletetet s tiszteletet. 

H y a c i n t h a v o l t s z e r z e t e s Genfben 
eddigelé a következő reformokat hozta be : az istentisz-
telet a nép nyelvén tartatik: az úrvacsora két sziu alatt 
szolgáltatik k i ; a kötelezett fülbegyónás meg van szün-

tetve, hanem a gyónás isten és a község előtt történik; 
hitük szerint Jézusnak nem teste és vére, hanem maga 
Jézus van jelen a miseáldozatnál ; a papok megházasodó 
hatnak, és a nép által választatnak; a lelkészi műkö-
désért nem jár semmiféle illeték ; a szentírás olvasása 
ajánltatik a hívőknek, abőjtölés nem kényszer utján, hanem 
szabad akaratból történik ; a papoknak lelkészi hivatalos-
kodásukkal nem szabad összekötniök semmiféle világi 
foglalkozást avag y politikai hivatalviselést. 

Bukaresti levél. 

E folyó december havának elsején, Bécs város falai 
között, a császári Burg ajtai nyiltak meg előttem, s az 
alattvalói hűség ama gyémánt fegyverével, mely még a 
vaskapu zárain is keresztül tör, miután a felség szine 
elé járulánk : mint bukaresti küldöttek megjelentünk hódo-

latteljesen, a cs. kir. külügyér, Andrásy Gyula grófnál is-
Különösen magyar küldőink részéről, felkérve ő excellen-
tiáját, az alább írott kérvénynek egy kedvező percben 
a Felség elébe terjesztése s pártolása végett. És ő excel-
lentiája magas személyébe helyzett bizalmunkat , nem 
csak melegen fogadta, sőt a kérvényt a Felség elébe, 
több mint valószinü, hogy eddig fel is terjeszté. Rivá-
lólag kedvesen lepett meg bennünket azon szívélyes fo-
gadtatás, melyben gr. Andrássy külügyér urnái része-
sültünk, ós azon élénk érdeklődés, melyet a gróf az 
oláhországi magyar alattvalók, s ezek művelődési ü;ye 
iránt tanúsított. „Ötven kérdésem volna még — szólt 
lelkesen a gróf, midőn távozni akaránk, de majd meg-
látogatom nem sokára Bukarestben !" 

Hozza isten közénk, bár mikor a népiskoláké kitűnő 
mecénását. S mind ama kegyes lelkeknek, a kik az itteni 
helyzet bővebb ismeretét szomjúhozzák, ha mi a románia 
keserű vizekből csak egy csöppel szolgálunk is: aztj 
hisszük ötven kérdésre felelénk. 

Legközelebb egy beteg nő kívánta az uri szent va-
csorát. Elvittem s szolgáltam neki. Ágya mellett egy kis 
leányka sírdogált. Kérdeztem és anyja válaszolt helyette. 
Nem tud egy szót sem magyarul. A román iskolába jár, 
mert a magyarba járatni nincsen tehetsége. És kísérőm 
hozzá teve: ha még csak ez az egy volna ; de számát 
sem lehet kimondani, hány ily szegény magyar szülék 
gyermeke lett és lesz ó hitű és román alattvaló. 

Tudom nem uj dolog. De valójában uraim, annál 
keserűbb és figyelemreméltóbb. 

A fönebb érintett kérvény következő : 
Felséges császár és király! 

Legkegyelmesebb urunk és királyunk ! 

A fényes alkalom, mely ma népek millióit hozza 
hullámzásba, ellenállhatlanul felbátorít : Románia fővárosa 
Bukarest magyar lakói — mint Felséged hü alattvalói — 
legdrágább ügyében, a legalázatosb kérvényt Felségeduek 
lábaihoz tenni. 

A bukaresti reformált szentegyház magyar ajkú népe 
távol az édes hazától, néhány tisztességes, iparműves tag-
jait kivéve, többnyire szegény cselédek, szolgák, napszá-
mosokból á l l ; kiknek gyermekei, miután a magával is 
tehetetlen egyház, ingyen iskoláztatással meg nem aján-
dékozhatja : nagy részben a román népiskolák növendékeivé 
— hol ingyen iskoláztatnak — s később ősi hazájoknak 
megannyi elkorcsult gyermekeivé változnak. 

Fáj'őket a magyar nemzet erődús életfájáról tépett leveli-
ként lehullani látni, fáj őket a különben is szük és avult 
—- s alkalmatlan helyen fekvése miatt lerombolandó — is-
kolánkba be nem fogadhatni. 

E fájdalmat felségesen, csak Felséged képes eloszlatni. 
S miután a bukaresti reformált szentegyház, az egé;z Romá-
mániában széjjel szórt reformátusokjilágitó tornya kelljhogy 
legyen; nyújtsa ki Felséged kegyelme arany vesszejét, a 
Felséged szine előtt legalázatosabb szolgája által esdeklő 
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bukares tireforrnált egyházra, hogy egy oly iskolát építhessen 
a magyar nép e távolba szakadt töredéke, mely Felséged 
trónra lépésének huszonötödik évére, az idegen ég alól is 
dicső fényt árasszon. 

Isten tegye Felségednek dicső országlását századok-
nak szemfényévé. Kivánják 

Császári Királyi Felségednek 
Bukarest november 27-én 1873 

legalázatosabb hű alattvalói: a bukaresti reformált egyház 
nevében 

T o m k a Károly, lelkész, 
s a bukaresti magyar reform, népiskola igazgatója. 

S z a b ó Albert, főgondnok. 
N a g y Ferenc, pénztárnok. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Lapunk mult számának hanyag kiállítása 
ellen több oldalról érkeztek hozzánk panaszok, és 
pedig méltán. Midőn azonban a rendetlenségért, mely 
az év elején, a nyomda túlterheltsége miatt nem-
csak mi nálunk adhatja és adja is elő magát, elnézést 
kérnénk: kedves kötelességünknek ismerjük egyúttal 
kijelenteni, hogy az intézkedést hasonló kellemetlen-
ségek elkerülése végett megtettük. Reméljük, hogy 
ezután lapunknak sem berendezése, sem nyomása, 
sem papirosa ellen nem lesz kifogás. 

S z e r k . 
* Gr. Batthyány József, ő Felsége uralkodási 

jubileuma alkalmából 500 ftot adott a pesti árva-leányház 
számára. — B é k é s m e g y é b ő l egy magát megne-
vezni nem akaró, szegénységben született, de emberbaráti 
szeretetből felnevelt és vagyonossá lett árva — kegyelet-
és hálaérzetből, a kholerában elhunytak után maradt va-
gyontalan árvák javára a belügyminisztérium rendelkezé-
sére 500 ftot bocsátott. 

* Kégl Gtyörgy orsz. képviselő a csákvári képvi-
selői kerület összes néptanodái között 2553 frtot osztott 
ki, ezen felül a magyar almási kathol. iskola javítására, 
mint szintén az ottani reform, iskola építésére száz-száz 
frtot adott. 

* Madas Káro ly képviselő, ki a mily jó gazda, 
ép oly nemesszivü emberbarát, a mai krachos időben is 
folytatja nemes célú adakozásait. Igy közelebb az ócsai 
reform, templomra 400 ftot, a sári kathol, iskolára százat, 
a torony-órára és orgonára is száz-száz ftot küldött. 

* A római pápának egy hatalmas \etélytársa 
akadt R a b b i H i l l e l -ben, a zsidó „szentében, ki a 
közelebb mult szombaton a pesti orthodoxok könyök-
utcai imaházában tartott beszédet, s ez alkalommal oly 
középkori zelussal kárhoztatta a mai kor felvilágosult-
ságát s műveltségét, mintha csak IX.ik Pius valamelyik 
közelebbi encyclicájából vagy Syllabusából plagizált volna. 

* Ad Yocem Pi l i s : a pápai szék nagyszerű re-
formokat léptetett közelebb életbe; nevezetesen a mult 
hó 17-ikéről pápa ő szentségének a főszertartásmestere 
egy hivatalos köriratot intézett az akkor még csak kine-
vezendő bibornokokhoz, melyben a pápa jóváhagyása mellett 
a következőket tudatta az illetőkkel: 

„ l . Ő szentsége az uj egyházfejedelmeket az u. n. 
ricevimento s a többi, ez alkalommal szokásos külső 
ünnepélyességek megtartása alól felmenti. 

2. Ezen ricevimento s a többi solennitások akkor 
fognak majd utólagosan megtartatni, ha a körülmények 
megengedendik, hogy ö szentsége a bíbornoki kalapot 
nyilvános consistoriumban nyújthassa át a most válasz-
tottaknak. 

3. 0 szentségének szertartásmesterei e választás 
napján bemutatandják a választandóknak ama pápai meg-
hívót, mely az órát határozza meg, melyben a bíbornoki 
biretumot átadandjanekik. 

4. Midőn ezen actusra megjelennek, s későbben is, 
jobb idők beálltáig, midőn kijárnak a bibornokok, egyszerű, 
czimer nélküli kocsit használandaak, s csak egy szolgát 
viendenek magokkal, ki szintúgy, mint a kocsis egyenru-
hát nem fog viselni. A bibornokok kíséretét csak egy pap 
fogja képezni. 

5. A bibornokok ruházatát egy vörös szegélyű fekete 
soutane, vörös öv, violaszinü palást s arany-vörös zsinórral 
díszített kalap képezi." 

De azért a mi kathol. atyánkfiai közül millió és millió 
jámbor atyafi megesküdnék reá, hogy ő szentsége csak 
ugyan a názárethi szegény Jézus helyettese s az apos-
tolok utóda. Mit tartozik ő szentségére istennek lélekben 
ós igazságban imádása, fontosabb ennél a kocsis s az 
inas egyenruhája. 

* Sopronban, mint az odavaló magyar lapban ol-
vassuk, H a f f n e r L a j o s , ki alig egy hónappal 
ezelőtt foglalta el állomását s kinek nevét lapunkból [a 
prot. közönség ismerheti, rövid három napig tartó beteg-
ség után az év elején meghalt. Özvegye s öt neveletlen 
árvája siratja benne a jó apát, gyülekezete a hü pásztort. 
Nyugodjék békével! 

* A tiszántúli ref . egyházkerület gyűlése e hó 
10-én megnyílt. Bővebb értesítést jövő számunkban. 

* Néhai Balogh P é t e r superintendens síremléke 
— írja a „Debr." — már felállíttatott a ceglédutcai te-
metőben, a tiszántúli ref. egyházkerület költségén. A 
feliratok rajta a következők: „Balogh Péter ref. püspök-
nek", ez alatt a születési és halálozási év áll. Az emlékkő 
alján jelezve van, hogy „emelte a tiszántúli ref. egyház-
kerület". 

* A pomázi plebánusról Spanjevich Márkról 
több napi lap felettébb dicsérőleg szólt a héten, feltüntetve 
őt mint olyat, ki itt az iskola építtetés még inkább a ma-
gyar nyelv meghonosítása * érdekében kiváló buzgalmat 
fejtett s illetőleg fejt ki. Mi örömmel ismerjük el és je-
gyezzük fel az érdemet a túlsó táborból is, és nem egy-
szer teszünk emlitóst a nemesebb érzelmű kathol. főpapok-



nak, vagy a szerényebb kűrben fáradozó, de igazi hazafias 
érzelmű plebánusoknak az iskolák, a nemzet s a társada-
lom körül tanúsított érdemeikről; a jelen esetben azonban, 
hiteles forrásból vett értesülés alapján, bátrak vagyunk a 
Pomázról beküldött reclamm hitelességét kétségbevonni, és 
a tényállás a mint mi tudjuk, tájdalom, a közlött adat-
tal merőben ellenkező. 

* Nem kevésbé fájdalmasak azon tudósítások, 
melyek némely kathol. pap és káplán izgatásairól majd 
egyik, majd másik alföldi városból érkeznek. A mult 
tavaszon Kecskeméten fanatizálta két három kathol, káp-
lán a népet, s annyira, hogy református polgártársaikat — 
kikkel századokon át békében éltek, — botokkal rohanták 
meg minden igaz ok nélkül, most pedig az ehhez közel 
fekvő kis kun Dorozsmán idéztek elő oly botrányos za-
varokat, hogy a kis kun kerületi kapitánynak sietve kel-
lett ezen ügyben intézkedni, és erélyes lépéseket tenni. 
Értesülvén ez ugyanis azon lázitásokról. a városi tanács, 
ennek egyes tagjai, s különösen a közős iskola ellen izgató 
prédikációkról, melyeket itt egy Bogács nevű káplán tar-
tott, a legszigorúbban reá parancsolt az efféle fanatikus 
üzelmek folytatásától, a főbírónak pedig meghagyta, hogy 
ha a nevezett segédlelkész újra kezdené rakonczátlankodásait, 
azonnal fogassa el s adja át a szegedi főügyészségnek; 
egyszersmind felkérte az ottani századparancsnokot is 
hogy ha a káplán izgatásai folytán a városban zavarok 
keletkeznének, a legénységet bocsássa a városi hatóság 
rendelkezése alá. Ugyanez alkalomal több kérdőpontot is tett 
a kapitány a segédlelkész elé, melyekre az nyilatkozatában 
meg is felelt, fő védekezését abban helyezvén, hogy ő 
mindazt a mit tett, plébánosa megegyezésével s az Úr 
dicsőségére tette. Tehát még ma is, ha a haza polgárait 
egymás ellen, vagy az országos törvény, s a törvényes 
hatóság ellen fellázítják, a hazát vérbe lángba borítják, 
még ma is mindez „ad majorem Dei glóriám" történik. 

IRODALOM. 
Bölcsészeti előtan. Első kötet. Lélektan. Gymna-

siumok és képezdék számára irta W a r g a J á n o s . 
Kecskemét, 1873. Veterán tudósunk, kinek lankadatlan 
szorgalmát az irodalom terén nem méltányolhatjuk eléggé, 
jelen müvével hézagot pótol annyiban, amennyiben annak 
Írásánál a tanitóképezdékre különös figyelmet fordított s a 
uevelés,oktatás és módszertan elveit folytonosan szem előtt tar-
totta. A munka tartalmának érdemleges bírálatát az illeté-
kes szakférfiakra bízva, irályára nézve teszünk csupán 
megjegyzést. Wargát széles e hazában mindenki ugy is-
meri, mint tömött irályánál fogva nehézkes irót. Előbbi 
munkái gyakran az értelem és könnyebb felfogás rovásá-
ra nehézkesek s ép ezért fárasztó olvasmányok, tanköny-
vekül meg alig használhatók. Aki azonban Wargának 
ujabban megjelent egy-két kiadványát kezébe veszi, alig 
fogja hinni, hogy szerzőjük egy ugyanazon személy a 

csak néhány évvel ezelőtt közrebocsájtott müvek Írójával 
A derék tudós mint iró teljesen megváltozott, a toll foly-
tonos használata és a negyven évi gyakorlat ( m e r t 
t u d t u n k k a l a z i d é n l e s z n e g y v e n é v e i 
h o g y az é r d e m e k b e n g a z d a g f é r f i ú a z 
i f j ú s á g n e v e l é s é v e l é s o k t a t á s á v a l 
f o g l a l k o z i k ) lassankint képessé tette őt, hogy 
széles ismereteit és nagy tudományát minden ép eszű 
emberre nézve érthető és könnyen felfogható modorban 
és formában közölje. Amily nyereség ez irodalmunkra 
és a közönségre, ép oly előnyös magára az iróra is, ki-
nek nehézkessége volt eddig a legfőbb^és legmegtámadhatóbb 
hibája. Szivünkből kívánjuk,hogy a negyven év óta lankadat-
lanul működő tudós még sokáig folytathassa ugy az iro-
dalom mint a nevelés terén hasznos működését. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy irodalmi tevékenységének ered-
ménye ezután vetekedni fog tanári érdemeivel, melyeket 
lehetetlen a legnagyobb méltánylattal el nem ismernünk, 
s melyeknek valamely külső cselekvény általi elismerésé-
re tanártársai, volt tanítványai és a közönség részéről 
most, a negyven évi tanárkodás évfordulóján, a legjobb 
alkalom kínálkozik. 

A középiskola eszménye. Irta B o k o r J ó z s e f 
tanár. Budapest. Aigner Lajos. 1874. Ára 1 frt 40 kr. 
Most, midőn a középtanodák reformja foglalkoztatja első 
sorban a tanférfiakat, örömmel fogadunk minden munkát, 
mely e kérdés megvilágításához, tisztázásához járul, két-
szeres örömmel olyat, mely — mint az előttünk fekvő — a 
kérdés eszményi oldalát fogva föl, a gyakorlati netaláni 
hiányainak könnyebb felfogására vezet. A munka címe 
nem hazudtolja meg a maga tartalmát; van sok, ami 
csakugyan eszmény, talán soha vagy legalább mostani 
viszonyaink közt meg nem valósitható eszmény; de van 
aztán szerzőnek sok olyan terve is, mely — ha ideál 
is — sokkal könnyebben keresztül vihető, mint a tisztán 
gyakorlati célra készült középtanodai törvényjavaslatnak 
némely helytelen szabványa. Részletekbe ez úttal nem 
ereszkedünk, mert nem vagyunk oly lelkiismeretlenek, 

egy szorgalommal irt komo^ tanulmányról futó-
lagos átlapozás után tüzetesen Írjunk. Hibát és kiemelen-
dő jót egyaránt találtunk benne; de arra még nem volt 
időnk, hogy akár az egyikből, akár a másikból kerestünk 
és találtunk volna annyit, amennyi szükséges egy alapos 
birálatüoz anyagul. Arról teljesen meggyőződtünk, hogy 
Bokor műve a figyelmet megérdemli még azon esetben is, 
ha — amit azonban a világért sem állítunk — hibái fö-
lülmúlnák előnyeit. 

Irodalmi Értesitő cim alatt Márki Sándor egy 
könyvészeti szaklapot indított meg s abból az ügyesen 
összeállított első számot hozzánk beküldte. Az első szám 
tartalma: Bevezetés. Irodalmunk 1874-ben. Hazánkat ér-
deklő nem-magyar könyvek. Történetirodalmunk 1873-
ban. Biharmegyei nyomtatványok a 16. században. Vegyes. 
— Ajánljuk e hézagpótló vállalatot, mely hogy hosszabb 
életű legyen, mint akár a Heckenast, akár az Aigner 
által egykor kiadott hasonló vállalat, az irodalom érde-



kében valóban kívánatos Előfizetési ára félévre 1 ft. 20 
kr. Megjelenik bavonkint egyszer nagy 8-rétü alakban 
16 lapon. Előfizethetni Kókai könyvkereskedésében. 

A Tanáregylet Közlönyének 3-dik füzete meg-
jelent. Tartalma: Nyilt levél. N e y F . A fővárosi egye-
temnek kathedráján képviselt paedogogia és még valami. 
A vizsgálatok szigora. N é v y L . A természettudomá-
nyok befolyása az ember erkölcsi nevelésére. S z. Iroda-
lom : Horváth: Mechanika. D r . C s á s z á r K . Klama-
r ik : Logika. D r . P a u e r J . Programm-szemle. 
K á r o l y G y . H . Mayer B. : Aus üer aesthetischen 
Paedagogik. N . Egyleti élet. Vegyesek. Rendeletek tára. 

A „Magyar Tanügy" 1-ső füzete megjelent. Tar-
talma : Az uj tantervjavaslatok: a gymnasium és a re-
áliskola tanterve. Képezdei tanáraink egyik sürgős teen-
dője. P é t e r f y S . Egy vidéki tanár szava az „előké-
szítő osztály" érdekében. T é g l á s G . Képezdék polgári 
iskolai tanítók és tanítónők számára. L e d e r e r Á . 
Révész Imre és a középtanodai törvényjavaslat. D r . C s á-
s z á r K . Az erdélyi ref. gymnasiumi tanárok értekez-
leteiről. P á l l K . Az orsz. közokt. tanács véleménye 
az 1868. 38. t.-c. módosítása tárgyában. Irodalom: Va-
nicek: Lateinische Grammatik : B a r t a 1 A. Repássy : 
Magyar nyelvtan. Z s i l i n s z k y E. Erdődy : Földrajz: 
L a k y D á n i e l . Szente : Terményrajz. S a j ó K . Ge-
orgens: Der Volksschulgarten. G y ö r g y A . Vaszary 
és János atlaszai. D r . C h e r v e n F . Vegyesek. 

U j zenemüvek. Táborszky és Parschnál megjelen-
tek : J e l l e m r a j z o k magyar népdalokból zongorára 
szerző Zimay László. Ajánlva Zimay Lászlónénak. Ára 1 
ft. 20 kr. B é c s i k ö z k i á 11 i t á s i i n d u l ó . Zongo • 
rára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp. Ajálnva Schwarz Senborn 
Vilmos bárónak. Ára 60 kr. V á g t a t v a . Gyors polka. 
Zongorára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp. Ára 50 kr. 

NECROLOG. 
A z a l s ó - b o r s o d i egyházmegyéből. A szo-

morú emlékű 1873-dik év, alsó-borsodi ref. egyházmegyénk 
48 tagból álló rendes lelkészi karából, a szokott s ren-
desnél sokkal nagyobb, de aránylag is igen nagy áldoza-
tot szolgáltatott, a kérlelhetetlen halálnak ! Bodon István 
bábái, Máté Gáspár lövői, Baksa Sámuel t.- oszlári, Hor-
vát István kistokaji lelkészek, mind az emiitett évben let-
tek a halál áldozataivá. 

Legközelebb, u. m. december hó 13-án pedig a sze-
líd lelkületű nagymihályi lelkész, a leghumánusabb ember-
barát, a kitűnő, ritka tudományos késziiltségü férfiú, 
tisztelendő Varga János végezte be 60 évre terjedt földi 
pályáját. 

Theologiai pályáját, s általában iskoláit, a s-pataki 
főiskolában ritka fényes sikerrel bevégezvén, 1843-ban a me-
zőkeresztesi academica rectóriára jött ki ; hol 2 évi ál-
dásdus működése mai napig is elfeledhetetlen e népes 

gyülekezet idősebb tagjai előtt. Keresztesi rectóriáját be-
végezve a berlini egyetemre ment, gazdagítani már az 
iskolából hozott sokoldalú ismereteit. Hazájába vissza-
térve, 1 évi és igy igen rövid káplánság után, a nagy-
mihályi egyház volt szerencsés lelkészéül megnyerni, s itt 
működött zajtalanul, híveitől tisztelve, ismerőitől s ba-
rátaitól szeretve és becsülve haláláig, mely dec. 13-án, 
mellsorvadás következtében, 5 heti erőtlenség után oltá 
ki becses ós drága életének fáklyáját. 

Hogy e sokoldalú képzettségű s kitűnő készült-
ségül lelkész alsó- borsodi-egyház-megyénk kormányzó asz-
talánál az őt méltán megillető helyet soha sem foglal-
hatta el, legfőbb oka az volt, mert nála nem kedvező 
családi viszonyok -következtében, első lelkészkedési ideje 
óta, az anyag elkeseredett harcot vívott a szellemmel. S 
bár az anyag nagy részben hatalmába kerité is, de tel-
jesen legyőzni -soha sem tudta. 

Nyugodjál csendesen és békével, egykori tanítóm, 
később kedves tiszttársam! Híveid s barátaid előtt igen 
sokáig fog élni kedves emlékezeted ! 

M.-Keresztes 1874. jan. 3. 
T a m k o F e r e n c , 

m. keresztesi lelkész s egyh. m. aljegyző 

ADAKOZÁSOK. 
A k u n á g o t a i r e f . e g y h á z részére templom 

s iskola építésre. Nagytiszt Mezey Pál b.-somogyi Es-
peres s csököli lelkész ur ivén következő adakozások tör-
téntek. Segesdi egyház 1 frt. Szobi egyház 2 frt. Bolhási 
egyház 2 frt. Szentai egyház 3 frt. Udvarhelyi egy ház 3 
frt.Alsó Sarkadi egyház 10 frt. Strasi István 50 kr. Inkei 
egyház 2 frt. Falusi János 80 kr. Bőhönyei egyház 1 frt. 
N, Dobszai egyház 4 frt. Nemeske Tamás 2 frt. Szabó 
József 1 frt. Cseke Gábor 50 kr. Vitázi István 20 kr. 
Hetesi egyház 50 kr. Csoknyai egyház 35 kr. Eddei 1. 
egyház 35 kr. Szomjú István eddei tanitó 40 kr. Fádi 
egyház 1 frt. Nagy Albert jádi lelkész 1 frt. Sándor 
István jádi tanitó 40 kr. M. Egresi egyház 50 kr. Asza-
lóból : Hideg János 50 kr. Kovács Sándor 1 frt. Bók 
József 50 kr. Csúzi József lelkész 50 kr. Király Jó-
zsef lanitó 50 kr. Segéd tanitó 15 kr. Orczi egyház 1 frt* 
Kajumérói egyház 50 kr., Sz Benedeki egyház 40 kr. 
Sz. sz. Mártoni egyház 8 kr., Béczi egyház 1 frt., Luka-
fai 1. egyház 8 kr., Hedrahelyi Tóth János 20 kr., Hed-
rahelyi Sóltra József 20 kr., M. Ladi egyh. 50 kr. 
H.-szentgyörgyi egyh. 1 frt. Visontai egyh. 50 kr., 
Csokonyai egyh. 10 kr., Veres B. lelkész 10 kr. Darkó 
D. tanitó 10 kr., Ujrépi 1. egyház 50 kr., R. Újlaki- 1. 
egyh. 1 frt. R. Szentkirályi 1. egyh. 30., Görgetegi 1. 
egyh. 50., Hosszufalusi 1. egyh. 1 frt. Lábodi egyh. 2 frt. 
Szentesi János lelkész 30 kr., N.-Kirpádi egyh. 30 kr., 
Szebási egyh. 1 frt. Kutasi egyh. 2 frt 45 kr., Ötvös 
Kónyii egyh. 1 frt 20 kr., Gőbel János tanitó 30 kr. 



Ns. Dédi egyh. 12 frt. 30 kr., N Bajomi egyli. 2 frt. 
Hatvani egyh. 53. kr. Écsi Péter lelkész 20 kr., Csertői 
1. egyh. 1 frt- Yiszlói 1. egyh. 1 frt. 50 kr., Milványi 
1. egyh. 1 frt. Basali 1. egyh. 1 frt. Merenyei egyh. 2 frt . 
Tótszentgyörgyi egyh. 1 frt. Haboli egyh 2 frt. B. 
Váradi egyh. 1 fr t . 50 kr., Gy-melléki egyh. 50 kr., 
M. Újfalui egyh. 1 frt. Szörényi 1. egyh. 80 kr., Tóth Ferenc 
20 kr., D. Gárdonyi egyház 57 kr., Balog János 10 kr., 
Andris József 30, kr., Darányi egyh. 10 frt. Horváth L. 
tanító 2 frt, Kis Dobszai egyh. 2 frt. Petterdi egyh. 50 
kr., Nemeske tamási egyh. 2 frt. Cseke Gábor 50 kr., 
Vitási István 20 kr., Szabó József lelkész 1 frt. N.-Dob-
szai egyh. 4 frt. Kálmáncsai egyh. 4 frt, Csököli egyh. 
5 frt . Mezey Pál lelkészné 1 frt. Összesen 118 frt. 
96 krajcár. Mely összeg nt. Hajnal Ábel békés-bánáti es-
peres úrhoz küldetett. 

A - p e s t i p r o t . á r v a h á z r a a „Keresztyén 
Család" szerkesztőségénei az 1873-ik év folytán 110 irt. 
65 kr gyűlt össze, mely Hornyánszky V, pénztárnok úr-
nak átadatott. 

Nagytiszteletü tanár ur ! Az országos prot. árvaház 
részére adakozni felhívó „ E s d ő s z ó z a t " értelmében 
szószékről felhiván s kérvén gyülekezetemet az emiitett 
szent czél iránti adokozásra: felkérésemnek reményen kí-
vüli jó eredménye lőn, ugy annyira, hogy néhány nap 
alatt tekintélyes összegecskét sikerült gyüjtenem — még 
pedig leginkább a szegényebb sorsuak s Özvegyek között 
— az árvák részére, mit is ezennel 46 frtban ide mel-
lékelve van szerencsém nagy tisztele tüs^ged kezeihez jut-
tatni, azon szives óhajtással, vajha magyar és erdélyországi 
prot. híveink köréből minden egyes kétezer lelket szám-
láló gyülekezet csak ily csekélységgel is járulna ama 
nagy horderejű czél eléréséhez! Adakoztak : 

Török József ur 1 frt., Tolnai Lajos ur 20 kr., 
Pap Lajos kir. ügyész ur 5 frt. Szeremlei Lajos kir. törv. 
ülnök ur 1 frt., Oláh Lajos ur, megyei irnok 1 frt . , För-
dős Vilmos ügyvéd ur 1 frt. Horvát Ignác kir. törrvény-
széki ülnök ur 1 frt, Csukly Ignác s. szolgabíró ur 1 
frt., Etli János ur 50 kr., Csapó János ur 30 kr., Tóth 
Ferenc ur 1 frt., Kaczenbach Istv. ur 50 kr., Eötvös Károly 
Lajos ügyvéd ur 1 frt. Albert Hermán ur 1 frt. Raies 
Gyula ur 1 frt., Eötvös Károly megyei aljegyző ur 1 frt., 
Mészöly Gerzson ügyvéd ur 1 frt. , Tóth István ügyvéd 
ur 1 frt., Tóth Ödön ur 1 frt., Dömötör János tanfel-
ügyelő ur 1 Irt., Sörös József egyházi gondnok ur 1 frt: 
Guner Csötönyi Pál ur 1 frt. Németh István 70 kr., 
Özv. Mészáros Ádámné 10 kr., Székeli Ferenc 20 kr., 
Parragh Sándor 1 frt., Özv Székeli Pálné 1 frt., Mohai 
Dánielné 50 kr., Özv. Kutas Istvánné 20 kr., Özv. Cseri 
Józsefoé 20 kr., Ónodi János 50 kr., id. Ferenc János 1 frt., 
Öreg Majsai József 20 kr., Héjus János 10 kr., Mészá-
ros András (Joós) 20 kr., Fodor Pál 50 kr., Nagy 
Csötönyi Pál 20 kr., Öreg Töttős Ferenc 20 kr., Bátai 
Mihály 60 kr., Szűcsén János 20 kr., Özv. Székeli 
Györgyné 50 kr, Tolnai Pál 70 kr., Szabó Antal 70 kr., 

Mészáros János 30 kr., Csötönyi Ádám 30 kr., Kuti 
Csötönyi János 1 frt. Kovács István 1 frt. Nemes Ist-
ván 60 kr., Mészáros András 10 kr., Szabó József Csa-
nádi 50 kr., Parragh István 50 kr., Kovács Dávid ifjú 
70 kr., Andic3 Csötönyi István 1 frt. öreg Ónodi Ist-
ván 10 kr., ifjú Ónodi István 10 kr., Mészáros György 
30 kr., Szikszai József sörös 50 kr., Ranga István 50 kr., 
Nagy Jánoa Csötönyi 1 frt. Mészáros Sándor 10 kr., 
Yági János 20 kr.. Ronga Mihály 40 kr., ifjú Bátai Mi-
hály 40 kr., Várkonyi Szabó Sándor 10 kr., Kutas Pál 
20 kr., Sárközi István 20 kr., Tőttős Sándor 20 kr., 
Pintér István 20 kr., Mohai János (Csötönyi) 10 kr., 
ifjú Szili János 30 kr., Balogh Ádám JO kr., Kölkedi 
Mihály 20 kr., Kaczenbach Yincze 20 kr., Laskó Gyu-
láné 40 kr., Öreg Cseri Pál 10 kr. Borzsák Endre re-
form. lelkész 1 frt. 20 kr. Összeg 46 frt. 

* 

U g y a n c s a k a p e s t i p r o t . á r v a h á z r a : 
Alföldi Sándor f.-baranyai reform, esperes ur küldött 7 

frtot, mely összeghez Godány István zalátai r. leik. 1 
frt, Dömők Péter leik. 1 frt. Paksi Gedeon rádi leik. 1 
frt., a nagyfalui r. egyház 1 frt., a kistótfalui r. egyház 
1 frt., Alföldy Sándor r. leik. 2 frttal járultak. 

É d e s Y i n c e leik. ur felhívása következt4ben a 
tisza-tarjáni ref. egyház buzgó hivei közül többen ada-
koztak összesen hat ftot. 

Z e k e L a j o s ó.-szőnyi ref. s.-lelk. ur 12 frtot 
küldött, melyhez adakoztak: Komáromy Józsefné 20 kr., 
Mohácsy János főtanitó 38 kr., Rác György ur 20 kr., 
Szalai József biró 20 kr., egy segédlelkész 19 kr, egy 
kegj^esen játszó társaság 42 kr., ugyanaz más alkalommal 
2 frt, Zeke Lajos 49 kr,, az egyházhivek közadakozás 
utján 1 frt. 32 kr. 

K á l o s i G é z a leik. ur az úszódi ref. gyüleke-
zetnek a protest. árvaház árvái számára nyújtott aján-
doka fejében 9 frt . 52 krt. küldött. 

L a c h á z á r ó i K ö n y v e s T ó t h Kálmán leik. 
ur beküldött 1873. dec. 31-én perselygyüledók 8 frt 20 
kr., a lacházi egyház külön 2 frt., P. Nagy Péterné 2 
frt., a. Bak Józsefné 1 frt., id. Takács József 1 frt., 
Józan István ur 1 frt., J . Kovács Sándor 50 kr., Matics 
József 40 kr., Nagy Sándorné 20 kr., Vörös Pálné 20 
kr., Örsi Ferenc 1 frt. Korsós József 30 kr. Összesen 
17 frt. 80 kr. 

A h a j d u-n á n á s i ref. egyház az árvaház 
részére küldött 10 frtot. 

K u b i n y i K á r o l y leik. ur a hodázzi ref. egy-
házban gyűlt 1 frtot. 

N é m e t h Z s i g m o n d ref. leik. ur Kutasról 
1 frtot. 

H a l k a I s t v á n kálmáncsai leik. ur 6 frtot. 

N a g y J á n o s ref. esperes ur a n. sarlói egyház 
részéről 5 frtot ; a bajkai egyház részéről 3 frt. 70 kr 



A m a k ó i ref. egyház mint árvaegyleti rendes tag 
tagdíj fejében 6 fr tot ; ugyanaz ajándékképen 4 f r t ; a 
Szőllősi István leik. ur által közelebb confirmáltak ado-
mánya 4 frt. 5 kr. 

K i s J á n o s ajkai ev. leik. ur 50 kr. 
A gyömrői ref. egyház 3 frtot. 
D ö c z y József váralljai ref. leik. ur 1 frt. 
H e r i n g J á n o s kemenes-hőgyészi evang. leik. 

ur 20 frtot küldött, mely összeghez adakoztak, G e n-
c s e n : 

Radó Ignác 3 frt., Özv. Kisfaludy Kristófné 2 frt. 
Borsiczky István 1 frt., Bárdossy József 50 kr., Borbély 
János 10 kr., Ör. Sttle József 10 kr., Borbély Sándor 10 kr., 
Borbély József 10 kr., Károlyi Pál 1 frt. Ör. Vida Péter 
10 k r , Yida József 10 kr., Vida Ferenc 10 kr., Özv. 
Mógor Sándorné 10 kr., Süle Sándor 10 kr., Mezző Ist-
ván 10 kr. Süle József 10 kr. 

H ő g y é s z b e n : fel. Nagy József 10 kr., fels. 
Komjáthy Istv. 10 kr., Döbrente Ferenc 10 kr., Mógor 
Tamás 10 kr., Mógor József 10 kr.. Sütő György 10 kr., 
Csatári Mihály 10 k r , Gömbös János 5 frt., Somogyi 
István 10 kr., Németh István 6 kr., Marton Ferenc 25 
k r , Döbrente János 10 kr., Pirka György 10 kr., Mol-
nár István 10 kr., Kovács János 10 kr., Somogyi István 
10 kr., Molnár Péter 10 k., Szakács János 10 kr., Szabó 
József 10 k r , Nagy Ferencz. 10 kr., Nagy József zsellér 
10 kr., Döbrentei Susika 20 kr., Tompa Károly 20 kr. 
Nagy István 10 kr., Németh István 10 k r , Marton Sán-
dor 10 kr., Döbrente József 10 kr,. Nagy János 10 kr., 
Tóth Ferenc 10 kr., Marton József 20 kr., Nagyváry 
József 8 kr., Tóth Lenke k. a. 50 kr., Berec Károly 10 kr., 
Döbrente József 10 kv., Németh János 10 kr., Özv. 
Sztrokay Lajosnó 1 frt., Szakács János 10 kr., Hering 
János ev. leik. 1 frt. 11 kr., Összesen 20 forint, 

Nagytiszteletü szerkesztő u r ! A prot. árvaház vá-
lasztmánya által a magyarországi prot. közönséghez inté-
zett „esdő szózatát" kis gyülekezetem is meghallotta, az 
eredményt az itt küldött 7 frt. 1 kr. összegben van 
szerencsém az illető helyre juttatás végett megküldeni. 

Ez összeghez adakoztak: Balogh János 20 kr., Ba-
rada Gábor 14 kr., Molnár Mária 10 kr., Vastag Zsófia 
10 kr., Dómján József 10 kr., Vastag Péter 10 kr., Pap 

Sándorné 20 kr., Szundi István 20 kr., Szekeres János 
20 kr., Balog Péter 20 kr., Kútfő Rákhel 4 kr., ör. 
Vajda János 6 kr., Simon János 4 kr., Vincén Ferenc 10 
kr., Molnár Ferenc 10 kr., ör. Szabó János 4 kr., ifj . 
Szabó János 5 kr., Balogh József 12 kr., György István 
3 kr., Bausz István 5 kr., Balogh János 10 kr., Bíró 
Jánosné 5 kr., Császma János 2 kr., Nagy András 2 
kr., Varga János 4 kr., Vajda Ferenc 4 kr., Takács Já-
ÜOS 10 kr., Tóth József 5 kr., Jakab János 5 kr., 
Vajda János 10 kr., Biró Gábor 4 kr., Toldi Dániel 10 
kr., Jakab Péter 10 kr., László János tauitó 50 kr., 
Egyház 1 frt.. Lelkész 2 frt. Összesen 7 frt. 1 kr. Bisse, 
jan. 2. 1874. Nagy István ref. lelkész. 

K o v á c s J á n o s hernád- németii ref. lelkész 
ur 2 frt. 30 krt küldött, melyhez a küldő lelkész ur t. 
neje 1 frt. 6 kr., Fésűs Ferenc 1 frt. s özvegy Béres 
Mártonné 24 krajcárral járultak. 

A d a k o z á s : Bodrogi Samu n.-szebeni reform, 
lelkész úrtól tizenkét forint kíséretében e sorokat kaptuk : 

A hozzám küldött és igen szívesen fogadott 11 da-
rab protest. árvaházi naptárt a következő egyének a kö-
vetkező áron vásárolták meg: 

Özv. Vas Imréné . . 
Baráth Zsigmond . . 
Gaal Ferencz . . . 
Özv. Veres Ferencné . 
Molnár Zsigm. főhadnagy 
Herszényi Sámuel . , 
Bokodi Imre . . . . 
Fejér Alajos . . . . 
Asztalos Károly . . . 
Mihály Dezső . . . 
N. N 

Összesen 

darabot 2 frt. 
1 „ 
3 „ 
1 „ 
1 » 

— 40 kr. 
frt. 

40 kr. 
20 „ 

11 darab 12 frt. 

Szerkesztői mondanivalók. 
K. T. K. urnák Laczházán. Hornyánszky ur, a 

hozzá befolyt adományokról előbb az igazg. választmány 
ülésében tesz jelentést, s csak azután fognak az adako-
zások nyilvánosan nyugtáztatni; ezért az emiitettekre nézve 
még egy kis türelmet kérünk. 

Valamint mi is a hozzánk érkezett adakozások egy 
részének közlését jövő számunkra hagyjuk. 

A Franklin-társulat bizományában épen most megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

r ungarische Protestanteii-Yereiii, 
seine Entstehung uncl seine Wirksamkeit. 

8-rét, 82 lap. Ára 60 kr. 
Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr, Bal lagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsck testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és könyomdai műintézttében Pesten, 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő í i z e t é s i d i j : Hirdetések dija : 

JKL i a d ó - h i v a t a l : 

Mária-utca 10-dik sz,, első emelet. 

Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatás ná 
— Bélyegdi 

Előfizetési felhívás 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1874-dik évi tizenhetedik évfolyamára. 

| 

E l ő f i z e t é s i d i j : 

Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 50 kr., negyedévre 2 frt. 25. kr. 
Az előfizetési pénzeket lapuuk szerkesztő és kiadóhivatalába (Mária utca 10-ik szám) kérjük küldetni. 

Pesten December hóban 1873 . 

Farkas József, 
főmunkatárs. 

Ballagi Mór, 
felelős szerkesztő és kiadótulajdonos. 

C o r r u p t i o . 
A farsang közepe felé járunk. Folyik a mulat-

ság, a dáridó, a tánc álarc alatt , vagy anélkül, 
vidéken is, még inkább a fővárosban, a mennyire 
csak a mostani szegény időkben folyhat. Daeára 
azonban a világias örömök ezen most divatozó kor-
szakának, a lapok olvasói megbocsátandják nekünk, 
ha báli tudósítások helyett egy oly thema fejtege-
téséhez kezdünk, mely sokkal inkább alkalmas böjti 
prédikáció textusául szolgálni, mint farsangi cikkéül. 
Megbocsátandják annyival is inkább, mert ha valaha, 
ugy ez évben kétségkívül áll, legalább a komolyabb 
gondolkodásuakra nézve, hogy „sírva vigad a magyar", 
vagy ha ugy tetszik: „aggódva farsangol a magyar.* 
Oly komoly bajok, aggodalmak között köszöntött be 
az újév, hogy legvígabb örömeink közepette is 
egész komolyságával fel-felmerül azon kérdés: mi 

lesz belőlünk,, mi lesz hazánkból, kiemelkedik-e sze-
rencsésen a zátonyról nemzetünk hajója, vagy pedig 
az öszetorlódott calamitások miatt teljesen fennakad 
tovább haladásában, fejlődésében. 

Hazánk, nemzetünk aggasztó bajaira gondolva, 
nagyon hamar nyelvünkre jő e szó: c o r r u p t i o , 
d e p r a v a t i o , nagyon hamar hajlandók vagyunk 
bajaink egyik legfőbb forrását az ezen szavak által 
jelzett jellemvonásában keresni nemzetünknek, vagy 
nemzetünk egyes fiainak. S azt hiszem, nem is ok 
nélkül. Mert habár a mult idők szerencsétlen évti-
zedeiből is elég sok b a j szállott reánk örökségül, s 
habár a természet is tetemesen öregbítette keze 
mostohaságával a közelebbi években nyomorainkat: 
de mégis dolgaink egészen másképen állanának, ha 
mindazon faktorok, melyek [hazánk ügyeinek inté-
zésébe a közelebbi hét év alatt positive avagy nega-
tíve befolytak, tiszta becsületességgel s kellő ko-
molysággal jártak volna el hivatásukban. 



Mi az alkalommal nem akarjuk e corruptiot, 
s ennek egyes ügyek, intézmények, vállalatok körül 
tapasztalt egyes tüneteit ecsetelni, annyival kevésbé aka-
runk talán egyes pártokra, egyesületekre vagy egyénekre 
kiterjeszkedni. Tették és teszik ezt — néha egész 
az unalomig s a legszélső túlzásig — a politikai lapok. 
Mi e helyen legfeljebb ha megemlitjük azt, hogy 
e sokat emlegetett romlottság, vagyis a lelkiisme-
retlenség, jellemgyengeség, s jellemtelenség fájda-
lom ! megvan, nyilván tapasztalható, és pedig nem 
csupán fent, az államkormány, az országos politikai 
pártok, vagy országos társulatok, egyletek működési 
körében, de tapasztalható társadalmunk majd min-
den rétegében. Egy-egy vármegye, város, község, 
vagy provinciális vállalat körében ha széttekintünk, 
legyen ott többségben akár az egyik, akár a másik 
politikai párt, fájdalommal kell igen sokszor tapasz-
talnunk, hogy a közjó iránti önzetlen buzgóság, az 
önfeláldozó munkásság, a közvagyon kezelése körüli 
hűség, tisztákezüség, általában a régi értelemben 
vett honfiúi s polgári erények felettébb alacsony 
fokon állanak. Sok tisztességes állásban levő férfi 
elégnek tartja, ha tetteiért a törvény paragrafusai-
nak értelmében perbe nem fogható, s eléguek ha 
a lelketlen sáfárkodás miatt a közvélemény Ítélete 
szerint reátapadt szennyet vagy a gőg palástjával, 
vagy a fényűzés csillogó leplével eltakarhatja. 

De nem célom — mint mondám — e piszkos 
dolgokat részletesebben bolygatni, hanem célom e 
hovatovább eláradó romlottság egynémely forrását 
felmutatnom és ennek némi részben talán eszközöl-
hető orvoslása végett egyházunk figyelmét felhívni. 

Ha a forrásait kutatjuk ezen mostanában sokat 
emlegett corruptionak, ne feledjük az 1849 után kö-
vetkezett időket. Oly lángoló honszeretet, oly önzetlen 
lelkesültség, áldozatkészség nem tudom élt-e valaha 
nemzetünk kebelében, mint 1848/9-ben. Mennyi ne-
mes sziv dobogott az egyszerű honvédatilla alat t ! 
Az ország szine java teljesen háttérbe szorította ma-
gánérdekeit; a végzett fiatal feledé a reá várakozó 
fényes,kényelmet nyújtó világi pályát; az egyetlen 
fin feledé egyedül érte élő, az ő boldogságán csüggő 
apját, anyját; a családapa feledé családja anyagi elő-
menetelét : egyedül a haza, a nemzet, ez volt az a miért 
lelkesültek, áldoztak, a miért éltek, ha kellett hal-
tak. Nem tiszti bojtért, nem kitüntetésért, nem ta-
lán a világi hivatalok osztogatásánál bekövetkezendő 
utólagos jutalmazásért küzdöttek e kor em^esebb 

lelkű fiai, hanem minden önző utógondolattól menten, 
egyedül a közjóért, a közös édes anyáért. 

S mi lett e páratlan lelkesültség, önzetlenség 
jutalma? Klio nagyon gonoszul végezte be a drámát 
— legalább a napi események szűk látköréből te-
kintve a dolgokat. Kik oly lelkesen ujongtak a dráma 
elején, vérző kebellel látták a függöny legördülését, 
a szereplők díjazását, és az ezután következő ese-
ményeket. A történelem feljegyezhette, hogy e har-
cokban hány ezeren estek el; feljegyezheti a bitó 
s vérpad áldozatait: de ki jegyezheti fel, hogy hány 
sziv lett ekkor megtörve, hány kebelnek lett ekkor 
hite, reménye, az eszmék iránti lelkesültsége örökre 
eltemetve? A komoly bölcsész talán, ki a világtörté-
nelem lapjait kellő komolysággal átlapozta, s az az 
által nyújtott tanulságokat elsajátította, az talán 
nyugodtan állt a vihar dühöngése alatt is, s nem 
adta fel az iránti hitét, hogy azon nagy s az igaz útról 
soha el nem téríthető ítélőszék, melyet világtörténelem-
nek nevezünk, nem hagyja végleg elbukni az igaz ügyet, 
s hogy az elhintett nemes eszmék, ha a zord idők 
vihara által egyidőre eltemettettek is, de gyümöl-
cseiket bizonyára megtermendik. Igen, de az az i f jn, 
ki csak a tegnapi s mai események magaslatáról 
tekintette a történelmet, csoda-e, ha szivébeD meg-
töretett? Az izzó vas, hideg vízzel leöntetve, a túl-
lelkesült kebel a gyorsan változott események által 
lehűtetve, könnyen elveszti minden nemesebb rugékony-
ságát. Hány ifjú volt azon szomorú időkben, ki mi-
dőn látta a legnemesebb eszmét porba tapostatni, a 
legtisztább ügyet elbukni, a houfierényt meggyaláz-
tatni s vad boszu áldozatául vettetni, s a jellemte-
lenséget hitszegést diadalmaskodni: feltekintett vil-
logó szemekkel az égre, s szivéből gyökerestől ki-
tépve, visszavetette az égnek minden nemesebb 
ajándokát, vissza a bitet, reményt, s a nemes esz-
mék iránti lelkesültséget. Sajnáld, de ne csodáld, ha 
némely keblek sivárságában az önzetlen honfierények 
ma már nem tudnak mélyebb gyökeret verni. 

Jött a kiegyezés kora. Sok lett volna minden-
felé, mit a nemzetnek, ha a Nemezis szerepét 
akarta volna játszani, meg kellett volna torolni. És 
a nemzet fátyolt vetett a jogtalanság, méltatlanság 
17 éves korszakára. Szerintem helyesen. A boszu 
politikáját épen nekünk magyaroknak, kik oly gyen-
gék vagyunk, s kiket kívülről is, belőlről is oly 
sok ellenség környékez, vétek lett volna szerintem 
is követni. De másrészről az is igaz, hogy e fá-



tyolvetés épen nem volt kedvező hatással a honfiúi erények 
élesztésére. Mivel bünteti a nemzet — kórdé ma-
gában nem egy szeplőtlen jellemű patrióta — azo 
kat, kik a haza ellen oly nagyot vétkeztek, kik 
ennek ellenségeivel szövetkezve, közremunkáltak a 
nemzet fojtogatásában ? Gazdag nyugdíjjal s hivatali 
előléptetéssel — lön a felelet. S mivel jutalmazza 
azokat, kik érte oly sokat áldoztak, mindent koc-
káztattak, s kik majd két évtizeden keresztül a haza 
felvirulásának, egy boldogabb jövőnek reményével 
táplálkoztak?Fájdalom! í^en sok esetben mellőztetés. 
Miért lelkesülnék, miért önzetlenkfldném, — mondja 
magában nem egy gyenge jellem — egy oly tár-
gyért vagy eszméért, melynek harcosai s ellenségei 
között oly fonákul osztogatt atik ki a büntetés s a 
jutalom. S igy történik igen gyakran, hogy ugy az 
ellenség mit a barát, nem azon munkálkodik, hogy 
mint használhatna a köznek, hanem hogy attól mi 
haszDot húzhatna. 

Rég ismert dolog továbbá, hogy a fényűzés 
egyik legbiztosabb szer az erkölcsök megrontására. 
Fényűzés dolgában pedig óriási változáson ment 
keresztül hazánk az utóbbi 25 év alatt. Negyven-
nyolc előtt gazdag előkelő családok fénjes lakomá-
kat tartottak egyedül saját éléstárukból s pincéjük-
ből: ma a legközönségesebb körök asztalai is 
jelentékeny adót fizetnek külföldnek:; néhány évti-
zeddel előbb az örökségben kapott ősi menték s 
boglárok, vagy az évek hosszabb sorára készíttetett 
diszöltönyök kielégítették nagyon sok patriarkhális 
magyar család fényűzési igényeit: ma szégyen' két-
szer felvenni egy ruhát, s kíváncsian lesi a világ, 
hogy mindegyik évnek mindegyik szakában mi ujat 
hoznak Párizsnak, Lipcsének divatképei. Hajdanta 
egy-egy hosszabb utat nagyon meggondolva tettek 
egyesek és családok: ma a vasutak s gőzhajók kor 
szakában nagyon sok ember s család életében szó 
szerint valósul a biblia azon mondata: hogy e föl-
dön nincs állandó lakásunk, hogy e földön csak 
vándorok, jövevények vagyunk. Ma falun vagyunk, 
holnap városba költözünk. A telet Pesten, Bécsben, 
Párizsban, vagy Kairóban, a nyarat Ostendeben, Ischl-
ben vagy más kies helyen kell tölteni. Ha az ország-
valamelyik sarkában valami egyleti ülés, ünnepély, 
kiállítás vagy efféle rendeztetik, miért ne vennénk 
részt benne, hisz oly könnyen s oly kevés költséggel 
juthatunk oda. Alig veszi észre egynémelyik, miként 
sodortatik a felesleges, szükségtelen kiadások örvényébe. 

De hiszen a kiadások szaporodásával — vála-
szoljuk magunknak — szaporodtak jövedelmeink is. 
A gyors és könnyű közlekedési eszközök segélyével 
szoros összeköttetésbe jöttünk az európai leggazda-
gabb piacokkal, ós ennek folytán a pénzforgalom és 
a jövedelmi források egészen mások ma, mint év-
tizedekkel előbb. I g a z ! csakhogy e fokozódott forga-
lom kiválóbb mértékben az iparnak s kereskedelem-
nek válik előnyére, s legfeljebb még a jól rendezett 
s ügyesen vezetett mezei gazdaságnak; a mi nem-
zetünk fiai pedig mind ez ideig idegenséggel visel-
tetnek ugy az ipar, mint a kereskedelem iránt, ha-
nem mivelik ősi szokás szerint az ősi, de már sok-
felészétdarabolt telket. És mivel az ősi büszkeség, aris-
tokratikus hajlam sokkal sértetlenebbül átszállott a 
mai nemzedékre is, mint az ősi birtok, s minthogy 
abból folyólag egy-egy hírneves család büszke iva-
déka azt csak nem tűrheti, hogy egyik-másik jött-
ment polgárcsalád, vagy egy egy uj polgár, kinek 
apja még igen egyszerű foglalkozású emberként, volt 
ismeretes, a nyilvános helyeken nálánál fényesebben 
jelenjen meg: felettébb aránytalan versenyben álla-
nak e hon különböző rendii polgárai a fényűzés te-
rén. Egyik oldalon vannak a modern életmódot kö-
vető, gazdagon jövedelmező üzleteket folytató parvenuk, 
másikon az aránylag gyér jövedelmet nyújtó ősi 
birtokokra támaszkodó családok. Az aránytalan verseny 
erőfeszítésre késztet sokakat, s ha ez erőlködés-
ben megszakad az erkölcsiség ere rohanva, bukik 
alá az illető a corruptio meredek lejtőjén. 

S korunknak épen ez egy másik főbaja, hogy 
az erkölcsiség ere ma hamarabb megpattan, mint egyéb-
kor. Az az erős hajhatlan vallásos hit, melynek tü-
zében az erkölcsi rugók meg szoktak edzetni, épen 
a mi időnkben felettébb meg lett gyengítve. Az át-
meneti korszakokkal együtt járni szokott hátrányok 
épen ezen évtizedekre estek vallási tekintetben. A 
régi orthodoxia, mely egykor a hajthatlan jellemű 
ősöket nevelte, mindenik egyházban tetemesen meg-
van ingatva; az u j öntudatos hit gyökérszálai pedig 
aránylag még kevés kebelben erősödtek meg. A vas-
utak szoros összeköttetésbe, közel szomszédságba hoz-
tak bennünket nyugot civilisatió jávai, de mint a fá-
nak is férges, idétlen gyümölcsei érnek meg elő-
ször, ugy hozzánk is egyelőre a civilisatió fájának 
csak férges' gyümölcseit importálták a könnyű közle-
kedési eszközök. Párisnak, Bécsnek vallástalan hitet-
lensége, erkölcsi könnyelműsége, ledérsége, pazar 

5 * 



fényűzése, test- és lélekölő élvei beszivárogtak hoz-
zánk nagyon is gyorsan, s elárasztották nem csak a 
fővárost, de a távolabb fekvő provinciális székhelye-
ket is. Mig ellenben a komoly tudományos művelt-
ség, az ezen alapuló s ezzel öszhangzatban levő val-
lásosság, a világ ledér örömei felett diadalmaskodó 
erkölcsi erő, az ujabbkori műveltség szentélyében ki-
keresztelkedett humanismus, 'i modern államok ha-
talmának, felvirágzásának alapul szolgáló családi eré-
nyek vagy épen nem, vagy csak igen lassan tudnak 
maguknak nálunk uta t törni. A régi vallásos hit 
templomait s az erkölcsiség szentélyeit lerombolta a 
hozzánk benyomult ujabbkori civilisitio, de az uj 
templomoknak még alapjai sincsenek lerakva. 

Csoda-e, ha az apák honfiúi erényei az utódok-
nál hova tovább ritkábban ismétlődnek; ha fent és 
lent, állami vagy Községi életünkben mindig több-
több botrányos tüneteivel találkozunk a corrupti-
ónak. Épen nem, kivált ha figyelembe veszszük, 
hogy az elősoroltakon kivül van még egy sokkal 
mélyebb, s sokkal gazdagabban buzgó forrása baja 
inknak. 

(Vége következik.) 
F a r k a s J . 

ISKOLAÜGY. 

— A t a n ü g y i b i z o t t s á g jan. 13-ülésén Ti-
sza K. elnök bemutatja a kolozsvári egyetem mennyiség-
és természettudományi karának a közoktatási minister-
hcz intézett megjegyzéseit a középtanodai és egyetemi 
javaslatra, mely a tagok között szétosztatott. T r e f o r t 
ministér kéri a bizottságot, hogy munkálatait sürgetőleg 
folytassa, jelen nem léte esetére Mészáros tanácsost mu-
tatja be helyetteséül. T i s z a a 21-es bizottsági ülések 
miatt kéri, hogy helyette más elnököt válaszszanak; a 
bizottság jövő ülésén egy helyettes elnök választását el-
határozza. Az ülések tartását sokan a 21-es bizottság ülé-
seivel össze nem vágólag kivánják tartatni. 

Jegyző olvassa a mult ülés jegyzőkönyvét, mely hi-
telesíttetik. 

Ezután a tanárok és tanórák számát szabályozó 
21-ik §. vétetett tárgyalás alá, melynél M o l n á r A. 
a rajztanárt a reáltanodánál nem kivánná kivenni a ren-
des tanárok sorából. T i s z a K. tekintettel kivált a fe-
lekezeti intézetekre, nem kívánná sem a tanárok számát 

sem a tanórákét ennyire megkötni, miután e miatt könnyen 40 
középtanoda megszünhetik, melyek helyett az állam ma 
nem képes másokat állítani. Ez azt eredményezheti, hogy 

sok tehetséges szegény tanuló a tudományos pályáról le-

szorittatik, kivált a hol kevés a tanítvány, ott kevesebb ta-
nár is képes ugyanazon eredményt elérni. 

T r e f o r t hajlandó a nem- állami intézetekre 
nézve concessiókat tenni. V á r a d y kevesli az állami 
intézeteknél is a 18 órát hetenkint, K a u c z különö-
sen azon hiányt mutatja föl, hogy a fiatalság gondo-
latait nem képes correct kifejezni. M o 1 n á r azt a hi-
bát tünteti föl, hogy a tanárok a középiskolákban is 
mint egyetemi tanárok csak előadnak és kikérdeznek. 
T i s z a ennek okát a nagy tankörben s a tantárgyak 
tömegében keresi. P. S z a t h m á r y a rendes taná-
rok óraszámánák maximumát 20 órában kívánja meg-
szabatni ; az igazgatóét 12-ben, tekintettel különösen a 
közbejöhető véletlen esésekre. Elnök fölteszi a kérdést 
M o l n á r indítványára nézve. A bizottság elfogadja. 

A 22. §-nál M o 1 n á r A. hetenkint 4 órát kiván 
a testgyakorlásra fordíttatni S z a t h m á r y figyelmez-
tet a testgyakorlat tanításának rendszertelenségéré és kí-
vánja, hogy egy bizottság rendszeresen és a fegyvergya-
korlatra is tekintettel állapítsa meg. E l n ö k 28—30 
órát kiván a tudományos órákra és ezen kivül jőne a 
testgyakorlat. V á r a d y is combinatiót kiván a fegyver-
gyakorlatokra; nagynak tartja az óraszámot. Elnök jegy-
zőkönyvbe kívánja vétetni, hogy a testgyakorlatra nézve 
a minister az iránti javaslata után kívánja tárgyalni a 
bizottság. Ez, valamint a 28 — 30 óra elfogadtatik, a test-
gyakorlaton kivül. 

A 25. §-nál, mely 50-re szabja egy osztály ta-
nulói számát, V á r a d y e számot azután szigorúan kö-
veteli a kormánytól megtartatni. T i s z a azt ajánlja, 
hogy legyen kimondva, hogy ha 50-nél á l l a n -
d ó a n több. Szathmáry 5 é v e n á t állandó szám ese-
tében kivánja a parallel osztály fölállítását; ezt a bi-
zottság elfogadja. 

A 24. §. a tantermek nagyságáról szól. T i s z a e 
méreteket nagyoknak találja a külföldiekkel szemben. Vá-
rady s Szathmáry követelik, hogy a kormány által a tör-
vényben kiszabott méretek szigorúan megtartassanak. — 
M o l n á r ezt csak a jövő építkezésekre tartja vonatko-
zónak. Ő 13 láb magasság mellett 1 1 - 1 2 • láb te-
rületet kiván. T i s z a , S z a t h m á r y ugyanezen magas-
ságnál 10 • láb területet elégnek tartanak. V á r a d y 
külön kivánja kifejeztetni a jövő építkezésekre vonatkozó 
szabályozást. A bizottság 10—12 • láb területet és 13 
láb magasságot elégnek tart. A létezők is ekként idomi-
tandók át. A 25. §-nál S c h w a r c z részletesen kivánja 
megjelöltetni a természettudományi gyűjteményeket. 

A 26. §. a szorgalmi időt 10 hóra határozza. 
M o l n á r és V á r a d y hozzá kivánják tenni, hogy „az 
ünnepi szünidők beszámításával." V á r a d y az egész 
országban egy időre kivánja a szünidőt és pedig julius és 
augusztusra. H o f f m a n n e l f o g a d j a . T i s z a általánosan 
kötelező szabályt ebben nem kiván, legkivált localisviszo-
nyok miatt. M o l n á r az államiakra nézve a julius au-
gusztust kivánja. V á r a d y újból is védi javaslatát 



K a u c z a főtanodákra nézve lát nehézséget a vándor-
gyűlések miatt. 

A 27. §-ra, mely a zárvizsgáról szól K a u c z a 
szerkezetet elfogadja, P u 1 s z k y a zárvizsgát a kormány 
főgarantiájának tartja szemben a gymnasiumokkal s eze-
ket a miniszter által kinevezett bizottságok által kívánja 
végrehajtatni, ha lehelne még akadémiai és egyetemi, mű-
egyetemi tanárokat is kinevezni e vizsgákra. M o l n á r 
ugyanezt követeli, vegyes bizottságok előtt, részint a mi-
niszter által kinevezve az illető helyeken. V á r a d y az 
államintézetekre nézve elfogadja, a felekezetieknél az il-
lető hatóságok jogát nem kivánja csonkítani, bár a mi-
niszter fölügyeletét a tanfelügyelő által nem kivánja ki-
zárni. Ajánlja a félévi vizsgákat is.~ M é s z á r o s nem 
tartja helyesnek behozatni az időpazarlás miatt. Yárady 
külön bizottságok előtt egy főgvmnasiumbaii 2 hetet elég-
nek tart. M é s z á r o s elégnek tartja a kétségesek 1/ í 

éves megvizsgálását. M o l n á r is ellene szól a gyakori 
vizsgáknak. 

H o ff m a n n legnagyobb garantiát tálát abban, ha 
az illető növendék a középtanoda évi vizsgáit letette. Nem 
vár az érettségi vizsgáktól jó eredményt ez idő szerint. 
K a u c z határozottan a zárvizsga rendszer mellett van. A 
felekezeti iskolákkal szemben is kivánja a Pulszky és 
Molnár által javaslott bizottságok által eszköziendő zár-
vizsgákat fenntartatni. S c h w a r c z fölvételi vizsgát 
óhajt az illető felsőbb tanodáknál alkalmaztatni. Ez az ál-
lami intézeknél nem is vonható jogilag kérdés alá ; ellen-
ben a felerezetek ez iránti autonomiájokat nem kivánja 
érinteni. 

T i s z a e kérdést később kivánná megvitattaíni, 
mert ott van helyén ; pártolja Yárady nézetét a felekezeti 
intézetekre nézve. A zárvizsga- rendszert elfogadja, az ed-
digi módban azonban nem lát nagy eredményt. E helyett 
oly vizsgát kivánna, melyből az ifjú gondolkozási és elő-
adási képességét lehessen meghatározni. Kivánja a zárvizsga 
tárgyait meghatározni. T r e f o r t is egy véleményben 
van a zárvizsgára nézve; nem tudja, miként képzelik a 
bizottságok összeállítását. M o 1 n á r javaslatát ugy ma-
gyarázza, hogy a bizottságok nem mennek be a nem ál-
lami intézetek kebelébe, hanem bizonyos központokon, vi-
dékek szerint. 

E tárgy folytatása a 15-én tartott ülésre maradt, 
mely alkalommal Molnár A. ur e szakaszra három pont-
ból álló javaslatot terjesztett elő. A bizottság a 27-ik §- t 
azzal fogadta el, hogy a miniszter indítványára kihagyatott 
azcn tétel, mely szerint „a zárvizsgálat módozatait a mi-
niszter határozza meg." 

Molnár Aladár javaslatának azon részei fölött, melyek 
a zárvizsgálati bizottságok szervezésére s a vizsgálat irá-
nyára, szellemére vonatkoznak, a tanácskozás fölfüggesz-
tetett azon időre, midőn a tanterv kérdése kerül sző-
nyegre. 

A Hl. fejezet fölött való tanácskozás megkezdése 
előtt Molnár Aladár a nem-állami gymnasiumokról szóló 
IV-ik fejezetre több rendbeli módosítást terjesztett elő. 

Az egész szerkezet kinyomatik s a tagok között szét* 
osztatik. 

A 28. 29-dik §§-ok változatlanul efogadtatnak. 
A 30-dik §-nál a tandíjmentesség kérdése körül 

fejlett ki szívósabb vita. Schwarcz Gyula a tandíjmentes-
ség iránt a tanári kar által hozott határozatot felebbez-
hetőnek véli. Yárady Gábor nem tartja helyesnek, hogy a 
tanári kar határozata a tanfelügyelő felülvizsgálata alá 
jöhessen. 

Elfogadtatott, hogy a szorgalomra tekintet legyen, 
a „jó előmenetel" helyett „kielégítő" tétessék, s a tanári kar 
adja meg a tandij-mentességet. 

A 31-ik §-ra H o ff m a n n indítványozza, hogy e 
§. szabványa csak azon állami középtanodákra vonatkozzék, 
a melyek tanárai közvetlenül az állam által dijaz-
tatnak. 

T i s z a K. indítványára elfogadtatott, hogy az illető 
hitfelekezetek lévén kötelesek gondoskodni a hittan ok-
tatásáról, a hitoktatók dijait az illető bitfelekezeti köz-
ségek meghallgatásával a miniszter határozza meg. 

A 32. 33. 34. §§-ok elfogadtattak. Egyébaránt Hoff-
mann indítványára egy külön §-ban kifejeztetik, hogy az 
államkormány alatt álló 'azon tanintézetekben, melyekben 
a fennálló gyakorlat szerint szerzetesek tanítanak, a ta-
nárok és igazgatók a miniszter jóváhagyásával neveztet-
nek ki. 

A 35. §. Molnár A. irályi módosításával, a 36. §. 
Várady G. módosításával elfogadtatott. 

A „Hon" után. 

A gyinnasialis intézmény rövid története 
Németországon. 

(Vége.) 

II. 

A közélet minden momentumában láthatni, hogy az 
elvek elméleti meghatározása a mennyire könnyű, épp oly 
nehéz azok gyakorlati megvalósítása. 

Ez állítás igazsága legnagyobb mértékben a neve-
lés és oktatás terén tűnik ki. 

Az oktatás czélja a képzés. Feladata tehát az ember 
individuális természetét minden irányban növelni, gyara-
pítani. 

A képzés nem engedi az embert primitív előállapo-
tában maradni, hanem csekély eszmekörét kiszélesítve, 
közelebb viszi a nagy egészhez s felemeli őt azon nemes 
öntudatig, hol önmagát a nagy egyesületben s a nagy 
egyesületet önmagában fölösmeri. (Nágelsbach.) 

Vagy rövidebben: a képzettség az egyéni parányi 
eszmekörtőfvaló távozás s közeledés a nagy általános felé. 

De miképp valósul meg e primitív eszmekör öreg-
bülése ? — felelet, ha azon lelki kincseket sajátítja el az 
ember, melyek által azon életviszonyok közé jut, hol ön-
magát valódi embernek ösmeri föl. 



A lélek erőinek gyarapítása tehát az első. A lélek 
az emberhez legközelebbi. A lélek maga az ember. Ön-
magában láthatatlan, de egy eszköz által nyilatkozik s ez 
által láthatóvá lesz tisztán. Ez eszköz a beszéd. 

A beszédben — illetőleg a nyelvekbeni oktatás 
nyújt tehát egyik első rangú eszközt a lélek erőinek 
gyarapítására, ezt követi a természet és történelem ös-
merete, s végre a mathematica. 

E tananyagok a gymn. növendékre nagy hatással 
vannak, mig ellenben a minden bírálat nélkül felhal-
mozott tárgyözön az ifjút gyakorlatiatlan egyoldalú idealis-
musra vezeti. 

A tananyagok fentebbi kiválasztását a nagy Heiland 
is célszerűnek vélé. Szerinte a tudományok minden ágai-
nak bizonyos mértékbeni felösmerése lehetséges, ugyan 
egy egyén által, de mindenikben a valódi mély képzett-
ség teljes lehetetlen, mert a lélek képtelen a tananya-
gok mindenikét egyenlő hévvel karolni fel. 

Ebből kifolyólag Nágelsbach mint határozott elv 
alapján állítja, hogy azt kell tanulni, mi a lélekkel leg-
inkább megegyezik, nem pedig mit amaz legörömestebb 
sajátít el, sem pedig mely reá nézve csak bizonyos körül-
mények között jó. 

Az ifjú lélek említett szerint legközelebbről a val-
lásos hit által érdekeltetik. Ezért kell mindenek előtt az e 
mezőn való oktatással kezdeni a tanítást. Ebben van a legfőbb 
különbség a keresztyén és pogány ifjak tanítása között. A 
vallás különös hatással van a lélek irányzatára. Ez erő 
első benyomásai kisebb-nagyobb mértékben mindvégig 
megmaradnak. 

Továbbá nagyon gyakran a lélek egy s más reá nézve 
felettób szükséges dolgot különböző nyelvek ösmerete nélkül 
nem foghat fel. Igaz, ós itt rejlik már a több nyelvek ta-
nulási indoka. 

Az emberi lélek harmadszor nemcsak a jelen, de a 
mult által is nagy mértékben érdekeltetik. 

A mult nagyszerű momentumai erkölcsileg a leg-
nagyobb hatással vannak reá. Egy mivelt sem tagadhatja 
ösmerete gyarapodására a mult nagy mértékbeni befolyá-
sát. — íme a történelem tanulásának kiváló szüksé-
gessége. 

A mennyiben továbbá a tudományok ós ösmeretek 
számtalan neme a különböző nyelvek által sajátithatik el, 

nem szabad föltennünk, szól Nágelsbach, hogy a modern 
nyelvek tanulása megszerez mindent. Kényszerítve van 
az illető nem csak az előtte kedves nyelveket választani, 
hanem a világtörténelmiek közül azokat, melyek legna-
gyobb hatással és termékenyítőleg hatnak az emberre, s 
ezek a latin és görög. 

A szerzett ösmereteknek valódi értelme azonban csak 
akkor van, ha azokat egy kompakt egészszé alkotva, az 
egyes ösmereti ágak használatában tapintatos alkalmazást 
tanusituuk. 

Erre nézve tiszta itélő tehetség szükséges. Az itélő 
tehetséget pedig legnagyobb mértékben a mathematika 
fejti ki. íme e tárgy tanulásának egyik főszüksége. 

De hát a philosophia elmarad-e ; hisz azt mondja 
Raumer: a philosophia oly szükséges a képzett ember 
ösmeretéhez, mint az épület falához a mész. Valamint itt 
a mész tartja össze s valódi egészszé alkotja a különböző 
anyagrészeket, éppen ugy az ember tudalmában az ösme-
reti elemek a philosophia által képeznek egy concret 
egészet. 

Ugy van de a gymnasiumi tanítás a különböző ösmereti 
anyagoknak csakis |bizonyos nemű és mértékű részeit 
nyújtja,'ezeknek egy concret egészszé alkotása későbbi 
munka eredménye. A philosophiának tehát mint összetartó 
erőnek csakis később az elemek beszerzése után van 
szerepe. 

A gymnasiumi tantárgyak között ennélfogva nincs 
helye. Az ifjú léleknek, melynek mindenek előtt a gon-
dolkozáshoz és a tudalom kifejtéséhez kell szoknia, nem 
adható elé mint tárgy. Nem, mert a philosophia a dolgok 
mély óig hatol s azok végokait fürkészi. A tudományok 
elemeit csak most ösmerö növendék pedig nincs oda fej-
lődve, hogy önállólag gondolkozva, a megkívántató mély-
ségbe bocsátkozhassák. 

A gymnasiumi nevelésnek egy más elválhatatlan 
kelléke, jellege az erkölcsi. Az ember a külvilággal er-
kölesi viszonyban áll. A gymn. nevelésnek e viszonyt kell 
mindenek felett fejtenie ós szilárdítani. 

Az erkölcsi első alapja természetesen a családi ne-
velés által van letéve. A helyes irány fejlesztése, mely a 
gymnasium feladata, nagy mértékben az alap elhelyezési 
minőségétől függ. 

L a k a t o s R ó b e r t . 

t A n c 
Könyvismertetés. 

Egy káldei okmány a vizözönről. 
(Folytatás.) 

Eddig tart a 11-ik táblán a vizözön mondája. A 
mi kevés töredék még ezen hátul van, az az Izdubár 
meggyógyulását és további kalandjait tárgyazza. Igy pél-

dául a 224—241-ig Sisit utasításokat ad Urhamsinak 
a kormányosnak, hogy miként gyógyítsa meg Izdubárt, a 
ki valami bőrbetegségben szenvedett. Ez utasítás követ-
keztében Izdubárt beló kellett mártani a tengerbe, s 
bőre ismét visszanyerte egykori szépségét. A 242—262. 
sorok szerint, miután Izdubár meggyógyul, egy rakás kö-
vet halmoz össze ez események emlékére. Végre a 263—289 



sorok Izdubárnak és Urhamsinak Sisittől való elválásuk 
utáni beszédeit és tetteit sorolják elé. E sorok után a 
következő tábla felirata következik, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy „ez a tábla a 11-ik azok közt, a 
melyek Izdubárról szólanak" és hogy „ez egy régi 
iratnak másolata". 

Mielőtt a kezünk alatti tábla részleteibe bocsát-
koznánk, egy pillantást kell vetnünk a bibliában és Be-
rosusnál levő vizözön-mondákra, hogy a kezünk alatti mon-
dával összehasonlíthassuk. 

Minthogy a Mózes 1-ső könyve 6—9. részeiben elő-
adott vizözön leirása sokkal ismeretesebb a t. olvasó 
előtt, mintsem részletes leírást igényelne, — ennélfogva 
csak főbb vo násokban adom itt elé, megtartván annak a 
tudományos birálat általi két — Elohista és Jehovista, — 
okmányra való felosztását. 

A vizözön mondája a „Teremtsé könyve" szerint a 
következő : 

az „E I o h i m" okmány szerint 
1 MÓ7 6 7 ft x m v i , u , 9 2 2 . I , 1 6 . 1 8 .— 2 2 . 24. ö, 1 1 9 

1 17-
„Noé igaz és tökéletes férfiú volt. A föld pedig rom-

lott vala Isten előtt. És Elohim tekinte a földre, s mert 
minden test megfertézt' tte a maga útját, monda Elohim 
Noénak : Minden testnek vége elközelgetett előttem, azért 
elvesztem őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát 
vond be azt szurokkal kivül belől. A bárka hossza legyen 
300 sing, a szélessége 50 sing, a magassága 30 sing. 
Mert ime vizözőnt hozok a földre, s minden test, a mi a 
földön van, meghal. De veled szövetséget kötök. Menj be 
a bárkába te, fiad, nőd, és fiaidnak nejei. És vigy be 
minden élő állatból egy párt, hímet és nyőstényt a bár-
kába, s gondoskodj azok számára eledelről." 

„És mikor Noé 600 éves volt, a második hónap 
17-ik napján az eső megindult, s esett 40 nap 

és 40 éjjel. A viz akkorára nőtt, hogy 15 sing-
gel ért fennebb a hegyeknél. És meghala minden állat és 
minden ember. És miután a vizek 150 napig valának a 
iöldön, Elohim megállitá az esőt és szelet támaszta. A 
szél a vizeket leapasztván a bárka megállott az Ararát 
hegyén a hetedik hónap 17-ik napján. 40 nap múlva 
Noé kibocsátott egy hollót, de ez nem tért vissza. Ezután 
egy galambot bocsátott ki, a mely, nyughelyet nem ta-
lálván, visszatért. Hét nap mnlva ismét kibocsátá a ga-
lambot, s ez most olaj-ággal tért vissza. Hét nap múlva 
ugyanezt a galambot harmadszor is kibocsátá, de ekkor 
nem tért vissza. A 601-ik év első havában a vizözön fel-
száradt, s a 2-ik napján Noé kijött a bárkából. Elohim 
megáldá az embert és az állatokat, s szövetséget köte 
Noéval." 

a „ J e h o v a " okmány szerint 
1 Móz. 6, j— 8 . 7, x—5 . 7—1 0 , 17. 23 . 8, 2 0—2 2 . 

„És lőn, hogy mikor az emberek elkezdettek sza-
porodni a földön, Elohimnak fiai feleségeket vettek ma-
goknak az emberek leányai közül. S látván Jehova, hogy 

az emberek gonoszsága elszaporodott a földön, monda-* 
Eltörlöm az embert és minden állatot, mert bánom, hogy 
teremtettem. De Noé kegyelmet nyert. Monda azért Je-
hova Noénak : Menj be egész házadnépével a bárkába, s 
vigy be minden tiszta állatból hetet-hetet, minden tisz-
tátalanból kettőt-kettőt. Mert hét nap múlva esőt bocsá-
tok a földre 40 napig, és eltörlök minden állatot." 

„Noé bémenvén a bárkába, a 7-ik napon megin-
dult a vizözön. A vizözön 40 napig volt a földön, és 
elpusztult minden állat. Csak Noé maradt meg a bárkában 
levőkkel." 

„És Noé oltárt épite Jehovának, s vett minden 
tiszta állatból, és áldozék égő áldozattal az oltáron. S 
miután Jehova a kedves illatot illatozá, monda : Többé 

nem átkozom meg a földet az emberért é s nem vesztem 
el mind az élő állatokat." 

A B e r o s u s által eléadott vizözön-monda, Cory 
„Ancient Fragments" cimü munkája 26—29. lapjai sze-
rint a következő: 

„Az Ardates halála után fia, Xisuthrus, 18 sari-ig 
uralkodott. Az ő idejében egy nagy vizözön támadt, mely 
nek története eként iratik le : Kronos istenség megjelent 
neki egy álomban, s figyelmeztette, hogy Daesius hónap 
15-ik napján egy vizözön támad, a mely az emberiséget 
elpusztítja, ő tehát azt parancsolta neki, hogy irja meg 
minden dolgok kezdetének, folyamának ós végének tör-
ténetét, s temesse el azt Sipparában, a nap városában 
Azután építsen egy hajót, s vigye be abba magával ba-
rátait és rokonait; vigyen a hajóra mindent, a mi az élet 
fentartására szükséges vigyen minden különféle állatokból 
madarakból és négy lábuakból, s bízza magát bátran a 
mélységre. Megkérdezvén az istenségtől hogy ő merre 
hajózzék, azt a feleletet nyerte: „Az istenek felé." Erre 
imádsággal áldozott az emberiség jólétéért. Ezután engedel-
meskedett az isteni intésnek, s egy 5 stadiumnyi hosszú és 
2 stadiumnyi széles hajót épített. Ebbe betett mindent, 
a mit előre elkészített volt; legutoljára bevitte a nejét, 
gyermekeit és barátait. 

„Miután a vizözön már a földön volt, és idővel 
megapadt, Xisuthrus madarakat bocsátott ki a hajóból, 
a melyek nem találván sem eledelt, sem nyugvó helyet, 
ismét visszatértek hozzája. Egynéhány nap múlva ismét 
kibocsátotta másodszor azokat, s azok most iszapos lábbal 
tértek vissza. Harmadszor is kísérletet tett e madarak-
kal, de nem tértek vissza többé : a honnan ő azt Ítélte, 
hogy a föld felülete kitetszett a vizek felett. Ó tehát 
nyílást csinált a hajón, s azon kinézvén, ugy találta, 
hogy valamely hegy oldalán partra vettetett. Erre azonnal 
ott hagyta azt nejével, leányával és a kormányossal. Xi-
suthrus ezután megadta a földnek a tiszteletet, s miután 
oltárt épített, és az isteneknek áldozott, eltűnt azokkal 
együtt, a kik vele a hajóból kijöttek. 

„A kik a hajóban maradtak látván, hogy társaik 
nem térnek viszsza, sok sírás között odahagyták a hajót, 
és folytonosan a Xisuthrus nevét kiáltozták, ő t nem lát-
ták többé; de megkülönböztethették hangját a levegőben 



és hallhatták, hogy arra inti őket, hogy illő tisztelettel 
legyenek a vallás iránt; egyszersmind tudatta velők, hogy 
ő kegyessége miatt lett átváltoztatva, hogy az istenekkel 
£ljen, és hogy valamint neje, s leánya, ugy a kormányos 
is hasonló tiszteletben részesültek. Ehez hozzátette, hogy 
térjenek vissza Babyloniába, s a mint parancsolva van, 
keressék meg az iratokat Sipparában, a melyeket nekik az 
egész emberiséggel tudatniok kell; és hogy az a hely, a 
hol ők vannak, Örményország. 

„A hátramaradottak e szavak hallatára áldoztak 
az isteneknek, s egy kerülést tevén, Babylonia felé 
utaztak. 

„Ilyenformán a hajó partra vettetvén Örmény-
országban, némely része még ma is megvan a Corcyr he-
gyeken." 

Cory idézett munkája 33. és 34-ik lapjain egy má-
sodik versióját is közli a Berosus-féle káldei mondának. 
De minthogy ebben egy oly vonás sincs, a mi lényegileg 
különbözzék az elébbitől, ezért ezt mellőzöm. Csak any-
nyit emelek ki, hogy e versio szerint „az a benlakók 
szokása, hogy annak fájából karpereceket és amuleteket 
készitnek." 

A Berosus-féle vizozön-mondán kivül még más viz-
özön-mondák is léteznek egyes népeknél. Azonban ezek 
nem is oly részletesek, mint a Berosusé, aztán nem is 
hangzanak annyira össze a bibliai mondával: ezért ezeket 
elhallgatom, s egyenesen rátérek az itt eléadott három 
monda szövegének vizsgálására. 

Ha már most az itt eléadott három vizözön-mon-
dát összehasonlítjuk, legelébb is az tűnik fel, hogy a 
„Teremtés" könyve csak egy istent emlit, az ékiratok 
pedig a babyloni pantheon minden istenét felléptetik. 
Egyébiránt e különbséget vagy onnan lehet kimagyarázni, 
hogy az Ábrahám-féle vallásos nézetek a hébereknél idő 
folytán változáson menvén át, a Mózes előtti sok isten-
ség lassanként az egy igaz istenről való nézettel cseré-
lődött fel; vagy pedig abból a körülményből, hogy a 
zsidók a babyloni fogság alkalmával vévén át e mon-
dát, a sok istenség helyett saját egy istenöket tették 
belé a szövegbe a lemásolás vagy átdolgozás alkal-
mával. 

A Teremtés könyve, és az ékiratok megegyeznek 
abban, hogy a vizözönt a világ elfajultsága idézte elé. Be-
rosus elhallgatja az okot. Az ékirat szerint az istenek 
elhatározván a vizözönt, Hea előre tudatja ez eseményt 
Sisittel. Berosus szerint Kronos az, a ki álomban értesiti 
Xisuthrust a bekövetkező vizözönről. Ilyenformán Bero-
sus az ékirat istenének nevét azonositja a görögök Kro-
nosával. Valószínű, hogy az ékiratban is álom volt a mód, 
a mely szerint az esemény tudatva lön Sisittel. De mint-
hogy e helyen az ékirati tábla össze van törve, nem lehet 
határozottan állítani. 

(Vége köv.) 
S i m é n D o m o k o s . 

B E L F Ö L D . 

1 t iszántúli ref. egyházkerület közgyűlése Deb-
• recenben f. é. január hó 10. és 11. napjain. 

A tiszántúli ref. egyházkerület ez évi első közgyü 
léso f. hó 10-én nyílt meg a már teljesen befejezett uj 
iskolai épület egyik tanácstermében Egyházi és világi 
részről összesen mintegy 40-en jelentek meg. Első nap 
R é v é s z B á l i n t superintendens és D é g e n f e l d 
I m r e gróf főgondnok urak elnököltek, mig a második 
napon, Révész rosszulléte miatt a gyűlésben meg nem 
jelenhetvén, a főgondnok egymaga "vezette a tanácskozást. 
Superintendens ur emelkedett szellemű fohásza után, 
örömét fejezi ki a felett, hogy az egyh.-kerület ez évi 
első közgyűlését már az uj épület tanácstermében nyit-
hatja meg. Azonban az örömérzések közé — úgymond — 
sótét aggodalmak is vegyülnek, s nem tudjuk mi vár re-
ánk a jövőben, nem tudjuk, ha valyon mint ezen épület 
már felépült, valyon annak élő kövei fognak-e ily díszben 
épülni, vagy talán alá fog szállani ez iskola régi híréből 
és dicsőségéből. Mi mindenesetre igyekezni fogunk isten 
segítségével, hogy ennek élő kövei is épüljenek, és dicső-
sége növekedjék. De mienk csak az igyekezet, isten az, a 
ki előmenetelt ad. 

Ez éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd után, 
ugyancsak püspök ur előadja, miszerint a mult évi octó-
beri közgyűlés egy küldöttséget bizott meg azzal, hogy a 
k ö z é p t a n o d á k f e l e t t i m i n i s z t e r i t ö r -
v é n y j a v a s l a t o t és a conventnek erre tett vé-
leményezését, valamint az egyházmegyei gymnasiumokból 
bejött észrevételeket összevetvén, és tárgyalás alá vévén, 
mutassa ki a ref egyház jogi álláspontját s készítsen egy 

emlékiratot. Ezen munkálattal azonban a kitűzött időre 
vagyis november 5-ikére a küldöttség el nem készülhet-
vén, az egyh.-kerületi gyűlést kénytelen volt mostanig 
elhalasztani ; most azonban a küldöttségi jelentés elkészül-
vén s több példányban kinyomatván, tárgyalás alá vé-
tethetik. 

Mielőtt azonban a tár/ryalás megkezdetnék, I l l y é s 
B á l i n t kisújszállási lelkész, mint az egyh.-kerületnek 
az octóberi közgyűlésen megválasztott a l j e g y z ő j e , 
a szokásos esküt leteszi s hivatalába beiktattatik. — 
Továbbá a francziaországi ev. ref. egyház zsinati bizott-
ságának R é v é s z B. püspök úrhoz intézett üdvözlő vá-
lasza olvastatik fel, melyben a többek közt azon remé-
nyét fejezi ki a bizottság, miszerint a jövő 1875-ik évben 
tartandó zsinati ülésökre a magyarországiak is fognak 
követeket küldeni. A levél egész terjedelmében jegyző-
könyvbe vétetik. 

Ezután a k ü l d ö t t s é g i m u n k á l a t került 
tárgyalás alá. 

L i t k e i P é t e r fölöslegesnek tartja a munká-
lat felolvastatását, miután az különben is mindenkinek 
jó eleve megküldetett; indítványozza, hogy bocsátkozzék 



a gyűlés azonnal a részletes tárgyalásba. Ezen indítvány 
ellenében azonban V á r a d y G á b o r és M ó r i c 
P á 1 segédgondnokok, ugy szintén B é g e n f e l d I m r e 
főgondnok, valamint B a l o g h J . theol. tanár és R é-
v é s z B. püspök a felolvasás mellett nyilatkoznak s 
elsőben is az e l v i k é r d é s e k r e nézve kívánnak 
megállapodást létrehozni. 

Ennélfogva T ó t h S á m u e l jegyző a küldöttség 
munkálatát felolvasván az általános vita megkezdődik. 

Néhányan óhajtották, hogy R é v é s z I m r é n e k 
e tárgyban i r t : „A magyarországi protestáns gymnasiu-
mok államjogi viszonyai „c. munkája is olvastassák fe l ; 
mire Révész I. kinyilatkoztatja, hogy ő címzett müvét a 
nyilvános tárgyalás alól visszaveszi, mely nyilatkozatot 
H a j n a l A b e l békési esperes sajnálattal vesz tudo-
másul, annyival is inkább, mivel a küldöttség, a maga 
munkálkodásában a Révész I. dolgozatát fogadta el ala-
pul és kiindulási pontul. 

Az általános vitában H a j n a l Á b e l megjegyzi, 
hogy ő, a küldöttségi munkálattal egyetértöleg, a béke-
kötésekre való hivatkozást sohasem szeretné kihagyni. 
Különben a Révész Imre által kifejtett elveket fogadja 
el magáéinak is s azoktól el nem tér. 

T i s z a K á l m á n a törvényjavaslattal szemben 
megjegyzi, hogy csakis az elérendő minimumot kellene 
meghatározni a tanításnál, s mintaintézeteket kelleue fel-
állítania a kormánynak s felügyelni arra, hogy a feleke-
zeti és más iskolákban eléretik-e a törvényben kitűzött 
tudományos cél. A küldöttségi munkálat azon részét, 
melyben az fejtetik ki, hogy alkotmányos átalakulásnál 
nem szabad tabula rasanak venni a helyzetet, hanem 
tekinteni kell a tényleg fenálló jogokra és törvényekre is, 
teljesen correctnek tartja ; de addig nem tudna menni, 
hogy a törvényt annyira örök érvényűnek tartsa, hogy^ 
azon változtatni ne lehessen, mert ez az alkotmányos 
fejlődésnek megkötése volna, s a mint mi hivatkozunk 
egy vagy más törvényre, épugy hivatkozhatnak mások egy 
vagy más olyan törvényre, mely pedig ellenünk szól. 
Nekünk meg kell mondanunk, hogy ezen jogaink meg 
voltak, 6 hogy nincs az ellen kifogásunk, hogy azok má-
sokra is kitérjesztessenek, de nem fogadhatjuk el, hogy 
azok valamiképen megszorittassanak. Ami az állam 
általi felügyeletet illeti, helyesli, hogy a tanfelügyelők 
csak az illető felügyelő hatóságok utján intézkedhetnek 
a gymnasiumoknál, de a felügyeletet nem szorítaná csak 
arra, hogy államellenes tanok ne hirdettessenek, hanem 
az is az állam jogköréhez tartozik, hogy meggyőződést sze-
rezzen magának a tudományos képzésről és előmenetel-
ről. Az államsegélyezésre nézve megjegyzi, hogy ha 
a ref. egyház azt kívánja, hogy a nevelési alapból ugy 
részesittessék, mint a kath. gymnasiumok, a kormány is 
követelheti, hogy intézeteink felett szintúgy rendelkezhes-
sék, mint az állam által felállított intézetek felett szo-
kott. Ezt pedig Ő nem akarja; épen azért az ez irány-
bani igényeket igen ovatosan kell kifejeznünk, vagy talán 
épen mellőznünk kellene, minthogy különben is az ala-

pítványok kérdése igen bonyolódott dolog, s ezt itt tisz-
tába hozni nem lehet. — A küldöttségi munkálatot 
általánosságban elfogadja. 

M ó r i c z P á l csatlakozik Tisza K. nézetéhez. A 
közalapítványra nézve ovatosan kell eljárni annyiban is, 
a mennyiben most már az ellenáramlat is megindult, s 
oda működik, hogyha a magyarországi alapítványok közö-
sek, akkor az erdélyiek, melyek jobbára protestánsok szá-
mára tétettek, szintén közösökül tekintessenek. Be kell 
várni azt az időt, míg a fundus studiorum alap tisz-
táztatik. 

Minthogy a munkálat a főelveket szakaszonkint tár-
gyalja, a tanácskozás könnyebbsége végett L i t k e i 
P é t e r felszólalására a munkálat szakaszonként vétetik 
tárgyalás alá. 

Az első szakaszban két elv van kimondva. Az egyik 
az, miszerint a ref. egyház jogosan megkövetelheti, „ h o g y 
a k ö z é p t a n o d á k r ó l s z ó l ó t ö r v é n y b e n v i l á -
g o s a n m o n d a s s é k k i , h o g y a p r o t . h i t f e l e k e -
z e t , a b é c s i és l i n c i b é k e k ö t é s e k b e n s az 
1791. XXVI. és 1848. XX. t. c i k k e k b e n g y ö k e r e z ő 
ö n k o r m á n y z a t i j o g a i t , a k ö z é p t a n o d á k r a 
n é z v e is, e d d i g i t e r j e d e l m ű k b e n s é r t e t -
l e n ü l m e g t a r t j a és g y a k o r o l h a t j a . A másik 
az, hogy ha a fennálló vallási ós iskolai törvényeken 
változtatások tétetnek, a teendő változtatásoknál a pro-
testánsoknak az idézett békekötéseken és törvénycikkeken 
alapuló jogai kellő figyelembe vétessenek. 

L i t k e i P é t e r nem helyesli a békekötésekre 
való hivatkozást, s megelégszik azzal, ha egyszerűen a 
polgári jogra történik hivatkozás. 

S e g e s v á r i , világi küldött azon nézetben van, 
hogy mindaddig, mig más felekezetek privilegizált hely-
zetben lesznek, s a vallásegyenlőség keresztülvive nincs, 
addig a békekötésekre mindig hivatkoznunk kell. 

B a r t h a M ó r , sályii lelkész, hasonló nézetben 
van, azonban ezen jogokat meg kell egyeztetni a folyto-
nos tökéletesedéssel, a korszellemmel. Az állam existen-
tiáját nem lehet ignorálni, hanem elismerni s azzal kar-
öltve haladni. 

T i s z a K á l m á n : Részemről határozottan helyes-
lem, hogy azon törvényben, ha létrejön, adassék kifejezés 
annak, hogy itt a protestáns felekezetre nézve nem uj 
jogokról van szó, hanem hogy azzal már az előtt is bír-
tak. A másik főelvre nézve szintén egyetértek a küldött-
ség tagjaival. De én még annak is kifejezést szeretnék 
adni, hogy a törvényjavaslat a tanszabadságot hirdeti, 
már pedig ez nem abban áll, hogy a ki ez irányban jo-
gokkal bír, az megszorittatik, hanem hogy azon jogok 
másokra is kiterjesztessenek. 

S z é l i K á l m á n , szalontai lelkész, a Segesvári 
által tolmácsolt nézet mellett nyilatkozik. 

S z e r e m l e i S a m u , hódmezővásárhelyi lelkész, 
Tisza K. azon nézetét., hogy a jogok másokra is kiter-
jesztessenek, nem tartja helyes és üdvösnek. A korlátlan 
szabadságot, melyet magunk részére eddig kívántunk éá 
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követelünk, más oly felekezet részére ily adagban kiméretni 
nem tartaná jónak, mely azzal könnyen visszaélhetne. 

Erre T i s z a K. megjegyzi, miszerint törvényt 
nem lehet ugy alko tni, hogy abban egyiknek adjunk jogot, 
a másiknak pedig ne adjunk, mert az talán az ország 
ellen használná azt fel, hanem aki a joggal visszaél, azt 
meg kell büntetni. 

K o v á c s I m r e , karcagi tanár, nem tartja 
ugyan állandóknak a békekötéseket, de azokról még sem 
akar most még lemondani. 

Á r m ó s B á l i n t , világi főjegyző, megjegyzi, 
miszerint a munkálatban szó sincs örökös törvényekről s 
csak a figyelmet kivánja azokra vonni. 

R é v é s z B á l i n t Tisza Kálmán nézetéhez 
csatlakozik s egyszersmind kijelenti, hogy ő soha sem 
szégyenei hivatkozni a békekötésekre, mert azokban oly 
eszme van kimondva, melynél ma sem birunk tovább 
menni, t. i, a türelmesség és vallás egyenlőség eszméje, 
s épen ez az, melynek megvalósítása iránt ezúttal is ki 
kellene fejezni óhajtásunkat. 

Ezután a küldöttségi munkálatban kimondott két 
elvet a gyűlés is elfogadja, megtoldván Tisza Kálmánnak 
azon nézetével, hogy az eddig létező jogok ne csak meg 
ne szoríttassanak, hanem azok másokra is kiterjesztes-
senek. 

A m á s o d i k s z a k a s z tartalma röviden ez: A miniszteri 
törvényjavaslat egyházunknak positiv jogait csonkitja meg, 
midőn az iskolafelállitási és fentarthatási jogot egyenlő-
sítvén : ezt minden különbség nélkül oly feltételekhez 
köti, melyek a prot. hitfelekezet által eddig birt önkor-
mányzati jogba ütköznek, és azzal merőben ellenkeznek. 
A törvényjavaslat a hitfelekezetekre épen ugy mint a 
törvényhatóságokra, községekre ós egyesekre nézve, min-
den megkülönböztetés nélkül egyenlő feltételeket tűz ki s 
annyira megy a részletezésben, hogy az ezen feltételeknek 
megfelelő iskolák felállítására maga az állam sem volna 
képes, a javaslatnak törvénynyé válása esetében pedig a 
mostani protestáns gymnasiumok legnagyobb része bezá-
rattatnék, ami azon szomorú eredményt vonná maga után, 
hogy iskoláink számára néptanítókat s gyülekezeteink 
számára lelkészeket nem tudnánk venni. Az államnak 
szabadságában, sőt kötelességében áll törvényben kijelölni 
azon végcélt, amelyet mindenféle iskolának el kell érnie ; 
vagyis az állam megszabja az iskolák által adanuó kép-
zettség minimumát; de hogy ama czélt, vagyis e mini-
mumot mily rendszer, módszer, mily kézikönyvek, egyszó-
val miféle eszközök segélyével érjék el a nem állami 
iskolák : abba az állam nem avatkozik. Végül: Valamely 
protestáns iskolának az államkormány általi bezáratását 
egyenesen az 1791. XXVI. t. cikkbe ütközőnek nyilvá-
nítjuk. 

E szakasz nem idézett fel nagyobb vitát. T i s z a 
K á l m á n az iskolák bezáratására vonatkozólag meg-
jegyzi, hogy ily uton nem emeltetni, hanem veszíteni fogna 
a tanügy, mert körülbelől 4 0 - 5 0 gymnasiumot kellene 
bezárni; az országnak pedig nincs annyi ereje, hogy ezek 

helyébe ujat állítson. — H a j n a l , P á p a i esperesek 
a munkálat szellemében szólanak. B a r t h a M ó r ki-
nyilatkoztatni óhajtja, miszerint az államnak nincs joga 
iskoláinkat, bezáratni, ha azok a tanítás minimumának 
megfelelnek. — K o v á c s I m r e azt tartja, hogy a 
törvényjavaslatnak egyáltalában nem kellett volna a rész-
letekbe bocsátkozni. — Szólottak még Á r m o s Bálint 
és N a g y István, nagyváradi lelkész, szintén a munkálat 
mellett, mire a második szakasz is egyhangúlag elfogad-
tatott. 

A 3. szakasz a k o r m á n y f e l ü g y e l e t i j o g á -
r ó l szól. V á r a d y G á b o r célszerűbbnek látná, ha előbb 
a segélyezés kérdése, melyről a 4. szakaszban van szó, 
hozatnék tisztába, miután joggal megkívánhatja az állam, 
hogy ha valamely felekezeti iskolát segélyez, valamivel 
több illesse meg őt, mint a supprema inspectio. 

Ennélfogva előbb a negyedik szakasz vétetik tárgyalás 
alá. A küldöttség munkálata ma is teljesen jogosultnak 
tartja azon véleményt, melyet az egyházkerület 1868-ban 
kifejezett, mely szerint: „ha vau, amint hogy van is, az 
állam rendelkezése alatt álló oly országos alap — akár 
fekvő javakból, akár alapítványból, akár más valamiből 
álljon az, — a melynek rendeltetése az, hogy egyházi és 
iskolai célokra fordittasék : ebből a magyar prot. egyház 
nem kéri és várja, hanem követeli a maga részét, és 
pedig követeli azt mind népessége arányában, mind időn-
ként létező szükségeihez képest'," — „anélkül, hogy 
a nyert államsegélyárt egyházunk az iskolai ügyekben 
eddig gyakorolt önkormányzati jogából, bármi kis részt 
is feláldozni kénytelenittetnék. Mert a) A mi iskoláink 
nem pusztán hitfelekezeti intézetek, hanem egyszersmind 
a hazai közmívelődésnek is előmozdítására szolgálnak. És 
mint ilyenek teljes joggal igényelhetik azt, hogy a neve-
lési országos alapból aránylagosan részesittessenek. b) 
Mert azon összegek, melyek évenkint az országgyűlés 
által nevelési célokra megszavaztatnak, a közadóból vétet-
vén k i : ehez a prot. hitvallású állampolgárok is aránylag 
járulnak." 

M ó r i c P á l megjegyzi, miszerint ha az állam-
tól segélyt kérünk, neki tudnia kell, hogy mi azt hova 
fordítjuk ; ő azonban az alapítványokból semmit sem kiván 
azon az áron, hogy a kormánynak beavatkozási joga le-
gyen ; csupán a felügyeleti jogot ismeri el, de azt sem 
oly alakban, mint a hogy a kormány tervezi. 

V á r a d y G á b o r a közalapítványok kérdésének 
bolygatását nem tartja célszerűnek, s nem tartja össze-
egyeztethetőnek egymással, hogy mig egyrészről autono 
miánkra, mint szilárd alapra hivatkozunk, másrészről 
azt mondjuk, hogy mi azon közalapítványokból is köve-
teljük osztályrészünket, a melyekből oly formán juttat az 
állam az állami intézeteknek, hogy teljesen belemarkol 
azok jogaiba. Akkor azt a consequentiát is el kell fogad-
nunk, hogy az államnak a supprema inspectiónál valamivel 
többet adjunk. E kérdést ildomossági szempontból elejten-
dőnek véli. 



N a g y I s t v á n épen ellenkező nézetben van s 
a munkálat mellett nyilatkozik." 

Á r m o s B. csak az „országos alap" kifejezést véli 
kihagyandónak. — H a j n a l .Á bevárni kivánja az or-
szággyűlési bizottság e részbeni munkálatát. 

T i s z a K á l m á n már előbb elmondta a segélye-
zésre vonatkozó nézeteit. A segélyezés eszméjét általában nem 
támadja meg, mert abban a meggyőződésben van, hogy ha 
valahol egy intézetet jól fel nem bir tartani a felekezet, 
de viszont az állam sem tudott egy teljes intézetet fel-
állítani, a közmivelődés és hazafiúi szempontból is jobb, 
hogy fogjanak össze s ketten állítsanak s tartsanak egy jó 
iskolát. 

R é v é s z B á l i n t : Mindaddig mig az állam bár-
minő országos forrásból egy létező hitfelekezetnek isko-
láit tetemesen segíti, mi is követelhetjük ezt, hogy isko • 
Iáinkat aránylagosan segélyezze, mert ha ugy volnánk mi 
is, mint voltak az'amerikai települők, akkor egy krajcárt sem 
kérnék, de miután látjuk, hogy századok óta világos tör-
vény ellenére az állam a róm. katholikusokat segíti, ho-
lott a fundus studiorum tetemes része tisztán protetstáns 
vagyon, nem szeretném, ha mi most merőben elvetnők még 
az eszméjét is az államsegélyezésnek. 

Szólottak még P á p a y és Á r m o s B. A vita ered-
ménye az lett hogy a szövegezés az „országos alap" kife-
jezés elhagyásával elfogadtatott. 

Viszatérve a 3. szakaszra, a küldöttség nem akarja 
ugyan kétségbe vonni a kormány felügyeleti jogát — bi-
zonyos határok között, de e jog gyakorlását illetőleg kü-
lönbséget kiván tétetni a prot. hitfelekezeti iskolák, s a 
községi, törvényhatósági, vagy egyesek által fenntartott 
iskolák között. Nevezetesen a kormány, mint -eddig, ugy 
jövőre sem avatkozhatik be közvetlenül az iskolai ügyek 
intézésébe, s olyan hatáskörrel, mint a törvényjavaslat-
ban körül van irva a prot. iskolákra vonatkozólag 
tanfelügyelőket nem nevezhet ki és nem alkalmazhat. 
Továbbá a kormány által kinevezett tanfelügyelők 
a prot. iskolákkal csupán ezeknek egyházi főhatósá-
gaik utján érintkezhetnek; az iskolai célokra szol-
gáló alapítványok és egyéb vagyonok kezelésébe pedig 
semmi beleszólási joggal sem birnak. Különben a küldött-
ség a törvényjavaslatban foglalt egész tanfelügyelői in-
tézményt feleslegesnek tartja s a tanfelügyelők hatáskörét a 
felekezeti iskolák irányában csak addig véli kiterjeszthe-
tőnek, a meddig ezt az állam célja kivánja, hogy t. i. 
ügyeljen fel arra, hogy az iskolákban államellenes tanok 
ne taníttassanak. 

T i s z a K á l m á n általánosságban már a felü-
gyeletre nézve is elmondta nézeteit. A munkálatban ki-
mondott elveket általában ő is magáévá teszi. Az iskolai 
alapítványok feletti felügyeletet azonban nem tagadná meg 
az államtól, minthogy voltak idők, midőn örvendtünk 
volna, ha erre felügyeltek volna s ez jövőre is kívánatos. 

L i t k e i P. a tanfelügyelőséget a szolgabírói hiva-
tallal kötné Össze. P a p p K á r o l y esperes óhajtaná, 
ha a tanfelügyelők vallásfelekezetek szerint neveztetnének 

ki. P á p a i Litkei nézetét visszautasítja H a j n a l 
Á b e l Pap Károly tervét kivihetetlennek tartja. L i t-
k e i nézetére megjegyzi, hogy isten őrizzen meg attól. 

R é v é s z I m r e nem tartja lehetetlennek, hogy 
az állami felügyelet felekezet szerint gyakoroltassák; igy 
van ez p. Poroszországban is, csakhogy az esetben nem 
megyék szerint fognának kineveztetni a tanfelügyelők, 
hanem egyh.-kerületek szerint s több tanfelügyelő akkor 
sem lenne, mint amennyi most van: E^t a dolgot azonban 
olyan helyütt kellene pengetni, ahol mindkét felekezet 
közösen szólhatna az ügyhöz. Az ilyen felügyelet azért is 
szükséges volna, mert a mostani tanfelügyelők gyakran 
áthágják a-törvényben kijelölt korlátokat. De különben is 
aki nem ó-katholikus és igy a csalhatatlan pápának híve, 
hogyan lehessen az a protestáns intézetnek tanfelügye-
lője ? Ha pedig csak egyszerűen tudomásvétel volna a 
teendője, akkor mindegy, ha szolgabíró kezére bízzuk is 
a dolgot. 

R é v é s z B á l i n t megjegyzései után e harmadik 
szakasz is elfogadtatott, annak hangsúlyozásával, hogy a 
tanfelügyelők az iskola pénzügyeibe nem avatkozhatnak. 

Ezzel a miniszteri törvényjavaslat feletti általános 
tárgyalás befejeztetvén, az egyh.-kerületi közgyűlés a 
részletes tárgyalásra ment át. 

(Vége következik.) 

N e g y e d s z á z a d o s ö r ö mű n n e p. Napjaink-
ban, midőn általános a panasz, hogy híveink között elterjedt 
a vallástalanság s az egyház iránti közöny, nem lesz ér-
dektelen, ha e lap olvasóit egy oly tettről értesítem, mely-
hez hasonlót keveset látunk a mai önző s a vallásos 
dolgokkal mennél kevesebbet gondoló korban, és a mely 
épen ezért például s buzdításul szolgálhat mind az egy-
házhiveknek, mind pedig a lelkészeknek, kik a lelkita-
nitói göröngyös s kevés anyagi jutalmazással összekötött 
pályán épitik istennek országát. Van a Kárpátok aljában 
egy, alig 5—600 lélekből álló egy ház, körülvéve s elnye-
léssel fenyegetve a ruthenismus és catholicismus által 
mindenfelől , értem az ungvári ref. egyh. községet. Ezen 
egyháznak csekély számú, de annál lelkesebb tagjai, mél-
tányolva szeretett lelkészüknek, Makay Dániel urnák, az 
egyház felvirágoztatása érdekében tett buzgó fáradozásán, 
melylyel a 25 évvel ezelőtt felbomlás szélén állott ungvári 
gyülekezetet elhagyottságából kiemelte, s azt anyagilag és 
szellemileg ugy felvirágoztatta, hogy a legszebb remények-
kel nézhet a jövőbe ; most ezen egyház tagjai, hálájuk 
kifejezéséül s szeretetük maradandó zálogául, egy igen 
díszes ezüst serleget nyújtottak át szeretett lelkészük-
nek folyó hó 3-án. A serlegen ezen felírás olvasható: 
„N. T. M a k a y D á n i e l r e f . l e l k é s z u r n á k , ne -
g y e d s z á z a d o s b u z g ó h i v a t a l o s k o d á s a 
e m l é k e ü l , A z u n g v á r i r e f . e g y h á z h í -
v e k t ő l , k e g y e l e t t e l 1874. J a n u á r 3". 

A serleget az egyház főgondnoka, dr. Zsiró István 
ur, az egyháztagok jelenlétében nyújtotta által egy lé-
lekemelő szónoki beszéd kíséretében ; kiemelve beszédében 
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az örömünnep hármas oldalát, mely szerint az t. i. a for-
rón szeretett lelkész urnák negyedszázados lelkészi jubile-
uma, nevenapja, s ezüst lakodalmi ünnepélye. 

A lelkes beszédre a lelkész ur igen meghatóan vála-
szolt, kijelentvén, hogy e napot élete legszebb napjai 
közé számitandja, mert fényesen tanúskodik ez arról, hogy 
e pálya, melyen halad, nem csak bú-, hanem őrömvirá-
gokat is terem, s a lelkésznek nincs nagyobb jutalma, 
mint a hívek szeretete s elismerése ; s ígéri, hogy vala-
mint eddig, ugy ezután is kitartással fog e pályán ha-
ladni, melyre az isteni gondviselés állította. E napon több 
rendbeli küldöttségek fejezték ki üdvkivánataikat a lelkész ur-
nák. Az örömünnepélyt jótékony célú táncvigalom fejezte-be. 

Adjon Isten sok ily lelkes, vallásos s az érdemeket 
méltányolni tudó tagokat, fáradhatlan igyekezetü lelkésze-
ket evangeliomi egyházunknak! F ü r j é s z I s t v á n 
s. lelkész. 

V i d é k i l e v e l e z é s : Nagy Sándor leik. ur 
a protest, árvaházra gyűlt adományát az ágyai ref. egy-
háznak beküldvén (1. adakozási rovatunkat) e mellé néhány 
figyelemre méltó sort is mellékelt, melyet, nehogy az az 
adakozási rovat száraz számai között egyik-másik olvasónk 
figyelmét kikerülje, jónak látunk e helyen közölni. A 
levél igy hangzik : 

Nagyt. Szerkesztő ur ! Midőn a mellékelt összeget 
a pesti prot. országos árvaház részére küldöm, nern mel-
lékelem az adakozók névsorát, mert ez összeg nem gyűjtő 
iven, hanem az uj évi perselyből és kéregetésből került 
össze. Az év utolsó vasárnapján, alkalmi beszéd tartása 
után, kihirdettem a templomban, hogy újév első napján 
azért lesz kitéve a persely, hogy kiki tehetsége szerint 
adakozzék a pesti prot. országos árvaház részére. Az ered-
mény a lett, hogy az uj év első napján 6 írt. volt a persely-
ben. Karácson előtt pedig a tanitó urakkal és az egyház 
gondnokával kéregettünk a falun, s kaptunk terményekben 
és készpénzben : 23 ft 50 krt. Ezen összegből 14 ft 50 
kr a pesti prot. országos árvaházé lesz, 9 fton pedig 50 
darab Dolinayféle „Hasznos Mulattató"-1hozattunk, mely 
könyvek az iskolás gyermekek közt oszattak ki karácsoni 
ajándékul. 

A szerénység azt hozná magával, hogy ennyit se 
bocsátottam volna világ elé, mert hiszen untig elég lett 
volna csupán ennyit irnom : küld az ágyai ref. egyház a 
pesti prot. árvaház részére 20 ft 50 krt. És én mégis, a 
már közlötteknél is többet kívánok nyilvánosságra hozni. 

Az 1869-ik év óta, tehát már 5 éven keresztül, 
minden öszszel kéregetni szoktam a tanitó urakkal ós az 
egyház gondnokával együtt. Kéregetésünk eredménye : 148 
ft 93 kr. ö t év alatt tehát 148 ft 93 krt adott az ágyai 
1375 lelket számláló egyház jótékony célokra. 

El akartam ezt teljesen hallgatni, arra számítva, 
hogy majd több évek után valaki közleni fogja, hogy meny-
nyit eredményezett Ágyán a tanitó urak, az egyház gond-
noka és az általam évenként teljesített kéregetés. 

Meggyőztem azonban magamat a felől, hogy ha 

talán szerénytelennek fogják is némelyek e közleményt 
tartani, akad legalább egy a lelkész és tanitó urak közöl, 
ki jövőre követni fogja példánkat. És ha ez megtörténik: 
célomat elértem. 

Azt sem tartom feleslegesnek tudatni sokakkal, hogy 
szép összeget lehetne évenként a pesti prot. országos ár-
vaház részére az újévi perselypénzből összegyűjteni. — 

Külföldi egyház és iskola. 

A p á p a v á l a s z t á s r ó l s z ó l ó u j c o n -
s t i t u t i o. Az európai sajtóban nagy mozgalmat idézett 
elő a legközelebbi napokban egy a „Kölnische Zeitung" 
által napfényre hozott „Apostolicae sedis munus" kezdetű 
pápai constitutio, mely a pápaválasztás ősi módját oly 
gyökeresen megváltoztatja, hogy ez valódi canonicus for-
radalomnak tekinthető, s méltán kérdezhette az ezt elő-
ször közlő kölni lap hogy a régi vagy uj katholika egy-
ház-ó ez, mely e rendszabályt érvényre akarja emelni ? s 
mely ellen épen ezen oknál fogva az európai államok 
azon sorrendben, a mint érdekeiket kisebb vagy nagyobb 
mértékben fenyegeti, bizonyára kilépendnek a küzdtérre, ki 
pedig első sorban Németország, melynek a mint látszik 
különösen szivén feküdt, hogy ezen hónapok óta titkolt 
okmányt rejtekéből kivájja s világ elé bocsássa. Megje-
gyezzük azonban, hogy a klerikális lapok általában tagad-
ják ezen okmány hitelességét, egyik p. o. állítja, hogy ez 
csupán valamely ravasz olasz koholmánya, ki ezzel a 
porosz kormányt galádul rászedte, felvevén érte 10,000 
talérnyi jutalmat. De ebből talán csak annyi igaz, hogy 
a porosz kormánynak tíz vagy több ezer tallérjába került 
azon bibornok, vagy levéltárnok megvesztegetése, ki 
ezen okmány hiteles másolatát a kormánynak vagy a 
kölni lapnak kiszolgáltatta. Mert hiszen Rómában pénzért 
nagyon sokat megtesznek; már ez előtt 400 évvel arról 
panaszkodott a kathol. egyháznak egyik nagy tiszteletben 
állt s szentként tisztelt nője Brigitta, hogy „Rómában a 
tiz parancsolatot ezen egy parancscsá változtatták á t : 
p é n z t i d e ! " 

Az emiitett constitutió igy hangzik : „Pius püspök, 
isten szolgája, örök emlékezetül. A szentszék hivatásának 
és főkötelességónek tar t juk, hogy jelen és jövendőbeli 
sérthetlenségéről gondoskodjék. Miután] ellenségeink sze-
mérmetlensége mindent elkövet, hogy a szenthatalom sza-
bad gyakorlatát meggátolja, isten segedelmével és kegyel-
mével mindenütt ébrek leszünk, hogy azt sértetlenül meg-
óvjuk ós fentartsuk. És hogy az halál nnk után se káró-
sittassék meg, ha a választógyülést meggátolni, vagy bármi 
módon megzavarni akarnák, kénytelenek vagyunk a Péter 
legmagasabb székét elfoglaló utód választásáról gondos-
kodni. Mindazok után ugyanis, a mi azon emberek ré-
széről történt, kik a kath. hit ellenségei lévén, a világ-
áramlat szelétől hajtva a legfőbb kormányzatot vezetik s 



mit külföldön levő tiszt, püspök testvéreink ellen is mi-
velnek, mindenre el lehetünk készülve. 

Talán most is arról gondolkoznak titokban, miként 
járjanak el alattomban és nyilvánosan, hogy legközelebb 
vagy egyátalán ne választassák pápa, vagy pedig olyan 
választassák, a ki gonosz terveiket elő fogja mozditani. 
Ezért követjük boldog emlékezetű elődünket, VI. Pius 
pápát, ki szintén nagy aggodalomban forgott, és nem állt el 
attól, hogy segitségére ne jöjjön a keresztyén köztársa-
ságnak; szándékunk az egyház jelen és jövőbeli veszélyei 
ellen tőlünk telhetőleg előre is gondoskodni. 

Miután látjuk, hogy napról-napra uj és nagy nehéz-
ségek támadnak, bevalljuk, hogy a helyzet uj korláto-
zásokat igényel. Ezen és más okokból jelen irat tartalmá 
val arról akarunk gondoskodni, hogy halálunk után köny-
nyü módon, kellu gyorsasággal választassák római pontifex 
ós hogy azon szertartások és ünnepi szokások megtartá-
sával menjen az végbe, a melyekkel egy ily fontos ügy 
véghezvitetni szokott. 

Ezért tehát saját elhatározásunk és apostoli teljha-
talmunknál fogva a megtartandó választói gyülekezetre 
nézve megszüntetjük mindazon törvényeket, melyek a 
megejtendő választási tény helyére vonatkozólag hozattak 
és melyek szerint a választás ott ejtendő meg, ahol a 
pontifex meghalt; megszüntetjük továbbá azon törvénye-
ket, meiyek azon szertartások és szokásokat illetik, a 
melyek egyáltalán nem tartoznak a canoni választás tel-
jessége- és lényegéhez. Jól tudjuk ugyan, hogy elő van 
irva, miszerint e törvények, a mennyiben akadályok, ve-
szélyek nem forognak fenn, vagy pedig csak távolról fe-
nyegetnek, nagy okossággal és méltósággal követtessenek ; 
hogy különösen elő van ez irva az „Ubi periculum con-
stitutió"ban, melyet X. Sil. Gergely adott a lyoni zsina-
ton, V. Kelemennek „Ne Romani" constitutiójában, mely 
szintén egyetemes zsinaton hirdettetett ki Vienneben 
131 l-ben, továbbá VI. Kele'mennek „Licet in constitu-
tione" cimü 1351-iki; IY. Piusnak „In eligendis" c. 1562-ki, 
XY. Gergelynek „Aeterni Patris" és „Decet Romanum 
Pontificem" c. 1621-iki, végül pedig Vili . Orbánnak „Ad 
Romani Pontificis" c. 1797-iki constitutióiban. De miután 
a viszonyok ugy megváltoztak, hogy azon rarasz emberek 
részéről, kik részben katholikusoknak akarják magukat 
neveztetni, vagy kik az eretnekek táborához tartoznak, 
mindentől lehet tartani: testvéreinket, a szent római szék 
egyház bibornokait feloldjuk azon eskü alól, mely által 
megfogadták, hogy mindazt, ami a nevezett constitutiók-
ban foglaltatik, ápolni és őrizni fogják ; s őket ezennel 
föloldottaknak jelentjük ki ez eskü alól. 

És ez ne csupán azon választási gyűlésre nézve le-
gyen érvénynyel, a mely közvetlenül halálunk után fog 
megejtetnij hanem az utánna következőknél is, ha meg-
esnék, miszerint szent Péter székén való utódunk vagy 
ideje korai kimúlás, vagy más oknál fogva nem volna 
azonj helyzetben, hogy a következő választásról külön con-
stitutióban gondoskodjék. 

Miután tudjuk, hogy apostoli constitutiókban, neve-

zetesen IV. Pálnak „Quum secundum" cimü constitutió-
jában a legszigorúbban tiltatik a pápa életében, enne* 
tudta nélkül, utódjának választása fölött értekezni, a sz. 
egyház bibornokait feloldjuk ez alól, és szabadságukra 
hagyjuk, hogy életünk idején előre is megfontolják mind-
azt, a mi alkalmas arra, hogy az ügy szentsége a cél-
szerű sietséggel összhangba hozassék. 

Eszerint büntetlenül értekezhetnek a jövő válasz-
tási actus napjának megállapítása vagy megszüntetése, 
szóval mindazon ügyek felett, amik a legfőbb pontifex 
idején való szabad választását veszik célba. A mi a helyet 
illeti, a hová a választói gyűlés egybehívandó, annak, a 
kire kimulásunk után szokás szerint ez a jog tartozik, 
szabadságában áll a választást, ha az, mint tőle tartunk 
is, Rómában nem volna szabadon megtartható, a monacói 
fejedelemségben, vagy egy francia városban, Maltában tar-
tassák meg, \agy akárhol, ahol megvan azon teljes 
szabadság, mely a szent mű befejezéséhez okvetlen szükséges. 

De azt mi is előírjuk, ép ugy mint elődeink, hogy 
addig, mig a mindenhatónak türelmes kegyelme bennün-
ket életben hagy, a szent római egyház bibornokainak 
nincs megengedve, összejöveteleket vagy tanácskozásokat 
tartani azon személyt illetőleg, a ki legközelebb pápává 
lesz választandó. 

Amennyiben az ügy a legnagyobb fontosságú, mivel 
hogy a legfőbb pontifexnek idején való megválasztásától 
függ a katholikus egyház egysége és nyugalma, apostoli 
tekintélyünknél fogva a sz. római egyház összes biborno-
kainak és mindegyiknek külön-külön a szent engedelem 
igénybevétele mll let t , az excommunicatió büntetésének 
terhe alatt meghagyjuk, hogy e constitutiónak engedel-
meskedjenek, és mindent, a mi benne foglaltatik, szeré-
nyen kövessék és készséggel vigyék végbe. 

Boldog emlékű VI. Pius elődünknek, a legyőzhetlen 
bátor pontifexnek, „Quum Nos superiori anno" cimü con-
stitutiójában foglalt e szavakkal végezzük : 

Az irgalmas isten szivére, a szent lélek iránt való 
sziveinkbe öntött szeretetre, azon eskünek szentségére, 
melylyel a bibornokok szent gyülekezetébe befogadottak 
mindegyike arra kötelezte magát, hogy Krisztus egyházát 
Vérig fogja oltalmazni és védelmezni, arra intjük vala-
mennyit együttvéve és mindegyiket külön, hogy a keresz-
tyénhit e nagy veszélyében a személyes indokokat mel-
lőzni fogja az isten dicsőítése, az egyház nyugalma érde-
kében és készséggel, egyetértőleg, azon egy gondra fog 
súlyt fektetni, hogy Péter hajója ne nagyon soká hányat-
tassák ily viharok áltai, a vezető és kormányzó hiányában 
ne legyen kénytelen ingadozni, hogy az egész katholikus 
föld, miután mindenfelől annyi farkas ront a bárányokra, 
személyi tekinteteknél fogva ne soká nélkülözze pásztorát 
és őrzőjét, akitől megóvathatik és megvédelmeztethetik. 
Arról legyenek meggyőződve, hogy bár hűségüket bebizo-
nyították, midőn Krisztusért egész türelemmel és elnézéssel 
annyi és oly nagy bánatot szenvedtek el, hűségüknek még-
sem adhatják fényesebb bizonyítékát, mint ha egyetértő buz-
galomban a pontifex gyors megválasztása által megmutat-



iák, hogy elhatározták, miszerint saját előnyeik mellöztével 
pnsztán az egyház nyugalmára, a keresztény nyáj üdvére, 
az összes földkerekség veszedelmére fordítják figyelmüket 
(Következnek az apostoli iroda szokásos curialis megerő-
sítései.) 

Kelt Szent Péter.;él, Rómában, az ur 1873. évé-
ben május 28-án, pontificatusunk 28-ik évében. 

Ezen okmány, mint mondók, nagy mozgalmat szült 
a sajtóban, többek közt a bécsi lapok tekintélyesebbjei 
is, melyek mind hitelesnek tekintik ez okmányt, sokat fog-
lalkoznak ezzel, és közülök több kifejezte már azon élénk 
óhaját, hogy vajha Bismark herczegnek minden ezen ügy-
ben teendő lépései, a mi külügyministerünk részéről is hű 
támogatásban részesülnének. 

A bécsi lapok ezen óhajtásait illetőleg a szerdai 
Pesti Naplóban egy félhivatalosnak látszó toll ezeket vá-
laszolja : 

Ezzel szemben kettőt mondhatunk : első az, hogy a 
„K. Ztg." közleményének hitelessége korántsem oly két-
ségbevonhatatlan, mint a hogy Bécsben sokan állítják, 
második az, hogy Andrássy gróf mind a monarchia méltó-
ságát, mind az ügy fontosságát remélhetőleg jobban is-
meri, sem hogy ily kérdésben akár más állam eljárásától, 
akár az oly esetlegtől tegye függővé magatartását, a mi-
lyennek az említett közlemény megjelenését, legyen az va-
lódi vagy koholt, tekintenünk kell. 

Valóban ugy áll a dolog, hogy külügyi kormányunk 
ez ügyben már jó régen és függetlenül foglalt állást, 
a mennyiben Rómában, mind a Vaticánban, mind a Qui-
rinalén kifejezte a leendő pápaválasztás módja iránnti óhaj-
tását. Kijelenté pedig egész világosággal, hogy nagy súlyt 
helyez arra, hogy a választásnak helye, ideje ós módja 
tekintetében a canoni jogtételek és a hagyományos szo-
kás minden pontja a legszigorúbban megtartassanak; s 
megértette mind a két helyen azt is, hogy e tekintetben 
netalán mutatkozó eltérést igen sajnosnak kellene tekin-
teni azon okból, hogy az esetleg arra kényszerithetné 
Ausztria-Magyarország kormányát, hogy a nem rendes 
uton történt választás érvényét el ne ismerje. 

Ez cabinetünk rég megállapított magatartása, mely 
a monarchia érdekének és méltóságánek szintúgy megfelel, 
minta hogy támagatásul szolgálhat minden barátságos ha-
talomnak, mely velünk hasonló álláspontra helyezkedik. 
— Egyéb tekintetben is — különösen a mi a vetó jogát 
illeti — remélhető, hogy Andrássy gróf ura lesz a dele-
gatiókban adott szavának, mely szerint soha sem fogja ő 
felségének tanácsolni, hogy valamely jogról, mely őt meg-
illeti, lemondjon. Ez irány helyes, ha Bismarck hercegével 
azonos, de helyes volna akkor is, ha nem találna azonos 
lenni a német cancellár eljárásával, s ezt azért szeretjük 
különösebben kiemelni, mert ellensúlyra szorul némely 
bécsi lap azon furcsa magatartása, mely monarchiánk 
külpolitikájának mindenféle súlypontot szeret adni, csak 
egyet nem, amely legtermészetesebb : a saját magunk 
érdekét és elhatározási szabadságát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Székely-Udvarhelyről irja nekünk Szakács 

Mózes : A székely-udvarhelyi reformált collegiumban 
tanár-beköszöntés történt e hó 10-dikén, elfoglalván 
tanszékét Bod Károly atyánkfia. E tanszékhez a bölcsészet, 
magyar és német irodalom van kapcsolva. Az ünnepély 
lefolyása igen egyszerű volt. Megnyitotta a^ iskolai ifjú-
ság közéneke, természetesen orgonakisérettel. Ezt követte 
az iskolai énekkar egy darabja. Imát mondott K i s 
Ferencz tanár. A beigtató tisztét végezte N a g y Lajos 
iskolai gondnok. Székfoglaló értekezést olvasott az illető. 
Elfogadó beszédet tartott K o r o n d i Mózes igazgató. 
Az egész ünnepélyt bezárta az ifjúsági zenekar. A dél-
után eltelt az igazgató vendégszerető asztalánál. Előttem 
e napnak ténye fontos, mert már collegiumunkban is 
van — istennek hála — a magyar és német irodalom-
nak állandósított tanszéke, de emlékezetes e nap még 
azért is , mert a protestáns iskolák t e r v s z e r ű 
pusztításának e magasztalt korszakában vigasztaláskép-
pen neszét vettem, hogy az udvarhelyi collegium aligha 
hajlandó beléegyezni abba, miután némely hírlapi cikkező 
oly igen sovárog, hogy t. i. őtet valami bölcs fogással a 
halottak országába küldjék, arra pedig, hogy d i v a t o s 
h a z a f i s á g b ó l öngyilkos legyen: épen semmi kilá-
tás. Ezt vedd tudomásul velem együtt te is tisztelt olvasó-
Záradékul megjegyzem, hogy beköszöntött tanár atyánkfia 
tanári működését még a mult évi novemberben meg-
kezdette volt, még pedig a tanári kar sürgető felszólítása 
következtében. 

Örömmel vesszük mi is a t. közlőtől azon hirt, 
hogy egy oly fontos ponton, mint Udvarhely, nem haj-
landók az illetők a műveltség ezen egyik előbástyáját 
feladni, sőt mint e tudósításból is látjuk, igyekeznek azt 
a mai kor kívánalmainak megfelelőleg berendezni; szapo-
rítják egyfelől a tanszékeket, másrészt mint tudjuk, eme-
lik a tanári fizetésekec. Nagyon helyesen! Nekünk pro-
testánsoknak háromszáz éves hivatásunk az, hogy az 
időnkint támadó nehézségektől ne rettenjünk vissza, de 
igyekezzünk azokat legyőzni. Megemlitendőnek véljük 
azonban másrészről, hogy a protestáns iskolák tervszerű 
pusztításának volt már Magyarországon kedvezőbb kor-
szaka is, mint a mostani. Ha a kertész a csenevész 
fattyuhajtásokat lemetszegeti, még azért ne fogjuk rá. 
hogy pusztítja a fát. 

* Alulírott tisztelettel hozza köztudomásra, hogy 
„ A p o z s o n y i v é r t ö r v é n y s z é k á l d o z a t a i 
1674-b e n" cimü munka az igért határidőre azért nem 
jelenthetett meg, mivelhogy terjedelme 10 ív helyett 17 ivet 
fog tenni, miért is bolti ára 1 forint 50 kr leend. Bán-
falva, január 8. 1874. R á c K á r o l y , református 
lelkész. 



NECROLOG. 

A pesti theologiai intézet növendékei ezelőtt nyolc-
kilenc évvel egy szép szokást kezdettek életbeléptetni. Az 
iskolai év végén a végző osztály tagjai egy csoportban 
lefényképeztették magukat, s e képből egy-egy példánynyal 
a tanárikar tagjait is meg szokták ajándékozni. Három-
négy évi tanári fáradozásainkért, atyai, testvéri jóakara-
tunkért tanítványaink részéről ez a jutalom. 

Nagyon egyszerű jutalom, de nagyon becses. Dol-
gozószobánk ha tízszerte gazdagabban volna is bebuto-
rozva, mint a mint van, ezen képek lennének annak leg-
kedvesebb , legbecsesebb diszei. Oly ajándék ez, me-
lyen nincs semmi szenny, semmi piszok; nyugodt 
lélekkel tekinthetünk az ifjú arcokra, nem találunk kö-
zöttük csak egyet is, kinek láttára lelki furdalást kellene 
éreznünk, vagy a kinek emléke valamely jellemszeplősitő 
tett emlékét ébresztené fel bennünk. Sőt ha a munkába 
elfáradva, íróasztalunktól feltekintünk, ujulást nyer lelkünk 
ez emlékképek megpillantásakor, ujulást nyer annak tuda-
tában, hogy ezen ifjak, nagy részben már megférfiasodva, a 
nekik adatott talentumoknak kisebb vagy nagyobb mér-
téke szerint — kivételével a talán kevés kiveendőknek 
— eléggé híven buzgón fáradoznak a Gondviselés által 
számukra kijelölt munkakörben, s hogy ezeknek ugy tu-
dományos kiképződésében, mint buzgóságuk munkakedvük 
fokozásában, s jellemük nemesítésében talán nekünk is 
volt némi csekély részünk, s talán valami csekély szol-
gálatot mi is tehettünk egyházunknak, nemzetünknek. 
Köszönet e képekért, kedves volt tanítványaink ! 

Adtatok azonban e képekben keserű emléklapokat is. 
Van egy képem 1866-ból; tizenhat ifjú arcképe van rajta ; 
tizenhat pályavógzett, s szép reményekre jogosító ifjúval 
szorítottam kezet, midőn e képet kaptam, ós nem tellett 
el öt év, midőn a tizeuhatból ötöt már magához szólított 
az Ur. Szegény fiuk ! Előttem vagytok folytonosan, meg-
megakad tekintetem majd egyiken, majd másikon. Emlék-
szem még elevenen azon helyekre, melyeket a tanteremben 
elfoglaltatok ; emlékszem élénkén anyagi küzdelmeitekre, 
ernyedetlen szorgalmatokra, még inkább az édes remé-
nyekre, melyeket kivált egynémelyikőtökhöz kötöttünk, és 
im alig löktétek el a csolnakot a parttól, hogy evezzetek 
az élet tengerén, elmerültetek, 

A most bezáródott év egy másik képemen hagyott 
sötét foltokat. A kép 1865-ből való. Huszonegyen vannak 
rajta, három sorba elhelyezve. Örült lelkem valahányszor 
e képet vizsgáltam. A rajtalevők egy része az evangelikus 
egyházban működik híven, becsülettel, feltűnő sikerrel 
másik része a reformált egyházban, ki innen, ki túl a 
Királyhágón, ki mint lelkész, ki mint tanár, egypár mint 
világi pályán levő, de majd mindenike ugy, hogy dicse-
kedve említhetjük róla, hogy ez is intézetünk növendéke 
vala, És a kedves képre ha most rátekintek, észrevétlenül 
is köny lopódzik szemembe. Szegény jó két fiu! mintha 
csak sejtettétek volna, hogy a végzet erős keze először is 

ti utánatok fog kinyúlni, a közép helyet foglaltátok el a 
képen, hogy a hűn szerető barátoktól védve legyetek min-
den oldalról, vagy talán mert ti voltatok a központ, ti 
voltatok, kikben az osztály mindén tagjának szeretete ta-
lálkozott. 

Mit se használt! Az öldöklő angyal berontott a kép 
közepébe. A múlt nyáron egész váratlanul az egyiket, az 
év utolsó óráiban pedig a másikat, akkor Tamásy Istvánt, 
most közelebb K o z m a L a j o s feketehegyi lelkészt dön-
tötte ki a sorból. 

Nagyon erősen sujt néha az Ur kar ja! A kezéből 
kilövelt nyil nagyon mélyen fúródik olykor szivünkbe. 
De ki állhat ellene? Legyen a csapás még oly súlyos, a 
sziv egyet facsarodik, könyüinkkkel megöntözzük a sirt, 
és azután megyünk tovább küzdeni, fáradni e nagy taposó 
malomban, melyet életnek neveznek, a mig nekünk is azt 
nem mondják „immár elég." 

Titkon ejtett könyüimmel behintem én is a távol-
ból sírotokat, korán elhunyt ifjú barátaim, s képeteket fel-
ékesítem szivetek jósága, lelketek nemessége emlékvi-
rágaival. 

A lelkészi kar ez utóbbi vesztesége, K o z m a L a j o s 
született Bácsmegyében Piroson, 1844-ben. Szüleinek 
Kozma Lajos s Ách Krisztinának példás lelkész- csa-
ládi élete korán megkedveltette a különben is kiválólag 
gyengéd, nemes szivű, szerény lelkű gyermekkel a lelkészi 
pályát, miért is bevégezve az ujverbászi majd a körösi 
tanodákban a gymnas tanfolyamot, a pesti theolog. 
intézet növendékévé, s egyszersmind ennek egyik díszévé 
lett. Kitűnő tehetsége és soha nem lankadó szorgalma, a 
legkisebb erkölcsi szennytől is gondosan óvott jelleme, sze-
rénységgel párosult becsületessége, örök vidor kedélye 
kedvessé, becsültté tették őt ugy tanárai, mint tanulótár-
sai előtt. A tanfolyam bevégeztével Feketehegyre ment 
tanítóul, de egyszersmind gyengélkedő atyja mellett se-
gédlelkészi teendőket is teljesítve, ugyan itt lett atyja 
halála után előbb helyettes, majd 1869. közepén, egy-
hangúlag megválasztatván, rendes lelkész, A mily ép, 
erős volt lelkileg, olyan volt vagy legalább olyannak lát-
szott testileg is ; azért nagyon szomorúan lettünk meg-
lepetve, midőn ezelőtt nyolc hóval bénultan, talán szél-
ütéstől érintetten Budapestre jött egészségét visszaállítani. 
Ez időtől fogva aggódva tekintettek reá barátai, aggódva 
sejté maga is a bekövetkezendőket, s szomorúan mondo-
gatta jó embereinek: „Barátaim, nem sokára eltemettek 
engem." El is temették szegényt az év első délutánján; 
közelből, távolból a ki megjelenhetett, sietett e gyászün-
nepélyben résztvenni. Kármán Pál főesperes ur mondott 
koporsója felett — miként értesülve vagyunk — minden-
kit mélyen beható imát, Kiss Adolf ottani segédlelkész ur 
pedig siri beszédet. Majd e hó 4-ikén a gyülekezet kí-
vánságára gyász isteni tisztelet tartatott emlékére, mely 
alkalommal Kármán Pál és Szabó Péter pirosi lel-
kész urak tartottak megható, s a boldogultat hiven jel-
lemző beszédeket. 



Neje s gyermekei nem voltak, de azért egy özvegy 
s nyolc legnagyobb részben kiskorú árva ktsergett ko-
porsója felett. Nemes lelke sugallatától indíttatva a nő-
sülésről lemondott, hogy egész életét atyja özvegyének s 
árváinak szentelhesse ; és most egy özvegy anya s nyolc 
árva veszítette el benne gyámolát, a család fentartóját 
Elveszítette továbbá benne a népes feketehegyi egyház 
ritka becsületességü le'.készét, az alsó-baranya s bácsi 
egyházmegye lelkészkara egyik közkedvességben és be-
csültetésben állt tagját, s elveszítettünk benne mindnyá-
jan egy jeles képzettségű, szép jellemű férfit, és sok édes 
reményt. Maradandó becsű müvekkel az igaz nem örökí-
tette meg nevét, de hiszen még most került ki az életbe, 
s még be sem lépett az életbe, mikor már egy nagy csa-
lád fentartásának gondjai nehezedtek reá. S ezek dacára 
is azonban apróbb virágok maradtak fenn tőle az iroda-
lom mezején. Már tanuló korában Heinenek több költe-
ményét lefordította, s ezekből egy füzetet barátai ki is 
adtak; ezen múzsa iránti rokonszenvét később is meg-
tartotta, s több hazai lap, többek közt a „Keresztyén Csa-
lád" is hozott tőle egyes költeményeket, de a melyeket ő 
tulgyengéd szerénységénél fogva rendesen álnév alatt bo-
csátott nyilvánosság elé. 

Az Urnák utai végére mehetetlenek. Méla resigna-
tióval, könytelt szemekkel veszünk búcsút tőled nemes 
keblű lelkész, gyengédszivű fiu testvér, tiszta jellemű honfi ! 
Lengjen béke hamvaid felett ! 

FARKAS JÓZSEF. 

ADAKOZASOK. 
A d a k o z á s o k a p e s t i p r o t . á r v a h á z r a : 

Szabó Endre lelkész^ ur a n a g y o d i ref.. egyház ado-
mányaként küldött 3 frt 41 krt. 

Soltész László leik. ur a h a j d ú s z o b o s z l ó i 
ref. egyház adományaként 10 frtot, ó év utolsó estvéjé-
ről perselypénzt 16 frt. 45 k r . = 2 6 frt. 45 kr. 

Békássi Sándor beregszászi ref. leik. ur 2 frt. 
50 krt. 

Papp Károly leik. ur a l a s k ó i ref. egyház részé-
ről 5 frt. 40 kr. 

Nagy Sándor lelkész ur az á g y a i ref. egyház ré-
széről 20 frt. 50 kr. 

Decsy Károly ő c s é n y i s.-lelk. ur 1 frt. 
Bikky Imre leik. ur a h u s z t i ref. egyház részéről 

2 frt. 6 kr. 
Veres Benő leik. ur K o m 1 ó s d r ó 1, maga s a 

confirmáltak részéről 1 frt. 
Együd István leik. ur a v á c i ref. egyház részé-

ről 5 frt. 
Kulcsár Sándor leik. ur Ú j v i d é k r ő l ó év est-

véjéni perselypénzt küldő által kiegészítve 4 frt. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Sz. urnák Nagyon köszönjük a küldött tudósítást, 

de e fontos ügyben célszerűbbnek láttuk a részletes s bő-
vebb tudósítást adni. 

A többi adakozások a jövő számban közöltetnek. 

P á l y á z a t , 
A lacházi ref. hitfelekezeti iskolában az első elemi fiosztályhoz tanitó szükségeltetvén, ezen 

állomásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak ref. vallású, okleveles tanítók. 
Fizetée 4 6 0 o. ért f t ; lakbér 50 f t . Mellékjövedelemre szintén számithat. 
A pályázat határideje f. évi febr. hava 1 8 - a ; folyamodók bizonyitványaikat a lacházi ref. 

egyház főgondnokához, Bak Imre úrhoz intézzék. Utolsó posta Lacháza. 1 — 1 

Épen most jelent meg kiadásomban: 

P r o f e ü t á B i i S i i s a l o t t i b ú c s ú z t a t ó k . 
Népiskolai tanitók használatára 

I r t a . fölarikovszky G á b o r . 

Második füzet. 
Ára 8 0 kr., postán bérmentve küldve, a pénz előleges beküldése mellett 8 5 kr. 

Ajánlom ezen füzetet, mely szerző által még kevéssel halála előtt rendeztetett sajtó alá, a tanitó urak 
szives figyelmébe, — A könyv használhatóságáról legjobban tanúskodik azon körülmény, hogy az első füzet 
néhány óv alatt h á r o m k i a d á s t ért , oly eredmény, a milyent egyházi irodalmunkban eddig még egy 

munka se mutathat föl. 
Az első füzet ára szintén 80 kr., a két füzet egy kötetben 1 f r t . 50 kr. 
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P R O T E S T A 1 T S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., első emelet, 

E l o í i z e t é s i d í j : 
Helyben házhozhórdássals vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50kr, egész évre 9 fi-t.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásn á 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegd i 

külön 30 kr'. 

C o r r u p t i o . 
(Folytatás.) 

A fentebb elősorolt s több ezekkel rokon kö-
rülményekből azt hiszem részben ki lehet magya-
rázni a corruptionak napjainkban való terjedését, de 
csak is részben. Mert hiszen önként felvetődik azon 
kérdés, hogy hát több más országában Európának, 
melyekre ezen általunk felhozott körülmények tel-
jességgel nem quadrálnak, miért hatalmasodott el 
még jobban, mint hazánkban, az erkölcsi deprava-
tio ? Széttekintve egynémelyik európai nép életé-
ben, akaratlanul is éreznünk kell, hogy a mondot-
takban talán kereshetjük bajainknak mellékforrásait, 
talán a jellemek meghomályositására, az erkölcsi 
erő meggyengítésére befolyással voltak s vannak az 
előszámlált okok: de a főforrása ezen mostanában 
oly sűrűen tapasztalt erkölcsi hanyatlásnak egyebütt 
keresendő. 

Félve teszem kezemet a sebre. Félve mutatok 
azon forrásra, melyből meggyőződésem szerint ugy 
hazánkban, mint Európa több más országában er-
kölcsi nyomoraink özönének' legnagyobb része elő-
buzog ; félve mert nem szeretném, ha valaki so-
raimat vallási elfogultság, türelmetlenség, vagy bi-
gottság szüleményeinek tekintené. De kimondom 
mégis, bizva hogy a gondolkozó olvasót mind a tör-
ténelem, mind az élet, ugy az elmélet, mint a ta-
pasztalat mengyőzendik állitásom igazsága felől, ki-
mondom, hogy a napjainkban oly sok férges gyü-
mölcsöt termő fa gyökérszálai az éltető nedvet 
legnagyobb részben a katholicismusból nyerik. 

Elmélet és gyakorlat által rég igazolt állítás 
az, hogy a nevelészet terén nagyobb kárt alig okoz 
valami, mint a hazugság. Lehet az a gyermek bár-
mily csintalan, pajkos, sőt mutatkozhatnak benne a 

komolyabb bűnök csírái i s ; valamint másrészről le-
hetnek a szülők, a gyermekek ezen első s alapne-
velői, sok mindenféle erkölcsi gyengeségben bűnben 
leiedzők: de a mig a gyermekben megvan az őszin-
teség, s nem szokta meg a hazugságot, vagy a mig 
a szülőktől a sok rosz között azt az egyet nem 
látta s nem tanulta el, hogy hazudjék, addig min-
dig van remény, hogy idő folytával a rosz szokások, 
bűnös hajlamok kiirtatnak, s az egykor pajkos, ta-
lán megbélyegzett erkölcsű gyermekből tiszta jel-
lemű, becsületes ember fog válni. Ellenben a ki 
gyermekkorában szülei példájára megszokta az igaz-
ságnak egy vagy más érdekből elpalástolását s el-
tagadását, az erkölcsileg oly sikamlós lejtőre lépett, 
melyről nagyon kell vigyázni, hogy a legaljasabb 
bűnök örvényébe alá ne sodortassák. 

A különböző keresztyén egyházaknak már, a 
mint tudjuk, a fő hivatásuk az volna, hogy legye-
nek a népeknek valláserkölcsi nevelői, következő-
leg áldásaivá vagy átkaivá a szerint lesznek az em-
beriségnek, a mint ezen hivatásukat be vagy nem 
töltik. S nézzük most már a fentebbi nevelészeti 
szempontból, de egyszersmind a mai kor felvilágo-
sultságának s ismeretes viszonyainak szempontjából 
a római kathol. egyházat. 

Alig hogy a bölcsőből kikerül a gyermek, ne-
velői gondjai alá veszi azt az egyház, s a még 
gyenge fogékony gyermeki kebelbe igyekszik örök 
igazságok gyanánt mindazon szent regéket s hit-
cikkeket becsepegtetni, melyek a középkor gyerme-
kies naiv századaiban kiképződtek. Lefestik az egy-
ház szolgái a képzelődésre különben is hajlandó 
gyermek előtt az ördögöt, poklot, purgatoriumot, a 
sok csodatevő ereklyét, szentet; alőadják a legko-
molyabb képpel, hogy azon vizből és lisztből készült 
ostya s azon bor, mely az oltárra tétetik, a pap 



áldása következtében Krisztusnak, vagy jobban mondva 
istennek testévé és vérévé változik által, hogy a bű-
nöknek a pap előtti meggyónása, a papnak a gyón-
tatószékből nyújtott absolutioja mennyire szükséges 
az örök kárhozat kikerülése, s az örök üdvösség el-
nyerhetése érdekéből; sőt legújabban előadják még 
azt is, hogy az a gyarló öreg ember, kit időnkint 
a pápai székbe ültetnek, az csalódhatlan, annak ta-
nításait, parancsait isteni [tanok- s parancsokként kell 
fogadni s teljesíteni. S mind e tanításokhoz hozzá 
teszik, hogy ezek felett nem szabad okoskodni, nem 
kételkedni, mert a legártatlanabb kételkedés is az 
ördög sugallata, s oly hurok, mely által az illető az 
örök kárhozat örvényébe sodortatik. 

Az ártatlan gyermeki kedély befogadja mind e 
tanításokat, mert hiszen melyik gyermek ne bor-
zadna attól az örökké égő, s a rut fekete ördögök 
által folyvást élesztett tűztől, de meg az az ártat-
lan gyermek hogy képzelhetné, hogy azok a komoly, 
kegyes, szent emberek, kik neki ezeket tanítják, 
s kik az ő lelki jólétéért üdvösségéért oly önzet-
lenül látszanak érdeklődni, — hogy azok előtte 
nem igaz dolgot hirdetnének. Hogy be ne fogadná 
e tanításokat a gyermeki kedély ? sőt oly drága 
kincseivé lesznek ezek a gyermeki kebelnek, mely-
hez hasonlókat többé az élet soha de soha nem ad. 

Jön azonban a gyermek beljebb az életbe. A 
a képzelődő tehetség mellett kezd fejlődni az érte-
lem is. Hallja beszélni a vallásos dolgokról atyját, 
nálánál idősebb ismerőseit, tanul egy kis természet-
tant, történelmet, bölcsészetet, majd olvas az „In-
dex librorum prohibitorum" által megnevezett köny-
vekből, olvas naponkint egy-egy hírlapot: és egy egé-
szen u j világban látja magát, egy uj nap kél fel 
lelkében, a mely nemcsak világit, de egyszersmind 
éget és perzsel, leperzseli az ifjúi léleknek legne-
mesebb hajtásait. Ha a gyermeket csak csekélységek -
ben is megcsalja az, kit ő szeret, tisztel, kiben ő 
feltétlenül bízik; ha az apa vagy anya elég meg-
gondolatlan, hogy gyermekének valamely értéktelen 
birtokát értékesnek állítsa s ez által gyermekét egy 
ideig édes csalódásban ringassa; vagy annak bizo-
nyos feltétel mellett valamely kedves dolgot igér, s 
mikor teljesíteni kellene, megtagadja: láttátok-e a 
gyermek fájdalmas szemeiben, s szemén keresztül 
lelkében, azt a nagy rázkódást, melyet ő ez által 
szenvedett ? Minden csalódás egy-egy angyalt röpit 
ki az ifjúi kebelből, s egyengeti oda az utat egy-

egy ördög előtt. Hát mikor egész múltja csalódássá, 
hazugsággá lesz, mikor a modern civilisatio Luci-
fere (eredeti értelműkben véve a lux és fero sza-
vakat) előjő, és kimutatja előtte, hogy mindaz, mit 
azok a szent férfiak neki drága kincs gyanánt ad-
tak, mit ő félénken őrzött, s nemcsak a földi, de 
a túlvilági örök boldogsághoz is biztos értékű 
utalványként tekintett, hogy az csak fapénz, shogy 
azzal azon szent férfiak által öntudatosan rászede-
tett, hogy az a nagy gondoskodás, melylyel körülötte 
azon kegyes arcok oly önzetlenül látszottak forgo-
lódni, nagyon is nagy önzésből, a józan felvilágo-
sultság elfojtásának, s a papuralom további fen-
tartásának érdekéből származott: ki számithatná fel, 
mily rombolás tétetik a kebel szentélyébeu, miként 
tapostatnak le a lélek legnemesb tulajdonságainak, 
az őszinte becsületességnek, az egész életet bezo-
máncozó jellemnek csirái? Mit beszélsz később az 
oly embernek szent eszmékről, miért kívánod, hogy 
azokért lelkesüljön, küzdjön, áldozzon, ki alig hogy 
az életbe kilépett, alig hogy szemei a mai müveit-
ség sugárainál megvilágosodtak, csalatva látta ma-
gát mindenben, mi neki szent volt, kinek egy el-
vesztett életboldogság emlékei tesznek tanúságot a 
felől, hogy embereknek hinni, emberek szavába bizni 
nem lehet, mert még azok is, kik legkegyesebbeknek 
látszanak, egészen mást hisznek s mást éreznek, 
mint a mit beszélnek, s készek önzésből, aljas 
földi érdekből még azt is, mi az ember előtt leg-
szentebb, az igazságot megtagadni, meghamisítani. 
Az ily ember önzőnek, csalónak látja az egész vilá-
got, önérdek által vezettetni az emberek legjobbjait 
is: miért képezne ő csupán kivételt — gondolja 
magában, — miért tenné ő csupán eleibe a közjót 
magánérdekeinek? miért ne hallgattatDá el keblé-
ben a lelkiismeret szavát, a becsületesség parancsát, 
ha az érdek ugy kivánja? Lelkiismeret, becsületes-
ség, jellem, nemzet, haza, Isten, örökélet, túlvilági 
jutalom: mi ez ? Fapénz! — viszhangozza a gyermek-
kori babonás hitből kiábrándult sivár kebel, — fa-
pénz, mely bolondnak, gyermeknek jó, de okos em-
ber él az énnek s a jelennek! 

Ha akár mint egyes, akár mint egyház nevelni 
akarsz, vigyázz! ne hazudjál soha. Talán lesznek 
növeltjeid között, kik még gyengék, s tejnek italával 
kell őket táplálnod, talán ovakodnod kell, hogy a 
kiket fel akarsz világosítani, a hirtelen jött nagy 
világositás miatt meg ne vakuljanak; de azért ne 



hazudjál soha se gyermeked, se híveid előtt, inert 
a hazugság méreg, mely ugy az egyesnek, 
mint egész népeknek megmérgezi lelki életét. 

E meggyőződésből indulva ki, van egy más 
okom is a mai corruptio legfőbb forrását a katho-
licismusban, illetőleg annak papi intézményében ke-
resnem. Minden katholikus országnak az ólén ott 
áll mint első rend a katholikus főpapság, fényben, 
hatalomban, gazdagságban vetekedve az ország leg-
főbb s leggazdagabb uraival. S honnan, miért e 
nagy uraság? a porból, az egyszerű körből miként 
emelkedtek ama fényes polcokra ? Talán ők a hazá-
nak legkitűnőbb s jó, rosz napokban legbiztosabb 
támaszai ? vagy talán ők azok, kik a nemzet igaz 
jogaiért készek minden percben sikra szállani, kik-
ben a nemzeti szabadságnak egy-egy hős lelkű con-
fessora vagy leendő vértanuja lappang ? Yagy talán 
az igazság fáradhatlan kutatása, prediklálása, a sza-
bad tudományok művelése, vagy a civilisatio terjesz-
tése körül szerzett érdemeik emelék az ország nagy-
jai közé ? Meglehet, hogy vannak közöttük igazi jó 
patrióták, nemkülönoen tudomány- s művészet-
kedvelő férfiak: de a hágcsót — nagyon kevés 
kivételt eltudva — nem az efféle érdemek képezték, 
hanem mert az egyháznak ők a legengedelmesebb 
szolgái, az egyházi tanoknak legbuzgóbb hivői, leg-
hívebb őrei; azaz ők legjobban megtanulták saját 
akaratuknak legyőzését, s a felsőbbek parancsainak, 
legyenek azok nemesek vagy nemtelenek, üdvösek 
vagy károsak, vakon, gépileg engedelmeskedni; ők 
legjobban tudják saját hitöket meggyőződésöket el-
fojtani ; hanem hiszik mindazt, mik az egyház szem-
pontjából az üdvösségre, — no meg a főpapi szék 
elnyerésére szükségesek. Tanultak ők is természet-
tant, történelmet, bölcsészetet, de ők azért az egy-
ház tanai előtt, vonatkozzanak bár azok a szeplőtlen 
fogantatásra, vagy az infallibilitásra, mély alázattal 
hajolnak meg s áhítatos arccal ismétlik sz. „Ágos-
ton szavait. „Credo quia absurdum." 

Szegény bolond Luther ! ki oly komolyan vet-
ted a lelkiismeret szavát, s ki nem tudtad rgyéni 
meggyőződése det a felsőbbek szavára megváltoz-
tatni, s nem tudtad hinni, hogy a fehér, fekete, — 
beh jól tetted, hogy ott hagytad azt az egyházat, 
mert bizony ott soká lett volna püspök belőled! 
Szegény rajongó patrióták, kik a fensőbb hatalmassá-
gok önkénye, zsarnoksága ellen küzdetek, s kik a 
fensőbb helyről jött hatalomparancsok ellenében az 

egyén vagy a nemzet akaratára s jogaira hivatkoz-
tok: de nem tudtok tanulni főpapjaitoktól. Engedel-
meskedni vakon a felsőbbségnek, ez egyik fő keresztyén 
erény. Állítsatok ti is egy egy infallibilis pápát az ál-
lamok élére, ennek engedelmeskedjetek feltétlenül, ós 
azután jól lészen dolgotoka földön, mint a püspök urak-
nak. Együgyű bölcsészek, jogászok, államférfiak! mit 
hánytorgatjátok ti egyéni nézeteteket, meggyőződósteket, 
mit keresitek ti, hogy az uralkodó politika tanai 
igazak-e vagy nem, javára, előmenetelére vannak-e 
a népnek, vagy annak kárára, kizsákmányolására. 
Légy eszes, s igyekezzél, hogy az uralkodó politikai 
vallás segítségével egy gazdag jövedelmű állást nyerj; 
a csőcseléket pedig intsd jámbor képet csinálva, 
hogy nyugodjék meg Istennek s a felsőbbségnek 
akaratán. "De nem tudtok tanulni a fényes pél-
dákból. 

Dehogy nem! Nagyon is követi a világ e pél-
dákat, és itt van épen egyik gazdag forrása azon 
fél Európát elborító árnak, melyet corruptiónak 
nevezünk. Elcsodálkozik az ember, mikor ol-
vassa Spanyol-, Francia-, Olaszországnak ujabb-
kori történelmét, avagy [napi eseményeit. Töri 
a fejét az olvasó egyes jeleneteken. Hogy eshetik 
az, hogy a hős áruba bocsátja kardját, az iró tollát, 
nagynevű államférfiak lelkiismeretüket, multjok di-
csőségét. Ma szolgálják ezt az intézményt, holnap 
már ennek épen az ellenkezőjét. Ma még a barri-
kádokon küzd a szabadságért, holnap mint minisz-
terelnök fojtogatja egy egész nemzet szabadságát; 
ma löveti a zsarnokság szolgáit, holnap akasztatja az 
alkotmányosság hőseit, holnapután elutazik kegyes 
zárándokként Rómába, s csókolja a szent papucso-
kat. Ne csodálkozzál jámbor olvasó e tüneteken, 
avagy teremhet-é a bojtorján fügét, s a bógács izes 
gyümölcsöt ? Avagy várhattok-é nemesebb eredményt 
oly társadalmaktól, melyeknek élén oly intézmények 
állanak, melyeknek alapja hazugság, vak engedel-
messég, az egyéni meggyőződés eltiprása? Ne várd 
ott, hogy az emberek nagy része eszmékért lelke-
süljön, önzetlenül, önfeláldozólag, kitartóan küzdjön. 
Haszon és haszon, fény, csillogás, előmenetel : ez ott 
a jelszó, ezért küzdenek, ezért lelkesölnek, hol a haza-
fiság s becsületesség álarca alatt, hol a lárvát le-
dobva. 

De hát ezelőtt? — kérded talán, — hiszen 
a katholicismus nem mai, vagy tegnapi, miért lenne 
épen korunkban oly corrumpátó hatása? A felelet 
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igen könnyű. Ugyanaz a vallás egyénileg tekintve 
lehet igaz, és lehet hazug. Mig a kalholikus népek 
legnagyobb része előtt a világosság el volt zárva, a 
mig az apák jámbor hite sértetlenül szállt át az 
unokákra, s igen kevés kivételeket eltudva, hittek 
őszintén ördögbe, pokolba, csodákba, ereklyékbe s ál-
talában az egyháznak minden túnaiba: addig a 
katholicismus ezen őszinte hivőkre nézve igaz vallás 
volt. A mig a katholikus ember papját, püspökét, 
pápáját magánál magasabb rendhez tartozó, őszintén 
kegyes, vallásos embernek, illetőleg isten helytartó-
jának tekintet te: addig ezen intézmények kétségkí-
vül eléggé jótékony hatást gyakoroltak a népre, féken 
tartották [annak durva szenvedélyeit, óvták a botrá-
nyosabb bűnöktől, s eléggé szilárd jellemeket edzet-
tek. De ma, miut mondánk, egészen mások a viszo-
nyok, a hályogot levette s illetőleg leveszi az uj 
kor műveltsége a népek szeméről, s ma az egyes 
egyének szempontjából, műveltségi álláspontjából 
tekintve, egészen más a katholicismus s ennek egyes 
intézménye, mint ezelőtt csak félszázaddal is; a 
mit tegnap még igaznak, szentnek tartott , az ma 
előtte csak mese, s nevetség tárgya. Innen fgészen 
más a hatása ma, mint volt tegnap. 

De miért csak épen a katholicismusra vetni a 
mai kor egész lünsúlyát ; hát a protestantismus ? 

(Vége következik.) 

ISKOLAÜGY. 

Népiskolai tankönyvek a mult százacl végén. 

A közoktatás első országos rendezése a tanügy további 
fejlődésében két egymástól különböző irányt hozott létre. Az 
állam által fentartott iskolák (a kamarajószágokon s a 
határőrvidéken sat.) s a katholikusok iskolái, melyek köz-
vetlen az állam felügyelete alatt állottak a Ratio Educa-
tionis által megalkotott alapon fejlődtek tovább s rendez-
tettek be. A protestánsok iskolái ellenben a Ratio Educa-
tionist sohasem fogadván el, önalkotta szervezetet hoztak 
létre. Ez a két szétváló irány okozta azután, hogy a külön-
féle jellegű s felekezetű iskolák egy s ugyanazon tanköny-
veket, nemcsak a vallási, de a többi tantárgyakra sem 
használtak, sőt még a protestánsok tankönyvei is annyifélék 
voltak, ahány szellemi központja volt az országban a 
protestantismusnak. 

A Ratio utasitása szerint a kormány gyorsan munkába 
vétette a tankönyv-készitést, el is készült egy rakás többé 
kevésbé jó könyv, de amily kevéssé ismerjük ezen könyvek 
iróit, épannyira ösmeretlenek előttünk maguk a könyvek 

is. Helfert „Die österreichische Volksschule" Prága, 1860. 
cimü nagy műve első kötetének 549. lapján hasonló ér-
telemben nyilatkozik. „Én egy ilyen könyvet sem láttam, 
— úgymond — nem vagyok tehát abban a helyzetben, 
hogy azokról valami biztosat mondhassak." A magy. udv. 
kancellár 1781. jan. 27-iki irata szerint ezen könyvek 
„ugy nyomattak, hogy a tárgy egyik oldalon németül, másik 
oldalon a nemzeti nyelven adatott elő", később hiven a 
Ratio-ban kimondott elvekhez t ö b b m i n t k é t nyel-
ven is nyomattak iskolai könyveket. „Emlékezem gyermek-
koromból — folytaíja Helfert — hogy szüleimmel az ünne-
peket nagyapám házánál Pozsonyban töltvén, olyan ábc-
ből tanítottak, melyben épen négy nyelv volt használva : 
magyar, német, tót, latin." A fölhozandó könyveket ma-
gam sem láttam mindannyit, de nem találtam még oly 
műre sem irodalmunkban, mely azokat legalább összeál-
lította volna. A jelen cikK feladata ezt megkísérteni s így 
a további tanulmányozást megkönnyíteni. 

Az államilag elfogadott s a népiskolákra előirt köny-
vek nyomtatására a budai egyetemi nyomda 1779. nov. 
5-én kizárólagos szabadalmat nyert. Hasonló szabadalmat 
kapott az erdélyi részekre 1815. jul. 20. a kolozsvári lyc. 
könyvnyomdája. Mindkét szabadalomnak Thun miniszter 
vetett véget, ki 1851. márc. 11-ikj rendeletével a magyar 
isk. könyvkiadást is az 1772 ben szabadalmazott alsó 
ausztriai isk. bizottmány könyvkiadó intézetéből magát 
kinőtt, s Bécsben székelő birodalmi, központi isk. könyv-
kiadó igazgatóságnak vetette alá. 

A mult század utoljára akarván szorítkozni, nekünk 
itt csupán a budai egyetemi nyomda szabadalmazott isk. 
könyveivel lesz dolgunk. A Ratio Educationis szerint a 
könyvek következő iskolák számára készültek : 1) a s c h o 1 a 
v e r n a c u l a s e u n a t i o n a l i s számára, ilyenek vol-
tak in pagis, in oppdiis, in urbibus ; 2 ) a s c h o l a 
p r i m a r i a v e r n a c u l a s i v e n o r m á l i s 
számára. 

A n e m z e t i i s k o l á k t a n k ö n y v e i : 
1. Az öreg katekizmus kérdésekkel és feleletekkel, 

az ifjúságnak nyilván és külön való oktatására a csász. és 
kir. tartományokban 1784. Ára 6 kr. 

2. Rövid sommája az öreg katekizmusnak kérdések-
kel és feleletekkel a kis gyermekeknek oktatására a 
császári és királyi tartományokban. 1781. Ára 1 kr. 

3. A szt. írásbeli mind a két testamentom szerint 
való történetek a magyar nemz. iskolák számára. 1783. 
10 kr. (író talán Molnár János.) 

4. Egész esztendőbeli vasárnapokra és innepekre 
elosztatott ós megfejtetett s zt. evangeliomok a m. n. is-
kolákat gyakorló kisdedek számokra és üdvösséges hasz-
nokra. 1781. 15 kr. 

5. Abc könyvecske a magyar falusi oskolák szá-
mára. 

6. Abc könyvecske a nemzeti isk. hasznokra 1783. 
6 kr. (Révay Miklós.) 

7. Abc tábla, 4 egy árkuson l1/* kr., egy konc 25 
árkusból 6 kr. 



8. Betűket öszvefoglaló tábla. ivr. 1781. 3 kr. 
9. Magyar grammatika vagy is a hazai nyelvűek gyö-

keres megtanulására való intézet a m. n. isk. szá-
mára. 1781. 13 kr. 

10. A magyar nyelvnek helyes irása s kimondása 
felől kettős tanúság avagy ortografia a nemz. isk. sz. 
1781. 3 kr. (Révay Miklóstól.) 

11. Az ékes Írásiak a nemzeti iskolákra alkalmaz-
tatott eleje. 1783. 1 kr. (Révay M.) 

12. Az olvasás gyakorlására rendeltetett könyvnek 
második része a falusi oskolák számára. 

13. Ugyanaz a magyar korona alatt található váro-
sok és nagyobb helységekben levő nemzeti iskolákban 1781. 

14. Elementa linguae latinae. A deák nyelvnek eleje, 
a magyar nemz. isk. számára 1781. Ára 18 kr. 

15. A német nyelvnek megtanulasára való könnyű és 
helyes intézet a m. n. isk. számára 8. 1781. 3 kr. 

16. Bevezetés a számvetésre a magyar és hozzá tar-
tozandó tartományok nemz. isk. számára 1784. 4 kr. 

17. Arithmetica Practica, azaz számvevő tábla. 
18. Város épitésnek eleje. 1780. 12 kr. (Révay Miki.) 
19. A természetnek vizsgálására és helyes ismeretére 

vezérlés a magy nemz. isk. számára. Első kép 1781. 3 kr. 
20. Az időről való tanúságok a magyar és vidék tar-

tományok nemz. isk. számára 1781. 2 kr. 
21. A mezei gazdaságnak folytatásáról. 180 1. 8 k'\ 

(Révay M.) 
22 Az apostoli magyar hazának nemzeti iskoláit 

gyakorló nevendék kisdedeknek szabott rendtartásai vagy 
regulái 1781. 2 kr. 

A p r i m a r i a s c h o l a v e r n a c u l a s i v e 
n o r m á l i s v a g y i s a f ő n e m e s i i s k o l a , 
s t a n í t ó k é p e z d e t a n k ö n y v e i : (Azon kor-
ban praeparandisták alatt értették azon egyéneket, kik a 
humaniorákat, vagy a bölcsészeti osztályokat bevégezvén, 
iskolatanitóságra akarták magukat szentelni, épen ugy, 
mint előbb a latin iskolákra, az egyetemeknél a repetensek. 
Ezek a helybeli igazgató által 5 hónapon vagyis egy semes-
teren keresztül naponként négy órán a tanmódban, német 
nyelvben, helyes és- szépírásban, számolásban elméletileg 
és gyakorlatilag oktattattak. A tanfolyam elvégzése után a 
praeparandisták a nemzeti isk. kir. inspektor jelenlétében 
a nevezett tantárgyakból megvizsgáltattak s *z inspector s 
az igazgatótól bizonyitványt kaptak. Éneklésben, zongorá* 
ban s orgonálásban, a kik kivánták a zenetanár által ok-
tattattak.) 

1. Kern des Methodenbuches, besonders für die 
Landschulmeister in den k. k. Staaten. Wien, im Ver-
lagsgewöíbe der deutschen Schulanstalten bey s. Anna. 
ín der Johannesgasse 1784. 152 1. 11 kr. 

2. A Norma és a levélíró. Wályi K. András 
Kassa 17. 

S ezeken kívül a nagyobb városi isk. tankönyvei s 
tabellái is használtattak. Átalában a kormány által előirt 
tankönyvek, mind a Felbieger szellemében voltak szer-
kesztve, ki Mária Terézia alatt az egész kettős biroda-

lomra, József alatt pedig hazánkra igen nagy befolyást 
gyakorolt. 

Most következik a második irányzat, a prot. tan-
kö lyvek ügye. Sajnos, hogy adataink elégtelensége miatt 
csak a reformátusok tankönyveiről szólhatunk, s ezeké-
ről sem kimerítő teljességgel. József alatt is, mint most 
a községi iskola elleni oppositio főfés zke Debrecen volt. 
Ellenezték tiszántul a Ratio bevételét is, de midőn 
1789-ben végre szabadságukra hagyatott, hogy hát 
alkossák meg tanügyök szervezését 6 év múlva 1795-ben 
állottak elő egy kis szük látkorü könyvecskével : „A 
tanítók kötelességei, a tanitni valók ezeknek rendi s 
módja stb". czim alatt- E szerint a magyar iskola két osz-
tályból áll s a latin iskola előkészítője, a tankönyvek 
pedig következők : 

1. Abecedarium latino hungaricum, seu elementa 
linguae latinae et hungaricae. Debrecen 1777. 

2. Magyar abéce. Debrecen. 
3. Arithmetica. Debrecen. 1743. 1763. 1782. 

Maróthy György. 
4. A sz. Históriának summája. OstenvaM után. 

Maróthy. 1745. 
5. A legnevezetesebb természeti dolgok esmereti, 

az apróbb oskolák számára. Szentgyörgyi Józseftől 
Debrecen. 

6. Debreceni Atlás. 
7. Ker. utmutatás 1—111. Benedek Mihály szuper. 

Debrecen. 
8. Debreceni grammatica. 
9. Harmonikus könyv. 
10. Tabula Cebetis. 
11. Száz és négy válogatott bibi. históriák. Hiib-

ner János után ford. Náaási Fodor Pál. Pozsony 1772-
A debreceni tanterv a protestánsoknál még a Duua 

partjain is el volt terjedve, igy p. o. a dunamelléki e.-
kerületben (Nagy Körösön is) ezt használták, mig aztán 
1801-ben a derék „Tanítás módja" Pesten kiadatott. Ez 
minden előítélet nélkül átveszi a Ratio üdvös intézkedé-
seit, s az iskolákat józan fölfogással osztályozza. Kö-
vetkező tankönyveket, ajánl : 

1. Hármas kis tükör, mely I. a szt. Históriát, II. 
Magyarországot, III Erdély országot stb. ismerteti. Po-
zsony 1770. Losonczy István körösi professortól. A mult 
század legjobb tankönyve. 

2. Ostervald sz. históriája (L. f.) 
3. Az egésségi katekizmus rövid summája. Hufe-

laud után Kolos vár 1798. 
4. Oskolai tanitó könyv Luntz után Láczay Szabó 

Józseftől. Győr. 1793. 
5. Természet história a gyermeknek. Raff Gy. után 

Fábián József, Weszprém, 1799. 
6. Ausztriai paraszt. Wiegand J. után Szilágyi Sá-

muel Pozsony 1774. 
7. Gazda ember könyvecskéje. Wood Eduárd után 

. Weszprémi István, Pozsony, 1776. 
8. A debreceni grammatika. 



9. A magyar tőrvény rövid summája. Pozsony, 1798 
Kövy Sándortól. 

10. Jó gazda ember. Angolból Kőhalmi Fekete 
Gergely. 

11. Természetkönyve. A hortobágyi pásztor. Pest 
1791. Jeney Györgytől. 

Nemcsak valószínű, de egészen bizonyos, hogy a 
reform, többi egyházkerületek is adtak ki vagy legalább 
ajánlottak az iskolák részére tankönyveket, de melyek 
voltak azok. nem tudhatjuk. S á r o s p a t a k o n írattak: 
Johann, Amos Comenii Orbis pictus. 1 A világ lefestve. 
Szombati Jánostól 1796. Pozsony 1806. 

2. A magyar törvény rövid summája. Kövy Sándor. 
Pozsony 1798. 

3. A mechanikának rövid summája a sárospataki 
kollégiumban tanuló apróbb ifjak számára 1798 Po-
zsoy stb. 

K o l o z s v á r o n a ref. iskola nyomdájából ha-
sonlag több népisk. könyv látott világot. 

1. Abéce, fiuknak való 3 kr. 1781. 
2 Abéce, leányoknak 1 kr. 1781. 
3. Hübner bibi. históriák 30 kr. 1774. 
4. Ugyanennek rövid fogl. 1 kr. 1774. 
5 Seiler: Kisdedek vallása 24 kr. 1775. stb. 

Nagyon becses lenne ezen könyvészeti cim-soro-
zatot az egész országra nézve kiegészíteni s átvizsgálva 
itészileg is méltatni, s gyakorlati használatuk mérvét ki-
kutatni, de ezt több egyén s hoszasabb munkával tehetné, 
pedig ily munkák nélkül nevelóshistóriánk sohasem lesz 
teljes. 

Szóljunk még valamit a más ajkú honfitársakról 
is. A Ratio Magyarország népességét következőleg osz-
tályozza : magyarok, németek, horvátok, ruthenek, illy-
rek, olánok. A németek jól el voltak látva és korán, az 
oláhoknak már 1770-ben Lazarini Dániel készített egy 
tankönyvet, s ezt Mária Teréziának is átadták. Igaz, ez 
hosszasnak találtatván, szerzőjének visszaadatott, de a 
magyar tankönyvek csakhamar mindannyian oláh fordítás-
ban is megjelentek a budai egyetemi nyomdában, igy tör-
tént a többi népfajokra nézve is. Sőt Mirevoi Jankovics 
Tivadar a Felbieger-iskola egyik nagy hive s a görög nem 
egyesültek isk. igazgatója illyr iskolái részére s azok viszo-
nyaihoz alkalmazva több bécsi tankönyvet átdolgozott. A 
tanítók rész' re pedig egy ily cimü müvet adott: „Szükséges 
kézi könyv az illyr nem egyesült trivial iskola tanítóira 
nézve a cs. k. örökös tartómányokban. Felsőbbek engedelmé-
vel. Bécs. Kurzböcknél." 1776. Ez csaknem szószerint 
fordítása ugyan a német „Nothwendiges Handbuch"-nak, de 

mindamellett abban a szerencsében részesült, hogy a többi 
isk. könyvekkel II. Katalin cárnőnek is elküldetett. 

K i s s Á r o n . 

A k é p v i s e 1 ő h á z t a n ü g y i b i z o t t s á g a 
január 20-án tartott ülésében a lemondott Tisza Kálmán 
helyébe elnökül Várady Gábor választatván, a törvényja-
vaslat 36—48. §-ai vétettek tárgyalás alá. E szakaszok-
ban lényeges módosítások nem tétettek. Schwarcz Gyula 
külön gym. s külön reáliskolai tanfelügyelők alkalmazá-
sát javaslá, a mit azonban a bizottság, főleg pénzügy1 

okokból nem fogadott el. A tanárok fizetéséről szóló pont-
nál Schwarcz a fizetés minimumát ajánlá megállapítani, mi 
azonban szintén nem fogadtatott el, mert a minimum 
túllépése még ott is, a hol helyi körülmények igényel-
nék, igen bajos, s igy a tanárok érdeke s jogosult mél-
tányossági okok ajánlják, hogy a minimum ne legyen meg-
állapítva. A tankönyvekről szóló pontnál kimondatott? 
hogy a tanártestületek s egyes tanároknak joguk vau 
tankönyveket, indokolt felterjesztés alapján a miniszter 
figyelmébe ajánlani. A január 21-ikén tartott ülésben 
visszatért a bizottság azon kihagyott pontozatokra, melyek 
a korábbi fejezetekben végleges elintézés nélkül maradtak. 
Igy nevezetesen az első fejezet 2-ik §-után Hoffmann, Vá-
rady, és Molnár Aladár által e következő s rövid vita után 
elfogadott §-hozatott javaslatba: 

„Mindazon középtanodai intézetek, a melyek a val-
lás- és közoktatásügyi minizter kezelése és felügyelete 
alatt levő alapokból tartatnak fenn, vagy kir. adomány 
fejében szerzet-rendek által láttatnak el, vagy átaljában, 
a melyek jelenleg az ország közoktatásügyi kormányának 
közvetlen vezetése, igazgatása alatt állanak: a törvény-
hozás ez ügybeni intézkedéséig továbbra is a közoktatás-
ügyi minister rendelkezése alatt maiadnak, egyéb állami 
tanintézetekkel egyezőn szervezendők, s a jelen törvénynek 
az állami tanodákról szóló határozatai (a mennyiben a tör-
vényben kivétel nem tétetik), reájuk vonatkozólag is érvé-
nyesek." 

A tanárok fizetése és nyugdíjazására nézve pedig a 
bizottság'azt határozta, hogy a tanulmányi alapból fenntar-
tott intézetek tanáraira is kiterjednek a törvényjavaslatnak 
az állami középtanodákról szóló határozatai; kivéve a 
szerzetes rendek által tényleg ellátott tanintézeteket. 

A bizottság ezután a nem állami középtanodáinkról 
szóló 4. fejezetet kezdte tárgyalni; Molnár Aladár indít-
ványára elfogadta a következő szakaszt: „A nem állami 
nyilvános tanintézetek is a felvétel, jelen törvényben meg-
állapított kellékeinek megfelelő bármely ifjút tartoznak 
rendes tanulóul elfogadni, kivévén azon esetet, ha az eluta-
sítás kimutathatólag helyszűke, vagy az illető osztály tul-
teltsége miatt történik a jelen törvény értelmében." 



T A F L C A . 

Könyvismertetés. 
Egy káldei okmány a vizözönről. 

(Vége . ) 

A hajó mértéke nincs meg egészen az ékiratokban. 
Annyi bizonyos, hogy az ékirat is épen ugy singgel méri 
a hajó nagyságát, mint a Teremtés könyve. A különbség 
csak az, hogy az ékirat egyenlőnek mondja a ma-
gasságot a szélességgel, a Teremtés könyve pedig azt 
állítja, hogy a szélessége nagyobb volt a magasságánál 20 
singgel. 

Az ékirat megegyezik a más két mondával a bárka 
megtöltésére nézve. De különbözik a „Teremtés" köny-
vétől abban, hogy nem emliti meg a tiszta állatokból a 
hetes számokat, s a bárka épitője családján kivül másokat 
is veszen fel a bárkába. 

A biblia és Berosus jelzik a vizözön kezdetének 
idejét. Az ékirat is emliti az 5-ik napot; de minthogy 
e helyen a tábla össze van törve, nem lehet kivenni a 
vizözön kezdetét. Yalószinü, hogy az épen maradt 5-ik 
nap a vizözön kezdetéhez tartozik. Ennél sokkal nagyobb 
az ellenkezés a vizözön tartamára vonatkozólag. A biblia 
szerint a vizözön a 2-ik hónap 17-én kezdődött; a bárka 
az Ararat hegyén 150 nap múlva, a 7-ik hó 17-én ál-
lott meg; s a víz teljesen a következő év 2-ik hónapja 
27 ik napján száradt fel. Berosus a vizözön tartama ide-
jét egészen elhallgatja. Az ékirat szerint a szél és vihar 
csak hat napig dühöngenek; a vizözön a 7-ik nap lea-
padt, s a hajó még hét napig a hegyen marad, mig Iz-
dubár a madarakat kibocsátja. Innen némely bibliai tu-
dósok — nem helytelenül — azt következtették, hogy a bib-
liában kétféle leírásunk van a vizözönről. 

A biblia szerint a bárka az Ararát hegyén állott 
meg. Némely bibliamagyarázok szerint e hegy Örmény-
országban van. Más theologusok a bibliának e helyét össze-
hasonlítva Berosussal, arra a véleményre jöttek, hogy az 
Ararat hegye alatt nem a mai örményországi Ararátot, 
hanem az Assyria keleti felében levő Kurd hegyek egyi-
két kell érteni. Ez utóbbi nézetet igazolni látszik az ék-
irat, a mely azt mondja, hogy a hajó a Nizir hegyén ál-
lott meg. Hogy a Nizir hegye hol volt, erre nézve teljas 
felvilágosítást adnak a kezünk alatti ékiratok. Ugyanis 
ez ékiratok azt mondják, hogy Assur-nazir-pal, Assyria 
királya kirándulást szándékozván tenni e vidékre, egy Ar-
bela melletti assyr városból elindult, s az alsó Zabon 
átmenve kelet felé tartott és megérkezett a Nizir hegyé-
hez. Ilyenformán Nizir Assyriától keletre feküdt, s 
egy részét tette az Örményország északnyugoti részéig ter-
jedő hegyláncnak. 

Mindhárom monda megegyezik a fődologra nézve, 
hogy a bárkában levők madarakat küldöttek ki megtudni, 
valyon a viz felszáradt-e. Azonban a részletekre nézve né-
mileg eltérnek egymástól. 

Az előttüük álló három monda abban is egyezik 
egymással, hogy a bárkában levő emberek a vizözön 
felszáradása után oltárt építettek, és azon áldoztak. Azon-
ban a biblia szerint Noé még sokáig élt a vizözön után; 
az ékirat és Berosus szerint pedig Sisit az istenekhez 
hasonló lénynyé változott át. A biblia is emliti ugyan ez 
átváltozást, — csakhogy Noé helyett Énokot változ-
tatja át. 

Az érintett mondáknak egymással való összehason-
lításából az tűnik ki, hogy ezek sokkal inkább meg-
egyeznek, minthogy egymástól függetleneknek lehessen 
tekinteni. Vannak ugyan kisebb eltérések különösen a 
biblia és az ékirat közt, — mindazáltal annyira megegyez-
nek a vizözön eseményeire nézve, hogy bátran állithatjuk, 
hogy az események mindkettőben ugyanazok. E körül-
ményből önként következik, hogy a bibliai monda alkotó 
részét teszi a babyloni mythologiának, s szoros viszonyban 
áll a Mózes előtti akkad évszámítással. Ez állításunkból 
semmit sem von le az a körülmény, hogy a bibliában 
némileg módosítva találjuk az események részleteit. Ez a 
körülmény csak azt fejti meg előttünk, hogy melyik régibb 
a két elbeszélés közül, és hogy a bibliában valósággal két 
elbeszélés létezik a vizözönről. 

Tagadhatatlan, hogy az ékirat és a biblia kö^ül 
mindenik sajátszerüen adja elé a vizözön részleteit. E 
körülményből kiindulva Smith azt állítja, hogy az eredeti 
elbeszélés a maga hajójával és kormányosával egy ten-
gerinép sajátja, a biblia elbeszélése pedig egy szárazföldi népé, 
a mely a hajózáshoz nem ért. Mások az ékiratnak a bib-
liával való azonságából azt húzzák ki, hogy mindkét 
monda egy forrásból eredt ugyan, azonban a koldeabe-
lieknél a mondának pogányos alakja, a bibliában pedig 
maga a valódi történet maradt fenn. Hogy a bibliai 
elbeszélés egyenesen káldeából és a káldei mondakörből 
eredt, bizonyitja a két monda közti azonság. Bizonyítja 
továbbá az, hogy a biblia nemcsak a monda tartalmát 
vette át, hanem még az ékirat kifejezési alakját is meg-
tartotta, a mi a bibliai mondának idegen eredetét és 
mythikus jellemét mutatja. Például a Jehovista nemcsak 
a madarak kibocsátását, és a bárkából való kijövetel 
utáni oltárépitést emliti, sőt épen oly kifejezéseket hasz-
nál, a milyenekkel az ékiratban találkozunk, milyenek 
„az élet minden magva", „a föld szine", „minden élet 
elpusztíttatott", és az = a r i b i holló ( y p ) szó használata. 
A bibliai monda káldei eredetére mutat továbbá a Jeho-
vistánál az állatoknak tiszta és tisztátalanokra való lei-
osztása. De nemcsak a Jehovistánál hanem az Elohietá-



nál is vannak adatok, a melyek a bibliai monda káldei 
eredetét bizonyítják. Ilyenek: a vizözön tartama 7 nap-
jának a héberek kedvenc 40 számjává növelése ; a bár-
kába bement állatok megnevezése; továbbá, hogy Si-
sit helyett Jehovával teteti be a bárka aj taját ; és a 
bárka szélességét 20 singgel nagyobbra teszi a magas-
ságnál. 

Mindezek, s végre az a körülmény, hogy az ékirat 
is épen azt az erkölcsi jelentmén yt köti a mondához, a 
mit a biblia, t. i. hogy a gonosz faj elpusztul, s az igaz 
ember és családja megmarad, kétségtelenül oda mutatnak, 
hogy a bibliai vizözön-monda a káldei mondákból eredt, 
és hogy a bibliában is kétféle elbeszélés van avizözönről. 
Ilyenformán a Smith felfedezése az orthodoxiát utolsó 
menhelyétől is megfosztotta, s kimutatta, hogy az ó testa-
mentumot illető hagyományos egyházi nézetet tovább 
fentartani teljes lehetetlen. 

Miután a bibliai mondának káldei eredetét bemutat-
tam, hátra volna, hogy a káldei monda keletkezését és 
polytheistikus eredetét is felmutassam. De ez igen terje-
delmesé tenné e már is tán igen hosszura nyúlt ismerte-
tést. A ki a káldeabeliek és babylonbeliek mondáival és 
mythologiájával ismeretes, az könnyen megfejtheti magá-
nak a kezünk alatti legendák kifejlődését, kapcsolatát, és 
azok akkad származását ; megfejtheti, hogy valamint a 
vizözön mondája, ugy a bábel tornya, sőt a „Teremtés 
könyve" cosmogoniája is polytheisticus eredetű, és az akkad 
mondakör alkotó része; azt is megfejtheti, hogy az akkad 

' monda Anuja nem más, mint a biblia Noéja, ós hogy a „Te-
remtés" könyve szerzője roszul fogta fel aNoé természetét, mi-
dőn az Izdubár halhatatlanná átváltozását Énokra viszi át. 
Ez okból tehát mellőzöm a kezünk alatti ékiratok poly-
theistikus eredetének és fejlődésének kimutatását. E helyett 
egyenesen rátérek annak megvizsgálásra, hogy minő vilá-
got dérit a Smith felfedezésére a „Teremtés" könyve két 
különböző okmányának korára és szerzőjére. 

Az ékiratnak a bibliával való fennebbi összehason-
lításából kétségtelen, hogy a bibliában kétféle elbeszélés van 
a vizözönről. Ezek közül az Elohista elbeszélése annyira 
összefügg az ékirattal, hogy annak elbeszélését bátran mond-
hatjuk az akkadoktól kölcsönzött monda ős héber alakjának. 
Sokkal későbbi eredetűnek látszik a Jehovista elbeszélése. A 
Jehovistánál több oly adat van, a mi oda mutat, hogy 
ő elbeszélését az Assurbanipal könyvtárában létezett 
ékiratokból merítette. Az időszak pedig, a mikor elbeszé-
lése mozzanatait ez ékiratokról lemásolta, nem lehetett 
más, mint a babyloni fogság kora. Ugyanis a Jehovista 
azt a négy várost emliti 1 Móz. 10, 10-ben, a melyet 
a régi babyloni táblák említenek. Továbbá a Jehovistá-
nál előjövő „Éden kertje" (Gan Éden), a melyet ő hibá-
san ad „Gan Duni" helyett, oly elnevezés, a melyet a 
Kammurabi dynastiája adott Kaldea déli részének. Végre 
a „lángkard," a „kerubok" es „az élet fája" olyau fogal-
mak, a melyek csupán a babylonbeliek sajátja. 

S mindezeknek a Jehovista általi használata oda-
mutat, hogy az ő elbeszélése szoros kapcsolatban áll a 

babyloni legendákkal, és hogy az nem régibb a babyloni 
fogságnál. Minthogy pedig az ó testamentumi irók közül 
a Noé neve csak az utóbbi Ézsaiásnál és Ézekielnél fordul 
elé; az „Éden kertjét" és „az ur angyalát" pedig csak 
is ez az Ézsaiás emliti, e körülmény azt gyanitatja, hogy 
a Jehovista vagy maga a későbbi Ézsaiás, vagy neki 
valamely kortársa lehetett. 

íme t. olvasó, ez az a fény, a melyet a Smith 
felfedezése és a ninivéi ékiratok egy scytha nép ősiro-
dalmára, mondakörére és az ó testamentumra árasztanak. 
Szerintünk a Ninivében talált ékiratok végtelen becsüek, 
már csak azért is, mert egyfelől kezünkbe adták a fona-
lat, melynek segélyével egy velünk rokon nép ős irodal-
máig hatolhassunk, s nyomozhassuk az ó testamentumi 
történet kezdetét alkotó mondák eredetét; másfelől pedig 
felnyitották a tudományos világnak, s ez által az embe-
riségnek szemét egy eddig vallott nézetnek, az ó testa-
mentumi hagyományos egyházi nézetnek, téves voltára 
vonatkozólag. És e szép nyeremény után örömmel és 
vágyva tekintünk ujabb vívmányok elé! 

S i m é n D o m o k o s . 

B E L F Ö L D . 

A t iszántúli ref. egyházkerület közgyűlése Deb-
recenben f. é. január hó 10. és 11. napjain. 

(Vége.) 

A középtanodai törvényjavaslat r é s z l e t e s tár-
gyalásánál a küldöttség csakis azon szakaszokra terjesz-
kedett ki, melyek a p r o t . e g y h á z középtanodáit 
érintik. Az egyetemes c o n v e n t megjegyzései közül 
azok, melyeket a küldöttség is elfogadott, lehetőleg 
szószerint vannak felvéve a küldöttségi munkálatba. 

A részletes tárgyalást azonban egy kis vita előzte 
meg. — D é g e n f e l d gróf, főgondnok, elégségesnek 
tartja csak a főelvek kimondását. — V á r a d y G á b o r 
hasonló nézetben van. — L i t k e y P é t e r ellenben 
óhajtaná, hogy miután a convent részletesen tárgyalta 
ezen ügyet, olvastassék fel maga a conventi munkálat is. 
— S z é l i K á l m á n nem tartja szükségesnek a rész-
letekbe bocsátkozni, mivel az egyh.-kerületnek csakis 
egy emlékirat szerkesztése a czélja. P á p a y I m r e , 
Á r m ó s B á l i n t hasonló nézetben vanuak, annál is 
inkább, mivel a miniszteri törvényjavaslat részleteiben 
még igen sok változást fog szenvedni, mig az országgyű-
lés elé terjesztetik. 

S z e r e m l e y S a m u : Magát a tanügyet ille-
tőleg még alig nyilvánultak itten n ízetek, pedig az 
egyh.-kerületnek érdekében fekszik, hogy nézeteit a 
tantárgyak, idegen nyelvek, tanári fizetések stb. kérdésé-
ben is nyilvánítsa. Maguk az elvek még igen keveset 
érnek : minden az alkalmazástól függ. 

L i t k e y ragaszkodik előbb tett indítványához. — 
T ó t h S á m u e l ez egyh.-kerületi jegyzőkönyvek alap-



ján constatálja a 'küldöttség hivatását, mely abból állott, 
hogy a törvényjavaslattal szemben az egyház jogi állását 
kimutassa s egy emlékiratot készítsen. — P á p a y J. 
a részletekbe való bocsátkozást csak akkor látná helyén, 
mikor a miniszteri törvényjavaslat véglegesen megálla-
píttatik. 

Y á r a d y G á b o r : Oly fontos ezen törvényja-
vaslat, hogy ha ennek s ezzel szemben a conventi s kül-
döttségi munkálatnak pontonkénti tárgyalásába bocsátko-
zunk, ez több napot veend igénybe, mint ez történt a 
tanügyi bizottságban is. De különben is már alapjában 
ki van mozgatva ezen törvényjavaslat s talán maga a 
miniszter sem tudja, hogy hol fog ez a tanácskozások 
után kilyukadni. Ennélfogva nem tartja célszerűnek a 
a részletekbe bocsátkozni. 

D é g e n f e l d I m r e gróf: A conventi pontokat 
nem lehet határozat nélkül hagyni. Vagy bocsátkozzunk 
bele a részletes tárgyalásba, vagy mondjuk meg, hogy 
miért nem bocsátkozunk bele. 

R é v é s z B á l i n t : Ha az itt kimondott elveket 
az országgyűlésen keresztülvihetjük, akkor az egyes §-ok 
nem veszélyeztetnek bennünket, kivált még ha azt is 
keresztül lehetne vinni, a mit T i s z a [K. felemiitett s 
a mit én mindenesetre szeretnék betétetni az emlékiratba, 
hogy jobb volna, ha az országgyűlés most csakis raz ál-
lami intézetekre nézve határozna s csak azután a feleke-
zeti iskolákra nézve, ha az országos tanulmányi alap 
rendezve lesz. Azonban mégis szükségesnek tartom, hogy 
a jegyzőkönyvben legalább a conventi munkálatra nézve 
mondjunk valamit, nevezetesen mondjuk ki a z t , hogy 
a conventi jegyzőkönyvet már időntulinak tekintjük, a meny-
nyiben a miniszteri törvényjavaslat egy országos tanügyi 
bizottságra van bizva, mely bizottság működésének hogy 
mi lesz az eredménye, azt nem tudjuk. 

V á r a d y G á b o r megjegyzése, R é v é s z B. 
válasza s K o v á c s I m r e és N a g y I s t v á n rövid 
felszólalásaik után végre a gyűlés a r é s z l e t e s t á r -
g y a l á s b a b o c s á t k o z i k . 

A törvényjavaslat első fejezetének 2. §-ára vonat-
kozólag a convent kiemelni kívánta azon tényt, melysze-
rint egyházunknak, a törvényjavaslatban kijelölt jogalap 
mellett, régibb törvényes alapja is van. — A [küldöttség 
ennél tovább ment s mint már az elvi fejtegetéseknél 
láttuk, a bécsi és linci békekötésekben, s az 1791. XXVI. 
és 1848. XX. t. cikkekben gyökerező Önkormányzati 
jogra hivatkozott. 

A gyűlés azonban nem akarván ismétlésekbe bocsát-
kozni, e §-nál a békekötésekre való újbóli hivatkozást 
fölöslegesnek tartja. 

A 4. 5. és 8. §-okra vonatkozólag a küldöttség a 
conventtel egyetértőleg helytelennek tartja a görög nyelv 
fakultatívvá tételét, s kívánja, hogy annak tanulása köte-
lezővé tétessék. 

T i s z a K á l m á n nem ért egyet a küldöttséggel, 
ő tiszteli a görög nyelv iránti ragaszkodást, de szerinte 
választani kell a között, hogy vagy ne tanítsunk egyebet 

mint klaszikus nyelveket s akkor aztán tanítsuk ugy, 
hogy haszna legyen, vagy pedig ha a természettudomá-
nyokkal, történelemmel stb. is meg akarjuk ismertetni 
tanulóinkat, akkor nem kell őket klaszikai nyelvekkel 
elhalmozni. A tulhalmozottság elöli a fiatalságban az 
itélő tehetséget, mert nem adunk neki időt a gondol-
kodásra. 

B a l o g h F e r e n c theol. tanár: Nekünk az a szeren-
csétlenségünk, hogy sok nyelvre vagyunk kárhoztatva, 
mindamellett nem tartom szükségesnek, hogy egynél több 
világnyelvet bírjunk, ezzel feltárhatjuk magunk előtt az 
uj világot, mig a klaszikai képzettséggel visszamehetünk 
a régi világba. Szükséges tehát a görög nyelv, már csak 
azért is, mert a renaissance, sőt maga a reformatio is 
egy részben a görög nyelvből született. Ennélfogva én 
a görög nyelvhez protestáns szempontból is ragaszkodom. 

N a g y I s t v á n a görög nyelv kötelezővé tétele 
mellett szavaz — L i t k e y P é t e r megjegyzi, hogy 
eddig kötelezett tantárgy volt a görög nyelv, s dacára 
ennek meg tudná az ujjain is számlálni azon prot. papo-
kat és theologusokat, a kik Plátot eredetiben olvasni 
tudják. Tisza K. nézetéhez csatlakozik. P á p a y I m r e 
azért is óhajtja a görög nyelvnek kötelező tantárgygyá 
emelését, mert más nyelvet magán ütőn is és könnyeb-
ben el lehet sajátítani, mint a görög nyelvet, — R é v é s z 
B. K o v á c s I m r e szintén a küldöttségi javaslat mel-
lett szólanak, a mely T i s z a K. rövid megjegyzése után 
nagy többséggel el is fogadtatik, vagyis az egyházke-
rület kimondja, miszerint kívánatosnak tartja, hogy a 
g ö r ö g n y e l v k ö t e l e z ő t a n t á r g y g y á e m e l -
t e s s é k . 

A 9. §-ra vonatkozólag az egyh.-kerület T i s z a K. 
indítványára azon véleményének ad kifejezést, misze-
rint a tanterv beosztása a törvénybe nem való ; a törvény-
ben csupán az elérendő végcél jelölendő meg. 

A 10. §-t a küldöttség a conventtel egyetértőleg oda 
kívánja módosittatai, hogy az egye3 iskolákban rendelke-
zésre álló tanerők tekintetbe vételével az alsóbb osztályok-
ban a mérsékelt osztályrendszer, a felsőbbekben pedig a 
mérsékelt szakrendszer alkalmaztassák. Ez a gyűlés által 
is elfogadtatott. 

Az előkészítő osztályra nézve á küldöttség azon 
óhajtását fejezi ki, hogy olyan helyeken, a hol a hitfele-
kezet a gymnasium elemi iskolájának 4-ik osztályát kel-
lően szervezte, ezen kívül más, külön előkészítő osztály-
nak felállítására ne köteleztessék. 

T i s z a K. egyetért a küldött séggel s az előké-
szítő osztály iránti intézkedést szükségtelennek, vagy leg-
alább céltalannak tartja. V á r a d y G á b o r az előké-
szítő osztály helyett a felvételi vizsga felállítását látná 
célszerűbbnek. B a l o g h F. azt tartja, hogy miután 
az elemi iskolák országosan szervezve vannak, az onnan 
kikerülő tanulók már képesítve vannak a gymnnsiumra. 
A felvételi vizsgát nem tartja cé'szerünelr. H a j n a 1, 
N a g y I s t v á n és Révész B. megjegyzései után a gyü-
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lés az előkészítő osztály eszméjét elvetvén, a f e l v é t e l i 
v i z s g a mellett nyilatkozik. 

A 14. és 15. §-ok elfogadtatnak oly megjeg) zéssel, 
hogy egyik tanintézetből a másikba való átlépés rendesen 
csak az első félév elején vagy végén történhetik. 

A 16. § ellenében a conventtel egyetértőleg az egyh.-
kerület fentartandónak véli azon jogát, hogy ugy a vizsga, 
mint a tandíj megállapítása felett maga határozhasson. A 
munkálat azon része, mely az összes középtanodák részére 
egyöntetű tanterv életbe léptetését sürgeti, T i s z a K. 
azon megjegyzése után, hogy ez a tanszabadságnak bu-
rokba való burkolása volna, mellőztetik-, 

A 17—20. §-ra vonatkozólag a küldöttség s az 
egyh.-kerület a conventtel egyetértőleg szükségesnek 
mondja ki a tanárképességi vizsga letételét, de nem tartja 
méltányosnak, hogy azon tanárok is köteleztessenek ezen 
vizsga letételére, a kik ha 10 évnél fiatalabb tanárok 
is, de szabad választási jogunk alapján, ily vizsga leté-
telre való előleges köteleztetés nélkül nyertek, mint rendes 
tanárok, élethossziglani alkalmaztatást. 

A convent azon óhajtására, vajba az egyetemes ref. 
egyház egy kellően szervezendő gymn. t a n á r k é p e z-
d é t állítana, — a küldöttség megjegyzi s ezt az em-
lékiratban is kifejeztetni kivánja, miszerint ezen tanárké-
pezde felállítására szükséges költségek viselését a ref. 
egyház az á l l a m t ó l és pedig jogosan követelheti. — 
E passus azonban T i s z a K. felszólalására szintén mel-
lőztetett. 

A 21. §-t, a melyben a tanárok számáról van szó, 
e küldöttség nem tartja elfogadhatónak, mert az állam-
nak csak a tanításnál elérendő végcélt van joga megha-
tározni, de hogy ezen cél hány tanár mellett s mi módon 
éretik el : abba az államnak beavatkozni nem lehet. De 
különben is a tanároknak a miniszteri javaslatban meg-
szabott száma nagyon magasra van téve, s elegendő volna 
— mint a convent jegyzőkönyve mondja — a 4 osz-
tályú gymnasiumnál 5, hat osztálynál 8, nyolcz osz-
tálynál pedig 10 tanár alkalmazása. A gyűlés ezen vé-
lemény első felét elfogadja, a másik felét azonban T i s z a 
K. indítványára, egészen mellőzi. 

A törvényjavaslat 22—27. §-ai, melyekben a tanu-
lási óra számok maximumáról, a párhuzamos osztály 
felállításáról, a tantermek térfogatának, az évi szorgalom-
idő s a vizsgák meghatározásáról van szó, a küldöttség-
nek azokra tett megjegyzéseivel együtt egészen mellőztet-
nek, minthogy ezeket a részletezéseket a superintendentia 
nem tartja a törvény keretébe valóknak, de másfelől azo-
kat az autonomiába ütközőkuek nyilvánítja. Erre vonat-
kozólag különben az egyh.-kerület már a főbb elveknél 
kimondta a maga véleményét. 

Az 54. §-ra vonatkozólag a küldöttség, valamint az 
egyh. kerületi gyűlés is a conventtel egyetértőleg nem 
tartja méltányosnak, hogy az állam a tanári fizetések meg-
határozásába, ezen tisztán házi ügybe, beleavatkozzék, va-
lamint azt sem, hogy a középtanoda tanára, kötelességeinek 
pontos teljesítése mellett, idejét ós erejét más, főleg hi-

vatásával rokonnemü munkásság terén, ne értéke-
síthesse. 

A törvényjavaslat 55. §-át, mely a tanári értekez-
letek tartása iránt rendelkezik — a convent véleményétől 
eltérőleg — a küldöttség, valamint a gyűlés is elfogadható-
nak és célszerűnek tartja, csakhogy mivel a tanügy ér-
dekében tartandó országos értekezletek országos érdekben 
történnek : az erre kiküldött és megjelent tagok költsé-
geit az állam viselje. 

Az 56. §-t, mely az állami segélyben részesülés fel-
tételeit határozza meg, a gyűlés minthogy a segélye-
zésre nézve általában már nyilatkozott, hallgatással mellőzi. 

Az 57. §-ra vonatkozólag az előre bocsátott elvek 
alapján ujolag kimondatik, hogy ugy a miniszter, mint az 
állami tanfelügyelő, hitfelekezeti iskoláinkkal minden hiva-
talos ügyben csak az egyh. főhatóság közegei utján érint-
kezkessék. 

Az 58. és a következő egynehány §. tárgyalásába 
a gyűlés nem bocsátkozik, a főelvek szolgálván ezekre 
nézve is irányadóul. 

Ezzel a nagy fontosságú ügy tárgyalása befejeztetett. 
A. kifejtett elvek és megvitatott részletek egy emlékiratba 
foglaltatnak, mely emlékirat az országgyűléshez terjesz-
tetik fel. 

Végül megjegyezzük, hogy a küldöttség, mely a 
munkálatot az egyh.-kerületi gyűlésre beterjesztette, a kö-
vetkező 5 tagból állott, u. m : Könyves Tóth Mihály, Ko-
vács János, Tóth József, Szegedi Sándor és Ármós 
Bálint. 

A gyűlés második napján a jegyzőkönyv hitelesí-
tése után az egyházmegyék felterjesztései, miniszteri lei-
ratok, folyamodváuyi ügyek s egyéb kevésbbó fontos 
ügyek kerültek tárgyalás alá. (ys.) 

Nagytiszteletü szerkesztő u r ! Családi ügyeiben több 
napig távol volt barátom megérkeztére várva, hogy vele 
nagytiszteletüségednek a Prot. Egyh. s Isk. Lip f. é. 2. 
számában az ő nyilatkozatára vonatkozva megjelent tájé-
kozó sorai felett szót válthassak, nem elébb, mint jelen-
leg közölhetem mind kettőnk észrevételeit. 

Előre sejtettem, hogy az én barátom nem fog az ő 
nyilatkozatára vonatkozó szerkesztői válaszszal megelégedni. 
S nem csalódtam. Azt mondja t. i., hogy nagytiszteletü -
séged nem ott keresi a bibét, a hol van, s mikor utoljára 
csakugyan oda kerül a megoldandó boghoz, még bonyolul-
tabbá teszi azt. Bevallja, hogy a lapszerkesztői viszonyok 
ismeretében nagytiszteletüségeddel nem versenyezhet, s 
kedvesen veszi e téren az oktatást: noha valamikor ő is 
olvasta, hogy „minden cikkekért, melyek valamely lap-
ban megjelennek, a lapengedély végett az illető hatósághoz 
beadott nyilatkozatban kijelelt felelős egyének [tartoznak 
a feleletteheirel, ha a szerző felelősségre nem vonat-
hatnék": de, kétségét jelenti ki aziránt, hogy alá nem 
irt vagy álnevű cikkeket is meg nem csillagozhatna a 
szerkesztő, kivel a cikkírónak valódi neve is tudatva van ; 
s nem látja ily oktatással a jelen esetben megcáfoltnak 



a fenforgó tényt, mely szerint a p á p a i l e l k é s z 
m e l l e t t a barsi esperes ur, s vele a csillagozást el-
mulasztott szerkesztő nyilván érthetőleg kapacitált, azaz: 
püspököt jelölt ki, a mi pedig egyiköket sem illeti'. Arról 
sem győződhetik meg a barátom, hogy még csak „nem 
is gondolhatott volna arra, hogy a Nagy J . nyilatkoza-
tára tett szerkesztői megjegyzés a többek között nekem 
is szól/' mert cikkem beküldéséről neki is volt tudo-
mása, mely a barsi szives kérelem közlése előtt már leg-
alább egy héttel nagytiszteletüséged kezei között levén, vi-
lágosan Ltudhatta, tudta is, hogy a „már több oldalról 
beküldött" s nem közlendőkül jelzett cikkek sorsában az is 
osztozik. Eszes ember létére — ugy mondja — ki a szitán is 
átlát, ezt csak tudhatta, gondolhatta! Ha „az egymással 
homlokegyenest ellenkező, pseudonym aláirásu két cikket 
(megjegyzés nélkül) kiadandotta nagytiszteletüséged" : ezt 
az én barátom nem itéli a semlegesség fogalmával ellen-
kezőnek ; mert „ v a g y m i n d a k e t t ő t , v a g y e g y i -
k e t s e m , " ebben áll — szerinte — a semlegesség. S e 
nézetéhez— mely ellen én felhoztam, hogy|u g y a n a z o n 
f o r r á s b ó l nem c s ö r g e d e z h e t é d e s és ke-
s e r ű v í z stb : — ő nagytiszteletüséged azon nyilatkoza-
tára támaszkodva ragaszkodik, melyjszerint „ha én — persze 
saját nevemben — egy a N. Jánoséhoz hasonló, de máskép 
indokolt, más egyéniség, nem a pápai lelkész, érdekében 
kapacitáló nyilatkozatot beküldök: saját nyilatkozatánál 
fogva lapjában annak is helyt adni köteles leendett." így 
aztán, mondja barátom, lehet Dunántúlnak két püspökje-
löltje a Prot. Egyh. és Isk. Lap támogatása mellett, csak 
a hívatlan püspökjelölő cikk alól az iró neve ne hiányoz-
zék. Eddig az én barátom. 

A mi már engem illet. A barsi szives kérelem s 
az azt kisérő szerkesztői nyilatkozat után nem bánt az 
engem, hogy nagytiszteletüséged „Korteskedés Dunántúl" 
cimü cikkemet lapjában nem bocsátotta közre. Mert, nem 
ismerhetem ugyan el, hogy abban valamely „a superin-
tendensi jelöltet amúgy isten igazában lerántó, vagy pisz-
kos sárral bedobáló" passus foglaltanék, de nem lehet kí-
vánnom, hogy a fölemelt zászlaju jelölt érdemeit valódi 
értékökre devalváló cikkemnek ugyanazon lapban, mely-
ben a zászló fölemeltetett, s körül hordoztatott, hely en-
gedtessék. Épen e tekintet birt annak visszakérésére is. 

Sőt azon is megnyugodtam volna, ha nagytiszteletü-
séged a jeles tollú panegyricus „Angur" cikkét az enyém 
mellőzésével a barsi kérelemhez fűzve közlendette. Mert, 
ezzel legalább remény nyújtatott volna nekünk a sorom-
pón kívül állóknak azon gyönyörteljes kilátáshoz, hogy 
valamikor a saját és álnevű két, ugyanazon üzelmet 
gyakorló, augurt szemlélhessük, a mint egymással talál-
kozva egymás szemébe nevetendnek. 

Boszantóbb rám nézve az, miszerint rólam az is 
föltehető, hogy az egyházi állásomhoz illő szerénységet 
félretéve, felölthetném az ismeretes báránybőrt, vagy az 
el nem érhetett szőlőfürt fanyar voltával akarhatnék 
mentegetőzni. Önérzetem sokkal szerényebb, mintsem 
igy kívánhatnék legkedveltebb emberem fölemelkedéséhez 

is hágcsóul szolgálni. Inkább szerénységemet óvom meg 
mint nevetséges guny tárgyává aljasodjam — nagylel-
kűség leple alatt. 

Jól tette nagy tiszteletű ur, hogy szavát emelte a 
kivilágított sorompó lehúzásával az eszközö:ben nem 
válogató korteskedés ellen. Csak az a kár , hogy a barsi 
szives kérelem előtt, a mint a cikkek beküldetni kezdtek, 
mindjárt ezt nem tette. — Szerintem abban nincs kü-
lönbség, valyon a személyeskedés és piszkolódás névtelenül 
és ál-vagy saját-név alatt foly-e? A piszok mindig pi-
szok marad. ^ 

De hát én is nem azt mondtam-e, hogy „nem illik 
nekünk a szent ügy örve alatt korteskedni." Egyenesen az 
birt engem cikkem megirására, hogy Nagyvasvári Sándor 
ügyvéd ur korteskedésszerü föllépését roszaltam. Ezér1-, 
írtam cikkem fölé is címül: „Korteskedés Dunántúl." S 
ez nem „vak" -ul volt oda biggyesztve. V a l a m i n t cikkem 
egyik pontja végén azt mondtam: „Causa patrocinio non 
bona peior e r i t : most is ezt mondom: „Interdum etiam 
laudari nocet" Tisztelettel vagyok 1874. jan. 18. V e r ax . 

Ha már bent vagyunk e gyümölcstelen szóváltás-
ban, folytatjuk, s B o c s o r L a j o s ur kívánságára 
ezennel kijelentjük, miszerint biztos helyről vett tudo-
más szerint: „Gyönkön a tanárok iizetése 650 forint, 
az intézet tanszerek, természetrajzi gyűjtemények dolgá-
ban, más hasonló intézetekkel kiállja a versenyt, jövőre 
pedig el van határozva az intézetet fenntartó testület, 
az intézetet a törvény kívánalmainak megfelelőleg beren-
dezni, a tanári fizetéseket emelni, szóval megtenni min-
dent, hogy a gyönki gymnasium múltjához méltólag 
megfeleljen vidéke s hitfelekezete hozzákapcsolt igé-
nyeinek." 

Szabad legyen azonban kérdenünk, hogy e nyilat-
kozat által cáfolva vagyunk-e, vagy igazolva ? Lapunk 
mult évi 51-ik számában mi is azt mondottuk, hogy a 
gyönki iskolának van elég szép múltja, s jövőre elég 
fontos hivatása, de ha hivatásának ezentúl meg akar felelni, 
javitni kell a dolgokon. Tehát nincs igazunk ? Avagy 
miért céloztatik a tanári fizetéseknek közel jövőben már 
900 ftra emelése, sok talán a pénz ? Nem, de mert látja 
azon bölcs testület, hogy az előbbi időkben megállapított fize-
tés ma már nem elég, s hogy a tanároknak minden második, 
harmadik évben való változása épen nem előnyös egy tanin-
tézetre sem. Hivatkozik ön a pesti tanárok fizetésére s 
az itt sűrűen történő változásokra. Teljesen igaza van; de 
az is igaz, hogy a pesti presbyterium épen azon nézete-
ket vallja, melyeket mi az 51-ik számban nyilvánítottunk. 
Nevezetesen bár a közelebbi 2—3 év alatt [400 frttal 
emelte a tanári fizetéseket, mind a mellett minden lehető 
alkalommal kifejezi azon nézetét, hogy a mostani fizetést 
csak ideiglenesnek tekinti, s minden lehetőt megtesz, 
hogy a mostani tanári fizetéseket mihamarabb minél 
jelentékenyebb mérvben emelhesse. A változásokra nézye 

8* 



pedig megjegyzem, hogy azok által a pesti gymnasium 
igaz, hogy nem sülyedt, de nem kell feledni, hogy köze-
lebb is az eltávozottak helyébe nem uj emberek, hanem 
egy virágzó gymnasium két ismert tapasztalt tanára 
hozatott Pestre. Örvendeni fogunk különben, ha minél 
több helyről ilyen cáfolatot kapunk. Emeljék a tanári 
fizetéseket, rendezzék be minél jobban s a kor kívánal-
mainak megfelelőleg a tanintézeteket és azután isten 
neki, legyen önöknek igaza, mi szivessen érezzük magun-
kat meg cáfoltaknak. S z e r k. 

Külföldi egyház és iskola, 
Lapunk egyik közelebbi számában emiitettük, hogy 

a francia cultusminiszter a német kormány felszólalása 
folytán figyelmeztette a francia kathol. püspököket, hogy 
úgynevezett pásztorleveleikben kellő tisztelettel szóljanak 
a szomszéd államokról, s ovakodjauak, nehogy talán a szom-
széd nemzetek, avagy azok kormányai megsértése miatt 
Franciaország bajba keveredjék. Ennek dacára közelebb a 
périgneuxi püspök egy oly pásztorlevelet, vagy inkább po-
litikai pamphletet bocsátott ki hiveihez, hogy ennek köz-
lése miatt az „Univers" cimü clerikalis lapot a francia 
kormány szükségesnek látta felfüggeszteni, sőt a miatt hir 
szerint a nevezett püspök is törvényszék elé fog állíttatni. 

Az érintett pásztorlevél tulaj donkép körülírása a 
mult évi nov. 21-iki encyclikának, melynek polemikus ré-
szeit még hevesebb kifejezésekkel illustrálta. Victor Emá-
nuel gyalázatos usurpatornak, egyházfertőztető bitornak 
neveztetik stb. Németországról és Svájcról ezeket mondja: 

Halljátok csak IX. Pilis nagy ós szent szavát; rajzolni 
fogja nektek a világi hatalmaktól kiinduló üldözéseket, 
melyekkel „a jog meg vetői, a vallás ellenségei isteni és 
emberi törvényeket lábbal taposva" anyánkat, a szentegy-
házat sújtják. Fog nektek beszélni ünnepélyes szerződé-
sekről, melyeket szemtelenül megszegtek; az igazságról 
mely méltatlanul lealáztatott; az egyház tekintélyéről, 
melyet erőszakkal elnyomnak, melynek hitét kigúnyolják, 
erkölcsét elferdítik, alkotmányát legbensőbb alapjáig megin-
gatják. Igen. Ezek a gyűlöletes vonások, melyekből ti a 
caesarismust fölismerenditek, mely az uj világ s a mi 
Európánk több országában dühöng hallatlan erőszakos-
sággal, azonban mindenek előtt Svájcban és Németor-
szágban. 

Főleg ott ezen két országban mutat nektek az 
apostoli irat olyan püspököket, kik egyházi hivatásuk-
ban minden szabadságtól megfosztva a törvényszékek elé 
cipeltetnek el, börtönnel fenyegettetnek vagy könyörte-
lenül száműzetnek. Fog továbbá nektek papokat mutatni, 
kik lelkészi állásuktól megfosztattak s koldusbotra juttat-
tak ; hivőket, kik valásos kötelességök teljesítésében gátol-
tatnak s fenyegetéssel vagy csábítással sújtatnak. És 
mindez állítólagos törvények végrehajtása a modern 
Caesarok parancsára történik. 

Ilyen kenetteljes nyelven van irva az egész pász-
torlevél, melyben ki van mutatva, hogy a pokoli hatalmak 

a modern caesárokban vannak megtes tétül ve. A végén aztán 
szokott nagy tekintélyű citátumokból bebizonyittatik, hogy 
az egyház mégis csak győzedelmeskedni fog s a pokol kapui 
nem fognak erőt venni rajta. 

Az „Univers"-nek különben ezen s az efféle pász-
torlevelek közlésén kivül van még több más bűne is. A 
legféktelenebb dühvel, s majd nem örülésig menő szen-
vedélylyel izgat az már hónapok óta Német és Olaszor-
szág ellen. Távirati hirek szerint utolsó, vagyis január 
18-iki száma egyenesen arra szólítja fel a német katho-
likusokat, hogy Vilmos császárt és Bismark herceget 
g y i l k o l j á k meg. Oh kegyes ultramontanismus ! ubi 
est nota fidelitas ? 

B é c s . A legközelebbi napoknak egyik legérde-
kesebb eseményét képezik az o s z t r á k kormány által 
az osztrák birodalmi tanács elé terjesztett c o n f e s s io-
n a l i s törvényjavaslatok, melyek szabadelvüségök által 
kétségkívül megnyerendik az osztrák kormány részére a 
müveit világ becsülését. A bécsi lapok szerint; 

„A négy törvényjavaslat közül legnagyobb figyel-
met érdemel az első, mely a k a t h . e g y h á z k ü l s ő 
j o g v i s z o n y a i t szabályozza. E javaslat négy cik-
kelyből és 58 §-ból áll. Az első és legfontosabb cikk 
igy hangzik : „Az 1855. nov. 5-ki pátens (c o n c o r d a-
t u m ) t e l j e s t a r t a l m á b a n m e g s z ü n t e t -
t e t i k." A törvényjavaslat további^határozatait a követ-
kezőkbe lehet összefoglalni: 

Egyházi hivatalok és javadalmak elnyerésére az ál-
lam részéről megkívántatik: az osztrák állampolgárság 
birtoka, erkölcsi és állampolgári tekintetben feddhetlen 
magaviselet, úgyszintén az államtörvényekben megszabott 
k ü l ö n ö s k é p e s í t e t t s é g (1. §.) — A 2., 3. és 4-
§§. az egyházi hivatalok és javadalmak betöltéséről intéz-
kednek. 

Szabad adományozás, vagy nem a császár vagy az 
ország fejedelmi hatóságok által eszközölt praesentatio 
eseteiben a püspök köteles a megürült helyre kiszemelt 
egyént az országos hatóságnak bejelenteni. Ha a hatóság 

ia történt bejelentés után 30 napra nem tesz kifogást, az 
llető lelkész alkalmazásának semmi sem áll útjában. Az 
országos hatóság ellenvetésére a felebbezés a cultusmi-
niszterhez történik. 

Ha en nek nem adatik hely, a beiktatás nem tör-
ténhetik meg. (5. §.) A 6. §. igy hangzik: „Ha az egy-
házi hivatal vagy egyh. javadalom tulajdonosa bűntény 
vagy más büntetendő cselekvény miatt bűnösnek ítéltetik 
és a kormány által követelt elmozdítás az egyházi ható-

ság részéről nem történik meg, a javadalmi hivatal meg-
ürültnek tekintendő ós az állambatóságok kötelesek a 
szükséges intézkedéseket megtenni amaz állami functiok 
betöltésére nézve, melyek a lelkész hivatalával egybekötve 
vannak," 

(Folytatását jövő számunkban.) 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Adományozás, Ő f e l s é g e a csömöri ág. h. ev. 

leányegyház uj templomának fölépitésére 100 frtnyi 
segélyt adományozott magánpénztárából. — G r ó f R h é -
d e y G á b o r , zsákai birtokos, közelebb egy igen diszes 
kiállítású 14 mázás harangot öntetett a zsákai ref. egy-
ház részére, továbbá a nevezett községben építeni szán-
dékolt ref. iskolához 25 ezer darab téglát ajánlott fel. 

* Grarzó Imre, hódmezővásárhelyi lyceumi igaz-
gató-tanár, mint a H. M. V.-ben olvassuk, egyik legkö-
elebbi conferencián kijelentette, hogy egészsége annyira 
megrendült, miszerint a tanári székről kénytelen legalább 
egvidőre lemondani. A nevezett lap sajnálkozását, melyet 
e hir felett nyilvánít, mi is osztjuk. De egyszersmind 
őszintén kívánjuk, hogy Garzó ur egészségét mielőbb 
visszanyerje s foglalja el ismét a tanszéket, melynek 
jó betöltése ő utána nem könnyű feladat. 

* Kiss Árontól májusra egy ktirülbelől 8 íves kötet 
jelenik meg e cim alatt : „Adalékok a magyar nevelés és 
közoktatásügy történetéhez." Tartalmát fogják tenni: 
Tanügyi életrajzok (Maróthy, Losonczy H. István, Wályi, 
Yáradi, Szabó, Wimmer, Pálfy stb.) s nevelésirodalmi 
értekezések (Campe, Salzmann és fordítóik. A népiskolai 
tankönyvek a mult század végén. Adalékok a magyar bell-
lancasterismus történetéhez stb.) Előfizetési s megrendelési 
ára 1 frt. Előfizetések, megrendelések szerzőhöz Nagy-
Kőrösre küldendők." 

* Jelentés a „ P r o t e s t á n s t h e o l o g i a i 
k ö n y v t á r " ü g y é b e n . Vállalatinknál mai nap a 
tényleg befizetett részvényesek száma épen 500, s ez 
szolgáljon megnyugtatására azoknak, kik már befizettek, 
jóllehet okuk volt azon nézetben lenni, hogy a Protes-
tánsegylet, ha egyszer megindította a vállalatot, bármily 
anyagi veszteség árán is fenn fogja tartani a megígért 
három évig. 

Az előlegesen aláírók száma 630 volt, de azok közt 
kik tényleg befizettek, több mint 100 olyan, kinek neve 
az előlegesen aláírók közt nem fordul elő ; és igy még 
vagy 250-en nem fizettek be, kik magukat saját nevök 
aláírásával elkötelezték. Az eféle jelenségek egyházi éle-
tünk mindenik ágában nagy kárt okoznak, mert ily in-
gatag alapon nem csak egy kis irodalmi vállalatnál, de 
semmiféle nagyobb ügyünkben sem lehet biztos számítást 
csinálni. A jelen esetben is kénytelen valék e miatt a 
már megkezdett nyomdai munkát egy kevés ideig félbe -
szakitni. 

Méltóztassanak az illetők kegyesen meggondolni 1-ör 
azt, hogy a „F r a nk l i n" nyomdával, mely ®a munkát 
felvállalta, olyan szerződést kötöttem, mely rájok is szá-
mit, s pontosságuk esetén a vállalatra nézve előnyösnek 
mondható, ellenkező esetben nagyon hátrányos lesz ; é3 
2-or azt, hogy ezen vállalatnak csak szellemi létrehozója 
és kezese a Protestansegylet, de anyagi tulajdonosa any-
nyira maga az előfizetők társasága, hogy mi az Összes 
előfizetési pénzt, minden nyereséget visszautasítva, el fog-

juk költeni a könyvtárra, és erről elófizetőinknek nyilvá-
nosan számot adunk. Tehát az illetők nem engem vagy 
a Prot. egyletet károsítják, hanem az előfizetők társasá-
gát, a melynek önkéntes és nyilvános névaláírásuk folytán 
valóban felelősek is. 

A befizetési határidő január 15-én eltelt, de ezennel 
meghosszabitom azt február 5-ig, azután azonban u t á n -
v é t m e l l e t t postára adom az illetőknek a könyvet. 

Ezen határidőig a z ú j o n n a n j e l e n t k e z ő 
e l ő f i z e t ő k e t i s e l f o g a d o m a rendes 4 frt 
évi díj beküldése mellett, — azontúl csak ha az első kö-
tetre a bolti árkülönbséget ráfizetik, és csak annyit a meny-
nyit a készletből ki tudok elégitni. 

Ismételve figyelmeztelen előfizetőinket, hogy a köny-
vek igen szép angol diszkötésben is megrendelhetők, kö-
tetenként 50 kr. felülfizetéssel, s az első évben há:om 
kötetre számítva 1 frt. 50 kr. felülfizetéssel. Ezen összegnél, 
egyenként köttetve, a legegyszerűbb papír táblás kötés 
sem kerül kevesebbe, de a mi kötésünk kétaunyiért sem 
szerezhető meg. Pest, 1874. január 23 án K o v á c s A l -
b e r t , a Theol. könyvtár szerkesztője. 

* Szunyogli Áttilla, finkei ref. előkönyörgőtől egy 
hosszabb nyilatkozatom vettünk, melyben a legnagyobb ke-
serűséggel panaszkodik az egyházmegyének és saját köz-
ségének irányában elkövetett méltatlan és inhumánus eljá-
rása ellen. „Melyik erkölcsi bűnért állíttattam ki a tanítói 
testület szégyenterére? — írja a többi közt ;— az abauji 
egyházmegyei jegyzőkönyv öt év óta, mióta tanitó vagyok, 
tanúskodik arról, hogy mindig „ k i t ű n ő " iskolám volt.; 
miért adattatott hát ugy a helységtől, mint a megyétől 
számomra rosz bizonyítvány, ha azt nem érdemlém ? Vá-
dakat emeltek ellenem, de ezen vádak soha be nem bi-
zonyittattak. Szóljanak azok, kik vádoltak, hogy kinek 
és mit vétettem olyat, mely megtorlásul magam s csa-
ládom beesületét és hivatalom tekintélyét igényeltet1" 
Feleljenek, ha — amint a panaszos állítja — még nem 
feleltek, e kérdésekre azok, 8 kiknek felelniök kötelességük. 
A tanitó, ki rosz bizonyítványt kap, mindénesetre meg-
várhatja, hogy megmondják legalább neki, miért rótták 
meg ; mert csakis igy lehet kilátás részéről a javulásra. 
A személyeskedő polémia kikerülése végett azonban kije-
lentjük, hogy az illetékes fórum a jelen esetben nem a 
mi lapunk s hogy a tanitó fenebbi kérdéseire másutt ke-
resse a feleletet. 

* A (lunáninneni ev. egyházkerület Alsó-Szeli 
pozsonymegye magyar községében jan. 3-án az ottani 
jegyző Szabó Sándor és Rásó Mihály ev. lelkész urak 
fáradozása következtében olvasókör alakult. Valóban szép 
volt látni azon lelkesedést — irja a Pozsonyvid. Lapok 
— melylyel ezen eddig rosz hirben állott nép az ügyet 
fölkarolta. Életrevalóságának kitűnő jelét adta különösen 
azáltal, hogy mindjárt az első felhívásra 4 frt. évi tagdíjjal 
40-en jelentkeztek tagokul. Elnökké Rásó Mihály ev. lel-
kész, pénztárnokká Rázgha József közbirtokos; jegyzővé 
Mendöl János néptanító, könyvtárnokká Ha'ák János 
birtokos, választattak meg. Az ev. magyarságnak mér-



hetién fontosságú pontja Alsó-Szeli, s mi tudva ezt, 
szivünkből kivánunk szerencsét a kezdeményezők sikeréhez. 

* Fóth pestvármegyei községben mindenki tud irni, 
olvasni. A falu 2200 lakosa közül 1300 református, a 
többi r. kath. és evang. mindnyájan tiszta magyarok. 
Adja Isten, hogy a derék község örvendetes előhaladása 
sokáig változatlan maradjon. 

IRODALOM. 
* R á t h Mór kiadásában ujabban megjelentek : 

I p o l y i A r n o l d k i s e b b m u n k á i . Két kö-
tet. A szerző fényképével. Ára 5 ft. E diszes kiállítású 
munka első kötete a jeles tudós magyar műtörténelmi 
tanulmányait foglalja magában, név szerint a következő-
ket: \ Magyarország középkori emlékszerü építészete. A 
középkori szobrászat emlékei Magyarországon. A közép-
kori festészet emlékei ugyanott. Középkori magyar ötvös-
müvek. Téglaépitészeti műemlékek Magyarországon. Régi 
magyar keresztkútak és Magyarország címerének monu-
mentális használata. Egy hazai vidék őskori régiséglelete 
és középkori műemlékei vázlata. A szihalmi árpádvári 
magyar pogánykoriaknak vélt leletek. A magyar régiség-
tan. — A második kötet alkalmi beszédeket tartalmaz, 
u. m. Emlékbeszédek Lonovics József, Ráth Károly, br. 
Mednyánszky Alajos és Schulcz Ferenc felett. Beszéd 
az egyházi művészetnek hazánkban emeléséről. Üdvözlő 
beszéd a természetvizsgálókhoz. Két elnöki jelentés a sz. 
István-társulat működéséről. Két egyházi beszéd. — Ajánl-
juk e tartalomra gazdag és tanulságos müvet különösen 
aj régészettel foglalkozók figyelmébe. Különben Ipolyi oly 
élénken és érdekesen ír, hogy az archeológiában kevésbé 
jártasok figyelmét is képes a maga tárgya iránt fölébresz-
teni. Müvei összegyűjtött kiadásának 2-dik kötete meg 
oly cikkeket tartalmaz, a melyek szakértelem nélkül is 
minden müveit ember által élvezhetők. 

Ugyancsak Rátlmál megjelentek még : G ö t h e 
é l e t e . Irta Lewes György Henrik. A m. tud. akadémia 
megbízásából fordította Szász Károly. Második füzet. 
145.—288. lapig. Ára l f r t . — Az ó k o r t ö r t é n e t e . 
Irta Dnncher Miksa. A harmadik kiadás alapján a m. 
tud. akadémia megbízásából fordította Jónás János, tanár. 
Második füzet. 145.—288. lapig. Ára 1 frt. 

A Budapesti Szemle ez évi első füzete közelébb 
hagyta el a sajtót. A legmelegebben ajánljuk e kitűnő 
folyóiratot, mely irodalmunknak valóban díszére válik, a 
közönség figyelmébe. Megjelenik évenkint hatszor, kéthavi 
kötetekben, 13 — 14 ivnyi tartalommal. Előfizetési ára 
egész évre 12 frt. A mostani füzet tartalma a követ-
kező : Irodalmi tanulmányok: I. Tacitus. G r ó f S z é c s e n 
A n t a l . Jellemrajzok: I. Gróf Széchenyi István; II. 
Gróf Dessewffy Aurél és társai. F u l s z k y F e r e n c . 
Müller Miksa felolvasásaa mythologia bölcseiméről. I m r e 
S á n d o r . A magyar politikai költészetről. A r a n y 
L á s z l ó . Az általános mechanikai alapelveknek fejlő-
dési története K ö n i g G y u l a . Lear tébolyáról. G r e -

g u s s Á g o s t . Bolond Istók második éneke. A r a n y 
J á n o s . Bécs és a világtárlat 1873-ban. F i n a l y H e n-
r i k. .Értesítő: Taray : Vázlatok az alkotmányozási el-
mélet köréből. A d 1 e r I g n á c. Br. Eötvös : Gondola-
tok. Asbóth : Három nemzedék. Ormós: Barbarelli di Cas-
telfranco; történeti korrajz. 

U j zenemii. Táborszky és Parschnál megjelent: 
P l u i e d e M a i . (Májusi eső.) Etude de trilles. Pour le 
piano par A. Dupont. Ára 50 kr. 

Honpo lgá r i tan . Polgári jogok és kötelességek 
rövid ismertetése a törvényekkel egyezőleg. Kézi könyvül 
népiskolai növendékek számára. Irta V a s a d i B a l o g h 
L a j o s , a vértesaljai tanitóegylet elnöke. Ötödik teljesen 
átdolgozott kiadás. Ára kötve 24 kr. Klöckner Péter 
tulajdona. Székesfejérvár 1874. Ajánljuk e munkát, me-
lyet cime legkevésbé sem ajánl. Miért írja Balogh ur s 
miért irják még rajta kivül mások is az alkotmánytant 
honpolgári tannak? minek akarnak egy jó szót erővel 
elrontani ? Volna még ezenkívül a munkának felosztása 
és stylje ellen kifogásunk, de erre irodalmi rovatunk 
szűkre szabott keretében elég térrel nem rendelkezünk. 
Különben elhallgatott megjegyzéseink a könyv ajánlhatá-
sát a világért sem zárják k i ; mert a legszigorúbb kriti-
kának is tekintetbe kell vennie az uttörés nehézségeit. 
Balogh „Honpolgári tana" első kiadása egyike volt az 
első e nemű, népiskolák számára irt munkáknak s igy 
nem csuda, ha nem üti meg teljesen a mértéket. Annyi 
érdeme mindenesetre van — és ez nem csekély érdem, 
— hogy ez idő szerint hézagot pótol s hogy megkönnyíti 
egy ujabb alkotmánytan Írójának munkáját. 

P e t r i k Géza kiadásában megjelentek : V e z é r f o -
n a l a c o n f i r m a t i ó i o k t a t á s h o z . Irta 
Petrik János Jakab, sopronyi ág. h. ev. magyar lelkész. 
32. lap. Ára 20 kr. P r o t e s t á n s h a l o t t i 
b ú c s ú z t a t ó k . Népiskolai tanítók használatára. Irta 
Marikovszky Gábor. Második kötet. 144 lap. Ára 80 kr. 
A z o n l e s z á l l i t o t t á r u k ö n y v e k j e g y z é k e , 
melyek Petrik Géza könyvkereskedésében kaphatók. E 
katalógust, melyben sok becses és olcsó munka cime közöltetik, 
kívánatra bárkinek ingyen küldi meg a nevezett könyv-
kereskedés. 

Egy érdekes zenemii jelent meg Táborszky és 
Parschnál, c i m e : B l a h á n é k e d v e l t d a l a i . 24 
válogatott magyar népdal, melyeket Blaháné Kölesy 
Luiza asszony a népszínművekben, a nemzeti színházban 
és a hangversenyekben leggyakrabban szokott énekelni. 
Énekhangra zongorakiséret és átirattal ellátta Ábrányi 
Kornél. Ára 2 ft. 50 kr. E dalok aként vannak zongo-
rára alkalmazva, hogy azokat ének nélkül is el lehet 
játszani, miután a dallamhangok a zongorarészben is ben 
foglaltatnak. 

A „Nyelvőr" ez évi első füzete megjelent Tartalma: 
A moldvai csángó nyelvről. S z a r v a s . Tehát. V o 1 f. 
A nyelvőrbeli népnyelvi adatok 1873. S t e i n e r. Az 
ikes ragozás kérdése. S z a r v a s . Tudom, tom. F i s c h e r. 
A betüjavitás kérdése. A s z e r k e s z t ő s é g . (E cikk 



a Szarvasék által javaslatba hozott uj betűkkel van szedve. 
A józan közönség többsége neveti ez ujitást, mely amily 
célszerűtlen, ép oly helytelen. Nem elég, hogy nyelvünk 
elszigetel bennünket a többi müveit nemzetektől, most 
még azt akarják, hogy Írásjeleink is hieoroglyphok-ként 
tűnjenek föl a külföld előtt. Szarvasnak a magyar nyelv-
tudomány körül eddig szerzett érdemeit e törekvés sem-
miesetre sem gyarapitja. Iker-szók I h á s z . Meg-
jegyzések a helyreigazításokra. K ő r é s z. Kérdések 
és feleletek. Népnyelvhagyományok: szólásmódok, népmesék, 
táncszók, gazdasági műszók, a házi állatok megszólításai, 
helynevek, népdalok stb. A „Nyelvőr" előfizetési ára 
egész évre 5 frt. Ismételve ajánljuk a közönség figyelmébe 

ADAKOZÁSOK. 
A p e s t i r e f . t h e o l o g u s o k „ Ö n s e -

g é 1 v z ő-e g y 1 e t"-é n e k pénztárába ujabban a kö-
vetkező kegyes adományok folytak be. Mészöly Pál, ta-
bajdi ref. lelkész 1 ft. Szilágyi Benő lelkész gyűjtése 
Gyömrőn 3 ft. Dömötör János 1 ft. A bölcskei ref. egy-
ház 1 ft. Az alcsuthi ref. egyház 20 kr. Dobos János 
ref. lelkész 1 ft. A czeglédi ref. egyh. 1 ft. A nyéki r . 
egyh. 3 ft. Az alsó-némedii ref. egyh. 1 ft. A szabad-
szállási ref. egyh. 2 ft. Az ugi ref. egyház 50 kr. Ösz-
szesen 14 ft. 70 kr. — Fogadják az illetők az önsegély-
ző-egylet hálás köszönetét, Budapest, 1874. január 21-én 
L é v a y L a j o s , segélyegyleti pénztárnok. 

Az utolsó kimutatás óta az alólirottnál az O r s z á -
g o s p r o t e s t á n s á r v a h á z s z á m á r a következő ado-
mányok folytak be: Néh. G^ist Gáspár hagyománya 100 frt. 
Az e. e. e. gyámintézet központi bizottmánya 36 frt. 50 kr. 
A dunáinneni kerületi gyámintézet 6 frt. Boros Péter 
ref. lelkész úr Szent Erzsébeten, Kismartonyi Ede ur Ber-
linben 6 ft. Bihari Gábor ref. lelkész ur Mező-Sámson-
ban 1 ft. 20 kr. Péntek Mihályné és Tóth Klára asszony 
N. Tanyon 1 ft. Andaházi László ügyvéd ur Budán 5 
ft. Dr. Szelényi Károly ügyvéd ur Pesten 10 ft. Zólyomi 
Samu ügyvéd ur Pesten 1 ft. Komáromy Mihály ref. 
tanár ur Makón 1 ft. Schneider József ur pesti kereskedő 
100 ft. Rexa Pál ügyvéd ur Pesten 25 ft. Budai Nándor 
ur Pesten 5 ft. Krumpholcz Mihály ur és fia Pesten 5 
ft. Hódi János ref lelkész ur Ibrányban 1 ft. 28 kr. 
Torday István, ref. lelkész ur Duna-Patajban 12 ft. 79 
kr., Závori Elek ref. lelkész ur Patason 7 ft. Dr. Sze-
berénvi Gusztáv superintendens ur B. Csabán 10 ft. A 
piskói ref. egyház 2 ft. Raphanides Károly nagy-kürtösi 
evang. lelkész ur 3 ft. Kovács József ref. lelkész ur 
Kisujfaluban 1 ft. 40 kr. Szentpéteri ref. község 8 
ft. Tóth-vázsonyi ref. község 5 ft. Baki Gábor kerczai 
ref. lelkész ur 1 ft. Dankó Dániel lábatlani ref. lelkész 
ur 3 ft. 10 kr. A belső-somogyi papi kör 6 ft. Szabó 
József nemeskei ref. lelkész ur 1 frt. Gere Pál ur 
Lacházán 5 frt. Szánthó Ferencz ur Lacházán 1 ft. Veress 
Ede butsi ref. lelkész ur 9 frt. Kálmán József város-hidvági 

ref. lelkész ur 1 frt 40 kr. Szarvasi Sámuel laj is-komáromi 
evang. lelkész ur 6 frt. Szobonya Endre ur Mohában 3 
ft. Szál ly Ferenc szokoli ref. lelkész ur 2 frt. Molnár Lőrinc 
töki ref. lelkész ur 5 frt. 44 kr., Debreceni Sándor szó-
ládi ref. lelkész ur 1 frt, 75 kr., Csapli István, nemes-
magasi evang. lelkész ur 5 frt. 50 kr. Bálint József ref. 
lelkész úr Rákos-Palotán 10 frt. mely összeghez járultak : 
tiszt, Bálint Józsefné asszony 2 frt. Joó Józsefné asszony 
1 frt. Tóth Jánosné 30 kr. Bertók Istvánné 50 kr., Tóth 
Sámuelné 40 kr., Szőke Andrásné 50 kr., Damásdi Já-
nosné 40 kr., Molnár Jánosné 40 kr., Bertók Andrásné 
20 kr., Damásdi Erzsébet 10 kr., Szenográdi Józsefné 
20 kr., Pánczél Samuné 20 kr., özv. Dudás Istvánné 60 
kr., Bekó Istvánné 40 kr., Csikós Sámuelné 10 kr., K. 
Juhász Mári 10 kr., Molnár Istvánné 30 kr., Csanki And-
rásné 30 kr., ör Csanki Jánosné 30 kr., Czinkota Já-
nosné 30 kr., Özv: Kobza Andrásné 20 kr., Czifrus Kati 
10 kr. Bálint József 1 frt. 10 kr., 

Konkoly Berta úrhölgy Csepen 14 írt, mely ösz-
szeghez járultak: Czike Lajosné 1 frt. egy valaki 20 kr. 
Thaly Dezsőné 1 frt . Nagy Jozefa 1 frt. N. N. 20 kr. 
Szabó Gergely 10 kr. K. D. 1 frt. Balogh József 1 f r t . 
id. Micsky Lajosné 1 frt. if. Micsky Lajosné 2 frt. 
Vidékről 1 frt. B. K, 1 frt. Konkoly Berta 1 frt. Köül-
lődről Pálffy Adolf 1 frt. ifj. Szabó Zsigmond 1 frt. 
X. y. 20 kr, más 20 kr., v. x. 10 kr. 

Petz Gyula evang. leik. úr Mező-Berényben 11 frt 
35 kr., mely összeghez járultak: 

Dr. Lux Jakab 2 frt. Szentandrássy István 50 kr. 
Petz Gyula 1 frt. Veress Lajos 20 kr. Szentandrási Pál 
20 kr. Urszinyi László 1 frt. Kemény Pál 20 kr. Jeszenszky 
Károly 1 frt., Brózik Gusztáv 20 kr., Laán János 50 kr., 
Braun Mihály 20 kr., Wallner János 35 kr. Dr. Kramer 
Gusztáv 3 frt. Bonyhai Benjámin 1 frt. 

Pap Károly ref. leik. ur Rákoson 3 fr. 40 kr., 
mely összeghez járultak : Tar Gergely 10 kr., Doktor 
Sándor 5 kr., Doktor Sándor 8 kr., Tót Mihály 5 kr., 
Tar András 4 kr., Mészár Sándor 6 kr„ Barta Sándor, 
6 kr., Molnár János 20 kr., Bara Mihály 4 ur., Doktor 
Ferenc 10 kr., Bara Samu 4 kr., Bolyog Pál 4 kr., 
Kozma István 3 kr., Molnár Mihály 3 ki\, Molnár János 
6 kr., Mészár Ferenc 3 kr., Gőci Gyula 3kr., Tar Sándor 
6 kr., Tar Sándor 5 kr., Tar György 6 kr., Orosz Samu 
3 kr., Molnár "Erzsébet 10 kr., Doktor Juliánná 8 kr., 
Doktor Juliánná 6 kr.. Tar Lidi 10 kr., Tar Lidi 3 kr. 
Tót Maris 5 kr., Tar Julis 5 kr., Tar Julis 6 kr., Tar 
Julis 5 kr., Doktor Sári 6 kr., Bolyog Lidi 8 kr., Bolyog 
Maris 4 kr., Tót Zsuzsi 6 kr., Tót Zsuzsi 5 kr., Mészár 
Erzsók 4 kr., Bolyog Erzsók 10 kr., Tót Sári 5 kr., 
Doktor Lidi 5 kr., Biró Lidi 5 kr., Molnár Lidi 6 kr., 
Molnár Lidi 8 kr., Molnár Lidi 10 kr., Orosz Zsuzsi 3 
kr., Tót Julis 5 kr., Tót Lidi 4 kr., Bara Sára 5 kr., 
Kozma Ilus 4 kr. Bara Julis 3 kr.. Kozma Erzsébet 

3 kr., Bara Lidi 3 kr„ Bara Erzsók 3 kr., Pallagi Mihály 
4 kr., Balázs Sándor 4 kr., Molnár János 3 kr., Pap 
Károly lelkész úr 32 kr. 



Lipóth Mihály ev. leik. úr Mogyorósdon 7 frt. 61 
kr., mely összeghez járultak : 

I. M o g y o r ó s d o n az anyaegyházban : Kovács 
Péter 6 kr., Bali Ádám 4 kr., Kósik István 10 kr., Sza-
kái Mihály 5 kr., Pass Mihály 4 kr., Kovács Mihály 3 
kr,. Orbán Mihály 4 kr,, orbán Péter 4 kr., Bicó Dániel 
2 kr, Nóvák Ferenc 2 kr, Gérnyi Mihály 3 kr., Gérnyi 
István 3 kr., Baján János 2 kr., Gérnyi János 4 kr. 
Tóth Ferenc 10 kr., Gérnyi Ferenc 3 kr., Borsos Anna 
2 kr., Orbán Mihálynó 4 kr., Pass Mihály 4 kr., Jó 
János 2 kr., Gérnyi István 4 kr., Kropf György 4 kr., 
Gérnyi István 4 kr., Bicó János 10 kr., Nóvák Péter 
2 kr., Bicó Dániel 10 kr., Bicó Ferenc 10 kr, Nóvák 
János 1 kr., Gérnyi József 5 kr., Péter Dániel 1 kr. 
Stumpfer Mihály 3 kr, Bicó Vas Ferenc 2 kr., Csőre Anna 
hajadon 10 kr., Pammer Rezső tn. ur 10 kr., Lipótk 
Mihály 20 kr. 

II. Filia; Y i s z á g . Dávid Dániel 10 kr., Mihály 
János 10 kr. ^Simon József 5 kr., Káso János 5 kr 
Gunsberger Sándor 10 kr., för. Sebők Ferenc 5 kr., Sebők 
Ferenc ifjabb 10 kr., Vinkler Vilmos, lugosi vendéglős 
1 frt 50 kr. 

III. Filia: Sz. J a k a b . Herceg János 4 kr., Endler 
Teréz 4 kr., Nemes Ferencné 4 kr., Csóbor Ferenc 2 

kr., Péter Dániel 4 k r , Kósik György 10 kr., Sóber 
Samu 2 kr., Somogyi János 6 kr., Kemény József 10 kr., 
Ringbauer Józs. 3 kr., Kovács Jánosnó 4 kr., Bárki János 
4 kr., Kovács Eszter 3 kr., Kropf József 5 kr. 

IV. Filia : S z ő c z e. Gál József, közép 6 kr., Közép 
Gál János 10 kr., Géreei István 10 kr., Gál András 5 
kr., Szabó Györgyné 4 kr., Gérnyi Jósef 5 kr., Károly 
Jósef 4 kr., Gál Istvánné 2 kr., Osbát Pál 4 kr., Krusz-
ler Samu 5 kr. 

V. Filiák : Z a l a - L ö v ő és Z.-M i n d s z e n t. 
Pós Mihály közhírt. 60 kr., Hetényi Lajos, kötélgyáros ur 
40 kr., özv. Bauerné asszony veje 4 kr., Orbán Örzse szol-
gáló 5 kr., Mártinek István, körjegyző ur 40 kr., Márti-
nek Károly, közbirt. ur 1 frt. Németh Lajos közb. 10 kr. 

H o r n y á n s z k y V i k t o r , 
mint az országos prot. árvaház pénztárnoka. 

Szerkesztői mondanivalók. 
M. urnák S. Patakon. Köszönettel vettük, de csak 
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adhatjuk. 

B. J . urnák Utrecht: Magánlevélben válaszoltunk. 
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Népiskolai tanitók használatára 
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Második füzet. 
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EGYHASI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet, 

Előfizetési cLij : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásná 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

C o r r u p t i o . 
(Vége.) 

H á t a protestantismus ? vetők fel a kérdést 
utóbbi számunkban. Mennyiben bűnös avagy ártat 
lan ez a terjedő romlottság1 létiehozásában, fejlesz-
tésében ? Tollúnkat — mint emiitők — nem fele-
kezeti érdek vezérlé e cikk Írásában, még kevésbé 
vallási polemikus viszketeg, civakodási, piszkolódási 
vágy; hanem hogy kimondva nyíltan, meglehet 
téves, de őszinte meggyőződésünket reámutassunk 
a bajra, s ha lehető igyekezzünk azt orvosolni. 
Miért is mi sem tartóztat bennünket, hogy a pro-
testántismussal szemben is ki ne mondjuk leplezetle-
nül nézetünket. 

A hazugság csak hazugságot és bűnt szül, — 
ebből a nevelészeti tételből indultunk ki, midőn 
fentebb a katholicismusról szólottunk; ebből indu-
lunk ki most is, midőn a protestantizmust veszszük 
vizsgálódásunk tárgyául; s habozás nélkül kimondjuk, 
hogy ha a protestántismus hazugsággá vált vagy 
válik, avagy ha a protestántismus vezérfér-fiai hazu-
gokká lesznek: áldás helyett átkot árasztanak az 
emberiségre. S ha p. o. a protestantismus itt vagy 
amott megcsontosodik, s alapelvével ellentétbe jőve, 
háromszáz évvel korábban elfoglalt álláspontjáról 
nem akar mozdulni s a kor szellemével, műveltsé-
gével együtt fejlődni, haladni, s ha ennek folytán 
az általa hirdetett tanok s a hívek nagy többségé-
nek hite s meggyőződése között éles ellentétek fej-
lődnek ki; vagy ha Hengstenberg és társai Berlinben, 
Lipcsében, Münchenben, Rostockban a consistorial-
rathi, oberkirchenrathi vagy más jövedelmező hiva-
talok elnyer hetése érdekéből a koronként uralkodó 
politikai és társadalmi érdekek csatlósaivá szegődnek, 

s némely középkori absolutistikus intézmények meg-
védelmezése szempontjából, keblük igaz meggyőző-
dését elfojtva, útjába állnak a kor fejlődő szellemé-
nek s az általános műveltség terjedésének, s hogy az 
ódon eredetű rendi kiváltságokat továbbra is fentart-
sák, készek a népet vallási tekintetben az ódon 
századok felé visszavezérelni, s a leélt hitcikkek 
s az elavult hitvallások uralmát különbféle ravasz 
fogásokkal s a politikai hatalom igénybevételével 
is támogatni; vagy ha az angol magas egyház 
főpapsága a fényes és dúsgazdag jövedelmű püspöki 
székek megtartása érdekéből majdnem oly makacsul 
ragaszkodik a negyedfélszázados hitvalláshoz s vallási 
intézményekhez, s majdnem oly konokul szegül 
ellenébe az uj eszméknek s mindenféle reformnak, 
mint a kathol. egyház hierarchiája: nézetünk sze-
rint rombol és pusztít az mind az emberi kebel 
szentélyében. Megszentságtelenittetnek ez által a legne-
mesebb vallásos érzelmek, s megsértetik mélyen, 
gyökerében a jellem s az erkölcsiség csirája. A 
hazugság csak hazugságot és bűnt terem, egyebütt 
is, de kivált a nevelészet terén. 

Felettébb nagy a különbség azonban ezek dacára 
a jellemképzést illetőleg a két egyház között. Már 
maga a protestantismusnak keletkezése, az a tudat, 
hogy ezt tisztán az igazság iránti önzetlen lelke-
sültség hozta létre, hogy ezt egy óriási hatalommal 
a papismussal szemben, egyesek és népek önfelál-
dozó küzdelmei segítették diadalra; azok a messze 
kimagasló alakok, kik mindegyik reformátiónak az 
élén állottak, avagy annak elterjesztése érdekében 
egyes országokban s vidékeken apostolkodtak, kik 
távol minden nemtelenebb földi érdektől, küzdelmeik-
ben, szenvedéseikben, ha kellett a máglya kinjai 
között is egyedül keblök meggyőződése, vagyis az 
igazság szava s az emberiség valódi érdekei által 
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lelkesittettek: oly mély nyomokat hagytak követőik lel-
kében, az igazsághoz való ragaszkodás, s az az iránti 
lelkesedés oly erősen bevésődött a reformatio hive-
inek lelkébe, hogy abban egyes farizeusok s őnha-
szorilesök példája aránylag kevesebb kárt okozhat. 

De még a leggonoszabb vezetés mellett is a 
protestantismus oly nagy hazugsággá nem lehet — 
legalább korunkban, ~ mint egy régibb eredetű 
egyház. A tizenhatodik század reformátorai kikü-
szöböltek abból minden olyan tant , mely azon kor 
hitével meggyőződésével ellenkezett, vagyis a protes-
tantismust a 16-ik század felvilágosultságának, mű-
veltségének színvonalára emelték; azon három-negyed-
fól száz óv alatt pedig, mely azóta eltelt — kevés 
idő ez a népek életében — a nagy tömeg nem 
sokkal haladt tovább, kivált ha a legközelebbi év-
tizedeket nem tekintjük, mint a hol állottak a kor 
szellemi nagyjai ezelőtt 300 évvel. Következőleg 
ha itt vagy amott azon alakjában akarják is a vezér 
férfiak a protestantismnst, s ennek hitvallásait 
fentartani, melyben az az első reformátorok kezei 
között kifejlődött: távolról sem lesz ez oly nagy 
hazugsággá, vagyis nem lesz e között ós a nagy 
közönség meggyőződése, műveltségi álláspontja között 
oly nagy hézag, mint a középkori babonás tévtano-
kat szentesitett tridenti zsinat, avagy a szeplőtlen 
fogantatás s a csalódhatlaüsági hitcikket megálla-
pító római zsinat, és a katholikus nép csak kissé 
műveltebbjeinek is felvilágosultsága között; s követ-
kezőleg a mi egyházunk, legconservativebb alakjában 
sem teheti az erkölcsiségre nézve azt a romboló 
hatást, melyet tesz az u j idők szellemével s a kor 
műveltségével semmit nem alkudozó „non possumus"-
féle egyház. 

Annyival is inkább állithatjuk ezt, mert telje-
sen ellentétes azon álláspont, melyet a két egyház 
önnön híveivel szemben elfoglal. 

A protestáns egyház már keletkezésében s első hit-
vallásaiban hirdette s vallotta az emberi tekintélyek-
től, hagyományoktól val ó függetlenséget, a szabad vizs 
gálódás s az egyéni meggyőződés jogosultságát. Es 
ezen időtől kezdve bármily conservativ irányt vett 
is egyszer-másszor a protestantismus, s a gyakor-
lati életben bármennyire megtagadá is azon evan-
geliomi álláspontot, de elvben hirdette ós hirdeti 
azt a protestantismus folyvást mindegyik alakzatá-
ban. Ebből folyólag ha egyik másik műveltebb pro-
testáns nem találja is egyháza hitvallásának min-

den pontját egyéni meggyőződésével összhangzónak, 
még ezért nem kényszeritetik hazugságra; sőt ak-
kor tekintetik reformátoraink hű utódaként, s valódi 
protestánsként, ha egyéni meggyőződését, ha azt, a 
mit ő igaznak tart, nem áldozza fel semmi emberi 
tekintély előtt, ha ahhoz, jöjjön bár e miatt egy-
házával, papjával, püspökével ellentétbe, szilárdul 
ragaszkodik. Következőleg a protestantismus elvei-
nél fogva nincs senki késztetve a hazugságra, azaz 
meggyőződésének elpalástolására, az igazságnak meg-
tagadására; s igy nem is fejlődhetik ki oly corrup-
tio, mely az embert oda sülyeszti, hogy egyéni hi-
tét, meggyőződését, a koronként változó többség vagy 
a hatalom akaratához képest, mint az öltönyt foly-
vást cserélgeti, vagy mint a köpenyt forgatja. 

És még egyet! Lehetnek a protestáns egyház 
vezérférfiai között is — mint emiitők, — kétszinüek, 
Önzők, lehetnek kik talán jobb meggyőző lésük ellenére, 
talán muló világi javakért, fejedelmi kitüntetésekért ha-
mis tanok apostolaivá lesznek. De ők ezen szerepükben is 
meggyőződésük hirdetőiként tüntetik fel magokat, ezen 
talán hamis, elavult tanokat is lelkükkel összeforrt, 
hitökkel őszintén felölelt tanok gyanánt terjesztik 
elő; s utoljára is, ha talán gyanúsítja is a világ 
a Hengstenoerg-féle túlbuzgó orthodoxokat, kivált 
mikor elfogult igazhitüségökért gazdagon látja őket 
anyagilag megjntalmaztatni; de mégis hol az ember, 
ki a szivekbe ós vesékbe lát, ki az, ki feltétlenül 
hazugoknak, ámitóknak, kétszinüeknek merné őket 
nevezni? Mennyivel felette áll az ily gyanúsított 
orthodoxoknak a legtúlzóbbika is egy-egy hatalmas, 
szellemdús, széles tudományu, képzettségű katholikus 
főpapnak, ki oly szépen, elragadólag, erős érveket 
felhozva tud beszólni s heteken keresztül küzdeni p. 
o. a csalódhatlaüsági hitcikk ellen; s mikor a több-
ség azt mégis megállapítja, akkor kijelenti, hogy aztő 
is hiszi, s főpásztori kötelességének ismeri, még ha-
zája törvényeit is megszegve, annak hivósét főpapi 
megyéje híveire reáparancsolni. Ám bámulja, csodálja 
akinek tetszik a kathol főpapságnak e nagyszerű 
öninegalázását, az egyéni meggyőződésnek a felsőbb 
tekintély előtti ezen elnémitását, a valódi keresztyéni 
alázatosságnak ezen embert lealacsonyító torzképét; 
de én kétlem, hogy az ily példák, s kivált épen 
azok részéről, kiknek állásuknál fogva a föld savai-
nak kellene lenni, kik a hegytetőre állitattak, hogy 
egyebek előtt is világoljanak, — kétlem, hogy a 
jellem képzésére, nemesítésére jótékonyan hatnának. 



Legalább azon jellemek, melyek a világtörténelem 
lapjain, avagy egyes nemzetek életében fénylő pél-
dákként ragyognak előttünk, nem ily iskolában ké-
peztettek. 

De épen ezen közelebb érintett dolgok vezet 
nek azon e lapok hasábjain nem először kimondott 
állításhoz, hogy a baj forrása nem egyes alsóbb vagy 
felsőbbrendű katkolikus papokban, hanem a katho-
licismusban keresendő. Azok között az egyháznagyok 
között vannak igen derék, becsületes, nemes szivű, 
szabadszellemű, igazságszerető, s igazságot gyakorló 
emberek, néha egy-egy egész nemzet köréből ki-
magasló alakok; ők nem hibásak, vagy legalább 
első sorban nem ő rajtok fekszik a bűnsuly, hanem 
hibás azon intézmény, mely ide kényszeríti, idesü-
lyeszti legnemesebb szívű s legképzettebb lelkű fiait. 
Kegyetlen zsarnok vagy te középkori intézmény, 
melyet katholicismusnak nevezünk. Gazdagon, feje-
delmileg jutalmazod a magokat irányodban érdeme-
sített szolgáidat, de nagy áldozatot, igen nagyot 
kívánsz tőlük. Kiveszed belőlök az emberi szivet — 
az egyéni bit s meggyőződés fészkét, — mint egy-
kor az Úr kivevé haragjában Nábukadnézárból, — 
és oda láncolod őket a mozdulatlan törzshöz, ha 
tetszik kősziklához, a mozdulatlan stabilis egyházhoz. 
Egy ily intézmény nem csoda ha az egyéni jellem 
képzése tekintetében távolról sem állhatja ki a ver-
senyt ezen másik modern intézménynyel, melyet 
protestantismusnak nevezünk, mely épen megfordítva 
minden súlyt, minden érdemet az egyéni meggyőző-
désre, az igazság szakadatlan kutatására és az 
ehhez való szilárd ragaszkodásra fektet. Nem csoda, 
ha széjjeltekintve egyfelől Svájc, Hollandia, Skotia, 
szász, porosz, dán, vagyis a protestánsok által lakott 
országok polgárai, másrészt a katholikus spanyol, 
portugál, olasz, francia országok, Mexikó, Brasilia 
s más rokon szellemű tartományok lakosai között: 
a közerkölcsiséget, s ugy a fensőbb, mint az alsóbb 
s legalsóbb körökben az egyéni jellemet, polgári 
becsületességet, a közügyek iránti érdekeltséget, 
önzetlen buzgólkodást, az egyéni s állami jóllétet 
illetőleg lényeges különbséget találunk. Ha egyfelől 
ugy a szellemi mint az anyagi terén folytonos fej-
lődést, emelkedést, virágzást, — másfelől hanyat-
lást, sülyedést, egy felettébb veszélyes örvény felé 
való rohanást tapasztalunk. 

Visszatekintve önnön dolgainkra s a közöttünk 
pusztító erkölcsi bajokra , mondhatnánk erkölcsi jár -

ványokra: a fentebbiek után könnyű felismerni az 
egyedül mentő gyógyszert, mely is nem lehet más, 
mint hogy emeljük mi is, ép ugy mint a nálunknál 
boldogabb országok, köz és magán életünkben, ugy 
a politikai mint a társadalmi téren a protestantis-
musnak nem mondom dogmáit, hitvallásait, hanem 
igenis annak szellemét. Miként egykor az apák éle-
tében az igazságnak, őszinteségnek, becsületességnek 
azon szelleme, mely a reformatiót létrehozta s elter-
jesztette, meglátszott s hatásában érezhető volt a 
protestáns családok s községek legnagyobb részében: 
ugy most is igyekezzünk e szellemet elárasztani az 
egész nemzet körében, ültessük be lehetőleg a haza 
mindegyik polgárának szivébe; és bizton jósolhatjuk, 
hogy e szellem a minő mértékben terjed, a közer-
kölcsiség, a polgári becsületesség, honfiúi hűség, s 
ezekkel együtt a köznek és egyeseknek anyagi s 
szellemi jóléte abban a mértékben fog emelkedni. 

Igen ! de miként tegyük uralkodóvá e szelle-
met? Tollam e kérdésnél elakad. Azt érzem lelkem 
teljességéből hiszem, hogy e szellem diadalra jutá-
sával avagy legyőzetésével szoros kapcsolatban van 
nemzetünk felvirágzása, avagy a megsemmisülésnél 
végződő hanyatlása; de hogy e diadal miként eszkö-
zölhető : nehéz kérdés. Azt érezzük, hogy mindenek 
előtt á szótzüllött erőket kellene egyesíteni, a lágy-
meleg tagokat újból felmelegíteni, s ezekből egy 
oly kovászt alakítani, mely idővel áthassa, megne-
mesitse a nemzet egész zömét. Egyik ily célból vet-
tetett fel ezelőtt pár évvel a protestáns egylet esz-
méje, közelebb a convent gondolata: de az eredmény 
fájdalom, távolról sem felelt meg a hozzákötött édes 
reményeknek. De azért a munkát félbenhagynunk nem 
lehet. In hoc signo vinces. A protestáns erőknek 
egy vagy más alakban egyesítése, tömörítése : ez ko-
runknak legfőbb s legsietősebb feladata. Ha az ed-
digi kísérletek nem sikerültek, kezdeni kell másokat, 
kezdeni talán más oldalról, más i rányban; de tenni 
kell, mert a fejsze a fa gyökerének van vettetve, a 
corruptio emésztő férge a törzsét pusztítja már a fának, 
s nem csak egyházunk fog hanyatlásnak indulni, de 
elcsenevész, elpusztul e sokszorosan megrongált 
nemzet is, melyhez mi épen protestánsok oly igen 
ragaszkodunk, melyet épen mi múltban és jelenben 
szivünkből lelkünkből oly igen szerettünk ós szeretünk. 

FAKKAS JÓZSEF. 



ISKOLAÜGY. 

A t a n ü g y i b i z o t t s á g jan. 26-iki ülésén 
a jegyzőkönyv hitelesítése után a M o l n á r A, szövege-
zése szerinti IY-ik fejezetének 53-ik §-a vétetett tárgyalás 
alá. E §. tárgyalása előtt azonban M o l n á r Aladár a 
fegyelmi szabályokat illetőleg terjesztett elő javaslatot, 
mely ily hangzik: 

„A nem állami nyilvános intézetek főhatóságai kö-
telesek ugy a tanulókra, mint a tanárokra vonatkozó 
fegyelmi szabályzataikat s az ezeken időnként eszközlött 
változtatásokat a közoktatásügyi miniszterhez tudomásvé-
tel végett fölterjeszteni, valamint ez utóbbiakat sajtó utján 
is nyilvánosságra hozni, s a szülőknek és általában a 
közönségnek tudomására juttatni. 

Az állami intézetekből végleg kiutasított azon ta-
nulók, kik legsúlyosabb fegyelmi büntetésül, az ország 
minden nyilvános középtanodájából a kormány által kitil-
tattak, 2 nem állami nyilvános intézetek sem fogadhatják 
be, viszont a nem állami nyilvános gymnasiumok s reálisko-
lák is, az állami tanintézetekkel egyenlően jogosítva vannak 
arra, hogy hatóságaik által, valamely kebelükbeli tanuló-
nak az ország minden tanodájából való ily kizáratását 
indokolt fölterjesztéssel kérjék a minisztertől. 

P u l s z k y Á g o s t helyesli és elfogadja. K au c z-
n a k nincs kifogása ellene, azonban megjegyzi, hogy nem 
tudja van-e Európában tanintézet, melyekre nézve hasonló 
intézkedések történtek volna. S z i 1 á d y Á. az indít-
ványt most sem tartja praetikus értékkel bírónak és meg-
hagyná az eddigi gyakorlatot. H o f m a n n Pál az hiszi> 
hogy csak a növendékekre nézve legyenek ilyen fegyelmi 
szabályok, de a tanárokra nézve azonban annak legkisebb 
praetikus jelentőséget nem tulajdonit. S z a t h m á r y K. 
osztja Hoffmann nézetét; nincs ellenvetése a növendé-
kekre vonatkozó fegyelmi szabályok bejelentése és közre-
juttatására : de a tanárokra nézve szintén nem látja gya-
korlati értékét, ós sérelmi esetekre ugy a kormánynyal, 
mint az autonom közegekkel szemben birói Ítéletre látná 
utalandónak a tanárt. M o l n á r újból tüzetesen védi 
javaslatát, br. K e m é n y G á b o r a tanárokra nézve 
szintén nem tartja gyakorlatinak fegyelmi szabályok al-
kotását. E l n ö k szerint van a javaslatnak jó és rosz 
oldala; jó a tanárok jogainak védelme; rosz, a kormány-
nak túlságos beavatkozási joga. S z i 1 á d y A. azt tartja, 
hogy eddig kevés volt az eset a tanárok és fenntartók 
közötti viszályt illetőleg, azt hiszi, hogy ha statutumok 
lesznek, csökken a testületi szellem, és több lesz a jövő 
eset, újból is kéri, hogy ne szaporítsuk massregelek által 
a bajt. Elnök a kérdést fölteszi a fegyelmi szabályokra 
nézve s a többség (4,3 ellen) elfogadja. 

A kiutasítást illetőleg Várady elnök a végleges kiu-
tasítást inhumanusnak tar t ja; a paritást nem látja a ja-
vaslatban. M é s z á r o s is helyteleníti a végleges kiuta-
sítást ; a paritást teljesnek tartja. S z a t h m á r y azt 
hiszi, hogy a végkitiltás sem a társadalmi, sem az erköl-

csi törvényeknek meg nem felel ; — azért leghelyesebb 
lenne a törvénybe ez iránt intézkedést nsm venni föl. 
S c h w a r c z sem tartja helyesnek a végleges kiutasi-
tás t , a paritást ő sem látja, mert a miniszter megtagad-
hatja a kiutasítás engedélyét. M o l n á r szerint mint 
fenyegető szer még fenntartandó, de az interdictum vissza-
vonható az illető személyére. A paritás nincs meg; de 
nem is lehet, mert az állam legfőbb hatóság. H o f f m a n n 
Várady véleményét osztja s nem akar a végleges kitiltás-
ról szólani semmit. Elnök feltévén a kérdést, a többség e 
szöveget e l v e t i . 

A IV. fejezet 53. §-át illetőleg Schwarcznak van 
nehézsége, az elemi 4 osztályból teendő felvételi vizsga 
ellen. M o l n á r azt korábbi szakaszok kifolyásának 
tartja s az autonómiára nézve nem sértő. Schwarcz újból 
védi ellenvetéseit, a mennyiben korábban csak permissive 
volt értve. M é s z á r o s min. tanácsos javaslata e §-hoz : 
„A többi osztályokba már gymn. vagy reáltanodából 
átjövő csak oly tanulók vétethetnek föl, kik ezen gym-
nasium vagy reáltanoda bizonyítványával igazolják, hogy 
ott a közvetlenül megelőző osztályt kellő sikerrel bevé-
gezték." A bizottság e javaslatot elfogadta. 

Az 54. §. elfogadtatik. 
Az 55. §. a tanárok minősítéséről és számáról szól; 

először csak a minősitvényről van szó, melyre nézve 
M o l n á r A. védelmezi saját szövegezését, mely igy 
szól: a „ n e m á l l a m i b i z o t t s á g előtt teendő szi-
gorlatok a miniszter megbízottjának jelenlétével s részvé-
tével eszközöltetnek. " P u l s z k y Á. ellene szól a javas-
latnak s ugyanazon állami fórum előtt kíván ezekkel is 
vizsgát tétetni, s kijelenti, hogy ha nem fogadja el a bi-
zottság, külön véleményt ad be. H o f f m a n n elfogadja 
Molnár javaslatát. M o l n á r hangsúlyozza, hogy csak nyil-
vános főtanodák melletti képezdék minősíthetnek közép-
tanodai tanárokat. S z i l á d y Á. elfogadja Molnár A. 
szövegezését. 

A tanárok számát illetőleg M o l n á r Ü . azon elv-
ből indult ki, hogy inkább kevesebb tanár legyen jobb 
fizetéssel mint megfordítva. S z i l á d y Á. a 6 és 4 osz-
tályú tanodáknál elégnek tart minden osztályra egy-egy 
tanárt. A többség Molnár javaslatát elfogadja. 

ki 56. §. a középtanodai tanárok fizetését 1000 
frtban vagy egyenértékben állapítja meg a szálláson kivül. 

A január 27-ikén tartott ülésen mindenekelőtt a 
mult ülés jegyzőkönyve hitelesíttetett. Az 57. §. utolsó 
bekezdése, Szathmáry j avaslatára, igy alakult á t : „Egyéb 
nem állami tanintézetek hatóságai kötelesek gondoskodni 
arról, hogy tanári testületeiknek egy-egy választott tagja a 
45. §. szerint tartandó országos értekezletekre elkül-
dessék. 

Azg58. §. azon föltételekről szól, melyek szerint az ál-
lam a nemállami középtanodáknak is segélyt nyújthat. Az a) 
ponthoz csatoltatik s ezek jövedelmei ugyanazo i intézet cél-
jaira fordítandók. A c) ós d) pontok mint együvé tartozók 
egyesittetnek. Az uf d) pont, mely a kormány befolyását 
biztosítja az állami segélv arányában, csekély stylarig 



változtatással elfogadtatik. Az e) pontnál beiktattatik, hogy 
az állami segély add ig tartatik fenn mig az illető tanodai 
hatóság a szerződést föl nem bontja ; illetőleg szükségli. A 
59. §-t mely az államfölügyelet gyakorlatáról szól, csekély 
irálymódositássál elfogadta a bizottság. 

A 60. §. a kormánynak azon jogáról szól, hogy 
a törvény szabványainak meg nem felelő középtanodát 
bezárhatja. V á r a d y G. itt azon aggályát fejezi ki, hogy 
az állam nem lesz azon helyzetben nagyidéig, hogy az igy 
bezárt tanintézetek helyére mást áliitson. Kérdi, nem le-
hetne-e valamely átmeneti intézkedést hozni be, például a 
nyilvánosság megvonását. M o l n á r A. Az, hogy vala-
mely intézet magánossá azonnal lehet, mihelyt mint nyil-
vános bezáratott, s ha a kellékeknek nem felel meg, be-

záratik m i n t i l y e n . 0 más sanctiot nem tud képzelni. 
Hiszi, hogy az állam képes lesz a netalán bezárandók 
helyett másokat állitani. V á r a d y fél a közszellem 
hanyatlásától, S z a t h m á r y a határidőt kevesli, tekin-
tettel mind az állam, mind a nemzet anyagi erejének je-
len hanyatlott helyzetére; azért az ajánlott 3 félévi meg-
intést legalább 3 évire kívánja kinyujtatni. 

Az V ik fejezet, mely a magán-középtauodákról 
szól, már a miniszteri szövegezés szerint vétetett fel. Ez 
az egészségügyre és tanári képesítésre vonatkozó módo-
sitványokkal elfogadtatott. 

T . A . I ^ t O 

Weber S. „Vallás-oktatása" és a dunántuli ev. 
egyházkerület népiskolai bizottmánya. 

A Prot. Egyházi és Iskoli Lap egyik mult évi szá-
mában, Weber S. „Christl. Religionsunterricht" cimü mü-
vét ismertetvén, azon óhajtását fejezte ki, vajha e köny-
vet magyarra is lefordítaná valaki, némely csekély 
változtatással. Vártam egy ideig, —- nem mozdult senki. 
Fogtam tehát én és lefordítottam, figyelemben tartván a 
prot. lap. megjegyzéseit hogy a honi történetből is legye-
nek benne példák stb. 

Azt remélve, hogy az egyházkerület a könyvecskét 
iskolai tankönyvül elfogadja, vagy legalább ajánlja, — sőt 
még talán ki is adja ( ! ?) , benyújtottam a kéziratot a 
vasi közép esperességhez, ez azt pártolva terjesztette fel 
a kerülethez. Oda csavargott fél esztendeig. Végre a na-
pokban megkaptam a kerület népiskolai bizottmánya jegy-
zőkönyvével együtt, mely szerint: 

„A bizottmány a nevezett munkát figyelemmel 
átvizsgálván, a feletti véleménye a következőkben öszpon-
losult: 

tekintve, hogy a munka a hit ós erkölcstant nem szer-
ves egészben, hanem csak s2étszórvas egyes töredékekben 
adja elő, s igy címének meg nem felel, 

tekintve, hogy használatban levő e nembeli tan-
könyveinket fölül nem múlja; 

tekintve, hogy az elbeszólesekből levont tanúságok 
több helyütt erőszakoltak ; végre 

tekintve, hogy a dolgozat nyelvezete a magyar 
nyelv szellemével több helyütt ellenkezik — jelen 
munkát azon célra, melyre készítve van, nem ajánl-
hatja." 

No jó! Legyen. Hanem én még egy kevéssel 
többet is szeretnék tudni. Szeretném egy kissé tájékozni 
magamat a felől, hogy hát voltaképpen milyen legyen az a 

jó vallási tankönyv ? Hogy ha netalán még valaha 
ilyes mire adnám árva fejemet, a tisztelt bizottmány-
nak valami inkább szája ize szerint valót készít-
hessek. 

Azért, kérem, ne tiltsa fáradságát — legyen oly 
szives valamelyik tagja a tisztelt bizottmánynak, és feleljen 
meg következő, nem kötekedni akaró, hanem világosságke-
reső kérdéseimre. 

Először is azt róvja fel a bizottmány véleménye 
a könyvnek hibául, „hogy a munka a hit- és erkölcstant 
nem szerves egészben, hanem csak szétszórva egyes töre-
dékekben agja elő." 

Igazán ? Komolyan hibául tudja e be a bizottmány 
a könyvnek ezen tulajdonságát ? Alig birom elhinni. El tet-
szett-e olvasni a könyv előszavát is, mely előre kijelenti, 
hogy a munkának épen az a célja, hogy külön tárgyaljon 
világosan, a gyermek felfogásához mérten egyes vallási 
igazságokat. És hát ez hiba ? 

No akkor ugyan meggyülik önöknek a baja minden 
ujabbkori paedagogussal ! „Kétségbe vonhatlan tény, hogy 
a vallástani igazságok, történeti adatokkal támogatva an-
nál mélyebb gyökereket vernek a gyermekek szivében . . . 
nem épen az-e a baj, hogy mindjárt a kezdőknél rendsze-
resen adják elő a vallástant ? Holott a gyenge elme in-
kább megbírná a tejet. — Hát a históriát mindjárt rend-
szeresen adják-e elé ? És ha töredéket adnak a gyenge el-
mének a szemléleti tantárgyaknál, nem tanácsos-e ilyenek-
kel táplálni azokat elvont dolgoknál ?" 

A mint tetszik látni, ez idézet. Szolgálhatok még száz 
ilyennel a legjelesebb pedagógusoktól. 

Egyébiránt hogy rendszer van a munkában, azt 
lehetetlen észre nem vennie mindenkinek a ki „a neve-
zett munkát figyelemmel átvizsgálta." Az a rendszer van 
benue, hogy a közelievőről az ismeretesről, a családi 
körből halad a távol levőre, az ismeretlenre, az istenre. 
Nem hittem volna, hogy ez hiba legyen, míg a bizottság 



véleményét nem olvastam. Igy tehát én szegény fejem, 
Weber S. meg egyebek hiában tanultunk ugy kis paeda-
gogikát, hiába olvassuk az ujabb munkákat, jobb lett volna 
azt az időt babtisztogatással tölteni, legalább nem ron-
tanék a levegőt ilyen haszontalan irkaíirkával. 

Most látom csak (köszönet a t . bizottság útbaigazí-
tásának) mennyire tévedtem eddig. Én például, hogy csak 
egyet említsek az ujabb természetrajzi tankönyvek közül, 
módszerét tekintve, eddig legjobbnak tartottam a Kriesch 
félét, mely nem kezdi hosszú bevezetéssel, nem taglalja, 
hogy miben különböznek a testrészek, és ennek folytán 
hány osztályba meg alosztályba stb. osztatnak az állatok; 
nem kezdi sem az embernél, sem az ázalagoknál, hanem 
kezdi az állattant a kutya, a növénytant a hóvirág szem. 
léltetésével, és ugy halad lassanként az egyesek és fajok 
közt való különbségre. Most tudom hogy ez a könyv se 
jó „mert nem szeves egészben, hanem csak szétszórva 
töredékekben adja elő- a tananyagot. Pedig lám nem csak 
népiskolák, hanem még gymnasiumok is használják ezt a 
szervetlen rosz könyvet. No : errare humánum est, majd 
eszükre térnek — talán. 

Hogy „a munka címének meg nem felel" azt nem 
értem. Ha „szerves hittan" volna a cime, akkor érteném, 
de a címlapon csak ez áll : „keresztyén vallásoktatás"; 
és ha na ég oly szervetlenül összevissza hányt vetetten van-
nak is benne eléadva a vallási dolgok, azért nem „vallás-
okta tás"^ az ? 

A második kifogás ez : 
„hogy használatban levő e nembeli tankönyveinket 

fölül nem múlja." 
Ezt a pontot itt, m á s o d i k pontul nem tudom 

mire vélni. Ha mégis elől állana, mintegy a bizottság 
általános véleménye, a többi pontok pedig mint ennek 
magyarázatai következnének! — De azt mondani, hogy 
ez a könyv rosz, aztán meg mindjárt azt: hogy az eddigi 
(jó! ?) tankönyveket felül nem múlja, és igy egészen ál-
talánosságban mondani, legalább is feleslegesnek tartottam. 
Hanem, talán az exegesist nem oly egészen hiába hallgat-
tam, mint a paedagogikát. Megpróbálom az auctort saját 
magából magyarázni. 

A ker. gyül. ez évi jkönyve 46. pban ez áll : „Ol-
vastatott a népiskolai bizottság hivatalos jelentése stb. stb. 
az egyházkerület felkéretik stb. nem kellene-e 

5. A tanitó-conferentiákat megbízni, hogy . . . határoz-
zák el, hogy mely reál tankönyvek vétessenek be ugyanazon 
esperesség iskoláiba?" Tehát c s a k a r e á l tanköny 
vek? És emlékszem, hogy ama gyűlésen is a tárgyalás 
alkalmával mintegy hangsúlyozva volt, hogy a r e á l tan-
könyvek. (Ott is akartam szólni, de azon a gyűlésen annyi 
az üres szószaporítás, hogy az embernek minden kedve el-
megy a belevegyüléstől.) 

Hát a vallási tankönyvek ! ? 
E két idézett pont összevetéséből én azt a következ-

tetést vonom, hogy a tisztelt bizottság igen meg van elé-
gedve „ha-sználatban levő e nembeli tankönyveinkkel" 
és mig egyéb tankönyveket oly szaporán adnak ki egy-

másután, hogy egyik a nyomdában éri a másikat, mind-
annyiszor változtatva, javítva rajtuk egyetmást; nekünk 
mainap is elégséges az a mit ezelőtt háromszáz eszten-
dővel irt Luther az a k k o r i k o r n a k , egy tőlünk 
i d e g e n , a német népnek, annak szája izének, és -még 
hozzá felnőttek számára, nekünk elég jó a leggyengébb 
zsenge gyermekek oktatására a káté, azon kivül nincsen 
másban üdvösség. Felesleges sőt káros minden egyéb, mert 
az szent és sérthetetlen. Talán még csalhatatlan is ? 
Talán a kátét is a szentlélek diktálta betűről betűre ? 
Eszembe jut az alexandriai bibliotbeka elpusztitójának bölcs 
mondása. 

Nem tudom, fején talál tamé a szeget? de (ne 
sértse szavam a t. bizottságot), mintha valami dániai 
szagot éreznék. Tiszántúl, Dunántul, Róma, vaskalap. Nem 
tudom, hogyan jutnak épen most ezen szavak eszembe? 
ugy látszik, a szentlélek súgja és kényszerit azokat ide Ír-
nom. Pedig hát sem egymásra, sem a tárgyra semmi vo-
natkozással nincsenek. 

Hosszan tartana itt széltében hosszában kifejteni aztt 

hogy miért tartjuk mi (mert többen vagyunk) a kátét 
mind magára a vallásra, mind a gyermeki lélekre nézve 
károsnak, és az iskolából mielőbb pusztitandónak (1. a szóban 
levő munka előszavát.) 

Csak a következőket jegyzem meg: 
Azt hallottam egyszer, hogy nem jó az, mikor vala-

mely már régebben szoptató anya nyújtja emlőit az új-
szülöttnek, mert ennek gyomra még nem alkalmas a 
régibb, sűrűbb tej megemésztésére. — Nekem meg már 
gyermekségem óta, mintha valami megemészthetetlen 
eledel megfeküdné a gyomromat, alighanem a káté. Fiat 
applicatio. 

A harmadik kifogás az volna, hogy: 
„az elbeszélésekből levont tanúságok több helyütt 

erőszakoltak." 
Hogy egészen tökéletes munkát irt volna, azt ugy 

gondolom Weber maga se hiszi. Meglehet, hogy itt-ott 
szükséges egy-egy útbaigazítás, hogy a gyermek az elbe-
szélt történetből az alája irt tanúságra rájöjjön; de hát 
arra való a tanitó magyarázata ! Mert azt talán csak 
nem gondolja senki, hogy az e könyvben foglalt elbeszélé-
seket a belőlük vont tanúságokkal együtt minden magyarázat 
nélkül be kell magoltatni! 

Azt talán csak megengedi a t. bizottság, hogy ezen 
könyv elbeszéléseiből levont tanúságok közel sem oly erő-
szakoltak, mint a katechismus magyarázatai. Mert abból, 
hogy Absolon vétkezett a t y j a ellen és bünhödöt t> 
azt kimagyarázni, hogy az a n y á n k a t is szeretnünk 
kell; abból, hogy egy egyszerű falusi leány a király bőkezű 
ígéretei közben is beteg a n y j á r a gondol, azt hogy 
tiszteljed a t y á d a t és anyádat; az esetnél, hogy az 
e n g e d e t l e n Jancsi nem kap vásárfiát, például állí-
tani Tóbiást, a ki atyjának mindenben e n g e d e l m e s ; 
(ezek a megrótt helyek) azt gondolom nem valami nagy 
mesterség. Mig ellenben igen jól emlékszem, hogy a ka-
techismus tanulása közben gyermek-észszel sehogy se 



tud tam megértem', hogyan teheti p. az ötödik, va^y ha-
todik, vagy akármelyik parancsolat a z t : „hogy mi az ur 
istent féljük és szeressük?" „Hja, paraszt az más" mondaná 
az egyszeri biró. 

Yégre az utolsó kifogás, hogy: 
„a dolgozat nyelvezete a magyar nyelv szellemével 

több helyütt ellenkezik." 
Ez már csupán engőm illet, a fordítót; nincs is 

ellene kifogásom. Elismerem, megvallom: mea culpa, hogy 
én nem tudok tiszta magyarsággal irni, kivált mikor 
idegen példány van előttem, nem is csoda ez nálam, ki 
a tudományos munkákat többnyire németben olvasom, 
mert a magyarok kificamított magyarságát nem értem. 
De — socios habeo —, ezen hibában sinlődünk igen sokan, az 
egész sajtó, még néha-néha maga a nyelvtisztitó „Nyelvőr" 
is. Épen ezért általnézetem a munkát másokkal is, mi-
előtt nyomdába adnám. Hanem igen szerettem volna, ha 
a t. bizottság mig „a munkát figyelemmel átvizsgálta", 
mindjárt meg is jelölte volna azon helyeket, melyeket a 
magyar nyelv szellemével ellenkezőknek ta r t ; mert ebben 
a „nyelvő^ös" világban könyen megesik, „hogy valaki épen 
azt találja helytelennek, a mi a legjobbnak bizonyul be." 
Meg aztán, gyanús vagyok benne, nem nézte-e a bizott-
ság azt is magyartalanságnak, a mi nem akart egyéb 
lenni, az eredeti néhol gyermekes elbeszélés modorának 
utánzásánál ? Hogy az utánzás talán roszul sikerült — az 
meg lehet. 

A népiskolai bizottmány jkönyvén kivül, kezemhez 
jött még a ker. könyvbiráló választmány két tagjának e 
könyvről adott véleménye is. 

Az egyik dicséretesnek és hasznosnak látja a mun-
kát, csak az „egy" szócskának többszörös használatát 
találja németesnek. Erre csak azt jegyzem meg, hogyaz „egy 
szócska sokszoros előfordulta soha se szép ugyan, de nem 
mindig germanismus. Mert hova kell magyarosabb ma-
gyarság mint népmeséink nyelve, és mégis hányszor 
nem halljuk: „e cc e r vót e g y ember, annak vót e fia 
meg e leánya." 

A másik biráló észrevételeiből kuriosumképpen köz-
lök néhányat. 

1. A gyermek anyja tilalma ellenére játszik a szép 
szalagu ollóval és megsérti a kezét. 

„A melyik gyermek késsel, ollóval megsérti kezét, 
oly kisded még, hogy engedetlensége nem esik betudás 
alá." (Én már jó nagy gyereket is láttam, hogy elvágta 
a kezét, aztán meg, hát a kisebbek példáján nem szabad-e 
a nagyobbaknak okulniok ?) 

„Nem szokott az olló szalagon függni." 
2. „Absolon. Legszebb ifjú . . . azért kevély és 

nagyralátó is . . . azt kellene erre gondolni, hogy a ki 
szép, kevély is." 

4. „Cukortörést nem bizzák gyermekre, aunálin-
kább — ha hagyja magát a cukor mellé alkalmazni — nem 
csinálnak belőle erényt." (Arról van szó hogy Margit en-
gedelmeskedett, akármit parancsolt az anyja. Hát az en-
gedelmesség nem erény ?) 

11. Sir 6. 7. Olyan barátot szeress, kit veszélyben 
ismertél meg . . „Ha nem forgunk veszélyben, senkit se 
szeressünk-e ?" 

12. „Büntetésül, hogy a mezőre . . . tehát jó öröm, 
vidámság, ha oda kimehetnek, — miképen vág ehez : A jó 
könyv legjobb barátom stb." (Arról van szó, hogy az is-
kolában mi történik? A jó gyermeket szereti a tanitó, a 
roszakat bünteti, ugy hogy mellőzi őket, mig a 
többinek örömöt szerez. Ehhez van aztán kapcsolva a 
vers: „A jó könyv legjobb baráiom, iskola kedves he-
lyem" stb.) 

13. Dologház. Az atya azt magyarázza fiának, 
hogy mi az a dologház, hogy ott a rosz embereket mun-
kára szorítják s néha meg is verik. Erre a biráló: 

„íme a botbüntetés embere! Veré3 által hogy ja-
vulna a bűnös, ezt a meséből nem látjuk ki." 

17. „Gyermek-bóka. Az állatkínzásról tanúságot 
adandó gyenge mese ez a béka-dobálásról. Békát do-
bálni csekély ahoz a mint az állatot (a házit) kínozni 
szokták." 

Tehát drasticusabb példák kellettek volna ? Hadd 
adom vissza melegében a tromfot: íme a modern ledér 
regények embere! mely regények ugyancsak kézzel fog-
hatólag rajzolják, drastikus példákban, a mai kor erkölcsi 
romlottságának cselekedeteit (1. M. 0. és N. V. 1873. 
utolsó szám ; — Képes Regónytár ; a francia regények). 
Nem tudom aztán melyik nevelő merné az ily olvasmá-
nyokat okulás, javulás végett adni gyermek vagy 
ifjúnak! 

18. Szeresd a virágot és ne féltsd szivedet; mert 
ki azt szereti rosz ember nem lehet. (Petőfi) „Ki a vi-
rágot szereti . . . rosz ember ne lehetne . . . merész ál-
lítás stb. stb. . . Véleményem . . a mesék e könyve iránt . . 
nem épülésre valók." 

Sapíenti sat. 
Hadd figyelmeztetem itt azokat, a kik talán dog-

máikat, vagy magát a vallást féltve iszonyodnak ezen ve-
szedelmes újító könyvtől, hogy Weber ezen könyve nem 
magában a v a l l á s b a n , hanem a vallás o k t a t á s -
m ó d j á b a n akar célszerű újítás lenni. Hogy aztán 
némelyek kényelmesebbnek találják a kateehismus kész 
kérdéseit és feleleteit kiolvasni, és a gyermekkel bema-
goltatni, ész nélkül elhadartatni, arról nem tehetünk, a 
a felett csak sajnálkozni tudunk. 

Legyen megbocsátva nekem, hogy e tárgyról ily 
hosszú replikát irtam. Nem annyira a magam házáért 
tettem ezt, mint inkább Weber könyve, ós azon oktatás-
tani irány érdekében, melyet az képvisel, s melyet én ignn 
célszerűnek és szükségesnek találok. 

Azért a munka, mind a mellett hogy a ker. bi-
zottságok elítélték, nemsokára meg fog jelenni: remény-
iem hogy minden tanitó, a ki nem a magoltatás, hanem 
az okszerű'értelmes tanítás embere, örömmel fogja azt 
venni. A kerület pedig talán csak nem teszi meg azt, 
hogy e könyvet népiskoláiból kitiltsa. 



Ha nem életrevaló, majd semmivé lészen : Ha pedig 
istentől van, ti el nem nyomhatjátok. (Csel. 5. 39.) 

T u r c s á n y i A n d r á s . 

Mi tartozik a népiskolai vallás-erkölcsi tananyaghoz 
mi nem ? 

E kérdést e lapok mult évi 46. számában tettem fel. 
Weber ur szives volt e kérdéshez hozzászólni (51. szám). 
Néhány ismeretes német szakkönyvből vett idézeteit szí-
vesen aláirom s in theoria helyesekül már régen elismer-
tem, egy téves feltevését azonban helyre kell igazitanom. 

W. ur ugyanis azt mondja : „Akárhogy szándékozik 
B. ur az e g y h á z i t a n t megrostálni, álláspontja rael 
lett az alaptanokat nem küszöbölheti ki, mert azok kiha-
gyása vagy megrostáltatása — mint maga mondja — az 
egyház kizárólagos jogaihoz tartozik." 

W. ur tehát abban a véleményben van, hogy én az 
e g y h á z t a n a i t , d o g m á i t akarom a fönt feltett 
kérdés rovata alatt megrostáltatni. Biztosithatom igen tisz-
telt ellenfelemet, hogy ez eszem ágában sincs. Sőt a kér-
dés világosan a népiskolai vallás-erkölcsi t a n a n y a g r ó l 
szól, nem pedig az egyház d o g m á i r ó l . Ez pedig igen 
igen nagy különbség. Legyen szabad e különbséget néhány 
szóval kitüntetnem. 

Az egyház főbb d o g m á i t maga W. ur sorolja 
elő fent emiitett válaszában. Ezeket tehát annyival inkább 
mellőzhetem itt is, a hol csak az egyház d o g m á i és a 
népiskola vallás-erkölcsi t a n a n y a g a közötti különbsé-
get akarom kiemelni, mert azokat nemcsak megrostáltatni, 
de még jelen cikkem tárgyává tenni sincs szándékomban, 
minthogy azokat ugy is ismeri s tán nálunk jobban ismeri 
e lapok olvasó- közönsége. 

Népiskoláink vallás-erkölcsi tényleges t a n a n y a g a 
pedig, melyről én akarok szólni, a következő: 

1. Bibliai történetek. 
2. Egyházi énekek. 
3. A reformatio története. 
4. Káté. (A dogmák rendszeres átné^ete.) 
A két első szám alatti tananyag tehát egészen ki-

kerülte W. ur figyelmét, s a harmadikról is mint nem 
kérdésemben fekvőről szól mellesleg. 

A ki pedig megfordult népiskoláinkban, az tudja, hogy 
épen a bibliai történetek teszik népiskoláinkban a fő val-
lás-erkölcsi tananyagot, még pedig mind terjedelmük, mind 
tartalmuknál fogva. Azért én főleg ezeket, — a bibliai tör-
téneteket — tartottam s tarthattam csak szem előtt, ha ter-
mészetes sori akartam taitani. De még akkor is, ha mint 
W. ur csak a k á t é t értettem volna a t a n a n y a g 
alatt, még akkor is a káté megrostálásának kérdése nem 
azt jelenthetné : hogy mely dogmákat tartsa fen ezentúl 
is a prot. egyház ? — mert ily felette idétlen kérdés nem 
fér hozzám ; hanem azt jelenthetné csak, hogy a kátéból 
mint n é p i s k o l a i tankönyvből, mely tanok volnának 
e g y e l ő r e mellőzendők s tán inkább a confirmátiói 

oktatás idejére h a l a s z t a n d ó k , tehát a l e l k é s z 
tanítására bizandók ? 

De mindezekről nem szólottam s az egyházi tan 
megrostálását teljesen és szívesen W. úrra bizom, ha ő 
azt, mint a „Reform- egylet" tagja, célszerűnek s kivi-
hetőnek tartja, s idejét s tintáját nem sajnálja. Magam 
pedig egyenesen themámhoz, a népiskolai vallás-erkölcsi 
t a n a n y a g h o z s ebből a b i b l i a i t ö r t é n e t e k-
h e z fordulok, melyekre vonatkozva azt mondom első cik -
kemben : „Sok olyat tanittottunk vallás gyanánt, ami nem is 
tartozik a vallás körébe, és viszont sok olyat nem taní-
tottunk ami odatartoznék." 

Nézzük e szempontból mindjárt Káin és Ábel tör-
ténetét. 

Előre bocsátom, hogy a kedélymivelés (szivnemesi-
tés) a vallásos nevelés alaki célja. A kedély pedig nem 
szavakkal, hanem tényekkel, nem leckék betanulása, hanem 
csak nézletek nyújtása által ápolható. Valamint a nemes 
vallás-erköcsi c s e l e k m é n y e k n e k , melyeket a 
gyermek 1 á t, vagy melyekről h a l l , határozottan jóté-
kony fejlesztő hatásuk lesz, ha különben a gyermek állás-
pontjának, miveltségi fokának megfelelnek, s átala fel-
foghatók; ugy bizonyos az is, hogy durva, erkölcstelen, val-
lástalan cselekmények határozottan csorbát fognak ejteni 
a gyermek igen gyengéd s felette érzékeny erkölcsi és val-
lásos érzületén. 

Azért az oly történetek elbeszélése, minő Káin és 
Ábelé, mellőzendő volna, akár s z ó s z e r i n t i értelmé-
ben fogjuk azt fel, akár csak a l l e g ó r i á n a k tekint-
jük. Mert az első esetben azt mondhatja a paedagogica : 
minek a hat éves ártatlan gyermeket arra tanítani, hogy 
ne ölje meg testvérjét, holott ez nemcsak hogy esze 
ágában sincs, de még nyilván meg is ütközik azon, hogy 
ilyesmi csak elő is fordulhat. Mi pedig lehetségesnek, sőt 
tettleg megtörténtnek tüntetjük fel előtte azt, a mit az 
ártatlan eddig nemcsak lehetetlennek tartott, hanem a 
mire egyenesen teljes életében nem is gondolt. 

Még nagyobb baj az, hogy nem is érte Káint valami 
kézzel fogható büntetés, értem oly büntetés, mely a g y e r -
m e k erkölcsi érzületét kielégítené. Mi a biblia alapján csak 
annyit mondhatunk, hogy Isten nem is engedé őt meg-
öletni (I. Mózs. IV. 15.), hanem elátkozván őt gonosz 
lelkiismerete mardosásainak adá át martalékul (14. vers). 
Ennyit mondhat a paedagogus annak, ki hajlandó szó-
szerint értelmezni e történetet De akadhat olyan is, k i 
csak allegóriának tekinti, azt mondván, hogy e történe-
teeskében az emberek szaporodtával bekövetkezett létért 
való küzdelem (testvérháború) van személyesítve. 

Ez esetben, azt mondjuk, nem tartozik e történet a 
vallásos, hanem a világtörténelmi tananyag közé. 

Tény az, hogy e történet a vallásos tananyag közé 
felvétetett s tettleg taníttatik. Mit tehet e téuynyel szemben 
a paedagogus? Hatalmunkban van-e, akárW. urnák, akár 
nekem, akár mindkettőnknek azt decretálni hogy e tör -
ténet egyszerűen kiküszöbölendő ? Vagy nem leend-e cél-
szerűbb ildomosabb 



1. E tényt egyszerűen elfogadni, de azután 
2. A mennyire a paedagogusoktól telik, a szirtekre 

ós zátonyokra figyelmeztetni az érdekelteket nyilvános 
megbeszélés által, és 

3. Utasítást adni a történet oly felhasználására és 
tárgyalására, hogy az ne ártson s ha lehet használjon. 

E 3. pont által körülirt álláspontot foglalom én 
el, azt mondván, hogy csak az egyháznak állhat jogá-
ban s a j á t n é p i s k o l á i b a n , a vallásos tananyagot 
megváltoztatni s újonnan megállapítani. A paedagogus 
csak tanácsadóként léphet s lépjen fel, s igyekezzék az 
egyházzal közösen uj tanmenet megállapítása után töre-
kedni. És mivelhogy úgy az egyháznak, mint az isko-
lának egyiránt érdekükben van az élő vallásosság hü 
ápolása, nincs okunk kételkedni azon, hogy egyházunk 
szívesen meg fogja hallgatni érvelésünket, s hogy vele 
közösen biztosabban fogjuk a közös célt elérni mint egy 
oldalú önhatalmú eljárás által. 

Én nyereségnek fogom tekinteni, ha egyelőre csak 
a bibliai történetekre nézve (tehát a vall.-erk. tananyag 
tényleges főrészére nézve) érjük el azt, hogy a paedago-
gica kívánalmainak megfelelő tanmenetet állithassunk 
össze az egyházzal közösen. 

Ez, mondom, az én álláspontom. Nem úgy W. ur. 
ő mellőzi az élet tényeit, egy tollvonással megsemmisíti 
ÖL hatalmából a neki nem tetsző tananyagot, ide értve 
az egyház dogmáit is, nem levén hajlandó tekintetbe 
venni csak azt is, hogy az egyház tényleg csakugyan 
gazdája a saját zsebéből fen tartott iskoláknak. 

Az „ e g y h á z" szót természetesen protestáns érte-
lembenveszem, tehát nemcsak a lelkészeket, hanem az ezek-
kel bár helytelenül, ellentétbe állított u. n. világiakat is értem 
alatta. Jól tudom, hogy lelkészeink eléggé tájékozottak 
a nevelészetben arra nézve, hogy a népiskolai vallás-erköl-
csi tananyag megrostálásának égető szükségét ne csak 
érezzék, hanem mind elméleti ismereteikkel, mind gya-
korlati tapasztalataikkal hozzájárulván az uj tanmenet 
megállapítás ához; kellő támogatásban fogják a nevelésze-
ket részesíteni. De azt is tudom, hogy épen egyházunk 
önkormányzati jogánál fogva lelkészeink nem oly hatal-
masak mindenütt mint W. ur, hogy a jobbat egyszerűen 
decretálhatnáfr; hanem, nézetem szerint szükséges előbb 
az egyház egyéb egyes tagjait capacitálniok, az eszmét 
érlelgetni, s mielőtt az megtestesülhetne a népet jobb útra 
vezérelni. B á n h e g y i I s t v á n. 

B E L F Ö L D . 

Mélyen tisztelt szerkesztő ur ! Becses lapjának leve-
lezői közt egy különös egyéniség vonta magára figyelmemet 
a legutóbbi időben, ki nem elégszik meg azzal, hogy 
álnév alá rejtőzik, hanem még egy másik takarót is húz 
magára t. i. barátja nevében beszélget az olvasó közön-
séggel. Mire azonban egyátalában nem számítottam, a 
dupla paplanos ur csekélységemre is kiterjesztette nem 

érdemelt figyelmét ön becses lapjának f. é. 4-ik számá-
ban, amennyiben „komoly roszalását fejezte ki dunántul 
történt korteskedésszerü fellépésem fe le t t / ós e ránc-
baszedett homlokkal tett megrovását következő két idé-
zettel is megspékelte: „Causa patrocinio non bona peior 
erit" —íinterduin etiam laudarí nocet." tté 

Nem engedi önérzetem, hogy érdeme szerint vissza 
ne utasítsam ezen a nagy közönség előtt ellenem intézett 
hamis ráfogást. 

Az én fellépésem ugyanis abból állt, hogy egy ál-
talam igen ós méltán tisztelt lelkész ur, ki szerény el-
vonultságban, s mondhatni egyedül papi nemes hivatásá-
nak él, jó hírnevében nyilvánosan megtámadtatván, vé« 
delmére keltem a dunántúli nagyérdemű e. k. közönség 
szine előtt írásban és saját nevem alatt, tehát nyíltan és 
őszintén, mint becsületes emberhez illik, anélkül, hogy 
a superintendensválasztási kérdést, mire „Verax" ur cé-
lozni látszik, csak távolról is érintettem, vagy tárgyam-
mal sejthetőleg is kapcsolatba hoztam volna. Tanúm erre 
az egyházkerület irni és olvasni tudó minden becsületes 
tagja, mert védő soraimat a kerület minden egyházának 
megküldötteta. 

Különös fogalma lehet „Verax" urnák a morálról. 
Szabad, s talán illő és kívánatos is, hogy a tiszta jellemű 
és szelid lelkű egyházférfiak ok nélkül sárral dobáltassa-
nak, védelmezni pedig őket nem lovagias kötelesség, hanem 
korteskedésszerü fellépés, s talán utoljára még bűn is ? 

Az ily morál ássa alá és dönti romba előbb-utóbb 
egyházunk éptijetét. 

Nem rosz ügyet védelmeztem én, tisztelt Yerax ur, 
védelmem nem rontott az ügyön, melyet felkaroltam, és 
annyi a dicséretből sem ártott, mennyit a védelem oksze-
rűsége hozott magával. De annak, ki engem a nyilvános-
ság előtt megnevezni, és nevemet korteskedésszerü fellé-
péssel kapcsolatba hozni és eljárásomat bélyegző idézetek-
kel jellemezni jónak látta, legalább is becsületbeli köte-
lessége lett volna valódi nevét a cikk alá bigygyeszteni. 

Tessék kibújni Verax urnák az álarc alól, megfele-
lek neki is, ha baja van velem, épen ugy mint collegájá-
nak megfeleltem, ki elég bátorsággal birt saját becses 
neve alatt lépni fel. 

A nagyérdemű egyházkerületi közönség pedig, melyet 
örömmel kérek fel ós ismerek el birámnak, bizonyosan 
nem soká fog késni igazságos ítéletével, mert aligha csor-
dultig nem telt már béketürósének pohara. 

Ennyit akartam mondani „Verax" úrnak, s ha ezt 
becses lapjába felvenni méltóztatik, nagyon lekötelez. 

Kitűnő tiszteletem kifejezése mellett vagyok. 
Rév-Komárom. N a g y v a s y á r i Sándor, 

ügyvéd. 

Nagytiszteletü szerkesztőség! A k.-hőgyészi ev. 
gyülekezet kötelességének ismeri jóltevői emlékét nem csak 
jegyzőkönyvileg örökíteni, hanem nyilvánosságra is hozni, 
hogy a ker. meleg szeretet mint nyilatkozik cseleke-
detben. 



• V T T. S á n d o r J ó z s e f n é szül. K á 1 dy M á r i a 
asszonyság 200 forintot hagyományozott hőgyószi evang. 
gyülekezetünknek egy második harangra. A nemes szikra 
gyújtott; kicsiny s nagy sietett filléreivel, forintjaival a 
nemes adományt oly összegre emelni, hogy most már egy 
második 654 fontos harangunk is hivja az élőket, siratja a 
holtakat s hirdeti a tettben buzgó lelkek emlékét. Legyen ál-
dott a megboldogult nő emléke. 

Másik jóltevőnk m. gencsi leánygyülekezetünkben 
született, s somogymegyei Szőke Dencsen férjezett t. 
V ó s s e y L a j o s n é szül. R a d ó K r i s z t i n a asz-
szonyság, ki 600 darab ezüst huzast hagyományozott gyü-
lekezetünknek. 

De engedje meg a nt. szerkesztőség, hadd közöljem 
e lapok hasábjain szóról szóra a hagyomány kíséretében 
jött levelet. Az egyház, vallás, és a gyermekkori nevelő 
iránti hálával teljes levél az j es olyan levél, mely amel-
lett tesz bizonyságot, hogy ha kerülnek is oly vallástalan 
és erkölcstelen lelkek, kik a törvényes formák megtartá-
sával készült végrendeletet is kijátszani erőlködnek : de 
vannak olyan vallásos s kegyeletes lelkek is, melyek a 
minden törvényes formák nélkül kifejezett óhajtást is siet-
nek teljesíteni. 

A levél igy szól: 
„Különösen tisztelt tisztelendő ur ! Áldott emlékű 

jó anyánkat kegyeletes emlékei mindenkor melegeu kötöt-
ték a hőgyószi evang. egyházhoz, melynek kebelében gyer-
mekkorát élte. 

Az isten e kertjének akkori nemes keblű agg mü" 
velője a jó lelkű Beliczay Jónás volt — kedves emléké-
ben tartott — első nevelője : ki a nemes indulatu gyermek 
szivében gondos tapintattal ápolta a szelid női erkölcsök 
azon gyöngéd plántáját, melyből egy páratlan magasztos 
életnek sok földi boldogság-, de igen súlyos lelki szenve-
désekben is gazdag életiskolája egy oly eszményitett női 
jellemet fejlesztett, melyet mi — előbb birtokában boldog, 
most elvesztése fölött — megtört szívű gyermekei, az élet 
mindennapiságában ép oly nemesnek tanultunk tisztelni, 
mint a válságos pillanatokban felemelkedettnek imádni-

A gyermekévek kedves emlékeihez fordul a boldo-
gult egy 1860-ról keltezett, hozzánk címzett — általunk 
ereklyéi közt most feltalált — igazán bibliai levelében, a 
hőgyészi sz. egyházat jelölve meg azon helyül, „hol az 
isten jóságába vetett hit szülte buzgóságot tanulta", a 
azon óhajtását fejezi ki, hogy „kegyeletes emléke némi 
jeléül" a hőgyészi ev. egyház 200 „igaz ezüst forintban" 
részesüljön — többféle kegyeletes hagyományai között — 
hagyatékából. 

Midőn e sz. kötelességünket teljesitendők, 600 darab 
igaz értékű húszast, s igy 200 valódi régi ezüst forintot 
átküldeni szerencsénk van, bátrak vagyunk tisztelendősé-
gedet felkérni, mikép ez összeget illetékes helyre átszár-
maztatni s annak az ő szellemében leendő hova fordí-
tásáról a tiszt, gyülekezettel egyértelmüleg rendelkezni 
méltóztassék, sat. sat. Szőke-Dencs, Véssey Sándor s. k. 
Vóssey Mihály s. k." 

Midőn a fentebbi soroknak becfes lapjában való közlését 
kérném, *) maradtam K.-Hőgyész, dec. 29-én 1873. H e-
r i n g J á n o s , hőgyészi ev. lelkész. 

Külföldi egyház és iskola. 
(Folytatás. Az osztrák birodalmi tanács elé terjesztett 

c o n f e s s i o n a l i s törvényjavaslatok.) 

A 9. §. szerint minden egyházi hivatal és javadalom 
megürülése az országos hatóságnak bejelentendő. A 14. §. 
kötelezi a püspököket, hogy rendeleteiket, instructióikat, 
pásztorleveleiket stb. a közzététellel egyidejűleg a politikai 
országos hatósággal tudomás végett közöljék. A 15. §. igy 
szól. Ha ugy találja a kormány, hogy a nyilvános isteni 
tiszteletre vonatkozó valamely egyházi rendelet ellenkezik 
a nyilvános tekintetekkel, betilthatja. Az egyházi hatósá-
gok kötelesek a nyilvánosan megtartandó isteni tiszteletre 
vonatkozó minden rendeletet a közzététel előtt az illetékes 
államhatóságnak bejelenteni. A 16. §. szerint az egyházi 
hivatali hatalmat soha sem szabad arra használni, hogy ál-
tala az állampolgári jogok gyakorlata, vagy a törvények-
nek való engedelmesség meggátoltassák. A 22. §. szerint 
a kormány mindig követelheti, hogy az egyházi stolaillet-
ményekre vonatkozó rendeletek, melyek a helyi és időbeli 
körülményeknek meg nem felelnek, czélszerü módon meg-
változtattassanak. A 23. §. megszabja, hogy egy papi cse-
lekvény teljesítése sem tehető függővé a stolailletmény 
előleges kifizetésétől. A stola-illetményekre vonatkozó ren-
deletek szabványai elleni contraventiók a közigazgatási 
hatóság által pénzbirsággal büntetendők. (24. §.) A kath. 
theologiai facultások szervezete külön törvényben szabályoz-
tatik. (28. §.) A patronátusi törvények külön törvényes 
szabályozásnak tartatnak fenn. Addig a mostani szab-
ványok maradnak érvényben. Egyes esetek megítélésénél 
mindig azon alapelv alkalmazandó, hogy a patronatusi 
terhek csak a patronatus alatt álló templom és javadalmak-
ra vonatkoznak. (30 §.) A 36. §. szerint az állami cul-
tus-igazgatás jogosítva van az egyházi intézetek törzsva-
gyonának épentartása felett őrködni. A többi szakaszok 
általában az egyházi vagyon kezelésére vonatkoznak. Az 
58. §. szerint az állami cultus-kormány köteles a felett 
Őrködni hogy az egyházi közegek hatáskörüket túl ne| lép-
jék. — E czélból a hatóságok minden törvényesen megen-
gedett kényszer-eszközt igénybe vehetnek. 

A második törvényjavaslat a kolostorok külső jog-
viszonyaira vonatkozik. Egyházi testület alakítására (rend, 
congregatio s tb) vagy ilyennek betelepedésére, állami hely-
benhagyás szükséges. (1. §.) E helybenhagyás iránti kér-
vényt az ahhoz csatolandó alapszabályokkal együtt a tar-
tományi főnöknek, ez pedig a cultusminiszternek terjeszti 

*) Nagy örömmel, készséggel mutatjuk tel a vallásos buz-
góság, kegyelet ily szép virágait a nagy közönség előtt, ha ennek 
közlésével mégis pár hétig késtünk, mentsen ki bennünket a sok 
árvaházi adakozási jegyzék, melyek sok helyünket elfoglalják. 

Szerk, 



fel. (3. §.) Az engedély, állami helybenhagyás nem adatik 
meg, ha az illető testület czélja ellenkezik a közrenddel, 
erkölcsiséggel és államgazdasági tekintetekkel (5. §.). Az 
államkormány a fennálló corporatióktól is bekérheti utóla-
gosan az alapszabályokat vagy más szabványokat, (6. §.) 
— A 8. 9. és 10. §§. az egyházi testületek esetleges felosz-
latásáról foglalnak magukban határozatokat. Ez eset akkor 
áll elő, midőn a testület tagjai oly tetteket követnek el, 
melyek a közrendet és családok békéjét zavarják és veszé-
lyeztetik, vagy ha testületi elnökök ismételten oly bünte-
tendő cselekmények miatt Ítéltettek bűnösöknek, melyek 
birvágyból származnak, a közerkölcsiséget sértik, vagy 
általános bosszúságra ingerelnek. Ha az egyházi testület 
tagja kijelenti a politikai hatóság előtt, hogy ő nem akar 
többé tagja lenni a testületnek, az állam részéről a testü-
letből kilépettnek tekintetik. (13. §.) A testületi főnökök 
tartoznak minden évben az államhatóságnak bejelenteni a 
testületi tagok összes számát, ugy szintén a tőrtént vál-
tozásokat és az előfordult fegyelmi büntetéseket. (16. §.) 
Alapítványok, ajándékozások és legatumok egyházi testü-
letek javára a 20. §-ban körülirt esetekben, nevezetesen, 
ha az illető vagyonrész 3000 frtot felülhalad, állami hely-
benhagyástól tétetnek függővé. Ha az a gyanú támad, 
hogy az egyházi testületek belsejében törvényellenes dolgok 
mennek végbe, a politikai hatóság vizsgálatot tehet. (25. §.) 
Külföldi egyházi testületek letelepedése és belföldi birtok 
szerzése szintén állami helybenhagyástól függ. A törvény-
javaslat 30 §-t foglal magában. 

A harmadik tvjavaslat a javadalmi birtokok hoz-
zájárulását szabja meg a vallásalaphoz a kath. cultus 
szükségletének fedezésére. E hozzájárulás a vallásalaphoz 
10—10 évi időközökre állapittatik meg. Ez idő alatt 
kitesz a hozzájárulás a vallásalaphoz 10,000 forintnyi 
birtok után 7.%-ot , 10,000 frtnál nagyobbnál 17 2 %-ot 
és felemelkedik 400,000 frtnál nagyobb birtoknál 1272°/0-ra. 
(9. §.) E járulók a rendes lelkészi jövedelmek javítására, 
továbbá oly cultus célok által igényelt kiadások fedezésére 
fordítandó, melyek eddig elölegképen az államkincstárból 
fedeztettek. E javaslat harmincegy §-ból áll. 

A negyedik javaslat 17 §-t foglal magában és a 
vallási társulatok törvényes elismeréséről intézkedik, 
melyből kiemeljük e határozmányokat: 

Egy eddig törvényesen el nem ismert hitfelekezet-
nek a következő feltételek alatt adatik meg az elismerés : 
1. ha hitvallása, istentisztelete és alkotmánya nem tar-
talmaz törvényellenes vagy az erkölcsiségbe ütköző tant; 
2. ha olyan elnevezést visel, melynek megengedése nem 
foglal magában más vallásúak iránt sértést; 3. ha biz-
tosítva van legalább egy községnek törvényes módon 
való felállítása és maradandó fennállása. 

Ha e feltételeknek elég van téve, a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter kimondja az elismerést. Ez elismerés 
által a vallási társulat részesévé válik mindazon jogok-
nak, melyek az állami törvények értelmében a törvénye* 
sen elismert egyháai és vallási társulatokat megilletik. Ez 
elismerés azonban nem ad igényt állami segélyre. 

Valamely a törvény alapján elismert vallási feleke-
zet tagjául csak az tekintendő, ki egy rendesen megalakult 
hitközséghez tartozik. 

Arra, hogy az e törvény alapján elismert vallási tár-
sulatok hitfelekezeteket alakítsanak, vagy a meglevő hit-
községi kerületek kölcsönös határai megváltoztassanak, ál-
lami jóváhagyás igényeltetik. A jóváhagyást az első eset-
ben a vallásügyi miniszter adja meg, egy^tértőleg a 
belügyminiszterrel; a második esetben a tartományi ha-
tóság. 

Egy elismert hitfelekezet községében lelkészül csak 
osztrák állampolgár alkalmazható, kinek magaviselete er-
kölcsi ós állampolgári tekintetben teljesen kifogástalan, és 
ki általános műveltségét legalább is nyolc évi gymnasiumi 
tanulmány kimutatásával bizonyította. 

L i p c s e i l e v e l e k . 

III. 
(A kötelező 'polgári házasság behozataláról Németor-
szágon. Ellenzői és érvelésüli jogosultsága. Szemelvényék 

egynéhány ujabb vallás-bölcsészeti műből.) 

Nagytiszt, szerkesztő ur! Becses lapjában közölve 
volt már ama törvényjavaslat, melyet a porosz kormány 
az anyakönyvek vezetéséről és a házasságkötésről az or-
szággyűlés elébe terjesztett; felemlittetett az is, hogy 
Falk cultusminister és Bismark herceg minő nyilatko-
zatokat tettek e javaslat ellen intézett támadásokra. Nem 
akarván ismétlésekbe esni, csupán arra szorítkozom jelen 
tudósításomban, hogy általánosságban mondjak el egyet s 
mást e szőnyegen levő fontos ügyről. 

A polgári házasság intézménye tudvalevőleg Né-
metországon nem újság. Az úgynevezett rajnai tartomá-
nyokban, melyek közé a rajnai bajor-, poroszország ós 
Hessen számítandó, érvényben van az mind ez ideig a 
„code civil" rendelete következtében. Franciaországtól 
nyert jellegét hiven megtartotta, ós sokszoros benső vál-
tozásai dacára sem lehetett azt elnyomni. Az ujabb időben 
több német államban erősen hangsulyoztatott ós tényleg 
be is hozatott a kényszer-polgáriházasság, mely szerint 
még azon esetben is érvényesen köthető a házasság, hogy 
ha az egyházi esketés felekezeti dogmatikus szempontból 
nem volna eszközölhető. Ezt látjuk keresztülvive itt Szász-
országban is, az 1870-ki dissidens-törvényben, mely ál-
tal legfőkép azok irányában történt kedvezés, kik a szász 
törvényekben ez ideig el nem ismert felekezetekhez tar-
toztak ; Poroszországban is ez történt még jóval előbb, 
részint az említett okból, részint azért, mert gyakran 
fordult elő, hogy törvényesen elválasztott személyeket 
a katholikus papok nem akartak újra megesketni. A kö-
telező polgári házasság eszméjét is megtaláljak az 1848-
dik évben ugy Németországon, mint Poroszországban fel-
színre jutott eszmék között, de gyakorlati keresztülvi-
tele az utókornak tartatott fenn. 1859-ben a' szabadéivü-
ség zászlóját az államhatalomra jutott uj kormány len-
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getni kezdvén, javaslatot nyújtott be a kamrának a fa-
kultatív polgári házasság behozatala iránt, de meg ekkor 
is hajótörést szenvedett törekvése. 

E futólagos történeti áttekintéssel eljutottunk a leg-
közelebb történtekhez, midőn a porosz kormány szüksé-
gesnek látta a kötelező polgári házasság behozatala ügyé-
ben nyújtani be javaslatát. E lépése indokát azon heves 
összeütközésben kell keresnünk, mely az öntudatra ébredt 
állam és a katholika egyház túlkapásai között természet-
szerűleg fejlett ki. A porosz egyházi törvények bizonyos 
feltételeket állapítottak meg, melyeknek teljesítése után 
ismeri el az állam a katholikus lelkészek lelkipásztori 
működésének jogosultságát. A hol e feltételeknek nem 
felelnek meg, ott igen természetesen az állam nem is-
merheti el az oly házasság érvényét sem, melyet az ille-
téktelen lelkész kötött. Valamint megfordítva a katholika 
egyház is nem törvényes házasságnak, hanem csak concu-
binatusnak ismerné az oly lelkész által eszközölt házas-
ság-kötést, ki az állam szabta feltételeknek mindenben 
eleget tesz. Ilyen körülmények kőzött egyedül segítő esz-
köz csupán csak az lehetett, a mit a modern állam és 
jog-elmélet feltétlenül követel: szakítva a hagyománynyal 
oly intézmények hozatala, melyek az állam és egyház kü-
lünválását nyíltan kifejezik. Az államnak ki kellett nyi-
latkoztatni, hogy a házasságot polgári szerződésnek te-
kinti, és azon módozatokkal akarja megejtetni, melyek az 
ily szükséges intézményre nézve lényegesek ós nem törődik 
vele hogy ha ezen módozatok szoros megtartása után 
a házas felek igénybe veszik még az egyházi áldást is. 
Ez lényege a kötelező polgári házasságnak melyben az 
állam és egyház különválasztásának elve a házasság-jog-
ban világosan és következetesen kifejeztetik. 

Hogy a polgári házasság két főalakja, a fakultatív 
és kőtelező közül melyik bir nagyobb előnynyel, nem 
fejtegetem ezúttal; e ki e tekintetben bővebb felvilágo-
sítást óhajt, feltalálhatja e lapok mult évi folyamának 
673-ik lapján, hol a polgári házasság eszméje fejteget-
tetvén, kimutattatik, hogy a fakultatív polgári házasság 
mint félrendszabály célhoz nem vezet. E közleményemben 
a polgári házasság behozatalát illetőleg a következő sorok 
foglaltatnak még: „Még csupán egy nehézséget akarok 
felemlíteni a polgári házasság ellen, mely főképen nehéz-
ség a mi részünkről. Nálunk a papi jövedelem oly csekély, 
hogy bámulnunk kell a protestáns pap önmegtagadását; 
nélkülözések kőzött folytatja nem egy protestáns pap ne-
mes missióját, s az élet gondjai, családja feletti aggodal-
mai malomkő gyanánt nehezednek lelkére, de ő azért 
munkálja Isten országát ernyedetlenül, nem lankadva. A 
protestáns papi jövedelem egy részét, és pedig jelentékeny 
részét képezi az esketés és anyakönyvi kivonat dija; mi 
lesz már most a mi szegény papjainkkal, ha a polgári 
házasság behozatalával, különben is csekély fizetésük je-
lentékenyen apadni fog ?" E sorok értelmét, melyet hazai 
viszonyainkra vonatkozólag irtam akkor, midőn a polgári 
házasság behozatala országgyűlésükön szóba jött, tette 
ellenzésének központjává a poroszországi evangelikus pap-

ság, tömegesen szólalván fel azon anyagi hátrányok miatt, 
melyek az anyakönyv-vezetés és a házasság polgárosítása 
folytán reá háromolnak. E felszólalásokat, a mennyiben 
ezen egy pontra vonatkoznak, részemről teljesen jogosultnak 
tartom. Az állam kötelessége, hogy midőn saját érdekében 
oly intézményeket léptet életbe, melyek alattvalóinak nyu-
galmát és békéjét biztositják, megillető jogaikat megadják 
az egyházi túlkapások ellenében, a létező alapot tekintetbe 
vegye, és a radikalis felforgatás helyett a jogos érdekek 
kielégítését eszközölje. Megkívánja ezt a papság tekinté-
lye és a társadalomban elfoglalt állása, de megkívánja 
másfelől a méltányosság elve is, mely nem tűrheti, hogy 
az állam bizonyos nagy számú lakosai megrövidítést szen-
vedjenek az állam érdekében. 

Ha csak ez a tekintet vezette volna a porosz pap-
ságot a sajtó utján történt felszólalásában a célba vett 
polgári házasság megtámadására, részemről nem tudnám 
lépésüket helyteleníteni. Vannak azonban nyilatkozataikban 
oly tételek is, melyek a régi orthodoxia irányelveire em-
lékeztetnek, és Hengstenberg törekvéseinek méltó sarjadékai 
gyanánt tűnnek fel. Az efféle kitételek: „a célba vett 
módon kivetkőztetik a házasságot szentségéből ós a mys-
terium jellegéből;" „megrabolják a sz. háromság egy 
isten áldásától, melyet az egyház osztogat" ; „azt eszközlik, 
hogy a célbavett házasság közösséget eszközöl, melyen 
nincs, nem lehet isten áldása" — nem a legkedvezőbb 
véleményt költik fel irántuk, ós nem való azon egyház 
papjainak szájába, mely a szabadság és felvilágosodott 
értelmiség zászlóját lengeti. Nem időzöm tovább e tárgy -
nál, és felemlitésével csak azt céloztam, hogy constatáljam, 
minő szempontból való támadásokra is rávette a porosz 
papságot a még gyökerében el nem fojtott orthodoxia. 

Engedje meg a nagytiszt, szerkesztő ur, hogy tudósí-
tásom befejezéséül becses lapja olyasóinak figyelmét fel-
hívjam két ujabb műre, melyek, — bár nem találkozunk 
benr.ök oly tételekkel, melyek kifogás nélkül elfogadha-
tók volnának, sőt ellenkezőleg több tekintetben határozot-
tan visszautasitandók — tárgyukról és tudományos tárgya-
lásuknál fogva ép ugy, mint szerzőik jó hírnevénél fogva 
kiváló figyelmet érdemelnek. Az egyik Müller Miksa 
„Bevezetés a vallás-tudományba" (Introduction to the 
Science of religion) cimü felolvasásai. Az oxfordi egyetem 
kitűnő tanára különböző alkalmakkor tartott felolvasásait 
összegyűjtve kiadta, és ez által megismertette a tudomá-
nyos világgal, minő alapokon akarja ő a vallás-tudomány 
uj rendszerét felépíteni. Részletes ismertetését más 
alkalommal, müvének gondos áttanulmányozása után 
eszközlendem ; most csupán rendszerének fő jellemvonását, 
mint melyen az egész alapszik, emelem ki. Müller M. 
át van hatva, mint az összehasonlító nyelvészet egyik 
legkitűnőbb tudósa, azon véghetetlen nagybecsű nyeremé-
nyektől, melyek az összehasonlító nyelvészet terén, az ott 
használt módszer előnyeinél fogva elérettek, és ennek 
következtében az összehasonlítás módszerét a vallástudo-
mányra is alkalmazni óhajtja. Szerinte a fcheologia mos-
tani tárgyalása már leélte magát, ós uj életet csak akkor 



nyerend, ha a confessionalis irányzatát elhagyva, nem 
csupán kizárólag a bibliával, a keresztény dogmákkal ós esz-
mékkel foglalkozik, hanem felöleli a Vedákat, a Koránt, 
a Zendavestat, a Kingeket, a budhisták szentiratait: a 
Tripitakát, Confutius iratait, sőt még a fél vad népekét 
is. A jövő theologiájának és tudományos tárgyalásának 
ezen az alapon kell felépülnie. Mély tudománynyal, sok 
gazdag eszmével és széles látkörrel irt felolvasásai mellé 
még két függelék van csatolva, az egyik a téves anolo-
giákat fejtegeti a vallásban, a másik a mythologia böl-
csészetót adja. 

A másik mü, melyre röviden reflektálni szándéko-
zom, Bauer Bruno „Philo, Strausz, Renan ós az ős. 
keresztyénség" cimü műve; ebben azon eszmét találjuk 
kifejtve, hogy Jézus tulajdonképen nem is létezett, hanem 
a zsidó Philo, alexandriai bölcsész személyéből terem-
tette meg őt a zsidóság és pogányság vegyüléke. Bauer 
túlmegy minden határon; erőszakos okoskodásokkal, 
gyakran ferditésekkel vonja le következtetését. Nincsen 
meg benne, a mi az ős kereszténység szellemvilágának 
tárgyalásánál fődolog: az itészeti érzék. Ezért mondja 
róla Schwarz Károly : „Bauer Bruno fellépését a theologiá-
ban egy Karlstadt, Mtinzer Tamás s mások zajos sze-
repléséhez hasonlíthatni a reformatio korában." *) Továbbá 
más helyütt: „rajongó és logikus, mialatt azt hiszi, 
hogy itész". **) Bauer legújabb munkájával is csak ezt 
bizonyította be, 

F e l e k i J ó z s e f . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Adományozás : a r ó z s a h e g y i ág. hitv. ev. 

egyházközségnek király és királyné Ő felségeik egyházi 
célokra magánpénztárukból 200 ftot adományoztak. 

* Nyíregyházán az újonnan épiilt reform, tem-
lomot, — melynek javára sorshúzást is rendeztek, s ily 
uton arra az ország különböző részeiből több-kevesebb 
adomány folyt be, — f. é. január l-jén szentelték fel. 

* A nagykőrösi helv. hitv. főgymnasiumban a ma-
gánvizsgálatok februárius hó 16 ik napjától 23-ik napjáig 
fognak tartatni, mely időközökre azok, kik általam kérel-
mök folytán tudósítva vannak, ha a következő feltételeket 
teljesitik, jelentkezhetnek: 

1. Ha évet összehúzni nem szándékoznak, legalább 
nem könnyelmüleg. 

2. Ha iskolai bizonyítványuk kelte óta h a t ós ág i 1 ag 
igazolják, hogy idejöket a szülei háznál tanulással töltötték. 

3. Ha szüleik által bizonyítják, hogy semmi tanin-
tézetben beirva nincsenek. 

Nagykőrösön 1874 jan. 24-én. 
V a r g a J á n o s , 

igazgató. 

*) Lásd: Adalékok a theologia legújabb történetéhez. Ko-
vács A. ibrd. 164. 1. 

**) Ugyanott 165.1. 

* A pétervári esküvő Az edinburghi herceg és 
Mária nagyhercegnő esküvője f. hó 23-án ment végbe a 
pétervári téli palotában. Az esketési ünnepély kétszer 
tartatott meg: görög és anglikán szertartás szerint. A 
dráma főbb része a görög kápolnában folyt le. A kápolna 
belső részében egy gyertyákkal, s zentképekkel és pompás 
kötéses könyvekkel megrakott asztal körül a novgorodi, 
moszkvai és kievi metropoliták állottak. A császári szé-
kektől jobbra a császár és császárné, balra a karmazsin 
szőnyeg szélén a walesi herceg, mellette a német korona-
herceg foglaltak helyet. Sok ének és feunhangon elmon-
dott imádságok után előhozattak az arany nászkoronák ; 
Arthur herczeg és a menyasszony ifjabb fivére előre lép-
nek és átveszik a papoktól a koronákat, melyeket kar-
hossznyira a vőlegény és menyasszony feje fölé tartanak. 
A főcsoporttól jobbra és balra, és annak háta mögött a 
nagyhercegek foglaltak helyett — mig a kápolna többi 
rész )t a főnemesség férfi és nőtagjai tö ltik be. A nászpár, 
miután megáldozott, háromszor megkerüli az oltárt, — 
azután a belső kápolnába mennek, hova az aranykoronák 
előttük vitetnek, és szintén háromszor lépnek az oltár kö-
rül. Ezzel a szertartás a görög kápolnában véget ér és a 
násznép a Sándor csarnokba vonul, hol Stanley dékán és 
káplánjai várják az anglikán egyház urvacsora-asztala 
mellett. Egy kar eléneklése után Stanley elolvassa az es-
ketési formulát. A nagyhercegnő nyugodtan viselte magát, 
mig császári anyjáról azt mondják, hogy nehéz szívvel 
egyezett bele egyetlen leánya házasságába. A szent cse-
lekvény közepén a császári énekesek kardalt énekeltek. Az 
edinburghi herceg átvette Arthur hercegtől a gyűrűt és 
azt arájának ujjára tevé. A kar eléneklése után előlé-
pett a dékán, és ráadá az uj párra áldását. Ezzel az üne 
pély véget ért következett az uj pár és az öröm-
szülők kölcsönös üdvözlése. Ezután a czár karját nyujtáa 
czárnénak és megnyitá a menetet, mely a csarnok elé 
vonult. 

* A felnőttek oktatásáról Tök községében (Pest-
megvóben) örvendetes híreket irnak. A felnőttek iskolája 
itt mult évi decamber hó elején állíttatott fel, s oly öröm-
mel fogadtatott, hogy a kötelezett honvédeken kívül, a 
község által e célra felajánlott jó nagy tanácsterem, 
telve van estenkint különböző korú hallgatókkal. Tanítás 
minden este tartatik reáltantárgyakból, melyekből Halmy 
István rektor, Katona Mihály tanitó, ós Várady Gyula 
községi jegyző felváltva előadásokat tart. 

* Gyászhír. A „Debrecen"-nek írják Sámsonból: 
G o d a I m r e ur, a sámsoni ref. egyháznak több éven 
keresztül hű és lelkiismeretes tanácsnoka, f. évi január 
22-kén elhunyt. Ö egyike volt azon keveseknek, kikben 
a keresztyéni szeretet saját egyháza iránti áldozatra kész 
lelkesedéssel párosult. Áldozatkészségének kitűnő jelét 
mutatta az által, hegy végrendeletében az egyháznak 7000 
ftot ós egy értékes házat hagyományozott oly módon, 
hogy neje halála után a ház eladatván, annak ára a 7000 
fthoz csatoltassék, s kamatok által addig szaporittassék, 



mig a tanítók évi fizetése a töke kamatjaiból fedeztethe-
tő. Nyugodjanak békével hamvai! 

* Fésös Andrásné sz. Tóth Juliánná asszony, a 
néhai kitűnő debreceni lelkész és egyházkerületi főjegyző 
özvegye, jan. 25-dikén életének 64-dik, özvegységének 
19-dik évében elhunyt. Béke hamvaira. 

* Gyászhí r . Mély gyász érte S e d i v i J ó z s e f 
vadkerti ref. lelkész urat és családját. Folyó évi január 
hó 19 én a halál elragadta tőle nejét, háza őrangyalát a 
boldog s boldogtalannak kedves S i l l i n g T e r é z i a 
asszonyt. Még csak 35 éves volt, s 19 évre terjedő házas 
életében sokat fáradott — egész erejével, s szive min-
den dobbanásával munkálván számos tagból álló csa-
ládjának jövendő boldogságát. De a gondviselés máskép 
akarta s gyermekágyi láz szülte hagymáz 4 heti súlyos 
szenvedés után sirbadöntötte a r i t k a munkásságu je-
les nőt. Temettetett 20-án helybeli és vidéki nagy közön-
ség részvéte mellett. Szónokoltak felette a háznál G a á 1 
E n d r e halasi főgym. tanár, a sirnál K o v á c s J á -
n o s izsáki ref. lelkész urak. 

A férj hü házastársát, 6 leányárva forrón szerető 
anyát, az agg édes anya egyetlen leányát, 5 testvér s o h a 
n e m f e l e j t h e t ő legjobb testvérét siratja az el-
hunytban! Vigasztalja meg mindnyájokat a mindenható, a 
kiszenvedett f á r a d h a t l a n nőnek pedig adjon csen-
des nyugodalmat! 

IRODALOM. 

Nemzeti kisdednevelésünk reformja cim alatt 
egy 16 lapra terjedő füzet jelent meg Szerdahelyi Adolf-

tól, az országos ovó- és gyermekkertésznő-képezde igazga-
tójától. Néhány mutatvány közöltetik ebben szerzőnek 
munkában levő „Anyák és kisdednevelők könyvé"-ből. A 
bevezetés nagyon elbizakodott hangon van irva. A gyer-
mekekkel való bánásmód problémáját Szerdahelyi ur előtt 
— saját hite szerint — még senkinek sem sikerült a kis-
ded természetének s a paedagogia követelményének meg-
felelőleg oldani meg. Kíváncsian várjuk szerző fenebb 
emiitett, munkában levő könyvének megjelenéset; mert 
ez lesz hivatva Pestalozzit, Frőbelt és a többi corifeust 
tönkre tenni, elhomályosítani. A most megjelent kis fü-
zet csak hadüzenetet tartalmaz, a világraszóló háború ezu-
tán következik. 

Aristoteles Nikomachoshoz címzett ethikája. Kiadja 
a magyar tud. akadémia. Fordította H a b e r e r n J o n a -
t h á n , a m. tud. akadémia tagja, egyetemi magántanár. 
Budapest, 1873. Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés. 
Ára 2 frt. 60 kr. Haberern egész életét a nagy görög 
bölcselő müveinek tanulmányozására szentelte, ennélfogva 
méltán megvárhatja a szakférfiaktól, hogy tanulmányának 
eredményét kellő figyelemben részesítsék. Az irodalom 
érdekében kívánnunk kell, hogy a szorgalmas műfordító 

ebbeli várakozásában ne csalóijók; a szakfórfiaknak elis-
merése és irányában netalán tanúsítandó figyelme bizo-
nyára buzditni fogja őt a méltán nagyszerűnek mondható 
vállalat folytatására. Legközelebb célunk lévén e mun-
kát bővebben ismertetni, ezúttal nem akarjuk köny-
nyedén eldönteni, ralyon H a b e r e r n A r i s t o t e -
l e s e megüti-e a kellő mértéket vagy sem, a commentár 
jó-e vapy rosz ; de annyit bátran mondhatunk, anélkül, 
hogy felületes és könnyelmű kritikával vádoltathatnánk, 
hogy már magában az, hogy Aristoteles müveit magyar 
nyelven bírhatjuk, nyereségnek tekinthető. Az illetékes 
egyének jó vagy rosz véleménye dönt természetesen a 
kérdés fölött, valyon nyereségűnk valóban teljes-e. Ha az 
ítélet kedvező leend, kétszeres okunk lesz kívánni, hogy 
a lankadatlan szorgalmú Haberern folytassa a munkát 
s hogy — ha Aristotelesnek nem is természettudományi dol-
gozatait, amelyek az ujabb kor nagyszerű fölfedezései 
folytán némileg már elavultak és hasznavehetlenné váltak, 
— de legalább ^hilosophiai müvei közül a legneveze-
tesebbeket fordítsa le magyar nyelvre. 

A tanítók segélyezése.Irta S z a b a d s z á l l á s i . 
Székes-Fejérvárott. Klökner Péter bizománya. A tiszta 
jövedelem a vértesaljai tanitó-egylet sególypénztára javára 
fordittatik. Ára 20 kr. E 14 lapra terjedő füzetben 
szerző azt az indítványt teszi, hogy állíttassák megyei 
tanitó-egylet, mely rendes tagjait akként biztosítsa, hogy 
egynek halála esetén 1200 frtot nyerjen; az egylet legyen 
a szerződő-fél a biztosító-társulatnál. Maga az indítvány 
szépen hangzik, indokolása azonban nem igen elégit ki 
bennünket. Az látszik a röpirat meleg hangjából, hogy 
szerző, indítványának helyességéről meg van győződve, 
de ép ezért megvárjuk tőle, hogy miután lelkesítő sorai-
val a kedélyeket fölvillanyozá, egy ujabb dolgozatában 
argumentumaival az észt is igyekezzék megnyerni a maga 
eszméje számára. 

Magyar nyelvtan a magyar nyelvhez alkalmazva. 
Magyar és német példákkal s gyakorlati feladatokkal 
ellátva. Irta E m e r i c z y D á v i d , felkai ev. lelkész. 
Második kötet. Debrecen. Ifj. Csáthy Károly kiadása. 
Ára 80 kr. Az első kötet*, mely a mult évben jelent 
meg, szintén 80 kr. A jobb nyelvtanok közé tartozik. 
Módszere ellen lényegesb kifogásunk nincsen. Terjedelme 
— a sok gyakorlati feladvány közlése miatt — nagyobbnak 
látszik, mint a mekkora tulajdonkép. Szerző előszavában 
saját tapasztalatára hivatkozik, hogy nyelvtanát hetenkint 
6 órán négy hó alatt, és hetenkint 3 órán nyolc hó alatt 
kényelmesen át lehet tanulmányozni; s nekünk nincs 
okunk e tapasztalat valódiságában kétkednünk. 

Uj zenemüvek. Táborszky és Parschnál megjelen-
tek: S o n a t e s pour le pianoforte a deux mains. Pa 
L. von Beethowen I. G dur. II. G mol. Ára egynek-egy-
nek 40 kr. 



NECROLOG. 
G y á s z h í r . Egyházunk ismét sújtó veszteséget 

szenvedett. Nagytiszteletü tudós N a g y S á n d o r , a 
lébenyi ágost. hitv. evang. gyülekezetnek hü lelkésze f. 
1874-dik év jan. hó 19-én, élte betöltött 72 — papságá-
nak 47, — lébenybeni lelkészkedésének 45-ik évében, végel-
gyengülés következtében örök álomba szenderült, A boldogult, 
magyar-német gyülekezetében mély és sokoldalú tudomá-
nyossággal fáradhatatlan munkásságot, hivatali lelkiisme-
retes hűséget, egyenes őszinte jó szivet egyesitett, s csak 
midőn testi gyengesége physicai lehetetlenséggé tette a 
functiók végzését, akkor vállalt segítséget, de a gyüleke-
zet egyéb gondozását még akkor is maga gyakorolta. 
Gyülekezete a rendes lelkészi vezetésen kivül is sok jót 
köszön neki. s kegyeletes hálával tekint vissza életére. 
Elhunyta felett szomorkodik neje, elárvult gyülekezete, 
hivatal-társai és minden ismerője. 

Áldás nyugodjék hamvai felett, példája serkentsen 
minket is hasonló munkás büzgóságra, szálljon mennyei 
vigasz özvegye szivébe ! 

T o r k o s E., 
lébenyi ev. helyettes lelkész. 

ADAKOZÁSOK. 
A p e s t i ref. theol. tanintézet convictusára. A 

pesti és vértesaljai gyülekezetek közül a fennebb irt célra 
a mai napig a következő adományok folytak be hozzám : 
az alcsuthi egyház 5 frt, a mányi 5 frt, a pákozdi 5 frt, 
a gyúró-kuldói 5 frt, az acsai 1 frt 30 kr, az alsó-né-
medii 9 frt 50 kr, az iváncsai 1 frt 80 kr, a sukorói 6 
frt, a fóthi 5 frt, a kajászó sz. péteri 3 frt 68 kr, a 
tabajdi 3 frt 93 kr, a zámolyi 5 frt, a felcsuthi 75 kr, 
a vaáli 3 frt 25 kr, továbbá Szalacsi János őcsényi lel-
kész küldött 3 frtot. Pesten, 1874. január 22-én. 

K o v á c s Albert, igazgató tanár. 

A d a k o z á s : A k u n á g o t a i ref. egyház ré-
szére : Varannay Lajos uj-barsi ref. lelkész Uj-Barson 
gyűjtött 11 frt 30 krt, Marosfalván 10 frt 8 krt, Kis-
Neszmélyen 4 frt 43 krt. Összesen 25 frt 81 kr. 

A d a k o z á s : Özv. T o m o r i S z a b ó S á n d o r n é 
részére Tassról Homonnay Zsigmond tanitó ur S ftot 
küldött. 

A d a k o z á s a p e s t i p r o t e s t . á r v a -
h á z r a : Kelecsényi Mihály s z . - l á s z l ó i ref. leik. 
ur 1 frt . 

Szakonyi József leik. ur a b a l . f ü r e d i egyház 
részéről 14 frt. 

Benkő Sándor k á k i c s i ref. leik. ur 1 frt. 
50 kr. 

Hóregi József b e 1 v á r d i ref. leik. ur 1 fr t . 
Fábián Mihály leik. ur a h a r k á n y i ref. egyh. 

részéről 3 frt. 55 kr, a maga részéről 45 kr. = 
3 frt. 

A t i s z a-u g h i ref. gyülekezet 1 frt. 
Baráth Imre leik. nr a g á v a i ref. egyház részé-

ről 1 frt. 8 kr. t. Frenkl Sámuel ur részéről 15 frt. 
Gaál Dénes h e t e s i ref. leik. ur 50 kr. 
Berki József p o 1 g á r d i i földész 60 kr. 
Báthory Dániel b a r a c s k a i ref. leik. ur 18 

frtot, mely összegből a mult év utolsó estvéjén perselybe 
gyűlt 8 frt. 37 kr, kiegészíttetvén ez a perselyt felbontók 
által 9 frtra ; mely összeghez továbbá külön adakoztak : 

Botka Sándor 5 frt. Botka Márton 3 frt. Csordás 
Sándor 1 frt. 

Miklovicz Bálint ref. leik. ur H ó d m e z ő - V á s á r -
h e l y r ő l a 2, 3, 5, 8, 9-ik temetkezési egyletek ré-
széről öt-öt, összesen 25 ftot 

Kerekes Károly ref. leik. ur a s z á d e l ő i ref. 
iskolások részéről 1 frt. 

Csorba Farkas n.-k e s z i i leik. ur 1 frt. 
Zánthó Lajos leik. ur a z a l s ó - z á r a d i ref. hivek 

részéről 3 frt. 
Hering János h ő g y é s z i evang. leik, ur 1 fr 50 

krt, mely összeghez Farkas András 70 kr, Bödecs József 
50 kr, Holbok István 10 kr, Teke Istv. 10 kr, Varga 
Istv. 10 krral járulak. 

Horváth Samu t ó t h i evang. leik. ur 1 frt 90 
kr, melyhez járultak M. I. 70 kr. B. L. 70 kr . Cz. G. 
20 krral. 

Geschrey György z a l a - i s i v á n d i ev. leik. 
ur 19 ftot, melyhez járultak : T. Rotter János számvevő ur 
2 fr. 50 kr, Rotter Jánosné asszony Ollárból 1 frt, Hu-
binszkyné asszonyság Z.-Egerszegről 1 frt, Erhardt Gyu-
láné asszonyság Gyűrűsről 1 frt, Geschery Gy. ur 24 kr. 
az istvándi gyülekezet pedig isteni tisztelet alkalmával 
4 frt 26 krral. 

Poór József leik. ur a g y ö n k i német ajkú ref. 
egyház részéről ó-év estvéjóről 5 frt. 

A batonyai ref. egyház karácsoayi gyűjteménye 
1 forint. 

Celder Márton leik. ur a f e 1 s ő b á n y a i ref. 
egyház részéről 5 frt. 

Kármán József u j v e r b á s z i r. leik. ui évi ille-
ték fejében 3 frt. 

Mészöly Pál leik. ur a t a b a j d i ref. egyház ré-
széről ó-évi perselypénz 3 fr t , 

Id. Kiss Áron esper. ur a s z a t h m á r i ref. egy-
házmegye gyűjteménye 21 frt. 24 kr. 

Lagler Sándor leik. ur a k ö 1 e s d i evang. egyház 
karácsonyi perselyadománya 2 trt. 10 kr. 

Könyves Tóth Kálmán u r a l a c h á z i temetkezési egy-
let részéről 2 frt. 

Soltész Lajos leik. ur a m.-h o m o r o g i egyház ré-
széről 2 frt. 

Orosz I. leik. ur a s i ó m a r o s i egyház részéről 
2 frt, maga részéről 1 f r t . = 3 frt. 



Henczély Istv. lelkész ur az u j c s a n á 1 o s i evang. 
egyház részéről ó-évi perselypénz 2 frt., maga részéről 
50 k r = 2 frt. 50 kr. 

Gyalokay József leik. ur a b o k o d i ref. Egyház 
részéről 5 írt, e következő figyelmet érdemlő sorok kísé-
retében : 

Nagytiszteletü szerkesztő ú r ! A mélyen tisztelt pesti 
árvaházi bizottmánynak a mult év utolján egyéb gyüle-
kezetek között a mi gyülekezetünkhöz is intézett segélye-
zésre való felhívását gyülekezetünk tisztelettel fogadván, 
az árv^k ügyét szeretettel felkarolá, s Krisztus urunk 
amaz emberszeretetet lehelő szavának hódolva „a ki az én 
kicsinyeimnek gondját felveszi: az énnekem veszi fel gon-
domat" akként intézkedett, hogy jövendőre gyülekezetünk-
ben minden újév első napján az adakozás tárgya a pesti 
protestáns árvaház leend. Ez iutézkedését már ez évben 
valósítva, ezennel tisztelettel küld az árvák részére 5 
frtot, mint gyülekezetünknek az újév első napján a pesti 
prot. árvaház növendékei számára gyűlt szeretetadományát. 
Fogadja nagytiszteletü ur mint a nevezett intézet érdem-
teljes elnöke szívesen e csekély összeget, mint gyüleke-
zetünk munkás szeretetének a jelenlegi mostoha időkhöz 
mórt szerény nyilatkozatát. Gy. J. 

Páli Lajos leik. ur a s z o m ó d i ref. egyház ré-
széről 7 fr. 10 kr., mely összeghez adakoztak: Pap 
Ferencz 20 kr., Ballabás István 3 kr., Major József 5 

kr., Pete Jánosné 10 kr., Tuszi János 6 kr., Horvát 
Gergely 8 kr., Horvát Sándor 10 kr., Vajas János 20 
kr., Csordás József 10 kr., Kaszab István 4 kr., Kalácska 
Pálné 6 kr., Kalácska Sándor 4 kr., Horváth Sámuelné 
10 kr., Kovács András 10 kr., f. m. Erdéli József 5 kr., 
Kovács János 5 kr., Kis János 5 kr., ifj. Erdéli János 
5 kr., Kalácska András 20 kr., Kalácska István 4 kr., 
Erdéli Sándor 10 kr., Becsei István 10 kr., Lajos József 
10 kr., Erdéli József 10 kr., Mocsi Sándor 20 kr., neje 
sáütén 20 kr., Mocsi Istvány 20 kr., Kecskeméti Ist-
vánné 20 kr. Erdéli István 10 kr., Horvát János 10 kr., 
Seres Istvánná 10 kr.,h. Vajas Ferenc 9 kr., Riskó István 
10 kr., Tóth György 3 kr., Deli János 2 kr., Kalácska 
P. János 4 kr., Deli Ferencz 10 kr., Mocsári Ferenczná 
10 kr., Maller Pál 7 kr., Kalácska József 10 kr., Fodor 
Lajos 20 kr., Laczi Pálné 8 kr., Sz. Kalácska János 10 
kr., Sebestyén József 5 kr., Ballabás Ferencz 10 kr., 
Barsi István 10 kr., ör. Ballabás Ferencz 10 kr., Tóth 
András 10 kr., Mocsári József 10 kr. d. Kalácska 
János 20 kr., Pulai Jánosno 10 kr„ Mocsi Ferencz 10 
kr., Lajos András 10 kr., Süveg Pál 10 kr., Seres Ist-
vánná 10 kr., Pap Andrásné 4 kr., Tót Jánosné 8 kr., 
Marcsa Jánosné 10 kr., Páli Lajos lelkész 50 kr., lei-
kés? né 50 kr., Szabó Mihály tanitó 40 kr. Összesen 7 
frt. 10 kr. 

A Franklin-társulat bizományában épen most megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Dcr íingarische Protestanten-Verein, 
seine Entstehung und seine Wirksamkeit. 

2 2 8-rét, 82 lap. Ára 60 kr. 

Épen most jelent meg kiadásomban: 

Protestáns halotti búcsúztatók. 
Népiskolai tanítók használatára 

I r t a . M a r i k o v s z k y G á b o r . 

Második füzet. 
Ára 8 0 kr., postán bérmentve küldve, a pénz előleges beküldése mellett 8 5 kr. 

Ajánlom ezen füzetet, mely szerző által még kevéssel halála előtt rendeztetett saftó alá, a tanitó urak 
szives figyelmébe, — A könyv használhatóságáról legjobban tanúskodik azon körülmény, hogy az első füzet 
néhány óv alat t h á r o m k i a d á s t ért , oly eredmény, a milyent egyházi irodalmunkban eddig még egy 

munka se mutathat föl. 
Az első füzet ára szintén 80 kr., a két füzet egy kötetben 1 f r t . 5 0 kr. 

3 — 3 Budapest, 1874 . január 10. P E T R I K GÉZA könyvkereskedése. 

Felelős szeikesztő ós kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (iíj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai müintézetében Pesten. 



P R O T E S T A U S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések dija 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Dapsy László egyházpolitikája és a 
protestáns ügy megoldása. 

A vélemény szabad nyilvánításának föltétlen 
barátja vagyok. Természetem is annyira békés szel-
lemű, hogy az igazság érdekében s a kölcsönös mél-
tányosság kedveért, szives figyelemmel s arra érde-
mes megfontolással szoktam meghallgatni vagy 
elolvasni minden felszólalást, jó tanácsot vagy tervet, 
mely a közügy érdekében történik. Ha ugy, igen 
ritkán, hozzám közelebb eső ügyben, munkássági 
körömet érintő dologban nyilvánosan írni szoktam, 
azt sem írói viszketegből, másokkal való kötekedés-
ből, a más nézeten levőkkel való huza-vona kedveért, 
hanem a dolog iránti őszinte érdeklődésből teszem. 
Ez az indoka mostani felszólalásomnak is. Nem 
szeretném, ha Dapsy László urnák, e lapok jelen 
évi második számában, „a protestáns ügyhöz" cimü 
vezércikkben kifejezett egyházpolitikája szó nélkül 
hagyatnék s a qui tacent, consentiunt elvénél fogva 
valóban irányadó lenne közöttünk magúnktartá^ára, 
a közel jövőben szükséges egyháztársadalmi beren-
dezkedésünkre, szóval összes végzendőinkre nézve, 
vagy épen ugy tüntetnék az fel, mint az egyete-
mes magyar protestáns egyház nyilvánosan bevallott 
s közösen elfogadott elve, a hazai jogállammal 
szemközt. 

Mennyi félreértés, a múltban szereplő tényezők 
és idő-körülmények minő hamis megítélése, a jelenből 
elvont milyen erőszakolt következtetés, minő kicsin) es 
erőtelen eszközök felhasználásának ajánlása, a nehéz 
dologgal? a nagy bajjal szemközt, mely immár nya-
kunkra szakadt, a melyen segítenünk immár balaszt-
hatlanná l e t t ? ! 

Csak a feltűnőbbekre, azokra kívánok reflec-
tálni, melyeket cikkíró nyomatókkal emel ki, melye-
ket kész igazság gyanánt árul, beváltott pénzül 
ajánl nehéz szükségünkben. 

„Ma a protestánsokhoz szólani — ilyen fen-
hangon kezdi meg cikkíró értekezését — Magyar-
országon nem annyi, mint az ország egyik hitfele-
kezetéhez szólani. Mint létele óta mindig, ugy most 
is, egy jóra-roszra egyiránt hatalmas politikai con-
tingens ez nálunk, melylyel előre számolni, minden 
körülmények között, célszerű volt azokra nézve, kik 
valamit ki akartak vinni Magyarországon". S hogy 
aztán a magyar protestáns egyház ily szépen felta-
lált politikai n a gyhatal miságát, az ő szerepkörén 
kívül eső dolgokhoz is elérő kezének valóban meg-
levő hosszúságát bebizonyítsa, egyebeket mellőzve, 
hivatkozik azon k ö z t u d o m á s u dologra, midőn 
az 50-es évekbon a protestáns egyház ellentállásá-
nak oly nagy befolyása volt az absolutismus meg-
törésére. 

Az egyháztörténet s a magyar protestantismus 
becsületének, mindenkor nyíltan és őszintén bevallott 
céljainak, s í já t feladata iránti hűségének, létezési 
öntudatának nevében, tiltakoznom kell minden ilyen 
felfogás ellen, s visszautasítok minden olyan jó 
akaratú f e l m a g a s z t a l á s t , mintha a protestáns 
egyház kivágyott volna valaha szerény munkaköré-
ből; más akart és igyekezett volna lenni, mint egy-
szerűen vallás-erk)lcsi társulat, nem elégedett volna 
meg azon tisztelettel és elismeréssel, melyre, telje-
sített szolgálatai után, igazságosan számíthatott a 
más irányú, de vele végcélban összeölelkező társula-
tok részéről; tehát oly hatalmas politikai contingens 
kívánt volna lenni," mely a V e r b ő c i által te t t 
számadást folyvást K á r o l i G á s p á r r a l huzatja 
keresztül, a corpus juris igazságát a bibliából akarja 
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elvitatni s benne Hadúr és Jézus alkudoztak volna 
egy zöld asztalnál. 

Azt igenis, tudom az egyháztörténetből, hogy 
bizonyos egyházi mozgalmak és események együvé 
esvén bizonyos politikai körülményekkel és ténye-
zőkkel, valamint ezek módositólag, sokszor alakitó-
lag hatottak az egyház azon kori magatartására, 
egyháztársadalini berendezkedésére, ugy az egyházi 
mozgalmak is sokszor sokat változtattak a politikai 
constellatiokon. De hogy az egyház szándékosan, 
egyenesen, közvetlenül, talán nagyhatalmi állásából 
származó viszketegbül, a jogállammal való liuzal-
kodás keclveért politikai machinatiókba ereszkedett 
volna valaha, azt megvallom, soha sem olvastam, 
s a magyar protestantismusra ilyesmit csak akkor 
fogott a katholicismus, mikor azt compromittálni 
kívánta az állam előtt. Ott vannak az 50-es évek 
küzdelmei, mondja talán valaki ?! Én bár szeretem 
egyházamat, szívós élete, szerzett dicsősége előtt 
sokszor hódolattal állok meg, hazudni, nagyítani 
nem szeretek mellette s nem hamisítanám meg 
kedvéért a történeti igazságot, mely egyebek közt 
abban is áll, hogy semini ténynek ne tulajdonítsunk 
nagyobb horderőt vagy érdemet, mint amennyit az 
valójában megérdemel. S kérdem mennyire reducál-
ható a magyarországi patens-küzdelem társadalmi 
hordereje ? Igazságosan, elfogulatlanul, nagyítás 
nélkül bizonyára nem többre, miut annyira, hogy a 
protestáns egyház megtörte a jogállam azon absolu-
tismusát, melyet az ellene, mint egyház ellen, 
autonómiáját illetőleg keresztül vinni megpróbált. 
Féltünk a felajánlott túlságos atyáskodástól, azért 
azt mondottuk: jövőre is csak iukább akarunk sze-
gényen, de szabadon lélegzve élni, s ami keserűsége 
vau szegénységünknek, enyhitgetjük azt ezután is 
az öngondoskodás édességével. Annyi miaden esetre 
áll, hogy ha a szóban forgó időben egyéb, igen 
fontos, egyenesen politikai körülmények nem kény-
szeritik az államot irányváltoztatásra, nálunk val-
lott kudarcát könnyen kiheveri s régi életét bízvást 
tovább folytathatja, s a protestáns egyház bár so-
kat tett, de Bachot és Schmerlinget bizonyára nem űzte 
e l ; tehát mint p o l i t i c a i c o n t i n g e n s itt sem 
szerepelt s magatartását nem tartom egyébnek, nem 
szeretem hinni másnak, mint az önvédelem becsüle-
tes harcának, és pedig maga mellett, tisztán saját 
céljaiért, nem számítva semmi más messzebb ki-
ható célok elérésére. 

Valóban, még csak egy pár ilyen eszmét kell 
hangsúlyozni az egyház fogalmában, még csak egy 
pár ilyen jogi kérdést kell vitatni az egyháznak 
államhoz való viszonyában, akkor aztán, mint ezt 
Dapsy ur tenni látszik, a vallás szempontjából fogjuk 
számba venni az országgyűlési képviselői padokat; 
akkor aztán vallás szerint fogjuk mérlegelni a ha-
zafiságot ; akkor aztán képesség, jóakarat helyett 
országos dolgokban is U r i m - o t és T u m m i m - o t 
fogunk embereink mellén keresni s miudennapivá 
válik közöttünk a „Figyelmező" egyik cikkének a tár-
sadalmi rend ellen elkövetett lázitása, mondván: 
„Nem látod-e, hogy a vallási reformeszméket fön-
nen hirdetők azon táborhoz tartoznak, mely a 
haza kipótolhatlan kárára, miuden közjogi kérdés 
megoldásánál feltétlenül hódol a kormány akaratá-
nak ? Nem látod-e, hogy vezérférfiai, csak nem 
mindnyájan, azon politikai zászló alatt állanak, 
m e l y n e k h a l á l s á r g a s z í n é v e l az e l l e n -
z é k h e z t a r t o z ó i g a z p r o t e s t á n s e m b e r 
megbékülni sohasem tud." (Pr. Egy. és isk. figyel-
mező. 1873. VI. füz. 264 -265 . 1.) Akkor aztáu 
mindennapivá válnak az olyféle botlások, a minőbe 
esik Dapsy ur akkor, mikor azon hamisan megítélt 
s hibásan megszemlélt körülményből, hogy m a 
e g y e t l e n p r o t e s t á n s s i n c s a m a g y a r ca -
b i n e t b e n , a protestáns egyház lealázlatását látja, 
azt a jövőben követendő politikájának kiinduló pont-
jául jelöli meg, mondván : az a ki tudja, hogy a felelős 
parlamenti kormány egyik alapelve az, miszerint 
mindig oly férfiak hivassanak meg az egyes tárcák 
vezetésére a fejedelem tanácsosaiul, a kikről tudva 
van, hogy az országban létező legbefolyásosabb elemek 
bizalmát birja, az azonnal be fogja látni, hogy mily 
hely van kijelölve a protestáns egyház számára ma 
Magyarországon; s hogy mily állást foglal el az ma 
eddigi tekintélyes küzdelmei u tán" meggondolván, 
hogy „az 1867-iki magyar kormány tagjai közt 
három protestáns férfi volt, és pedig mondhatni a 
legbefolyásosabb tárcák birtokában." 

A kormánynak, egyebek közt az idők mostoha 
körülményei által is előidézett keserűségeit senki 
sem szaporította igazságtdlanabbul, mint épen Dapsy 
ur, kinek eme következtetésnél mindenek előtt sze-
met kellett hunynia az előtt, hogy maga a vallás- és 
közoktatásügyi tárcánál is nem egy protestáns ember 
van ez idő szer int ; aztán tudomásul sem vette a 
legközelebbi kormányválságról beállott ama futkáro-



zást, melyben mindenre lehetett inkább idő, csak 
arra nem, hogy a ministeri képesség ineglötele mel-
lett, a felekezetek által netalán formált számaránynak 
is elégtétessék. 

Nem a kormány mentegetése, nem jobb- vagy 
baloldaliaskodás e beszéd részemről; elleukezöleg 
azt akaitarn mondani, hogy az egyház ne avatkoz-
zék a jogállam dolgaiba; ne akarjon csak legtávo-
labbról is h a t a l m a s p o l i t i k a i c o n t i n g e n s 
l e n n i , s e cáfolattal az általam helyesnek vélt 
egyházpolitika alapját kívántam megvetni, mely is a 
következő. 

Ugy áll a dolog, liogy az egyháznak, saját 
nyugalma, leendő boldogulhatása céljából, le kell 
mondani még azon politikai befolyásról is, melylyel 
talán eddig birt, melylyel túlságos jóakarói felru-
házni szerették. Én nem bánom, hordja mellén mint 
ecclesia militms az eddi; folytatott politikai küzde-
lemért nyert érdemjideit, de szerencsétlen gondolat 
volna tőle erejet meghaladó csatára vállalkozni s kü-
lönösen opponálni az állammal, a melylyel való ba-
rátságtalan súrlódása csak kárára lehet, a melylyel 
való ellenkezésnél a rövidebbet csak ő húzhatja. 
Két fő még sohasem fért meg békésen egy korona 
a la t t ; az egyik rendesen kicsinynek találja azt s 
egyháznak nem lehet céJja, nincsen ideje dulakodni 
őt nem illető birtok felett. Nincs más üdvösebb po-
litikája, mint megbízni az állam becsületességében, 
támogatni azt humánus céljainak keresztülvitelében s 
különösen érdemet igyekezni szerezui a jogállam 
előtt a nevelés- ós oktatás-ügyben tanúsított szolgá-
latai által. Az egyháznak ezen oldalról tanúsított 
jóravalósága képezheti aztán azon jogigényt, melyet 
ő az állam védelme, pártfogása s az általában szük-
séges gondoskodása iránt maga részéről formálhat. 
Valamint minden egyház annyit ér gyakorlati szem-
pontból, mennyit a társadalom humánus céljainak 
elérésére tesz, ugy a Közpárt fogáshoz és elisme-
réshez is annyi joga lehet, a mennyit végzett mun-
kája megér. Eme jogos, az osztó igazság elvéből 
folyó pártfogást pedig megvetni, kevélykedő szegény-
ségből visszautasítani, hiba volt protestáns egyhá-
zunktól eddig, maga iránti bűn, nevetséges asketis-
mus lesz ezután, mely miatt bizony rövid idő alatt 
megsoványodunk. Nem az a f ő : hány protestáns 
vagy .római katholikus ül a ministeri biborszékben, 
hogy a netalán tévesztett számarányból mindjárt 
felekezeti neheztelést csináljunk, egyházpolitikánkat 

ilyen jelek után szabjuk; hanem igenis az, mennyi 
az ott ülőkben a képesség, akarat ós jellemszilárd-
ság ; ez annyival is inkább, mert mindon jót a te-
hetség, akarat ós erőhiány buktat meg; s mert 
volt nekünk már igen kitűnő katholikus vallás- ós 
oktatásügyi miniszterünk is ; olyan kitűnő, hogy ha 
igy haladunk, utána három protestáns miniszterrel 
sem megyünk valami messzire. 

I gen ; az államhoz való szíves közeledésre haj-
landó, annak, a társadalom jólétét előmozdító igye-
kezetét támogató politika egyedül az, mely a ma-
gyarországi protestantismus jövőjót biztosithatja, sőt 
virágzóvá teheti. S abbahagyva az eddig gyakran 
folytatott farkasszemnézést, azon kellemetlen magatar-
tást, melyet eddig tanusitottunk, mely sokban hasonlított 
azon mogorva hitelezőhöz, ki minden lópten-nyomon 
arcába vágja adósának váltóját: nekünk még egy más, 
igen fontos ok miatt sem szabad az állammal szi-
vólytelen viszonyban lennünk jövőre. Minden jelek, a 
tett előkészületek, oda mutatnak, hogy a katholicis-
mus rövid idő múlva erős harcot leeud kénytelen 
vívni a modern állammal, annak institúciói ós tö-
rekvései ellen. E harc az ultramontanismus részéről 
annyival is inkább kikerülhetlen, mert az ránézve 
fogalmi követelmény. Modem állam s a mai katholi> 
cismus nem állhatnak meg egymás mellett. Csak 
nem fogunk talán az ultramontanismushoz szegődni ?! 

Ezt tennők pedig nyilván, ha az állammal jól 
nem értenénk. A jelzett harc kimenetele, igaz, hogy 
bizonytalan, de annyit, ismerve a szomszéd termé-
szetét, mógis tudhatunk, hogy nekünk protestánsok-
nak a római egyház hatalmi emelkedése móg soha-
sem vált javunkra. A vele való egy kő- fuvásért, 
szerencsés győzelme esetén, könnyen az lehetne ju-
talmuuk: megalázni először az államot s aztán meg-
semmisíteni önbiztositás kedvéért a protestantis-
mus t ! . . 

A nómet birodalom ismeretes egyházpolitikai 
küzdelme, melyről Dapsy ur is megemlékezik, amely-
ben egyrészről már is fóreismerhetlen az ultrámon-
tanísmusnak általam jelzett reagálása; másrészről az 
állam azon törekvése, hogy az egyházat méltán meg-
fosztani igyekszik minden p o l i t i k a i c o n t i n -
g e n s i jelentőségétől; sőt az amerikai Egyesült Ál-
lamok tényleges egyházi állapotai, hol az egyházak, 
igen helyesen, a társulati törvények szempontjai 
alá esnek, annak korlátai között mozogni tartoznak: 
mind bizonyság a mellett, hogy az egyháznak „állam-

11* 



alkotó missiója" nem lehet ; hogy az általam vallott 
egyházpolitika időszerű, szüksógkópeni és igy helyes 
ós üdvös is. 

Ez általános elvi kérdések vitatása után, most 
még valamit azon részletekről, azon „apró teendők 
láncolatáról, melyektől ' függ társadalmi újraéledé-
sünk, mely egyedül képes elháritani fejünkről a fe-
nyegető veszélyt"; azon egyenes gyógyszerekről, me-
lyeket Dapsy ur cikkében bajunk ellen ajánl . 

Érezve a baj nagyságát, épen nincsen kedvem 
a t réfára ; de ha az ajánlott eszközöket nézem, ön-
kénytelenül is eszembe ju t azon ember banalis eljá-
rási módja, ki egy vizbe halót fogván ki, a helyett 
hogy a lehető élesztósi kísérletekhez fogott volna 
ízibe, először is szópen megfésülte a szerencsétlen 
áldozatnak viztől összecsapzott haját . 

Nem „a protestáns tanügy rendbehozása* ellen vau 
kifogásom; hanem erről talán mégsem elég any-
nyit mondani, hogy itt százados mulasztásokat kell 
kipótolnunk s azután e vádat lerontani, egy félti-
zedre reducálni, a kijelölt feladatot semmivé tenni 
ilyen hozzátétel á l t a l : „hogy tanügy tekintetében el-
jussunk legalább oda hol a réformátió után apáink 
á lottak, m i n t e z t a m u l t s z á z a d v é g é t ő l 
e g é s z 1867- ig é l t k i t ű n ő b b o r s z á g o s t e -
k i n t é l y ű f ó r f i a i n k n é v s o r a i g a z o l j a . " 

Hát az az első megmentő indítvány: a tauárok 
pontos fizetése s hogy ez megtörténjék, a fizetési 
alapoknak bankokba való betétele, s a kezelési költ-
ségnek a tanári fizetésből való levonása és fedezéke ? 

Nem az a baj, vagy legalább általános baj, 
uraim, hogy egy-két órával később kapunk euni, 
mint különben rendes időben kellene; hanem igenis 
az, hogy eleget, tisztességesen későn sem kapunk. 
Az, hogy a tanitó-testület Magyarországon, elégte-
len fizetóse miatt, szemlátomást rohan az anyagi 
nyomor felé, hogy maholnap három bukott ember 
között, ha el sem olvassuk a névsort, biztosan tudni 
fogjuk, hogy kettő tanitó. Az, hogy ez anyagi nyo-
mor, szellemi, erkölcsi bukást von maga u t á n ; a ta-
nitó elveszti, tekintélyét, becsületét elsőben a társa-
dalom, aztán tanítványai előtt, kik előtt, ha nevelni 
akar, mindőn tekintetben tisztán, mint példánykóp 
tartozik föllépni. Persze, a tanítónak is van szeme; 
azért hogy elejét vegye a szégyennek . . . megindul 
közöttünk az é l e lmessóg . . . Az egyik gazdává leszen, 
a tanárság csak vasárnapi foglalkozás; a másik, szerep-
körén kivüUső vállalatokba bocsátkozik: vidéki újságot 

gründol, városi tanácsosságot keres, akkor, mikor a 
tanítói hivatal ha eredményeket akar felmutatni, osz-
tatlan munkásságot, folytonos tanulmányt, saját szak-
jába vágó örökös szemlélődést, megfigyelést, tapasz-
talatgyűjtést igényel s mikor csak a tanitó nem szol-
gálhat két urnák s a toll ós az eke, a könyv ós a 
tárca nem egy kézbe való. 

Azórt elegendő, a teljesített munka hoiderejé-
hez mórt fizetés az első s ha a tanár nem máról 
holnapra fog tengődni, pár napi késedelem nem fog 
nála mindjárt háztartási zavart idézni. Mig be nem 
látjuk azt, hogy a tudomány nem poésis, hogy ke-
nyérhajon is megéljen, addig nagyszerű, szép iskolai 
terveket csinálhatunk ugyan, a protestáns tanügyet 
erre is, a másik oldalára is fordíthatjuk kedvünk 
szerint, de virágzó protestáns tanügyünk, mint sze-
retjük nevezgetni: egyházi veteményes kertjeink, nem , 
azok szánandó nyurga tengőceink lesznek, s ha csak 
ilyen productiora van kilátásunk, jobb ha a kertész-
kedésről egészen lemondunk. Hogy is szól csak a 
régi magyar gazdálkodási szabály ? . . A kinek pénze 
nincs, ne muzsikáltassa magát. 

Dapsi ur mentő eszközében már egyebek közt 
azórt sem bizom, mert i t t kifejezett nézeteimmel ellen-
kezik; mert ahelyett, hogy növelné, csökkenti a tanárok 
különben is elégtelen fizetését. Kedvezőtlenebb időben 
nem is jelenhetett volna meg indítványa, mint épen most, 
midőn mint tudjuk, országos hitelű bankok is rutul 
megcsalták a bennök helyezett bizalmat, s midőn 
rájuk most méltán, mostoha, tartózkodó idők jár-
nak hitel dolgában. Eu nemzetgazdász, igaz, hogy 
nem vagyok, de hát csakugyan félek attól a „conto 
corrente"-tól. A tartaléktőke javára 20° / 0 , elnöki 
illetőségbe 3°/0> igazgatóságnak 6°/0 , vezénylő igaz-
gatónak 2°/0> hivatali személyzetnek 4° / 0 , a vá-
lasztmány rendelkezésére l°/0 . . . igy olvasom azt 
a bankok kontójában s kedvem ugyan majdnem van 
oda meuni hivatalnoknak, de pénzem ugyan be nem 
adom. S nem az a baj az intézetek tőkéinek keze-
lésében, hogy házias, hanem az, hogy néha túlságo-
san patriarchalis, kevósbbó élelmes s kiszámítás 
nélküli. 

Általában kevesebb szónoklat, több cselekedet; 
kevesebb bombast, több komolyabb, igazi szakértő 
ügyfeletti gondolkozás; kevesebb felekezeti kevélyke-
dós, több egyetértés; kevesebb terjeszkedési vágy, a 
meglevőknek erősebb fentartása : ezekre kellene ma 



a magyar protestáns egyháznak magát elhatároznia 
s ügyét aztán gyorsabban, sikeresebben old-
hatná meg. 

MITROVICS GYULA. 

ISKOLAÜGY. 

I sko la i é r tes í tés . A pesti reform, főgymna-
sium kebelében az 1873/4 iskolai év első felének végén 
a következő időkben tartatnak meg a szigorlatok és vizs-

gálatok. Febr. 12-től 24-éig a rendes növendékek szi-
gorlatai. 19-én az érettségi vizsgálatra menendő ifjak 
előleges magánvizsgálata, 20, 21, 22-én Írásbeli érettsági 
vizsgálat, 25-én szóbeli érettségi vizsgálat. Ugyanezen na-
pon a délutáni órákban az I. II. III. IV. osztály: 20-án 
pedig az Y. VI. VII. osztálybeli magán tanulók vizs-
gálatai. 

A nagy körös i főgymnásiumban aa Írásbeli ér-
rettségi vizsgálatok február hó 22. és 23. napjain fognak 
tartatni a szóbeliek pedig ugyanazon hó 24. és 25. 
napjain. Kelt Nagy-Körösen 1874. február 3 napján. 
V a r g a J á n o s igazgató. 

TÁRCA. 

Könyvismertetés. 
„Gyászdalok, és Búcsú-hangok" protestáns temet-

kezési használatra; ajánlva n. t. Debreceni Gábor urnák. 
Irta Gérecz Károly sárospataki okleveles tanitó. — Bolti 
ára 1 frt. 40 kr. nyomatott Sárrospatakon a főiskola 
nyomdájában. A könyv tartalma 272 lapra terjed. 

Az irodalom ezen ágában régen nélkülözött szak-
könyv, két külön álló torészből áll. A mint a cim mu-
tatja, az tílső része „gyászdalokat" ; a másik része pedig 
„búcsú-hangok"-at tartalmaz. A gyászdalok összeszerkeszté-
söknél fogva 7 csoportba osztvák, pontos ügyelettel a 
kor hivatal, és az élet több oldalú viszonyaira; az uti, 
és síri énekekkel együtt tartalmuk 103 külön álló dara-
bot tesz. — A 10-ik csoport úrvacsora osztáskori éneke-
ket nyújt 14 darabban. — Ezek után következnek a 
négy hangjegyre áttett énekdallamok, összesen 17 darab, 
melyek — ügyesen történt kiválasztások által — a könyv 
becsére határozott befolyással vaunak. 

A könyv második főrésze, mint mondók, „búcsú-
hangokat" tartalmaz. A „bucsu-hangok", tekintettel a 
korra s életviszonyokra, négy csoportban 25 darabból 
állanak; ezek próza- és versekben írvák, s mint élőbeszé-
dek szerepelnek ; az ötödik csoport uyujtja a tulajdonké-
peni bucsuverseket. Ezekben az ék t mindennemű köte-
lékeihez fel lehet találni a vezérhangokat; áll összesen 
65 darabból. — A toldalék innen sem hiányzik, tartal-
maz közvizsgálati ének-darabokat, megnyitó és berekesztő 
beszédeket. 

Ha a néptanítók állását komoly meggondolással 
fontolóra vesszük, & a helyzetnél fogva, a sokoldalú kö-
rtllméayeket kellő tapasztaltsággal megvizsgáljuk, az 
időt, mit iskolájának és egyházának áron adott el a 
felekezeti néptanító — nem feledjük: ugy találjuk, hogy 
egy ily kellő avatottsággal, s az életből merített tapasz-
talattal szerkesztett szakkönyv, egyetlen tanitó könyvtá-
rából sem hiáuyozhatik. 

G. K. ur, e felmutatott könyv szerkesztője, kilenc 
évig működött a nép között, falusi iskolában ; értvén a 
nép szokását, s így, mind a mellett, hogy dolgozataiban 
az ízléses nyelvezet kifogástalan, tiszta, népies szellem 
húzódik azon keresztül mindenütt. — A kacskaringós 
stylt, s nagyhangú üres szavakat mellőzve, a könnyen 
felfoghatás kifejezéseivel vonja maga után hallgatóit. 

Mig a prot. néptanítók vallási gyakorlatok szerint 
a beszéddel való temetkezésekre kötelezve lesznek : ilyen 
könyv, a teher e nemének viselésében megkönnyítő, s 
nem ritkán kisegítő eszközül szolgál. 

Reméljük, hogy a magyar prot. néptanítók, ügy-
barátok, saját érdekűknél fogva is, a „Gyászdalok, és 
Bucsu-hangok" cimü könyvet kellő figyelemben részesitik. 

Sajó-Kaza, 1874. január 1. 
N a g y S á n d o r , 

néptanító. 

B E L F Ö L D . 

Nagy tiszteletű szerkesztő ur ! Szíveskedjék még 
egyszer megnyitni előttem becses lapját, melynek 145—146. 
hasábján N. S. révkomáromi ügyvéd ur, megbotránkozva 
azon, hogy e lap. f. é. 4. számában, dupla papla-
nom alatt, figyelmemet rá is kiterjesztettem egykét szó-
val, azzal vádol, hogy „ellene hamis ráfogást intéztem," 
azon állításommal, mely szerint „Korteskedés Dunántúl" 
cimü cikkemet, mely napvilágot nem láthatott, épen az-
ért írtam, mert „az ő korteskedésszerti fellépését ro-
szaltam." 

A súlyos vád ellenében magamat védnem, s állitá-
som nem alaptalan voltát igazolnom kell, bármikép vé-
lekedjék is a tisztelt ügyvéd ur morális fogalmaimról. — 
Az én védelmem nem „lovagias", hanem higgadt érveken 
alapuló. 

Azt véli ő, hogy én „szabadnak, s talán íllőuek és 
kívánatosnak tartom a tiszta jellemű és szelíd lelkű egy-



házi férfiak sárral ok nélküli bedobálását ?" Nagyon té-
ved. Épen azért roszaltam *) az ő — ha ugy tetszik: 
védő — fellépését, mert sajnálva láttam, hogy e közben 
a védő szerep a legrokonszenvesebb akarat mellett is alig 
vezethet sikerre. 

Ismeri kétségtelenül a tisztelt ügyvéd ur az 1715. 
31. tvc. ime gyászos emlékű szavait: „Si quis privatorum 
in causa religionis se gravatum esse existimaverít, occa-
sione talis gravaminis suo privato, et non communi nő-
mmé pro remedio ad regiam duntaxat maiestatem recur-
rere noverit." — Nekem, a mint az ő védirata kezemhez 
jött, s láttam, hogy annak egyik főrészét egy magában álló 
lelkésznek a^bécsi kormányhoz fölterjesztett nyilatkozata teszi 
(suo privato, et non communi nomine,) szemem szám meg 
állott, s bámultam, hogy egy protestáns nevelésben része-
sült ügyvéd mikép képes ily „privato nomine" fölterjesz-
tett nyilatkozatot az általa tisztelt lelkész ur védelmeül 
közzé tenni. 1860-ban más utja volt az eféle fölterjesz-
tésnek. — Ez az, a mit én „causa non bona"-nak tartok, 
s érdemül emlegetését, anélkül, hogy homlokomat ráncba 
szedném, elhibázott lépésnek tekintem; nem is hiszem, 
hogy ily magánfölterjesztésnek több példányát tudjon a 
tisztelt ügyvéd ur széles nagy Magyarországból felmu-
tatni, mely közvetlenül a bécti kormányhoz intéztetett 
volna 1860-ban. — Nézetem szerint, ez a dicséretből 
kimaradhatott volna, a nélkül, hogy bün lett volna a ki-
hagyással elkövetve, vagy csak mulasztási vétség is. 

Egyébiránt, más szúrja itt a mint látom, a tisztelt 
ügyvéd ur szemét : „korteskedésszerü" jelző. Ezt utasitja 
vissza mint „hamis ráfogást", annál fogva, „mert ő a 
püspökválasztási kérdést csak távolról sem érintette, s 
tárgyával még sejthetoleg sem hozta kapcsolatba," s erre 
tanuul nevezi meg „az egyházkerület minden irni és ol-
vasni tudó becsületes tagját." **) 

Beszéljenek hát magok a tények hamisítatlanul. 
Tény, bogy a dunántuli püspökválasztás Székesfe-

hérváron a m. é. november közepén rendeltetett el. 
Tény, hogy N. S. ur a dunántuli ref. egyházkerület 

öszszes egyházainak m. é. december elején küldte meg 
vádiratát. 

Tény, hogy még ekkor az egyházkerület nagy érdemű 
közönsége a sz.-fehérvári gyűlésen történtek felől jegyző-
könyvileg hitelesen értesítve sem volt, — talán ily uton 
máig sincs. 

Tény, hogy a püspökválasztásra felhivó körlevelek de-
cemberben indíttattak útra hivatalosan. 

Tény, hogy a tisztelt ügyvéd ur épen e napokban 
kivánt — 13 év múlva — védiratáyal a tendentiosus hir ter-
jesztésének elébe vágni. ***) 

*) Nem : megróttam, mint a tisztelt ügyvéd ur hozzáteszi. V. 
**) Mintha mondaná: V. nem becsületes ember, mert sej-

teni képes. — Ez aztán nem Bárdobáló morál. V. 

***) Nagyon sajnáljuk, bogy t. olvasóinkat ily gyümölcstelen s 
inkább egyes személyekre, mint a közügyre vonatkozó polemikus 
cikkek olvasásával kell fárasztanunk ; de nehogy újból részrehaj-

Már most enuyi tény után, midőn N. S. ur maga 
használta először a „tendentiosus" (azaz: jelöltséget 
rontani akaró) jelzőt, nem ő adott-e nekem "ezzel ösz-
tönt arra, hogy vádiratával föllépését szintén tendentiosus-
nak (magyarul a jelenesetben: korteskedósszerünek = je-
löltséget védni akarónak) mondjam? Ennyiből áll az én 
állítólag hamisráfogásom, melyben — ugy hiszem—-az 
egyházkerület nem csak irni és olvasni, de combinálni 
is tudó minden becsületes tagja semmi az egyház épü-
letét aláásó s elébb-utóbb romba döntendő morált nem 
lát. Mégis a tisztelt ügyvéd ur állítja, hogy az ő fellé-
pése a püspökválasztással csak sejthetoleg sem hozatha-
tott kapcsolatba. Higyje a könnyenhivő. *) 

Zokon veszi a tisztelt ügyvéd ur, hogy őt a nyil-
vánosság előtt megneveztem s eljárását bélyegző idéze-
tekkel jellemeztem, saját nevemet pedig nem bigygyesz-
tettem a cikkem a lá : holott ebben sok nálam derekabb 
iró példáját követtem. 

Ugyan a nagy isten szerelméért! Közel háromszáz 
egyházban megnevezi a tisztelt ügyvéd ur maga magát, 
s tőlem azt kívánná, hogy ne merjernmegnevezni e lapok 
kisebb számot tevő olvasói előtt ? Már fönebb meggyő-
ződhetett, ha akart, hogy idézeteimmel nem az ő eljárá-
sát, hanem a védett ügyet jeleztem. Helyesen-e ítéljék 
meg a protestáns egyházi antonomiának hívei. A nevemet 
pedig még tovább is eltakarva tartom, épen nem vágyva 
rá, hogy nekem a tisztelt ügyvéd ur megfeleljen; sőt 
tisztelettel is megkérem, ne méltóztassék a quis ?-t keresni, 
sem a dupla paplan alatt, sem a collegatusban ; figyel-
met egyedül a quid ? érdemel. Arról is győződjék meg, 
hogy parányiságomnak sem vele, sem védencével, semmi 
személyes baja nincs, s annál fogva, még ha felelni mél-
tóztatnék is akkor sem fognék többé felelni : noha ugy 
vélem, hogy a nagyérdemű egyházkerületi közönség bé* 
ketürésónek poharát közülünk nem az töltögette csordultig 
ki e lap hasábjain ennek nt. szerkesztőjéhez egy-két kurta 
cikket irt, hanem azok, kik a kerület öszszes egyházait 
ivekre terjedő kapacitáló irataikkal korán és későn töm-
ködték. 

Megszokott méltó tisztelettel vagyok 1874. febr. 4. 
tisztelője Verax. 

lássál vádoltassunk, s nehogy talán a cáfolat nem közlése miatt a 
kedélyek, a közügy hátrányára, még inkább elmérgesedjenek,— ha 
nem örömest is adjuk e beküldött cikket. Hogy azonban a nem a 
dunántúli ref. egyházkerülethez tartozó olvasóink is érthessék a 
fennforgó vita tárgyát, másrészt, hogy egy ujabb cáfolatnak elejét 
vegyük, a t é n y e k között azt is meg kell említenünk, hogy Nagy-
vasvári S. ur védence az emiitett sz.-fehérvári gyűlésen súlyos 
vádakkal s részben 13 évvel korábban keltezett vádakkal terhel-
tetett, ós pedig anélkül hogy ezek ellen magát akkor — nem levén 
a gyűlésen — védelmezhette volna; legalább N. S. ur fentebb 
érintett védelmi iratában ezt hozza fel indokul. S z e r k. 

*) Vagy tán a tények találkozása vak véletlen V ! Y. 



A „kisvárda-vidéki fe lekezetnélküli népnevelési 
egylet" közgyűlése. 

A kisvárda-vidéki felekezetnélküli népnevelési egy-
let, a járvány miatt elhalasztott őszi közgyűlését, m. évi dec. 
10-én tartá meg Kis-Várdán, t. Pilisy László elnök veze-
tése alatt. A jegyzői tollat előbb Tóth János első aljegyző, 
utóbb Kerekes Elek főjegyző urak kezelték. 

Elnök megnyitván a gyűlést, mindenek előtt az 
elnökileg végzett ügyekről tette meg jelentését. Azután 
a mult gyűlések jegyzőkönyvi határozatainak kézbesítését, 
illetőleg foganatosítását adta elő. Erre következett a kitű-
zött ügyek tárgyalása. 

Az alapszabályok 6-ik §-ának módosítása kívántatván 
felsőbb helyen, ez megtörtént akként, hogy : „a közgyű-
lés határozatképes, ha az elnök és jegyzőn kivül a tagok 
V4-e jelen van". Eddig 10 tag jelnnléte kívántatott. A 
18-ik §. megmaradt ugy mint volt; hanem utána egy 19-ik 
§. beiktatása határoztatott, mely — ha emlékezetem nem 
csal és jól fogtam fel — azt tartalmazza, hogy: „az 
alapszabályok módosítása — s az egylet netaláni felosz-
lása esetén, az egyleti vagyon hová fordítása iránt ho-
zandó határozatok, foganatosítás előtt, a m. kir. vall. 
és közokt. min.-hoz terjesztendők." Erről eddig szinte 
nem volt szó a megerősítés végett felterjesztett alapsza-
bályokban. Miután a min. leirat által kivánt e két módo-
sítás megtétetett, remélhető, miszerint az igy szerkesztve 
telterjesztendő alapszabályok mielőbb helybenhagyatnak. 

Az egylet eddigi pénztárnoka lakhelyét — bár ide-
iglenesen, de huzamos időre — az ország más vidékére 
tevén át, hivataláról lemond. Pénztárnoki számadását s 
a hozzátartozó iratokat, pecsét alatt, az elnöknél hagyta. 
Pénztárnokul dr. Reisman Miksa választatott. A pénztár 
és pénztári iratok átadása végett egy küldöttség kine-
veztetett. 

Miután a könyvtárnok is lemondott: ez állomás 
Pásztor József kis-várdai ref. tanitó által töltetett be. A 
könyvtár átvétele és átadásával, valamint könyvtári sza-
bályzat elkészítésével egy küldöttség bízatott meg. Ennek 
tagjai : Somogyi Rezső gyógyszerész és egyl. alelnök, 
Lovas Dániel ref. lelkész és a könyvtárnokok. 

Olvastatott ezek után t. Nagy Lajos kis-várdai lel-
késznek az egyl. tagságról lemondó levele, melyben elő-
adá, miszerint egy gyűlésen őt egy egyleti tag megsér-
tette, ennélfogva az egyletből kilép. Az egyletnek az az 

óhajtása, hogy tagjai az ugy vélt kicsinyes, személyi 
sérelmek miatt a fő-célt, melyet az egylet maga elé 
tűzött, szemök elől soha ne téveszszék, s az ügyet ne 
kockáztassák. Különben a t: lelkész ur jegyzőkönyvi 
kivonaton értesíttetni határoztatott arról, hogy ha 8 nap 
alatt lemondását meg nem ujitaná, hallgatása ugy fog 
tekintetni, hogy ő az egyletben megmarad ezutánra is. 
S ez az egylet érdekében kívánatos és óhajtandó is. 

Ennek végeztével tárgyaltatott Járdán Lajos volt 
berencsi tanitó özvegyének segélykérés végett beadott 
folyamodványa. Bár az egylet még csekély anyagi tőké-
vel rendelkezik, — mivel eddigi jövedelmét egy könyvtár 

alapításra fordította; bár a tagdijakon kivül csak az egy-
leti vagyon s/4-de fordítható az egylet céljainak elérésére: 
mindazáltal, tekintve a íolyamodó özvegy sanyarú hely-
zetét s az idő mostohaságát — az egylet őt 20 írttal 
segélyezi. Remélni lehet s ez valószínű is, hogy jövőre 
a segélyezést már nagyobb mérvben is gyakorolhatja 
az egylet. 

Következett a m. év junius havában, Kis-Várdán 
tartott egyleti mulatság rendezősége elnökének, t Vay 
Péter urnák hivatalos jelentése, mely szerint az a mulat-
ság jövedelmezett az egyletnek, mindennemű kiadásokon 
s szükségelt költségeken felül 320 frt 30 krt. Oly ered-
mény, melyhez hasonlót csak ritkán tapasztalunk. Mivel 
ez eredmény létrehozásában a rendezőségnek nagy része és 
érdeme van; annálfogva az egyleti gyűlés t. Vay Péter 
urnák s a rendezőségnek jegyzőkönyvileg köszönetet sza-
vaz. Ha az ily egyleti mulatságok oly szépen jövedel-
meznek : akkor csak mulassunk minél többször s az alap-
szabályokban kitűzött tőke-összeg nemsokára összerakva 
leend s a körben lakó tanítók nyomorán s a szegényes 
iskolák állapotán is mihamar segítve leend. Előre hát ! 
S teljesülni fog az ige: „Nincs veszve bármi sors alatt, 
ki el nem csüggedett". 

Az egylet tavaszi gyűlésének határozatából, három 
nevelés-oktatástani kérdésre nyilvános pályázat hirdette-
tett. Beadatott két pályamű. 

I. sz. ezen kérdésre : „ É r t e i e m f e j l e s z t á s 
a z i s k o l á b a n , t e k i n t e t t e l e g y e s t a n t á r -
g y a k r a", következő jeligével: „Sokat kell tennünk, 
kevés idő alatt". B. Eötvös József. 

II. sz. ezen kérdésre: „A t a n i t ó m i n t e r-
k ö l c s n e m e s i t ő ós n e v e l ő " . Jeligéje : „ An-
nak, a ki munhálkodik, a jutalom nem adatik ingyen, ha-
nem adósságból". Biblia. 

Mindakét pályamű — a pályázatban előirt kellé-
keknek megfelelvén s jeligés levelkéi rendben találtatván 
— kiadatott birálatra. 

Uj tagok jelentkezvén, örömmel fogadtattak s nevö-
ket az aláírási iven felirták. Yajha minél többen jelent-
keznének ily célból. 

Az alapszabályok 9 §-a értelmében a vidéken fiók-
egyletek alakitandók. Kis-Várdán, a mint félhivatalosan 
jelentve volt, a fiók-egylet meg is alakult. A vidéken va-
lószínűleg a járvány miatt nem történt az alakulás. 
De hiszszük, hogy : „a m i k é s i k , n e m m u 1 i k". 

Végül a tagok gyűlésbe hívására nézve tétetett in-
dítvány. 

Állítólag ugyanis sokan azzal mentik elmaradásu-
kat, hogy a lapokban közzétett gyűlési meghívás figyel -
möket kikerülte. Hogy ez többé meg ne történhessék s 
hogy a tagok minél számosabban jöjjenek gyűlésre, 
inditványoztatott, miként: az elnökség — a pénztár ter-
helésével is — 2 kros levelezési lap által hívja össze a ta-
gokat. Ennek elfogadása után határozatba ment — s talán 
az alapszabályokba is beigtatott az is, hogy ha a hirde-
detett közgyűlésen kevesen jelennének meg, az elnökség 



l-l nap alatt más gyűlést hirdet és ez uj gyűlésen a 
hányan lesznek a tagok, annyin fognak határozni, te-
kintet nélkül arra, hogy csak a tagok x/4-re hatá-
rozhat. 

Az indítvány elfogadása s az épen most leirt ha-
tározatra valóban szükség volt; mivel a vidékről-kivált 
a lelkész-és tanitó egyleti tagok közül alig 5—6-ban jelen-
tek meg. Pedig az ily feladatú egyletek ügyeinek elő-
mozdítására azt hiszem, hogy főleg a lelkészek s taní-
tók vannak hivatva. Ne várjuk már mindig a sült ga-
lambot ; mert biz a zszáukba nem repül ; hacsak azt a fa-
junkat nagyon is híven jellemző ázsiai kényelmet 
le nem vetkezzük és utána nem nyulunk. 

Ugy tartom, hogy az eddig Írottak eléggé igazol-
ják azt, miként ez egyletben már benne van a lét fel-
tétele, a mag és a csira. És hogy ez a csira élet- és fej-
lődés képes, a felhozott mozzanatok azt is bizonyítják, 
ugy gondolom. Hazája és nemzete ellen vét, ki ily fej-
lődés-képes csirát a hideg közöny és részvétlenség lep-
lével fedez be maga előtt s azt a csirát csenevészni, tíor-
vadni és elhalni engedi. 

Szebb és jobb jövendőt nap-nap után az egyletnek . 
Az ilyen egyletek szebb s jobb jövőjével derülhet csak 
hazánkra és nemzetünkre is az a jobb jövő, a melyért 
mindnyájan, minden nap imádkozunk, de melyért dolgoz-
nunk, munkálkodnunk is kell még sokat és (mindnyájunk-
nak. Ugy legyen ! 

G ö r ö m b e i P é t e r . * ) 

Külföldi egyház és iskola. 

Az angol népnek a római pápa és az ultrámonta-
nismus iránti negyedfélszázados ellenszenve eléggé isme-
retes, és így érthető, ha azon erélyes autipapistikus leve-
leket, beszédeket, intézkedéseket, melyek közelebb a német 
császár és Bismarck részéről megjelentek, illetőleg elmon-
dattak, nagy rokonszenvvel fogadta az angol nép legna-
gyobb része, s azokra mintegy a csatornán túlról is visz-
hangot adandó, közelebb, vagyis január 27-én, Londonban 
nagy meetinget tartott. E meetingről egyik berlini lap a 
következő tudósítást hozta : 

„A St. James-Hallban mintegy 4 óra hosszig tartott 
meeting egy imával kezdődött, melyet Cadman hitszónok 
mondott ama szabadságok és kiváltságok fentartásaért, 
melyeknek Anglia örvend és mely azon kívánsággal vég-
ződött, hogy sikerüljön a német császárnak is kivívni a-
rakat alattvalói számár. Ezután az elnök, Sir John Mur-
ray jelenté, hogy a világ minden részéből számtalan bizal-
mi felirat érkezett a meetinghez, nevezetesen a canterbury 
s yorki érsekektől, a parlament 337 tagjától, a különböző 

*) A mult számunkban 148. lapon felhozott ok mentsen ki 
bennünket ezen cikknek is későn közlése miatt. 

S z e r k. 

vallásfelekezetekhez tartozó 1200 paptól és 60 nagyobb 
vidéki városból. Lord Russel és Stanley leveleinek felol-
vasása után kijelenté az elnök, hogy a meeting czélja ket-
tős. Egyfelől kifejezést kell adni ama rokonszenvnek, me-
lyet az angol nép érez Németország iránt az ultramonta-
nismus elleni harcz miatt, másfelől föl kell rázni Angliát 
is lethargikus szunyadásából és nyomatékos küzdelemre 
bírandó a legveszélyesebb ellenség ellen. A német császár-
nak a pápa levelére adott felülmulhatlan válasza nem 
csak Európa minden protestánsánál a legélénkebb helgyes-
lésre talált, hanem mint intelem au angol nemzet részére 
is nagyra becsülendő. (Viharos teíszés.) Tegyen tanúságot 
— ugy mond— a mai gyűlés arról, hogy legkülönbözöbb val-
lásfelekezetekhez és pártokhoz tartozó emberek, megfeled-
kezve a köztök levő különbeni véleménykülönbségekről, 
itt ősszeg) ültek, hogy azon czélban egyesüljenek, misze-
rint a pápának és a pápaság követőinek egy erélyes neto-
vábbat! kell mondani. (Ismételt viharos tetszés.) 

Ezután a cauterburi decbant fejté ki az első resolu-
tiót. Nem arról van szó — úgymond •— hogy azon pon-
tok felett nyilatkozzunk, melyekben a katholikusok és pro-
testánsok. mint vallási testületek egymástól különböznek ; 
a kaholikusok mostani követelései sokkal messzebb terjedők 
mint 40 évvel ezelőtt, midőn Angliában papságuk 
emancipációját követelték. A protestánsok korántsem akar-
ják a katholikusok vallási szabadságát korlátozni, de 
jogukban áll ama szabadságra igényt tartani, melyet a 
katholikusok élveznek. E kérdésnél általában nem a val-
lásról van szó, hanem az állam minden polgárának ama 
kötelességéről, hogy a törvénynek és az alkotmánynak en-
gedelmeskedjék. A meetingben résztvevők mint állampol-
gárok jelentek meg s nem a katholicismus, hanem az ultra-
montanismus ellen gyűltek össze, hogy rokonszenvüknek 
adjanak kifejezést Németország iránt, mely az ultramonta-
nismns ellen folytat harczot. Vilmos császár kötelességét 
teljesiti, midőn alattvalóit jogaikban és lelkiismereti sza-
badságukban megoltalmazza. Az ultramontanismus lehetet-
len, mert nem egyéb, mint absolut hatalomra való törekvés 
a pápának minden anyagi és szellemi ügyeiben. Mindent 
a pápának akarnak alávetni. Sőt a pápa most püspökei és 
papjai előbbi függetlensége árán saját hatalmát terjesztette 
ki. A római curia tulaj donképen csak jezsuitákból áll, 
kiknek nézetei és elvei diametralis ellentétben állanak a 
korszellemmel. Dr. Döllinger Münchenben szintén ultra-
montán volt azelőtt, de nem volt képes tovább haladni a 
jezsuiták által megkezdett uton, igy tettek vele sokan 
mások is, mint ez a németországi és svájczi vallási moz-
galomból látszik, Vilmos császár és a birodalmi kancellár, 
Bismarck hg (viharos ^éljenzés) a német nép eszméi és ér-
zelmeinek képviselői. 

A német püspökök nyakas ellenállást fejtenek ki ve-
lök szemben. Azonban a német császár oly hatalmas em-
berrel bir Bismarckban, hogy alattvalói jogainak megcsor-
bítását és német nemzet jövőjének koczkára tételét meg 
nem engedheti. Végre kivánja, hogy a Németországban 
megkezdett harcz jó sikerrel fejeztessék be. 



S i r T h o m a s C h a n a b e r s parlamenti tag örö-
mét fejezó ki a felett, hogy a polgári vallási szabadság 
harcban áll a pápai uralommal. 500 év óta alig volt pil-
lanat, melyben nem lett volna szükség a római papság 
által elkövetett erőszak ellen küzdeni, sőt még az ellen is 
erőfeszítést kifejteni, hogy ne minden földbirtok kerüljön 
annak kezei közé. A korona jogai veszélyeztetve voltak és 
még mielőtt az „ultramontanismus" szó feltaláltatott 
volna, Anglia fölkelt ellene. Ha a császárok, királyok és 
elnökök helyt akarnának adni a pápa mostani követelései-
nek, nem lennének egyebek, minta pápa egyszerű minisz-
terei. (Élénk tetszés ) 

A második resolutiót W h i s t l e fejtette ki. Hang-
sulyozá íőleg, hogy valamennyi államban egy közös törek-
vés észlelhető, melynek célja gátat vetni a kath. papság 
befolyásának, mely esküdt ellensége minden haladásnak. 
E resolutiót N e w d e g a t e támogatta, rámutatva arra, 
hogy a jézsuitismus okozott minden politikai bonyodalmat 
s háborút a népek közt. 

A harmadik resolutiót sir R ó b e r t P e e l fejtette 
ki, főleg azon óhajának adván kifejezést, hogy Németország 
hatalma oly módon gyarapodjék, hogy képes legyen győ-
zedelmeskedni a megkezdett harcban, és a német népnek, 
mely az igazság és elnézés erényeit egyesíti magában, 
biztosítsa a polgári és vallási szabadságot. Valamennyi 
szónok hangsúlyozta, hogy Angliának kötelessége a leg-
határozottabb ellenállást kifejteni az ultramontanismus 
merényleteivel szemben. 

L e d o c h o v s z k y érseket, kinek törvényellenes 
intézkedéseiről s a porosz kormánynyal való dacolásáról 
apunkban többször tétetett mostanában említés, a héten 
Posenben a rendőr-igazgató elfogta, s hír szerint az Odera 
melletti Frankfurtba szállittatá. 

U t r e c h t b ő l vett híreink szerint a h o l l a n d i t h e o -
1 o g i a i facultások közelebb nagyon hihetőleg lényeges 
változtatásokon mennek keresztül. Jelesen a f. évi január 
elején a hollandi cultus minister egy, a tanügy ujjá szer-
vezésére vonatkozó törvényjavaslatot terjesztett a tör-
vényhozó testület elé, mely javaslat a többekközt a theol. 
facultások régóta kérdésben levő átalakításával is foglal-
kozik. A javaslat szerint a kérdéses facultás mindhárom 
egyetemen megbüntettetik, helyébe egy u. n. „vallástudo-
mányi facultás" állitatik fel. A tárgyak, melyek ezen 
facultásou előadatnak, a következők: 1. a vallások tör-
ténete ós vallásbölcsészet; 2. a dogmák története; 3. 
ó és uj«szöv. bevezetés ós critika és 4. ó és ujszöv. Írás-
magyarázat." A theol. facultások fentartására eddig fordí-
tott összeg, évenkint mintegy 90,000 írt. átadatik a ref. 
egyháznak, melyből az egy vagy több lelkészképző semi-
nariumot tart fenn. A javaslat minden oldalról örömmel 
fogadtatott, s mint remény lik, az keresztül is fog menni. 

U g y a n c s a k o n n a n irják, hogy ott az egyházi 
élet terén is élénk mozgalom uralkodik. Az orthodox és 
modern irány sehogy sem akar megférni az egy akolban 

s a súrlódás kezd mindinkább elviselhetlen lenni. A mult 
hét folyamán a modernek Amsterdámban tanácskoztak a 
felett, mikép volna ez elviselhetlen, s a vallási életre is 
annyira kártékony hatású ellenségeskedés megszüntethető. . 
Sokak véleménye szerint ennek csak végképeni különvá-
lás vethet véget, mig a többség nézete szerint ez ujabb 
bonyodalmakat idézne elő, s ennélfogva tanácsosabb az 
együtt maradás; hanem oda kell működni, hogy a vallá-
sos meggyőződésnek és lelkiismereti szabadságnak minél 
tágasabb tér engedtessék. Ezen kérdés nem csupán a 
theologusokat s miveltebb köröket foglalkoztatja, hanem 
még a középosztályt is. 

I. 

Az Egyesült-Államok theologiai seminariamairöi *) 

T h e o l o g i a i s e m i n a r i u m o k , s a mellett 
még a m e r i k a i a k ! Minden esetre elég két fontos kö-
rülmény, hogy döntő befolyással legyenek e lapok t. 
olvasói érdekeltségének fölkeltésére ; az elsőt illetőleg nem 
szükség megmondanom, miért; a másodikra nézve pedig 
legyen szabad csak azt megemlítenem, hogy ha a társa-
dalmi egyes intézményeink megváltoztatása és átalakítá-
sánál, a parlamenttől az iskolapadok berendezéseig, oly 
kiváló tekintettel van több európai állam az amerika 
intézményekre: méltán tesszük vizsgálódásunk tárgyaivá 
a minket igen közelről érdeklő Egyesült-Államok theol. 
seminariumait; hiszen ott a népiskolák is még 1850. tá-
ján oly fokon állottak külső és belső berendezés tekinteté-
ben, hogy Európa legkitűnőbb országainak elsőrendű e nem-
beli iskolái nem mérkőzhettek az amerikai másodrendüek-
kel; **) s ha ez áll, mennyivel inkább felhívják figyelmünket 
ezen iskolákat betetőző theol. facultások, melyeket hazai 
intézeteinknél is újból berendezni és átalakítani a kor-
kivánalom elutasithatlan követelményei közé tartozik. S 
most már minden további előljáró beszéd nélkül hozzá is 
foghatnék cikksorozatom megkezdéséhez ; de az itt-ott ré-
szemről teendő interpolatiokra való tekintetből szükségesnek 
látom megemlíteni, hogy azok nem voltak meg eredeti 
kutforrásomban : „The British and foreign Evangelical 
Review" (Britániai és külföldi evang. Szemle) hanem 
azok csak egyes, magában ártatlan, de jóakaratú megjegy — 
zések akarnak lenni; s e körülmény mentsen ki, a miért 
a t. olvasó figyelmét felvett tárgyamtól tgy-egy pilla-
natra elvonom. 

1. Az e g y e s f e l e k e z e t e k é s s e c t á c s e m i -
n a r i u m a i n a k s z á m a . A baptistáknak van tizenhét, 
a presbyterianusoknak tizennégy; az egyesült presbyte-
riánusoknak négy ; az episcopális methodistáknak tiz ; al 

*) Ezen cikknek folytatását fogja képezni a II. szám ala t t 
közlendő „Scott theol. tanintézetek"; (The Divinity Halls in Scot-
land.) B—e I—n. 

**) Lásd „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 1873. évfoly. 232. 
oldal. B—e I—n. 
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episc. protestánsoknak tizenkettő; a crongregationalis-
táknak hé t ; a lutheránusoknak tizennégy; a reformis-
táknak négy; a szabad baptistáknak (free Baptism) 
kettő; az unitáriusoknak kettő; az universalistáknak kettő ; 
a moravianusoknak egy ; az uniált evangelicusoknak egy ; 
az áfrikai episc. methodistáknak egy ; az egyesült testvé-
reknek (United Bethren) egy ; az uj jeruzsálemi templom-
nak egy ; a Christianoknok kettő ; a róm. katholicusoknak 
tizennyolc ; ismeretlen felekezeteknek négy ; összesen 117. 

Ezek közül ötvennégy 1850. óta alapíttatott ; a mult 
századra csak három esik ; legrégibb az uj-brunswick-i 
(Uj-Je:'sey) ref. egyházé. És e szerint e s z á z a d 
e l e j e ó t a s z á z t i z e n n é g y t h e o l o g i a i semi-
narium alapíttatott az Egyesült-Államokban. Ezen egyet-
len tény is eléggé illustrálja a keresztyén szellem hatá-
sát és az egyházaknak Amerikábani terjedését. 

2. T e r ü l e t i b e o s z t á s u k . Alabamában van 
kettő ; Californiában három ; Connecticut-ban három ; 
Georgiában egy ; Iliiuois-ban tizenegy ; Indiana-ban egy; 
Jovában ö t ; Kentucky-ben h é t ; Lousianában kettő; Mai-
ne-ben kettő ; Maryland-ban három ; Massachusetts-ben 
hét; Michigan-ban ke t tő : Missouri-ban égy; Uj-Jersey-
ben három; Uj York-ban tizenkettő; éjszaki Carolina-ban 
egy ; Tennesse-ben kettő ; Texas-ban egy; Yirginia-bau 
ö t ; nyugoti Virginia-ban egy; Wisconsin-ban négy ; Co-
lumbia-ban kettő. Ezen kimutatásból látható, hogy nem-
csak a régebben megtelepült és sürübb népességű álla-
mokban, hanem mindazon helyeken, hol az Ős-földet csak 
most kezdették mivelés alá venni; hol a népesség gyér 
és elszórt; hol az élet nyomasztó szükségei útjában ál-
lanak minden magasabb művelődésnek: egyik-másik ke-
resztyén felekezet megalapította theol. iskoláit, s igyek-
szik előkészíteni hivatásuk nemes és szent feladatára a 
„próféták azon gyermekeit" a kik bármely helyen oly 
sokat tehetnek a nép fejlődésének előbbvitelóre vagy meg -
akadályoztatására. 

3. A t a n á r o k é s t a n u l ó k s z á m á r ó l 
nincsen mindenik seminariumról teljes és pontos kimuta-
tás, (mert parenthesisben legyen mondva, itt sem kül-
döttek be mindenünnen értesítőket). Biztos kimutatás van 
kilencvenötről; nincsen tehát huszonkettőről. A kilencvenöt 
seminariumban van 376 professor és igy egy intézetre 
esik kerek számban négy. Ha ezen arányszámot alkal-
mazzuk a többi huszonkét seminariumra: a k k o r a z 
E g y e s ü l t-Á l l a m o k ö s s z e s t h e o l . t a n á r a i -
n a k s z á m a k e r e k s z á m b a n 468. 

A tanulók számára nézve sincsen hiteles kimutatás 
harminchárom seminariumból. A többi nyolcvannégyben 
van 3264 tanuló; tehát egyre esik k. sz. harminckilenc, 
az összes 117 theol. tanintézetre pedig ezen arányszám 
szerint 4556. Ha az ezreken felül levő 556-ot levonjuk, 
valószínűleg egész biztonsággal megállapíthatjuk a z E gye-
s ü l t - Á l l a m o k t h e o l o g u s n ö v e n d é k e i n e k 
s z á m á t a f e n m a r a d t 4000-ben. Négy-ötezer pap-
növendék 468—500 tanár vezetése alatt egy államban! Min-
den esetre mindkét összeg tekintélyes számmennyiség, mely 

teljes mértékben ki érdemli figyelmünket, s mely tisztán 
jelzi ott ez intézetek életrevalóságát ; mert épen az főjel-
lege az életképes ós sikert mutató intézményeknek, hogy 
azokat a kor és haladás követelményei szerint rendezik be, 
mely esetben a?, ily intézmény nem is fog soha művelők 
és vezetők nélkül szűkölködni, különben el fog, m e r t e l 
k e l l e n y é s z n i e . Ezt nem lesz felesleges hazai theol. 
intézeteinknél is tekintetbe venni, mert félő, hogy oda 
jutunk, miszerint először nem lesz: a k i k n e k előadja-
nak, azután, s ez még fontosabb nem lesz : a k i előadjonj 
Akkor egyházunk élete terén felmerült számtalan véle-
mény és nézet-eltérések s más akadályi nehézségek is Ön-
ként el fognának enyészni. De adja isten, hogy ide ne 
jussunk ! 

A tanulók számából legtöbb esik a st.-francis i 
Salesianum kath. intézetre, melyben 172 theologus van ; 
ezután mindjáit következik a prineeton-i (Uj- Jersey-ben) 
presbyterianus seminaríum, melyben 122; a lexington.i 
(Kentucky-ben) Chistian seminariumban 122; a troy-i 
(Uj- York-ban) rom. kath. papnöveldében 120 ; az uj-nyork-
városi presb. seminariumban 117; a macconi bab-
tista semminariumban 106 theologus van. Ezen ne-
vezett theol. intézetekben tehát a papnövendékek száma 
a százat felülhaladja. A többiekben mind kevesebb és ke-
vesebb van, mig végre leszállanak egész a 6-os számig. 
Pl. a benicía-i (Californiában) episcopalis prot. seminarium-
ban h a t p r o f e s s o r vezetése alatt h é t t h e o l o -
g u s van; s most már önkénytelenül azt kérdi az ember, 
hogy a nevezett intézetben váljon a hat tanárnak köny-
nyebb-e előadni, vagy a hét theologusnak frequentálni ? 
Egyébiránt ezen magában ártatlan kérdést nem kockáztat-
tam volna, ha hamarább eszembe jut vala, hogy hiszen 
nálunk sokkal eclatánsabb példákat tud felmutatni az ujabb 
időkből a theologiák története. Pl. az 1868—9-iki tanév-
ben egy volt tanulótársamnak N.-Kőrösön e g y m a g á -
n a k adták elő atheologiára előkészítő tudományokat, vagy 
p. o. a mult tanévben az eperjesi ág. hitv. theol. semi-
nariumban a h á r o m é v i t a n f o l y a m o n év elején 
hét, év végén csak öt theologus volt. De térjünk vissza 
Amerikába, data ocasione ismét haza látogatunk. 

4. V á r o s o n é s v i d é k e n l e v ő s e m i n a r i u -
m o k s e g y i k n e k a m á s i k f e l e t t v a l ó e l ő n y e . 
A seminariumok részint vidéken, részint nagyobb váro-
sokban vannak elhelyezve. A régi szokás azt mondja, 
hogy sokkal jobb vidéken, hol a magány és csendes nyu-
galom fölötte kedveznek a tanulmánynak, és „egyéb okok 
közt — igy szól többek között a princeton-i isk. értesit-
vény — főleg ez volt az, mi a közgyűlést érett megfon-
tolás után arra indította, hogy egyházunk legrégibb semi-
nariurnának helyéül Princetont választotta, a nagy városok 
előnyei mellett, hol a kedély oly sokszor meghasonlik, a 
gondolatok elszóródnak ós a tanulmány hanyag közönyös-
séggel űzetik." Az egyesült-Államok egyik leghirnevesebb 
theol. professora: dr. Park is ily vidéki theol. tanintézet-
ben növekedett s tanárkodik, nevezetesen Andover-ben, s 
igy az ő pé'dája is bizonyítja, hogy nagy városon kivül 



is növekedhetik nagy ember — csak az ehhez megkíván-
tató erők és eszközök legyenek arra valók ; de e mellett 
is csak egyesekre nézve, nem pedig általánosságban. Ere-
deti közleményünk az említett A n d o v e r fekvését és a vi-
déknek a leendő papra gyakorló befolyását következőleg 
irja le : „Az emelkedett helyről, a hol fekszik, a messze 
távolba gyönyörű kilátást nyerve, a szem több ponton 
megpihenhet, s a szemlélőt az alanti nyugtalan élet fölött elte-
rülő csendes regióba emeli fel. A ligetek és árnyékos fák s 
a köröskörül elterülő uri és más diszlakok valami kü-
lönös bájt kölcsönöznek, s mintegy mondják, hogy csak 
ilyen helyen lehet az istennel társalogni s az élet és 
halál, az idő és örökkévalóság nagy problémáiról elmél-
kedni." 

De ezt általánosan minden helyre nézve nem lehet 
elmondani. Midőn az uj-york-i „Union theol. Seminary" 
alapíttatott 1836-ban, jól megfontolva kellett választan^ 
annak helyéül Uj-York városát, „mely a legnagyobb, leg-
gazdagabb és legmegromlottabb város az Egyesült-Álla-
mokban." A íőindokok ezek voltak: hogy a városi élet-
nek, igaz, megvannak csábító kísértései, de megvannak 
nagyszerű előnyei i s ; hogy a tanuló esze, kedélye— ha 
maga igyekszik — jobban kimüvelődik, mint vidéken ; 
hogy a városban érintkezésbe j öhet számtalan különféle 
természetű és jellemű emberekkel; hogy ott sokkal többet 
láthat s tapasztalhat azon mezőről, melynek később mun-
kása leend és ott sokkal több alkalma van sympathiával vi-
seltetni azon szegények és szerencsétlenek iránt — bármely 
korból és nemből legyenek — kiknek leginkább kell az 
evangéliumot prédikálni. *) Továbbá a mindennemű 
nagyobb gyűlések is városon tartatnak, mely alkalommal 
a tanuló ember azon előnyös helyzetben van, hogy sok 
jeles férfival megismerkedhetik s számos nagytehetségű 
emberek példáiból tanulhat ; máskülönben a jeles tehet-
ségek befolyása- és ráhatásától megfosztatnék és saját 
egyénisége egyoldalulag lenne kifejtve. 

Röviden: azon seminarium alapitói tisztán lát-
ták, hogy „a nagy városok a theologiai nevelés magasz-
tos célját íendkivüli könnyen és előnyösen elősegíthetik" 
s ezért alapították ama intézetet nagy városban. — Nem 
nehéz belátni a fentiek után, hogy az alapitóknak teljes 
igazuk volt. Kis városok vagy vidéki helyek némelykor 
többet tehetnek a papi hivatás előmozdítására, mint túl-
népes városok; de tekintve egészben véve a papság kí-
vánalmait, azt hiszszük mi is, hogy az élet és tevékeny-
ség központjában sokkal többet ér egy jól fölszerelt inté-
zet, mely tanerőkben és belső berendezésben nem vagy 
csak kevés kívánni valót hagy fenn, mint jól-roszul be-

*) Nálunk magyaroknál ezt nem igen akarják tekintetbe venni 
s nem főleg épen a kisebb helységekben székelő tanintézetek ta-
nárai ; igy pl. a n.-enyedi theol. ifjúság hírlapokban nyilvánosan 
panaszkodik, hogy benn az iskola falai között nincsen kellő tere 
és alkalma a gyakorlati lelkészi teendők elsajátítására és begya-
korlására, s ezért kívánja a legatiókit is fentar tani . 

rendezett több gy enge intézet különböző kisebb helyeken, 
hol a szellemi hátramaradás egyértókü minden magasabb, 
emelkedettebb irányú gondolat megsemmisítésével, és hol 
az indolentia igen könnyen a „nyugodt tanulmány,, he-
lyébe léphet. Mindezen okoknál fogva csak hálás elisme-
rést érdemelhetnek ki a jelen és utó-nemzedéktől mindazok, 
kik hazánkban is azon törekedtek és törekesznek ma is, 
hogy theol. facultásaink más nagyobb tanintézetek példá-
jára központi helyre vitessenek; mint ahogy ez meg is 
történt a közel múltban a mai pesti theologiával. 

5. A z E g y e s ü l t-Á l l a m o k t h e o l . s e m i -
n a r i u m a i n a k s z e r v e z e t e (constitution) figye-
lemre méltó. Ha a theologia valamely collegiummal van 
összekapcsolva, annak igazgatása független emezétől; de 
mindkettő egyházi ós világi tagokból álló megbízott tes-
tület által igazgattatik. AZ uj-yorki Union theol. semina-
riumnak egy huszonnyolc tagu igazgató-testülete van, fele 
egyházi, fele világi tagokból, s hatáskörük egy évre terjed. 
Princetonban van egy harminc tagu igazgató testű let, 
melyből huszonegy epyházi és kilenc világi, s ismét egy 
másik képviselő-testület huszonegy taggal, kik közül 
egyházi csak kilenc, míg világi tizenkettő van. 

A western-i seminariumnak hasonlag két iskola-
széke van: egy igazgató és egy képviselő; amannak 
harmincegy papi és tizenkét presbyter tagja, ennek 
tizenöt papi ós tizenöt presbyter tagja van. Mindhárom 
nevezett iskola-szék tisztán presbyteri; s ugyanazon főelv 
un lkodik az Egyesült-Államok minden theol. seminari-
umainál s illetőleg collegiumainál. Az előnyök első te-
kintetre szembe ötlenek. Mind az igazgató, mind a kép-
viselő tagok nemcsak helybeli, de távoli lakók is lehetnek ; 
de a seminarium mindig tekintettel van tehetség-képes, 
befolyásos és vagyonos tagokra. Ezen megbízott férfiak 
maguk intézkednek mindenben. Ok keltik fel az intézet iránt 
az érdekeltséget másokban is. Készek azt szükségeiben segíte-
ni,s az akadályokat elhárítani. Sokan közülök minden évben 
szolgálati idejük leteltével tekintélyes adományokkal áldoz-
nak az intézet oltárára, melynek ügyeit kezelni, szivükre 
vették. 

Az igazgató testület jogában áll kinevezni a taná-
rokat. 

6 A t a n r e n d s z e r . A tanfolyam, legalább a 
presbyteri egyházakban, a skóciaihoz hasonlóan, külön sze-
mélyek vezetése alatt foly. Az előadás tárgyai: apologe-
tica ; dogmatica; egyház-történelem ; bibliai criticismus, 
mely magában foglalja a szöveg,-magyarázatot s az értel-
mezés főelveit; általános bevezetés az uj szövetségi iro-
dalomhoz, azután különösen ennek egyes könyveihez ; hé-
ber, mely magában foglalja a grammatica tanítását, össze-
kötve az ó-testamentomi könyvek általános ós 'részt-
letes bevezetésével. 

Ezen előterjesztés után irónk: dr. Milligan prof., a 
skót theologiákra célozva ezt mondja: A mint láthatjuk, 
a tárgyak nagyobb részint épen azok, mint nálunk; 
hanem e tekintetben egy lényeges különbség áll elő. Ne-
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vezetesen, az egyes theol. facultások teljesebbek ós szer-
vezettebbek ; a tananyag, vagy tantárgyak számosabbak 
és változóbbak. Igy pl. a princeton-i presbyterianus semi-
nariumban hat theol. professor van; Auburn-ben ö t ; 
Western-ben öt és két instructor : Lane-ben (Cincinnati-
ban) öt professor és egy lector; az uj-york-i U lion semi-
nariumban hat professor és két ideiglenes instructor; 
csak a danville-i (Kentuckyben) és a chicago-i presby-
terianus seminariumokban van négy-négy professor. Ehez 
kell még számitani, hogy az állandóan előadatni szokott 
tantárgyakhoz bizonyos pót-előadások és kiegészitö tanul-
mányok járulnak, melyeket bizonyos meghatározott időkö-
zökben a jelesebb lelkészektől sajátítanak el az illetőié, 
s valószínűleg többnyire dij nélkül. Ezen pót-folyam ál l : 
a kül- és belmissiónak, a nép hit-közönyének (Popular 
Infidelity) bibliai előadásnak, egyptologiának és az egész-
ségtan (Hygea) általános törvényeinek tanulásából. Továbbá 
különös gond fordittatik a theologiai tudományok egyik 
legérdekesebb és legfontosabb ágára : a gyakorlati lelké-
szet kiképzésére. A lelkész-növendéknek e gyakorlati 
előkészítése szintén a papság teendői közé tartozik. Dő 
ezt megelőzőleg minden seminariumban rendesen egy 
külön tanszék van felállítva az egyházi rhetorica, theol. 
pastoralis, homiletica, egyházi szervezet és alkotmánytanra 
nézve stb. és ugyanezen időben egyszerre képezik őket 
a gyakorlati részekre, nevezetesen: biblia és hymnusok 
felolvasására, beszédek kidolgozására és elmondására. Pl. 
Yale-ben a congregationalis gyüldében a tanulók minden 
héten egyszer az egész facultás jelenlétében összegyűlnek. 
Egyik héten gyakorolják magukat a biblia ós hymnusok 
felolvasásában, vagy beszédek előadása- és megbirálásá-
ban; mig másik héten a rögtönözve beszélés kiművelésé-
ben, a mikor az illetőknek ott helyben a facultás által 
feladott tárgyakat és kérdéseket kell megbeszélni és kifej-
teni. Természetesen lehet következtetni, hogy sem emlé-
zésnek, sem Írásból való felolvasásnak ekkor mi helye 
sem lehet. — A közlött előadásból látható inostaz amerikai 
theol. tanrendszer és a mi hazai theol. tanrendszerünk közti 
lényeges megegyezés, de egyszersmind a lényeges kü-
lönbség is. 

B e n k e I s r v á n . 

(Folyt, következik.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Győrből tudósitanak bennünket, hogy a kath. 
papság még szüntelen izgat a törvény ellen. Közelébb 
egy ág. hitv. akart összekelni r. kath. jegyesével. Ezen 
szándokát bejelenté Winterl városi plébános és kanonoknak, 
aki meg a vőlegénynek határozottan kijelentette, hogy 
amig re versalist nem ad, a copulatiót nem végzi. Erre 
az ág. hitv. vőlegény, ki szerencsére fölvilágosult ember, 
jegyesével az ág hitv. egyház hitszolgáihoz fordult, és a du-
nántuli ág. h. ev. egyházkerület superintendenseKarsay Sán-

dor ur személyesen eskette meg a boldog párt. Meddig tart 
még egyes plébánosok packázása a törvény nyilt paran-
csaival ?! 

* Megürült papi állomás Sopronban. H a f f n e r 
L a j o s újonnan választott lelkész urnák, csakjöt heti mű-
ködés után, f. é. január 2-án történt gyászos elhunyta 
folytán a gyülekezet nagy conventje f. é. január 18-án tartott 
ülésében az ily váratlan módon megürült állomásnak mielőbb 
rendes lelkész választása által eszközlendő be töltését hatá-
rozta e l ; de egyszersmind meggyőződvén az utolsó alkalom-
mal leszállított fizetés elégtelenségéről és tarthatlanságáról, 
— a többi két lelkészével egyenlő dijazást is megszavazta. 
Ekként a megválasztandó lelkész javadalma 1200 frtnyi 
készpénz fizetésből, szállásból, 30 öl fából és a stóla után 
iáró jutalékból fog állani. Ezen felül lelkész ós tanitó 
nyugalmazási alap létesítése is elvben meg van már 
állapítva, ós ennek — természetesen az érdekelteknek is 
méltányos hozzájárulása mellett — tényleges életbelép-
tetése is annyira haladt, hogy a megválasztandó lelkész 
erészben is nem csak hivataloskodásra való tehetlensége ese-
tében saját személyének, hanem elhalálozása esetére hátra-
maradt családjának is a legnyomasztóbb szükségtőli meg-
óvását bizton remélheti. 

Ezen állomás elnyerhetósét azonban a gyülekezet 
p r ó b a s z ó n o k l a t tartásához, illetőleg ennek sike-
réhez kötötte, akként, hogy c s a k i s az e r r e v á l l a l -
k o z ó k legyenek a jelöltek sorába leendő felvételre képe-
sítve. Tekintetbe véve a fenebbi javadalmaknak, ha nem 
is fényes, de az összes egyház, s más gyülekezetek anyagi 
viszonyaihoz képest mégis tisztességes mérvét, tekintetbe 
véve a soproni gyülekezet előkelő rangját, s ehez képest 
a lelkészi állásnak kiváló erkölcsi érvényét, — tekintetbe 
véve végül azon óhajtás méltányosságát, de a nagyobb 
gyülekezetekben majdnem általánosan fennálló gyakorlatot 
is, miszerint azoknak alkalom nyujtassék, a megválasz-
tandó egyének, ha nem is összes képzetségéről s egyéb 
tulajdonságairól kimerítő tudomást, de legalább dolgozatai 
szellemi becséről, szónoki tehetségéről, s társadalmi mo-
doráról némi tájékozást szerezni, — a gyülekezet nem 
véli jogosulatlannak abbeli reményét, hogy mind saját 
tekintélyes állásához, mind működő két jeles lelkészéhez 
méltó papot, illetőleg harmadik lelkésztársat sikerülend 
megnyernie. 

* Megjelent: „Losonczy Báró Bánffy János képe", 
felmutatva egy halotti beszédben, melyet Beresztelkén 
1873. dec. 11-én a gyászravatal felett elmondott Szász 
Domokos, kolozsvári ev. ref. pap. Kolozsvárott, 1874. Ti-
zennyolc lapra terjedő füzet, mely a derék b. Bánffy Já-
nos arcképét, életrajzi vázlatát, s a halotti beszédet tar-
talmazza. Ára 30 kr. Az egész bevétel a beresztelki ev. 
ref. népiskola javára fordittatik. 

* A közelebb elhunyt Lang M. pesti evang. 
lelkész — miként alább is érintve van, — az ötvenes évek 
elején nem egy üldözöttnek segitett sorsán. Többek közt 
egy izben Székács ur ügyében hallgatták ki, kérdezve, hogy 
igaz-e,miszerint Székács a magyar kormány rendeleteit, ki-



hirdette a szószékről. „Én istenem válaszolt Láng, — de hát 
mit is tehetett volna akkor egyebet a szegény pap; ha nem 
hirdeti ki a magyarok rendeleteit, agyonlövik a magya-
rok; ha nem hirdeti ki az osztrákét, agyonlövi az osztrák." 
Székács ellen azonban olyan vád is volt, hogy a magyar 
kormány rendeletét nem csak kihirdette, hanem a közben 
egész tűzzel ráütött a kathedrára is. Igaz-e ez? kérdé a 
hadbiró. „Óh őrnagy ur az már szokása Székácsnak, 
hogy mikor beszél, rettentően dolgozik a kezével. Ha 
csak azt kérdezi is valakitől: hogy vagy ? már igy tesz 
ni !" S itt Lang magyarázatképen olyat csapott az őrnagy 
vállára, hogy az vállát még negyedóra múlva is tapogatta. 

* Gyászhír. Hoffer Antal gordisai lelkész folyó 
óv január 31-én váratlanul elköltözött az élők közül. 
Legyen áldott a boldogult emléke azok közt, kik őt sze-
rették, becsülték és tiszl élték. 

Gyászhír. A tiszavezsenyi ref. egyháznak 38 év 
óta ritka szorgalmú tanitója, a tanitói pályán 44 évig 
működött G á t i J á n o s , élete 64-ik évében, neje után 
kilenc napra, január 14 kén elhunyt. A boldogult fia 
Imre szintén a tanitói pályán működik már 18 év óta, 
valamint neje is. 

* Gyászhír. Komárom város érdemes evang. lelkésze 
és esperese, Molnár Gábor, e hó l-jén 70 éves korában, s 
lelkipásztorkodásának 45-ik évében elhunyt. 

* Gyászhír. Kovarikk Károly, ev. hitjelölt hosszas 
sorvasztó betegség után 1874-dik évi jau. hó 19-én 25 
éves korában, Pozsonyban jobblétre szenderült, E jeles 
képzettségű, tudománykedvelő ifjú halála egyházunkra nézve 
valóban érzékeny veszteség; mert a theol. tudományokban 
való jártassága, fáradhatlan munkássága, vasszorgalma, 
őszinte jó szive szép reményekre jogositá fel a boldogult 
ismerőit. Hűlt tetemei nagy közönség részvéte mellett jan. 
21-én tétettek örök nyugalomra. Fájlalják elhunytát a 
boldogultnak az aggkor súlyos igája alatt görnyedező atyja, 
testvérei, pályatársai és számos ismerősei. Béke lengje 
porait. Pozsony, febr. 4. 1874. S. 

A ceglédi ev. egyház f. hó l-jén az elhunyt 
Zámolyi József helyére egyhangúlag T^örök J ó z s e f , 
pesti segédlelkészt, lapunk jeles munkatársát választá 
lelkészévé. Őszintén gratulálunk e választáshoz, mely 
ugy a ceglédiekre, mint Törökre nézve a legjobbnak mond-
ható. Amazok egy képzett, fiatal erőt, buzgó papot, sze-
retetreméltó embert nyertek Törökben; ez pedig egy jó 
erkölcsű, müveit gyülekezet vezetésével lőn megbizva. 
Kölcsönös bizalom és szeretet legyen jelszava mindkét 
félnek s akkor nem lesz oka soha egyiknek sem meg-
bánni az uj választást. 

IRODALOM. 
A „Tanáregyl. kíízlOnyé"-nek 4-dik füzete mag-

jelent. Tartalma: A sikháromszögmértani tanitás mód-
szeréhez. M a y e r J. A fővárosi egyetemünk kathedráján 

képviselt paedagogia s még valami. S c h l e i n i n g e r A. 
Centralisatio a tanügy terén. M á r t o n f y . A tanuló 
ifjúság katonai és fegyvergyakorlatairól. Thales és a pyra-
misok megmérése. Dr. C s. K. Irodalom: Un*7 poéte 
théologicien: La religion romaine dans Virgilé. Par M. 
Gaston Boissier. N ó v y L. Programm-szemle. K á r o l y 
Gy. H. Egyleti élet. Vegyesek. Melléklet. Az uj közép-
tanodai tanterv. Rendeletek tára. 

U j zenemüvek. Táborszky ós Parschnál megjelen-
tek: S a n s - s o u c i . Gyors polka. Zongorára szerzé 
Deutsch Sándor. Ajánlva Németh Titusz urnák. Ára 50 
kr. K ö v e t e l t a r t o z i k . Rezgő polka. Zongorára 
szerzé Deutsch Sándor. Ajánlva Bergstein Miksa urnák-
Ára 50 kr. 

NECROLOGOK. 
Lang Mihály, a pesti evang. német gyülekeze 

lelkésze s a budapesti evang. egyházmegye esperese, f. ó 
jan. 31-kén csendes halállal a jobblétre átszenderült. Szü-
letett Pesten 1803. márc. 30-kán, elemi tanulmányait 
Pesten, a gymnasiumiakat Modorban, a theologiát Bécsben 
végezte. Egy-két évig [Modorban leánytanitó volt; 1832-
ben a már hanyatló Kalchbrenner oldala mellé segédlel-
készül hivatott meg, s annak 1835-ben történt halála után 
pesti rendes lelkészszó választatott, és igy összesen teljes 
42 évig működött. Ő azon lelkészek közé tartozott, kik az 
egyházi közigazgatás terén működni soha sem vágytak, ha-
nem minden erejöket gyülekezőtöknek szentelték. Lang 
Mihály e téren sok tekintetben a legpéldásabb papok 
egyike volt. 42 év leforgása alatt, mindent összevéve 
sem hozhatnánk össze három hónapot, melyet gyülekeze-
tén kivül töltött volna. Lelkészi teendőiben pontos, lel-
kiismeretes, fáradhatatlan s összehalmozódott dolgai közt 
is mindig nyugodt kedélyű volt. Ugy látszik, hogy egész 
élete irányadója amaz elv vala: használni mindenkinek, 
nem ártani senkinek. Tiszta, átlátszó, nemes kebel, felleg-
telen nyilt arc, melyből a becsület és Őszinteség beszélt, 
mely első találkozásra megnyerte számára a vele találkozó 
bizalmát. És ezen arc nem csalt, mert oly sziv tükre 
volt, melyről elmondhatók, hogy igaz vala és benne álnok-
ság nem találtatott. A milyen érzékeny volt a sérelmek 
ellen, oly kész a megbocsátásra és feledésre. Ellenben 
minden szívesség, melyben részesült, mélyen bevésődött szi-
vébe, ugy annyira, hogy jóltevői és barátai irányában há-
lásabb, ragaszkodóbb lélek az övénél alig gondolható. A 
vallási ós nemzetiségi felekezetesség korlátain túlemelke-
dett. Az 1838-ki árviz alkalmával a Terézvárosból me-
nekülő zsidóknak ő nyitotta ki a templomot s midőn azt 
kérdezték tőle, hogy most már a minden zugaiban elfog-
lalt templomban hogyan tartsunk istentiszteletet, azt vá-
laszolta : hisz, a mit velük tevénk, az is istentisztelet. A 
zsidó község akkor egy értékes ezüst serleggel ajándékozá 
meg, melyet ő híven megőrzött s szentségi edény gyanánt 



élő szóval gyülekezetének hagyott. Minden a társadalmi 
válaszfalak s elvi összeütközésekből származó torzsalkodás-
nak ellensége volt s ekkor mint az evangyéliomi békes-
ség embere, gyakran idézte: Isten nem személyválogató, 
hanem minden nemzetségben kedves neki akárki, a ki 
őt féli és igazságot cselekeszik. Neki hit és nemzetiségi kü-
lönbség nélkül Pesten sok barátja, sok tisztelője volt, mit 
temetése is igazolt, mert a templom be nem fogadhatá a 
tisztességtevőket, kik közt minden társadalmi réteg és 
irány fölösen képviselve volt. Nemzetiségét szerette, poli-
tikába nem avatkozott — de szive őszintén csüggött ha-
záján. E tulajdonaiért a nehéz időkből sokan áldják, 
ö birta az akkori különféle birák bizodalmát s azt az 
üldözöttek, vád alatt állók érdekében, ritka bölcseséggel, 
óvatossággal, tapintattal s ügyességgel használta íel. Kos-
suth gyermekeinek is ő volt hatóságilag megbízott gond-
noka, mig azok a hazából atyjukhoz el nem utaztak. Sokan 
vannak, kiknek fejéről elháritá a hatalom kimért csa-
pásait s köztük első sorban áll Székács ur, ki ezt 
hamvaihoz intézett bucsu-beszédében fel is emiitette. 
Egy szeretetreméltó, vagy mondjuk könnyen meg-
bocsátható hibája volt, melynek keservesen megadta 
az árát. Ha valaki érzékenyen panaszlá előtte szo-

rultságát, azonnal elvesztette lelke egyensúlyát és segí-
teni akart minden áron. Ha pedig a kérelmező épen 
olyan volt, kinek valaha iránta tanúsított szívességét 
tapasztalá: akkor ő ajándékozott, jót állott, adósságot 
csinált, csakhogy segíthessen; s azt, hogy megcsal-
ák — azt ö nem hitte. Véres verejtékkel szerzett 

vagyona ily barátok révén ugy elkallódott, hogy nyuga-
lomba léptét — mely a jövő május elején fogott volna 
kezdődni — nélkülözések közt kell vala töltenie, ha 
gyülekezete — Isten áldja meg érte — nagylelküleg 
nem biztosította volna jövendőjét. — Nő és gyermekek 
nem siratják őt, mert nem vala házas. De nem mondom 
város-, hanem országszerte számtalan sokan vannak, kik 
jótevő atyjokat siratják benne, a szó legnemesebb értel-
mében Sok hálátlanságot tapasztalt életében, de — neve-
zetes — hogyan tudta ő magát e miatt vigasztalni. 
„Annyi hálátlannal volt dolgom az életben, hogy itt 
ezen ujabb egy-kettő számba sem jöhet." 

Szólott felette uj tiszttársa S c h r a n z ur, Máté 20, 
8. verséből fejtegetvén a hü munkás képét az Ur szőle-
jében és annak jutalmát. Beszéde ékes, meleg, hü, hozzá 
és a boldogulthoz méltó vala. Szerencsés gondolat volt 
tőle, hogy beszédét a boldogultnak azon négy sorával 
végzé, melyet ő a hivei által évek előtt hálából készített 
képe alá Íratott s mely igy hangzik: 

Wenn Ihr den Mann, der Euch das „Wort" verkündet 
In Eurer Mitte auf Érden nicht mehr flndet; 
Dann möget Ihr 's in diesen Zügen lesen: 
Wie gat er Euch — wie lieb Ihr ihm gewesen ! 

Schranz ur beszéde után — a karének befejeztekor — 
Székács ur, harminchat éven keresztül pályatársa, az oltártól 
áldotta meg őt, hivei és maga nevében is. Maga nevé-

ben kiemelte „azon hű, őszinte, folytonosan meleg, semmi 
félreértés,semmi ármány által meg nem ingatott, utolsó lehel-
letéig tartó b a r á t s á g o t , melylyel iránta, neje és gyer-
mekei iránt viseltetett s mely — ugy mond — évtizedekre ter-
jedő közös pályájukon élete egyik legfőbb boldogsága volt." 

Következett az imádság, a végáldás ós a temető, 
hol kedves káplánja, G r e t z m a c h e r ur — betegsége 
alatt egyik leghívebb ápolója — tartotta az utolsó kö-
nyörgést. * 

F. hó 3 án végelgyengülés foiytán kimúlt. Tisztelendő 
Oertl Ferenc, néhai mezőberényi németajkú ev. lelkész 
Szarvason. A boldogult született M.-Berényben 1802 jul. 
3-án, mint ugyan itt működött (néhai jubilált lelkész) 
Oertl Zachariás fia. 1853-ban hivataláról lemondott, s 
azóta családjával magányban vonultán Szarvason élt. Gyá-
szolják özvegye, született Kollár Terézia, öt gyermeke, 
ezek között János, csengei ev, lelkész (Vasmegyében) 
unokái, sok rokona és barátja. A megboldogult azon ritka 
atyai szerencsében részesült, hogy hosszas életkora dacára 
nem érte az a szülői szivet legmélyebben sebző fájdalom, 
hogy gyermeke valamelyikét látta volna maga előtt sirba 
szálni. Réke poraival! M. Berény, Febr. 5. 

ADAKOZÁSOK. 
A d a k o z á s . Az o r o s h á z i evang. Egyház egyik 

érdemes lelkészével Győry Vilmos úrral ez előtt pár 
hónappal találkozván, felkértük hogy sok gondjai dacára 
is ne feledkezzék meg e mi árvaházunkról, és gyülekezete 
körében igyekezzék leik észtársával együtt árváink javára 
némi segélyt gyűjteni. Az idők nehezek feleié lelkész ur, 
vidékünket, különösen helységünket erősen sujtá mind az 
idő mostoha keze, mind a halál pusztító angyala, — alig 
reményihetek sikert. De megkísértem — mondá — mi-
dőn elváltunk. A kísérlet megtörtént, s im örömmel kö-
zöljük az eredményt. Nem tulfényes ugyan az eredmény, 
tekintve a gyülekezet nagyságát, de eléggé meglepő, te-
kintve a mostoha körülményeket; s érdekes annyiból is 
e jegyzék, mert mutatja a kézség et, a buzgóságot, mu-
tatja, hogy a kinek pénze nincs, ad abból amit adhat, 
ad egy darab hust, sódart, vagy amivel gondolja, hogy 
enyhíthet, az árvák sorsán. 

S z e r k. 

Az adakozók s adományok jegyzéke a következő: 
Doroghi Zsigmond füstölt hust és 10 kr. Szmedo Já-

nos főzeléket és 10 kr. Nagy István 30 kr. Ifj. Harsányi 
Sándor 40 kr. Kunos Mihály 20 kr. Özv. Dénes Jánosné 
hust, főzeléket. Plenter Sára 40 kr. Tóth Györgyné főze-
léket, hust és 10 kr. Dér Jánosné főzeléket, hust. Ifj. Szé-
kács József főzeléket, hust ós 20 kr. Sitkey Mihályné fő-
zeléket, hust ós 10 kr. Rosta Ferenc főzeléket. Miszlai 
János hust. Egy istennél tudva lévő ker. asszony 20 kr. Csép, 



regi János főzeléket, szalonnát. Német József főz., sza-
lonnát. Hajdú János 20 kr. Özvegy Jankó Ferencné 

főzeléket, hust és j l frt. Molnár Józsefné főzeléket és 20 kr. 
Kardos Mihályné hust és 10 kr. Dénes István, főzeléket, 
hust. Csepík György, hust szalonnát. Sáfár István 20 kr. 
Tóth Horvát József 20 kr. Déniám István hust, főzelé-
ket és 20 kr. Özvegy Paulik Andrásné főzeléket és 5 kr. 
Özvegy Takács Józsefné hust és 10 kr. Horváth István 
főzeléket hust és 10 kr. Pusztai András főzeléket, hust é3 
17 kr. Sin János főzeléket, hust. Pusztai Sándor főzeléket. 
Tóth István hust, főzeléket és 5 kr. Özv. Győry Andrásné 
hust, főzeléket és 30 kr. Baki Mihály hust és 6 kr. Vári Szabó 
József főzeléket, hust. Özvegy Madarász Mártonná főzelé-
ket és 30 kr. Özv. Kertész Istvánná 30 kr. Dénes János 
főzeléket, hust és 20 kr. Kunos Mihály hust, főzeléket és 20 
kr. Rajki János főzeléket, hust. Göndös Zsuzsánna főzeléket, 
hust. Özvegy Gécs Pálné 10 kr. Ifjú Gécs Pálné főze-
léket. Fehér János főzeléket hust. özv. Szokolay 
Jánosné 40 kr. Egy istennél tudva lévő asszony főzelé-
ket, hust és 20 kr. Huszár Ferencz főzeléket hust és 1 frt-
N. N. főzeléket hust. Szokolay Sándor, főzeléket, 30 kr. 
Idősb Horváth Pál főzeléket, hust ós 40 kr. Szokolay János 
30 kr. Tóth Sámuelné főzeléket, hust. Farkas Mihály fő-
zeléket hust. Szabó György főzeléket, hust. Csiczár An-
drás hust és 10 kr. özvegy Hajdú Pálné főzeléket, hust. 
Baki Ferencz főzeléket, hust. Dér János főzeléket, hust és 
50 kr. Horváth György főzeléket, hust. Dér József hust és 
10 kr. Bertha Mihály főzeléket, hust. Özvegy Kunos And-
rásné főzeléket, hust és 10 kr. Király István főzeléket, hust 
és 50 kr. Göndös István 30 kr. Szokodi Mihályné hust. Yághi 
Istvánné hust és 10 kr. Dér Jánosné hust, főzeléket és 10 
kr. Király János hust, főzeléket és 10 kr. Gyarmathy Már-
ton hust, főzeléket és 20 kr. Király István főzeléket, hust 
és 10 kr. Stile Ferenc füstölt hust. Darók István főzeléket 
hust és 20 kr. Gerencsér Kis Pálné f3zeléket. Csik Mari 
árvaleányka 4 kr. Sin Sándor főzeléket, hust. Szabó Pé-
ter főzeléket, hust. Tóth János 5 kr. Molnár Ferenc 
5 kr. Szőke Molnár István főzeléket, hust ós 20 kr. Ondrejka 
Mihály főzeléket és 1 frt . Pap Mihály főzeléket Szemenyei 
István presb. hust, főzelékét. Özv. Szokolay Mihályné 
20 kr. Dávid János főzeléket, hust. Kerekes János fő-
zeléket, hust. Ifj. Süle Ferenc főzeléket, hust ós 20 kr. 
Osko György főzeléket ós 10 kr. Özv. Szemenye And-
rásné főz., hust és 1 frt. Baki György főzeléket és 10 
kr. Zsiros Szabó János főzeléket, hust. Hegedűs Mi-
hályné főzeléket, hust és 20 kr. Névtelen hust, főzeléket 
és 10 kr. Özv. GyŐry Endréné 50 kr. Győry Vilmos 
50 kr. Győry Székács Etelka 50 kr. Győry Margit 20 
kr. Győry Ilonka 20 kr. Győry Loránd 20 kr. Győry 
Elemér 20 kr. Vághi István főzeléket, hust és 20 kr. 
Kulcsár Jánosné főzeléket, hust és 20 kr. Özv. Tar Já -
nosné 50 kr. Özv. Fehér Istvánné 20 kr. Szikora Já-
nosné főzeléket, hust. Szekeres János főzeléket, hust. 
Lődi Ferencné 20 kr. Pusztai József főzeléket, hust. 
Rajki Pálné főzeléket, hust. Egy istennél tudva lévő 
ker. asszony 10 kr. Juhász Tóth Mihály 40 kr. Vághi 

Mihály főzeléket, hust. Németh Audrásné főzeléket, hust. 
Dimák Jánosné főzeléket, hust. Bakos Györgyné 
főzeléket, szalonnát és 40 kr. Király András főzeléket, 
hust és 5 kr. Szalay Józsefné főzeléket, kását, hust. 
Berke Mihály főzeléket, hust ós 20 kr. Szemenjei Sámu-
elné főzeléket. Gugyela Györgyné hust. Özv. Sin Istvánné 
főzeléket, hust. Cziráki Józsefné hust. özv. Balogh And-
rásné főzeléket és 10 kr. Itju Balogh Pál 10 kr. Tóth Pál 
hust és főzeléket. Makula Mihály főzeléket, hust. Paulik 
Pál főzeléket 10 kr. Ifjú Szendi Horváth György 30 kr. 
Özv. Éliás rá lné 20 kr. Szula István 20 kr. Kovács Jó-
zsef főzeléket, hust és 8 kr. Sárközy Józsefné hust, fő-
zeléket. Mórocz Ferencz főzeléket, hust. Özv. Miszlay 
Józsefné 20 kr. Özv. Bors Istvánné főzeléket 10 kr. 
Morocz Mihály főzeléket, hust. Horváth Istvánné 50 kr. 
Özv. Séllei Andrásné 1 frt. Özv. Csiszár Mihályné 20 kr. 
Kunos Sándor 20 kr. Szokolay Ferenc főzeléket, hust. 
Özv. Lődi Jánosné főzeléket. Győry Józsefné hust, főzeléket. 
Kovács Ádám főzeléket. Kluka Józsefné hagymát, hust, 
főzeléket. Czakó István főzeléket, hust. Özv. Takács Ist-
vánné főzeléket, hust és 10 kr. Madarász Jánosné 20 kr. 
Sonkolos Istvánné főzeléket. Özv. Bokor Jánosné fő-
zeléket, hust és 10 kr. Bánki Horváth Jánosné fő-
zeléket hust és 10 kr. Valaszkai Istvánné 10 kr. Séllei 
Dávid hust és 10 kr. Özv. Pataki Istvánné főz., hust és 
15 kr. Virasztó Ferencné főzeléket, hust és 10 
kr. Fazekas János főzeléket szalonnát. Bertha Mi-
hály főzeléket, hust. Gombkötő János főzeléket, és 
50 kr. Csapó János főzeléket, hust. Özvegy Kunos Já-
nosné főzeléket, hust. Tóth András főzeléket. Zsiga Fe-
renc főzeléket, és 20 kr. Csizmadia József hust. Szász István 
hust és 40 kr. Gabnai István 10 kr. Gabnai Róza főzeléket, 
hust. Czellár András 15 kr. Tóth Ferenc 20 kr. Horváth 
Mihály lőzeléket, hust. Szűcs János 20 kr. Nagy István 
15 kr. Vághi Mihály 10 kr. Barcza Mihály hust, 
főzeléket. Szalay Gergelyné 30 kr. Szabó Jánosné 
főzeléket, hust. Pusztai Juliánná 20 kr. Krausz István 
főzelőket, hust. Kristóf János 50 kr. Sin Pálné hust. Kis 
Sándor hust. Sulyok Ede 5 ír. Berke János főzeléket, 
hust. Szabó István 40 kr. Sós Mihály főzeléket, hust és 10 
kr. Özvegy Viczián Pálné 50 kr. Lövey Lajos főzeléket, 
hust. Egy Istennél tudva lévő ker. asszony főz. Mór 
Baranyai János főzeléket, szalonnát és 5 kr. Kovács Mi-
hályné főzeléket, hust. Dér János 40 kr. Dénes Antal 20 
kr. Hajdú Péter főzeléket, hust. Özvegy Süle Pálné fő-
zeléket, hust. Idősb Balogh István főzeléket, hust és 20 
kr. Ifjabb Iglicz Pálné főzeléket, hust. Mór Baranyai And-
rás főzeléket, hust. Özvegy Vecseri Istvánné 15 kr. Szula 
Istvánné 20 kr. Szemenyei János főzeléket, hust. Jankó 
József főzeléket, hust. Hfrzer Mihály főzeléket, hust. Csiz-
madia Ferenc főzeléket. Sós Róza 10 kr. Ö/.vegy Darók Já-
nosné főz., hust.Meneszdorf Istvánné főz., hust és 20 kr. Si-
mon Paulina 1 frt. Szemenyei József főzeléket, hust. Prokop 
Györgyné főzeléket. Özvegy Zsedényi Györgyné főzeléket, 
Özvegy Baki Mihályné' főzeléket Kocsondi József, 2 üveg 
mézet. Kocsondi Etelka 5 kr. Kocsondi Vilma 5 kr 



Kocsondi Józsi 3 kr. Kocsondi Bertha 3 kr. Danda Sán-
dorka 20 kr. Özvegy Juhász Istvánná főzeléket, hust és 10 
kr. Tompa Mihály főzeléket, hust. Süle József főzeléket, 
hust. Barcza Istvánná főzeléket és 20 kr. Barcza János 
főzeléket. Özvegy Siile Istvánná főzeléket, hust. Süle Róza 
20 kr. Kovács Pálné főzelékeket. Zalay Ferencz l f r t . Csik Mi-
hály főzeléket és 10 kr. Lichtmann Dávid 10 kr. Tóth 
György 1 fr. Mikulás Pálné 20 kr. Tóth Mihály 50 kr. 
Antali Pálné burgonyát, főzeléket. JKun Fe/encz tojást, 
főzelőket, hust. Süle András hust és 20 kr. Hugyi Mihály 
főzelékeket és 5 kr. Szász János főzeléket, szalonnát. Gön-
dös József 27 kr. Pukánszky György 20 kr. Lődi János 
főzeléket, hust. Tóth Józsefné főzeléket, hust. Rajki Ist-
ván főzeléket, hust. Özv. Kis Ferenczné főzeléket, hust. 
Hegyi György 10 kr. Özv. Sur Györgyné 20 kr. Szeme-
nyei Mihályné főzeléket, hust. Meneszdorf Ferenc főze-
léket, hust. Rédey Ferencné főzeléket, hust. Özvegy Vi-
rasztó Ferencné főzeléket, hust. sz. Özv. Németh Istvánné 
főzeléket, hnst. Prokop János 50 kr. Özvegy Kabódi Ist-
vánná főzeléket, hust. Kabódi Márton 20 kr. Székács 
János főzeléket, hust és 20 kr. Tóth Benedek János főz., 
hust. Szemenyei István főzeléket, hust. Domoki Mi-
hály kását, főzeléket, hust. Domoki János főzeléket ós 
10 kr. Ádáz Ferencné 30 kr. Csik István 10 kr. Ba-
csur József hust, főzeléket. Zalay Istvánná főzeléket, hust. 
Ritter János 26 kr. Kovács János 20 kr. Tóth György 
20 kr. Ifj. Szász András szappant, hust, főzeléket. Miko-
lay Endess Emma 2 frt. Szűrazabó János főzeléket és 25 
kr. Csizmadia István főzeléket, hust és 10 kr. Csizmadia 
János főzeléket, hust. Szikora Györgyné hust. Dénes 
György hust és 20 kr. Csipó István főzeléket és 10 kr. 
Özvegy Szemenyei Istvánná hust, főzeléket és 10 kr. Jankó 
Mihály szalonnát, szappant, hust. Névtelen nő főzeléket 
és 30 kr. Fekete Mihály hust, főzeléket és 40 kr. Bánk 
Horváth János főz., hust. és 40 kr. LesetárFerencz hust, 
főzeléket és 10 kr. Iglicz Mihály hust, főz., és 10 kr. Rajki 
József hust és 20 kr. Özvegy Kernyók Jánosné hust, fő-
zel. és 14 kr. Kovács György hust, főzeléket és 10 kr. 
Madarász Mihály főzeléket. Dimák János főzeléket ós 20 
kr. Bakay Gyula 1 fr. Benkő András 10 kr. Özvegy 
Sándor Józsefné 1 fr. Horváth ; József főzeléket, hust. 
Sin József 20 kr. Özv. Szekeres Ferencné 10 kr. Gőn 
dös Mihály főzeléket, hust. Habódi Mihály és családja 1 
fr. 10 kr. Ifj. Brebovszky Mihály főzeléket, szalonnát 
Ennek leánya 20 kr. Pásztor Sándorné főzeléket, hust. 
Rapcsák Józsefné főzeléket, hust és 2 fr. Tóth István fő-
zeléket, hust. Mikolay Lajos 5 fr. Németh Mihály 40 
kr. Yági János főzeléket, hust. Dinka János 10 kr. 
Horváth Pál István föz. szalon., hust. Pusztai Ádám fő-
zeléket, hust. 20 kr. Benkő István hust ós 20 kr. Özv. 
Ravasz Jánosné főzeléket. Jároli Mihály hust és 20 kr. 
Horváth Páter főzeléket, hust, ós 20 kr. Kis "István hust 
és 30 kr. Mikó Jánosné 20 kr. Torkos lmrénó főzeléket, 

hust, szalonnát és 1 frt. Torkos Károlyné főzeléket, hust 
és 1 forint. Vandlik János 4 fa-ládát. Összesen: 61 fr. 
8 krajczár, melyből az élelmiszerek felszállitásához szük-
ségelt eszközök ára s a fuvardíj fejében levonva 10 fr t . 
8 kr, küldetett összesen 51 frt . 

H o m o k i Antal bési s.-lelkész ur 3 frt. 26 kr . , 
melyhez adakoztak : a bési ref. egyház 2 frt. Margitay 
Ida (gyűjtő) 15 kr. Margitay Erzsi 10 kr. Bak Erzsébet 
20 kr. Sólyom Péter 15 kr. Svarcz Róza (izraelita) 4 
kr. Korztyo János 1 kr. Fekete János 1 kr. Fekete Er-
zsébet 2 kr. Tirpák András 2 kr. Fekete Boris 1 kr. 
Sipos Boris 1 kr. Kovács István 2 kr. Gazsi Zsuzsánna 
6 kr. Nagy János 3 kr. Matyi András 1 kr. Szabó János 
1 kr. Titka Mária 2 kr. Matyi István 1 kr. Varga Zsu-
zsánna 1 kr. Homoki József 4 kr. Homoki Antal 4 kr . 
Galgóczi Borcsa 2 kr. Korztyo Mária 1 kr, Bak Sára 1 
kr. a. Szabó Zsuzsánna 2 kr. f. Szabó Zsuzsánna 1 kr. 
Terzár Neti (rom. kath.) 2 kr. Terzár Ilona (rom. kath.) 
2 kr. Kis Zsuzsanna 1 kr. Lengyel János 1 kr. Nagy 
Mária 1 kr. Csutorás János 5 kr. Dudás Péter 1 kr. 
Móré Erzsébet 1 kr. Fekete András 1 kr. Varga Erzsébeti kr. 
Sipos Jánös 4 kr. 

Csik Péter z s i g á r d i ref. leik. ur 14 fr. 40 krt, 
a következő sorok kiséretében : Nagytiszt letti szerkesztő 
u r ! Az esdő szózat — mely a pesti protestáns árvaház 
segélyezését oly melegen ajánlá —• hozzánk is eljutott. 
S bár a mult 1873-ik év felettünk elvonulva, véríoltot 
hagyott hátra, — elküldvén az Ur "közénk is öldöklő an-
gyalát, amaz országszerte pusztító járványt, mely irgalom 
nélkül szakitá ki, leginkább a szerető szüléket, a kedves 
gyermekek ölelő karjaiból ; szaporitván ez által k.ztünk 
s a segélyezendő özvegyek és árvák számát. De az esdő 
szó még se hangzott el a pusztában, a szívből származott 
kérés szivekhez jutott, s igy lőn, hogy a pesti protestáns 
árvaházra ref. egyházközségünkben a következők adakoztak: 

Tiszt. Csik Péter neje, szül. Kovács Hermin 1 fr. 
A ref. iskola növendekei 2 fr. A ref. dalárda 2 fr. Ba-
ranyai Dávid gondnok 1 fr. Takács Zsigmond 1 fr. Szabó 
Dávid 60 kr. Ambrus Mihály 20 kr. Dora József 10 kr. 
Vágó Dávid 20 kr. Bácsai Ignác 20 kr. Szalai Antalné 
Fekete Teréz 70 kr. Gutái Ferenc 20 kr. Ambrus Gás-
pár 20 kr. Ambrus Lajos 10 kr. Baranyai János 10 kr. 
Gutái János 20 kr- Szuh József 10 kr. Udvaros János 30 
kr. Szuh Dávid 5 kr. Róka Zsigmond 20*kr. Szűcs Lajos 30 
kr. Szuh György 10 kr. Takács András 10 kr. Szalai 
István 10 kr. Tóth Zsigmond 20 kr. Szalai P. Ignác 50 
kr. Ör. Róka Mihály 20 kr. Szuh István 10 kr, If j . Róka 
János 10 kr. Szuh Antal 20 kr. Gutái Lajos 20 kr. K. 
Nagy János 10 kr. Tanitó Kálmán 10 kr. If j , Baranyai 
János 30 kr. Tanitó Dávid 24 kr. Baranyai József 10 
kr. Szalai László 10 kr. Szabó Mihály 20 kr. Baranyai 
Ferenc 20 kr. A lelkész 51 kr. Összesen 14 ft. 40 kr. 

Homoki Antal. 

Felelős szerkesztő ós kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lag! Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Peutscli testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pesten. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet, 

Elöíízetési dij: 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizetlietni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., yszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

Válasz egy lelkész barátomnak 
Baranyában. 

Kedves barátom! Közelebbi leveled midőn a 
pesti lelkészlakra megérkezett, épen lelkészi értekez-
letre voltunk néhányan összegyűlve, vagy jobban 
mondva, csak lettünk volna, ha az épen akkor beál-
lott zord hideg idő, és némely lelkésztársak hideg 
közömbössége a nagyobb számmal leendő összejövete 
lét a pest-vidéki ref. lelkészeknek meg nem gátolta 
volna. Igy azonban minden hivatalos színezet nélküli 
magántársaság* alakjában beszélgetvén egyházi ügyeink 
állásáról, felolvastuk a te magánjellegű ugyan, de 
egyházi ügyeinket közelről érintő leveledet is, vala-
mi üt egy másik baranyai tiszttársadnak is az előtt 
nem sokkal küldött, s szintén egyházi ügyeinkkel fog-
lalkozó levelét. 

Mindkét levél eléggé gazdag thémát tartalma-
zott az összejövetelünk céljához képesti beszélgetésre, 
még inkább az elmélkedésre, aggodalmakra, s a te-
endők iránti javaslatokra. S minthogy leveledben 
e lapok szerkesztője is volt legalább futólag érintve : 
keresd ebben egyik okát annak, ha leveledre e la-
pok hasábjain is küldetik válasz. 

Száz ember közül kilencvenkilenccel ha beszélsz, 
ez mind azt a választ a d j a : könnyű Ballaginak be-
szélni, Pestről könnyű prédikálni, tanácsot osztogatni; 
de jönne ki falura, tanulmányozná a népet s a 
lelkész állását közelebbről, majd máskép beszélne. 
Meglehet, igazuk vau a kilencvenkilenceknek. S talán 
jobban is van, ha igy van. A tanár foglalkozzék az 
eszmével, lebegjen előtte az eszmény, s bízza má-
sokra a rideg valót. A mely tanár nem lelkesedik 
azon ügyért, melynek munkása, nagyon csekély sikert 
fog kifej teni; a lelkesedést pedig nagyon lehűtené a 
részletek ismerése, mintegy érzése azon ezernyi pró-

zai bajoknak, aprólékos küzdelmeknek, melyek ná-
lunk egy gyakorló s kivált falusi lelkészre várakoz-
nak. Hagyjátok ti a tanár t önalkotta eszményvi-
lágában élni, hagyjátok őt a protestáns lelkészi hivatal 
eszméjéért rajongani, tanítványainak, olvasóinak ezt 
prédikálni. Nem baj ez. Az élet majd helyrehozza a 
tanár tudatlansága által okozott h ibá t ; ha a tanár 
meg nem ismertette növendékeit a lelkészi hivatal 
töviseivel, ennek nyomoraival, keserűségeivel, majd 
megismerteti az élet. T̂ó tanár ez. Majd lerántja ez 
a belé lépőt az eszményi regiokból. 

Most az egyszer azonban engedd meg barátom, 
ha azt állitom, hogy Ballagi is, ós több mások is, 
kik tőletek távol, és a tietekétől egészen különböző 
viszonyok között élünk, eléggé jól ismerjük helyze-
teteket, sőt talán jobban, mint ti magatok, kik benne 
é l t ek ; nem csak, hanem mielőtt bekövetkeztek volna 
azon keserű dolgok, a legszentebb lelkesedést is léhűtő 
azon lelkellenségek, rakoncátlankodások, melyeket te 
és emiitett lelkésztársad leveleitekben érintetek: 
Ballagi ós mások hirdették jóval korábban azoknak 
bekövetkezéseit, nem esak, hanem ezeket ugy tüntet-
ték fel, és ugy tekintik, mint a később bekövetke-
zendő még nagyobb roszaknak előre vetett árnyékait ; 
és pedig a nélkül hogy valami prófétai tehetséget 
igényelnének maguknak. Épen ezért nagy sajnálattal 
olvastuk az általatok rajzolt szomorú jelenségeket, 
de meglepetve nem voltunk. Az előzmények után 
lehet-e az máskép? trondolj vissza az 1 8 4 8 előtti 
időkre, és az azóta történt változásokra, és a mu-
tatkozó jelenségek kulcsát könnyen meg fogod ta-
lálni. Félreértés kikerülése végett megjegyzem, hogy 
célom nem talán Baranyának pelengérre állítása, vagy 
annak más vidéki egyházak ellenében megbélyegzése. 
Lányomnak szólok, menyeim is értsenek belőle; a 
miket Baranyáról mondandók leszünk, nagyon illenek 
az ország legtöbb vidékére, a különbség talán leg-
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feljebb abban áll az ország más vidéke és Baranya 
között, hogy itt nagy darab földön csupa volt (—) job-
bágyközségek képezik reform, egyházunkat, mig más-
felé a volt parasztközségek közé több-kevesebb sza-
badváros s nemes-község van beékelve. 

Ezt előre bocsátva, beszéljünk Baranyáról, lás-
suk, hogy állottak a dolgoK egykor, s hogy állanak 
ma. A baranyai nép politikai tekintetben a szolgaság 
azon súlyos igája alatt nyögött egész 1848-ig, sőt 
változtatott alakban egészen 1860-ig, vagy ha ugy 
tetszik 1867-ig, mely általában a hazai jobbágy-
községekre nehezedett. Ezen iga alatt mit gondolt 
ö a szabadságra, s ki gondoskodott róla, az 1848-
diki rövid korszakot eltudva, hogy megismertesse a 
polgári s politikai szabadsággal, annak józan hasz-
nálati módjával? Húzta az igát. Szolgabíró, esküdt, 
ispán, megyei, urasági hajdú parancsolt önkényileg, 
ő pedig a paraszt engedelmeskedett feltétlenül. De 
hát hogy is ne engedelmeskedett volna, ő a földhöz 
ragadt szegény, kinek eléggé jó természetű ugyan, 
de csak felületesen művelt földe termékének egy 
részét elvitte az uraság, másik részét az egyház, és 
ami megmaradt, s a családtagok által el nem fo-
gyasztatott, abból is a felettébb hiányos közlekedési 
eszközök miatt alig láthatott egy-két garast, ritka 
gazda pénzelhetett anüyit, hogy a bocskoit, ha csak 
az ünnepnapokra is egy pár csizmával felválthatta 
volna. Ily nép között a protest* lelkész is, még 
inkább az esperes, dacára demokratiko-presbjterialis 
elveinek, — meglehetős önhatalmú ur volt; ha elv-
ben hirdették is a népnek egyházi önkormányzati 
jogait, de a valóságban kevés volt meg abból. Egy-
egy hatalmas esperes, még inkább egy-egy oly 
egyházmegyei segédgondnok, iinek a vármegyén is 
volt tekintélye, befolyása, keresztül vitte a néppel 
szemben legtöbbször azt, a mit akart. A mi végül 
a műveltségét illeti az 1848 előtti népnek, az isme-
retes előttünk eléggé. A merre a protestantismus 
megbonosult, állított iskolákat mindenfelé, gondos-
kodott tanítókról, még ha nagy anyagi áldozatok 
árán is, mely tanitók bevezették népünket az olva-
sás, írás mesterségének ismeretébe, megtanították a 
zsoltárokra, kátékra, Hübnerre: de tovább egy lépés-
sel sem mentek sem az iskolában, sem az életben. 
Olvasó-körök, néplapok, ismeretterjesztő olcsó köny-
vek (a naptár kivételével), népies felolvasások, pol-
gári alkotmán)tan s más effélék teljesen ismeretle-
nek voltak nálunk 1848 előtt. Vagyis a hűbérrend-

szer békóiban levő népnek még protestáns része is. 
ha a műveltség elemeit, vallásos ismereteit, s értel-
mességet illetőleg messze felette állott is a más 
vallású népnek; de az uj kor nagy eszméinek, a 
szabadság, egyenlőség, önkormányzat elveinek való-
sítására teljesen készületlen, éretlen volt. 

És ezen éretlen népnek, egészen váratlanul, 
minden előkészület nélkül leszedte lábairól a békót 
az 1848-ik s illetőleg 1867-ik óv, nem csak, hanem 
egyszerre bevezette a szabadság templomába, s a 
polgári jogegyenlőség szentélyébe, melyekben még a 
műveltebb népek is — miként az ó ós uj történe-
lem tanítja, — könnyen megszédülnek. A porig 
lealázott jobbágy parasztból, a szolgaság keserű 
kenyerén felnövekedett pártömegből lett egyszerre 
f e l s é g e s n é p . Óriási ugrás volt ez! Tekintetes 
szolgabirák, s más megyei urak, — az 1848-ik 
előtti idők e kis istenei, — kik előbb csak paran-
csolni tudtak a parasztnak, vagy azt előfogatra ki-
íendeltetni, deresre fektetni szokták: most előzéke-
nyen siettek vele kezet szorítani, sőt ha az jó szájú, 
nagy hangú, vagyis választásoknál jó szolgálatot 
tehető férfiú volt, siettek vele összeölelkezni. Magas 
származású, dús gazdag urak, kik előbb még fel-
rúgni is a jobbágyot méltóságukon alól levőnek 
tekintették: most, azaz a képviselőválasztások idején 
boldognak mutatták magukat, ha a dicső nép jogát, 
javát, boldogságát hangoztató programmbeszédeikért, 
s kidobott 2 0 — 3 0 , 0 0 0 forintjukért szerencsések 
voltak a polgártársak éljeneit kiérdemelhetni. Majd 
előállott a népboldogító próféták, a kortesek nagy serege, 
kik még az eke mellől is hazahivatták a jámbor föld-
mívest, a tőke mellől is elcsalták a szorgalmos ipa-
rost, csakhogy fejébe verjék szegénynek, hogy azok 
az egykor nagynevű s nagyérdemű honfiak, kik 
hajdan a nép s a haza felszabadítására oly sokat 
tettek, áldoztak; kiknek nevét a nép megtanulta 
tisztelni, s kiknek kiszabadulásáért, avagy a hazába 
való visszatérhetésökért talán éveken át titokban 
imádkozott, — hogy azok mind ön hasznukat leső, 
hazaáruló Judások, a nép s az ország szabadságát 
egy tál lencséért feláldozó Ézsauk; vagy hogy 
másfelől azok a férfiak, kik ujabban a nagy haza-
fiak szerepét játszák: orosz vagy porosz zsoldban 
álló felforgatók, s a hazának németnél, tatárnál ve-
szélyesebb ellenségei. 

Ugyanakkor megindul a néplapok, gunyiratok, 
röpívek igen gyakran szemetes árja, mely a nép 



fejét még* inkább megzavarja. Eddigelé az olvasás 
mesterségében való képzettségét csak a szent dolgok olva-
sására s isten dicsőítésére használ ta: most az olva-
sás majdnem méreggé lesz reá nézve. Olvassa hogy 
az emberek, és épen a legnagyobb emberek körében 
mennyi a csalás, jellemtelenség, önzés; megta-
nulja, hogy a mai korban miként lehet és miként 
kell a legkitűnőbb embereket is nevetség, guny tár-
gyává tenni ; miként kell egy nemzet eszményképei-
nek fejéről az évtizedek becsületes munkája által 
szerzett borostyánt letépni s porba taposni. Megta-
nulja az uj olvasmányokból, hogy amit ő egykor 
a fensőbb hatóság, a világi magisztrátus iránt tartozó 
engedelmességről s tiszteletről tanult, az mind merő 
hazugság, s a haza csak ugy virulhat fel, az egy-
kor sokat szenvedett szegény nép csak akkor ju that 
be a földi Eldorádóba, ha lehetőleg ellenébe szegezi 
magát mindenféle hatóságnak. Mert az idők változ-
tak. Egykor azt mondta az i r á s : hogy minden 
hatalmasság istentől van; most pedig ugy olvassuk, 
hogy minden hatalom az ördög szolgálatában áll. 

De minek is rajzolom én az uj idők e nagy 
változásait ily részletesen; hiszen te kedves bará-
tom kint élsz a nép között, s nálamnál mindezeket 
te bizonyosan jobban tudod. De hát ugy-e mindeze-
ket így elgondolva, nem csodálkozol, ha népünk jel-
lemében oly óriási változást, s egyházi életünk terén 
oly szomorúan meglepő fordulatot tapasztalunk ? Ki-
vált még ha azt sem téveszted szem dől , hogy 
anyagi tekintetben is mily egészen más élete van 
a mostani polgártársnak, mint az 1 8 4 8 . előtti 
jobbágynak. Hajdan alig akadt meg — mint emii-
tóm — még- az u. n, jómódú jobbágy ládafiókjában 
is egy-két forint, s a legszükségesebbekre is ritkán 
tellett ; most pedig csak egy kissé jobb esztendőben 
is jól müveit földje szőlleje termése után annyi 
pénzt lát, hogy méltán felséges népnek érezi magát. 

Hirtelen t')rtént e nagy változás. Nagyon gyor-
san történt az átmenet a szolgaságból a nagy ura-
ságba ; s gondolhatod-e, hogy e nagy ugrás meg ne 
boszultassék ? Fájdalom nagyon is kell éreznetek. 
Mert hát e subás parvenuk nagyhatalmiságának 
zsarnokságát legelső sorban s legkiválóbb mérték-
ben a protestáns lelkész kénytelen érezni. A szabaddá, 
s vagyonossá lett néppel elhitették, hogy ő ur, s 
most ezen uraságát gyakorolni akarja. Igen ! de kin 
gyakorolja? A képviselő három évig felé sem tekint ; 
a megyei tisztviselő hat év hosszant ur felette, s 

ezen uraságát adóbehajtásnál, ujoncozásnál s több 
más alkalommal nagyon is éreztetheti a néppel; 
orvos, mérnök , s más fekete ruhás egyén mind 
eléggé független a néptől; marad tehát a pap (s 
talán néhol a jegyző). Ennek kell lenni a hitvalló-
nak, ez kénytelen vallomást tenni naponkint arról, 
hogy mily nagy úrrá lett ma az, ki még tegnap 
szolga volt; ez kénytelen tűrni a tudatlansággal páro-
sult nyers gőgnek mindenféle otrombaságait, s egy-
szersmind látni, hogy hivatala, melyet ő a legna-
gyobb egyszerűségében is oly fenségesuek szeretett 
tekinteni, — miképen aláztatik le a porig; s látni 
érezni naponkint, hogy a nép, a maga nagy tudat-
lanságában mily mohó készséggel fonja a tövisko-
szorut épen azon prófétái számára, kik neki eleitől 
fogva leghívebb barátai, legőszintébb támaszai voltak. 

Hanem hát mindezeket elbeszélni, leirni nem 
nagy dolog, — feleled kedves barátom; — az el-
mondottakban nincs semmi nj, mindezeket tudjátok 
ti is igen jó l ; hanem ha már felelni akarsz soraimra 
— gondolod magadban — hát felelj arra, hogy igy 
állván a dolgok, mi a teendő? Quid jur is? s quid 
consilii ? 

Meglehet, hogy a bajt felismerve, fognak ná-
lamnál sokkal tapasztaltabb s bölcsebb emberek is 
felelni, de megkísérlem közelebb ón is. 

(Vége köv.) 
FARKAS JÓZSEF. 

ISKOLAÜGY. 

Az első esztendő egylet i életünkből. 

Az udvarhelyi reformált egyházmegye kebelében 
tudtom szerént nem volt eddig semmiféle egylet. Ezelőtt 
egy esztendővel született tanitó-egyletünk, s ennek évi 
működését akarom e lapok tisztelt közönségének bemu-
tatni. 

Közgyűlésünk volt három, mindenik Sz.-Udvar-
helyen. 

Az e l s ő , t. i. a lebruár 12-diki, leginkább a szer-
vezkedési teendőket végezte, tisztviselőit megválasztotta, 
könyvtárát megalapítani elkezdette, az alapszabályok ki-
nyomatását elrendelte Ezeken kivül az egyházmegye ál-
tal felállitottt k e b l i i s k o l a t a n á c s o k , i s k o l a j á -
r á s i f e l ü g y e l ő s é g e k és e g y h á z m e g y e i i s k o -
l a t a n á c s , mint uj intézmények felől tájékozást szerzett. 
A tandij-kérdés tárgyalását meginditotta. 

A m á s o d i k közgyűlés május 9-én volt. 
Ekkorra már a járási fiók-egyletek is szervezkedtek 

s ezek ajánlatára az egyleti közgyűlés tiszteletbeli tago-
13* 



kat is választott. Továbbá megállapodásra jutott a követ-
kező tárgyakra nézve: 

a) Mivel egyházmegyénk iskoláiban a tandíj mind 
mennyisége, mind felgyüjtése tekintetében igen különböző, 
egyletünk kérni fogja az egyházmegyei közgyűlést, hogy 
a tandijt legalább egy forintra felemelni szíveskedjék, s a 
mennyiben lehet, ezt ne a tanitó szedje a szülőktől, ha-
nem kapja az i s k o l a k ö z s é g pénztárából. 

b) Tekintve azon szerencsétlenséget, hogy egyházme-
gyénk kebelében jelenleg is kilencz tanítói állomás üres, 
kellőleg képesített pályakezdő pedig egy sincs sehol: 
egyesületünk véleménye szerint e bajon csak akkor lesz 
segítve, ha egyházkerületünk kellőleg szervezett t a n í -
t ó k é p e z d é t állit. A mi annyival szükségesebb, mert 
tanítóinknak egyszersmind vallástanitóknak sőt ónekve-
zéreknek is kell lenni. Általában pedig a mely iskolai 
társadalom sajátlagos jellegű nevelést akar folytatni, 
annak gondoskodni kell az ő szellemében működő tanítók 
képzéséről is. 

c) Tanítói állomásaink szegénységére vonatkozólag 
egyletünk véleménye a következő: \ 

Mivel szegényebb egyházközségeinkben se a pap, 
se a tanitó nem képes élni a nyomasztó anyagi körül-
mények miatt, ilyen helyeken az egyik állomást meg 
kellene szüntetni, és pedig egyletünk czólszerünek látná 
az ilyen egyházközségeket egyházi tekintetben leányosi-
tani, s minimum gyanánt 4C0 frt tanítói fizetést vévén, az 
ilyen községekben csakis tanítói állomásokat rendsze-
resíteni. 

d) Az iskolafelügyelet tekintetében egyletünk meg-
állapodása ez: 

Mivel kellőleg képzelt ós tisztességesen fizetett tanítók 
megnyerése esetében is nélkülözhetetlen a kellő iskolafel-
ügyelet, s erre szegényes viszonyaink között a járási felügye-
lőséget, mint intézményt eléggé életképesnek tartjuk, ha 
van az egyházmegye tanácsában s z a k a v a t o t t k ö z p o n -
t i v e z e t ő : egyletünk véleménye az, hogy egyfelől a já-
rási felügyelőségek az egyházmegye által a lehetőségig ke-
vesbitendők, mert kevesebb, de vállalkozóbb felügyelő több 
eredményt mutathat fel; másfelől pedig az egyházmegyei 
tanácsba a maga rendes utján minél elébb szakértő, állan-
dósított iskolafelügyelőség rendszeresítendő. S e célból egy-
letünk javaslatba hozza, hogy egyházkerületünk folyamatban 
lévő szervezkedése alkalmával indítványozza egyházmegyénk 
az egyházmegyei d i r e c t o r s á g n a k mint közügyészi 

és pónztárnoki kapcsolatos hivatalnak megszüntetését, s he-
lyébe az egyházmegyei iskolafelügyelőség felállítását. 

Mindezen inditványszerü megállapodásokat egyházme-
gyénk iskolabizottsága, vagy ha inkább tetszik, iskolataná-
csa is csekély változtatással magáévá tette, s egyházme-
gyénk juniusi közgyűlésén ajánlólag elő is terjesztette, egy-
házmegyénk pedig mindezeket elfogadván, a kerületi gyű-
lésre leendő felterjesztéseket magára vállalta. 

Harmadik közgyűlésünk mult évi december 30-án 
volt. Megállapodásai közül figyelemreméltóbbak ezek: 

Kívánatos volna már csak a célszerűbb felügyelet 
szempontjábóf is életbe léptetni: 

a) a kebli iskolatanácsok tanácskozási jegyző-
könyvét ; 

b) az iskolai anyakönyvet; 
c) a tanulók bizooyitványi jegyzőkönyvét. 
d) Szőnyegre kerülvén az e g y h á z m e g y e i öz-

v e g y á r v a b á z ügye, mivel ennek miként állásáról 
a +anitói testületnek igen kevés tudomása vagyon, holott 
óvenkint kiki a maga illetékét pontosan fizeti, s a taní-
tói állomások betöltésekor is, ha se özvegy, se árva nem 
maradt, a tanitó első évi fizetésének fele része rendesen 
be szokott folyni az említett tárba: közgyűlésünk Nagy 
Sándor, Bálint József, Balázs Sámuel, Kovács Mihály, 
ifj. Szentgyörgyi József, Sípos József és Szakács Mózes 
egyleti tagok személyében bizottságot nevezett ki a végre: 
igyekezzék tanulmányozni a fennemlitett árvatár mult és 
jelen állását, s adjon javaslatot az iránt, mi volna az 
intézmónynyel szemközt tanítói testületünk teendője? 

A fennebbieken kivül, mind három közgyűlésben 
forgott szőnyegen több olyan tárgy, melyek a tanítók ne-
velői képzettségének öregbítésére voltak irányozva, s nem 
egy tárgyban nyertek egyletünk tagjai jótékony felvilágo-
sodást még a mult évtized zsinati jegyzőkönyveiből is. 

íme tisztelt olvasó! Ezek egyleti életünk első esz-
tendejének kiválóbb tényei. Ezekre vonatkozólag tehetni 
több kérdést, vonhatni belőlük különféle következtetéseket; 
mindez a tisztelt olvasó szabadságában áll. Én a ma-
gamét csakis azon óhajtás nyilvánítására veszem igénybe, 
vajha más egyházmegyék tanitóegyletei szintén közölnék 
legalább munkálkodásuk ilyetén kimutatását, hogy a pro-
t e s t á n s vagy s z a b a d i s k o l a i t á r s a d a l o m 
közszelleme ez által is erősbödnék. 

Székely-Udvarhely, 1874. jan. 30. 

S z a k á c s M ó z e s . 



Könyvismertetés. 
„Egyházszertartástan alapvonalai. Tekintettel a magyar 
ref. egyházra. Irta Tóth Mihály, a reformátusok deb-
receni fötanodájában gyakorlati hit- és ker. erkölcstan 
ny. r. tanára. Szerző sajátja. Debrecen, i f j . Csáthy 
Károly gazdasági akadémiai könyvárus bizománya. 1873. 

I—V. 114 lap. Ára 1 frt. o. é." 

„íme én a Prófétákra támadok, 
kik az én beszédimet ellopják, 
kiki az ő barátjától." 

Jerém. XXIII 30. 

Egy-egy irodalmi újdonság mostanában talán soha-
sem lepett meg engem annyira, mint az, midőn Tóth 
Mihály annak idejében jelentette volt, hogy Egybázszer-
tartástanát sajtó alá adta s rövid idő alatt az meg is 
jelen. Meglepetésemben öröm és sajnálkozás valának együt-
tesen. \ Örültem azoű, hogy midőn magyarországi 
vallásirodalmunk, irtózva az elméleti, a mélyebb tudo-
mányos oldal építésétől, az e részben való nehezebb 
munkától, egyedül az elvek nélkül ingadozó gyakorlat 
felé vet folyvást szíves pillantásokat, s munkásai legin-
kább csak a napi, múlékony értékű hírlapi cikkek ós 
aránytalanul szaporodó egyházi beszédek termelésénél mu-
tatják és próbálják erejöket: legalább évtizedenként akad 
mégis ember, ki a parlagon hagyott mezőnek is nekiáll; 
ki abból igyekszik valamit adni, a miből még igen kévé-
sünk van. De örömem mellett ott állott aggodalman. is, 
melyet, azt hiszem, mindenki természetesnek fog találni, ha 
kissé bővebben kimagyarázom magamat. Isten, ember látja 
h ogy magyarországi protestáns isteni tiszteletünk telve van 
elvtelenséggel, Ízléstelenséggel. Rend, összefüggés, egység, 
biztos megállapodás nélküli zűrzavar az annyira, hogy ha 
egy protestáns ember, történetesen lakásától messzibb 
eső gyülekezet isteni tiszteletét látogatja meg, abban 
igen keveset talál abból, a mihez otthon hozzá van 
szokva. 

A ^reform, az ízlés, az egyöntetűség szükségét e 
téren mindenki érzi, mindenki sürgeti. De ha meggondol-
juk azt, hogy az isteni tisztelet természeténél fogva az 
annak- alapját képező vallás-erkölcsi elvek szerint alakul; 
azt módosítani, a meglevő rosz helyébe jobbat állítani, 
csak t i s z t á z o t t és m e g á l l a p i t ' o t t elvek után 
lehet, be fogjuk látni azt is, hogy napjaink a reform meg-
tételére semmi tekintetben rsem alkalmasak. Sajnálatra 
méltó tapogatódzás, bizonytalan próbálgatás, erős forrongás? 
a régi és uj hit egymással való birkózása, hypothesissel 
szemközt hypothesis, a speculativ theologiában a régi épü-

let megbontva, az újhoz az anyag még csak együve sem 
hordva, a salak leülepedéséhez még sokideig semmi re-
mény : kérdem nem vakmerő vállalat-e ma liturgiát al-
kotni, emez uj liturgia rendező, vezérlő elveiről szóló li-
turgikát irni?! Azért sajnáltam Tóth Mihályt, hogy ilyen 
vállalatra adta fejét. Nem H ü f f e 1 és K u n B e r t a l a n 
hallatlan mórvii plagiatora, de erősebb fő, nagyobb tudo-
mányos apparatussal rendelkező, a szép és nagyszerű iránt 
fogékony érzéssel biró, kitűnő külföldi theologusok sem 
vállalkozhatnak ma liturgica Írására, félvén a torz szül-
löttek produkálásától egyrészről, s nem akarván maguké 
gyanánt árulni másrészről azt, mit mások már előttük, a 
körülményekhez képest, elég jól megírtak, s a mivel ad-
dig mig alkalmasabb idők jönnek, szükségesképen el kell 
lennünk. Ma, most mindjárt, a medicina pejor est morbo. 
S „sapiens ut loquatur multa prius considerat quo tem-
pore dicat." 

Majdnem egy éve már, mióta Tóth Mihály „Egyház-
szertartástana" megjelent s közkézen forog. Nekem, mind-
járt megjelenése után, szándékom volt, hogy azt ismertet-
ni fogom, de tudva sok ember gyöngeségét, megvallom, 
féltem attól, hogy ha a munka t e n g e r n y i hibái felett 
elmondom nézetemet, sokan lehető tárgyilagossága mel-
lett is, könnyen „ódium theologorumot" fognak benne ke-
resni ; ( azért szándékomról akkor annyival is inkább szi-
vesebben lemondottam, mert e lapok irodalmi rovatában 
Ígérve volt, hogy a tüzetes bírálat m á s v a l a k i t ő l 
jönni fog. Hiába vártam; az ígéret ez ideig be nem válta-
tott ; most már azért, bár kissé elkésve visszatértem ter-
vemhez s megkísértem az ismertetést. Két okom van reá. 
Az egyik az, hogy magának Tóth Mihálynak is roszul 
esnék, ha működése figyelmen kivül hagyatnék s könyve 
agyonhallgattatnék ; a másik az, hogy felfogásom szerint 
a sajtónak kötelessége az, hogy szigorúan ellenőrizze né-
mely embernek utait s beleszóljon az irodalmi termelés 
és ebből származó dicsőség azon megszerzési módjába, 
melyhez néhány munkása az ujabb időben folyamodik. 
Égy év bizonyára elég volt arra, hogy megismerkedjem 
az előttem fekvő mű minden izével s mérsékelve a szem-
beszökő hibák első benyomása által támasztott ne taláni 
igazságtalan heveskedést, elősegélje nálam a szükséges 
tárgyilagosságot. 

Előre is ki kell jelentenem, hogy bírálatomban csak 
annyira terjeszkedhetem ki, mennyi épenséggel elégséges a 
mü valódi értékének s igaz minőségének megvilágosítására. 
Sokszor idő- és tér-kímélés tekintetéből, nagy darabokat, 
különben érdekes furcsaságokat kellend összefognunk, sőt 
behunyt szemmel átlépnünk, mert ha mindenre megtennők 
észrevételünket, bírálatunk magánál a müaél bizonyára 
jóval testesebb kötetet adna ki. 



Az egész müvet, szokás szerint, egy e l ő b e s z é d 
nyitja meg ; a mely mellett mindjárt nem azért kell meg-
állapodnunk, hogy megbotránkozzunk a történelmi igaz-
ságnak olyféle arculcsapása felett, a minőbe esik meggon-
dolatlan szájú szerzőnk, mondván, hogy „a papi tudomá-
nyok előadására, (tehát a gyakorlati theologia minden 
ágára !) még a tudós külföldön is, csak a XIX. században 
kezdett nagyobb gond fordíttatni" ; vagy hogy kifejezzük 
megbotránkozásunkat a servilismus és aljas hízelgés azon 
neme ellen, melybe esik Tóth Mihály akkor, mikor „ha-
zánkban a theologiai tudományok uj lendületét, a tiszántúli 
egyházkerület buzgó superintendensének, R é v é s z B á -
l i n t n a k , azon, a maga nemében és szakjában kétségen 
kiviil elismerést érdemlő munkásságához köti, hogy nevezett 
iró kiadta egyházszertartási beszédeit, majd templomi kö-
nyörgéseit s magánhasználatra irt imakönyvét," hanem 
igenis azért, mert itt indokolja szerző műve k i a d á s á -
n a k s z ü k s é g é t , az uj agenda időszerűségét, s itt 
jelöli meg azon „k ú t f ő k e t" , melyekből ő — előlege-
sen is kimondhatjuk, — nem csak merített, hanem zava-
rosában ugyancsak erősen halászott, sőt végre a kútfőt 
utolsó csepp vizével, kávástól, vedrestől eltulajdonította, 
magyar keletet és feliratot ragasztván csupán az idegen 
földről importált ásványvizek palackjai fölé. 

„Az 1868-iki 38. törvénycikk létrejötte folytán szük-
ségessé válott népszerű, confessionalis vallástanítás, s 
ezzel összeköttetésben, az egyház szertartásainak ismerte-
tése; az ugyanazon évi 53-ik törvénycikk által módosított 
felekezeti viszonyok s ebből folyó lelkészi teendők, a ki-
adott miniszteri rendeletek, végre és kiváltképen pedig a 
keresztelés és esketésre vocatkozó egyházkerületi végzések": 
ime ezek azon fontos és sürgető okok, melyek szerzőt egy 
uj liturgika megírására bírták. — Igazán szépen kigon-
dolt, hajuknál fogva előhurcolt szükségek, s mindez egy iro-
dalmi ü z l e t kedveért, ha mindjárt fiaskóval végződik 
is az! Én eddig az isteni tiszteletet a valláserkölcsi élet 
legmagasztosabb, de egyúttal legkényesebb oldalának tar-
tottam ; a liturgikát, épen azért, mert az az isteni 
tisztelet rendező elveivel, s azzal foglalkozik : minő alapokon 
szervezhető egy észszerű, a lélektani és szépészeti kívánal-
maknak teljesen megfelelő isteni tisztelet; épen azért 
mert annak feladata : a most szokásban és gyakorlatban 
levő isteni tiszteleti cselekvények mozgató elveinek mélyebb, 
bírálata, a kifogás alá eshetők helyett más jobbaknak 
ajánlása: mondom, a liturgikát a gyakorlati theologia 
legnehezebb ágának gondoltam, s ime, szerzőtől megtanul-
tam azt, hogy ennél mi sincs könnyebb a világon ; confes-
sionalis népszerű vallástanitási tantárgy az ; megtanítja a 
lelkészt keresztelni és esketni ; egyházkerületi jegyző-
könyv , s miniszteri rendeletek mutató-táblája s semmi 
több! Protestáns főiskoláinkban a gyakorlati theologia 
tanszékeit, az ezen ülő tanárok működését ember még igy 
meg nem gyalázta, mint épen Tóth Mihály, a kinek fel-
fogása után indulva el, igen jól teszik az egyházkerületek, 
ha egyenként elbocsátják gyakorlati theologiai tanáraikat. 
Módunk a haszontalan munka fizetésére ugy sincsen . . . é l ő 

c u r r e n s e k e t minek tartanánk; időnkónt egy kötet 
rendeletek tára s teljesen célhoz jutunk, ha a liturgikával 
is ilyen könnyen elbánhatunk. 

Kutforrásokul szerző E b r a r d o t , H ü f f e l t és 
H a g e n b a c h o t jelöli meg. ízléséhez s az ennek foly-
tán tett választáshoz nincs jogom szólani. Azért nem is 
vetem szemére, hogy bár Rómában nem volt, arról, mai 
szokás szerint, mégis útleírást adott; hogy Ebrardot talán 
nem is olvasta, mert nincs munkájában egy sor sem, mely 
e sok helyen alapos és mély, de általában különc theolo-
gusé lenne. Azt is csak mellesleg jegyzem meg, hogy 
szinte vártam, hogy a bőbeszédű, csakis a történeti ada-
toknál használható H ü ff e l a játékból ki nem maradhat; 
mert hiszen a Hüffellel való örökszövetségnek szerző már 
Homiletikája megírásánál csalhatlan jelét adá, kifogyhat-
lan éléskamarának találván maga részére annak „Ueber 
das Wesen und Beruf des evangelisch-christlichen Geist-
lichen" cimü munkáját. Sőt az ellen sincs kifogásom, hogy 
ugy n y o m v e s z t é s i p o l i t i k á b ó l , csak épen 
a változatosság kedveért, Ilagenbacknak „Grundlinien der 
Liturgik und Homiletik" cimü, igen felületes, inkább csak 
emlékeztetés kedveért irt, s egy később kidolgozandó na-
gyobb mű alapjául szánt könyvébe is beletekintett, a leg-
több helyen nem értvéii és elferdítvén őt. Hanem ahoz, 
mit ért szerző a k u t f o r r á s o k h a s z n á l a t a 
a l a t t ; minő fogalma van az irodalmi sajátról; mit tesz 
szerinte ez : „irta Tóth Mihály," már igenis komoly meg-
jegyezni valóim vannak, a lelkiismeret s az erkölcsi saját 
nevében. *) 

M indnyáján tudjuk, hogy ha valaki valamely hírne-
vesebb szerző munkáját jelöli meg előállítandó dolgoza-
tának kutforrásaul, t i s z t e s s é g e s értelmezés szerint 
ez olyféle viszonyt jelent, a megnevezett mű oly mérvű 
felhasználására jogosít, hogy egyes tételekre nézve, kiin-
dulási alapul, elfogadom annak adatait ott, a hol azokat 
hiteleseknek találom, a hol az adatok újból való keresése és 
egybehordása hasztalan fáradság lenne ; vagy hivatkozom 

*) Meg vagyunk győződve, hogy Mitrovics Gy. ur minden sze-
mélyes gyűlölettől, ellenszenvtől menten, tisztán meggyőződése s 
az igazság iránti érdek által vezéreltetve irta ezen nagy gonddal 
s tanulmányozással készített ismertetését. Épen ezért készséggel 
közöljük ezen cikket, nem kételkedvén, hogy a hibák, gyarlóságok 
megrovása, ha talán percnyi keserűséget okoz is egyeseknek : de 
a köznek, a tudományos fejlődésnek, haladásnak mindenkor csak 
előnyére válik. Másrészt azonban tekintve az ismertetett könyv 
szerzőjének a tudományos pályán kora ifjúsága óta tanúsított nagy 
szorgalmát, a tanári széken való buzgó munkásságát, nem mulaszt-
hatjuk el némileg enyhítő körülményül megjegyezni, hogy nálunk 
Magyarországon, fájdalom, nagyon is sűrűen előforduló eset, hogy 
az emberek a más munkáit saját nevök alatt adják ki, hogy a hol 
csak fordítói érdemet kellene keresniük, az önálló dolgozatok után 
járó babérért sovárognak. Többek közt a pesti egyetemi tanköny-
vek sorozatában is nem egyet lehetne felmutatni, melyeknél az ál-
litóhgos szerző csak fordító volt, s vajha esak fordítói tisztét be-
töltötte volna becsületesen. Ezzel azonban nem azt akarjuk mon-
dani, hogy a hol sokan vétkeznek, senki sem vétkezik; vétkezik 
bizony, épen ezért kötelességünk a hiba terjedését lehetőleg gátolni, 
az idegen pávatollakat kiszaggatni. Szerk. 



reá, mint elismert tekintélyre, hogy felállított nézetem 
helyességének annál nagyobb hitelességet és nyomatékot 
szerezzek: szóval, elfogadom s felhasználom a multat, a 
meglevőt, hogy azt tovább építsem s saját felfogás által 
annak homályait megvilágosítsam, hiányait kipótoljam. 
Mindnyájan tudjuk, hogy ettől igen sokban különbözik s 
más tekintetek alá esik az irodalmi termelés azon módja, 
melyet f o r d í t á s n a k nevezünk s a mely egyszerűen 
nyers termelés az elsőhöz képest , mely önálló, benső lelki 
produetio, valódi szerzőség az előbbi áttételi vagy egybe-
állitói érdemmel szemközt. En mindkettőnek elismerem 
jogosultságát és érdemét ; egy jól választót", szükséget 
pótló külföldi irodalmi termék jó átültetését igen nehéz és 
elismerést érdemlő fáradságnak tartom : de ha valaki oly 
rútul összegyűri Hüffelt és Hagenbachot, mint ezt Tóth 
Mihály tevé, akkor ne irja ám c s i n á l m á n y a felibe, 
hogy „irta" s hogy „szerző sajátja"; mert ez legfölebb 
annyit jelent, hogy a pennát forgatta s az az egynehány 
iv papiros s a rajta levő betűk kiszedetése az ő pénzéből 
került Az irodalomban járatlanok ily módon való rásze-
dése, mindenkihez inkább illik, csak nem ahoz, a ki két 
sor cimet ir neve után; a ki „nyilvános" és „rendes ta-
nár ;" sőt a ki épen a „keresztyén" erkölcstannak is 
előadója s igy tudni tartozik, hogy a b i r t o k e l t u -
l a j d o n í t á s m á r a p o g á n y m o r á l b a n i s a 
l e g n a g y o b b b ű n ö k k ö z é s z á m í t t a t o t t . 

Érzem, tudom, hogy erős vád, kemény beszéd az a 
mit itt teszek ; de jogom van reá s javítani akarok vele, 
ha még nem leend késő ! Elvégre szükség van arra, hogy 
némely embernek kellően megvilágosittassék nem helyes 
keresetmódja, s hibázott a sajtó akkor, mikor Tóth Mi-
hályt, még 1866-ban „Egyház-szónoklattanának" kiadása 
alkalmával, komolyan nem figyelmeztette az általam itt 
elmondottakra ; hanem, mint tudom, közönyösen hallgatta 
el, mint nyomatott le Hüffel és Kun Bertalan után egész 
iveket, annyi eredetiséget sem tanúsítván s mégis szer-
zőségi cimet igényelvén, hogy legalább a szükséges vilá-
gító példákat állította volna elő magyar egyházi beszédiro-
dalmunkból, vagy e munkájában m e g s z e r z é s r e a j á n -
l o t t saját egyházi beszédeiből. Azután e kemény beszé-
det igazságossá teszi részemről az, hogy igazolni fogom s 
hogy egész bírálatomnak feladata épen az, hogy bebizo-
nyítsam, hogy a m i m u n k á j á b a n jó, a z n e m a z 
övé, a m i p e d i g s a j á t j a , a z h a t á r o z o t t a n 
r o s z , v a g y h a j ó , n e m a l i t u r g i k á b a t a r -
t o z i k . M i t r o v i c s G y u l a . 

(Folyt, következik.) 

Strausz Frigyes Dávid. 
Strausz Frigyes Dávid, kinek f. hó 8-án tör-

tént halálát a napi sajtó jelezni sietett, a mi ol-
vasóink előtt nem ismeretlen quant i tas ; elég sok-
szor volt alkalmuk lapunkban e névvel találkozni; 

1865-ben pedig Szeremlei Samu barátunk Síimusz-
nak 1864-ben megjelent s Jézus élete, a német nép 
számára kidolgozva" cimü művéről e lapokban egy 
becses tanulmányt tévén közzé, abból mindenki meg-
győződhetett, hogy itt oly szellemi nagysággal van 
dolgunk, kivel, közmiveltségi fejlődésünk folyamára 
gyakorlott döntő befolyásánál fogva még akkor is 
számolnunk kell, ha nézeteit mindenben nem oszt-
hatjuk is. 

Sikertelen munka volna közel negyven évi nagy-
szerű szellemi működését egy nekrolog szűk keretébe 
foglalni akarni ; ezért jobbnak láttuk ez alkalommal 
röviden csak élete főmozzanatait vázolni, melyek 
azonban lényegben szintén nem egyebek, mint 
szellemi diadalai szakadatlan folyamatának egyes lánc-
szemei. 

Strausz született 1 8 0 8 . jun. 27-én würtem-
bergi Ludwigsburg nevű városban. Bölcsészeti ós theo-
logiai tanulmányait Tübingában, különösen B a u r 
K e r e s z t é l y vezetése alatt végezvén, 1830-ban 
tudorrá avattatott, 1831-ben pedig a heilbronni se-
minarium tanárává lett kinevezve. I t t azonban csak 
rövid ideig működött. Tudvágya Berlinbe vonzotta, 
hol akkoron S c h 1 e i e r m a c h e r és H e g e l , amaz 
a theologiában, ez a bölcsészetben korszakalkotó oly 
tanokat hirdettek, melyek loyalis külszín alatt a ha-
gyományos eszmék egész rendszerét felforgatással 
fenyegették. Strausz mindakettőnek tanítványa lön; 
de mig a két nagy férfi többi tanítványai és köve-
tői mestereiknek jelzett külső fogását elsajátítva, a 
theologiát homályba burkolt bölcsészette], ezt viszont 
a theologia kenetes előfeltételeivel elfátyolozni, ós 
hivatalos színezetű repristináíó tudományt szerezni 
iparkodtak, addig Strausz, ki S c h w a r z találó 
jellemzése szerint „a kor zűrzavarain és ábrándjain 
ép érzékkel haladt keresztül és józan értelmét nem 
vesztette el csupa észből," az uj iránynak egyedül mag-
válioz ragaszkodott, s a hagyományos eszmék ellenében 
egyenes nyílt harcra készült. 

Visszatérvén Tübingába, a theologiai seininá-
riumban repetens lett, s itt adta ki csakhamar mim 
27 éves ifjú első, „Jézus életét" , mely az összes 
theologiai világot eddig még nem tapasztalt izga-
tottságba ejtette, és a fiatal szerzőt egyezerre világ-
hírű férfivá tette. — Általános megrázó hatása e 
munkának különösen annak tulajdonitható, hogy a 
modern tudomány által közérvényre jutott bölcsészeti 
és történelmi tudatot bátor kézzel az evangyeliomokra 



is alkalmaztatta, ugy hogy épen az, amit ellenei 
fitymálva szemére lobbantottak, hogy t . i. semmi 
ujat nem mond, hogy mind, amit felhoz, elszórva 
már el volt mondva mások által, alapította meg 
munkájának hallatlan sikerét. — A roppant tudós 
apparatus, melyet mesteri feldolgozás könnyen átte-
kinthetővé, és művészi alakitás élvezetessé tesz, bi-
zonyára dicsőhelyet biztositottak volna Strausz neve 
zett müvének a világirodalomban minden körülmé-
nyek közt, de általános renditő hatását egyedül an-
nak köszönheti, hogy a köztudatban élő praemis-
sákból a következtetéseket megtette, s ez által mil-
liók homályos sejtelmeit kiderítette, érzelmeiket 
tolmácsolta. 

Maga Strausz müyének feladatát röviden ekép 
jelzi: „Az egyház régi felfogása két előföltételből 
indult k i : először, hogy az evangyeliumok történel-
met tar talmaznak; másodszor, hogy e történelem 
termés etfeletti. A rationalismus az utóbbi elő föl-
tételt elvetvén, annál erősebben ragaszkodott az el-
sőhöz, t . i. hogy ama könyvek történeteket beozél-
nek el, de természetes történeteket. A tudomány nem 
állapodhatik meg fele ut ján, hanem el kell ejtenie 
az első supposUumct és meg kell vizsgálnia, egyál-
talában mennyire állanak az evangyeliomo'c törté-
nelmi alapon. 

Ez kiindulási pontja azon műnek, mely szerint, 
amint lapunk t . olvasói előtt tudva van, az evan-
gyeliomi előadók Jézus viselt dolgainak egyszerű el-
beszélése helyett, az azok feletti saját képzeleteiket 
adják, ugy amint azok a századokon keresztül táp-
lált messiási remenyek befolyása alatt a köztudatban 
kifejlődtek, szóval: amit eddig az emberiség szent 
történelemnek tartott , az csakúgy mint minden más 
ös régi vallásnál, nem egyéb mint mythos. 

Ezzel aztán természetesen mindaz romba döl, 
mit különösen a középkor e történelemre építve al-
kotott, s korunkra imádandó szentségül hagyományo-
zott. Hogy az úgynevezett igazhivőknek, kik min-
den olyan alkalommal isten hívatlan prókátorai gya-
nánt szoktak föllépni, ez eredmények ínyükre nem 
voltak, magától értetik ; nekirontottak tehát és nem 
kímélték szokott fegyvereiket azon vakmerőtől, ki 
midőn annyi kedves ábrándnak egyszerre véget ve-
tet t , azon alapot is megingatta, melyre az ő tekin-
télyük épült. 

Azonban a komolyabb vallásos kedélyek is mél-
tán megdöbbentek, midőn sok olyas, mi eddigelé 

hitük főtartalmát alkot ta , képzelet szüleményének 
állíttatott lenni, és megkisérlették a régi álláspont 
védelmezését komoly tudományos oldalról is. Ez ugyan 
nem sikerült, de sikerült közéryényre emelni egy, 
már L e s s i n g által megpendített nagy igazságot, 
hogy t. i. a vallásnak minden emberre tartozó, örök 
üdvigazságait nem lehet oly elbeszélésektől tenni 
függővé, melyek bizonyos időben, a föld bizonyos zu-
gában történt dolgokat adván elő, azokról egyfelől minden 
embernek tudomása nem lehet, a minthogy mai napig-
lan is a föld nagy részében a Jézus viselt dolgait 
az emberek nem ismerik; másfelől, akik ismerik sem 
képesek valósággal történtnek venni, amiről a józan 
történelmi kritika bebizonyította, hogy ugy amint 
elbeszéltetik, nem történhetett. 

(Vége köv.) 
BALLAGI MÓR. 

B E L F Ö L D . 

Nyilatkozat. 

A mily édes örömmel eltelve olvastuk az 1873-ik 
év jul. 1, s több napjain Pesten tartott convent alkotta 
alapszabályokat; — mert ezek folytán egy több évek óta 
mintegy hamvaiban szeidergő ősi egyházi intézményünket, 
— a határozatképes conventet hittük Phőnixként életre 
kelni: oly fáj dalom-kinos érzettől zajongott keblünk, mi-
dőn észleltük, hogy tiszántulról szélvész támad, melynek 
szárnyain hamvas fellegek tornyosulnak, és az általunk 
annyira szivszakadva várt egyetemes határozatképes con-
vent létesítése elé zuhogó árjaikkal megsemmisítő gátakat 
torlaszolnak. Ezen részről váró reményünk ineghiusult; 
de mégis nagyon nem csodálkoztunk rajta ; mert ismer-
tük a római szelek természetét. 

Azonban, hogy a dunántuli e. kerület — melynek 
kebelében lelkészkedtink — a conventellenesek táborába 
menjen á t : egyátalán fogva nem hihettük. Biztunk papi 
fejedelmeink s Írástudóink felvilágosult s korral haladó 
észjárásában, mely a határozatképes convent eszméjét ad 
unguem létesíteni törekszik ; de mily nagy lőn meglepe-
tésünk, midőn az 1873-ik évi prot. e. isk. lap 47-ik 
számában derék Pereszlényink gyűlési közléséből szégyen-
pirtól égő arccal olvastuk, hogy : a dunántuli e. kerület az 
1873-ik évi nov. 15-ki székesfehérvári képviseleti közgyű-
lésében a határozatképes convent létrehozását adott szava-
zatok többségével megsemmisítette. 

Megáll az eszünk, mikor ily a haladó kor kívánal-
maival merőben ellenkező tényt látunk; megáll az eszünk, 
mikor látjuk, hogy egy e. kerület, mely arra van hivatva, 
hogy a kor eszméit felkarolva alantas közegei előtt a 
haladás zászlaját lobogtatva, jó példával menjen elő: 



vonakodik életre hozui azon Ősi intézményt, mely életének 
létezhetésének, a hatalom túlkapásai elleni fennállhatásá-
nak egyedüli feltétele. 

Mi meg vagyunk győződve, hogy a határozatképes 
convent egyedül azon egyházi intézmény, mely a prot. 
egyház hajóját a politikai élet felzúdult áramlatában 
egyedül képes a duló viharok dacára békés révpartra. ve-
zérelni, létezhetését biztositani, és az e. kerület ezen 
meggyőződésünket, conventellenes „sine nobis, denobis" 
határozatával épen meg nem ingatta ; de azon szégyenletes 
bélyeget ütötte e. kerületünk egyházai homlokára, hogy 
„eo ipso", mert ő ellensége a határozatképes conventnek: 
ergo, az egész e. kerületi egyházak is ellenszenvvel visel-
tetnek iránta. 

De számításon kivül hagyta az e. kerület, hogy az 
e. megyék, annyivalinkább az egyházak, nem voltak 
megkérdezve ezen életkérdésben, pedig ha más ügyekben 
inikor zsebről van szó, fülünkbe hangzik az e. kerü-
let szava: jogosan megvártuk volna, hogy mielőtt a con-
vent-ügyben határozott: kérdezte volna meg, ha nem is 
az egyházakat; de az e. megyéket véleményeik felől, és 
C3ak miután azok nyilatkoztak, azok alapján hozott volna 
határzatot; mert szerintünk a convent-ügy sokkal neve-
zetesebb, semhogy azt ugy „brevi manu" el lehessen ütni, 
mert az mindnyájunk ügye: jogos tehát mindnyájunk hozzá-
szólhatása is. 

Itt a mulasztás tagadhatatlan lévén, kérdjük a 
conventellenes tábla t. ülnökeit: miután ezen abnor-
mis állapotban oldott kévék vagyunk, ki, hol és mikép 
fog határozni oly ügyekben, melyek az egyetemes prot. 
egyházat illetik convent nélkül ? s miután a convent az 
egyetemes egyh áz akaratából képviseleti uton lenne al-
kotva: mikép sé rtené annak fennállása annyira féltett 
autonómiánkat ? holott szerintünk, épen a határozatképes 
convent adná meg autonómiánknak a kellő koronát, diszt, 
ékességet. — Mert ha a convent az összes egyházak vagy 
e. megyék akaratából képviseleti uton lenne szervezve: 
fényt, hatalmat szerezne egyházunknak a világi hatalom 
mai szemben is; mig ellenben ily szétszórt állapotban, 
mikor minden e. kerület statum in statu alkot: szava, 
mint gyönge festmény halvány szine, mely nem emeli a 
külalkat szépségét, egyá talán figyelmet sem kelt a tömö-
rült hatalom előtt. 

A dunántuli e. kerület a szétszakadozottságban lát 
garantiát autonomiája szilárdítására, mi épen nem alapja 
az egyetemes egyház kül- és belerősségének, méltóságának, 
pedig a kül- ős belerő szilárdítására kell törekedni: a határo-
zatképes convent van arra hivatva, hogy a prot. egyház 
fényét, hatalmát nevelje, autonómiájának szilárdságát esz-
közölje, védje, fenntartsa. 

Ezek folytán, hogy a kéthazabeli ref. lelkésztársaink 
azon tévhitben ne legyenek, hogy a dunántuli ref. egyh. 
kerület lelkészei— a ker. gyűlésen nyilatkozott kevés ki-
vétellel, — mind határozatképes convent ellenes érzelmekkel 
saturálvák ; határozott őszinte lélekkel nyilvánítjuk, addig 
is, mig ez ügyben feliratunkat beterjeszthetnék a j övő 

kerületi gyűlésre, hogy mi a határozatképes conventet ref. 
egyházunk szükségképen! s jogos intézményének hiszszük 
és valljuk, oly kormányzati és birói széknek tekintjük, 
melynek nem-létele valóságos csapás prot. egyházunk 
szellemi s anyagi életére nézve; de komoly határozottság-
gal nyilvánítjuk egyszersmind azt is, hogy miután a 
székesfehérvári ker. gyűlés conventellenes határozata egy-
házaink vagy e. megyénk megkérdezése s véleménynyil-
vánítása nélkül hozatott, s igy a presbyteri kormányrend-
szer alapelvei figyelembevétele nélkül: előttünk helytelen 
határozat, melyet mint ilyent nem oszthatunk, magunké-
nak nem vallhatunk ; mert a convent történelme igazolja, 
hogy a határozatképes convent nem most teremtetett; de 
jogosan fennálló ősi intézmény, melyet nem értekezleti s 
tanácskozási minőségben letörpitve, hanem határozati ké-
pességre jogosítva kell életre hozni s hamvaiból föleleve-
níteni, ez eljárás felelvén meg a kor szelleme és az azzal 
haladás eszméjének, ama pedig a hátramenósnek. — Igy 
lesz a convent nap a protestantismus egén, mely áldólag 
hinti szerte melegítő sugarait. Nem kell az elé felleget 
vetni; mert jöhet oly idő, hogy sötétség lesz délben is. 

Több barsi e. m. papok nevében : 
M o l n á r S á m u e l , 

e. m. főjegyző. 

Külföldi egyház és iskola. 

A tanfolyam három évre terjed, még pedig hét-
nvolcz hónapos tanszakkal, sőt kilenccel is, de ez utóbbi 
esetben több függ a beosztástól, mint a formától. Ezen 
kivül némely tanulót egy negyedik évre is felbátorítanak 
és ösztönöznek, mely esetben kikópeztetésükre egy ne-
gyedik tanfolyam is nyittatik. Mindez a tanulók iránti 
azon bölcs gondoskodásból történik, mivel rendesen a 
tanárok a tanítási idő alatt a theologus idejét és erejét 
tantárgyaik feldolgozására fogják el, s azon idő alatt az 
önképzésre és öntanulmányra időt nem engedvén : az 
ifjak maguk iránt bizalmatlanok és bátortalanok lennének 
Ennek kikerülése v^srett az egyház rendkívüli tanfolyam-
ról gondoskodik, hógy ez által megnyerje és biztosítsa 
maga számára a tehetségesebb ifjak jövőbeli munkásságát. 
Ennek pótolnák helyét hazai protestáns közönségünknél 
az ifjaknak egyket évig a külföldi theologiáknak „meg-
látogatása" ; de még e mellett is a magyar theologns 
távolról sem nyerheti el azon képzettséget, melyet az 
Egyesült-Államokban a fenn fimutatott tanrendszer-
ből kifolyólag az oda valóknak k e l l s z ü k s é g k é p 
elsajátitaniok. 

A tanszéki tanítás és előadás legtöbbnyire felolva-
sások által történik; de tankönyvek is használtatnak és 
pedig nagy számban. 

A seminariumok könyvtárai rendesen a collegiunió-
kéitól el vannak különítve, s a legtöbb esetben rendkívül 

14 



jók. így pl. a princeton-i theol. seminariumnak 21,000 
kötetből álló könyvtára van ; az andover-inek 30,000 
darab könyve; az uj-york-inak hasonlóképen; ez utóbbi 
helyen főleg igen ritka és értékes könyvek s nagyobb ré-
szint a német irodalom van képviselve, mivel a német 
iskoláknak ezrekre menő kötetekből álló egész könyvtá-
rait minden habozás nélkül veszik meg. Yale-ben is igen 
értékes a theol. könyvtár, jóllehet ez a collegium könyv-
tárával nagyobb részint össze van vegyitve. 

7. B e f o l y á s o k a v a l l á s o s s á g e l ő m o z -
d í t á s á r a . Ezen seminariumokban a tanfolyammal még 
két nevezetes dolog van összekötve, melyeket nem lehet 
emlités nólküZ hagyni : egyik a szellemi, másik a physi-
cai élet körére tartozik. Már a gymnasiumokban nagy igye-
kezet van fordítva arra, hogy a keresztyéni hitnek szilárd 
talaj készíttessék a növendékek keblében. De ezen felada-
tot még jobban megoldják a theol. seminariumok, hol a 
lelkész-növendékek vallásos élete a lehető legnagyobb 
gonddal ápoltatik. Princeton-ban pl. a -tanulók minden 
este missioi gyűléseket tartanak, s a hónap minden első 
hétfőién ima-coucertet a tanárok vezetése mellett. Uj York-
ban az Union seminariumban a hónap első hétfőjén irna-
concert, a 2-ík hétfőn felolvasás, a 3-ikon conferentia 
könyörgés stb. tartatik ; ezen gyakorlatokon az igazgató-
testület is mindenkor jelen van a facultással együtt. Ha-
sonló eljárások vannak egyebütt is; és ennek lehet leg-
nagyobb részben tulajdonítani azt, hogy az amerikai 
presbyteri egyházban a papság keblében a vallásos élet 
oly nagy elevenségével találkozunk, és hogy a tehetséges 
és buzgó missiocariusoknak oly nagy száma míveli a 
missio fáradságos, de áldásosán gyümölcsöző mezejét. 

A második, mi a fentebbivel szoros összeköttetésben 
van, a testi élet kifejtése, melynek jólétére szintén nagy 
gond van fordítva. Erre nézve több seminariumnak és collegi-
umnak egymással összeköttetésben kitűnő testgyakorló-
intézeteik vannak, melyeknek rendkivüli jótékony hatását 
a test egészégére és fejlődésére, fejtegetni szükségtelennek 
tartom. 

8. A t h e o l o g u s o k f e n t a r t á s a é s s e g é l y e -
z é s e . Az Egyesült-Államok theol. növendékei, mint más 
tanulók általában Amerikában, rendesen testületileg együtt 
laknak. De e szabály nem általános ; némely helyen 
ugyanis jobbnak tartják, főleg vidéki, vagy kisebb város 
helyeken, hogy a városban külön-külön szállásolják e 
magukat e növendékek ; azonban ez is csak igen kevés 
helyen van gyakorlatban. Az elszállásolásnak leginkább 
el van fogadva azon módja, mely a közösségi élet leg-
főbb céljául van kitűzve, azonkívül hogy bizonyos előnyök-
kel van összekötve: t. i. hogy az ifjak együtt egy e 
végre szánt épületben közösen lakjanak, melynek neve 
„Dormitory" (közös alvóterem). Ezen közös lakhelynek 
bútorzatairól, házieszközeiről stb. az i l l e t ő e g y h á z 
vagy az intézet jóltevői gondoskodnak, még pedig ugy, 
hogy a gyülés-termekben az e célra szánt adományok egy 
mindig kifüggesztve álló táblára feliratnak. Ilyformán a 
lakszobák által nyújtott előnyök s a keresztyén testvérek 

által Önként felajánlt sziVességek a növendék foglalkozásai 
közepett barátságos kapocsként szolgálnak. Az utóbbiak 
mindig érdekkel viseltetnek azok iránt, kiknek jólétéről 
gondoskodtak. Az előbbiek meg nem kénytelenek érezni, 
mit sok más helyütt tapasztalnak a lelkész-növendékek, 
hogy t. i. róluk nem gondo skodik senki, és hogy nem 
is akar gondoskodni, mig a szent palástot fel nem köti. 

A dormitoriumban lakás és ellátás évi költsége egy 
tanulónak mintegy 40—50 font sterling. *) Ez a tanu-
lókra nézve, főleg a kevésbé tehetősbek részéről jelenté-
keny összeg; de vannak itt-ott tekintélyes alapítványok, 
melyek a fentartási költségeket nagyon alászállitják. Van-
nak sok helyen u. n. nevelési alapok (scholarship), me-
lyek némely seminariumban nagy összegeket tesznek ki 
és felette jótékonyan hatnak. Princeton-ban 65, Chicagó-
ban 8, Western-ben 18, Lane-ben e célra 6 ezer ft. st. van ; 
mig más theol. seminariumokban is több-kevesebb ilynemű 
gondoskodás történik. Egy növendék ellátási évi költsége 
15—30 ft st. vagyis a mi pénzünk szerint 150—300 frt., 
nem számítva ide a lakást stb. A presbyteri egyház 
theologus növendékeiről való gondoskodás az egyház neve-
lési-széke (Church's Board of Education) feladata körébe 
tartozik, mely gondjait kiterjeszti egészen az egyesek 
szükségei fedezéséig. Az erre megkívántató alap az egy-
házak községeiből összegyűjtés által nyeretik, melyből a 
segélyt igénylő papnővendékeknek évenkint bizonyos összeg 
osztatik ki, nevezetesen egynek 150—200 dollár, **) vagy 
a mi pénzünk szerint számítva : 322—430 frt., melylyel 
a tanulónak fentartási költsége csaknem egészen fedezve 
van. Ezen segélyezés rendkivüli nagynak és az egyházra 
nézve elviselhetlennek látszanék, ha a segedelmezés alól 
az egyház tagjai magukat kivonnák ; hanem ezen eset 
itt nem áll, mindenki kész örömmel teljesiti keresztyéni 
és emberbaráti kötelességét e tekintetben is. Ekként a 
presbyterianus theologus seminariumi évei alatt minden-
felől jóságot tapasztal; szabad lakása és ellátása van, 
s egyéb költségei is fedezve vagy legalább kevesbítve 
vannak, van továbbá a kiktől, és a mit tanuljon, még 
pedig mindkét esotbeu bő mértékben ; s fontos befolyással van 
ránézve azon körülmény, hogy nem kevés barát és jóltevő 
gondoskodik az ő jólléte és haladása felől s ezzel egyszersmind 
azon intézmény felől, melynek ő növendéke s később 
munkása. Ezeknek hatása nem is lesz a theologusra 
nézve eredménytelen, mert a világ egy helye sem mutat 
fel egyházat, melyben jobb, vallásosabb keresztyének, 
tevékenyebb és buzgóbb papok lennének az Egyesült-Álla-
mok presbyteri egyházán kivül. - E pontnál szabadjon 
a hazai ismert prot. theol. tanintézetek közül kiemelnem 
a pesti ref. theologiát, melynek én is egyik növendéke 
lehetni szerencsés voltam, s melynél a fentebbi előadás 
tekintetében valóban amerikai rendszerre és támogatásra 
talál a növendék általában kivétel nélkül — ha meg-
érdemli. A közelebbi időkben is számos jótékony intézke-

*) Egy font sterling, az osztr. magyar pénz-nem szerint — 10 frt 
**) Egy dollár északamerikai ezüst tallér ±= 2 frt. 15 kr. 



dések tétettek, hogy az illetők a fővárosi élet nehéz 
körülményeit minél kevésbé, vagy ha lehet, ne is érezzék: 
bebutorzott szabad lakások, tápintézeti segély, alapítvá-
nyok, megjutalmazások, fentartásról való gondoskodás, 
rendkívüli segélyek stb. stb. bizonyságot tesznek a veze-
tők bölcs gondoskodásáról és a kerületi egyházak hivei 

szeretetéről, s azok elöljáróinak, tehetősbjeinek buzgóságá-
ról. Ezzel azonban távolról sem akartam mondani, hogy 
csak a nevezett helyen történik a theol. növendékekről 
gondoskodás — a világért sem; történik bizony többé-
kevésbé mindenütt, de oly mértékben, mint Pesten, aligha; 
főleg ha szembe állítjuk a századok óta százezrekkel 
rendelkező fundatios intézeket, pl. egy S.-Patakkal, vagy 
Nagy-Enyeddel, melyek dicsekedhetnek ennyi meg ennyi 
ingó és ingatlan tőkékkel, de mi haszna, ha ezek mellett 
a szegény ifjú száraz cipóval, és ki tudja mily módon 
kénytelen tengetni életét. 

(Vége következik.) 
B e n k e I s t v á n . 

S t rausz D. Fr igyes t Ludvigsburgban nagy tömeg 
kíséretében egyházi szertartás nélkül temették el ; beszé-
deket Reusle tanár, Binder és Kurff tartottak ; a polgár-
mester pedig a „Concordia" bécsi irói egylet koszorúját 
tette a s 1 r r a. 

A po lgá r i hatósággal d a c o l ó b o r o s z l ó i 
hercegpüspök lovai január 30-án adattak el törvényszéki 
végrehajtás folytán. A k ö l n i é r s e k pedig ujolag 
800, segédpüspöke pedig Baudri 200 tallérig büntettet-
tek meg. 

RÉGISÉGEK. 

Némely adatok a sió-marosi reform, egyház 
történetéből. 

Inventarium Ecclesiae Helveticae Confessioni addi-
ctae Marosiensis, Venerabili Superintendentiae Trans-Danu-
bianae ingremiatae, signanter vero in Districtu Campestri, 
seu novo titulo Peremartoniensi situatae, pro maiori notitia 
Posterorum, diligenti cura procuratum. Anno Dni 1760. 
Diebus Tanuarii sub senioratu R. D. Joannis K. Vátzi. 

1-mo. A MarosiáHelv. Confessión lévő sz. Eklésia, a 
mint ami b. e. nagy Atyáinktól hallottuk és azok megbe-
szélefcték minékünk ; sőt a mostan élő régibb idejű em-
berek is némely dolgokra jól reá emlékeznek, még a 
Török világban is virágzó állapotjában volt itten a mi 
szent vallásunknak gyakorlása, és legelsőbben az Orató-
riumunk csak egy fedél alatt volt a Parochialis házzal, 
a melyben szolgáltának a mi atyáink az igaz élő Isten-
nek, és annak fundatiojára még a legokosabb emberek 
is nem emlékeznek: Azután pedig a régiség miatt az 
elromolván, Anno Dni 1724. a mostan fennálló Temp-
lomunkat Tettes Ns Bogyai György uram eő kglme, mint 

akkori Földes Urunk, és az örökös Urunknak Dominalis 
Tiszteinek kegyes engedelmükből fábul és sövénybül tu-
lajdon magunk költségével építettük, és már most a ka-
ron kivül semmi reparatio nélkül nem szűkölködik. 

2-o. Ezt a Helységet eleitül fogva nagyemlékezetü Hypo-
thecarius Urak bírták, a kik között legnevezetesebb volt, a 
Tettes n. Luka és Bogyai Família, és Méltóságos L. B. 
Zichi Ádám eő nagysága, és mostan actu Méltóságos 
Gróf Szétsényi An'al Generális eő Exeellenciája, mint ezen 
Helységnek Örökös Ura birja, a kiknek kegyelmes protec-
tiójok alatt eleitül fogva mind ez ideig szabados exer-
citiuma volt a Helvetica Confession fundált vallásnak, és 
másképpen nem háborgattatott, hanem a mostan folyó 
Seculumnak az elein, a mikor sok Eklésiák ezen a ré-
szen fegyveres kézzel elfoglaltattak, és Fok-Szabadiban 
is Romano-Catholicus Plebanus Militaris Assistentiával, 
úgymint egy compánia némettel erőszakosan introducal-
tatott, és ottan harmadfél esztendeig szolgált ; akkor 
is az idevaló Prédikátor a Parochiában lakott; de a mi-
niszteralis functiotól a Plébános által tiltatott, ezenkívül 
pedig soha itten Plébánus nem hatalmaskodott, nem is 
szolgált még a mi Atyáink tudtokra is. Eleitülfogva pe-
dig az az Eklésia igen kicsiny, de mindenkor Mater — 
Anya Eklésia volt és más Eklésiátul nem függött az 
egyházi sz. szolgálatban, de a fundatiórul semmi Litterale 
Documentum nincsen, és Fundusa is nincsen az honnan 
valami jövedelme lehetne az Eklésiának vagy a Prédiká-
tornak ; hanem az Örökös Urnák és successivea több Földes 
uraknak is kegyes engedelmekbül a mi b. e. eleink az 
Egyházi szolgáknak számokra rendeltenek és kiszakasz-
tottanak az Őszi és Tavaszi vetés alá szántóföldeket, a 
melyek még ma is megvagynak. 

3-o. Az egyházi szolgáknak neveik a kik eleitül fogva 
ezen Marosi Eklésiában szolgáltának és a kikre a régibb 
idejű emberek reá emlékeznek, igy következnek: 

1-o. T. Jeremi Pál uram ab Ao. 1620. szolgált 12 
esztendeig. 

2-o. T. Veres János ur ab Ao. 1632. szolgált 23 
esztendeig. 

3-o. T. Dávidházi János uram ab Ao. 1655. szolgált 
18 esztendieg. 

4-o. T. Béliéi János ur ab Ao. 1673. szolgált 10 
esztendeig. 

5-o. T. Béllei György ur ab Ao. 1683. szolgált 14 
esztendeig. 

6-o. T. Szetsődi Márton ur ab Ao. 1697. szolgált 
10 esztendeig. 

7-o. T. Bajomi János uram ab Ao. 1707. szolgált 
5 eszteudeig. 

8-o. T. Almási András uram ab Ao. 1712. szolg. 10 
esztendeig. 

9-o. T. Diószegi János ur ab Ao. 1722. szolg. 12 
esztendeig. 

10-o. T. Lepsényi Péter ur ab Ao. 1734. szolgált 
12 esztentedeig. 



11-o. T« Veszprémi János ur ab Ao. 1746 szolgált 4 
esztendeig. 

12-o. T. Szép Gergely ur ab Ao. 1750. szolgált 1 
esztendeig. 

13-o. T. Üllei István ur ab Áo. 1751. szolgált 5 
esztendeig. 

14-o. T. Patai János ur ab A. 1756 szolgált 6 
esztendeig. 

Ez meghalván die 4-o. Mártii Anni currentis 1762, 
Groff Szétsenyi Antal Generális ő Excellentiája megaka-
dályoztatta a Prédikátor bevitettetését *), még nem a Fel-
séges Locumtenentiale Consiliumról emanalt parancsolat **) 
ereje szerint, a T. Nemes Veszprém Vármegyének inquisi-
tioja után bevihette. 

14-o. T. Kállai Józsefet die 3-o. novembris 1765. 
Szétsenyi Sigmond ö Nagykegyelmes urunk előtt való 
repraesentálás után stb. stb. 

Infrascripti vigore recognoscimus, quod postea-
quam virtute Gratiosae sub generáli Cottus huius Weszpre-
miensis, Anni current. 1762. die 1-a Julii in oppidu hocce 
Weszpremiensi tenta congregatione interventae Exmissionis 
ad Faciem Possessiönis Maros Anno praescripto 22-a Mensis 
Julii exivissemus: Eorum juxta subneia, Deco utri puncta 
psente Reverend. Domino Josepho Dravecz V. Capli ca-
tedralis Ecclae Weszpremiens Canonico et Lectore (Titt) 
veluti Dioecesano praesentem peregimus inquisitionem. 

De eo Utram ? 

1. Hány esztendeje lehet circ. hogy ezen Maros nevü 
Helység, nemes Weszprém Várgyb. helyeztetett inpopulálva 
vagy is megnépesitve vagyon, volt-é még Török háboruban 
is fönt álló fa lu? 

2. Volt-ó ezen helységben régi időben is kalvinista 
vallás, mennyi időtől fogva van itt Prédikátor ós Mester 
kinek engedelméből ? 

3. Mennyire feküsznek a Helységek Marostól kö-
röskörnyűl, a kikben kálvinista Vallás gyakoroltatik, a 
tanú beszélje el hite szerint ? 

4. A Marosi kálvinista Oratórium mikor, ki költsé-
gével és engedelmével, micsoda matériákból és formára 
épült fel ? 

Primus fatens providus Mathias Takács Catholicus 
in Possessione Ságvár Cottui Somogyiens. ingr. colonus 
V. Capli Weszpry annorum circiter 82. jur. examinat 
fassus est. 

Ad 1-um. Ezen fatens szomszéd faluban születtetvén 
e világra, a mi a régi időket, részszerént születését, elöljá-
rókat, részszerént pedig azokat gyermeki sorsában követő-
ket illeti. Azok felől hite szerint teszen illyen vallást, 
hogy édes attyától hallotta, és másoktól is, hogy régente 
Maros Helység nem itt, a hol most fekszik, hanem a 
keresztút mellett, a mely az Enyéngi általkelőre. szolgál, 
és a hol mostanság is a régi Templomnak falai, házak-

*) Lásd a folyamodványt. 
**) Lásd a parancsolatot. 

nak valóságos helyei mind meg látszanak — helyhez-
tetve volt: Hallotta azt is azon öregektől, hogy azon elób-
beni Marosi helység a Török által pusztíttatott el, a mi-
dőn tudniillik: bizonyos Béli nevü Török, Fejérvárott 
lakott, s ezen Helységeket köröskörül birta. Maga tulaj-
don tapasztalásából azt vallja a tanú, hogy gyermekkorá-
ban ezen a helyen a hol most Maros fekszik, Falu nem 
volt, hanem Halászok, s Halászoknak egynehány házaik 
voltdk ; azután pedig kurutz világban kezdtek ide többen 
is szállani, igy lett ezen a Helyen Falu. — Ad 2-um A 
fönt irt okból vallya az is hogy azon a helyen, hol most 
Maros fekszik, a Tanú tapasztalására mindétig kálvinis-
ták laktak, de eleinte Predikatorjok nem volt, hanem 
bizonyos György deák nevő, a ki deákul a Tanúnál is 
kevesebbet tudott, Rákótzi háborgásának vége felé katonás-
kodása után, ide vette magát, mint Mester circ. 8 esz-
tendeig szolgálatott tett, és az alatt ezen Helységben 
Prédikátor nem volt, hanem azután Hidvégről hozták az 
első Prédikátort, de ki engedelméből, a Tanú nem tudta, 
mivel azon bolgo üdőben minden engedelem nélkül is 
a Helységben a Prédikátorok behelyheztettek. Ad 3-um. 
Maros Helység körül feküsznek ezen Helységek: Foksza-
badi, Gyut, Ádánd, Saágvár, - az első ugyanis Foksza-
badi Ns. Veszprém Várgyb. helyheztetett helység Maros-
tul fekszik csak annyira, hogy egy Tyukmonysütt alatt 
is oda lehessen menni; a második Gyut tsak egy fél fer-
tály órányira fekszik; az harmadik Ádánd egy órányira 
gyalog; a negyedik Ságvár egy órányira ; Ötödik Város 
Hidvég az két órányira, melly Helységek mind Ns. So-
mogy Vármegyében helyheztettek. Ad 4-um. A Tanú a 
Marosi Oratóriumnak az ideit megmondani nem tudja, 
hanem azt valja, hogy nem tsak kurutz világban, hanem 
még azután is templom nem volt, csak közönséges ház-
ban volt exercitiumoknak folyamatja, és nem igen régen 
alig ez előtt 20 esztendőkkel, maguk költségekkel (amint 
a Tanú véli) senkitől engedelmet nem kérvén állították 
fel sövényből, fából mostan föntálló Oratóriumokat, melly 
is kálvinisták módjára vagyon felépítve. 

Secundus Fatens Providus Stephanus Bentsik in 
Possessione Fok Cottus Weszpr adjacente degens Catho-
licus, annor. circiter 70, jur. examinatus fassus est A 
1-um : Ezen Tanú is gyermekségétől fogva, miolta tudniil-
lik Haisztér Rákótzi népit ezen földről elkergette, közel 
Sió-Fok Helységben felneveltetvén, egyvégbe lakván, bi-
zonyos tapasztalásokból valja, hogy Rákótzi háborúsága 
után ezen a helyen, a hol most Maros fekszik, alig volt 
tiz ház, azokat jobbára rákászok, halászok bírták. Volt 
ugyan ezek között egy jó gazda is Bak György nevü, a 
kinek feles marhái voltanak, és akkori időhöz képest min-
denütt szabadon legeltettenek. Rákótzi Háborúnak telyes 
eltelése után alkalmas idő eltelvén, kezték azután ezt a 
helyet megszállani, de azon megszállásnak ideit vagy 
Esztendeit a tanú bizonyosan nem tudja, hanem gondolja 
hogy ezelőtt mintegy 40 esztendőktől fogvást kezdett 
legjobban gyarapodni. Ad 2 um. Föntirt módszerint való 
tapasztaláshoz képest vallya a Tanú hogy miolta ezen 



a Helen ezen Helység felállani kezdett, mindétik a lako-
sok kálvinista valláson voltak. Praedikatornak ezen Hely-
ségben való hozásának bizonyos ideiről nem emlékezik, 
hanem azt tudja, hogy Rákótzi háború után bizonyos 
György Deák nevü (a Rákótzinak katonája is volt) mint 
Mester ezen Helységbe alkalmas ideig szolgálatott tett, 
és az alatt itt Prédikátor nem lóvén, a lakosok kereszt-
ségre gyermekeiket Fok-Szabadira vitték, esküdtetésre ma-
guk is oda jártak, ezen idő alatt midőn tudniillik a Falu 
gyarapodni kezdett, hozatott a Helység először Hidvégről 
Predikát ort, de ki engedelméből, a Tanú nem tudja — 
bizonyos Szetsődi nevilt is tudja a Tanú, hogy volt ezen 
Marosi Helységben, de Praedikator volt-é vagy Mester ? 
nem tudja. Ad tertium. Maros Helység körül feküsznek 
ezen Helységek. Fok-szabadi, Gyut, Ádánd, Saágvár, Vá-
ros-Hidvég, — az első úgymint Fok' Szabadi ns. Wesz-
próm Ygyében fekszik ós helyheztetett Helység Marostul 
tsak annyira, hogy egy tyukmony sült alatt is oda 
lehessen menni; a második Gyut tsak egy félfertály órá-
nyira fekszik; a harmadik Ádánd egy órányira gyalog; 
a negyedik Ságvár egy órányira ; ötödik Város-Hidvég ez 
két órányira, mely Helysógek mind Ns Somogy Várme-
gyében helyheztettek. Ad 4-tum. Föntirt Tudományának 
okábul vallya, hogy se György Deák első Mester ideiben 
se aztat követő Prédikátornak itt létében Oratórium nem 
volt, hanem imádkozásra tsak közönséges Házban jártak, 
és az Oratórium nem régen (de bizonyos esztendeit nem 
tudja) álitatott fel az Helységbelieknek magok költségek-
kel sövényből ós fából nád fedéllel. 

Tertius Fatens Providus Stephanus Szabó in Posses-
sione Nagy-Berén, Cottui Somogyiens ingr. degens Colonus 
V. Capli Weszprem. catholicus, annorum cireiter 56. juri 
examinatus fassus est. Ad 1-mun A Tanú Rákótzi Há-
borúságát követő mirigy halálban származott ez tájékra, 
abban az időben tapasztalta a Tanú, hogy ezen a Helyen 
a hol most Maros fekszik, volt jó tizenkét ház, a mely-
ben jó és hathatós Gazdák laktanak, a többi pedig tsak 
földlukakban tartózkodtak, ezen időtől fogva kezdett ezen 
Helység felállani. Ad 2-um. A föntirt időben tapasztalta 
a Tanú, hogy bizonyos György Deák nevü volt először 
Mester, a kinek ideiben itt ennek Prédikátor nem volt, 
ezután hozattatott még egy más Mester valami Szetsődi 
nevü, és ennek ideiben sem volt Prédikátor, hanem Hid-
végről azután hozattatott valami Bajomi nevű Prédiká-
tor ezen Helységben, de kinek engedelmébül, nem tudja. 
Ad 3-um sicut ad 4-um se György Deák üdeiben, se 
Szetsődi, se aztat kővető Hidvégről hozatott Bajomi nevü 
Prédikátor üdeiben itten Oratórium nem volt, hanem 
tsak közönséges Házban szoktak öszvegyülekezni, és az 
Oratoriumok tsak azoltától fogvást állott fel fábul és sö-
vényből felépíttetve, miolta a Tanú ismét elszármazott, 
annak pedig tsak circiter 28 esztendeje. 

(Folyt, köv.) 

K ö z l i O r o s z i J ó s e f . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Király ö Felsége f. hó 11-én indult el szent-

pétervári útjára, mely utazásban ugy a hazai, mint a kül-
földi sajtó a béke biztosítását, s a keleti kérdós bajainak 
eltávolítását üdvözli. 

* Hazai irodai maiikat e héten nagy veszteség 
érte; T ö r ö k J á n o s , az ismert nevü publicista f, hó 
9-ikén meghalt. Azon álláspont, melyet ő néha néha akár 
politikai akár vallási tekintetben elfoglalt, nem volt ugyan 
öszhangzó, sem a hazai liberális sajtó, sem különösen la-
punk szellemével; de alapos tudományossága, széles körű 
ismeretei, s nyájas humánus modora miatt köztiszteletben, 
kedvességben állott a hazai irodalom munkásai s a tu-
dományok művelői előtt ; s azt még politikai ellenfelei 
is elismerték róla mindenkor, hogy ő az erős meggyőző-
dések embere, s tetőtől talpig magyar ember volt, ki 
egykor a németesitő hatalom ellen nagy bátorsággal küz 
dött. Temetése 11-én az elhunytat megillető diszbzel s 
nagy részvéttel ment véghez. 

* Seiiojíper György rozsnyói püspök körlevélban 
hivta fel papjait, hogy a „gonosz sajtót," mely a pápa 
csalódhatlansága és a jezsuiták működése ellen ír, igye-
kezzenek a hivek köréből kiirtani, fellépve az ellen még 
a szószéken is. 

* A kegyeletnek egy szép lapjára jegyezte fel 
nevét a soproni ev. gyülekezet azzal, hogy — mint a 
„Sopron" irja — a korán elhunyt Hatfner Lajos lelkész 
özvegyének gyermekei nevelése céljából évenkinti 200 frtot 
szavazott meg tiz esztendőre. Megjegyzendő, hogy az 
elhunyt lelkész csak alig egy hónapot töltött a soproni 
gyülekezet kebelében. 

* A szivaczi takarékpénztár 50 ftot adott a köz-
ség birájának, hogy ezen az árvák számára könyveket és 
lábbelit vegyen. 

IRODALOM. 

A Franklin-társulat kiadásában ujabban 
megjelentek : 

A magyar irodalom története költészettannai 
női tanintézetek számára. Szerkesztette Z e r k o v i t z 
S z i d ó n i a , oki. polg. isk. tanárnő. 320 lap. Ára 1 ft. 
80 kr. Készséggel el kell ismernünk, hogy e mű haszna-
vehető annyiban, amennyiben a benne foglalt irodalmi 
szemelvények tapintattal és Ízléssel vannak összeállítva ; 
de másrészt nagyobb súlyt kellett vóiua — nézetünk sze-
rint — a szerzőnek fektetnie a történeti részre, ha már 
egyszer müvét irodalomtörténetnek keresztelte el. Re-
méljük, hogy azon esetre, ha — amit őszintén kívánunk 
— Zerkovitz k. a. müve második kiadást ér, e hiányon 
segítve lesz. A könyv irálya ellen nincs kifogásunk. Nyil-
vános elismerést érdemel a morva születésü kisasszony, 
aki nyelvünket egy-két év alatt annyira elsajátította, 
hogy irodalmilag is képes annak hasznát venni. 



Tiz év Magyarország legujabb történetéből. 
1840.—1849. K e r é k g y á r t ó Á r p|á d, budapesti 
m. kir. egyetemi tanár által. Két kötet. 764 lap. Ara 3 
frt. Horváth Mihály muukája utáu mennyiben pótol héza-
got e mii, ezt döntsék el az erre illetékes szakféiíiak. Any. 
nyi tény, hogy vau benne sok olyan adat, amelyet Hor-
váth nem használt fel. Szerző keresztül élte a kort, 
melynek történetét most megirta, s igy alkalma volt a 
források hitelessége felett saját tapasztalataiból Ítéletet 
mondani. Ha kritikája kevésbé elfogult, mint elődjeé, 
ugy jelen müvével bizonyára szolgálatot tett az iro-
dalomnak. Ez az, aminek eldöntését mi a szakférfiaktól 
várjuk. 

Vallás- és erkölcstan. Protestáns népiskolák szá-
mára irta B á n h e g y i I s t v á n . I. Füzet. Az I. és 
II. osztály számára. 64 lap. Ára 20 kr. Vezérkönyv 
a protestáns népiskolai vallástanitásban. Tanitók és taní-
tójelöltek számára irta B á n h e g y i I s t v á n . I. Füzet. 
92 lap. Ára 50 kr. Bánhegyi vallástanitási részben uj 
módszeréről lapunk mult és jelen évfolyamában többször 
volt már szó, s igy most megjelent két vallástaui müvé-
nek ismertetése helyett, előbbi közleményeinkre utaljuk a 
szíves olvasót. 

Őt hét léghajón. Utazás Afrikában. J u l e s 
V e r n e „Cinq semaines en ballon" cimü müve ntán. 
160 lap. Képekkel. Ára? Kitűnő átdolgozása aszellemdus 
iró emiitett müvének, melyben az ujabb kor összes afri-
kai utazóinak nevezetes fölfedezései feltárulnak a közön-
ség előtt. Verne regényes alakban dolgozza fel a termé-
szettudomány egyes ágaiban a kutatók által nyert vívmá-
nyokat, s ez által mulatva tanitja olvasóit. Aki olvasta 
utazását a holdba és a hold körül, az bizonyára örömmel 
fog vele utazni a léghajón is. A magyar kalauzzal, ki — 
tudomásunk szerint — egyike legjelesebb Íróinknak — 
meg lesz elégedve. 

A „Kis nemzeti Muzeum" cimü vállalat 21-dik 
füzete: C s o k o n a i V i t é z M i h á l y válogatott ver-
sei. 22-dik füzete: F r a n k l i n é l e t e . Irta Mignet. 
A hetedik eredeti kiadás után fordította De Gerando At-

tila. Egy-egy füzet ára 50 kr. Mindkét munka emelni 
fogja a népszerű vállalat jóhirnevét. Melegen ajánljuk a 
közönség figyelmébe. 

Magyar levelező. Elméleti és gyakorlati vezérkönyv 
a közéletben előforduló mindennemű levelek helyes szer-
kesztésére. Szerkesztette T ó t h L a j o s , ügyvéd. 8-dik 
újból átdolgozott s a legujabb hazai törvényekhez s ren-
deletekhez alkalmazott kiadás. 412 lap. Ára 2 ft. 60 kr. 
E munka hasznavehetősége felől legjobban tanúskodik az, 
hogy immár 8-dik kiadást ért. Bővítve van e kiadás a 
posta- és távirdai szabályokkal és díjszabásokkal. 

Zsebszótár. Magyar-német és német-magyar. Irta 
T i p r a y J á n o s . Ára 50 —50 kr. Ballagi zsebszótá-
rának veszedelmes versenytársa. Őszintén kívánjuk számára 
a diadadalt annyival is inkább, mert ellenfele — mi tagadás 

benne — kissé már elavult. 

A kőszívű ember fiai. Regény. Népszerű kiadás. 
Három kötet. Egy-egy kötet ára 40 kr. Ajánlja e kiadási, 
a szerző országos nevén kivül, rendkívüli olcsósága. 

„Tudnivalók" a közvetlen adók, bélyeg- és illeté-
kekből. A magyarországi lelkészek ós tanitók használa-
tára összeállította K e s e r í t s K á r o l y m. k. pénzügyi 
titkár. Pécsett. Nyomatott Ramazetter K.-nál 1874. Ára 
60 kr. Miután oly adótörvénykönyv nem létezik — 
mondja szerző, — melyben az 1873-ik év végéig létrejött, 
és érvényben maradt törvények, szabályok és ministeri 
rendeletek összefoglalva s rendszeresen előadva volnának : 
e hiány pótlását célozza a fent címzett könyvecske. Meg-
rendelhető postautalványnyal Pécsett a szerzőnél, ós min-
den hazai könyvárusnál ; 10 példány után egy tisztelet-
példány adatik. 

ADAKOZÁSOK. 
A d a k o z á s o k a k u n á g o t a i ref. egyház ré-

szére. Nagytiszteletü Mezey Pál b.-somogyi ref. esperes 
urnái, a felhívására hozzá küldött második gyüjtő-iven, 
emiitett célra következő adakozások tétettek : Hencsei 
egyház 2 frt. Kis kovácsi-i egyház 3 frt. 72 kr. Gigei 
egyh. 5 frt. Kis Korpádi egyh. 1 frt. M.-szomalyomi 5 
frt. Kisasszondi egyh. 2 frt. Kis bajomi egyh. 1 frt. Ösz-
szesen 19 ftt. 72 kr. — A midőn miud Nagytiszteletü 
esperes urnák, buzgaimas közreműködése, mind a b.-so-
mogyi ref. egyházak s egyesek adakozásáért szívélyes 
köszönetemet nyilvánítom: egyszersmind van szerencsém 
köztudomásra hozni, hogy mindazon egyházközségek és 
egyes adakozók nevei, kik emiitett szent célra adakoztak, 
annak idejében, külön füzetben ki fognak nyomatni, s 
az illetőknek n^ugtakint megküldetnek. Hajnal Ábel 
békésbánáti ref. esperes. 

Adakozások a pesti orsz. protestáns árvaházra: 

H o r v á t h S a m u téthi evang. leik. ur a győri 
evang. egyház-megye néhány lelkésze adományakép küldött 
5 frtot. 

N i h e l s z k y M á t y á s egyházi felügyelő ur Nyír-
egyházán az 1874-ik évre eső protestáns árvaházi tagsági 
díj fejében küldött saját, továbbá Bartholomeidesz János 
esperes ur, s a nyíregyházi evang. ág. hitv. egyház ré-
széről hat hat, ö s s z e s en 18 ftot. 

F e k e t e K r i s z t i n a úrhölgy Fehér-Gyarmathról 
2 frt. 20 kr. 

V e r e s m a r t h y J ó z s e f ref. leik. ur a némedii 
ref. egyház részéről 17 ftot. 

G y ő r i I s t v á n karczagi tanitó ur 2 ftot. 
A b é k é s i reform, egyház segélyadománya 20 frt. 
M i k l o v i c z B á l i n t ref. leik. ur a hódmező-

vásárhelyi ref. egyházból ó évi perselypénzt 17 frt. 2 kr. 
S z o b i P á l nagy peszeki ref. leik. ur 1 frt. 

10 kr. 



G u e t S á n d o r leik. ur a felső-őri ref. egyház 
részéről 5 frt. 

G ó z o n M a r i s k a s G i z e l l a Keőből 2 frt. 
G ö n c z y B e n ő r. leik. ur a gödöllői ref. egy-

házból ó évi persely pénzt 2 frt. 36 kr. 
K u l i f a y L á s z l ó r. leik. ur a kis- kálnai- anya 

egyház részéről 1 frt. 53 kr. a nagy-kálnai anyaegyház-
ból 2 frt. 47 kr. Ö s s z e s e n 4 frt. 

B o r z s á k E n d r e ref, leik. ur Szegszárdró!, R ó t h 
F e r e n c z ur részéről 2 fr. 

K i s s G á b o r ref. leik. ur Tatából 28 ttot, e 
követkéző sorok kíséretében : Kedves barátom ! Igaz hogy 
dunántulról, a püspökválasztás mozgalmas hazájából jö-
vök ; de azért ne ijedj meg, nem vagyok én sem augur, 
sem verax ; sem védő, sem támadó cikkem felvételéért nem 
zörgetek; hanem jöttem, hogy mint más alkalom-
mal, ugy most is az árvaház javára újév első vasárnap-
ján tett segély gyűjtésemről számoljak. A kik itt ada-
koztak, azok már ismerik az ügyet s kész szívvel várják 
a napot melyen eljöjjenek s bemutassák áldozatukat az 
Ur előtt. íme fogadd az árvák iránti szeretetünk zálogául 
ezen 28 forintnyi összeget, mely következő részletekből 
alakult: templomi perselyben találtatott 1 frt. 74 kr. 
özv. Varga Istvánné adott 50 kr. özv. Nagy Imréné 1 
frt. Muraközi Istvánné 1 frt. Szabó Mihály 50 kr. Mol-
nár József 20 kr. Horváth János 20 kr. Tóvárosról egy 
valaki 1 frt. Maller Sándorné 1 trt. Bátki Lajos 50 kr. Ge-
leszka János 50 kr, Özv. Becsák Andrásné 50 kr. Özv. Bernát 
Ferencné 25 kr. Marosi Mihály 50 kr. Böröc János 20 
kr. Elliuger Ödön 1 frt. Jankó Mihályné 2 frt. Kapuváry 
2 frt. Nestlinger 40 kr. Besenbach Alajos 1 frt. Szadai 
István 20 kr. Rényi Györgynó 1 frt. Artner Antalné 1 
frt. Vajda Elek 60 kr. Virágh József 40 kr. Egy valaki 
10 kr. Berceli István 50 kr. Toma Ferenc 40 kr. Szabó 
Pál István 20 kr. Balogh Lajos 50 kr. Konkoly Imre 1 
frt. Bugyi Endre 30 kr. Józsa Sándor 40 kr. Székely 
Rudolf 1 frt. Valaki 1 frt. Berkő István 20 kr. Tóth Já-
nos 1 frt. Becsák Ferenczné 30 kr. Kozma József 1 frt. 
= 2 7 frt. 9 kr. Kiegészítettem 91 kral. 28 frt. 

D ö m ö t ö r B e r t a l a n t a s s i ref. leik. ur 22 frt. 
Az adakozó^ névsora a következő: A tassi reform, egyház 
2 frt. Noniusz Mihály 5 kr. Bogyó Mihály 2 kr. Józan 

János 15 kr. Császár Bálint 5 kr. Czunyi István 5 kr. 
Nagy Sándor 6 kr. Szána Gábor 4 kr. Király József 
4 kr. Szigetfü Sándor 2 kr. Horvát István 5 kr. Gubacsi 
József idősb 10 kr. Mészáros András 10 kr. Idősb 
Kovácsai Gábor 10 kr. Nagy Sándor 4 kr. Lipcsey Mór 
1 frt. Koller József 1 frt. Farkas Pál 2 frt. Tusák 
József 1 frt. Rác Ferenc 10 kr. Szabó János k. 10 kr. 
Sütőri József 1 frt. Réti János 20 kr. Vég András 4 kr. 
Kovácsai Gábor 5 kr. Gubacsi István 10 kr. Szerbit 
Gábor 2 kr. 11a Mihály 14 kr. Marikovszky Lajos 10 kr. 
Fülöp János 20 kr. Faragó István 4 kr. Bereményi 
András 5 kr. Patkós József 4 kr. Hajnácky János 4 kr. 
Lukácsi Gábor 5 kr. Tót János 3 kr. Barkóczi István 4 
kr. Lukácsi András 4 kr. Földváry Endréné 1 frt. Mak-
kai Bálint 2 kr. Baracsi Ferenc 5 kr. Horvát András 
4 kr. Váci Bálint 4 kr. Baracsi Gergely 5 kr. Berdi 
János 3 kr. Dobos János 5 kr. Bogyó András 2 kr. 
DODOS Istvánné 2 kr. Bodor István 3 kr. Kakas Mihály-
né 5 kr. Hajnácky József 3 kr. Szigetfü Mihály 4 kr. 
Szalai Béni 4 kr. Gál Bálint 4 kr. Császár János 4 kr. 
Mészáros Lajos 2 kr. Szigetfü Mihály 3 kr. Józan József 
2 kr, Ila Mihályné 2 kr. Makádi Gábor 2 kr. Józan 
András gondnok 20 kr. Takács János 10 kr. Sátor József 
4 kr. Juhász István 2 kr. Fórizs Bálint 20 kr. Vál-
kayné 50 kr. Baracsi Mária 10 kr. Makádi Julis 10 kr. 
Földváry János 1 frt. Pikker Vera 50 kr. Bajnóczi 
József 20 kr. Dabi József 10 kr. Nagy Bálint 5 kr. 
Dabi Gábor 5 kr. Bence Miklós 4 kr. Józan István 2 
kr. Földváry József 60 kr. Csaplár Sándor 1 frt. ifj. 
Dömötör Bertalan 1 frt. Dömötör Keresztes Teréz 2 frt . 
Dömötör Bertalan 2 frt, 13 kr. Búcsi Erzsébet 10 kr, 
összesen 22 frt. 

Helyreigazítás. 
Az 5-ik számunkban közlött adakozási rovat alatt 

pár sajtó hiba történt. Nevezetesen Geschrey Gy. z a 1 a-
i s t á n d i ev. leik. ur nem 19 hanem 10 ftot küldött, 
s a h a r k á n y i ref. Egyh. részéről nem*3 fr. 55 kr, ha-
nem 2 frt. 55. adatott." 

Viszont az 5 ik számban emiitett Oroszi József ur 
a s i ó m a r o s i ref. egyház részéről nem két, hanem 5 
frt, vagyis saját 1 forintjával együtt összesen 6 frtot 
küldött. 

Továbbá a mult évi adakozások kimutatásában a 
t á 1 y a i egyháznak 7 frt. 50 kr. adakozás van kitéve, 
ho'ott az nem a tályai, hanem a s á 1 y i egyház részére 
adatott, melyet ezen utóbb említett egyháznak azonnal el 
is küldöttünk, szerk. 

NYILATKOZAT. 
Alólirottak, kedves kötelességünknek tart juk köztudomásra hozni, miszerint J ó n á s István érdeme 

hazánkfia, jelenleg Nagyváradon lakó orgonaművész, ref. templomunkban egy oly 2 5 változatú orgonáts 
készített, mely mind a mű izlésteljes kiállítása s szilárd szerkezete, mind hangjának erőtelje s különösen 
kelleme által, a műismerők dicséretét méltán kiérdemelte, a művésznek saját találmánya, s egy gyermek 
által is kezelhető fúvójánál fogva pedig, páratlan a maga nemében. 

S e mondhatni remek orgonaművet oly jutányosán készité az illető művész, miszerint egyházunk, 
méltányosnak találta őt, a szerződött dijjon felül 2 0 0 fttal jutalmazni. 

Meglévén azért győződve Jónás István urnák mind művészi ügyessége, képessége, mint pedig önzet-
len becsületessége s művészi nemes önérzetességéről: jó lélekkel é? egész készséggel ajánljuk ót, mint 
ilyet, az orgonát építtető egyházak becses figyelmébe. 

Kisújszálláson 1874 . február 10-én a ref. egyház elöljárósága nevében ós megbízásából, Illyés 
Bál int lelkész-elnök Lipcsey Lajos, világi elnök. 



P á l y á z a t 
leánytanitói állomásra. 

A kisújszállási ref*. egyház, az 5-ik és 6-ik tizedi leányiskola tanítói állomására 
pályázatot nyit, következő feltételek mellett : 

I . , E v i f i z e t é s : a., 1 2 0 o. é. forint az egyházpénztárából; b., 2 4 véka buza ós 2 4 véka árpa, 
az egyház magtárából; c., 10 köblös szántóföld 1 6 0 0 D ölével; adóját az egyház fizeti; d., egy öl tíizifa; 
e., tandíj fejében minden tanítványtól egy véka bnza ós egy véka árpa. — Tanítványok száma 80 körül. 
f., két számos jószág legeltetési joga, mig közlegelő lesz ; végre szabad lakás az iskola épületben. 

II . , T a n i t ó k ö t e l e s s é g e : a nevezett, — s ez időszerint 3 elemi osztályból álló — 
leányiskolát tanítani, s ezenkívül vasárnap óá ünnepnapokon a templomi szokásos biblia olvasást sorrend 
szerint teljesíteni. 

Megválasztott tartozik állomását legfelebb folyó évi april 24-én elfoglalni. 
A kellően felszerelt pályázati folyamodványok március 15-ig Illyés Bálint lelkészelnökhöz 

küldendők. 
A pályázatnál okleveles tanítók előnyben részeszesülnek. — A mennyiben pedig bevett rendszerónt 

leánytanitók csak nős emberek lehetnek, a nőtlenek csupán nősülési kötelezettség mellett vétetnek fel a 
pályázók közé. 

Kelt Kisújszállás, 1873 . február 1 0 ón 
Az egyházi elöljáróság. 

1 - 2 

A turkevei reí. egyház elemi leányiskolái közül egybe, ugy szintén az egyik 1-ső elemi fíosz-
t á l j b a tanitó szükségeltetvén; e két tanítói állomásra pályázat hirdettetik. — 

A leány tanitó fizetése: 
1 szőr készpénz 140 f r t . o. e. 2-or 20 véka buza és 20 véka árpa az egyház magtárából. 

— 3 or minden tanítványától 1 véka árpa ós 1 csirke. — 4-sz«r Lakás. 
Jegyz . : Ha a tanítványok száma a százat nem üté meg: a tanítványoktól járó buza és á rpa 

illetmény az egyház magtárából száz-száz vékára kipótoltatik. — 
A leánytanitó egyelőre az elemi felsőbb 3 osztály vezetésével bizatik meg. — Rendszer változás 

esotén azonban az egybáz által reá bízandó bármely elemi osztályok vezetésére köteles. — 

A fi tani tó fizetése 
1-szőr készpénz 1 7 5 f r t . o. e. 2-szor 2 5 köböl bnza. — 3-szor 2 5 köböl árpa. — 4-szer 

Lakbér pótlók azon tanitó részére, kinek az egyház lakot nem adhat 7 5 f r t o. e. 
J e g y z e t : Ha a fitanitó íornászatot tanítani képes leend: ennek tanításáért évenként 50 f r to t 

fizetést nyerend, 
A pályázat határideje 18 74 március 15 . 
Folyamodók bizonyítványaikat iskolai bizottmányi elnök Végh Sándor r e f . lelkészhez intézzék 

Tnrkeviben. 
A megválasztandó tanitó hivatalát f. év april 8-án tartozik elfoglalni. 

Az egyh. tanás megbízásából 
Yogli Sándor 

ref. lelkész. 
1 — 2 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r . B a l l a g j Mór. Főmunkatárs : F a r k a s József . 

Nyomatott Deu t sch tes tvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pesten. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések dija 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., első emelet. 

Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
~ Bélyegdij 

Válasz egy lelkész barátomnak 
Baranyában. 

(Vége.) 
Nagy fába vágtam a fejszét, érzem, vagy ha 

ugy tetszik, kényes tárgy boncolgatásához hegyeztem 
tollamat, a midőn a teendőkről vállalkoztam hogy 
szólok; de már megígértem, azért elmondom rövi-
den, a mit gondoltam, talán lesz közte okos do-
log is. 

Hiányosak s nem a mai viszonyokhoz alkalmazot-
tak egyházi törvényeink; gyengék, erélytelenek 
egyházi kormányzóink, ez szokott lenni a válasza 
legtöbb lelkésznek, ha egyházi bajainkról beszélge-
tünk. Kétségkívül van alapja ezen válasznak, mert 
hiszen ugy látjuk, hogy a mai korban valamely 
ország, város, vagy község felvirágoztatásának mul-
hatlan kelléke az, hogy legyenek a kor igényeihez 
alkalmazott jó törvényei, erélyes, lelkiismeretes kor-
mányzói, a kellő végrehajtó hatalommal felruházva, 
és ha ezeK megvannak, megy a dolog a maga 
rendjén igen szépen. Ne feledjük azonban, hogy a 
polgári társulattól merőben különbözik a vallási t á i -
sulat, kivált nálunk protestánsoknál, s kivált a leg-
újabb időkben. Egészen más a kettőnek keletkezési 
szervezete, célja és szelleme; azért ne ringassuk ma-
gunkat azon tévhitben, hogy a minek üdvös hatása 
van amott, célszerűen alkalmazható emitt is. Mit 
használnak a legcélszerűbb s a legszigorúbb ^egyházi 
törvények is, ha nincs a kezünkben a végrehajtó 
hatalom. Igaz, hogy az állami törvényhozás ezt 
megadhatja, vagy maga az államhatalom törvénye-
ink végrehajtására magát fe la jánlhat ja : igen, de 
nem magunk vagyunk a vásáron, s tekintve a mel-
lettünk létező egyházakat, s tekintve, hogy azokban 
az egyházi törvények hozatalának joga majdnem 

kizárólag csak a papságot, sőt azok egyikében né-
mileg egy a hazán kivül élő feltétlen hatalmú egy-
házfőt illet: hamarjában alig tudnám megmondani, 
hogy váljon üdvös s óhajtandó volna-e, ha a pol-
gári törvényhozás minden a hazában létező egy-
házi hatóságot feltétlen executiv hatalommal ru-
házna fel. 

De tegyük fel, hogy ez kívánatos volna, s ezt 
az államtól meg is nyernők, mire megyünk vele ? 
Hiszen ma is, annyival inkább ha reményünk s 
óhajtásunk szerint a teljes vallásszabadság elve or-
szágos törvényben valósittatik, akármelyik engedet-
len, vagy adózni vonakodó hivünk jelentkezik kilé-
pés végett a papnál, ós két hót múlva eb ura a 
fakó, a hal kisiklott a hálóból, s a legszigorúbb 
kanon, statutum, esperesi erély hatálytalanná lett 
reá nézve. 

De hát hadd menjen! válaszolhatnók reá. Fuss 
vagy fizess; engedelmeskedjél törvényeinknek, vagy 
hagyd oda társulatunkat. Ez mai időben mindenféle 
egyletnél, társulatnál a fenn áll hatás egyik mulhatlan 
feltétele, valamint így van a példánykópül tekintetni 
szokott Északamerika legtöbb vallásfelekezeténél. Na-
gyon helyesen, s nézetem szerint nálunk is oda kell 
törekedni, hogy ezt az elvet megvalósíthassuk, ós ha 
az meglesz, akkor könnyen meg lehet oldani ezt a 
kemény csomót, melynek megoldását mostanában oly 
igen sokan s oly kevés eredménynyel próbálgatjuk. 
Igen, oda kell törekednünk, de ma még csak messze 
távolban lengő eszménykép azon amerikai állapot 
reánk nézve. Népünket még előbb sokáig kell nevelni, 
fel kell benne ébreszteni a vallás szükségérzetét, az 
öntudatos vallásosságot, az olvasási, tanulási kedvet 
és az önálló gondolkozást. Akkor majd igen, ha 
ez meglesz, mondhatjuk, vagyis majd a késő unokák 
mondhat ják: mi ezen hitelveket valljuk, ezen törvé-
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nyek szerint akarunk élni, ezen kötelezettségeket ma-
gunkra vállaljuk, és ezeknek pontos megtartása 
felett őrködünk; ki ezekre kötelezi magát, hozzánk 
tartozik, a ki nem teljesiti mindezeket hiven, azt 
kebelünkből kizárjuk. De hol van még ettől a mi 
népünk? A mig valamely nép gyermekkorát éli, 
addig lehet neki parancsolni; ha férfikorba lép, 
lehet vele férfiasan, okosan beszélni; de a mi népünk 
egy része, nekem ugytetszik, hogy jelenleg azon 
korban, a miveltségnek, fejlettségnek azon fokán van, 
melyben az egyes egyént parasztos nyelveli kamasznak 
szokták nevezni. Érzi, hogy a gyermekvessző alól 
kinőtt, saját esze belátása szerint akarna cselekedni; 
de az önállóságra még távolról sincs elég éretsége. 
Egyesekkel is, tömegekkel is legnehezebb ily korban 
bánni. S bár mennyire szeretné is néha az okos apa 
pelyhedző bajszú fiát egy vagy más rakoncátlansá-
gáért, szigorúan büntetni, ugy mint ahogy a gyer 
meket szokták, de azért visszatartóztatja kezét, csín-
ján bánik a fenyítékkel, mert bármennyire fá j is 
apai szive, de érzi hogy ily korban a zsarnoki eljá-
rás sokkal több kárt okoz, mint hasznot. 

Miért is, nem mondom ugyan, hogy egyházi 
törvényeink használaton kívül helyezendők, sőt igenis 
azok lehetőleg javítandók, valamint egyházi hatósá-
gaink erélye lehetőleg fokozandó: de azért ezekkel 
felettébb ovatosan, nagyon is csínján kell bánni, s 
ezektől a legjobb esetben is valami nagy eredményt, 
mindenféle egyházi bajaink ellen ható általános erejű 
gyógyszert várnunk nem lehet. 

De hát mitől? A legfőbb teendő erre nézve 
kétségkívül az, hogy népünkben a valódi vallásos 
érzetet, az egyháza iránti szeretetet, az ahhoz 
való tántorithatlan ragaszkodás érzelmét lehetőleg 
ébreszszük s fokozzuk. Hanem hiszen ez a teendő 
a lelkészi hivatal fogalmához tartozik, egész élete, 
összes hivatalos foglalkozása a papnak ezen céira 
irányul, ebben fáradozik; következőleg erről nem aka-
rok e helyütt szólani. Legfeljebb futólagosan felvet-
hetném a kérdést, hogy avagy lelkészeink nagy 
többsége felhasználja-e templomban és iskolában mind-
azon alkalmakat, melyek e célra kínálkoznak ? tanul-
mányozza-e kellő gonddal azon eszközöket, módokat, 
az időket és körülményeket, melyek által s a me-
lyekben lelkészi hivatala feladatát sikeresebben meg-
fejthetné ? 

De hagyjuk most e themát. Különben is ugy 
az általatok, mint a mások által felhozott panaszok 

is nem csak, s talán nem annyira népünk vallásta-
lansága, mint inkább a miatt emeltetnek, hogy 
népünkben lelkésze s általában egyházi hatósága 
irányában nincs 4semmi tisztelet, kegyelet, a helyett 
hogy engedelmeskednék, ő akar ur lenni papja felett, 
s e mellett egyháza irányában nem hogy fokozódnék 
adakozási készsége, sőt a rég megállapított dijle-
veleket is egyre csonkítani törekszik. Vagy mint 
tiszttársad levele mondja: a nép nem érzi a lel-
kész szükségességét, ugy tekinti azt, mint az előbbi 
időkből reá maradt terhet, melyet hordoz, vagyis 
fizet, a mig erre kényszerítve érzi magát, de si-
etni fog azt, mihelyt teheti nyakáról lerázni. 

Szomorú, mondhatnám kínos állapot ez, kedves 
barátom. Nem csodálom, ha szátok pauaszra nyílik, 
mert bizony keserű, kivált nemesebb érzelmű ember-
re nézve az oly konvenciós kenyérnek minden falatja, 
mely közé az azt adó nép gyűlöletének, megvetéssel 
határos tiszteletlenségének vadóca van elegyítve. 

De másrészről szabad legyen kérdenem, hogy 
hát avagy a papság nagyobb többségének részéről 
történik-e valami arra nézve, hogy a nép a palást 
irányában nagyobb tiszteletre s a tiszteletből folyó-
lag készebb engedelmességre hangoltassék. Azt érzi-
tek, hogy mindenek megváltoztak s ujjá lettek körü-
letek; de hát avagy ti az uj idők szellemében tet-
tetek-e valamit, hogy az uj idők szele által a ko-

rábbi tiszteletes állásról le ne sodortassatok. Nem 
téged értelek, s egyes társaidat, hanem a lelkészi 
kart. Mert hiszen az uj időknek uralkodó szelleme 
az egyesülés, társulás, következőleg jelentékeny erőt 
s hatást mai időben csak ez uton lehet kifejteni. 
P. o. vannak-e lelkészi conferentiáitok, vagy bármi 
néven nevezett komoly célú lelkészi összejöveteleitek, 
melyeknek hasznosságáról többször volt már a lapok-
ban is említés téve, s melyeknek üdvös hatását sza-
bad legyen ez úttal egy más oldalról érintenem. 
Nevezetesen olyan-e minden egyes lelkész magán s 
családi élete, hivatalos eljárása, hogy az a felvilá-
gosodni kezdő nép keblében valódi tiszteletet ébreszt ? 
Távol legyen tőlem, hogy én itt a nyilvánosság 
terén a Mózes székeiben ülő tiszteletes doctorok mo-
rum censorakint lépjek fel, de annyit talán csupán 
a jegyzőkönyvekre támaszkodva is kimondhatok, 
hogy bizony néha-néha a tiszteletes kar tagjainál 
is az emberi gyarlóságok oly mértékben nyilatkoznak, 
hogy azok a palástra az égi nimbus helyett meg-
lehetős sötét árnyat vetnek, s azt mondanom sem 



kell, hogy kivált a mai korban, a midőn az embe-
rek egyik főólvezete a hirek fogásában és ter-
jesztésében áll, s kivált oly vidéken, hol a faluk 
közel esnek egymáshoz, a paláston ejtett folt nem 
csak annak birtokosát, de minden palástviselőt be-
piszkol. S ti mégis mit tesztek, hogy egymás tisz-
teletes jellegét megőrizzétek? A jobbak közületek 
szobáikba visszavonultan tépelődnek a történtek felett, 
a kevésbé jók pedig kárörvendve adják tovább csa-
ládjaik tagjaival együtt a társ ak botlásait; mignem 
azon hirek leszivárognak a nép legalsó rétegébe is. 
Mit gondolsz, már csak ezen egy célból is nem 
jó volna-é, ha az egy vidéken lakozó lelkészek időn-
kint találkoznának egymással, hogy ott ébresztenék 
egymásban a testvériesség érzetét, az összetartást, a 
kar szellemet, élesztenék egymásban a lelkészi hiva-
tás érzetét, lennének egymásnak testvéries erkölcs-
birái; szelid baráti figyelmeztetések, intések, majd tré-
fás, majd komolyabb hangon irtanák egymásnál az 
oly szenvedélyeket, gyengeségeket, melyek az illetőre 
is, de az egész lelkészkarra is homályt vetnek. Yagyis 
mint az iskola falai között az önképzőkörök által 
igyekeztünk tiszta testvéries baráti érzülettel egymás 
nemesitését, képzettségét előmozdítani, így kint az élet-
ben is a közös érdek, s a testvériesség érzete kap-
csolna össze bennünket. 

Mert igaz, hogy vannak statútumaitok, tör-
vényeitek — mondhatja egyik másik tiszttársad, 
— melyek a lelkész erkölcsi élete felett őrködnek; 
de azt mondanom is felesleges, hogy ezek a mai 
korban kivált keveset segítenek. Ezekre célozva na-
gyon is lehet elmondani, hogy ha mindezeket betöl-
töttük, haszontalan szolgák vagyunk csak, de nem 
tiszteletetek. Az esperes kimutathatja a panaszló 
nép előtt, hogy lelkészének tette nem ütközik a ka-
nonokba, mint szintén az e.-megyei s kerületi ható-
ságok felmenthetik a vádlottat, de a nép érzelmét 
semmiféle tractus s superintendentia nem hangol-
hatja oda, hogy tiszteletet érezzen az iránt, kinek 
életét és tetteit ő nem találja az evangeliomi szolga 
állásával összeegyeztethetőnek. 

Ne vedd, a miket futólag érintettem — kérlek 
újból — még csak árnyékául sem a feddésnek; a 
legjobb akaratú figyelmeztetés akar az lenni arra 
nézve, hogy mivel ellenségeink sokak és erősek, mi-
vel az uj idők szelleme oly igen szereti ostromló 
nyilait részint a vallás, részint a papi hivatal ellen 
mtézni, gondoskodjunk mi is az uj divatú ostrom 

ellen uj védőeszközökről, egyesítsük minél inkább, 
minél több uton módon ugy is csekély erőnket; fe-
dezzük, egymás gyengeségét, s küzdjünk fokozott 
lelkesedéssel, egyesitett erővel. 

Másik teendő volna csekély véleményem szerint 
a lelkész szükségességének érzetét lehetőleg fokozni, mi 
ha megtörtént, abból a tisztelet s engedelmesség önként 
Következik. Mert ha bár nem akarom hinni, hogy 
népünk között akár Baranyában, akár egyebütt so-
kan volnának olyanok, kik a lelkészt, tiszttársad le-
vele szerint csak malum necessariumnak, a mult 
időktől öröklött felesleges tehernek tekintenék; de 
az kétségtelen, hogy ma a figyelem s érdekeltség 
mindenütt kiválólag a politika, társadalom, nemzet-
gazdászat, s az anyagi érdekek felé levén irányozva: 
a tisztán lelki dolgokkal kevesebbet törődnek az em-
berek, a templom kevésobé vonz, s igy a lelkész 
tisztán a templom falai között maradva, kevesebb 
hasznot tehet gyülekezetének, s igy az iránti való 
tisztelet s becsülós is csökken. Ugy hogy többször 
érintett tiszttársad szomorúan panaszolja, hogy van-
nak hivei (lucus a non lucendo mondatván), sépen 
ezek okozzák az egyházbau s a lelkésznek, esperes-
nek, püspöknek a legtöbb bajt, akikkel ő soha nem 
találkozik, miután velők csak a pinceszeren, vagy a 
korcsmákban lehetne találkozni. S képzeled-é már, 
hogy az ily emberek erezik a lelkészi hivatal szük-
ségét, hasznosságát, s lehet-e az ilyektől méltányo-
san kívánni, hogy ők a párbért és egyéb egyházi 
tartozásaikat szives készséggel befizessék, hogy a 
pap kedviért kevesbítsék a korcsmáros jövedelmét? 

De hát tudod-e mit tett a nagy próféta Moha-
med? Midőn a hegyre hiába várakozott, ő ment a 
hegyhez. Hidd el, praktikus egy példa. Eddig mi 
parancsoltuk a hegyet hozzánk, a presbyteriumok 
által őrködtünk, intézkedtünk, hogy híveink megje-
lenjenek minden vasárnapon s ünnepnapon taní-
tásaink hallgatására; most ha nem parancsolhat-
juk, s prédikációinkkal nem vonzhatják őket ma-
gunkhoz, keressük fel mi őket. Nem persze a korcs-
mákban s pincékben, sőt még a kortes-tanyákat 
sem bánom, ha látogatatlanul hagyjuk, hanem oly 
helyeken, hol mi is megjelenhetünk hivatalunk le-
alázása nélkül, s hova őket is elvonzandja világi 
érdekük. Yagy világosabban szólva állítsunk kis 
olvasóköröket, rendezzünk téli esteli felolvasásokat, 
népkönjvtárakat, a felnőttek oktatására szánt elő-
adásokat, néhol talán dalárdákat vagy egy kis fá~ 
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radsággal ruházzunk fel községünkben évenkint egy-
két árvát, gondoskodjunk egy-két tehetetlen elag-
gott tagjáról gyülekezetünknek, avagy lelkipász-
tori gondosságunk ál tal igyekezzünk egy-két szi-
laj vérii fiatalt az örvény széléről visszarántani 
s szüleiknek visszaadni, — vagyis hódolva az u j kor 
szellemének, karoljuk fel a humanitás uralkodó 
eszméit, s az ige hirdetése mellett lépjünk is 
rá azon terekre, melyeken mai napság az evange-
liomi igék megvalósíttatnak: és hidd meg, hogy ha 
eleinte bajjal , nem kevés kellemetlenségekkel fog is 
ez járni, de fáradozásunk mihamarabb megtermendi 
gyümölcseit, visszajő ismét a nép keblébe a lelkésze 
iránti tisztelet, kegyelet, az egyház iránti szere-
tet, s az iskola iránti áldozatkészség. 

Legyen elég azonban ezen már nagyon sokszor 
emlegetett eszméket csak ily futólag felemlítenem, a 
kik meg akarnak érteni, azok igy is megértenek. S 
vigasz Palásodra megemlítem, hogy hála Istennek, szapo-
rodnak egyre azok, a kik megértik nem az ón gyarló 
szavaimat, hanem a kor elutsitahatlanul parancsoló 
szavát; kik hivatásuk magasztosságát felfogva, a ne-
kik adatott kegyelem mórtéki szerint igyekeznek 
lelket ós életet támasztani a lelkészi hivatalban s 
ez által megeleveníteni az egyházat ; kik habár ér-
zik is az apák altal megevett egres savanyúságát, 
de azért nem csüggednek, s legalább gyermekeik 
számára igyekeznek jobban müveit szőllőt hagyni öröksé-
gül a mostaninál. S e vigasztaló tudat által erősíttetve 
folytpsd kedves barátom a munkát ezentúl is oly neme-
sen, mint eddig ; ha keserűséggel illettetel, jusson 
eszedbe a két malomkő közé jutott buza sorsa. Min-
ket végzetünk egy korhadt enyésző kor ós egy u j fej-
letlen kor átmeneti pontjára áll í tott ; majd a korhadt 
fa rothadt almáival hajigálnak reánk, majd a ter-
mésre még most jövő fiatal fa éretlen férges gyümölcseivel 
vendégelnek meg bennünket, — mit tegyünk ? tűrjük 
az átmeneti korszakokkal együtt járni szokott kelle-
metlenségeket ? 

FAKKAS JÓZSEF. 

ISKOLAÜGY. 

Az ág. hitv. felekezet tanintézeteinek értekezlete. 
Az üdvös hatású mozgalom, melyet a különféle 

felekezetek tanári testülete a közoktatási minisztérium 
által előterjesztett s országgyűlési tárgyalás előtt álló 
középtanodai törvényjavaslatának megvitatásában felhívás 
folytán s a nélkül kifejtett, — az ágostai hitv. felekezet 

tanférfiait is arra inditá, hogy e nagy fontosságú ügyben 
a kórdós praktikus szempontjából véleményöket kimondják. 
Ez okból a nevezett egyházfelekezet tanbizottsága a fő-
városban febr. 16-án értekezletre gyűlt össze, s a javasla-
ton több módositványt tett. 

H u n f a 1 v y Pál egyetemes tanügyi bizottsági 
elnök vezeté a tanácskozást, melyben Prónay Gábor és 
Dezső bárók, Berecz Antal a pesti, Dr. Yécsey Tamás 
az eperjesi, Domanovszky Endre a soproni, Ormicz Sámuel 
a rőcei, Michaelis Vilmos a pozsonyi, Jezsovics Károly a 
selmeci, Geyer Gusztáv az iglói, és Benko Gyula a szarvasi 
főtanoda képviselői vettek részt, a jegyzőkönyvet Batiz-
falvi J. vezette. 

Az értekezletet Hunfalvy Pál elnök megnyitván, tid-
vözlé az értekezletet, melynek tagjai viszont köszönetet 
szavaztak az elnöknek az értekezlet egybehivásáért. Azután 
mindjárt hozzá kezdtek a tanácskozáshoz, melynek alapjául 
a tanügyi országos bizottság javaslatát fogadták el, azon-
ban csak i gymnasiumra szorítkoztak, minthogy az ev. egye-
temnek reáliskolája nincs. 

A javaslatot részletes tárgyalás alá véve az értekez-
let, a gymnasium célját bővebben, a humanistikus nevelés 
hangsúlyozásával kívánta kifejeztetni. 

Az 5. §-nál helyesléssel fogadtatott, hogy a görög 
nyelv kötelező tantárgynak marad. Ennek megtartását az 
egyetemes értekezlet melegen pártolja. 

A 12. §-ban kivánt felvételi vizsgát a bizottság 
nem kivánja általában kötelezőnek, hanem csak a magán-
nevelésből jövőkre vagy azokra nézve, kik érvényes elég-
séges bizonyítványt nem mutatnak fel. (Vandrák-féle 
terv 5. §. b) pont.) 

A 13. §-hoz hogy bármely gymnasiumba való átlé-
pés f e l v é t e l i v i z s g á v a l járjon, oda módositandós, 
hogy a n y i l v á n o s i s k o l á k b ó l nyert elégséges 
bizonyítvány aaás tanintézet által respectáltassék. 

A 13., 14., 15. §§-okat feleslegessé teszi a 16-ik 
§. Erre felhívja a közfigyelmet az értekezlet, annál] inkább 
mert a 16. §. megegyezik az értekezlet intentioival. 

A 21. §-hoz, mely csak 18 órát akar adni egy ta-
nárnak. A tanár 20—22 órát tarthat, csak dijaztassék 
kellően. Egyébiránt a tanárok száma meglévén szabva, a 
tanórák felosztása az iskolának belügye, hogy tekintetbe 
vétethessenek a Dagy előkészületet vagy sok correcturát 
igénylő tantárgy előadója. Az értekezlet ezen §-nak elha-
gyását ajánlja. 

A 22-ik §-hoz, mely 28—30 órát követel: az érte-
kezlet az algymnasistára 23, a felgymnasistára 26 órát 
ajánl. Az ifjúságot sok órával elhalmozni nem tanácsos. 

A 23. §-nál a gymnastikát pártolják, de a katonai 
rendgyakorlatokat s lövöldözéseket nem lehet pártolni. A 
gymnasiumi nevelés szellemével nem fór össze a katonásdi. 
A középtanodákon kivüli roppant számú (műveletlenül) 
maradó ifjak nem gyakoroltatnak! A jó gymnastikusgym-
nasista hamar meg fogja tanulni a katonai fogásokat, most 
is képes egy év alatt tiszti vizsgát tenni. A gymnastiká-
ból elég minden osztályra hetenkint 2—2 óra. 



A 28. §. c s a k az év végén akar vizsgát. A gya-
korlat üdvösnek tartja a f é l é v i vizsgákat, s az értekezlet 
többsége ezek mellett nyilatkozik. 

A 42. §. azon tételét, hogy a miniszter kezelése 
alatt levő alapokból ellátott tanintézetek költsége is az 
országos budgetbe vétetik fe l : a legmelegebben üdvözöl-
tetik, minthogy ezen §. azon szellemnek felel meg, mit 
Ghyczy Kálmán jelzett az alapok és alapit ványok kérdé" 
sében. 

Az 52. §-hoz beiktatandónak tartja az értekezlet az 
179% XXVI. t. cikkre mint jogalapra való hivatkozást, 
mert a protestánsok tanügyi autonomiája nem az uj tör-
vénynyel kezdődik. Természetes, hogy a s z e r v e z é s 
tekintetében a jelen törvény mérvadó. 

Az 54. §. nagy aggodalomra adott okot, mert ezen 
§. szerint az „ismeretek terjedelmét s mérvét időről időre 
a miniszter állapítja meg" ; holott ezen meghatározás az 
179% XXVI. t. c. 5. §-a szerint nem a k o r m á n y t , 
hanem a t ö r v é n y h o z á s t illeti. A protestánsok nem 
hajlandók a szilárd t ö r v é n y e s a l a p helyett az in-
gatag r e n d e l e t i a l a p o t elfogadni, s nem kívána-
tos a merev uniformitás. Az államot illeti a negatív be-
folyás a közjó érdekében, de nem szükséges a positiv 
beavatkozás. 

Az 55. §-hoz hol a fegyelmi szabályokról van szó, 
az értekezlet a kiutasított ifjak iránt figyelmet akar pro 
vocalni. Az ö r ö k r e s m i n d e n intézetből való ki-
csapás méltánytalan, célszerűtlen. 

Az 56. §-ra vonatkoznak a 12—16. §§-ra tett észre-
vételek. 

Az 58-ik §-hoz kijelenti az éztekezlet, hogy a ta-
nárvizsgálati jogot az evang. egyházegyetem az 179% 
XXVI. t. c. értelmében továbbra is megtartani akarja. 
Azonban a tanárvizsgák tartását szabályozni akarja az ér-
tekezlet. 

59. §. A protestáns tanári fizetési m i n i m u m ki-
tételét nem pártolják. Mert a közönség maximumnak 
veszi a minimumot is. Kölönben is az belügy, melybe a 
törvénynek beavatkozni felesleges. Nem is méltányos 
Pestre és egy kis városi iskolára egyenlő fizetést oc-
troyalni. 

A 61. §-ból a berekesztő szavakat hihagyni véleménye 
zik, nehogy a községek vagy törvényhatóságok a segélye-
zés alól magukat kivonják. 

A 62. §-hoz hozzáteendőnek tartja az éitekezlet, hogy 
az iskolaalapítási jog az 179°^ XXVI. t. c. értelmében 
épségben hagyassák. Az iskolaalapítást a protestánsok 
nem előlegesen, hanem autonom uton az eddigi szokás 
szerint jelentessék be. 

A 63. §-nak 5-ik pontja, mely a protestáns iskolák 
vagyoni kezeléséi; a minisztériummal ellenőriztetni akarja, 
mint lehetetlen és kivihetetlen elleneztetik. 

A 64. §-nál megjegyeztetik, hogy a törvényhez alkal-
mazkodni nem bíró tanoda nem a becsukatással, hanem a 
nyilvánossági jog elvonásával sújtandó. A becsukatás csak 
büntetés eredménye lehet. 

72. §. A zárvizsgáló bizottság szervezését az értekez-
let nem pártolja. Vizsgáljon a tanári kar. Hiányzik a költ-
ség és kellő választék más vizsgáló bizottság alakithatásá-
hoz. Küldjön a miniszter iskolafelügyelőt érettségi vizsgá-
inkra. A Thun küldötteitől sem féltünk. Idegen tanári ka-
rok alá rendelni nem tanácsos az ifjúságot. 

Az értekezlet végül egy memorandum kidolgozását 
határozta el, mely kinyomatva szét fog osztatni a képvi-
selői! közt, s a minisztériumhoz fel terjesztetik. 

— A j o g i á l l a m v i z s g á l at o k r ó l hosszabb 
szabályrendeletet adott ki a közoktatásügyi miniszter. E 
rendelet leglényegesebb pontjai a következők: Az eddig 
fennálló jogtörténelmi alapvizsgálat helyébe két külön ál-
lamvizsga lép. Egyik az első tanév végén vagy legfelebb 
a második közepéig teendő le ; tárgyai az egyetemes jog i 
történelem s római jog. A második alapvizsga a második 
tanév végén vagy legfelebb a harmadik közepéig teendő 
le ; tárgyai: a jogbölcsészet, magyar közjog és nemzetgaz-
daságtan. A két alapvizsgán kívül van még két elméleti 
államvizsgálat, egyik a jogtudományi, másik az államtu-
dományi, a joghallgató tetszésére hagyatván, hogy az egyik-
vagy másiknak vagy mindkettőnek kivánja-e magát alá-
vetni, természetesen azon feltétel alatt, ha az alapvizs-
gákat jó sikerrel tette le. Az alapvizsgákon csak a taná-
rok, az államvizsgákon kivülök a miniszter által kinevezett 
szakférfiak is vizsgálnak. Minden vizsga letételére szüksé-
ges, hogy a növendék félévenként hetenként legalább 20 
órát hallgasson. A vizsgatárgyakból múlhatatlanul kell 
legalább egy félévi fő (5 órás) collegiumot hallgatni. Azon-
kívül kell, hogy minden joghallgató jogi tamolyama 
alatt a bölcsészeti karnál két félévi legalább 4 órás colle-
giumot hallgasson. A jogszigorlatoknál a vitatkozás meg-
szüntettetik, s az inauguralis dissertatidra fektettetik a 
fősuly. Ezek a főbb pontok a fentemiitett rendeletben, 
melynek becses voltát s üdvös reformjait készséggel elis-
merjük. A részletekre nézve az érdekelt feleket a hivatalos 
lap febr. 13-ki számára utasítjuk, hol a rendelet szövege 
olvasható. 

Nagytiszteletü Szerkesztő u r ! Hogy nemcsak a fő-
városban, hanem a vidéken is mozgunk s teszünk valamit 
a nevelés- és oktatásügy érdekében, bátorkodom röviden 
a g y u r ó - k u l d ó i n é p o k t . k ö r közgyűléséről be-
cses lapját tudósítani. — 

F. év. február 11-én este 6 órakor tartá a nevezett 
kör nagy számú közönség részvéte mellétt közgyűlését,. 

A gyűlést megnyitá az elnök s elmondá előterjesz-
tését a kör egy évi működéséről. Mely előterjesztésből a 
következőket közlöm A kör megalakult 1873. febrár 11-én. 
Jelenben van a körnek 50 rendes tagja. 1873. évben a 
két községben levő iskolákat felekezeti különbség nélkül 
részint tanszerekkel, részint tankönyvekkel 60 frt értékig 
segélyezte. Ezen felül több szegény gyermeket teljesen 
ellátott s lát minden szükséges könyvvel és Írószerrel. 
Kendezett a kör könyvtárt, mely részint egyesek, részint 



a magas minisztérium ajándéka, részint vétel utján magá-
írnn foglal 100 kötetnél jóval több, gazdasági, ismeretter-
jesztő, hasznos mulattató olvasmányokat. 

A kör a felnőttek oktatását már 1872/3-ban szer-
vezte, most 1873/4 ben is felállította s minden költséget 
ez fedez. — A felnőttek oktatása jelenben meg-
kezdődött 1873. nov. 1-én, be fog záratni vizsgatétel 
mellett 1874. mártius 1-én ; részt vesz 40 felnőtt 
egyén. 

Ezután következett a pénztári számadás, melyből 
kitűnt, hogy a kör 1873-dik évi bevétele 120 frt 20 kr., ki-
adása 117 frt. 4 kr. 

Örvendetes tudomásul vétetett s egyszersmind há-
lás köszönetet szavazott a közgyűlés azon kegyes párt-
fogásért, melybe nsgos Türr István ur a kört részesiti, — 
50 drb. R á k könyvecskét küldött kiosztás végett, ezen 
felül a „Falusi Gazda" című lapot 10 példányban járatja a 

gyuró-kuldói népoktatási körnek. A tisztújítás, midőn a 
17,309. sz. a. miniszteri jóváhagyást nyert alapszabály 
felolvastatott, megejtetett, következő eredménynyel: 

Tiszteletbeli elnök: méltóságos T ü r r I s t v á n u r , 
elnök; V a s a d i B a l o g h L a j o s ; ale'nök: K á d á r 
P é t e r ; jegyző : H u s z á r K á r o l y ; könyvtárnok: J o-
h a n n o v i c h G y u l a ; p é n z t á r n o k : T ó t h A n d r á s és 
még választott 6 tagu választmány. 

Még némely házi ügyek elintézése után az idő 
igen előre haladása miatt a gyűlés az elnök által felosz-
lattatott. — A gyuró-kuldói népoktatási kör e gyűléséről 
való tudósításunkat azon meleg óhajtással bocsátjuk 
közre, bár aduá az ég hogy rövid évek múlva minden 
községben támaduának közjóllétet, felvilágosodást célzó 
körök, egyletek, intézetek 

S z a b a d s z á l l á s i . 

T _ A . F l C A . 

Könyvismertetés. 
„Egyházszertartástan alapvonalai. Tekintettel a mayyar 
ref. egyházra. Irta Tóth Mihály, a reformátusok deb-
receni fötanodájában rgyakorlati hit- és ker. erkölcstan 
ny. r. tanára. Szerző sajátja. Debrecen, i f j . Csáthy 
Károly gazdasági akadémiai könyvárus bizománya. 1873. 

I—V. llá lap. Ára 1 frt. o. é." 

(Folytatás.) 

Midőn valaki írni kezd, tiszta látásának bizonyára 
nem hozhatja fel akadályául fáradságát, a lélek később 
beállható szétszóródását; ellenkezőleg, ha valahol, ugy 
itt lehet és kell mindent helyesen, pontosan, szabatosan 
előállítani; mert hiszen a küszöbön való botlás, az egé^z 
házon végig való botorkálást vonhat maga után. Előttem 
fekszik Tóth Mihály liturgikájának első paragraphusa, 
mely a z e g y h á z s z e r t a r t á s t a n f o g a l m á n a k 
m e g h a t á r o z á s á v a l és f e l o s z t á s á v a l f o g -
l a l k o z i k , Mennyi eszme zavar, mennyi pontatlan-
ság , mennyi ide nem tartozó idegen dolog, mennyi 
képtelenség, az relső lépésnek minden veszélyei," mind 
egy rövid paragraphusb^p, melynek egy érdeme van csak; 
az, hogy egészben véve s a j á t t e r m e l é s e ? ! . . „(Az) 
egyházszertartástan az a tudomány, mely a keresztyén 
isteni tiszteletről tanit, mely tehát rendszeresen adja elő 
azon elveket, melyekből annak ki kell indulnia, hogy a 
belbuzgóság külformák által folyvást élesztessék; továbbá 

előadja a2 egyes szertartásokat vagy bevett szent szoká-
sokat, melyek a lelkipásztor által teljesitendők; végre 
előadja az isteni tisztelethez tartozó külső készleteket ós 
szükségleteket!" 

A mennyi szó, majdnem annyi fogalmi és kifejezési 
hiba. Mulassunk vele kissé huzamosabban , az első 
harapás által észrevett iz után sokat lehet következtetni 
az egész gyümölcs minőségére, s később nem leend időnk 
arra, hogy egy fáról minden zöld termést végig vizsgál-
junk, s megállapítsuk savanyusági fokát. 

„Egyházszertartástan az a tudomány, mely a k e-
r e s z t y ó n isteni tiszteletről tanit." Kérdem: mit keres 
hát szerző művében egy rész, mely az isteni tiszteletről 
á l t a l á b a n , tehát természetesen mindenféle, igy a nem 
keresztyén, a p o g á n y isteni tiszteletről is elmélkedik ? 
Értelmes szerzőnek, mikor fogalmi meghatározásokat ad, 
ügyelnie kell arra, hogy az alap, a melyre építeni akar, 
a keret, melybe a képet foglalni kívánja, sem kicsi, sem 
nagy, hanem épen elegendő legyen. Mikor szerző az is-
teni tisztelet mellé oda tette a k e r e s z t y é n jelzői, 
természetellenessé, rendszerébe nem illővé tett egy később 
felvett egész részt; útját zárta maga előtt az összehason-
lító liturgikának. Az egyházszertartástan nem a k e -
r e s z t y é n i isteni tiszteletről, hanem az i s t e n i 
t i s z t e l e t r ő l tanit, s a k e r e s z t y é n cultus a 
k e r e s z t y é n l i t u r g i c á n a k t á r g y a . De 
hát menjünk tovább; sok ember az ilyet kötekedésnek, 
kicsinykedésnek tartja s a fogalom további levezetése ta-
lán helyre üti az ilyen tévedést. „Egyházszertartástan te-
hát az a tudomány, mely rendszeresen adja elő azon el-
veket, melyekből annak ki kell indulnia, hogy a belbuz-
góság külformák által folyvástélesztessék." Azt már Ha-



g e n b a c h t ó l is megtanulhatta volna szerző, hogy az 
isteni tiszteleti cselekvényeknek nem csak a buzgóság 
ébresztése (Irjipig), hanem a tényleg jelenlevő kegyesség 
e l ő t e r j e s z t é s e (őócrig) is a célja ; s igy a liturgica 
nem csak arra nézve ad utasításokat, hogyan kell a buz-
góság ébresztésére hatni, hanem arra is, hogyan kell azt 
cselekvények által ki is fejezni. „Külformák," mondja 
szerző. Vannak talán belformák is? „Formák által é l esz -
t e n i . " A formák által, vagy formákban k i f e j e z n i, 
l á t h a t ó v á t e n n i , e l ő t e r j e s z t e n i szoktunk 
valamit, de é l e s z t e n i sehogy sem jó ! — „A liturgica 
továbbá előadja az egyes szertartásokat, vagy bevett 
szent s z o k á s o k a t , melyek a lelkipásztor által t e 1-
j e s i t e n d ő k . " A liturgus, annak végzendője, csak 
e g y i k szereplő személy, egyik oldala az isteni tisztelet-
nek ; mellette a gyülekezetnek, épen protestáns isteni tisz-
teletben, igen fontos szerepe van ; azért a liturgica n e m 
csak a lelkész által teljesítendő szertartásokat adja elő, 
hanem a gyülekezet részéről végzendőket is. Ha ez nem 
igy van, minek beszél akkor szerző pl. a gyülekezeti 
éneklésről, vagy a keresztelési actusnál a keresztszülék 
fogadástételéről; az esketésnél az egybekelő felek esküjé-
ről, az urvacsorázásnál a nyilvános gyónásról, a jegyek 
elfogadásáról stb. ? Ezt a kifejezést: a szokást megtartja, 
annak eleget tesz, követi azt, igenis ismerem, helyesnek 
tartom, de ezt a s z o k á s t t e l j e s í t e n i , nem talá-
lom egészségesnek. 

Az, a mit szerző itt bemutatott delinitiója után ad 
először nem tartozik oda, másodszor megint telve van 
képtelenséggel. Nem tartozik oda, inert anticipálja a tár-
gyalást ; hamarébb olvasott e l H a g e n b a c h b ó I egy 
paragraphust mint kellett volna, s rögtön áruba bocsátotta 
azt, hogy rajta ne veszszen, hogy vele tudományosan kö-
szöntsön be ; azt rázza szalmázza, hogy a protestáns cul-
tus elveinek megállapításánál ügyelni kell az iráselvü-
ségre és történeti fejlésre, „azon történelmi célzásokra 
melyekre az első keresztyén egyház kezdetben cultusának 
alkatrészeit alapitá," mindez oly nyomorúságosan formu-
lázva, hogy az ember nem tudja : a felett a „történelmi 
célzás" felett csudálkozzék-e, melyben az van kimondva, 
hogy már az első egyház t ö r t é n e l m i c é l z á s o k r a , 
alapitá cultusát, mikor még története sem volt; vagy pe-
dig eme célzás után tett ama baklövéstől ijedjen meg: 
„a l i t u r g i c á t is azért vissza kell vianünk oda, a hon-
nan kiindult, a sziv b u z g ó s á g á ra, mert csak igy lesz az 
tudomány. „Szegény sziv ! beléd már liturgicát is raknak 
a theologusok, te már a könyvszekrény szerepére és sor-
sára jutottál; szegény tudomány! téged már a sziv, a 
buzgóság, nem az ész, az értelem teremt . . . T ó t h Mi -
h á l y a z t t a r t j a l e g o k o s a b b e m b e r n e k , 
a k i n e k l e g n a g y o b b s z i v e v a n ! 

Belejött a botlásba, hát ő bizony folytatja azt öntu-
datosan kiszámítással. Mig más író akésőbbi átnézés által javít 
az ejtett hibán, ő ilyenkor azt is elrontja és roszra változtatja, 
a mit helyesen végzett. A liturgika szószármazási levezeté-

sét akarván adni az először helyesen leirf
 nleiTovQyógu 

kifejezést a sajtóhibák közt kitavitja „ketTovQyovum; 
holott erről itt nincs szó; holott H ü f f e l n é l ós H a-
g e n b a c h n á l is láthatta volna, hogy mindkettő a 
„l.ELTovQyogu-t boncolja. 

Az is fe;ére ejtett magyarázat és megkülönböztetés, 
a mit ad szerző ezek után a liturgia és r i t u á l é , to-
vábbá az a g e n d á r a vonatkozólag. „A liturgia 
— mondja ő — jelenti a lelkész ny i 1 v á n os foglal-
kozásainak határozott formáit." 

(Folyt, következik.) 

M i t r o v i c s G y u l a . 

Strausz Frigyes Dávid. 
(Folytatás.) 

A jelzett positiv nyeremény a „Jézus élete" ál-
tal megindított heves vitáknak és ezek nyomán foly-
tatott hosszas vizsgálatoknak későre kifejlett ered-
ménye. Eleintén, a támadt izgalom első hevében a 
kíméletlen kritikának csak romboló hatását mérle-
gelték, és épen nem csodálkozhatni, hogy oly or-
szágban, hol vallás ós tudomány csak az államha-
talom gyámkodása alatt mozoghatott, az államtól 
fenntartott papképző intézetben oly férfi működését 
tűrni nem akarták, ki mindazt megtámadta, mire 
az államegyház hivatalos közegei állásukat és tekin-
télyüket alapítva lenni hitték. 

A Sión őrei Strauszt a íübingai seminariumban 
viselt hivatalából elmozdították, s áthelyezték a 
ludwigsburgi lyceumhoz tanárul ; ez állomást azon-
ban viszont ő hagyta el néhány hónap múlva, hogy 
erejét osztatlanul az irodalomnak szentelhesse. 

Most első teendőnek tartotta sorra azon mun-
kákat venni elfogulatlan tudományos bírálat alá, 
melyeket a különböző theologiai iskolák korypháusai 
a „Jézus élete" ellen közrebocsátottak. Kiadta „Vi-
tairatait " (Streitsehriften. Tübingen 1 8 3 7 ) három 
füzetben, melyekben roppant elemző tehetségét és 
előadási virtuositását még fényesebben kitüntette 
mint első nagy müvében. Azonban távol attól, hogy 
a vitatkozás heve által tovább ragadtatva főmunkája 
negatív eredményeit szaporította volna, a tárgynak más 
szempontokból történt szemléltetése inkább positiv 
irányú engedményekre tette hajlandóvá. 

E békülékeny hangulatnak egy külön kis man~ 
kában (Zwei friedliche Blatter. Altona 1838 . ) adott 
kifejezést, amelyben különbséget tévén a keresztyén-
ség muló ós maradandó mozzanatai között, támadá-



sait csak arra állítja irányzottnak lenni, ami muló 
filém a keresztyén vallásban; az ellen is tiltakozik, 
mintha ő magát Jézus személyiségét is mythosznak 
mondaná. „Én előttem is — mondja Strausz — 
Jézus a legnagyobb vallási személyiség a történe-
lemben; genialitásánál fogva alkalmasint jóval elébb 
jutott messiási hivatásáról való öntudatra, mint a 
hogy az evangyéliomi és különösen a synopticus elő-
adásom szerint gondolható; a kedélyekre gyakorlott 
hatalma által, melylyel talán a delejességhez hasonló 
gyógyerő volt összekötve, oly gyógyításokat tett, melyek-
nek csodaszerüekiil kellett feltüuniök; a vallási öntu-
dat magaslatán elfoglalt álláspontjának ép oly fensé-
ges kifejezést adott, mint a hogy tiszta emberi fel-
fogása tanulságosan ós eredetisége szellemdús beszédek-
brn nyilatkozott; sorsa ugy mint személyisége kez-
dettől végig egész életén keresztül rendkívüli volt: 
de épen e rendkivüliség eszközölhette hogy köve-
tőinek lelkesedése még több rendkivüliséget toldott 
hozzá stb." 

Igy nyilatkozott Srausz azon nyilt levélben, me-
lyet 1837-ben a ozép lelkű U l l m a n n h o z intézett, 
ennek a „Studien és Kritiken" cimü lapjában köz-
zétett bírálatára válaszolólag. 

Távol attól tehát, hogy a positiv keresztyén-
séggel végkép szakítani akart volna, inkább azt lát-
juk, mikép erőlködik még a tudományos kritika ered-
ményeit meg nem tagadva a keresztyénség históriai 
alapját megmenteni. 

Ez irányban tovább haladva elébb-utóbb okvet-
len annak belátására ke1! vala eljutnia, hogy a ter-
mészettudományok által napjainkban felállított gépies 
világnézet az emberiség szellemi és eszményi tudatát 
ki nem elégíthetvén, a vallás, mint magasabb 
természetünk ösztönszerű tényezője nem mellőzhető, 
s akkor amennyiben Strausz szerint is „Krisztus a 
legnagyobb vallási genius, kit felülhaladni lehetet-
len", ahhoz kell visszatérnünk, de ugy, hogy mind-
azt eltávolítsuk, a mit evangyélioma tiszta tartalmá-
hoz az ókor bölcsészete, az akkori néphit és politi-
kai tekintetek hozzátoldottak. 

Azonban midőn a vallás őreinek vakbuzgósága 
a tudományos igazság szolgálatában tett kutatásokra 
nyers erőszakkal felelvén, a tudós férfi előtt a pályát 
elzárta, melyre mind természeti nagy tehetsége, 
mind roppant készültségénél fogva oly nagy mérték-
ben hivatva volt, elkeseredett, s az elkeseredés tette 
végzetessé további működését a theologiára nézve. 

1839-ben a zürichi egyetemhez lett meghiva a 
dogmatika és egyházi történelem tanárául. E meghí-
vás a canton orthodox pártját oly lázas izgalomba 
hozta, hogy az az által támaszt ott zavargások folytán 
a liberális kormánynak le kellett lépnie, Srausz pe-
dig, ki ellen időközben még egy mesterségesen elő-
idézett parasztlázadással is tüntettek, évi 2 0 0 0 
frankkal nyugdíjaztatott. 

Időközben megírta második nagy művét, mely 
az egyházi tanrendszert ugyanazon elemző bírálatnak 
veti alá, melylyel elébbi nagy műve az egyház ala-
pítójának történetét pároltatta el. E könyv cime: 
„A keresztyén hittudomány történeti kifejlődésében 
és harcában a modern tudomány nyal" (2 köt. Tü-
binga 1 8 4 0 — 4 1 . ) 

Strausz maga ugy nyilatkozik e müvéről, hogy 
abban még inkább mint első müvénél ki akarta ér-
demelni a megrovást, hogy nem sajátot ád, hanem 
kész adatokat foglal össze. „Mert — mondja Strausz 
— az egyesnek subjectiv bírálata olyan, mint a kút-
cső, melyet egy ideig a gyerek is befoghat, mig a 
századok folyama alatt tárgyilag eszközölt kritika 
mint a ragadó ár rohanásában ellenállhatatlan, s az el-
lengátok ós zsilipek nem tehetnek semmit . u 

Ehez képest munkáját akkép rendezte be, hogy 
előveszi sorra az egyes dogmákat, és miután előadti 
az egyes dogmáknak első keletkezését ós kimutatta 
nyomról-nyomra, mikép fejlődött és mikép jutott el 
vég viképf-ztetéséhez, itt meg nem állapodik, hanem 
felkeresi azonnal a benne rejlő veszendőség magvát, 
mely romlását sietteti, s akkor épen ugy mint elébb 
fölfelé, most lefelé kiséri figyelmével a dogmát ha-
nyatlásában mindaddig, mig annak végfelbomlását 
bemutathatja a jelenkorban. 

Mint irodalmi mű e munka is ritkítja párját, 
akár művészi architektonikáját, akár a részletek 
mindent kimerítő feldolgozását s az előadás kitűnő 
csínját ós világosságát tekintjük; de visszás, kelle-
metlen benyomást tesz az olvasóra két vaskos köteten 
keresztül csak annak rombolásával foglalkozni, mit 
gyermekségétől fogva tisztelni tanult, anélkül hogy leg-
kisebb kilátás nyújtatnék neki, miszerint a megsemmisí-
tett szellemi birtok valami más által helyrepótoltatni 
szándékoltatnék. 

Nyilt szakítás volt e könyv nem csak a régi 
hittel és általában a vallással, hanem azon bölcsé-
szeti iskolával is, melynek alapelveit vallotta, mód-
szerét követte, de annak a vallást illető nézeteit e 



munkában fenekestül kiforgatta. Hegel szerint ugyanis 
vallásnak és philosophiának egy és ugyan az a 
tartalma, ugy hogy ugyanazt az igazságot, melyet a 
bölcsész gondolkodva tesz sajátjává és f jga lom alak-
jáoan bir, a közönséges ember a vallásban közvetlen 
nyeri; csak a forma más , de a tartalom ugyanaz. 

Strausz hittudománya e nézetnek folytonos cá-
folata; i t t hit és tudomány oly ellentétesekül mu-
tattatnak fel, hogy kiegyezkedésről szó sem lehet, 
ugy hogy magaakönyv'cime is valóságos guny „lucus a 
non lucendo" ; mert a helyett, hogy a vallási, ösztön-
nek jogosultságát és helyét a modern világnézetben 
is kimutatni igyekeznék, az egész munka kizárólag 
azzal foglalkozik, hogy a vallás, ugy amint a régi 
dogmatika képzelte, mennyire nem illik bele a mai 
gondolatvilágba. 

Kétségkívül elméletileg sem igazolható, \i% Strausz 
a vallásról való középkori képzetek lerombolásával 
azt hiteti el magával, hogy magát a vallást, annak 
lelkünkben élő lényegét rontotta l e ; de gyakorlati 
szempontból szinte kárhozatosnak tűnik fel, különö-
sen ha azt tekintjük, amit e nézetéből életszabályul 
akar lehozni. 

Miután ugyanis hivót ós tudóst egymáshoz ki-
én gesztelhetlen ellentétbe helyezett, ennek a teljes 
t i s z t a igazságot, amannak csupa önámitást, tévedést 
tulajdonítván, nem azt mondja, hogy most hát az 
igazság birtokában levő tudó iparkodjék tévedésben 
élő hivő felebarátját felvilágosítani s az igazság is-
meretére vezetni, hanem előkelő bizakodásában ügyét 

a nép ügyétől merőben különválasztván és a töme-
geket vesztükre hagyván, nem kiván egyebet, mint 
hogy a hivő a tudót s viszont a tudó a hívőt engedje 
nyugodtan a maga utján haladni. 

Nem vette észre, hogy ezzel más uton bár, de 
végeredményileg ugyanazon álláspontra jutot t el, 
melyet a papismus a renaissance korában, az újra 
éledő tudományosság első mámorában elfoglalt, a 
amidőn pápák a „fabula de Christo"-ról beszéltek, de 
azért azt a gyermeknép számára annál vonzóbban ki-
cifrázni iparkodtak. 

S kérdem, hol volnánk ma, ha Luther ós Kál-
vin s az emberiség más nagy reformátorai ugy gon-
dolkodnak mint Strausz Dávid ? 

Nevezetes e tekintetben az, hogy Strausznak 
francia szellemrokona, R e n a n E r n e s t legújabb 
munkájában (La reforme intellectuelle et morale) 

csaknem ugyanazt hirdeti, midőn az egyházhoz for-
dulva igy szól : „Ne avatkozzatok ti abba, amit mi 
tanítunk, amit mi írunk, és mi el nem vitatjuk tőle-
tek a népet: ne vitassátok el tőlünk helyünket az 
egyetemen, az akadémiában ós mi osztatlanban oda 
engedjük nektek a falusi iskolát" (Ne vous melez 
pas de ce que nous eseignons, de ce que nous 
écrivons, et nous ne vous disputerons pas le peuple: 
ne nous contestez pas notre place á l'université á 
1'académie, et nous vous abandonnerons ssns partage 
l'ócole de campagne). 

Bármennyire tiszteljük ugy Renan mint Strausz 
nagy tehetségeit, még sem oszthatjuk aristokraticus 
nézeteiket az igazságról, mely szerintünk csak ugy s 
akkor igazság, ha ugy mint a nap, sugarait hinti 
egyformán minden emberre. Mi szeretjük a tudományt 
de szeretjük mindenek felett az evangelium hirdette 
jóságos istent „ki minden embereket akar üdveziteni 
ós az igazság ismeretére eljuttatni* (1 Tim. 2. 4 . ) , 
ép azért mi ügyünket sohi el nem választjuk a nép 
ügyétől, nem is esünk kétségbe a tömegek rendelte-
tése felett, mert azt tanultuk a történelemből, hogy 
az emberiségi krisisekben épen a nép az, mely ösz-
tönét, szive sugallatát követve biztosabban eltalálja 
az igazat, mint a nagy bölcsek. 

A mai társadalom életkérdésére nézve is lénye-
gileg aligha nem a tömegeknek lesz igazuk, kik nem 
hajlandók elavult bár, de biztos lelki kincsüket oly 
szellemi birtok fejében odavetni, melyhez el juthatni 
életállásuknál fogva kevés reményük. 

Igen hölyesen mondja Q u i n e t E d g á r : „A 
tudósoknak is van chimaerájok: ők aztképzelik, hogy a 
tudomány nem sokára helyettesíteni fogja a vallást, Ugyan 
roszul ismerik az embert. Vallás és tudomány végnélkül 
fognak egymáshoz közeledni, de egybeolvadni soha 
sem fognak,. Az ember , ki születésétől kezdve halá-
láig hányatik azon bölcsőben, melyet életnek nevez-
nek, ez ismeretlenben íolyvást találni fog csodákat, 
melyek ki nem fogynak, s lesznek mindig oly kér-
dések, melyekre megfelelni a tudomány nem képes. 
E mysterium képezendi a jövendő vallások kimenthet-
len for rásá t . " 

(Vége köv.) 

BALLAGI MÓR. 



B E L F Ö L D . 

A Tabitha-egylet negyedévi jelentése. 

A jelen borszakot hazánkban bízvást az egyletek 
korszakának lehetne nevezni. Alig van már eszme ország-
szerte — vonatkozzék az bár politikára, tudományra mű-
vészetre, iparra, önművelődésre vagy mások oktatására, — 
amely ne volna egy vagy több egylet által képviselve, 

mely amaz eszme fejlesztését és terjesztését vallja lótele 
és működése céljának. 

Fővárosunkban e tekintetben a jótékonyság terén 
sem történt hátramaradás ; s a cholera-járvány és szű k 
termés által nagy mérvben fokozott Ínség enyhítésére a 
lefolyt év utolsó negyedóban ismét több uj egylet kelet-
kezett. A legújabban alakultak egyike a Tabitha-egylet. 
Ezen egylet a magyar evang. gyülekezet kebelében kelet-
kezett, és kezdetben csupán a saját gyülekezetünkben lé-
tezj szegények nyomorának enyhítését tűzte ki törekvése 
szerény céljául. Alig jutott azonban egyletlink létele köz-
tudomásra, midőn pártfogóink közé számos egyén .sorako-
zott, ki nem tartozott hittársaink közé; s ezen felől a 
segélyért folyamodók között sem kereshettük volna többé 
a hit-egyenlőséget, a nélkül hogy igen sok esetben épen 
a legszenvedőbbeket ne utasítottuk volna el gyámolitás 
nélkül. 

Csakhamar tehát kénytelenek voltunk működésünket 
általánossá tenni. Fájdalom! azonban munkálkodásunkban 
még eddig nem versenyezhettünk a többi jótékony nő-egy-
letekkel ; mert mig azok ezerekkel rendelkeznek, mi 
egyletünk első negyedévi jelentésében még csak százak-
ról beszélhetünk. 

A Tabitha-egylet az Amerikában létező hason-célu 
egyletek mintája szerint szerveztetett, melyeknek leglénye-
gesebb elve kész-pénzt semmi feltétel alatt nem osztani: 
hanem pártfogoltjaik szükségletei kipuhatolása után őket 
egyenesen a kivánt tárgyakkal, úgymint kenyérrel, fűtő-
anyaggal, kész ruhanemükkel stb. ellátni. Hogy az egylet 
kész ruhanemüket oszthasson, ehez nemcsak pénz, de 
munkás kezek is kellenek; s hogy ez utóbbiakra minél 
nagyobb számban tehessünk szert, egyletün k tagsági 
dijjul (ismét az amerikaiak példája után) egy oly cse-
kély összeget tűzött ki, mely még a legkevésbé vagyonos 
nők előtt sem zárja el a belépés lehetőségét. 

Midőn azonban egyletünk alapelveiül az amerikaiak 
által kipróbált és általánosan elfogadott szabályokat tűzte 
ki, az egyszersmind egy kis amerikai elbizakodottsággal 
járt el; mert mi azt reményltük hogy habár évi ötven 
krajcárnyi, eddig hallatlanul csekély tagsági dijaink ut-
ján száz tag után csak ötven forint fog pénztárunkba 
befolyni, majd ki lesz pótolva a hiány önkéntes adomá-
nyok utján, miként az tengeren-tuli egylet-társainknál 
történik. 

Ezen reményünkben azonban nagyrészben csalódtunk 
oly annyira, hogy bár igen nagy számmal vannak sze-

gényeink között azok, kiknek szobájában egész télen nem 
volt tűz, s kik a kenyérnél egyéb eledelt alig ismernek, 
mi kénytelenek voltunk a tél nagyobb részét elmúlni hagyni 
a nélkül, hogy köztük a faosztást általánossá tehettük 
vagy nekik élelmiszer gyanánt kenyéren kivül bármit is 
ad3inányozhattunk volna; nehogy cassánkat egyszerre ki-
merítve, működésünkben végkép fennakadjunk. 

Igaz, hogy mig a többi egyletek fényes sikerrel 
koronázott táncvigalmaiknak, sorsjátékaiknak stb. köszön-
hetik az általunk már fennebb emiitett szép jövedelemnek 
nagy részét, mi egyletünk javára semmi efélét nem ren-
deztünk, de kizárólag a tisztelt közönbég jó indulatába 
és önkéntes támogatásába fektettük reményünket. De igen 
sajnos volna, ha ez elegendő ok lenne arra, hogy tőlünk 
megvonassák a segély, melyben a többi jótékony egyletek 
oly bőven részesülnek. Mi ugyan mindenkor szívből ör-
vendünk a mások felvirágozásának is, mert távolról sem 
akarjuk állítani, hogy bármennyire gyarapodnék is a mi 
egyletünk, ez amazokat feleslegessé tehetné. De ellenben 
ők sem helyettesíthetnek minket, mert célunk az övéké-
vel lényegében azonos ugyau, de részleteiben annyira kü-
lönbözik, hogy mi kölcsönös egyetértés által velők, egymás 
működését kiegészíthetjük igen, de feleslegessé semmi 
eshetőségben nem tehetjük. 

Midőn tehát első negyedévi jelentésünket a tisztelt 
olvasó közönség elé terjesztjük, azon buzgó remény-
ben teszszük azt, hogy az szives pártfogása által tehetsé-
günkbe helyezendi a következő évnegyed lefolyása után 
sokkal fényesebb eredményt mutathatni elő. 

A Tabitha-egylet, miután 1872. okt. 23-án és 29-
én tartott bizottmányi ülések alatt alapszabályait megállapí-
totta, nov. 5-én megkezdte rendes működését, mely a 
mai napig eredményezte a következőket. 

A lefolyt évnegyed alatt látogattatott az egylet ré-
széről 101 egyén, illetőleg család. 

Ezek közül segélyeztetett 5 3 ; különféle okokná 
fogva nem segélyeztetett 25 ; az adott cim alatt meg 
nem találtatott 16 ; meghalt, mielőtt őt a segély ér-
hette volna, 1 egyén ; 4-nek ügye pedig különféle okoknál 
fogva egyelőre függőben maradt. 

Az egylet pénztárába befolyt az elmúlt évnegyed 
alatt: frt. kr. 

Tagsági dijak utján . . . . 66 — 
Adakozások „ . . . . 338 40 

Tehát összesen : . 404 frt 40 kr. 
Ruhatárunkba beküldetett 121 darab viselt ruha, 

lábbeli stb. s ezenfelül 16 pár uj harisnya, egy vég kék 
barchet, és egy nagyobb készlet mindennemű varróeszköz. 

Az egylet pénztárából kiadatott: frt. kr. 
Különféle kelmékre . . . . 109 13 
Varró-és kötőeszközre . . . 11 91 

9 — 

Kenyérre . . . . . . . . 38 80 
Egy családnak egy setét nedves 

pincéből egészségesebb lakásba való 



áthelyeztetésére, s egy negyedévi ház- frt kr 
bére fedezésére 29 — 

Egy másik családnak pedig ha-
sonló célra 10 — 

Mellékes kiadásokra . . . . 14 10 

Összesen : . 221 frt 94 kr. 
Maradt tehát a pénztárban . . 1 7 9 „ 9 6 „ 

A segélyezettek között kiosztatott a mai napig 
272 darab ruha, 388 font kenyér, ós kilenc mázsa fa. 
Ezen felül 1 egyén kapott egy paplant, 1 pedig paplant 
vánkost és szalmazsákot. 

Itt szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a fennebb 
emlitetett két család házbérének fedezése aképen eszkö-
zöltetett, hogy az egylet titkára a szükségelt összeget 
egyenesen az illető háztulajdonosoknak kézbesítette, s 
ez még igy is csak kivételképen történt, a szükség e két 
esetben szokatlanul égető lévén. 

Ennyiből áll negyedévi jelentésünk. 
Midőn e sorok berekesztése előtt ismételve felhívjuk 

a nagy közönséget általánvéve egyletünk erélyesebb tá-
mogatására, el nem mulaszthatjuk annak női tagjait külön 
felkérni, vegyenek részt minél nagyobb számmal szegé-
nyeink felruházására célzó munkálkodásunkban. A nyomor, 
melynek napról napra nyomára jutunk, valóban irtóztató, 
s a szükség arra, hogy minden jobb sorsú egyénben fel-
ébredjen s tettben nyilvánuljon az emberbaráti köteles-
ség érzete, mindinkább égető. Mig tehát a férfiak az élet 
küzdterén családjaik fenntartására s a nyilvános érdekek 
előmozdítására törekszenek, ne hagyjuk mi sem teljesí-
tetlen szerényebb, de azért magasztos és szent hivatá-
sunkat, folytassuk a harezot erélylyel a nyomor s szenve-
dés ellen, minden letörlött könyet mint drága jutalmát 
tekintve küzdelmeinknek. 

A Tabitha- egylet gyűléseit az evang. egyház presby-
teriális termében (gymnas. épület 2-dik emelet) tartja 
minden szerdán délután két és hat óra között, midőn a ta-
gok a tárgyalások befejeztével varrással és kötéssel fog-
lalkoznak. Ha talán vannak oly egyének, kik ezt felesle-
gesnek sőt károsnak tartják, ugy vélekedvén, hogy szegé-
nyeinket ellustitjuk az által, hogy őket saját ruháik 
készítésétől fel mentjük, engedjék, hogy őket ezen fogalom 
téves voltára figyelmeztessük. 

Igaz, hogy azok között kiket, mi felruházunk, talál-
koznak néha oly egyének is, kik egészségesek, és korban 
sem túlságosan előre haladottak. De igen túlnyomó köz-
tük az öregek, betegek, nyomorékok, s némely esetben 
vakok, s elhagyatott gyermekek száma; és még azok kö-
zött is, kik nem ez utóbbiak, hanem az elsők közé tar-
toznak, a legtöbben nem képesek ruháikat elkészíteni; 
mert a legdurvább munkáknál egyebet tanulni soha nem 
volt alkalmuk ; semmire képzettségök nincs, azt hasztalan 
követelné tőlük bárki is. 

Ezen felül még azoknál is, kik egy vagy más oldal-
ról valami kis pénzbeli segélyben íészesülnek, az ily mó-
don nyert összeg szükségleteikhez képest oly csekély, hogy 
abból ruhanemüket vásárolniok lehetetlen s igy egyéb 
szenvedéseik mellett a ruhátlanság fagyasztó hatása is fo-
kozza nyomorukat. 

A nyomor ezen nemének elhárítása egyletünk tö-
rekvésének egyik főcélja. Legyen szabad e sorainkat azon 
óhaj kifejezésével rekesztenünk be, vajha olvasóink közül 
minél többek mielőbb támogatóink és munkatársaink 
sorába lépnének. Kelt Budapesten, 1874. febr. 15. 

M e s z l é n y i I l o n a . 
titkár. 

Nagytiszteletü Torkos Károly és Gyory Vilmos 
lelkész uraknak Orosházán. 

Mi, a pesti protest. árvaház női bizottmánya, nagy 
örömmel olvastuk kegyeteknek f. é. jan. 31-kén kelt be-
cses levelét, s azon tudósítást, hogy ugy az érkezett pénz a 
pénztárba betéve, mint az árváinkra nézve oly kedves ós 
gazdag ajándék az intézet éléskamrájába már elhe-
lyezve lett. 

Nem állhatjuk meg, hogy addig is, mig erről a férfi-
bizottmányt a maga utján értesitendjük, ezen mai gyűlé-
sünket ne használjuk fel arra, hogy orosházi buzgó hit-
feleinknek ki ne fejezzük a szép adományért legőszintébb 
köszönetünket. Könnyű volna nekünk kétszer annyi árvát is 
eltartanunk s az elhagyottak körül az atyai és anyai gon-
dot magunkra vállalnunk, ha a magyarhoni kétezer pro-
test. egyház között csak minden tizedik az orosházi szent-
egyházhoz hasonlítana, mely már több izben s most újonnan 
— tehát épen midőn a szükség országszerte nagy — ily 
eléggé meg nem hálálható bizonyságát adta vallásos buz-
góságának s azon evangyéliumi szent szeretetnek, mely 
örömest töri meg az árvával legutolsó falatját. Azon kö-
zös mennyei Atyánk, ki belát a könyörülő szivekbe s a 
ki elég gazdag ós hű, hogy megjutalmazza a jókedvű 
adakozót, áldja meg kegyeteket nagytiszteletü urak és áldja 
meg fejenként és egyetemben az orosházi szentegyházat, 
különösen azon jótevőinket, kiknek neveit a beküldött laj-
stromban olvastuk. Mi ugyan e neveket már beírtuk jegy-
zőkönyvünkbe és a Protest. Lap hasábjain az egész ország-
nak nyomtatásban hirdettük ki azokat; — de vajha a 
kegyelmes isten is irja be jóltevőink neveit az élet köny-
vébe s atyai irgalmával emlékezzék meg róluk óletökben ugy 
mint halálukban. Boldogoknak hirdetjük önöket, nagytisz-
teletü lelkész urak, hogy ily evangy. hitben és erényekben 
gazdag nyájnak lehetnek pásztorai, egyszersmind szívből 
kívánjuk, vajha a kegyes isten ily pásztorokkal áldja meg 
gyülekezeteinket. Akkor nem hangoznának el a pusztában 
az apostol ama szavai: a szentek szükségeire legyetek 
adakozók ! akkor országos evangy. szentegyházunk árváit 
százanként gyüjthetnők egybe, hogy intézetünkben nyuga-
lomra hajthatnák le árva fejőket, s felneveltethetnének 
maguk ós a szentegyház javára s isten dicsőségére. 
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Fogadják hitrokoni szives hajlandóságunk kifejezését, 
melylyel vagyunk. 

Kelt Budapesten, 1874. febr. 14-kén tartott választ-
mányi gyüléstinkből. 

Szerető és hálás hitorsosai. 

L i d e m a n n Róza, elnök. F u c h s Karolina. 
C s é r y Lajosné. M a r s c h a l k o Leoné. F r a n z Ele-
onora. Özvegy B e 1 i c za y Imréné. Hu n f a 1 v y Pálné. 
S c h n e i d e r Susette. Z s i g m o n d y Pálné. K o c h -
m e i s t e r Karolina. H a b e r e r n Jonathánné. S z ó -
k á c s Józsefnó. *) 

Külföldi egyház és iskola. 

Az Egyestilt-Államok theologiai seminariumairól. 
(Vége.) 

Mielőtt tárgyalásunkban tovább mennénk, még egy 
érdekes pontra kell irányoznunk figyelmünket, melyet 
nem lehet elmellőznünk- A presbyteri egyházban ugyanis 
a papnövendékek mindnyájan nem presbyterianok. Igy 
pl. az uj-yorki Union seminariumban 1870—71-ben 
110 növendék közül 73 presbyterianus, 15 congregationa-
lista, 8 református, 5 methodista, 4 episcopalista 3 
lutheránus, 2 szombatos baptista (Seventh-day Bab-
tist) volt. Hogy az idegen felekezetekhez tartozó növendékek 
sególyeztetnek-e, biztosan nem lehet tudni. Azt nem le-
het föltenni, hogy a presbyteri egyháznak saját növen-
dékei segélyezésére gyűjtött alapból az idegeneket is se-
gélyeznék ; inkább egész bizonyossággal azt kell hinnünk, 
hogy midőn az idegenek a collegiumba fölvétetnek s ne-
kik lakhelyeket engednek : egyszersmind annak közös alap-
segélyében is részesittetnek épen ugy, mint mások, kik a 
collegiumhoz tartoznak. (Emiitettük fenntebb ugyanis, 
hogy némely semiDariumok collegiumokkal vannak össze-
kapcsolva.) S ezen tény igen figyelemreméltó bizonyíték 
azon egyház seminariumai alapitóinak nemes szivüségére 
nézve, s arra, hogy a különböző elnevezések miatt nem 
húznak egymás közé oly éles határvonalakat, mint egye-
bütt, s többek között jómagunknál is talán. 

9. Az i n i ó z e t e k a l a p i t v á n y a i és t ő k é i 
nagyon különbözők. Legtöbbel bir a princeton-i presby-
terianus seminarium, melynek alaptőkéje 500,000 dollár, 
vagy 100,000 L. és igy a mi pénzünk szerint egy m i l -
l i ó ; hasonlókép ennyije van a madison-i (Uj-Jersey-
ben) methodista episcopalis intézetnek is. Az előbbinek 
az 1871-iki közgyűlés elé terjesztett számadásából kitet-
szik a következő kiadás (az intézetben azon évben 120 
theologus volt) : 

* A nő-választmány kezei közé közvetlenül csak az Oroshá-
zán gyűjtött élelmiszerek menvén, a választmány közvetlenül csak 
ezen város lelkészeihez intézi köszönő szavait ; de önként értetik, 
hogy e köszönő szavak közvetve szólanak mindazon lelkészeknek s 
más nemes keblű emberbarátoknak, kik árv-eházunk ügyében, kivált 
a közelebbi időkben oly szép eredménnyel fáradoznak. S z e r k. 

Tanárok fizetésére stb, körül. b. . . . 5000 L. 
Nevelési alapra (tanulói segély) . . 2856 » 

Mellékkiadás • 281 » 

Könyvtári alapra 121 n 
Élelmezési alapra (a felekezeti 

tanulók költségei fedezésére) . 117 # 

Általános kiadások 652 » 

Összesen £027 L. 
A tanárok fizetése 300—500—600 L., vagyis 

3—5—6 ezer forint a mi pénznemünk szerint; sőt még 
több is, hol az élet nagy drágasága ós magasabb köve-
telményei azt szükségessé teszik. E tekintetben is a pres-
byteri egyházé az érdem, mely 1872. junius havában 
Princeton-ban egy meetinget tartott a theol. tanárok fize-
tésének fölemelése végett, kevésnek látván azok fizetését, 
melynek javítására a gyűlésen -számos nagyobb aláírás 
történt. 

A szabadság anya-földjén valóban nem kell attól tar-
tani, hogy a keresztyén buzgóság és hit lankadozni kezd, ha a 
hivek áldozat készsége igénybe vétetik. Ha a collegiumok 
vagy a seminariumok szükségeiről van szó, a befolyó ada-
kozások zálogai a keresztyén felebaráti szeretetnek, 
melyek mintegy termékeny cseppjei egy tartós esőnek, 
hullanak a szükségelte helyekre, hogy azokat megtermé-
kenyítsék. Emiitett eredeti közleményünk Írójának közvet-
lenül személyesen volt tapasztalása ezekről meggyőződést 
szerezni — mint maga mondja: Dr. Smith B. Henrik, uj-
york i professor, egy európai könyv-lajstromban egy nagyon 
ritka és értékes könyvet látott, melyet semináriumának 
könyvtára részére szeretett volna megszerezni. Eközben 
találkozik az uton egy gentleman-nel, kivel közli szándé-
kát ; mire: „Meg fogja kapni" lőn a gentleman rövid, 
de tartalmas válasza. Ismét a nevezett prof. és társai 
szerettek volna egy jobb seminariumot építtetni, s nem 
sokára a 70,000 L.-be kerülő intézetet a város legszebb 
részében epittették fel s pedig ugy, hogy az épités meg-
kezdésekor csaknem fele : 30,000 L., hiányzott, de a 
mire nem sokáig kellett várakozni. Princeton-bau az intézet 
jobb karba hozására 60,000 L.-re volt szükség. Ezt ezelőtt 
egy évvel tudatták a közönséggel, s ma már az egész 
összeg befolyt a pénztárba. Auburben egy 6000 L.-be 
került tűzmentes könyvtárt állítottak mindjárt az uj-yorki 
adakozás után. Andover-ben Smith János ós fia Péter egy 
uj könyvtárt építtettek. Egy massachussett-i bíró beszéli, 
hogy midőn fiatal volt, feltette magában, hogy ha pappá 
lesz, a test és lélek fentartásán kivül egyébről magára 
nézve nem gondoskodik,ha pedig világi, minden évben 12, 
papi pályára lépő ifjúnak eltartási költségeit magára fogja 
vállalni; világi pályára lépett s igéretét 20 év óta telje-
siti. Egy más ujyork-i presbyterianus ember 20 theologus-
nak vállalta el évenkénti költségeit. Egy szóval különb-
ség nélkül minden ember igyekszik ott növekvő érdekeltség-
gel viseltetni az egyházi és nevelő intézetek iránt, s azok 
jólétéről szabad adakozásaik és más jótétemények által 
gondoskodnak. 



Ha röviden és vázlat o san is, de előttünk állanak az 
Egyesült-Államok theol. intézeteinek képei, melyekről le-
olvashatjuk azoknak rendkivüli befolyását e nép értelmi-
ségének és vallásosságának előmozdítására, s egyszersmind 
ezen legműveltebb népnek az őt nevelő intézetek iránt 
fokozódott hévvel és buzgalommal viseltető érdekeltségét, 
melynek fő alapja a tettekben álló vallásos nyilatkozás, 
a miről a fentebbi előadásokban elég bő alkalma volt a 
t. olvasónak meggyőződhetni. Az észak-amerikaiak valóban 
hivatásuk tiszta tudatával birnak. Ezen hivatás, vagy más 
szóval a humanitas feladatának teljesitésére nem kis mező 
nyilik az Egyesült-Államok egyházainak, főleg a presby-
teri szervezettel bíróknak; és ha hithű lesz az Úrhoz és 
következetes magával: a jövendő nagyszerű örökségének 
leend ura és birtokosa. S hogy nem fogja ezen szempon-
tokot tekinteten kivül hagyni, az előzmények után alig 
lehet kételkedni. Az egyesek figyelme már egészen fel van 
híva, a nemes feladat megoldásában közremunkálni. Az ő 
buzgalmok és ö'izetlen önmegtagadásuk bizonyára a ne-
héz órákban sem engedi őket elcsüggedni. Ők megmutat-
ták, hogy minden felszólításra hü támogatók tudnak lenni 
s ha már a nagy munkát: a papnöveldék teljes felkaro-
lását és azok szükségei fedezését, elkezdették, alapos le-
het a remény, hogy nem is fognak addig megállapodni* 
mig teljesen be nem töltik abbeli feladatukat, hogy a 
jövő nemzedék egy, a vallási és szellemi szükségletet 
teljesen kielégíteni tudó papi testületet nyerjen. 

B e n k e I s t v á n , 
theol. candid. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Békésről írják a Békésm. Közl.-nek, hogy ott majd-

nem minden negyedben létezik a földmivesek által fenn-
tartott olvasókör, hova nagyobb politikai és oktató tartalmú 
lapok járnak. Az ily olvasókörök számát tízre tehetni. — 
A békési ref. gymnasium tápintézetének jövedelme eddig 
évenkint a farsang alatt tartatni szokott bálon befolyó 
összegekből gyarapittatott. Az idén e célra bál helyet alá-
írási iv indíttatott meg, s eddig részint egyesek, részint 
testületek 300 ftnál többet adakoztak e célra. 

* Kisújszálláson, írja Keszi Hajdú Lajos a Jász-
Knnságnak, f. h. 1-én szólalt meg az ottani ref. egyház-
ban 170 év óta először az orgona, melynek létesítője néh. 
Kaszás István é* neje, kik 5000 ftot hagytak az orgonára, 
és még ezenfelül 3000 ftot hagyományoztak fele részben 
a kisújszállási, fele részben a heves-nagykunsági ref. egy-
házvidéki lelkészek és tanítók özvegyeinek. 

* A kolozsvári ref. f'ötanoda f. h. 14-én ünne-
pet ült : Hegedűs István, a mult őszön tartott egyházke-
rületi közgyűlésen választott classica pbilologiai rendes 
tanár tartotta ünnepélyes székfoglalóját. Az ünnepélyt, irja 
a Kelet — a főtanodai zene- és énekkar nyitotta meg egy 

dicséret és az „Isten áld meg" eléneklésóvel. A megvá-
lasztatásról szóló okmány felolvasása után, a fiatal tanár 
lépett a szószékre s székfoglalóját tartá a görög idealis-
musról, különös tekintettel a görög tragédiára. A fiatal 
tudós a legnemesebb idealismussal fejtegette a görög idia-
lismust, és a tanu'.ó ifjúsághoz fordulván, ezt buzdította a 
nemes irány követősére. A hallgatóság őszinte éljenekkel 
köszönté a tudomány e fiatal, de lelkesült bajnokát. A ta-
nári kar részéről Sámi László üdvözölte az uj társat, s vé-
gül az ifjúság nevében Régeni Ferenc intézett hozzá át-
érzett szavakban üdvözletet. Mi is szívből köszöntjük szép 
pályája kezdetén a kolozsvári főtanoda legifjabb tanárát, 
a budapesti papnövelde néhány óv előtti kitűnő hall-
gatóját. 

* Lapunkban említve volt azon eset, hogy Erdődön 
lakó helv. hitv. lakosok kath. egyházi szotgálatokra kény-
szeríttettek. Ez ügyben a „Szamos" legújabb száma egy 
szolgábirói határozatot közöl melyet mint egyháztörténeti 
becses okmányt szóról szóra átveszünk: „Krassói I. kera-
let szolgabirájától 1159. sz. 1873. Papolczy Károly szat-
márhegyi ref. lelkésznek Hohl Gáspár erdődi főbíró ellen 
beadott panaszos ügyében, alant irt helyen és időben ha-
tároztatott: 1. Panaszlott Hohl Gáspár azon törvénytelen 
eljárás gyakorlatától, mely szerint a községben lakó ref. 
hitfelekezetüeket r. kath. egyházi, illétőleg lelkészi szolgál-
mányokra hajtotta, ezennel szigorúan eltiltatik, s ebbeli 
jogtalan eljárásáért komolyan megdorgáltatik. 2. Molnár 
István erdődi lakosnak a jogtalanul teljesített igás nap-
számokért, naponkint 2 ft. 50 krt számítva, 8 nap alatt 
kártérítést adni, különbeDÍ végrehajtás terhe alatt, panasz-
lott köteleztetik. 3. Ugyanezen kártérítés lesz fizetendő 
Varga Ferencnek is, kinek egyúttal a lefoglalt sertés, 
illetőleg annak kiadásáért fizetett 3 ft azonnal visszadan-
dó. 4. Az erdődi r. kath. templom tornyának építése al-
kalmával, ugyszinte a r. kath. ünnepek megtartatása kö-
rül tett jogtalan inkézkedések vádja alól felmentetik stb, 
stb. Kelt Hiripen, 1873. nov. 9. Szuhányi Mór szolgabíró." 

* Köszönet-nyilvánitás. A budapesti országos prot-
testans árvaház javára f. óv. február 11-ikén rendezett 
táncvigalom tiszta jövedelme 554 frt 90 kr. mai napon 
az árvaegylet igazgató választmányának átadatván, ez 
kedves kötelességének ismeri szives köszönetét kifejezni 
egyrészről gr. Teleky Sándorné ő méltósága irányában, 
mint aki e táncvigalomban a házi asszonyi tisztet szives volt 
elvállalni, s árvaházunk érdekében ritka tevékenységet 
kifejteni; másrészről azon protestáns ifjaknak, kik azon 
táncvigalom rendezése és ennek érdekében tett szives 
fáradozásaik által árváink részére ily jelentékeny segélyt 
eszközöltek. Budapest, 1874. febr. 10-én. Farkas József, 
egyleti titkár. 

*Tiizyész Breznóbányán. Folyó hó 9-én Breznó 
bánya városa egy részét pusztító tűzvész hamvasztotta el, 
mely eseményről egyes lapok meg is emlékeztek. Elégett 
107 ház, több mint 20 vargamühely, temérdek eleség, ta-
karmány, gyapjú, bőrök, faáruk, szerszámok, ruha — és 
ágynemüek, péuz, ezüst stb. Az emiitetteken kivül sok 



aprómarha, juh, tehén és ökör. — A nagy szerencsétlen-
ség folytán 298 család (körülbelöl 1700 taggal) maradt 
ledéi nélkül. — Képzelhetni a nyomort, melynek eléje 
néznek a rosz termés által különben is eléggé sújtott 
lakosok (leginkább mezőgazdászattal foglalkozók). E sorok 
irója bátorkodik felkérni mindazon jószívű emberbarátokat, 
kiket a rosz év csapásai nem sújtottak oly nagy mérték-
ben, járuljanak nagylelkűen a borzasztóan sújtott lakosok 
nyomorának enyhítéséhez könyöradományaik által. — Az 
adományok a város (Breznóbánya, Zólyommegye) evangé-
likus vagy katholikus lelkészéhez küldhetők. 

* A kolttetemek elégetése vagy eltemetésének 
kérdése ujabban igen élénk vitákra adott alkalmat az an-
gol lapok hasábjain. Nemrég, R e cl a in, a híres lipcsei 
tanár is tartott erről felolvasást, melyről a következő 
ismertetést olvassuk : Az értekező előadta, hogy a talaj-
minőség a lakók táplálkozása és jellemére minő hatást 
gyakorol; kimutatta, hogy az emberi tetemek eltemetése 
által a talaj megmérgeztetik és az életben maradók 
egészségi állapota igen hátrányosan befolyásoltatok. A 
tetemek megógetése régente is szokásban volt, csakhogy e 
szokás akkor sok költséggel járt. Brunetti tanár Pa-
duában tett ily kísérleteket, de azok nem vezettek teljes 
eredményre. Értekező azután a maga rendszerét adja elő, 
a mely szerint a holttetem egy tűzmentes kövekből 
befalazott térbe jutna, a hol izzó hőséget bocsátanának 
reá, a hőség 20 perc alatt megemészti a testet, a 
gőzök és párák a kéményen kibocsáttatnak és a holttetem-
ből egy kis rakás tiszta fehér hamu marad, melyet tet-
szés szerint össze lehet gyűjteni, — vagy szétszórni. Egy-
egy „temetés" költsége 2—3 talléit tenne; az egész 
berendezés 15000 tallérba kerülne. 

* Megliivás. A vértesaljai tanitóegylet 1874. év 
március 4-én d. e. 9 órakor Yaálban tartandó választ-
mányi gyűlésére a t. választmányi tag urak tisztelettel meg, 
hivatnak. Tárgyso;zat. 1. A segélypénztár felállításának 
és egyetemes biztosítás által való használatának tervezete. 
2. „Tanítók segélyezése" cimü röpi:at megvitatása. 3. Az 
oklevél megvizsgálása. 4. Havi közlöny megindítása. 5. 
Pénztári jelentés. 6. Házi ügyek és indítványok. 7. Köz-
gyűlés idejének meghatározása. Kelt Gyúrón, 1874. febr. 19 

V a s a d i B a l o g h L a j o s , 
alelnök. 

IRODALOM. 
* Uj tudományos folyóirat. Az erdélyi muzeum-egy-

letegy haviffolyóiratot indított meg ftE r d é 1 y i M u z e u m" 
cim alatt. Szerkesztője Fínály Henrik, egyleti titkár és 
egyetemi tanár. Előfizetési ára egy évre 1 frt. 15 kr. 
Első számában a szerkesztő elmondja a vállalat célját, 
mely első sorban abból áll, hogy az egyetemi taaároknak 
legyen orgánumuk, amelyben tudományos dolgozataikat 
közölhessék. Csak aztán dolgozzanak is belé a tanár urak, 
kiknek eddigi szerepléseik után Ítélve akkora az ambi-

tiojuk, hogy ha ezzel arányban áll munkaképességük és 
tehetségük, bizonyára képesek lesznek játszva fentartani 
egy havonkint egyszer megjelenő kis folyóiratot. Az első 
szám tartalmát képezi továbbá Philippson „Heinrich IV. 
und Philipp III " cimü müvéntek ismertetése s egy közle-
mény Petőfi összes müveiről. 

* A „Nyelvőr" 2-dik füzete megjelent. Tartalma : A 
csángó nyelvről. S z a r v a s A nyelvújítás nyelvrontás. 
V o 1 f. A nyelvőrbeli népnyelvi adatok. 1873. S t e i-
n e r. Az ikes ragozás kérdése. S z a r v a s . Tönk. F e-
r e n c i. A helyes fordításról. Adatok a nyelvújítás tör-
ténetéhez. F i s c h e r. Iker szók. I h á s z . Helyreiga-
zítások. Kérdések és feleletek. Népnyelvhagyományok: 
Szólásmódok. Tájszók. A Luca napi kotyulás. Mestermü-
szók. Gúnynevek. Helynevek. Néprománcok. Népdalok. 
K i r á l y , W e i s z, T ö r ö k , L e h r, S a s s, V e -
r e s , B a l l a g i A l a d á r , K á p l á n y, N a g y , 
G y u l a i , K i s f a l u d y , P a s z l a v s z k y és 
P o n g r á c t ó l . A nyelvtörténeti szótár munkásaihoz. 

^Független Polgár cím alatt Rill József egy poli-
tikai, kozmüvelődésügyi, társadalmi és közgazdászati napi 
lapot indított meg, mely — a programm szerint — semmiféle 
párt érdekeinek nem fog szolgálni. Előfizetési ára egy 
évre 10 frt., három hóra 3 frt., egy hóra 1 frt. Az elő-
fizetők a „Magyar Néptanító" cimü hetilapot s a „Gaz-
dászati Figyelő" cimü kétheti szaklapot kívánatra ingyen 
kapják. A megrendelések a kiadóhivatalhoz Budapestre 
(váci ut, Páris-városához címzett szálloda II. em. 37. ajtó) 
intézendők. 

* Uj zeneművek. Táborszky és Parschnál megjelen-
tek : C h i n a i l e g y e z ő . Rezgő polka. Zongorára 
szerzé ifj. Fahrbach Fülöp. Ára 50 kr. A z é l e t f o -
l y a m á b a n . Gyors polka. Zongorára szerzé ifj. Fahr-
bach Fülöp. Ára 50 kr. 

* 

* A „Hasznos Mulattató" 2-dik évfolyamából az ed-
dig meg jelent két füzetet vettük. Tartalmuk teljesen kielé-
gít bennünket. A H. M. ezentúl tíz naponkint jelenik 
meg, három ivnyi terjedelemben, minden füzet 7—8 képpel 
Előfizetési ára az évenkint megjelenő, csinos kiállítású 32 
füzetnek 6 ft., félévre 3 ft. Különben hogy a vállalat irá-
nyával és szellemével, valamint céljával megösmerkedjenek 
olvasóink, közöljük a derék szerkesztő Dolinay Gyulának 
előfizetési fölhívásából az alábbiakat : „A vállalat iránya 
szigorúan erkölcsképző, szivnemesitő, hazafias és hasznosan 
mulattató. Közleményeink ugy vannak a könnyen érthető-
ség mesterkéletlen nyelvén irva, hogy azokat gyermek és 
felnőtt egyaránt élvezheti, a gondosan megválogatott köz-
leményeket haszonnal olvashatja. Ennélfogva köteteink min-
den c s a l á d b a n hézagpótló darabokat képezhetnek, az 
összes családtagoknak kedves szellemi szórakozást nyújt-
hatnak, és egy év alatt a 32 kötet könyvvel oly hasznos 
családi könyvtár alapittatik, mely későbbi időben is min-
denkor értékes lészen. A családfő ezeknél fogva igen hasz-
nom befektetést tesz, ily családi könyvtár alapításával. A 
g y e r m e k , ha szorgalmas, tanulása jutalmául egy ily 



sÜrü időközökben megjelenő, s idővel oly szép könyvtárt 
képező folyóirattal ajándékoztatik meg: egyfelől méltó 
jutalomban részesül, másfelől, ösztön nyujtatik a hasznos 
könyvek becsülésére, az önszorgalmu képzésre. Vállalatunk-
kal megvethetők, az oly igen sürgetett n é p k ö n y v t á -
r a k alapja. Az évenkint megjelenő 32 kötet könyv már 
magában tekintélyes könyvtáralapot képez, mit évenkint 
könnyű lesz néhány kötettel gyarapítani. A midőn tehát 
a néptanító valami módon, vagy e g y e s e k , vagy az i s-
k o l a i e l ö l j á r ó s á g áldozatkészsége, vagy épen az 
i s k o l a n ö v e n d é k e i n e k összehozott filléreiből meg-
rendeli vállalatunkat, egyúttal iskolája mellett a n é p -
k ö n y v t á r alapját is megvetette, és a folyóirat megjelenő 
köteteivel egész éven át hasznosan, kellemesen foglalhatja 
el a növendék ek tanulástól fenmaradt idejét s a szép ké-
pes könyvek olvasgathatásának engedélyezése által, üdvö-
sen táplálh atja a szorgalmat, az önképzést s elplántálhatja 
a hasznos könyvek szeretetét, az olvasásvágyat, a mű-

veltség , előrehaladás eme legfontosabb tényezőit. 
Legyen szabad tehát ezen felette fontos eredményekre 
kiválóan felhívni az igen tisztelt iskolai elöljáróságok, 
lelkész s tanitó urak becses figyelmét.. Nehéz időket 
élünk ugyan, de azért nem lehetetlenséggel határos, a 
csekély megrendelési dij beszerzése, mert hiszen az anyagi 
megpróbáltatások közepette sem szabad eldobnunk a jövő 
reményét, kell gondolkoznunk a népnevelés szent ügyéről 
most is, sőt most jobban mint valaha. Jótékony táncvi-
galmak rendezése, társas összejövetelek sat. bő alkalmak 
lehetnek egy szerény népkönyvtár-alap megteremtésére. De a 
jó ügy iránti áldozatkészség sem halt még ki a kebelek-
ből, csak legyen ki szitsa a hamvadó tüzet. Ne csak szó-
val, de tettel és igazi érdeklődéssel szolgáljuk a népneve-
lés ügyét. Igy fog eljönni ama iobb jővő, melyért oly 
régen epedünk." 

NECROLOG. 
D a r ó c z i J á n o s borsi reform, lelkész a f. h. 

1-én elhunyt. Született a boldogult 1802. aug. 11-én Er-
dőhegyen Daróczi János lelkész és Juliánná szüleitől. Ta-
nulói pályáját a debreceni kollégiumban bevégezvén, 
1827—1830-ig rektor volt Püspökiben, ezután 3 eszten-
deig s.-lelkész Nagy-Váradon. Kendes papi hivatalát P.-
Toldon kezdette 1834 ben, honnét öt év múlva Borsra 
költözött át, hol aztán élete fogytáig legeltette az Ur nyáját. 

Papi működését lelkiismeretesség és gondos éberség 
jellemzé. A bihari e.-megyei lelkészi gyámoldának több 
mint husz évig volt pénztárnoka, mely intézet az ö hűsé-
gének köszönheti mostani fejlettségét. Családja tagjai 
iránt gyöngéd szeretetet s fáradhatatlan szorgalmat tanú-
sított. Élete utóbbi korszakában többször volt veszélye.-en 
beteg, de erőteljes szervezete dacolt a nyavalyákkal; míg-
nem a végelgyöngülés sirba vitte. 

Temetése a vidékről is szép számmal összesereglett 
lelkésztársak és tanitók részvéte mellett e hó 4-én ment 
végbe. A templomban egyházi beszédet tartott Tabajdi 
Lajos b.-böszörményi, a sirnál Szemes László sz.-jáuosi 
lelkész. 

Élete hűtársa, az özvegységre jutott hitves Pap Ka-
rolina asszony. Gyermekei közül felnőtt korukban veszité 

el Emiliát, Ember Pál lelkész nejét és Károlyt, kiütik 
halálát e lap két évvel ezelot!; jelenté. Egyetlen élő leánya 
Ilona, Szeremlei Samu lelkész neje. 

Legyen áldott az elhunyt emlékezete ! 

ADAKOZÁSOK. 
Adakozások a pesti protestáns árvaház ra : 

Biki Nagy Sándor ur a s z e n t e s i ref. egyház 
részéről 10 frt. 

Szabó József ur a h o s s z u m e z ő i ref. egyház 
részéről 3 frt. 

Bodola József ur a k e s z n y é t e n i ref. egvház részé-
ről 2 frt. 

Sebestyén Pál k ó r ó g y i ref. leik. ur 2 f r t ; neje 
1 f r t . = 3 frt. 

Kemenczky Lajos leik. u r a t á r k á o y i ref. egyh. 
részéről 6 frt. 

Pethő Zsigmond leik. ur az őrségi e.-megyében levő 
s e n y eh á z i ref. egyház részéről 7 frt. 

Szekeres Mihály leik. ur a t a k á c s i ref. egyház ré-
zéről 14 frt. 30 kr. azon ígérettel, hogy árvaházunkról 
ezután sem feledkeznek meg, hanem valamint ezen év-
ben, ugy ezután is esperesi látogatás alkalmával az egy-
ház, lelkész és tanitó külön adakoznak e célra s a gyü-
lekezet tagjai is újból megkerestetnek. A beküldött összeg-
hez adakoztak : Győri Károly 20 kr. Kis Bálint 30 kr. Gy. 10 
kr. Győri Dávid 10 kr. Bodor János 10 kr. Kis János 
10 kr. Horváth Dániel 10 kr.Kis Károly 10 kr Pintér József 
10 kr. Józsa Károly 6 kr. Kovács János 10 kr. Horvát 
Bálint 15 kr. Vajda József 20 kr. Péter István 10 kr. 
Győri Pál 10 kr. Német István 10 kr. Pacsai Mózes 
15 kr. Kis Sándor 10 kr. Gyimoti István 10 kr. Pacsai 
Sándor 10 kr. Kovács Isván 10 kr. Győri Lajos. 40 kr 
Farkasdi János 10 kr. Kovács Gergely 10 kr. Murai Fe-
rencz 10 kr. Böröczki Imre 10 kr. Varga Pál 4 kr. 
PallaDg Imre 5 kr. Oroszi István 10 kr. Zsirai Mihály 
5 kr. Kis Imre 10 kr. Rádi János 10 kr. Győri Gergely 
30 kr. Takács Bálint 10 kr. Balog Lajos 10 kr. Balog 
Ignác 10 kr. Balog Zsuzsánna 10 kr. Horvát Mihályné 
10 kr. Kis Gergely 20 kr. Takács Istvánná 20 kr. 
Babos Imre 4 kr. Horvát Dénes 20 kr. Bodor István 
20 kr. Nagy Sándor biró 50 kr. Nagy Lászlóné 20 kr. 
Bodor Imre 10 kr. Kis Lajos 23 kr. Nagy Dániel 10 
kr. Győri József 20 kr. Csőszi Bálint 50 kr. Csőszi 
Sándor 25 kr. Csabi János 6 kr. Kovács József 10 kr. 
N. N. 20 kr. N. N. 20 kr. Kovács Gergely 6 kr. Deme-
ter Sándor 10 kr. Nagy Károly 15 kr. Nagy Imréné 
10 kr. Pacsai János 15 kr. Horvát Károlyné 40 kr. Ko-
vács István 10 kr. Farkas János 15 kr. Benedek István 
10 kr. Benedek János 10 kr. Horvát Bálint 15 kr. 
Böröczki János 20 kr. Farkas Gábor 10 kr. Pintér Já-
nosné 10 kr. Takács Ferenc 5 kr. Vági János 10 kr. 
Takács Imre 10 kr. Vince Károly 12 kr. Takács Ferenc 
10 kr. Gyergyák István 10 kr. Dömötör Gergely 20 kr. 
Huszár Istvánná 5 kr. Nagy István 20 kr. Farkasdi 
Bálintné 4 kr. Böröczki Dániel 10 kr. Vince Sándor 20 
kr. Varjas Miklós 10 kr. Takács József 10 kr. Vince 
János 20 kr. Murai József 10 kr. Böröczki Sándor 20 kr. 
Vince Lászlóné 10 kr. Győri Imre 20 kr. Kis József 5 
kr. Ács Lajos 4 kr. Vince János 20 kr. Murai Gábor 
20 kr. Kis Sándor 4 kr. Horvát Gergely 10 kr. Ács 
Dániel IC kr. Csabi Mihály 20 kr. Nagy Ferencné 30 
kr. Nagy Gábor 10 kr. Bóka Gábor 20 kr. Demeter 
Gábor 15 kr. Győri Imréné 10 kr. Horvát János 10 kr. 



leá,iiytanitói állomásra. 
A kisújszállási ref. egylláz, a7. 5-ik és 6-ik tizedi leányiskola tanitói állomására 

pályázatot nyit, következő feltételek mellett: 
I,, É v i f i z e t é s : a., 120 o. é. forint az egyház pénztárából; b) 24 véka buza és 24 véka árpa 

az egyház magtárából; c) 10 köblös szántóföld 1 6 0 0 D ölével; adóját az egyház fizeti; d) egy öl tűzifa; 
e., tandij fejében minden tanítványtól egy véka buza és egy véka árpa. — Tanítványok száma 80 körül, 
f) kot számos jószág legeltetési joga, mig közlegelő lesz; végre szabad lakás az iskola épületben. 

II . T a n i t ó k ö t e l e s s é g e : a nevezett, — s ez időszerint 3 elemi osztályból álló — 
leányiskolát tanítani, s ezenkívül vasárnap ós ünnepnapokon a templomi s2okásos bibliaolvasást sorrend 
szerint teljesíteni. 

Megválasztott tartozik állomását legfelebb folyó évi april 24-én elfoglalni. 
A kellően felszerelt pályázati folyamodványok március 15-ig Illyés Bálint lelkészelnökhöz 

küldendők. 
A pályázatnál okleveles tanítók előnyben részesülnek. — A mennyiben pedig bevett rendszerónt 

leánytanitók csak nős emberek lehetnek, a nőtlenek csupán nősülési kötelezettség mellett vétetnek M a 
pályázók közé. 

Kelt Kisújszállás, 1873. február 10 én. 
A / egyházi elöljáróság. 

2 2 

P á l y á z a t 
ls.ét tanitói állomásra. 

A turkevei ref. egyház elemi leányiskolái közül egybe, ugy szintén az egyik 1-ső elemi fiosz-
tályba tanitó szükségeltetvén ; e két tanitói állomásra pályázat hirdettetik. 

A leány tanitó fizetése : 
1-ször készpénz 140 fr t . o. e. 2-or 20 véka buza ós 20 véka árpa az egyházmagtárából 

3 ori minden tanítványtól 1 véka buza, 1 véka árpa ós 1 csirke. 4-szer Lakás. 
Jegyz. : Ha a tanítványok száma a százat nem ütné meg: a tanítványoktól járóbuz;i-és árpa 

líetmény az egyház magtárából száz-száz vékára kipótoltatik. 
A leánytanitó egyelőre az elemi felsőbb 3 osztály vezetésével bizatik meg. f — Rendszerváltozás 

esetén azonban az egyház által reá bízandó bármely elemi osztályok vezetésére köteles. 

A fi tani tó fizetése : 
1-ször készpénz 175 f r t . o. é. 2-szor 25 köböl buza. — 3-szor 25 köböl árpa. — 4-szer 

Lakbér-pótlék azon tanitó részére, kinek az egyház lakot nem adhat 75 fr t o. é. 
J e g y z e t : Ha a fitanitó tornászatot tanítani képes leend: ennek tanításáért évenként 50 f r t . 

fizetést nyerend. 
A pályázat határideje 1874 március 15. 
Folyamodók bizonyítványaikat iskolai bizottmányi elnök Végh Sándor ref. lelkészhez intézzék 

Turkeviben. 
A megválasztandó tanitó hivatalát f. év april 8-án tartozik elfoglalni. 

Az egyh. tanár megbízásából 
Végh Sándor 

ref. lelkész. 
2 - 2 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pesten. 



P R O T E S T A 1 T S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP, 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d . i j : Hirdetések dija 

K i a d ó - H i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, elsfl emelet. 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4. hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
~ Bélyegdij 

P r o p a t h i a . 
„Pusztulunk s veszünk, 
Mint oldott kéve széthull nemzetünk !" 

Nagy költőuk ezen állítása, nemzeti életünk 
legválságosabb korszakában — mint mondani íjEokták 
— csak ugy suba alatt hangzott el. 

Éreztük ennek igazságát akkor, de sajno-
san érezzük azt jelenben i s ! ! 

Nem akarok nemzeti életünk bírálatába bocsát-
kozni, tudva, hogy nem politizálás e lap célja, de 
másrészről nekünk nem is hivatásunk, hogy a 
nemzet, az ország alkotmányos ügyeibe nagy mérvü-
leg beavatkozzunk, mivel vannak arra különben is 
elegen, nem csak hivatottak, hanem választottak i s ; 
előttünk ugy is elég tágas tér, egy más szép fifipiő 
tárul, melynek müvelése csaknem kizárólag reánk 
bízatott. 

E munkakörre, az egyházi vallásos életre vo-
natkozólag idézem tehát költőnk fenthivatolt szavait. 
Ez t érdeklőleg válaszán* kiindulási vezéreszméül, 
ama más nyelvből kölcsönzött p r o p a t h i a szót, 
mely nézetem szerint leginkább kifejezi jelen csüg-
geteg helyzetünket. 

Nem akarom ón a vészharangot kongatni, 
,eem asszonyi jerémiádokkal untatni az olvasót, ha 
nem annyit mondani igen : hogy v a l a m e l y 
b e t e g s é g e l ő é r z e t e az, mely jövőnket illetőleg 
csaknem mindnyájónkat aggaszt. 

Nem elég, hogy sorainkból a mult szomorú 
emlékű óv járványa oly sokakat kidöntöt t!! 

Nem elég ho,gy a mult mostoha év sanyarú 
termése a mindennapi kenyeret is oly szük mérv-
ben a d t a ; hanem e kettős csapás, a helyett hogy 
vallásos buzgalomra gerjesztené a föld népét, még 
inkább megcsökönyösité, mintha dacolni látszanék a 

Mindenhatóval, az apai dorgáló vessző után nem hogy 
meghunnyászkodnék; s igyekeznék jóvá tenni mulasz-
tásait, sőt fel sem vevőleg halad a minden hasznos 
iránti hideg közönyösség ut ján. Most olvasom Kovács 
Albert újévi gondolataiból : „Keleti fajunk termé-
szete az, hogy a kedvező körülmények csapongó 
örömre ragadják, a kedvezőtlenek e lcsüggeszt ik / 
holott „nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem 
csüggedett* 

Korunk tagadhatatlanul anyagi irányú, s a mi 
legfőbb: r a n g k ó r o s f é n y ű z ő ! Megfeszíti min-
den erejét, hogy bevételeit b á r m i u t o n szapo-
ríthassa. 

De mi a célja ez iparnak ? 
Korántsem az, hogy jövedelméhez illő arány-

ban áldozatot vigyen a közügynek, hogy a szellemi-
ekre is kiterjeszsze figyelmét, korántsem azért fu t , 
fárad, tesz egggyé éjet ós napot, hanem hogy ked-
venc molochjának a b á l v á n y o z o t t f é n y ű z é s 
ö s z t ö n é n e k minél kiválóbb kedvteléssel hódol-
hasson, s e csábinger a nép alsóbb osztályánál is 
annyira meghonosult, hogy e látványnál lehetetlen 
a komolyan észlelőnek meg nem döbbennie. 

Ez azon propathia, melyet jelezni kívántam, 
s a melynek aggasztó kihatása van egyházi éle-
tünkre i s ! ! 

Avagy nem sajnosan tapasztaljuk-e, hogy a fé-
nyűzési cikkek mai korban leginkább kelendők ? Látok 
napszámos nőt, kí kész sanyarogni, böjtölni, fázni, 
csakhogy egy tehetősebbnél meglátott piperecikket 
ő is szerezhessen. Hallottam beszélői jó módú csa-
ládfőtől, hogy önzőleg magáért övéiért tul terhelően 
is örömmel megtesz, sőt zenészeknek kérkedőleg 
dobja a pénzt ; de a midőn árvák, ínségesek sorsának 
enyhítése vagy közintézetek érdekében kerestetik 
meg : már ily célra 'pár kr. segélyt nyújtani vo-
nakodik. V 



Node ilyenek, s ehez hasonlók, világkez-
dete óta voltak, vannak, ás lesznek világ vé-
gezetéig. 

Most azonban legfelötlőbb az, hogy adósságot 
adósságra halmozni szinte divat! Sokat a kénysze-
rűség taszit ugyan az uzsorások hatalmába, de töb-
beket a fényűzési ösztön, a rangkórság vezet oda 
hova bejutni ugyan könnyű; de szabadulni vajmi 
nehéz feladat! 

E divatkór ellen intézett katedrai prédikálá-
sunk csak pusztában elhangzott szó, sőt e miatt 
gyakor izben éle és guriy tárgya a szónok, s meg-
esik az is, hogy szemébe mondják a lelkésznek, mi 
gondja öltözetünk- s anyagi állásunkra, nem azért 
t a r t j u k s fizetjük, hogy bírálatának tárgyai 
legyünk, hanem hirdesse az igét a nélkül, hogy 
figyelmét önviseletünkre, szokásainkra s eljárásainkra 
kiterjVsztgetné ! ! 

Közbe legyen mondva, nagyon is kényes a sze-
gény pap helyzete, ha a legkényelmesebb uton kí-
ván haladui, t. i. hirdeti az igét, nem csinálva ebből 
lelkiismeretet magának, évről évre ugyanazon mo-
dorban, avagy csaknem ugyanazon szavakkal, fel-
véve tárgyul a legközönségesebb hitcikkeket, kerül-
ve morált, nemde felzúdulnak, és méltán a hívek 
s követelik, hogy a korszellemmel haladva végezze 
tisztét; ha pedig modern elvek alapján beszél, nemde 
kancsal szemmel kisérik az orthodoxok, s készek 
kiátkozni az ártatlant mint atheistát! s végre ha 
áttér elmélkedésében a gyülekezet hajlamaira, s a 
gonoszt igyekezik meggyőzni az ige hatályos ere-
jével : kész mindjárt a gyűlölet, harag torzsalkodás stb. 

Miután hát tapasztalás szerint a katedrai szó-
noklatoknak ma már nincs meg azon varázsereje, 
hogy feltétlen reményt fűzhessünk annak kedvező 
sikeréhez, más, célhoz vezetőbb ut nem lehet, mint 
egyetemlegesen, testületileg hatni, harcolni a gonosz 
ellen, nehogy legyőzzön s elvégre is meggyalázzon. 

Miután a szellemi ipar csaknem teljesen ered-
ményteleDnek bizonyul, kell hogy drasticusabb gyógy-
módhoz folyamodjunk, mely nem más, mint hogy 
felismerve a nyomort okozó kútfőt, lehetőleg igye-
kezzünk elzárni azon ereket, melyeknek csatornáin 
áradnak szét a járványos betegséget szülő tápnedvek. 
Például: 

A fényűzés ösztönének csirájában megfojtását 
illetőleg legcél hoz vezetőbb eszköz, az uzsoratörvény-
nek módosítása, mennyiben 

A fényűzést kedvellők többnyire könnyelműek, 
és kik az ősök által keservesen gyűjtött vagyonnal 
mit sem gondolva, hogy vágyaikat kielégíthessek, 
készek adósságot adósságra halmozni, nem lévén fék 
nem lévén tartalék, mely az uzsorás kimélytelen 
igényeit zablázná, sőt a legszivtelenebb harácsolást 
is a törvény oltalma alatt hajthatja v gre, csoda-e 
ha oly sokan koldusbotra ju tnak? 

Mig ha a kamat maximuma a tárvényben ki-
mondva leend, nem találkozik oly s k szívtelen hite-
lező, ki pénzét oly feltét alatt ossza ki, hogy a 
kamat a törzstőkét kétszeresen is meghaladja; nem, 
mert visszatartja annak tudata, hogy a törvény-
telen eljárás folytán tőkéjét is koc/.káztatja, s a 
pazarló fényűzés ingere hovatovább csökken; nem 
lévén kútfő mely azt táplálja. 

Azzal, ha korlátoztatik a zsarolók arcátlan 
üzelme^ tagadhatatlanul előnyt nyer a társadalmi 
rend, előnyt nyer a vallás és erkölcsi élet, az egy-
ház, tanügy stb. Ugyanis 

Már eddigelé is több oldalról hallunk, még 
pedig a törvényhatóságok kebeléből sajnos feljaj-
dulásokat, hogy a korlátlan szabados uzsora miatt 
mily nyomorult helyzetben sinlődik a földmives nép-
osztály nagyrésze „e demoralisáló elem befészkelte 
magát, úgymond, a nemzet testébe, s mint veszélyes 
fene rágódik életén!" 

A szabadon engedélyezett pénz üzérkedések az 
egyházi élet- és tanügyre, hogy minő káros befo-
lyással vannak, talán felesleges is mondani, hiszen 
tudjuk a nélkül is, hogy népünk természetével el-
lenkezik az üzérkedés, a magyar nagyrészben föld-
mives nemzet, s ha isten ád termést, bőkezű a 
jótéteményben, s egész odaadó készséggel teljesiti 
áJlap.i s egyházi kötelmeit, de ha megvonta az ég 
áldását, s egyik év mint a másik terméketlen, a 
viszonyok mostohasága folytán a mindennapi kenyér 
megszerzése végett egyedül a kölcsönre van 
utalva, mert nincs más kisegítő eszköz, nem tudván 
más mesterséget, nem találván más menedéket, 
uzsorásokhoz folyamodik, s kis birtokaikat, házaikat 
nagy kamatlábra felvett kölcsönösszeggel terhelik, 
mely kevés időköz alatt megemészti az összes va-
gyont, s e szomorú helyzet a kis földbirtokost, 
iparost, kereskedőt oly üzérek hatalmába ejti, kik 
kevés vagy semmi hasznot nem hajtanak a magyar 
hazának, annyival inkább a prot. egyháznak! 



Egyik felvidéki megye ez ügyet érdeklő felira-
tában sürgeti, hogy „e bajon segiteni kell, és pedig 
minél előbb, nehogy a pauperismus s annak szülöttje 
a communismus, a társadalmi rend, a törvény és 
tulajdonjog ezen ijesztő réme nője ki magát ." 

A „magyar gazdasági lap" f. évi számaiban is 
jelent meg egy vezércikk „Szabadítjuk fel a földné-
pét az uzsora ós szédelgés nyomása alól" s oly 
legyőzhetlen érvekkel támogatja indokait, miszerint 
lehetetlen elvét nem pártolni. 

Mint tudjuk, ez ügyben intéztetett interpellátió 
is már az országgyűlésen. „Csaknem mindennapi .az 
eset, igy szól az interpelláló, hogy a teljesen biz-
tosított, betáblázott követelések kamatjai a tőkét 
meghaladják, mely ez uton különösen hazánk kis 
birtokos és iparos lakóinak millióit végpusztulással 
fenyegeti, és az állai nbevételek egyedül biztos for-
rását, as aiókép9S3égdt t ámid ja meg." 

Mi, kik a nép ez osztálya között élünk, mi 
látjuk a mindennapi szomorú esetet, a mikor a mult 
években még tehetős állampolgár, egyháztag, bir-
toka felett halljuk megüttetni az elárverezést hir-
dető dobot, s látjuk mint lesz földönfutó szegénynyé 
az, ki ezelőtt egyik támasza vala egyházunkuak, 
ki részint könnyelmű fényűző hajlamának, részint az 
uzsorások szivtelenségének lőn áldozatává. 

Ez azon propathia, azon betegség előérzete, 
melyet együttes buzgalommal orvosolni sürgős 
teendőnk. 

Ez aztán kór, melyet feltüntetni kívántam, 
mint prot. egyházunk jövő hanyatlásának egyik 
indokát. 

Mig katedrai tanításaink által igyekezüuk hí-
veinket takarékosságra inteni, más oldalról mint 
hazafiak csatlakozzunk azokhoz, kik polgári uton a 
törvényhozás terén óhajtják e végveszélyt s pusztu-
lást jelző nyomort, további fejlődésében gátolni. 

Nem jó lenne e a most országszerte tartandó 
e g y h á z j n e g y e i s k e r ü l e t i gyűlésekben is e 

n o s o g e n i a felett eszmecserét vál tani? s inig 
nem késő, tömörülve sürgetni orvoslását 1 ? ! ! . . 

PETERDY KÁROLY, 
barabási ref. pap. 

Teljesen egyetértünk a cikk szerzőjével arra 
nézve, hogy habár a lelkészeknek n egyházi hatósá-
goknak szorosabb értelemben nem tartozik is műkö-

désűk körébe a politikai törvényhozás, de igenis 
jogukban s kötelességükben áll a gondviselésükre 
bízatott népnek anyagi jólléte felett is bizonyos fo-
kig őrködni, és igy az oly országos törvények mó-
dosítását, vagy megváltoztatását, melyek átalaban 
népünk vagyoni állását veszélylyel fenyegetik, joguk-
ban, kötelességükben áll az országos törvényhozástól 
kérni, vagy ezt legalább azokra figyelmeztetni. 

Igy ha az érintett uzsoratörvény eltörlése va-
lósággal oly káros hatással van népünk anyagi hely-
zetére, hogy e miatt komolyan aggódni lehet, misze-
rint az a nép, melye hazát ezer óv óta megoltalmazta, 
egyházunkhoz negyedfél száz éven át hiven ragasz-
kodott, most vagyonából egy idegen származású nép 
által kiforgattatok, s az eddigelé oly hű s áldozat-
kész honpolgárok rövid idő multán vagyontalan 
földönfutókká tétetnek: kétségkívül helyesen csele-
kesznek az egyházi hatóságok, ha e veszélyre a 
nemzet törvényhozóit figyelmeztetik. A kérdés c^ak 
az lehet, hogy valósággal azon érintett törvényben 
r^jlik-e a baj oka, hogy valyon az uz sor atör vény visz-
szaállitása által segitve lesz-e a nép anyagi helyze-
tén. Mi ehhez nem értünk, azért csak félve fejezzük 
ki azon véleményünket, hogy : aligha. Mert hiszen 
mindannyian tudjuk, hogy az uzsoratörvény idején 
is, mily nagy mértékben folyt az uzsoráskodás, száz 
forint kölcsönről kiállíttattak a kölcsönzővel 150 vagy 
2 0 0 frtos váltót avagy kötelezvényt, ós azutá i ubi 
ibis ? a bíróság ép ugy behajtotta azt is, mint a leg-
becsületesebb hat kamatos kölcsönt. 

No de talán lehetne a törvényt ugy körülírni, 
hogy az effélék meggátol tassanak; — mi, mondom 
ehhez nem értünk. Hanem hatása alatt azon gondo-
latoknak, melyeket az utóbbi számában e lapoknak 
közzét ttüuk, legyen szabad egy más oldalról ezen 
tárgyhoz szólnom. 

Ki a nép között forog, gyakorta hallhat ilyes-
féle észrevételeket: „de jó becsületes zsidó ez az N., 
akármelyik szegénynek szívesen kölösönöz, ós cse-
kély kamatért, egyebet nem kíván, mint egy forint 
után hetenkint két krajcárt, ezt már a legszegényebb 
ember is megfizetheti." Vagyio ki-ki tudhatja, hogy 
népű üknek a számítás épen nem erős oldala, ós ok-
kal móddal száz, kétszáz 0 |°-es kamatot is lehet 
ra j ta huzni. H a már a lelkész — mint a múltkor 
emiitónk — a templom falain kivül, p. o. olvasó-
körben, vagy a felnőttek oktatására rendezett előadá-
sokon is találkozik híveivel, mily jó szolgálatot tenne 
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a népnek, ha kézzel foghatólag kimutatná előtte, hogy 
az ily heti két krajcár kamat többet visz el tőle, 
mintha a nyert 100 forintról 2 0 0 írtos váltót állí-

tott volna ki. 
Yagy ba hallgatója ellenvetésül felhozná, hogy 

igy apródonként könnyebb kifizetni, s ezt észre sem 
veszi az ember: igen jó alkalom kínálkoznék a nép-
bank eszméjének kifejtésére s talán valósítására, a 
melynek előnye épen abban áll, hogy a legszegé-
nyebb ember is alig észrevehető heti adományok 
befizetésével egy kis tőkét gyűjthet magának. 

Éppen igy VÖgyünk a fényűzéssel is. Nagy bo-
londsága biz ez az embereknek, de mikor uralkodó 
mániává lesz, nagyon kevés sikert fejthetünk ki el-
lenében a templomi szószéken. Még egy Kálvinnak 
is, kinek korában pedig a kathedra európai nagyhata-
lom volt, csak a szigorú consistoriumok, s a leg-
apróbb részletességekre is kiterjedő társadalmi tör-
vények segítségével sikerült az elé gátat vetni, ma 
pedig a consistoriumok helyét e tekintetben tanúsá-
gos felolvasások, ismeretterjesztő olvasmányok, csí-
pős éícek, s maró gúnyok pótol ják; ezek által lehet 
népünket annyira a mennyire okosabb irányra ve-
zérelni. 

Azért ha szabad újból tanácslólag szólanom, 
ám keressük meg az országos törvényhozást is, ha 
ezt egyházunk bölcsei célirányosnak látandják, de e 
mellett keressük meg minél gyakrabban a népet is, kö-
zötte is, kivülötte is a templom falainak, s a meny-
nyire a viszonyok körülmények engedik, igyekezzünk 
annak ne csak lelki, de anyagi jólétéről is gondos-
kodni, ápoljuk, erősítsük benne a vallás-erkölcsi 
érzetét, de e mellett kisérjük figyelemmel a társa-
dalmi élet teráni mozzanatokat i s ; hirdessük neki 
Krisztus evangeliBmá mellett, az u j kor evaogelioinát 
is, de az uj eszmék mellett éleszszük, elevenítsük 
fel keblében az ősi erényeket i s ; és világosítsuk 
fel, hogy hasztalan a hazaszeretet, a honfiúi lel-
kesültség, s a legidősebb alkotmány is, ha a hazát 
mi önön magunk eladjuk, ha azt egy vagy tiz, vagy 
száz holdanként inegenek kezére jut ta t juk. Tegyünk, 
mig nem késő, mert bizony maholnap azt vesszük észre, 
hogy egyházunk önnön hanyagságunk folytán alá 
van aknázva minden oldalról. Megfogyva és anyagi-
lag megtörve a felső osztály, meggyengitve a közép-
osztály, koldusbotra juttatva az alsó osztály. 

FARKAS JÓZSEF. 

ISKOLAÜGY. 
A magyarhoni ág. hitvallású evangelikus középtanodák 
egyetemes értekezletének emlékirata a képv. ház tanügyi 
bizottságának 1874. febr. 9-dikén 457 . sz. a. beadott 

gymnasiumi és reáliskolai törvényjavaslatára. * ) 

Nagymélt. magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
Minister ur ! 

A magyarhoni -ág. hitv. evang. gymnasiumok egye-
temes tanári értekezlete őszinte örömmel üdvözli Nagy-
méltóságodnak a hazai tanügy és tudományosság előmoz-
dítására és fejlesztésére irányzott törekvéseit, annyival is 
inkább, mivel a protestantismus ós annak tanintézetei léte-
lük alapjául, tekintik a haladást és tökéletesedést a neve-
lés, tanügy ós tudományosság terén. 

Éppen ezen nagy fontosságú ügy iránti élénk érde-
keltségünk teszi kimagyarázhatóvá, hogy Excellentiád 
és a törvényhozás tanügyi politikáját beható figyelemmel 
kisérjük s honpolgári jogainknál fogva őszintén kinyilvá-
nítjuk tapasztalásból merített, éretten megfontolt s jó 
szándékú észrevételeinket. 

S miután, tudomásunk szerint, az országgyűlés az 
1874. febr. 9-kén 467. sz. a. beterjesztett gymnasiumi 
és reáliskolai törvényjavaslatot fogja tárgyalás alá venni, 
egyetemes tanári értekezletünk, a tanügygyei századok 
óta törvényesen foglalkozó egyházunk s fennálló számos 
tanintézeteink szempontjából az érintett törvényjavaslatra 
vonatkozólag következőkben terjeszti elő észrevételeit. 

Egyetemes tanári értekezletünk a fent érintett tör-
vényjavaslatot általánosságban helyesli, mert a magyar-
honi ág. hitv. evang. egyház mindenkor kész tanintézeteit 
a törvényhozás által meghatározott elvekhez alkalmazni, 
ha azokban helyes tanügyi és paedagogiai tételek ismer-
hetők fel, s ha azok tanügyünk törvényeken nyugvó auto-
nómiájával összeütközésbe nem jönnek. 

Ezen szempontból kiindulva, a mint egyrészről óhajt-
juk, hogy evangelikus gymnasiumaink szervezetükben lehe-
tőleg közelítsenek a törvény által követelt berendezésű 
állami gymnasiumokhoz, — ugy másrészről jogosan meg-
kívánjuk, hogy ezen alkalmazkodásuk mellett is pro-
testáns intézetek maradjanak s autonóm önállóságukat to-
vább is élvezzék, — mert meg vagyunk győződve, hogy 

*) Mult számunkban az ág. hitv. ev. egyetemes tanári érte-
kezletről adott tudósításunkban, ezen értekezlet elnökéül Hunfalvy 
Pál ur van felemlítve. Ezen tudósításunkat, ujabb és biztos kutfor-
rásból merített értesülésünk nyomán, jelenleg oda módosítjuk, hogy 
Hunfalvy Pál ur, mint az ág. hitv. egyetemes tanügyi bizottság 
elnöke vett részt az értekezleten, a tanácskozásokat azonban az ág 
hitv. evang. egyetemes egyház főfelügyelője, b. P r ó n a y G á b o r ur 
vezette. A tanácskozmány folytán érdekes eszmecserék és viták me-
rültek fel, melyek fénypontját a tudományos képzettségű ifjú b. 
Prónay Dezső urnák az evangélikusok iskola-alapitási, szervezési és 
kormányzási jogának védelme s az ezen jog mellett felhozott erős 
érvelése képezé. Az értekezlet befejeztével b. Prónay Gábor egye-
temes felügyelő ur az értekezlet tagjait fényesen megvendégelte, mely 
alkalommal nem hiányoztak lelkes felköszöntések a nemes báróra 
és családjára. — Ügy az érkezletet, mint az azt követő lakomát a 
fontos ügyhöz méltó magasabb hangulat és szellem lengte át. 



ezen önállóságukban, ugy a tudomány, mint a haza ja-
vára hasznos működést lesznek képesek kifejteni, — sőt 
individuális hatásuknál ós fejlődésüknél fogva, a mint az a 
dolog természetében fekszik, az üdvös verseny folytán, a 
hazai tanügy előbbre vitelét is eszközölhetik. A mennyi-
ben tehát a mélyen tiszt, képviselőház tanügyi bizottsá-
gának a gymnasiumi ós reáltanodai oktatásról szóló tör-
vényjavaslata, a kormány számára oly jogokat adna, me-
lyeket eddig gymnasiumaink szervezésére, kormányzására, 
felügyeletére ós fenntartására nézve egyedül autonom pro-
testáns egyházunk gyakorolt s melyek a törvénybe fog-
lalt bécsi és linci békekötések ós az 1790/91-iki 26. tör-
vénycikkben egyházunk és tanintézeteink számára bizto-
sitvák, elengedhetlen kötelességünknek tartjuk ezek ellené-
ben, megváltoztatásuk céljából, észrevételeinket megtenni. 

Ezen észrevételeink felsorolása előtt azonban szüksé-
gesnek látjuk egyelőre megjegyezni, hogy miután egyhá-
zunknak reáliskolája nincs, észrevételeinkkel és kiváua-
tainkkal csupán a gymnasiumra szorítkozunk. 

Ezek előrebocsátása után a következő §§-ok módo-
sítását óhajtjuk és kérjük: 

1. §. A gymnasiumok meghatározását, illetőleg cél-
ját bővebben, a humanisticus uevelés hangsúlyozásával kí-
vánjuk kifejeztetni. Mert a középtanodai oktatás és neve-
lésnek nemcsak az a feladata, hogy a szellemi tehetsé-
gek Öszhangzatos fejlesztése által az ifjúban azon általános 
miveltség fejtessék ki, mely őt az egyetemi tanulmányokra 
képesíti, hanem egyszersmind az is, hogy benne a tudo-
mányos kutatás iránt hajlamot s az öntevékenységre ösz-
tönt ébreszszen, s Ízlésének nemesitésére s jelleméépzésére 
hasson. A gymuasium céljának ezen tágabb meghatá-
rozása azórt kívánatos, mert a törvényben kifejezett elv 
alkalmazását a törvény alapján készített tantervben ta-
lálhatja, mely a törvény szükkörü meghatározása miatt, 
a törvényhozás intentiójával ellenkezésbe jöhet. 

5. §. Az egyetemes tanári értekezlet e §-nál egy-
hangú helyeslését fejezi ki, hogy a görög nyelv kötelező 
tantárgynak vétetett föl. Ezen a classicus műveltség 
megszerzésére oly felette alkalmas nyelvnek és irodalom-
nak, minden gymnasiumi növendékre köteles tanulását a 
legmelegebben pártolja, azon okoknál fogva, melyeket a 
képviselőház tanügyi bizottsága „a középtanodai oktatásról" 
szóló törvényjavaslat tárgyában készített jelentésének in-
dokolásában (az 5. §-ban) mély belátásu bölcseséggel ós 
megdönthetlenül kifejtett. 

A 10. § nál óhajtjuk kifejeztetni, hogy az oktatás-
ügyi minister az egyes tantárgyakban n e m a z e l é -
r e n d ő c é l t , hanem az elérendő h a t á r t szabhassa 
meg, mert az előbbeni meghatározás a törvény betűje 
értelmében készített tantervre nézve lehet felette jelenté-
keny hatású. Valamint e §-nak azon határozott ki-
jelentésében sem nyughatik meg az értekezlet, hogy a 
vallásoktatás tantervét az illető egyházi hatóság csupáu 
a minister jóváhagyásával állapithatja meg. Ez az illető 
egyházi hatóság joga, mert csak az állapithatja meg, mily 
mérvű és irányú vallástani oktatásra van szüksége a fe-

lekezetéhez tartozó gymnasialis növendékeknek. A tör-
vényben csak azt kellene meghatározni, miszerint az egy-
házi hatóság a vallásoktatás tantervét tudomásvótel és 
megvizsgálás végett terjeszsze fel a ministerhez, hogy az 
meggyőződést szerezhessen magának, miszerint a vallásta-
nítás ürügye alatt valami más, az állam céljaival ellenkező, 
ne tanittassók. 

A 11. §-ban kifejezett szakcsoportositást szívesen el-
ismerjük, de az alatt nem értjük és elfogadhatónak sem 
tartjuk, hogy a tantárgyak egymás alá rendeltessenek, a 
mint az egy legújabban felmerült tantervben megkísérte-
tett. Mi is óhajtjuk, hogy kivált az alsó osztályokban, 
a humanisticus oktatás elvének megtartása mellett, a 
tantárgyak taníttatása öszhangzatos kapcsolatban történjók, 
de mégis ugy, hogy a tantárgyak önnállóan kezeltessenek, 
minek kifejezését a törvényben azért óhajtanok, mert a 
törvény alapján készítendő tantervre vonatkozólag ennek 
csak üdvös hatása volna. 

A 12. §-t, mely azt követeli, hogy „mind a 
gymuasium, mind a reáliskola legalsó osztályába csak 
oly növendékek vétetnek fel, kik felvételi vizsgála-
ton igazolják, hogy van oly mérvii képzettségük, mi-
nőt az elemi iskola alsó négy évi tanfolyamábau 
kellett megszerezniük" — az értekezlet nem helye-
selheti. Az értekezlet az ily felvételi vizsgát nem ki-
vánja általában kötelezőnek, hanem csak azokra, kik ina 
gánnevelésben részesültek, vagy nem a népoktatási törvény 
értelmében szervezett népiskolának bizonyítványa alapján 
kivánnak a gymuasium első osztályába fölvétetni. Egyéb-
ként a törvényjavaslat ezen § ában kivánt fölvételi vizsgá-
latok megtartása csaknem lehetetlen és kivihetetlen, miután 
tudvalevőleg, éppen a tanév kezdetén a fölvételek és be-
írások alkalmával a gymnasiumok igazgatói s az ilyen-
kor előfordulni szokott pót- és javitó vizsgálatok miatt, a 
tanárok is igen el vannak foglalva. A tervezett rendsza-
bály csak szükségtelen munkával való tulhalmozása lenne 
a tanári testületnek, csekély vagy éppen semmi haszon 
nélkül, mert az értekezlet tanárainak tapasztalásából me-
rített kijelentése szerint, a helyesen szervezett népiskola 
negyedik osztályának kielégítő bizonyítványával a gymna-
siumba felvett tanulók, előleges vizsgálat nélkül is megállot-
ták hely őket. Másrészről az ilyen intézkedés bizalmatlanság 
nyilvánítása lenne a törvény értelmében szervezett jó nép-
iskolák irányában, sőt éppen ez által a tőrvény értelmé-
ben szervezendő jó népiskolák alapítására az ösztön, a 
törekvés is csökkentetnék. Elegendő volna tehát ezen §-ban 
csupán annyit kifejezni, hogy a gymuasium első osztályába 
felveendő tanulók ismeretmértékeül szolgál a népiskolai tör-
vény értelmében szervezett népiskola negyedik osztályából 
felmutatott elégséges osztályzatú bizonyítvány; azon tanu-
lók ellenben, kik magánuevelésben ós oktatásban része-
sültek, vagy nem a törvény értelmében szervezett népisko-
lák negyedik osztályának bizonyítványával kivánnak a gym-
uasium első osztályába felvétetni, felvételi vizsgálaton tartoz-
nak kellő mérvű képzettségüket igazolni. 

A 13, §. második részét, melyben az mondatik, 



hogy az egyik nyilvános gymnasiumból a másikba át-
menni akaró tanulók felvételi vizsgálat alá vehetők, ér-
tekezletünk elfogadhatónak nem tartja, mert nyilvános csak 
olyan gymnasium lehet, mely a törvény értelmében van 
szervezve; ha pedig nyilvános az intézet, kell, hogy annak 
bizonyítványai országos értékűek legyenek és minden más 
nyilvános intézetben elfogadtassanak. A 13, §. ezen részét 
tehát ugy óhajtanók módosíttatni, hogy csak a magánne-
velésből vagy a nem nyilvános gymnasiumból va-
lamely nyilvános gymnasiurnba felvétetni akaró tanu-
lók vétessenek vizsgálat alá. Egyébként ezen, vala-
mint a következő 14. ós 15. §§-okat is feleslegessé 
teszi a 16. §., mire az értekezlet annál inkább felhívja a 
közfigyelmet, mert az saját intentióival is megegyezik. 
Legfeljebb ezen §-ba volnának felvehetők, azon már ma-
gában véve is természetes részletezések ós meg határozások, 
melyek azokban felhalmozvák s melyeknek inkább a gym-
Easiuuii rendszabályokban, mint törvényben volna helyök. 

A 18. és 19. §§-okat oly értelemben, a mint azok 
a törvényjavaslatban nyertek kifejezést, értekezletünk, fe-
lekezetünk gymnasiumaira vonatkozólag, nem helyeselheti, 
s ezekre észrevételeit és e §§-ok módosítását illető óhaj-
tásait és érveit az 58-ik §-nál fogjuk ejőterjeszteni, hol 
a nem állami nyilvános gymnasiumok tanárainak alkal-
mazásáról és minősitvényéről van szó. 

A 21. §. utolsó részét, melyben a tanárok heti órái-
nak száma van meghatározva, értekezletünk feleslegesnek 
és kihagyandónak tartja, mert a tanárok száma mt g lévén 
szabva, a tanóráknak a tanárok közötti felosztása a gym-
nasium belügye. Vannak tantárgyak, melyekre kevesebb 
és vannak, melyekre több előkészület kívántatik, vagy 
melyeknek tanításánál a szükséges javítások az illető ta-
nárnak sokszor több idejét veszik igénybe, mint maga a 
tanitá". A tanárok a tantárgyak és tanóráknak egymás 
közötti felosztását legméltányosabban lesznek képesek esz-
közölni. Ezenkívül lehetnek esetek, hogy egyik vagy má-
sik tanárnak 18 óránál is többet kell elvállalni hetenkint, 
mi Németország legjelesebb gymnasiumaiban közönséges. 
Ily kivételes vagy reudkivüli esetekben a kellően dijazott 
tauár 20—22 órát is taníthat hetenkint a gymnasiumon. 

A 22. §-t , mely a tanulókra nézve a tanórák heti szá-
mát az alsó osztályokban 28-ra, a felsőbbekben 30-ra 
szabja meg, az értekezlet oda kívánja módosíttatni, hogy 
a tantárgyakból, melyek nagyobb lelki erőfeszítést igé-
nyelnek, a tanulóra a gymnasium négy alsó osztályában 
legfeljebb 24, a felsőbbekben legfeljebb 26 hetenkinti 
tanóra jusson, mert az ifjúságot sok órával elhalmozni 
nem tanácsos. 

A 23. §. első részét, mely minden tanintézetben a 
testgyakorlat szervezését hagyja meg, tanári értekezletünk 
melegen pártolja, s ezen testgyakorlatok alól csak orvosi 

bizonyitványnyal testileg nem alkalmatosaknak nyilvánított 
tanulókra nézve enged kivételt; de a gymnastíkára egy-egy 
osztályra két-két órát elégségesnek tart. Nem pártolhatja 
azonban e §-nak többi pontjait, melyek a katonai gyakor-
latokra és céllövésekre vonatkoznak. A katonai oktatás 
egyáltalában nem fér össze a gymnasiumi nevelés szelle-
mével, sőt arra igen hátrányos hatású. Magyar ifjuságunk 
uj:y is eléggé heves természetű, mit a katonai gyakorla-
tok nem csillapítani, hanem inkább fokozni fognának, s oly 
megférhetlen szellemet terjeszthetnének el közte, melyet a 
gymnasiumi humanisticus képzés alig lehetne képes ellen-
súlyozni. Ezenkívül az ity szórakoztató katonai gyakorla-
tok, a kevésbbó szorgalmas tanulókat, kiknek száma a 
gymnasiumokban legnagyobb, a komolyaab tanulmányozás-
tól még inkább visszatartanák. Mig tehát egyrészről az 
ily szórakoztató katonai gyakorlatokat a gymnasiumi nö-
vendékekre nézve károsaknak s a helyes paedagogiai néze-
tekkel ellentétben állóknak hiszszük, addig másrészről 
ily gyakorlatoknak szükségességét egyátalában el nem is-
merhetjük, mert a szellemileg helyesen képzett s a test-
gyakorlatban ügyes gymnasiumi tanuló, mint hadköteles 
ifjú, a katonai gyakorlatokat és fogásokat a hadseregnél 
könnyen meg fogja tanulni s mint a tapasztalás mutatja, 
most is képes egy év alatt nemcsak az altiszti, hanem a 
főtiszti vizsgálatot is letenni. Különben is a közcptanodá-
kon kívül lévő igen nagy számú ifjak ily katonai gyakor-
latokban nem oktattatnak s csekélyebb szellemi képessé-
geik, dacára is a hadseregnél könnyen elsajátítják azokat. 
Végül az ily katonai gyakorlatok szükségtelen munkával 
és fáradsággal terhelnék a gymnasiumi igazgatóságot s 
számos esetben, kivált nagyobb városokban ki sem vihe 
tők, — miután már csak Budapesten is legalább egy 
órányi utat kellene az ifjaknak tenni, mig a céllövés és 
katonai gyakorlatok helyére érkezhetnék, a mi szerfeletti 
testi erőltetéssel és időveszgetéssel járó dolog volna. 

A 28. §-nak azon részét, mely csupán az év végén 
tartandó vizsgálatokat, hagy fenn, oda óhajtjuk módosít-
tatni, miszerint minden fél óv végén tartassanak vizsgálatok. 
Ezt értekezletünk a gyakorlatból és tapasztalásból merített 
okoknál fogva tartja üdvösnek. A tanuló ugyanis az egész 
évi tanfolyam alatt elvégzett tanauyagot nem képes egész-
ben és egyszerre a tanév végén teljesen felölelni és átte-
kinteni, mig ellenben a félévenkénti vizsgálatok mellett, 
az elvégzett tananyagot könnyebben és maradandóbban 
feldolgozhatja. Más tekintetben pedig a tanároknak 
az ilyen fél évi vizsgálatokon könnyű meggyőződést 
szerezniök, hogy tanítványaik mely tantárgyakban marad-
tak el leginkább, s az ilyeneket figyelemmel kisér-
hetik, hogy a második félévben az első félév hiányait ki-
pótolhassák. 

(Vége következik.) 



Könyvismertetés. 
„Egyházszertartástan alapvonalai. Tekintettel a mayyar 
ref. egyházra. Irta Tóth Mihály, a reformátusok deb-
receni főtanodájában 'gyakorlati hit- és ker. erkölcstan 
ny. r. tanára. Szerző sajátja. Debrecen, i f j . Csáthy 
Károly gazdasági akadémiai könyvárus bizománya. 1873. 

I—V. 114 lap. Ára 1 frt. o. é.u 

(Folytatás.) 

Én ugy tudom, hogy a lelkésznek minden foglal-
kozása nyilvános, nem pedig t i t k o s tartozik lenni, s ha 
nem akadok is fel e helytelenül s haszontalanul oda ha-
jított jelzőn, a lelkésznek igen sok foglalkozása van, mely 
egyenesen, határozottan l e l k é s z i f o g l a l k o z á s , 
de azért távolról sem l i turgia; ilyen pl. az igehirdetés, 
a lelki gondozás, a gyermekek vallás-erkölcsi nevelése, s 
amelyek épen megkülönböztetésül „a liturgiái végzendők-
tőll< homiletai, curapastoralis és kathekhetai teendőknek szok-
tak neveztetni. Azt mondja ezután: „a gyülekezet teendője 
pedig ritualenak vagy szertartási elemnek neveztet ik/ 'Ho-
gyan lesz a teendő e l e m , vagy az agenda az egyház 
szertartásainak g y ű j t e m é n y e , magam részéről nem 
vagyok képes felfogni s csak sejtem, hogy szerző azt akarta 
mondani : az i s t e n i t i s z t e l e t i összes cselekvények 
latinosan agendának neveztetnek s a mi ebből a lelkészre 
esik, az liturgiának hivatik, a mit pedig a gyülekezet vé-
gez, az ritualenak mondatik. 

A felosztáson már meg sem ütközöm. Ha valaki nem 
ismeri valamely tudománynak szervezeteit, meg lehetliak 
győződve, hogy ama könnyű szerrel végezhető osztási mód-
hoz folyamodik ' . á l t a l á n o s , k ü l ö n ö s . 

Hogy az általános rész fából csinált vaskarika; hogy 
a mi általános, az nem lehet rész, & hogy a rész szük-
ségképen csak különös, ehez már erösebb különböztetési 
képesség kell, mint a minővel szerző rendelkezik, aki az 
aféle képtelenséget sem veszi észre, a mi egész tudomá-
nyának előre közlött vázlatából nyilván kirí : „az á l t a -
1 á n o s liturgica tanit k ü l ö n ö s e n a keresztyén cultua-
ról." Hüffel és Hagenbach is igy tesznek s Tóth Mibály 
csak nem léphet fel javítóul, s a mit én nem is igen saj-
nálok, csak arra kérem, ne nehezteljen meg aztán, ha be-
teljesül rajta a német példabeszéd következetessége: mit-
gegangen, mitgefangen, — m i t g e h a n g e n . 

Ez és ilyen Tóth Mihály liturgicája első paragraphu-
sának hű képe. A következőben nagyobb darabot fogunk 
együvé, mert igy isten tudja mikor jutnánk a végére. 

A második paragraphusban a liturgicának mint rend-
szeres tannak, fontosságáról szól s a kővetkezőben meg-
kezdi az egyházszertartás fejlődésének történetét. E tárgy, 

*) Lapunk szűk tere miatt a „Strausz Frigyes Dávid" felől 

kivéve belőle a magyar liturgiát, melyhez külön kivánok 
szólani minket érdeklő volta miatt, — kilenc paragraphust 
emészt fel. Egyetlen tétel, egyetlen adat, egyetlen gondo-
lat nincs benne mely szerzőé volna. Hüffelnek nyomorú-
ságos, lényeges, s épen jellemző részleteket kihagyó szósze-
rinti fordítása az. Hüffel néha a közlött adatokhói elveket 
igyekszik elvonni; keresi és kimutatja a fejlési mozzana-
tokat ; színez, jellemez; a láthatóvá tétel kedveért érdekes 
mutatványokat közöl a különféle korú és nemzetiségi 
liturgiákból: Tóth Mihálynak épen erre nincsen érzéke ; 

utánzó krónikás lesz „kutforrásához" képest. Mindjárt 
alább azok számára, kiknek olvasóim közül nem volna 
módjuk összenézés végett Hüffelt is elővenni, közölni fo-
gok egy érdekes szembeállítást. I t t csak röviden egy kis 
statistikai kimutatásra szorítkozom. 

Tóth Mihály II-ik paragraphusa Hüffel könyvének 
5—7. lapján található fel ; a 111-ik a 8—9. lapot foglalja 
magában; a IV-ik a 10— 11-iket; az V-ik a 12 — 1 3 - a t ; 
a Vl-ik a 1 4 - 1 6 . ; aVII-ik a 17—20-at , a V l I I - I X - i g 
esők a 20—32-őt s végre v e t ő l é k gyanánt egy ki-
kezdést Zsarnay Lajos „Paptanának" 19-ik lapjáról. 

Hogy a ki 13 lapot tud előállítani 30 lap német 
után, milyen joggal Írhatja müvére: „ i r t a " , ezt olva-
sóim ítéletére bízom. Én ez itélet könnyítésére, íme, 
itt közlőm mutatványul az igért szembeállítást. 

T ó t h M i h á l y ( 4 - 5 . lap.) 

„Krisztus ugyan semmi bizonyos vagy állandó 
cultus formát maga nem állított fel, sem annak idejét 
és rendjét ki nem szabta, m. a. mint a keresztyénség jel-
vényeit (symbola) két szentséget vagy sakramentomot szer-
zett ; úgymint : a keresztséget és urvacsorát. Hogy pedig 
némely egyházak a legrégibb liturgiákat közvetlenül az 
apostoloktól hozzák le, jelesül: a rómait Pétertől, a Mai-
landit Barnabástól, a görögöt pedig Jakab apostoltól, — 
ennek semmi történelmi nyoma nincs. 

Annak oka, hogy sem Kristus, sem az apostolok ál-
landó cultusformát nem állítottak fel, — ott keresendő, 
hogy ők nem az isteni tiszteletben előforduló külszertar-
tásokat s a cselekedetek külső oldalát vagy törvényszerű-
ségét (legalitas actionis), hanem a belérzületet s a csele-
kedetek erkölcsiségét (moralitas actionis) vették fel, mint 
istennek tetsző életalapját és fötényezőjét, azt hirdetvén 
zsidónak mint pogánynak : hogy isten lélek s igy a kik 
őt imádják , szükség , hogy lélekben és igazságban 
imádják. 

Azonban ily magasztos elv és azon irány mellett is, 
mely szerint a sziv tisztaságától tétetett függővé ember-
nek isten előtti becse és kedvessége, okvetetlenül ki kel-
lett az ős keresztyén egyházban fejlődni a cultusnak. 
Krisztus ugyanis nem csak a keresztséget é-i az urvacso-

kezdett ismertetés befejezését jövő számunkra halasztottuk. Szerk. 



rát, de egész életét annak szép emlékeivel együtt, liagyta 
hátra a tisztelet és kegyelet méltó tárgyaiul. *) 

H ü f f e l (II. k. 8—11. lap.) 
Weder Christus, noch seine Jttnger habén einen um-

fassenden Kultus vorgeschrieben, und wie sebr mau sich 
auch bemüht hat, die álteren Liturgien den Aposteln zu-
zuschreiben, nameutlieh die romische dem Apostel Petrus, 
die mailandische dem Barnabas und die griechische dem 
Apostel" Jakobus, so ist doch dieses durch nichts erwiesen. 
Der Grund, warum weder Christus, noch die Apostel um-
fassenden Kultusformen aufgestellt habén, liegt sehr nahe, 
wenn man bedenkt, dass Christus keinen Kultus in seiner 
frühern theurgischen Tendenz wollte, vielmehr denselben 
ausdrücklich verwarf, und die Gesinnung und die That 
íiir das Mittel erklarte, Gott wohlgefállig zu werden. 
(Vergl. Joh. 4, 21 f. 6, 63. 13, 35. 14, 21. 17, 3. Gal. 
4, 9—10. Kol. 2, 16 f.) 

Indesseu musste sich gleichwohl bei dem so erhabe-
nen Princip, allén Werth vor Gott von der Gesinnung 
des Menschen abhiingig zu machen, ein neuer Kultus íür 
das Christenthum entwickeln. Christus hatte nicht nur 
das Abendmahl und die Taufe, sondei", was noch mehr 
sagen will, sein ganzes göttliches Leben mit allén seinen 
ausgezeichneten Momenten und Erinnerungen, zum wür-
digsten Gegenstande der Yerehrung eingesetzt. 

Én azt hiszem, ehez nem kell commentár. De hát 
csak nem kivánja senkisem komolyan Tóth Mihálytól, 
hogy Szászországba, Helvéciába, Angliába, Skóciába men-
jen liturgiát tanulmányozni; hogy igy önállóan, saját 
ÍUrkészése után irja meg azoknak történetét, saját közvet-
len Ítélete után adja azoknak ismertetésé*' ?! Bizonyára 
nem ! De aki piacról ól, ne dicsekedjék saját termeléssel, 
vagy legalább maga főzze meg azt, amit ott nyersen 
veszen, s adjon valamit önállóan ott, a hol lehet, a hol 
módjában van ! 

Én ugy tudom, hogy a debreceni főiskola könyvtára 
elég gazdag hungaricumokban; mi sem volt Tóth Mi-
hályra nézve könnyebb és természetesebb, mint az, hogy 
legalább a magyar liturgia történetére nézve kisüssön 
valamit közvetlen látás után; e tárgyra vonatkozólag 
tanúsítson hát valami komolyabb tanulmányozást; mert 
nem értem különben: miért, mi célból, minő méltány-
lásra való kilátásból vállalkozott liturgika Írására ? ? . . . 
Csak nem számított talán ar ra : Homiletikám szerencsésen 
átsiklott a kritika árgus szemei előtt . . . próbáljuk meg 
ezt a másikat is! Minden jelek ide mutatnak. Tessék 
bárkinek elolvasni Tóth Mihály könyvének 12-ik parag-
raphusát s vele összehasonlitani P ö r d ő s „Agendájának" 
függelék részében a 254—262. lapot s T ó t h F e r e n c 
„Liturgikájának" (Győr, 1810.) XII. §.-át, s bizonyosan 
be fogja látni, hogy szerzőnk meg van szokva mindig 
csak a kész asztalhoz ülni ; sőt ugyancsak kínálkozni a 

* Megbocsát ismertető ur, ha e párhuzamos ismertetésből 
lapunk szűk tere miatt egy jó hasábot kihagyunk, Szerk. 

más véres verejtékével kiállított vendégségen. F ö r d ő s-
n e k nem lévén célja, könyve irányánál fogva, a mélyebb 
részletezés, egyszerűen, de gonddal adja a magyar liturgiák 
rövid ismertetését, a tanulmányozásra, utánnézésre fölhívó 
történeti adatokat. Tóth Mihály egy lépéssel sem megy 
odább. 

Fördős M é 1 i u s z J u h á s z P é t e r Agendájáról 
szólván, csak épen zárjel közt, megemliti, hogy m e g v a n , 
a k e c s k e m é t i f ő i s k o l a k ö n y v t á r á b a n : 
Tóth Mihály nyomatékot fektet ez adatra, azért is jónak 
látja tudtul adni a tudományos világnak, hogy „ m e g v a n 
a d e b r e c e n i k ö n y v t á r b a n . " Nos, szavazzunk 
sorjában ; keressük Meliusznak nem is ritka Agendáját; 
ebben áll a tudomány . . . megvan Sárospatakon is . . . 
halljuk Pestet, Pápát, a tudományos académiát! . . . 
Mily hálás tárgy, mennyi könnyen közölhető érdekes fel-
világosítás ; mily élvezhető vallás-erkölcsi korrajz ! Ke-
resnie lehetett és kellett volna a száraz történeti adatok 
alatt az í z l é s t, a benső f e j l é s i m o z z a n a t o -
k a t , melyek a magyarországi liturgiákban nyilván 
mutatkoznak, de ő ennek nem érzi szükségét. Mily sza-
badelvű nézetei voltak M é 1 i u s z n a k a házasságról; 
az esketésről mily gúnyosan nyilatkozik e tekintetben az or-
thodoxia ellen ; mily jellemző ezen kor lelkészeinek Ízléses 
irmodora, melyről D o b o s is azt mondta, hogy igazán 
„a polémia savába és borsiba van bemártva" (Egyház 
lap. 1847. 137. lap), hogyan érvényesül e polémia még 
raelotai N y i l a s I s t v á n n á l is, ki D á v i d 
F e r e n c , E n y e d i Gjy ö r g y ó s a s o c í n i a n u -
s o k ellen is jónak látja vitatkozni olyan ünnepélyes al-
kalommal, minő a keresztség (1. Agenda 6-ik lap) ; minő 
világosság, mennyi jellemző adat S a m a r j a i J á n o s -
n á l azon idő egyházfegyelmére nézve (1. a XX-ik fejezet.) 
s mind ebből megint semmi, hanem van más, van olyan, ami 
oda nem tartozó, ami foltozgatás ; megírja, hogy M é 1 i u s z 
halálának háromszázados ünnepe 1872 dec. 15-én tarta-
tott meg; R é v é s z I m r e tartott emlékbeszédet s a 
főiskolai imateremben a h i t t a n s z a k i ö n k é p z ő 
t á r s u l a t s z a v a l t dicskölteményt B a l o g F e -
r e n c z hittanártál." Gondolom: szerző is jelen volt; 
mert hiszen arra már magam is kíváncsi lettem volna, 
h o g y a n s z a v a l h a t e l e g y t á r s u l a t e g y 
k ö l t e m é n y t . ? ? . . . Aztán legalább a mások által 
egybehordott történeti adatokat egészítette, vagy pótolta 
volna ki a szükségesekkel. A magyarországi lutheránus 
egyházról szólván, szóról szóra veszi át Z s a r n a y t (L. 
Paptan 13. 1.). Megáll ott, a hol Zsarnay megállt; neki 
a M a r g ó c s i által szerkesztett „Alkalmi beszéd-
tárról" nincs tudomása; pedig ez lényegesen hozzá tar-
tozik a történethez s uj izlés kezdő pontja a lutheri egy-
házban, hoí a hivatalosan kiadott formulárékhoz való 
ragaszkodás csak a legújabb időben kezd kissé lazulni, 
természetesen a szép, a helyes javára és előnyére. 

Idáig terjed Tóth Mihály liturgikájának b e v e -
z e t ő s t ö r t é n e t i része. Ezután az elvi részből az. 



á l t a l á n o s l i t u r g i c a áll előttünk; két szakaszt 
foglalva magában, a „cultusról általában" s „a keresztyén 
cultusról különösen" cini alatt. Elgondolhatjuk, hogy 
akinek dereka a könnyebb munkánál is oly gyöngének 
bizonyul be, mint láttuk, hogyan bánik el az oroszlán-
részszel ?! Igazán nem tudom, hoanan essem neki az 
egésznek, mihez nyúljak., mit ismertessek. 

Egyelőre, egy fogatul, csak a „cultusról általá-
ban" cimü fejzetet veszem vizsgálat alá. Tiz lapot foglal 
az egész magában s hogy ebből mennyi a Tóth Mihályé, 
beszéljenek a számadatok. A 13. §. Hagenbach 3. §-ának 
halvány kopirozása, oly módon, hogy az itt található igen 
tartalmas jegyzetek, Tóth Mihálynál egy-egy kikezdést 
adnak ki. A 14. §. ugyancsak Hagenbach 4—5. §-ából 
került elő. A 15. §.,-a hozzá ragasztott alsó jegyzetekkel 
együtt, a nevezett forrás 8. §-ának másolata, átgyuratván 
onnan különösen a 3, 5, 7, 8-ik jegyzet, azzal a különös 
alkalmazással, hogy mig Hagenbach az ott elmondottakat, 
már a „ k e r e s z t y é n , cultusról különösebben" cim alatt 
hozza elő, szerzőnk, hogy ne követhessük őt forrásának 
forgatásában, egy fejzettel e l ő b b hurcolja be. A 16. 
§-nál, bántván talán őt az elkövetett hűtlenség, ismét be-
tér Hüffelhez s ennek veszi át 7. §-át. Azt az igazság 
nevében ki kell jelentenem e kimutatásnál, hogy itt a 
forditás már nem olynemü, mint a fentebb közlött szembe 
állitásnál láthattuk ; nem szószerinti, hanem most ezt, 
majd amazt a passust ragadja meg ; a szerint, amint Ha-
genbach erős nyelve enged Tóth Mihály forditási képessé-
gének; természetesen az ide-oda való kapkodás betekin-
tés azt eredményezvén nála, hogy tárgyalása összefüggés 
nélküli s érthetetlen. Csak egy rövid példát, mint fordítja 
szerző Hagenbachot. 

T ó t h M i h á l y 24. l a p . 

Ámde a cultus, a keresztyénnek nem csak köteles-
sége, melyre magát lelkiismeretében érzi kötelezve, hanem 
inkább k e d v , alkalom és szivszübsóg is egyszersmind, 
h o g y é l v e z z e a z ö r ö m e t , m i s z e r i n ' t ő i t t a 
l ó t m a g a s s á g á n o l y k ö z e l á l l a l e g f ő b b , a 
l e g d i c s ő b b v a l ó h o z , szóval hogy lássa és kós-
tolja, mely igen jó legyen az ur, ugy de az élvezet, i t t 
a l e g t i s z t á b b l e l k i e m b e r r e n é z v e , n é m a 
lelkiismeret dolga. A lelkiismeret minden bizonynyal fé-
kezheti az élvezetet, ha talán ez mint m ű é l v e z e t , 
túllépőé a határt, de azt nem szülheti, sem annak magát 
át nem engedheti. Az istenével békés lelkiismeret két-
ségkívül nélkülözhetlen föltétele (conditio sine qua non) 
az épületes isteni tiszteletnek, de a lelkiismeret mint ilyen 
sem nem imádkozik, sem nem énekel, sem nem örvend 
az úrban ; m á s s z ó v a l ez a n n y i t t e s z : Áldjad 
én l e l k e m a z u r a t , és m i n d e n b e l s ő r é -
s z e i m a z ő s z e n t n e v é t . (Zsolt. 103. 1.) 

H a g e n b a c h 5—6. lap. 

Aber der Cultus ist dem Cbristen nicht nur eine 
Pflicht, zu der er sich im Gewissen verbunden fühlt; er 

ist ihm L u s t, Angelegenheit, Bedürfniss des Herzens, 
e r g e n i e s s t u n d f r e u t s i c h g e n i e s s e n 
z u ( l ü r f e u d a s H ö c h s t e u n d H e r r l i c h s t e , 
schmecken zu dürfen, wie freundlich der Herr ist. Genuss 
aber, — h i e r d e r h ö c h s t e , d e s s e n d e r 
M e n s c h f á h i g l s t , — ist nicht Sache des Gewis-
sens. Das Gewissen kann allerdings den Genuss beschrán-
ken, wo er n i c h t M a s s h á l t , aber ihn erzeugen 
und sich ihm hingeben wird es nicht. Das in Gott beru-
higte Gewissen ist wohl unstreitig das erste Erforderniss 
(conditio sine qua non) zu einem gesegnetenGottesdienste ; 
aber das Gewissen, als solches, betet nicht, das Gewissen 
lobsingt und jauchzet nicht dem Herrn. Da h e i s s t e s : 
„w a c h a u f i n é i n H e r z u n d s i n g é . ! " oder: 
„ m e i n e r s t G e f ü h l ( n i c h t e t v a : m e i n 
e r s t G e s c h á f t ) s e i P r e i s u n d D a n k." 

Más szavakkal, szerző ur, ez nem annyit tesz, hogy 
á l d j a d é n l e l k e m a z u r a t é s m i n d e n b e l s ő 
r é s z e i m a z ő s z e n t n e v é t , hanem igenis Hagen-
bach kimerítően azt fejtegeti, hogy a cultus, már az ó 
szövetség felfogása szerint is, különösen a s z i v dol-
ga s azt vitatja, hogy sem S c h l e i e r m a c h e r n e k 
vallásából, ki ennek alapjául az ismeretes „Abhángigkeits-
gefühlt" tette, sem pedig S c h e n k e l é b Ő I , ki ilyenül 
a „lelkiismeretet" fogadta el, nem következhetik igaz cul-
tus, melynek jelleme nem a rideg kötelessógszerüség, 
hanem az, hogy az a szivnek jól eső valami. Oly mély-
reható vonás, a mely megkülönbözteti a ker. cultust a 
paganismus és judaismus cultusától, a protestantismusót 
a chatolicismusétól, melyekben, mint tudjuk, acultus-cse-
lekvények nem voltak egyebek mint az istennel szemközt 
elvállalt terhek törvényszerű, kénytelen, kelletlen lero-
vásai. Hanem persze, hogy az ilyen fejtegetéseknél Hagen-
bachot megérthessük, ismernünk kell m a g u n k n a k is 
a vallás felfogására nézve időnként fölmerült különféle 
nézeteket; s az egész történelmi és speculativ theologiát; 
mert hiszen nem hiába nevezte Schleiermacher a gya-
korlati theologiát s igy ennek egyik részét, a liturgikát 
is, a theologiai stádiumok k o r o n á j á n a k , P l a n k 
pedig azok v i r á g á n a k . Ismerni annyival is inkább, 
mert egy „gyakorlati hit nyilvános rendes tanárával", 
szemközt ez igen természetes követelmény s enélkül 
„gyakorlati hittant" nem az, hogy i r n i, de még f o r-
d i t a n i s másokból k i v o n a t o z n i sem lehet. 

(Vége köv.) 
M i t r o v i c s G y u l a . 

B E L F Ö L D . 

A b u d a p e s t i p r o t e s t á n s o r s z á g o s 
á r v a e g y l e t f. hó 26-án tartotta az evang. egyház nagy 
termében évi k ö z g y ű l é s é t mely alkalommal f t . 
Szókács urnák buzgó imája után a gyűlés megnyittatván, 
felolvastatott az igazgató választmánynak az 1873-dik év-
ről szóló jelentése, melyben, dacára a mult év szomorú 
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emlékeinek, örömmel tekint vissza a választmány egy 
bizonyos tekintetben a lefolyt évre, a mennyiben ha 
egyik kezével sebzett is az Ur, de a másikkal gyógyított ; 
megszaporitá ugyan hazánkban az árvák számát, de 
egyszersmind az árvák iránti részvétet, humanistikus 
érzelmet felkölté a nemzet fiainál s leányainál oly mérv-
ben, mint ez alig vala reménylhető. Mely jelentés sze-
rint továbbá a mult évi bevételek 1367 forint 87 krral 
szaporodtak az előbbi év bevételeihez képest, csak-
hogy viszont szaporodtak a kiadások is, s a tőkéből 1639 
frt. 59 krt kelle kölcsönözni, mely kölcsön vagy hiánylat 
azonban rövid időn törlesztve leend, miután az árvaházi 
naptár tiszta jövedelme az 1000 frtot meg fogja közelíteni, 
s miután a gyülekezetekhez intézett felhívásnak igen 
szép eredménye mutatkozik. Az intézetben 58 árva ápol-
tatott, kik dacára a két izben is dühöngött járványnak, 
egézségben jöttek át mindannyian az uj évbe. Az uj ár-
vaház építéséhez az év folytán beállott kellemetlen pénz-
viszonyok miatt nem lehetett hozzákezdeni. A tagok száma 
az év végén volt: Alapító (1000 fttal) 3 ; alapítvány tevő 
35 ; rendes 624, rendkívüli 182. Bevétel volt : adakozá-
sokból : 6751 frt. 41 kr, 581 rendes tag fizetett 3498 ft, 
159 rendkívüli : 477 frtot, kamatokból s tandijakból 266 
frt 79 kr.; összesen 10,993 frt. 20 kr. A kiadások tettek: 
12,632 frt. 79 krt. A vagyoni állás jelenleg, a ház vétel-
árában, alapitványlevelekben s kézpénzben, 46,980 frt 
9 kr. ós egy 864 négyszög ölet tevő telek a meghosszab-
bított füzfa-utcában. 

Ezen jelentés felolvasása után az elnökség jelenté, 
hogy a számadásvizsgáló bizottság a számadásokat meg-
vizsgálta, s a pénztárt teljesen rendben találta; ebből folyó-
lag Hornyánszky Viktor pénztárnok ur, a közgyűlés szives 
köszönetének kifejezése mellett az 1873-ki számadás terhe 
alól felmentetett. Majd Ballagi M. elnök ur felhívása foly-
tán az egylet fő-pártfogónő-jéül (Patroness) gr. Teleky 
Sándorné asszony közfelkiáltással megválasztatott, kit Szé-
kács ur a közgyűlés érzelmeit hűu tolmácsoló meleg sza-
vakkal üdvözölt, kifejezve azon örömet és reményt, melyet 
a közgyűlés a nemeslelküségéről és fáradhatlan tevékeny-
ségéről ismeretes grófnőnek egyletünk részére történt meg-
nyerése fölött érez. 

Az újonnan módosított alapszabályok értelmében 
mind az igazgató választmány, mind a női bizottság új-
ból levén alakítandó, az elnökség ugy saját, mind a vá-
lasztmány s női bizottság nevében tisztét leteszi és azon-
nal uj választás rendeltetik. A szavazatok beadása után 
Takács János ur indítványára Ballagi M. ós Benedikty 
György volt elnök és alelnök urak irányában öt évi szi-
ves és sikeres fáradozásaikórt a közgyűlés hálás köszönete 
jegyzőkönyvileg kifejeztetik, és ezzel a gyűlés Schrancz 
evang. leik. ur buzgó imájával berekesztetett. 

A szavazatok az ezzel megbízott választmány által 
felbontatván, következő eredmény tapasztaltatott. Az igazgató 
választmány tagjaiul megválasztattak: Kochmeister Fri-
gyes, Várady Károly, Ballagi Mór, Benedicty György, Dr. 
Bókay József, Farkas József, Dr. Grünwald Róbert, Ha-

berern Jouathán, Hornyánszky Viktor, Dr. Jelenik Zsigm., 
Kovács Albert, Székács József, Skita Mihály, Takács 
János, Török Pál. Az elnököket a választmány vála^z-
tandja saját kebeléből, ha szabad jósolnunk : az előlneve-
zett Kochmeister és Várady urakat. A női bizottság tag-
jaiul: Lidemann Róza, Beliczay Róza, Cséry Ida, Fuchs 
Karolina, Haberern Róza, Hunfalvy Karolina, Gr. Károlyi 
Viktorné szül. Degenfeld grófuő, Kochmeister Karolina, 
Marschalkó Júlia, Schneider Zsuzsánna, Székács Júlia, 
Tisza Kálmánná szül. Degenfeld grófnő, Walaszky N., 
Zsigmondy Vilma úrhölgyek. 

Az uugi ref. egyh-.megy ének tavaszi közgyűlése. 

Az ungi ref. egyh.-megyei közgyűlés február 16-ik 
s következő napjain tartatott meg Putka Helmecen, A 
gyűlés érdekesebb mozzanatai e következőkben foglalhatók 
össze: Nt. Szabó András esperes ur, templomi isteni tisz-
telet után, igen szép és buzgó alkalmi imában az Ur 
áldását és segedelmét kérve tanácskozmányainkra, a gyű-
lést megnyitotta. Ezután msgos Bernát Zsigmond segéd-
gondnok igen megható beszédben előadta a tanácskoz-
mány tárgyait, beszéde folyamában lelki fájdalommal 
említi meg azon vallásos közönyt, mely nemcsak egyh -
megyónkben, hanem az egész országban el van terjedve; 
melyet megszüntetni, s híveinkben a vallásos ügyek 
iránti érdeket felkölteni elodázhatlan szent kötelességünk 
annyival is inkább, mert a mulasztás s késedelmezés 
igen sok kellemetlenségnek, szellemi és anyagi veszteség-
nek lehet előmozdítója és szülője. Örömmel tudatta a 
közgyűléssel könyvtárunk állapotát, a mennyiben évenkint 
több száz darab könyvvel szaporodik, s a szellemi kikép-
zés ez által is meg van könnyítve. Óhajtandó azonban, 
hogy a könyvtár Ungvárra, mint központba tétessék által, 
s e tárgyban indítvány is tétetett s egy választmány 
bízatott meg a tervezet elkészítésével. Iskoláink állapota 
kedvezőnek mondható, s ha e tekintetben némi kívánni 
való van még, az részint a dühöngött járványnak, részint 
pedig az országos nyomasztó körülményeknek róható fel. 
Egyházmegyénk tisztviselői minden három évben újonnan 
választatnak, a választásnak még a mult évben kellett 
volna megtörténni, azonban a ckolera-járvány miatt ez 
évre maradt; most tehát az egész tisztikar nevében 
Bernát Zsigmond ur leköszönt ; beszéde, melyben bucsut 
vett s az eddigi bizalmat megköszöné, oly megható vala, 
hogy általános részvétet gerjesztett. 

A beérkezett szavazatok felbontatván, az uj tisztikar 
következőleg alakult meg: esperes Szabó Audrás, világi 
segédgondnok Bernát Zsigmond, egyházi tanácsbirák: 
Rásky Endre, Lesnyánszky György, Makay Dániel, Ko-
máromy József, Németh Imre, Pazar István. Világi ta-
nácsbirák: Horváth Gábor, Böszörményi József, Kovács 
Károly, Berhely Ödön, Szomráky István, Gulácsy Károly. 
Pénztárnok : Makay Dániel. Ügyvéd : Olcsváry József. Egyh. 
jegyzők : Orémus Dániel, Pazar József, ifj. Szabó Endre. 
Világi jegyzők: Terestényi Dániel ós Mokcsay István. 



Tiszteletbeli ügyészekül kineveztettek : Gortvay János és 
Szabó Győző. 

A halálozás által megürült beési egyházba ifj. Szabó 
Eadre palágyi lelkész, a bátfiba Szabó László segéd-
lelkész, a szürteibe Szabó Sámuel lemondása követ-
keztében Szabó Lajos s.-lelkészt választattak s meg is 
erősittettek. Érdekes vita fejlődött ki a felett, hogy 
miután a tanitóváltozások ő«zszel történnek : mely 
időben kötelesek a változni kívánó tanítók az egyházaknak 
felmondani és viszont ? Erre nézve elhatároztatott, hogy a 
felmondás mindkét esetben junius hóban eszközölhető, s 
erről az esperes azonnal tudósítandó. 

Erősen érzi egyházmegyénk egy népiskolai alkal-
mas erkölcstan s egyháztörténelmi kézikönyv szükségét. 
Tudomásunk szerint a superintendentia által ily kézi 
könyvek készítésére már pályázat is hirdettetett; azonban 
ily alkalmas könyvek létezéséről még eddig semmi tudo-
másunk nincs. Erre nézve inditványoztatott, hogv az 
egyh.-megye a superintendentiát keresse meg iíy szük-
séges kézi könyvek készíttetése végett. 

Kovács Károly vil. tanácsbiró egy közös magtár 
alapítását indítványozta, melynek célja lenne a jelen kö-
rülményekhez hasonló időkben a szükségben levők se-
gélyezése ; örömmel elfogadtatott. 

A b. e. Horváth Mária által egyházmegyénknek 
hagyományozott tőke kamatja ez alkalommal következőleg 
osztatott ki: szükségben levő s építkező egyházak segélye-
zésére 2000 f r t ; szegény Özvegy tanítónőknek 152 f r ; elemi 
csapások által sulytott papoknak s tanítóknak 105 f r ; 
szegényebb tanítók segélyezésére 848 f r t ; papok segélye-
zésére 735 f r ; jelesebb tanítóknak ösztöndíjul 170 írt. 
Összesen 4010 frt. 

Ezek voltak a gyűlés főbb eseményei, melyeket a 
nt. szerkesztő ur engedelmével e lap olvasóival közölni 
kívántam. F t i r j é s z I s t v á n , 

ungvári segédlelkész. 

A salgó- tarjáni ágost. hity. ev. egyház kegyeletes 
tartozása. 

Midőn Salgó-Tarjánban megérett azon eszme, hogy 
kebelében egy protestáns egyház alakuljon, s midőn az 
anyagi áldozatok biztositák alapját és lételét; akkor ezen 
egyházmegye érdemteljes főesperese, nagytiszt. P é k á r La-
jos tamási lelkész ur egyik kiváló gondjai közé sorozá azt 
hogy a feltett szándék megtestesittessék és hogy az uj 
egyház valóban s mielébb meg is alakuljon. És ez nem 
csekély fáradság volt. Mert a ki tudja, mily nehéz a 
több apróbb, kisebb s többfelé tartozó leányegyházak vi-
szonyát lelkészeikkel ós anyaegyházaikkal szemben rendezni, 
az tudni fogja azt is, hogy azon leányegyházaknak anya-
egyházzá való á'alakitása nem csekély figyelmet, gondot 
és táradságot igényel. A nevezett főesperes ur pedig 
mindezen gondot és fáradságot igen szívesen és lelkesen 
teljesité, a helyszínén a hívek összeírása és a lelkész 
fizetésének meghatározása végett több alkalommal szemé-
lyesen megjelent, szóval és tettel buzdította az uj egy-

házat nagyfontosságú céljának elérésében. És az uj egy-
ház hivei ezen őszinte és lelkes eljárás emlékét mélyen 
szivökbe vésték, kegyeletes tartozásuknak padig azzal vél-
tek legalább részben eleget tenni, hogy a főesperes ur 
számára köztiszteletben, szeretetben és becsülésben álló 
kiérdemült superintendensünk, főtiszt, dr. Székács József 
ur olajnyomatu arcképet csináltatták meg, és azzal őt 
boldog házassága 33-dik évfordulóján meglepték. — Az 
emléktárgy egy irattal küldetett meg nt. Pékár Lajos 
főesperes urnák, melyet ő szívesen fogadott és egy melegen 
irt válaszban meg is köszönt, közlöm mindkettőt. 

A salgó- tarjáni ágost. hitv. ev. egyház közgyűléséből. 
Nagytiszteletü főesperes ur ! 

A közjót őszinte s valódi apostoli buzgalommal elő-
mozdító nemes lelkek legszebb ós legnagyobb jutalma volt 
mindig azon elismerés, amely osztályrészökül jutott azok-
tól, kiknek ügyében és érdekében működtek. Ily őszinte 
és apostoli buzgóságot tejtett ki nagytiszteletü főesperes 
ur akkor, midőn salgó- tarjánban és vidékén az ágost. 
hitv. ev. egyházat megalkotásában s létesitélében nemcsak 
gyakori levelezéseivel, de a helyszínén való többszörös 
megjelenése alkalmával élő szóval és buzdítással volt ke-
gyes segélyezni, Engedje meg Nagytiszteletüséged, hogy 
ha ezen buzgósága s egyházunk irányába tanúsított 
figyelme emlékül szivünkben megmarad, s hogy ha hála-
érzettel mondunk mindezekért köszönetet. És nem ok 
nélkül, mert körünkben az evang. egyház megalkotása két 
nyomós okból égető szükség vala. Idvezitőnk a Jézus 
Krisztus egyházának bivei valamint mindenütt, ugy ki-
vált ez elszigeteltségben szomjúhozták az ige hirdetését. 
De a közmivelődés maga is azt parancsolta, hogy itten a 
rom. kath. egyházak által környezett helyen szólaljon meg 
a világosság szava, a mely fennen hirdesse és tanúbizony-
ságot tegyen arról, hogy „lélek az Isten, s lélekben és 
igazságban kíván imádtatni." Csekély vala azerő,amely-
lyel e nem csekély nehézségekkel összekötött vállalat ke-
resztül viteléhez fogtunk. 

De bíztunk és hiszünk Istenben, őseink példája lel-
kesitőleg hatotta át kebleinket, más számtalan histokona-
ink hason helyzete buzcitólag és lélekemelelőleg ,fokozta 
akaratunkat, s leginkább a közöttünk uralkodó s elterje-
dett nemes elhatározás s az emberbaráti és hitrokoni se-
gítségben vetett bizalom és remény valának azon tám-
pontok, melyek arra ösztönöztek bennünket, hogy pro-
testáns egyházunk emelkedésére s a közművelődés elő-
mozdítására egy testté tömörüljünk és igy rendeltetésünk 
célja felé közeledjünk! Hogy pedig várakozásainkban és 
reményeinkben Nagytiszteletüségeddel szemben nem szé-
gyenültünk meg, bizonysága azon őszinte jó akarat, mely-
lyel ügyeinket felkarolta s figyelemmel kis,'rí azokat most 
is. íme ily szép szerep jutott Nagyt. uraságodnak egyhá-
zunk megalkotásában. Áldja meg érette az ég ! Ez őszinte 
hálánk kifejezése. — De hogy legyen mégis valami külső 
tárgy, mely ezen egyház híveire emlékeztesse Nagytiszteletü 
uraságodat, közmegegyezés folytán kiérdemült superin-
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dendensünk főtiszt, dr. Székács József ur arckópét csi-
náltattuk meg s küldjük emlékül. Fogadja azt Nagytisz-
tiszteletü uraságod tőlünk szivesen, fogadja azt elismeré-
sünk s hálánk jeléül s fogadja azon őszinte kivánságunk 
kíséretében, hogy a Gondviselés protestáns egyházunk 
javára, díszére s kedves családja boldogságára még sok 
éveken át éltesse! — Ezek után megkülönböztetett tiszte-
lettel s hitrokoni üdvözlettel maradunk az ágost. hitv. 
ev. egyház nevében őszinte tisztelői Gömöry Sándor egy-
házfelügyelő. Terray Gyula, ev. lelkész. Herber Ágoston, 
másodfelügyelő. Dr. Vajda Ignác, presbyter. Yeisenbacher 
János, egyházi gondnok. 

Erre egyházunk a következő választ kapta: 
A nógrádi ágost. hitv. ev. főesperestőL 

Nagytiszteletü s Tekintetes Egyház! 
A legközelebb elmúlt napokban irántam tanúsított 

kiváló s nagybecsű szívessége egyrészt nemcsak hogy 
egészen váratlanul és — mint jól érzem —érdemen felül 
tüntetett ki, de másrészt — megvallom — igen-igen 
kellemesen mégis lepett s meghatott engemet. Várat-
lanul s érdemen felül tüntet ki igenis, mert hivatalos 
kötelességeim tartozó teljesítésének öntudatánál fogva, ily 
megjutalmazásra számot vagy tán épen valami igényt 
teljességgel nem tarthattam. Kellemesen meghatott pedig 
azért, mert legelőször is e kitüntetésemben ugy az egész 
Nt. s T. S.-Tarjáni egyház mint annak egyes hivei, 
különösen pedig általam kiválólag tisztelt Elöljáróságának 
ev. hitvallásunk s annak ügyvivői iránti tántorithatlan 
ragaszkodása igen is nyilván való; továbbá azért, inert 
épen annak emlékét kívánja szem előtt tartani, ki mint 
bátor előharcosa hitéletünk fentartásának, a legközelebb 
mult nehéz küzdelmekben, fáradhatlanul résen állani 
soha meg nem szűnt, a béke idején padig egyházunk 
szellemi és anyagi jólétének megállapításán következetes 
Jritartással működni legélénkebb örömét leié; s elvégre 
azért, mert szerény lakomba annak mintegy élő emléke 
száilásolá be magát, kit én ugy is mint egyházkerületünk 
főnökét, ugy is mint elöljárómat s hivataltársamat mindig 
kiváló t;szteletben tartottam s tartom most is, és kinek 
működési körében egyházi ügyeink vezetéséhez csekély 
erőmmel hozzá járulhatni én is szerencsés lehettem. 
Fogadja Nt. s T. egyház s annak igen tisztelt elöljáró-
sága ezen irántam tanúsított szivességeért forró köszö-
netemet, s legyen meggyőződve, hogy mind addig mig 
csak rajtam álland, egyházközségüket kitűzött célja 
elérésében szóval, tettel elősegíteni mindig első teendőim 
közé sorozandom. Fogadja azt ismételen s azon kívánal-
mamat csatolva hozzá, hogy a jó isten ugy az egész 
Nt. s T. egyházközséget, mint annak egyes tagjait, kiváló-
lag pedig kitünőleg tisztelt elöljáróságát legbővebb áldá-
sainak malasztiban részesítse s hitbuzgóságukat fentartsa. 
Ezek után kiváló tiszteletem nyilvánítása mellett marad-
tam Tamásiban 1874 febr. 19-éa a Nt. s T. Egyház-
község alázatos szolgája Pékár Lajos, főesperes. 

íme tegyenek e sorok tanúbizonyságot arról, hogy nem 
mindigaz anyagi jutalom az, melylyel a jót megfizetni lehet* 

hanem viszonozni leüet azt kegyeletes megemlókezóesel is, 
s tegyenek tanúbizonyságot arról is, hogy a kölcsönős és 
őszinte bizalom a hitbuzgóság emelésének egyik hathatós 
eszköze. Salgó-Tarján, feb. 23. 1874. 

T e r r a y G y u l a , 
evang. lelkész. 

Külföldi egyház és iskola. 

V i l m o s c s á s z á r Russtl lordhoz, a január vé-
gén Londonban tartott két protestáns meeting elnökéhezt 
a következő levelet intézte: 

Berlin, febrár 18. 
Megkaptam január 18-kán kelt levelét a nagy lon-

doni meeting határozataival együtt, valamint nagykövetem 
jelentését az e meetingen történtekrőJ. Fogadja őszinte 
köszönetemet a közleményért s személyes jóakaratának 
hozzá csatolt kifejezéseért. Kötelességem népem vezérének 
lenni a német császárok által az előbbi időkben százado-
kon át folytatott küzdelemben oly hatalom ellen, mely-
nek uralmát a világ egy országában sem találták a népek 
szabadságával ós jóllétével összeférhetőnek ; oly hatalom 
ellen, mely ha napjainkban diadalmaskodik, nem egyedül 
Németországban veszélyeztetné a reformatió áldásait, a 
lelkiismereti szabadságot és a törvény tekintélyét. Elfoga-
dom tehát a reám mért küzdelmet, teljesítve királyi kö-
telességeimet, és szilárdan bizva istenben, kitől segélyt 
kérünk a győzelemhez; elfogadom azt a mások vallására 
való tekintet és az evangeliumi kegyelem szellemében, 
melyet elődeim államaim törvényeivé és igazgatásának 
jellemvonásává tettek. 

Kormányom legújabb rendszabályai nem gátolják a 
római egyházat vagy a vallás szabad gyakorlását hivei 
részéről; csak az ország törvényhozásának adják meg a 
függetlenség biztosítékai egynémelyikét, melyek más or-
szágoknak már rég birtokukban vannak s melyekkel egy-
kor Poroszország is birt a nélkül, hogy a római egyház 
azokat vallása szabad gyakorlásával összeférhetetlennek 
tartotta volna. 

t n kezdettől fogva bizonyosan tudtam s örvendek 
az ön levele által nyújtott bizonyítéknak, hogy küzdelem-
ben nem fogom nélkülözni az angol nép rokonszenvét, 
melylyel népem és királyi házam oraniai Vilmos napjai 
óta sok és tiszteletreméltó, közösen folytatott küzdelem 
emléke által van összekötve. Kérem önt, szíveskedjék le-
velemet legszívélyesebb köszönetem kíséretében a resolu-
tió aláíróival közölni. 

RÉGISÉGEK. 
Némely adatok a sió-marosi reform, egyház 

történetéből. 
Quartus Fatens Providus Michaél Takács in Possessione 

Siófok Cottus Weszprém. ingr. degens Catholicus anno-
rum círciter 58. jur. examinatua fassus est. Ad 1-um. 



A Tanú mintegy másfél esztendős korátél fogva Fokon 
nevelkedvén és állandóképpen lakván, vallya letett hite 
után, hogy gyermekségben itten Maroson egy testvér 
báttya Bak György nevü gazdánál szolgálatba lévén, 
annak látogatására sok izben eljött, s alkalmas időkig is 
múlatott, itten Báttyánál akkoron tapasztalta, hogy itt 
alig volt két három ház fából, a többi pedig tsak föld-
házak és likak voltanak. mind a két rendbelit összevévén 
is, alig tett tizenkét számot; hanem minekutánna a Tanú 
mintegy tiz esztendős korában Fokról Pátyra Vas Vár-
megyében felszakadott, következésképpen ez előtt mintegy 
40 esztendővel kezdett gyarapodni és azótátol fogva szál-
lották többen meg. Ad 2-um. Miolta ezen Helység meg-
szállitatott, eztet a Tanúnak emlékezetére mindeddig kál-
vinista emberek lakták. De az előtt, úgymint Rákótzi 
háborúja után, Oratoriumok itt nem lévén, tsak egy 
házatskában gyülekeztek öszve könyörgésre, bizonyos 
György Deák Mesterek volt, azután pedig Prédikátor 
mikor és kinek engedelméből hozattatott ide, gondja a 
Tanúnak arra nem levén, bizonyosan nem tudja. Ad 3-um. 
Ezen Marosi Helységet nevezet szerént Helységek környül-
veszik, úgymint Fok-Szabadi ns. Veszprém vármegyében 
levő Helység Marostul csak annyira vagyon, hogy egy 
tyukmony sült alatt könnyen oda lehessen menni, — Gyut 
mintegy fólfertály órányira, Ádánd egy órányira, Ságvár 
egy órányira, Város-Hidvég két órányira ns. Somogy vár-
megyében levő Helységek, a melyekben a kálvinistáknak 
szabad Exercitiumok vagyon. Ad 4-um. A Tauu már ak-
kor második feleségével lakott, mikor Marosiak maguk 
Oratoriumját kezdték épiteni, még az erdőt is tudja, a 
honnan az épületnek való fát hordották, ezekből letett 
hite után vallya, hogy ali? vagyon 25 esztendeje, miolta ezen 
Marosi oratorium fából, sövényből, náddal megfödözve 
Kálvinista módra felállíttatott, ki engedelmébül, a Tanú 
nem tudja, hanem gondolja, hogy Zichi Ádány akkori 
Földes Urnák hirivel. 

Quintus Fatens Providus Adamus Takács ibidemde-
gens, Catholicus Annorum circit. 70. jur. examinatus fassus 
est. Ad 1-um Rákótzi hadakozásától fogva a Tanú mindenko-
ron Ságváron, testi szerónt Fokon lakván s nevelkedvén, le-
tett hite után valya hogy Rákótzi Hartzát követő mirigyha-
lálkor ittennek ahol most Maros fekszik, alig volt hat ház, 
azután pedig mikor kezdették jobban szállani, bizo-
nyosan nem tudja, hanem azt vallya, hogy nem vég-
tölfogva gyarapodott annyira, a miben most van. Ad 
2-um. Ezen Helységben miolta föntáll, a Tanú emlékeze-
tére jobbára mindétik kálvinisták laktak, kivévén bizonyos 
Réthi János Pápistát, kinek marad íki most is laknak ; 
Prédikátor ide hozattatásának az első beállításának bizo-
nyos ideit a Tanú nem tudja megnevezni, hanem arról 
jól emlékezik, hogy Mirigy halálban azután is Mesterek 
volt úgymint bizonyos György Deák ne^ü, azután bizonyos 
Szetsődi nevezetű; akkoron a lakosok tsak közönséges 
Házban jártak könyörgésre. Ad 3-um. Ezen Marosi Hely-
séget nevezet szerént való Helységek veszik környül, 
úgymint Fok-Ssabadi, ezen ns. Veszprém vármegyében 

levő Helység Marostul tsak annyira vagyon, hogy egy 
tyukmony sült alatt is tsak könnyen oda lehessen menni, 
— Gyut mintegy félfertály órányira, Ádánd egy órányira, 
Saágvár egy órányira, Város-Hidvég két órányira, Nemes 
Somogy Vármegye Helységei, a melyekbeu a kálvinisták-
nak szabad Exercitiumok vagyon. Ad 4-um. Mostan fönt-
álló Marosi Oratoriumot hogy Marosi lakosok nem régen 
állították, a Tanú igen jól tudja még a fáját is 
honnan hordták, emlékezik, innen gondolja hogy maguk 
költségekkel, de ki engedelméből, nem tudja; az Orato-
rium pedig kálvinista módra sövénybül fábul, nád fe-
déllel vagyon felépítve. 

Sextus Fatens Providus Stephanus Cseh in Posses-
sione Ádánd, Cottus Sümegiens. adjacent degens, Helv. 
Confessionis, annor. circiter 74. jur. e aminatus fassus est. 
Ad 1-um. ATanu jóllehet ugyanUzorán született, de mind-
azáltal többnyire az fentnevezett Ádándi Helységben Ma-
rosnak szomszédságában nevelkedett és lakott, innen valya. 
hogy Kurutz világban földházakat másokkal öszvevévén, 
nem volt több tiznél vagy tizenkettőnél, mivel azon Há-
ború miatt a félelem miatt gyakorta a lakosoknak itt kel-
lett hagyni, és tsak midőn tsendesedett a Híboru, ós a 
Rátzság s Heiszternek népei eltakarodtak, akkoron szedték 
ezen kevés lakosok is össze magukat, Rákótzi hartzát kö-
vető mirigy halál után kezdődött azután lassanként ezen 
Helység száll itatni é*, a régi itt lakosok maradékinak szapo-
rodásábul nagyobbodni. Ad 2-um. Ezen Helységet miolta 
fent áll, a tanú emlékezetére leginkább kalvinista vallá-
súak lakták, Praedikator itten Rákótzi Háborúságában és 
azután nem volt, hanem bizonyos György Deák nevü, ós 
azután Szetsődi nevezetű Mesterek, a kiket mi kálvinisták 
Levitáknak tartunk, de az ilyeneknek se keresztelni se esküd-
tetni nem szabad. Hanem ezek után Hidvógről bizonyos Bajo-
mi nevü feleskütt Prédikátor hozattatott ide, de bizonyosan 
hány esztendővel ez előtt — nem tudja. Engedel-
met kérni akkoron szokás nem volt, mivel sem Vármegye, 
sem Földes ur nem ellenzette. Ad 3-um. Ezen Maros 
Helységet nevezet szerént való Helységek veszik kornyöl, 
úgymint Fok-Szabadi ezen ns. Veszprém Vgyében levő 
Helység Marostul tsak annyira vagyon, hogy egy tyukmony 
sült alatt is oda lehessen menni. Gyut mintegy fél fertály 
órányira, Kiliti fél órányira, Ádánd egy órányira, Saágvár 
egy órányira (Ádánd egy órányira, de Kilititől Maros 
esik másfél órányira), Város-Hidvég két órányira ns. So-
mogy Vgyében levő Helységek, a melyekben a kalvistáknak 
szabad exercitiumok vagyon. Ad 4-um. Tudja bizonyosan 
a Tanú, hogy ezen Marosi Oratorium ez előtt nem régiben 
ez előtt circiter 25 esztendővel itt való lakosoknak költ-
ségekkel fából és sövényből kálvinista módra állitatott lel, 
de ki engedelméből — nem tudja. 

Septimus Fatens Providus Sámuel Tihanyi in Posses-
sione Gyut Cottus Somogiensi adjacens degens Helv. Confes-
sionis annor. circiter 70. jur. examinatus fassus est. Ad 
1-um. Ezen Fatens Rákótzi Háborúsága után Gyutra Ma-
rosnak szomszédságában vévén magát, tudja, hogy ezen a 
helyen a hol most Maros fekszik, tsak egynehány Ház 



volt, de ennek bizonyos számát nem tudja, hanem azután 
mirigy halál után keztek némelyek ide szállani, és igy 
részszerint az uj szállásokból, részszerint pedig a lakosok-
nak szaporodásokbol kezdett lassanként ezen Helység ne-
velkedni. Ad 2-um. Bizonyos Réthi nevü Pápistán kivül, 
ezen Helységet a Tanú emlékezetére mindétig kálvinisták 
lakták. Eákótzi Háborúsága után volt itt bizonyos György 
Deák nevü Levita, azután pedig ehez hasonló Szetsödi nevü, 
ezeknek mindakettőjöknek a volt a hivataljok és kötelességek, 
mint Mestereknek, ezek után osztán bizonyos Bajomi nevü 
Prédikátor hozattatott ide, de ki engedelméböl és bizonyosan 
hány esztendőkkel ennek előtte — nem tudja. Ad 3-um. 
Ezen Marosi Helység közül nevezet szerént való Helysé-
gek vágynák, ugy mint Fok-Szabadi ezen ns. Veszprém 
Vgyében lévő Helység egy tyukmony sültnyire, Gyut fél-
fertály órányira, Kiüti félórányira, Ádánd egy órányira, 
Ságvár egy órányira, Város-Hidvég két órányira ns. So-
mogy Vgyében levő Helységek, a melyekben a kálvinis-
táknak szabad exercitiumok vagyon. Ad 4-uin. Tudja bi-
zonyosan, hogy mind György Deák mind Szetsödi és még 
Bajomi Prédikátor ideiben is könyörgésre tsak egy Ház-
ban jártak a Marosiak; hanem minekutánna Bajomi idei-
ben azon Ház elégett volna, Bajomi után más Prédikátor 
(kinek nevét nem tudja) ide jővén, építette a Helység 
maga költségevei a mostani Oratoriumot fából és sövény* 
nyel megfödve, kalvinista módra, de ki engedelméböl — 
nem tudja. 

Octavus Pátens Providus Mathias Németh ibidem 
degens, catholicus, Annor. circiter 76. jur. examinátus 
fassus est. Ad 1-um. A Pátens mintegy 40 esztendőtől 
fogvást Gyuton, az előtt pedig Mező-Szent Jyörgyön, ezen 
Helységtől mintegy két mértföldnyire lévőben lakott, ne-
velkedett, innét valya, hogy Rákotzi Háborúságában és 
azután is itt Maroson alig volt tiz Házatska, azokis job-
bára földlikakbol állók voltak. Gazdák ugyan jók lakta-
nak, mivel abban az időben a föld bő volt, és sok mar-
hákat lehetett tartani, hanem mirigy halál után kezték 
külsők is szállani, hogy részszerént ezekből, részszerént 
magoknak szaporodásábol lassanként nevelkedett ezen 
Helység emai napig, — hallotta pedig azt is az öregtől, 
hogy régente Maros Helység nem itt a hol most fekszik, 
hanem a keresztút mellett a mely az Enyéngi általkelőre 
szolgál, és hol mostanságis a régi templomnak falai, Há-
zaknak valóságos helyei mind meglátszanak — halyheztetve 
volt. Ad 2-um. Ezen Helységbe miolta fenáll, a Tanú 
emlékezetére, egyet kettőt kivévén, mindétik kálvinisták 
laktak. György Deák Levitát, bizonyos Szetsödi nevűt 
esmerte a tanú, tudja hogy itt voltanak, de ez a szó mit 
tegyen — a tanú nem tudja, hanem azt hallotta, hogy 
aki Levita kevesebb a Prédikátornál, és hogy a Levi-
táknak sem keresztelni, sem esküdtetni szabad nem volt, 
a mint a Tanú maga is tapasztalta, mivel a gyermekeket 
a szomszéd Helységekben a Prédikátorokhoz hozták ke-
resztségre, — Prédikátort pedig ezen Helységben hány 
esztendővel adtak ennekelőtte, ki engedelméböl hozták, a 
Tanú bizonyosan megmondani nem tudja. Ad 3-um környül 

veszik ezen Marosi Helységet nevezet szerént való Hely-
ségek, úgymint Fok-Szabadi tsak annyira vagyon, hogy 
tsak egy tyukmony süttig is oda lehet menni. Gyut mint-
egy félfertály órányira, Város-Hidvég két órányira, Kiüti 
fél órányira Gyuton túl, Ádánd egy órányira, Saagvár egy 
órányira a melyekben most is a kálvinistáknak szabad exer-
citiumok vagyon. Ad 4-um. A föntért okbol a tanú valja 
azt is, hogy itten a Marosiaknak Oratoriumok nem volt 
egyéb, hanem közönséges Házba jártak könyörgésre, ezt 
pedig a mostanit magok költségekkel fából és sövényből 
kálvinista módra nem igen régen építették fel, de ki 
engedelméböl — nem tudja. 

Nonus Fatens Georgius Méreg in Possessione Fok-
Szabadi Cottui Veszprem. ingrem adiac. degens Annor. 
circiter 70. juratus examinatus fassus est. Ad 1-um. Ezen 
Fatens születésétől fogvást mindez ideig azon Fok-Szabadi 
Helységben Marosnak szomszédságában szüntelenül lakik, 
innen valja hogy Kurutz Háború után egynehány házat 
itt lenni tud, de ennek számát nem tudja, hanem azt 
valja, hogy mirigy haláltól fogva s azuta szaporodott 
ezen Helység. Ad 2-um. Ezen Helységet a Tanú tapaszta-
lására kálvinisták lakták, Prédikátor pedig mikor hozat-
tatott ide és ki engedelméböl, bizonyosan nem tudja, — 
hanem az öregektől hallotta, hogy Kurutz világ előtt is 
volt ezen Helységben Prédikátor, de azt a Tanú maga 
nem tapasztalta, hanem önnön tapasztalásából valja, hogy 
Rákotzi hartza után bizonyos György Deák nevü, azután 
pedif Szetsödi nevezetű Leviták voltanak itten, de ezeknek 
se keresztelni, se gyóntatni és esküdtetni nem, hanem-
tsak azokat vihetik végbe, a melyeket szoktanak a Mes-
terek végbe vinni. Ezek után tudja hogy itt Prédikátorok 
voltak, de mikor hozattattakbe és ki engedelméböl — 
nem tudja. Ad 3-um. Ezen Marosi Helység nevezet sze-
rint való Helységekkel vétetik körül, úgymint: Fok-Sza-
badi egy tyukmony sütnyire, Gyut egy félfertály órányira, 
Ádánd egy órányira, Ságvar egy órányira, Város-Hidvég 
két órányira, a melyekben a kálvinistáknak szabad exer-
citiumok vagyon. Ad 4-um. Marosi mostani kalvinista 
Oratóriumnak felépítéséről a Tauu jól emlékezik, mivel 
szemeivel látta, hogy a fáját hordották, de bizonyos 
esztendeit nem tudja megmondani, se azt ki engedelmé-
böl épült fel fából sövényből kalvinista módra. 

Super qua pprio modo per nos peracta Inquisitione 
psentes Litteras damus Testimoniales. Sign. Weszprem 
die 29-a August. 1762. 

Joaunes Perczel Oottus Veszpremiensis Processualis 
Supremus Judlium mpr (L. S.) Andreas Esztergomi 
praelibati Cottus Jurassor mp (L. S.) Josephus Dravecz 
Dioecesan Veszpremiens. Vícarius Gralis, adhunc actum 
specialiter deputatus. mpr (L. S.) 

Közli : O r o s z i J ó z s e f . 



KÜLÖNFÉLÉK. 

* Jótékonyság. Sopron megyei Tompaházán lakozó 
tek. Alsó-Káldi Káldy József urnák neje : született néhai 
Chernekházi Chernel Cecília asszonyság a hegyes-kissomlai 
evang. templom oltárára egy 350 frt. értékű igen csinos 
gyóntató-kelyhet s hozzá való ostya-csészét hagyományo-
zott. Áldás és béke legyen hamvaival, az ég üdve bol-
dogítsa nemes szellemét! N. N. 

* A nagykőrös i reform, tanitóképezdében az 1868. 
38 t. cz. 102. §-ában elrendelt tavaszi népiskolai (elemi) ta-
nitóképességi vizsgák f. évi március hó 17-ikétől 21-ikéig 
fognak megtartatni. A vizsgára jelentkezni akarók bizo-
nyítványaikkal fölszerelt kérvényeiket az egyházk. tanitó-
képesitő bizottság elnökéhez nt. Filó Lajos úrhoz (Nagy-
Kőrös) március hó 10-ikéig benyújtani el ne mulaszszák. 
Nagykőrös 1874 február 24-én. Kiss Áron igazgató. 

* Derecskén a ref. lelkész választása f. hó 22 ikén 
ejtetett meg s kétszeri szavazás után S o l t é s z L á s z l ó 
s'z o b o s z 1 ó i leik. választatott meg 488 szavazattal, Lá-
possy János 169 és Boruzs Lajos 17 szavazata ellenében. 

* Dr. Vécsey Tamást , az eperjesi ev. főiskola 
eddigi igazgatóját s egyik jogtanárát, az okt.-ügyi minisz-
ter kinevezte e héten a budapesti egyetemre a r ó m a i 
j o g ny. rendkívüli tanárává. Melegen üdvözöljük e lap 
részéről is ugy e kinevezést, mint a kinevezettet. Dr. 
Vécsey ugy is mint kiváló képzettségű s igen sikeres mű-
ködésű tanár, ugy is mint előkelő szakíró, ugy is mint 
orsz. képviselő oly nevet vivott ki magának, hogy azon 
helyre, melyre kineveztetett, egyike a legilletékesebbek-
nek. Ez alkalomból jól esik konstatálnunk azt is, hogy 
valahára már nem szolgál nagyobb akadályul az egyetemi 
tanárválasztásoknál az, ha az illető választandó a prot. 
felekezetek valamelyikéhez (s ez esetben épen a ref. fele-
kezethez) tartozik ; bár nem mondható, hogy dr. Yécseyt 
elég korán vették volna észre azok, kik képességeit elébb 
is ismerték s kik az egyetemi tanszékek betöltésénél döntő 
befolyással bírtak. No, de inkább későn, mint soha ! Dr. 
Yécsey még mindig eléggé ifjú, hogy sokat hasson, al-
kosson és gyarapítson főleg azon fontos tantárgy terén, 
melynek ba előadása is olyan volt eddig, mint kézi-
könyve, akkor a joghallgató ifjúság valóban hozsánnát ki-
álthat dr. Vécsey elé, ki nemcsak ékesen szóló előadója, 
hanem eddigelé a legvilágosabb irója is a római jognak, 
s e mellett oly őszinte barátja az ifjúságnak, a milyen 
édes kevés van a mi pesti egyetemünkön. 

* Ta t r ang i Sándor Uzonban (Háromszék) megható 
jelenetet idézett elő, midőn a közgyűlés elébe ezen egyszerű 
s épen azért meglepő szavakkal lépett, hogy ő hosszú 
mértékletes életének takarékosság és szorgalom által 
szerzett gyümölcse nagyobb részét a nevelés oltárára kí-
vánta letenni, mert — úgymond — tapasztalta, hogy 
azon csekély tanulásnak, melyben ifjúságában részesült, 
hosszú élete folyamán mennyi kimondhatatlan hasznát 
vette ! Igen ! az öreg székely s volt katona-káplár Uzon-

ban egy népiskolát alapított, s annak alapjául — mint a 
„Nemere" irja — 24 hold jó minőségű szántót s 12,000 
darab cs. kir. húszast hagyományozott, melyből már 9000 
mondd kilencz ezer darabot meg is adott, ugy nyilatkoz-
ván, hogy még életében kívánja az iskolát virágozni látii . 
Éljen ! 

IRODALOM. 

A budai m. k. állami tanitóképezdék négy 
évi történetének vázlata. Dr . P e r e g r i n y E l e k 
intézeti gondnoktól. E 46 lapra terjedő füzet kiadásával 
a budai képezde igazgató-tanácsa négy évi mulasztását 
pótolja helyre, amennyiben az intézet négy évi fenállása 
óta nyilvánosan számadást még nem adott működéséről. 
A nőképezde, mint a jelen füzetben olvassuk, Zirzen 
Janka úrhölgy igazgatása alatt a legszebb virágzásnak 
örvend; a fiképezde fejlődését azonban eddigelé sok ked-
vezőtlen körülmény hátráltatta. Miután a zavarok oka 
meg lett szüntetve, azt hiszszűk, a fiképezde tanárai buzgó 
működésének sikerét setn fogja ezután semmisem akadályozni. 

Hugó Vik tor legujabb regénye: „1793 vagy a 
polgári háború," a Franklin-társulat kiadásában magyarul 
megjelent. Fordították Áldor Imre és György Aladár. 
A diszes kiállítású, a szerző arcképével ellátott, három 
kötetes műnek ára 5 frt. Ajánlanunk talán fölösleges. 
Ajánlás nélkül is oly kapósságnak örvend, hogy már ed-
digelé, megjelenése után két-három napra, mint halljuk 
százakra megy az eladott példányok száma. Aligha uj 
kiadásra nem lesz szükség. 

Az „Egyházi Re fo rm" 2-dik száma megjelent. 
Tartalma : A gymnasiumi vallástanítás. Philo mint val-
lásbölcsész. H a u s r a t h u t á n P. K. Énekek. S á n t h[a 
K á r o l y . Egyházi szemle: Angol rokonszenvek Német-
ország egyházpolitikai harca iránt. A hollandi egyházi 
krízis. 

A Franklin-társulat a maga kiadványairól egy 
könyvjegyzéket bocsátott közre, mely kívánatra bárki-
nek ingyen küldetik meg. 

A „Magyar Tanügy" most megjelent 2 dik fü-
zetének tartalma: A magántanulóság ügye. F i l ó L a j o s . 
Tanítóképezde-tanáraink egyesülése. D r . B a r t s c h S. 
A protestáns tanárok fizetése. W e b e r S. A tanárképzés 
ügye Németországban. A német érettségi vizsgálat. A 
közoktatási tanács véleménye a 68. 38. t.-c. revisiójáról. A 
porosz lelkészjelöltek állami vizsgálata. Jogi semínarium 
a marburgi egyetemnél. Irodalom: Lutter : Számtan. Dr. 
C s á s z á r K. Mentovich : Számtan. M a u r i t z R . 
Bodnár: Magyar nyelvtan. V o l f Gy. Riedl : Az ikes 
igék. S t e i n e r Z s. Pór : Róma történelme. M or ge n-
s t e r n H. Jánosi: Magyar alkotmány. S e b a s z t h a 
K. Természettani pályamunka, m r. Paedagogiai irodalom. 
Dr . H e i n r i c h G. Vegyesek. 



ADAKOZÁSOK. 
Adakozások a pesti orsz. protestáns árvaházra: 

Pápay Imre esperes ur a h a j d ú b ö s z ö r m é n y i 
r e f . egyház részéről 10 f r t ; a s a á p i ref. egyház részé-
ről 1 f r t ; a n . - u j v á r o s i ref. egyh. részéről 2 
f r t = 1 3 frt. 

B i e i b r u n n e r G u s z t á v ur, mint a bács-
szerémi ág. hitv. esperesség árvaházügyi elnöke a mon-
dott esperességbeli következő egyházak ós egyénektől az 
1873 évre szóló évi járulékok és adakozások fejében kö-
vetkező adományokat küldte be : Nagyt. Sztehló József 
ur glozsáni lelkésztől 3 frt, a szeghegyi egyháztól 3 frt, 
nagyt. Scultéty Pál, szeghegyi lelkész úrtól 3 frt, a 
bács-szerémi ág. hitv. ev. esperesség pénztárából 6 frt, 
nagyt. Stúr Dániel, érdemült főesperes úrtól 3 frt, a 
torzsai egyháztól 3 frt, nagyt. Tessónyi János torzsai 
leik. űrtől 3 frt, nagyt. Borovszky Károly, pivnicai leik. 
úrtól 1 frt, az ókéri egyháztól 6 frt. a kiskéri egyháztól 
3 frt, Gútwein született Scultéty asszonyságtól 3 frt. — 
Összesen 37 frt. 

Tóth Gábor ref. leik. ur S z a b a d s z á l l á s á r ó l 
1.8 forint 50 krajczárt; mely összeghez adakoztak: A 
reform, egyház 2 frt, Német Gábor 50 kr, Kovács József 
l frt, N. N. 50 kr, Péter János 1 frt, Dr. Helle János 
1 frt, Balogh Lajos 1 frt, Szalay Antal 50 kr, Dr. Sáska 
László 50 kr, Tóth Imre 50 kr, Varga Sár dorné 30 kr, 
Nagy Károly 50 kr, Péter Mihálynó 30 kr, Egy valaki 
30 kr, Ádám György 1 frt, Kovács Sándor 50 kr, Sze-
less László 1 frt, Hangyás Imre 50 kr, Púnak Sámuel 
50 kr, Pap Gergelyné 50 kr, Nagy Bálint 40 kr, Nagy 

Mihály 50 kr, P. Deli József 50 kr, N. N. 10 kr, N. N. 10 kr, 
Maller Mihály 1 fr,t Tóth Katalin 1 frt, Tóth Ilona 1 
forintot. Megjegyeztetvén egyszersmind, hogy ezen kivül 
az egyház a canon. visitatio alkalmával valamint eddig, 
ugy ez évben is 10 fttal segélyezendi az árvaházat. 

S z i l á g y i G á b o r ref. leik. ur 3 frt. 7 krt. 
melyből 1 fr, 47 kr. az ötvös-kónyi hivek febr. 15-ki 
perselyadománya ; 1 frt, 60 krt pedig a következő ifjak 
adtak házasságra lépésük alkalmával maguk és jegyeseik 
nevében; u. m. Farkas János 50 kr, Lőczi János 20 
kr, Lőczi István 20 kr, László János 10 kr, László Józs. 
10 kr, László István 10 kr, Dénesi Mihály 20 kr, Dénesi 
György 20 kr. 

Szerkesztői mondani va lók: 

K. J. urnák K. E . . . n. P. K. urnák L . . . n. 
P. J . urnák Gy . . . t t ; Sz. M. urnák T . . . ban 
Gy. F. urnák P . . . n ; B. J . urnák Cs . . . n ; Th . . . 
J. urnák: köszönettel vettük, de egy kis türelmet kérünk 
B. M. urnák Sz. F . . . tt. Nagy örömmel ós köszönettel 
fogadtuk, legközelebb közlendjük. H. J. urnák K . . . . n : 
ha csak tért szorithatunk, a közelebbi számban adjuk. 

Ő s z i n t e urnák. Fentebbi egyik közleményünk 
feleslegessé teszi a cikk közlését ; de különben ia óvakod-
nánk lelkészválasztási ügyben anonym leveleket közölni; 
de meg abban hogy valaki minden pressio gyakorlása 
nélkül ajánl valakit, u«m látunk semmi bűnt, és még 
azért, mert az illető az ajánlónak közel rokona, azért le-
het igen derék érdemes ember. 

öt tanítói állomásra. 
A mező-túri ref. egyház pályázatot nyit központi népiskolája IV. osztályában kél fi-, III* osztályában 

egy fi-, a felső részen egy 3 osztálylyal megnyitandó népiskolában egy fi-, végre az újvároson 4 osztályú 
népiskolájában egy fitanitói állomásra, mely utolsóhoz a körülményekhez képest az újvárosi ének-vezérség 
és előkönyörgés is kötve van. 

A központi tanítók fizetés©: 
1. Készpénz 5 0 0 fr t o. ó., lakbér 1 0 0 f r t o. é. az alapítványi pénztárból. 
2 . 12 köböl buza, 12 köböl árpa az egyház magárából. 

A felsör eszi és nj városi tanitók fizetése: 
1. Készpénz 1 0 0 fr t , melyből az iskola-termet* füttetni kötelesek. 
2. 4 0 köböl buza, 4 0 köböl árpa az egyház magtárából. 
3. Lak az iskola épületében, melynek belső tisztogatását saját költségükön eszközölni tartoznak. 
Az újvárosi tanítónak prédikácziós halottól 1 fr t , énekszóstul 50 kr. o. é. 
A megválasztandó tanítók tartoznak állomásukat legfeljebb f. é. ápril 24- ig elfoglalni. A hely-

ben felállítandó tanítói nyugdij-intézetbe lépésre, a rendszer változása esetén az egyház által reájok bízandó 
bármely népiskolai osztályok vezetésére köteleztetnek. 

Pályázók bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványaikat f. é. március 24-ig, mint a pályázat 
határ idő zárnapjáig alulírotthoz küldjék be. 

Mező-Turon, 1874 . február 23 án. Mészáros Endre, 
— főgondnok. 

Fe ős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : ű r . Bal lag! Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutscli testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pesten, 



P R O T E S T A 1 T S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., eisö emelet. 

Kl<5íizetési tlijs 
Helyiben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Kik neeyeflévre fiamat elő, előfizetésük lepjitására kéretnek 
Teljes példányokkal még szolgálhatunk. 

Nyilt levél Farkas József hittanár 
úrhoz. 

Tisztelt barátom uram ! Volt idő, mikor én is 
szorgalmas napszámosa valók e lapoknak, sőt a hír-
hedt pátens korában a küzdők első sorában állot-
tam: azonban pályám más partra vetett, honnan 
mint a pásztorgyermek elmerengve vártam, „dum 
defluit amnis", vagy távolról hallgattam a szél 
zúgását, vagy a vihar bömbölését, a mint most 
gyűrűkbe szedte a folyam sima tükrét, majd fene-
kestül felkavarta a folyamot, a melyen egyházunk 
hajója úszik. Most sem szólalok fel s eddigi hall-
gatagságomban maradok, ha tisztelt barátomnak a 
P. E. I. lap 7. s 8 ik számában egy baranyai ba-
rátjához intézett levele meg nem jelen. 

Mondhatom, nagy érdeklődéssel s komoly figye-
lemmel olvastam a szép ás tanulságos levelet; de — 
engedjen meg ba kimondom — engem nem elégített 
k i ; megmondom okát, miért. 

Tisztelt barátom egy sötét képet állított fel s 
e kép a prot. egyház, különösen a prot. papság 
jelenlegi helyzete, s e sötét kép egyik oldalát kel-
lően meg is világította; de homályban hagyta a 
másikat is nem mondta ki nyíltan, leplezetlenül—nem 
vitatom, kiméletből-e vagv a viszonyok nem isme-
rése miatt — „In te est pernicies tua Izrael !* Igen 
is a mint megváltozott 1848 óta a nép jelleme s 
gondolkodásmódja, ugy megváltozott a papság mo-
dora s magaviselete is, s a szabadon bocsátott nép 

magára hagyatván, lett ami most, a szabadságot 
féktelenségben keresővé. 

Mert tegyük szivünkre kezünket s kérdjük 
önmagunkat, hogy átalában olyan-e a mostani pap-
ság, mint volt a 48 előtti, s nolle velle azt kell 
felelnünk: Nem. Képet fogok tisztelt barátom uram 
elé állítani, kivül belől kiszínezett képet s ítélje 
meg: elfogulatlanul, hogy jogos e egészben a panasz, 
s jogosak-e a feljajdulások, hogy a papság tekin-
télye sülyed, Tudom hogy darázsfészekbe nyúlok s 
fejemre zúdítom a bálványimádók egész kasát; de 
mit nekem az ő zsongásuk, bongásuk, ha gyógyítani 
akarok azon elv szerint: „iinmedicabile vulnus ensö 
recidendum ne pars sincera trahatur." Tudom azt 
is, hogy epével öntik le nevemet a zuglapok ha-
sábjain; de mit törődöm azzal, midőn nem csekély 
személyemről van szó, hanem egyházam ügye s jö-
vője forog kérdésben. 

Álljon meg tisztelt barátom egy Tóth Ferenc, 
Apostol Pál, s Balogh Péter tisztes arca előtt, s 
ne nézze az aláírásokat, hanem nézze azokon ama 
jézusi szelíd vonásokat, a szemek buzgó lelkesedé-
sét, a homlok fenragyogó fényét, derültségét, az 
ajak édes mosolyát, s mindezek mellett azt a ko-
moly méltóságot mely az arcot elönti s azt fogja 
mondani: „ezek bizonyosan az Urnák szolgái." 

Forduljon el e képektől, s tekintsen jobbra és 
balra, előre s hátra, s tíz husz embert lát maga 
körül világiasnál világiasabb, tarkánál tarkább öl-
tözelban, a kik káromkodnak, feleselnek, politizál-
nak, s ön ruhájuk, modoruk s beszédjük után Ítélve 
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azt gondolja, hogy Mokány Berci, Bacur Grazsí, 
vagy a kutyabagosi hiró ós társai körébe elegyedett, 
pedig csalódik, mert azok prot. papok, a kik az 
ország és nem az egyház ügyeit intézik, helyeseb-
ben döntik. 

Kenessey Kálmán barátom ugyan e lapok ha-
sábjain évek előtt felszólalt a papok világi iskodása 
ellen; de agyonheszélték, állítván, hogy nálunk 
nincs papi rend, nincs clerus s igy felesleges a 
megkülönböztetés. Fájdalom, hogy nincs rend, a 
megkülönböztetést pedig nélkülözhetlennek tartom, 
mert szükséges épen a papi tekintély hanyatlásá-
nak korszakában, hogy a mint kilép a pap, min-
denek tudják, hogy az nem a világé, hanem az 
egyház szolgája ; de azért az Ur felkentje. 

Ismerek papot, a ki a szérűről vitorlavászon 
öltönyben megy a reggeli isteni tiszteletre skéri az 
Ur segítségét s áldását a szántóvető munkájára. 
Elhiszem hogy isten nem személyválogató, s meg-
hallja a sziv dobbanását vászon-öltöny alatt épen 
ngy mint selyem palást a lat t ; csakhogy mi ha-
landók, nem vagyunk istenek s igy személyváloga-
tók vagyunk, s jobban esik lelkünknek és szemünk-
nek, ha tisztes alak s nem inagunkszőrü világias 
alak tiinik fel ott a szószéken. Ismerek papot, a ki 
a magyar ruhás világban reverendában és sarkan-
tyús csizmában szolgáltatta ki az urvacsorát. Szép, 
szép 8z a sarkantyús csizma lóháton, vagy megye-
gyűlésen ; de az Ur asztalánál nincs rá szükség. Ne 
magát sarkantyúzza fel a pap, hanem kenetes s 
lelkesítő szavaival híveiben sarkantyúzza fel a hit-
buzgóságot, s az Ur háza s oltára iránti szeretetet 
s kegyeletet. 

Azonban legyen igazságuk azoknak, a kik a 
megkülönböztetés ellen vannak, legyen kinek-kinek 
ízlése szerint, nem rontom el, hanem tovább megyek 
s kérdem, mi volt 1848 előtt a pap s mi ma sok 
pap? 1 8 4 8 előtt a gyülekezet lelkipásztora, pász-
tora híveinek, vigasztalója a szomorodottaknak, lelki 
s testi orvosa a betegeknek, tanácsadója a tévely-
gőknek, szövétneke a sötétben tapogatóknak, és hal-
lottunk-e, a kik emlékezünk azon lelkesült korra, 
panaszt, hogy a papi tekintély sülyed? Nem. És 
mi ma sok pap? Kortesvezér, követvála^ztásoknál 
kolompos, a ki esküszik a mester szavaira, s a 
helyett hogy felvilágosítaná tévútra vezetett híveit, 
ő is adó-elengedést s ujonc-megszüntetést prédi-
kál, földet oszt, pedig ha az övéből egy barázdát 

elszánt a szomszéd, töltö t puskát í o ; r á | az elleri-
véleményüeket, az országos tekintélyeket sárba rántja, 
azokon tombol, hogy hitvány politikai tekintélyt 
vívjon ki magának, és mi az eredmény ? A papi 
tekintély sülyedése. 

Yalyon nem a prot. papság kebeléből kerültek-e 
ki a Karakán Marciak, a kik a Ludas Matyi 
hasábjain sárral dobáltak miiiden szentet, minden 
tekintélyt, és büszkélkedtek, ha minél otrombább 
lelki táppal tömhették a tudatlan nép kebelét ? 
Yalyon nem prot. iskolatanitók gyártották-e a leg-
c«ufondárosabb versezeteket, a melyek Ludas Matyi, 
Lámpás, Bakter s mit ón tudom miféle bitang lapok 
hasábjain megjelentek, s csaknem keresztül ették a 
papirt, annyi epével és méreggel voltak irva? És az 
ilyen pap s tanító követeli, hogy hívei becsüljék és 
tiszteljék, a ki maga mutat példát, hogy mi kép 
nem kell a felsőbbséget ós tekintélyt tisztelni, a 
ki saját kezével dönti össze a kegyelet oltárait? 

Ismerek papot, a ki olvasókört alakított hívei 
közt; de az olvasókör olvasmányai a Ludas Matyi, 
Magyarország, Bakter s Népzászlója valának. Es az 
elnök pap gunykacaj közt olvasta fel híveinek 
azon. famosus cikaet, a melyben az öreg isten mint 
Mária kurmakherje s Jézus mint sz. Péter kártya-
companistája állíttatik pelengórre. Yalyon nem futja 
át a szégyen égető pírja az ily pap arcát, midőn 
hívei előtt feltűnik a szószéken, hogy hirdesse a 
szelíd Jézus igéit, a világmegváltó [magasztos ta-
nait, valyon nem fél-e, hogy az ige átokká válik 
ajakain? valyon nyerhetnek-e a hívek lelki épülést 
oly paptól, a ki goromba kezekkel maga döntötte 
romba az isten iránti tisztelet templomát? valyon 
nem kopár kősziklára hull e ott a mag, a hol 
maga a pap vetette be konkoly- és bojtorjánnal az 
ige megtermésére fogékony földet? valyon lelki atya 
az, a ki lelki manna helyett maszlag és beléndek-
maggal kínálja szellemi gyermekeit? Nem, százszor 
nem; de aztán ne is panaszkodjék az ilyen pap, 
hogy tekintélye sülyed, mert „In te est pernicies 
tua Izrael." 

Ismerek papot, a ki suo tempore nagypénteki 
egyházi beszédét azon kezdte, hogy két nagy halottja 
van az emberiségnek, Jézus és Böszörményi László, 
s egyházi beszédében Jézus ós Böszörményi László 
életét és szenvedéseit tette párhuzamba. És ez 
otromba beszédet egy világi segédgondnok pitye-
regve hallgatta végig, a helyett hogy kilépett s 



példájával utat mutatott volna a becsületes polgá-
roknak arra, hogy hagyják ott a négy falnak azt 
az őrjöngő papot, a ki boros hordó tetejévé alacso-
nyítja a szószéket, ós csapszékké a templomot. Kér-
dem most már tisztelt barátom: lehet-ó vallásos 
buzgóságot követelni azon gyülekezettől, a melynek 
saját papja azt hirdeti, hogy Jézus hajszálnyival 
sem volt nagyobb Böszörményinél, s mindegyik saját 
tudománya vértanúja l e t t ; kivánhat-e tiszteletet és 
becsű óst olyan pap, a ki a Jézus és Böszörményi 
cultusnak egyiránt tud oltárt emelni s azon tömjé-
nezni ? Nem és ha a papi tekintély sülyed, ne nyissa 
panaszra száját az olyan pap, mert örinng.t borí-
tott homályt a papi tekintélyre. 

De hát csak a politikai téren rothad valami 
Dániában? Nem, igy vagyunk a szellemi, az erkölcsi 
téren is, s nem minden pap magaslik ki hívei kö-
zül tudománja és példás élete által. 

Ismerek papot, a ki gyülekezetében oly bo'.-
rányt követett el, a miért hívei bezárták előtte a 
templom-ajtaját, hogy fölléptével meg ne fertőztesse 
azt a helyet, a honnan csak tiszta forrásból szabad a 
szent igének el kiáradni. Es mit tett az egyház-
megye a botrányt elkövető pappal? Azt hiszi tisztelt 
barátom, hogy igy szólott hozzá: „A p*pi hivatal 
f-zent hivatás, az nem tűr magán szégyenfoltot, te 
érdemetlenné t e t t e l magad szent hivatalodra s a 
hivek adományára: ezért mi kivetünk kebelünkből, 
mint a folyam kiveti a holt tetemet, élj a hogy 
tud-z, de mi nem munkálunk veled együtt az Ur 
szelőjében." Oh nem, hane n csere ut ján áthelyez-
ték más gyülekezetbe, hogy ix í is megmételyezze. 

É n uram és is tenem! hát azt gondolják a papi feje-
delmek ós az egyház vénei, ho^y a B . . . én elköve-
tet t botrány P . . . en erénynyé válik, s mivel a bot-
rányos papot áthelyezték B . . ről P . . re, ezzel 
ki van köszörülve a papi állás becsületén ej tet t 
csorba ? Távolról sincs, a fekély megmaradt a tes-
ten, csakhogy másutt ütötte ki magát. Legyen a 
pap ág oljan mint a folyam, szórja ki kebeléből a 
a szemetet és hullát, s évek múlva nem Ies>5 oka 
panaszkodni, hogy tekintélye sülyed. 

Ismerek papot, a ki a primitív tudományosság 
legalsó fokán áll, ugy hogy hallgatói folyamodtak, 
miszerint adjanak nekik valahára oly papot, a kitől 
valamit tanulhatnak. Es mit tett az egyházmegye ? 
Azt véli tisztelt barátom, hogy igy szólott a tu-

domány nélkül való paphoz : „barátom! a prot. 
papnak legfőbb ékessége a tudomány, te ebben na-
gyon szegény vagy, s nem vagy képes betölteni ezen 
magasztos hivatalt : tehát menj isten hírével s 
keresd kenyeredet testi erőddel, mert a kaszára s 
kapára elég vaskos vagy." Nem, hanem csere ut ján 
áthelyezték egy másik gyülekezetbe azon büntetés 
terhe alatt, hogy nem szabad papi szolgálatot vé-
geznie, hanem, káplánt kell tartania. És a szegény 
meggyalázott, tudatlan pap 5 0 forintért káplánt tart , 
ő pedig húzza az ezerekre menő fizetést, s ezért 
eszik, alszik és szörnyen pipázik. Kérdem én le-
het-e követelni azon megnyomorított gyülekezettől, 
hogy tisztelje s becsülje papját, holott akármelyik 
ködmenes hallgatója azt mondhatja: „éa is betöltöm 
azt a szent hivatalt ha káplánt tar thatok." 

Ne kerülgessük, tisztelt barátom! a forró kását , 
ne ámítsuk magunkat s ne szépítsük a do lgo t , 
hanem mondjuk k i : „in te est pernicies tua Izrael ." 
Mindaddig, mig ilyen bomlott kéve alakban élünk, s 
minden pap, minden egyházmegye, minden egyház-
kerület saját öklére dolgozik, ne várjuk a papi te-
kintély emelkedését, hanem minden jóslói tehetség 
nélkül készen lehetü'ik arra, hogy az napról napra 
sülyedni fog s pusztulunk, ha a vész meggátlására 
erélyesebb rendszabályokhoz nein nyulunk. Kemény 
beszédek a melyeket szólottam; de feltettem ma-
gamban, hogy ha szót emelek, fejére ütök a szeg-
nek, hadd fájjon azoknak, a kiknek élete szeget 
ütött a prot. egyház tekintélyébe. 

De hát ennyi szomoritó kép után elboruljon e 
lelkünk s kétségbeessünk-e a prot. egyház jövője 
fölött? Oh ne, ismerek lelkipásztort, a ki Pál lel-
kesedésével s Péter erejével uralkodik hívei lelke 
fölött ós midőn mondá: „építsünk díszesebb hajlékot 
az Urnák!" hiveiegyhangúlag felelék: „építsünk!" s 
egy év múlva ott áll a prot. hitbuzgóság alaptő-
kéjéből épült díszes templom, a melyben örömmel 
u j ugszik meg az Úrnak lelke, mert ihletes a lelki-
pásztor beszéde, odadó a hivek figyelme oly annyira, 
hogy az elhintett magvakból egyetlen egy szem sem 
esik kősziklára, vagy az ut mellé, hanem esik a 
szivekbe, a jóra fogékony szántóföldekbe s né-
melyik tiz annyit, némelyik száz annyit terem, De 
kérdezze meg tisztelt barátom az ilyen lelkészt, 
hogy sülyed-e tekintélye ; oh nem, fogja felelni, sőt 
napról napra emelkedik mint a pálma. 



Ismerek lelkészt, a ki a kövekből is kenyeret 
teremt, szól hiveihez a vallásos ihletettség nyelvén, 
felrázva őket szónoklata hatalmas fegyverével s ezt 
mondja : „alakítsunk takarékmagtárfc, hogy ha eljőnek 
a napok, a melyekről ezt mondjuk: nem szeretem 
ezeket ; hogy ha bekopogtat a paizsos férfiú, legyen 
kenyerünk, a melyet megszegjünk az éhező aek ós 
árvának," s egy hót alatt annyi adomány, zsenge 
ós ajándék gyűlt össze, hogy nem volt képes többé 
a csűr befogadni az adományt. 

Ismerek lelkészt, a ki példás életével oly tekin-
télyt vívott ki magának, hogy a mit ő mond, az 
gmen, és még más hitfelekezetüek is nála kérnek ta-
nácsot ós keresnek menedéket. 

Ismerek lelkészt, a ki híveinek szive mozdulá-
sát, mint a vizeknek folyását szabadon haj t ja ide s 
tova ; a ki mint fazekas a kezében levő agyagot, 
kényekedve szerint formálja hallgatói gondolkodás-
módját. Csaknem évenként gyűjtést rendez valamely 
nemes célra, ós a legszegényebb is elviszi az ő fillé-
rét a templom ajtajában kitett perselybe, mert lelki-
pásztorától azt tanulta, hogy isten jobban gyönyör-
ködik a szegények filléreiben, mint a gazdagok száz-
ezreiben. 

Ilyen lelkipásztorokat óhajtók én az Ur szőllő-
jébe, ezek nem panaszkodnak, hogy tekintélyök 
siilyfd, mert tudják, hogy híveik tüzba s halálba 
mennének velők és érettök, s adjon is isten a ma-
gyar Sionnak minél több ily őrállókat; adja isten, 
hogy az eltévedtek mielőbb megtérjenek ezek körébe, 
akkor nem lesz oka panaszkodni, hogy a tekintély 
sülyed. 

Ezek, tisztelt barátom, az ón nézeteim a pap-
tekintély sülyedései ós emelkedésére nézve, a ki a 
felhozott tények valódiságát tagadja, álljon elő, győz-
zön meg az ellenkezőről, s ón leszek az első, a ki 
kalapot emelek s fenhangon kiáltandom: „éljen a 
derék protestáns papság l" 

Fejérvár, február 2 4 . 1874 . 
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ISKOLAÜGY. 

A magyarhoni ág. hitvallású evangelikus középtanodák 
egyetemes értekezletének emlékirata a képv. ház tanügyi 
bizottságának 1874. febr. 9-dikén 457. sz. a. beadott 

gymnasiumi és reáliskolai törvényjavaslatára. 

(Vége.) 

Az 52. §-hoz értekezletünk beigtatandónak tartja az 
1790/91. XXVI. t. cikkre, mint jogalapra való hivatkozást, 
mert a magyarhoni ág. hitv. evangélikusok ezen törvény 
ért;lmében ruháztattak fel azon joggal, hogy mindennemű 
iskolákat állithatnak, azoknak igazgatásáról, az azokba 
helyezendő tanárokról stb. gondoskodhatnak s igy tan-
ügyi autonomiájok Lem ezen törvényjavaslatnak törvény 
erejére emelkedésétől kezdődik. Azt azonban szívesen el-
ismeri egyetemes tanári értekezletünk, hogy a jövő közép 
tanügyi szervezés tekintetében egyházunk számára is a 
legújabb törvény leend mérvadó. 

Az 54. §. első részébe, azon fenntartások és módosí-
tások mellett, melyeket az 1. 5. 23. §§-okban kifejeztünk, 
egyetemes tanári értekezletünk megnyugszik. Azonban e 
§-nak második része, mely szerint „az egyes tantárgyak-
ból tanítandó ismeretek terjedelmét és mérvét idői öl időre 
a közoktatási minister állapítja meg" nagy aggodalmunkra 
szolgál. Az 1790/1. XXVI. tc. 5. §-ának világos értelme 
szerint ugyanis a protestáns egyház csak a törvényhozás által 
megállapítandó tantervhez tartozik alkalmazkodni. A középta-
nodai törvényjavaslat 54. §-ának ezen része szerint ellen-
ben az intézet egész tanfolyama alatt tanítandó ismere-
tek terjedelmét (a hittanitáson kivül) a közoktatási 
minister állapítja meg. Ennélfogva a középtanodai tör-
vényjavaslat a prot. egyház tanintézeteit e tekintetben a 
souverain törvényhozás helyett, a végrehajtó közeg, a mi-
nister korlátlan intézkedéseinek szándékolja alá rendelni és ez 
által a prot. egyházzal szerves összefüggésben álló közép-
tanodák viszonyát a kormánynyal szemben megváltoztatván, 
e tekintetben az egyház jelen'eg fennálló jogi alapját is 
megváltoztatja, sőt sérti. Ezért az 54. §-nak ezen részével 
szemben az értekezlet kijelenti, hogy a törvényhozás 
k ö z v e t l e n intézkedéseinek a prot. középtanodákat alá 
vetetteknek tekinti ugyan, hanem a törvényjav. 54. §-ának 
ezen része által a közoktatási ministernek adott nagy ter-
jedelmű rendelkezési jogban megnyugvást nem találhat, és a 
közoktatási minister rendelkezési jogát az 1790|1.26 tr.5 .§-a 
értelmében csak annyiban véli megállapíthatónak, a mennyi-
ben felügyel, ós ellenőrzi a tantárgyakra vonatkozó s a 
törvényhozás által megállapított intézkedések foganatosí-
tását, az által, hogy a tőrvóny korlátain belől a prot. egy-
ház által megállapított tanterv tudomásvétel végett való 
közlését, a fönálló gyakorlathoz képest kívánhatja, arra 
vonatkozó észrevételeit az illetékes középtanodai autonom 
hatósággal közölheti. Tanügyi szempontból nem is kívá-
natos az oly merev uniformitás, melyet e §-nak második 



része célba vesz, mert a történet és tapasztalás az ó-kori 
görög és a mai német népeknél azt tanúsítja, hogy az 
individuális fejlődésnek, az összesre, az egyetemesre a 
legjobb befolyása lehet. Az államkormányt a közjó érde-
kében inkább illeti a negativ befolyás, de positiv be-
vatkozása nem szükséges. Mi tehát az 54 §. ezen máso-
dik részének egyházunk és tanügyének jogalapja, az in-
dividuális fejlődés hasznos volta és lelkiismereti nyugal-
munk szenpontjából kihagyását kérjük. 

Az 55. §-nál törvény által is kifejeztetni óhajtanák, 
hogy az örökre és minden intézetből való kizáratás eltö-
rültetik, mert az méltánytalan, a legtöbb esetben nem az 
ifjút, hanem hozzátartozóit sujtj cl, cLZ ifjútól a megjavulás 
utját elvágja s a kor miveltségi törekvéseivel ellentét-
ben áll. 

Az 56. §-ra vonatkozó észrevételeinket a 12—16 
§§-okban fejtettük ki, melyeket evang. gymnasiumainkra vo-
natkozólag itt is fentartunk. 

Az 58. §. harmadik pontját, melyben az van kife-
jezve, hogy az „egyéb nem állami gymnasiumokban csu-
pán oly egyének alkalmazhatók tanárokul, kik állami 
vizsgáló bizottság előtt, vagy a hazában levő valamely 
nyilvános és bölcsészet-természettudományi tanszakkal 
biró főtanoda tanár-képezdéjénél tanári szigorlatot állottak 
ki s tanári működésre oklevéllel képesítettek" — ág. 
hitv. ev. egyházegyetemünk ily értelemben nem pártol-
hatja. Az értekezlet ennélfogva kijelenti, hogy egyházunk 
a tanár vizsgálati jogot továbbra is megtartaui aka.ja. 
Ezen jogát egyházunknak biztositja az 1790/91 XXVI. tör-
vénycikk, kölönösen annak 5. §-a, mely részletesen meg-
határozza s megalapitja az iskoláinkra vonatkozó azon főbb 
jogainkat, melyeket birni, használni minden következő idők-
ben szabad legyen az evangélikusoknak. Egyetemes egy-
házunk autonom jogai közé tartozik a gymnasiumaiban 
működő tanárok képességéről önmagának meggyőződést 
szerezni, mit csak saját tanárvizsgáló bizotságai által ér-
het el. Igaz ugyan, hogy ág. hitv. bölcsészet-természettu-
dományi felsőbb tanintézetünk és tanár-képezdénk nincs, 
de azért egyházunk eddig is szigorúan megkövetelte, hogy 
tanárjelölteink három éves akadémiai vagy egyetemi év-
folyamot végeztek legyen, — s ha azt tanárságra készülő 
ifjaink a külföldi egyetemeken teljesitik, ugy hisszük, ez 
nem történik a hazai tudományosság hátrányára. Azt azon-
ban tanári értekezletünk óhajtja s hatásköréhez képest 
muükálni is fogja, hogy az autonom tanárvizsgáló bizottság 
előtt tett tanárvizsgálatok minden tekintetben elérjék azon 
mértéket, melyet a törvényhozás kiván. 

A törvényjavaslat 58. §-ának ezen részét tehát oda 
kivánjuk módosíttatni, hogy a felekezeti középtanodáknál 
rendes tanárokul nem csak oly erkölcsileg feddhetlen egyé-
nek alkalmazhatók, kik állami, hanem, kik az autonom 
egyházi hatóságok által szervezett középtanodai tanárvizs-
gáló bizottság valamelyikétől képesítő oklevelet nyertek. 

Az 59. §-t tanári értekezletünk kihagvandónak tartja, 
kölönösen nem pártolja pedig ?bban a tanári fizetés mi-
nimumának megállapítását, mert a népiskolai törvényben 

megállapított néptanítói fizetés minimumának meghatáro-
zásából is azon gyakori szomorú tapasztalással találkozunk, 
hogy a közönség a minimumot rendesen maximumnak veszi. 
Különben is a tanári fizetések megállapítása egyházunk és 
középtanodai pártfogóságaink belügye, melybe a törvény-
nek beavatkozását nem látjuk szükségesnek. Értekezletüuk 
már azt sem tartja méltányosnak, hogy a nagy és kisvá-
rosi középiskola tanáraira egyenlő díjazás kiszabása czé-
loztatik. 

A 61. §-nak ezen berekesztő szavait: „mig a többi 
felekezetek iskolái irányában is meg nem szüntettetik" — 
értekezletünk kihagyandónak véleményezi, — mert a közsé-
gek vagy törvényhatóságok ezek értelmében a segélyezés 
alól könnyen kivonhatják magukat, kivált ha valamely 
megerősödött tanintézet, egy vagy más okból, az eddig 
nyert segélyről lemondana. 

A 60. §-nak második részét, mely a nem állami, 
tehát felekezeti tanintézetek hatóságait is arra akarja köte-
lezni, hogy tanári testületüknek egy-egy tagját az orszá-
gos tanári értekezletre küldjék , oda kívánja módo-
sítani, hogy a felekezeti iskolák hatóságai is kötelez-
tessenek évenkénti tanári értekezletek tartására, mely 
értekezletek munkálkodásuk eredményét a ministernek 
beterjeszthetik. Ezen módosítást azon körülmény te-
szi kívánatossá és szükségessé, hogy a felekezeti közép-
iskoláknak a szorosabb értelemben vett tanügyön kivül, 
intézeteiket érdeklő másnemű tanácskozásaik is vannak, 
melyeket ily országos értekezleteken nem intézhetnének 
el; különben is autonom egyházi hatóságaink mellőzése 
nélkül, az egyházon kivül álló testületben, a tanügy köré-
ben érdemlegas és kötelező határozatokat sem hozhatnának 
s igy ily országos értekezletekben való megjelenésük, ha-
bár magukra nézve talán tanulságosak is, de eredmé-
nyükre nézve sikertelenek volnának, mig az elkülönzötten 
tartandó tanári értekezletek, a hazai középtanodai okta-
tásra nézve, habár külön irányban, de mindenesetre üd-
vös hatásnak lehetnének. 

A 63-ik §-nak 1) pontjához hozzáteendőnek kívánja 
az értekezlet, hogy az evangélikusok iskolaalapítási joga 
az 1790/91. XXVI. t. c. értelmében épségben tartassák 
fenn. A iskolaalapítást az evangélikusok n e m e l ő l e g e s e n 
hanem autonom uton, az eddigi szokás szerint, jelentsék be 
az oktatási ministeriumnak. Minden ezzel ellenkező törvény 
a legnagyobb sérelmét képezné egyházunknak. Hasonló-
képen a leghatározottaban ellenzi értekezletünk ugyancsak 
e §-nak 5-ik pontját, mely minden tanintézeti, tehát az 
evangelikus iskolai vagyonnak kezelését is a közoktatási mi-
nisteriummal ellenőriztetni hagyja. A törvényjavaslatnak 
ezen intentiója a leghatározottabb ellentétben áll a többször 
emiitett 1790/91. t. cikkel, mely az evang. egyház iskolai 
alapitványainak, javainak, jövedelmeinek kirekesztő kezelését 
az egyház jogának ismeri el. Ezen intézkedés a ministernek 
csak szükségtelen terheltetését okozná, s egyházunk ezzel 
egyáltalán nem kívánja terhelni a ministeriumot. A dolog 
természete is magával hozza, hogy csak azon testület-
nek lehet kezelni és ellenőrizni valamely gynmasium va-



gyonát, mely az iskolát fentartja, — mely testületnek 
egyszersmind kötelessége azon hiányokról is gondoskodni, 
melyek a tanoda költségei és fenntartása mellett felmerülnek. 
Már pedig a törvényjavaslat, midőn felesleges iogokat 
akar adni a ministernek, ez utóbbi lényeges körül-
ményről nem gondoskodott. Ezen szempontból véve a dolgot, 
a törvényjavaslat ezen pontja lehetetlen és kivihetetlen 

lévén, azt evangelikus iskoláinkra nézve egyszerűen mel-
lőzendőnek óhajtjuk. 

A 64 ik §., melyutik értelme szerint a törvény kö-
vetelményeinek meg nem felelő tanintézet bezárandó 
lenne, értekezletünk oda óhajíja módosíttatni, hogy az 
ilyen tanoda ne bezáratással, hanem a nyilvánossági jog 
elvonásával sújtassák. Az iskola bezáratása csak államel-
lenes törekvésekre szabott büntetés következménye lehet, 
mire példát még tanintézeteink nem szolgáltattak. Sőt 
inkább ha középtanodáink, oly rövid idő, egypár óv alatt 
ugy, a mint azt a törvényjavaslat megkívánja, szervez-
kedni képesek nem volnának s ennek folytán bezáratná-
nak, hazai közművelődésünk s nemzeties irányban történő 
tudományos fejlődésünk, éppen hazánk oly pontjain szen-
vedne kipótolhatlan kárt, mely pontokon még a hiányo-
sabb szervezetű tanintézeteket is, hazánk nemzeti irányú 
közmivelődése céljából, szükséges és tanácsos volna fentar-
tani, — annyival inkább, mivel a miuisterium ilyen 
helyeken nem képes rögtön a bezártak helyébe ujakat 
felállítani és szervezni. Ezeken felül a tanoda bezárása, 
sújtó és leverő hatásánál fogva, az erőfeszítés felébreszté-
sének sem volna célszerű eszköze, holott a nyilvánossági 
jog megvonása, mint azt a Thun-féle korszak is tanúsítja, 
csak ösztönt nyújtana közép tanodáink pártfogóságainak 
arra, hogy tanintézeteiket a törvény értelmében ugy 
szervezzék, hogy az elveszített nyilvánoss gi jog ismét 
visszanyerhető legyen. És ha tanodáink pártfogóságai a 
nemzetellenes törekvésű Thun-féle korszakban tudtak 
tanintézeteink jobb karba állítására áldozatokat hoznii 
mennyivel inkább volnának erre hajlandók most, midőn 
nemzeties irányú kormány áll országos tanügyünk élem 
Erkölcsi és nemzetpolitikai okok szólanak ezek szerint 
a mellett, hogy a törvény követelményeinek meg nem 
felelő középtanoda bezáratás helyett a nyilvánossági jog 
megvonásával sujtassék. 

A 72-ik §-ra vonatkozólag egyetemes tanári érte-
kezletünk megjegyzi, hogy a zárvizsgálatoknak oly forma 
szervezését, mint az a törvényjavaslat ezen §-ában van meg-
határozva, nem pártolhatja. Nem pártolhatja különösen a vizs-
gáló bizottságnak oly módon való felállítását, hogy azok tag-
jai közé aránylag többféle gymnasiumnak tanárai is nevez-
tethetnek ki, mert ebből az következik, hogy az ilyen 
vizsgáló bizottság tagjai nem tanárok is lehetnek. Ennek 
a vizsgálandó ifjúságra nézve csak káros hatása lehetne 
mert az idegen bizottsági tagok és tanárok nem ismerik 
a vizsgálandó ifjakat s azok bizodalommal sem viseltet-
nének az idegen vizsgálók iránt, minél fogva nem is taná-
csos idegen vizsgáló bizottságok alá rendelni az ifjakat. 
Ilyen intézkedés ezeken felül könnyen még súrlódások 

s viszályokat is támaszthatna a különböző tanári karok 
között. Ha pedig nem tanárok volnának a vizsgáló bizott-
ságok tagjai, ezek a zárvizsgálatnál nem találnák el a 
kellő mértéket, nem volnának képesek a tanulók ismeret-
fokához alkamazkodni s vagy túlságosan sokat, vagy a tanu-
lók képzettségéhez képest keveset követelnének s igy a vizs-
gálat vagy tulszigoru vagy igen gyenge volna. Megengedjük, 
hogy az érettségi vizsgálatokon itt-ott eddig történt vagy a 
zárvizsgálatokon netán ezután történendő visszaélések 
elejét törekszik venni a törvényjavaslat ez intézkedése, 
de e cél elérésére más es'.köz is található. Vizsgáljon 
ugyanis a tanintézet saját tanári testülete, de a bizott-
ság elnökét erősítse inesr a miuister, vagy küldje el a 
zárvizsgálatokra a tanfelügyelőt, ki ellenőrizi a vizsgála-
tot s jelentést tehet arról a ministeriuinnak. Ily módon 
a visszaélések megszüntethetek, a kívánt ellenőrzés és a 
kormány felügyelete biztosan gyakorolható, a nélkül, hogy 
az ifjúságot nem ismerő, annak bizalmát nem bíró ide-
gen vizsgálókra volna szükség. 

Ezek volnának észrevételeink, Nagyméltóságú köz-
oktatási miuister ur, a képviselőház tanügyi bizottságának 
szövegezése szerint kiadott gymnasiumi és reáltauodai 
törvényjavaslatra. Nagyméltóságod és a mélyen tisitelt 
képviselőház iránt érzett azon rendithetlen bizalmunkkal 
van szerencsénk azokat a magyarhoni ág. hitv. evang. 
gymnasiumok és felsőob iskolák nevében Nagyméltósá-
godnak átnyújtani, hogy az azokban kifejezett méltányos 
és törvényes óhajtásaink a köiéptauodai törvény megal-
kotásánál kívánt méltatásban részesülendnek. Meg va-
gyaink győződve, hogy Nagy méltóságod és a mélyen tisz-
telt képviselőház azon, országos törvényekkel is megerősí-
tett jogalapot, mely magyarhoni evangélikus egyházunk 
és tanintézeteink életfölíételo, egyházunk sérelmével 
megingatni s igy egyházunk hiveit lelkiismeretükben 
aggasztani nem fogja, — sőt inkább módosításaink és 
észrevételeinknek a középtauodai oktatásról hozott tör-
vényjavaslatba való felvétele által, azon törvényes jog-
alapot fentartani és egyházunkat lelkiismeretében meg-
nyugtatni kész lesz. 

Kelt Budapesten, az 1874. év februarius havának 
16-ik napján tartott egyetemes tanári értekezletünkben. 

Nagyméltóságú magyar kir. vallás ós közoktatási 
miuister urnák 

alázatos szolgái az értekezlet nevében : 

Báró Prónay Gábor, m. k. Batizfalvi István, m. k . 
az értekezlet elnöke. az értekezlet jegyzője. 

Mi tartozik a népiskolai vallás-erkölcsi tananyaghoz, 
mi nem í 

Ezen kérdésre megfeleltem e lapok m. é. 51 dik 
számában. Tettem azt Bánhegyi ur fölszólitására, ki ezen 
kérdés megvilágítására honunk lelkészeit és tanítóit fel-
kérte ugyanezen lap 46, számában, szintén a mult 

Én akkor egész tárgyilagossággal irtam mind 



azt, mit az ügy érdeke, egy uj vallásos tankönyv kidol-
gozása népiskolák számára, kiván. B. ur nyilatkozatomra 
e lapok f. é. 5-dik számában felel, és pedig oly sértő és gya-
núsító bangón, hogy ámbár irtózom minden polémiától, 
újra föl kell szólalnom. 

De térjünk magára a kérdésben levő nyilatkozatra, 
melylyel B. ur az idézett 5-dik számban megtámadott. 
Előre kell bocsátanom, hogy B. ur, talán az én észre-
vételeimnél fogva, a vallás-erkölcsi tananyag tekintetében 
nem habozik többé, hanem egész határozottsággal kimondja, 
hogy miből fog ez állani, t. i. bibliatörténetek, egyházi 
énekek, a reformáció története és káté, azaz a dogmák 
rendszeres átnézetáből. Ha B. ur könyve első bemuta-
tása alkalmával ily határozottan irt volna, akkor nem 
lett volna szüksége ezen kérdésére: „mi tartozik a nép-
iskolai vallás-erkölcsi tananyaghoz, mi nem ?" és akkor 
én sem szólaltam volna fel, mert világosan tudtam volna, 
hányadán állok a szerző úrral. 

Nézzük már most ezt a részletezett tananyagot. A 
bibliai történetek ellen, ha helyesen kiválasztatnak, sen-
kinek sem lehet kifogása. De alig hiszem, hogy itt egész 
uj tankönyv megírására volna szükségünk, mert a bibliai 
történeteket oly számos kiadásokban találjuk összehal-
mozva, hogy a lelkészeknek és tanítóknak csak választa-
niok kell a sok jó között a legjobbat, és bizonyosan annyi 
paedagogikai tapintatuk lesz, melynél fogva B. ur utmutatásai 
nélkül is kitalálandják, melyik történet választandó ós 
miképen tárgyalandó. Ily történeteket kijelölhet ma-
gának az előadó, Hübner, Rauschenbusch, Noszák 
stb. stb. szerzők müveiből. Remek e tekintetben 
Wiedemann-nak „Wie meine Kleinen die biblisch^n 
Geschichten erzáhlen ?" cimü munkája. Ezen törté-
neteknél azonban nem kellene csakis azokhoz ragasz-
kodni, melyek a bibliából mentettek, hanem legyünk oly 
tananyagra is tekintettel, melyet legjobbjaink e téren bő-
ven összehordtak, p. o. W a g n e r : „Lehren der Weis-
heit und Tugend in auserlesenen Fabeln, Erzahlungen 
und Sprüchen" ; G ii 1 1: „Kinderheimat" ; T í e f f e n -
b a c h: Iíinderlieder ; E n s 1 i n : „Lebensfrühling" stb. 
Az egyházi énekek szintén alkalmas tananyagot képeznek, 
de oly bőven találunk azokból a község minden énekes 
könyvében és oly könnyen kiválaszthatók a legalkalmasab-
bak a tanitó általa hogy ezen tananyag sem igazolja az uj 
könyv szükségességét. A reformatió történeténél meg-
jegyzendő, hogy az nem elegendő, és felcserélendő az 
egész keresztyén egyház történetével, még pedig képek-
ben ; mert tudva van, miszerint épen az őskeresztyénség-
ben oly jellemrajzokat találunk, melyek az általános vi-
lágtörténetben nem fordultak elő, és épen azért az egyházi 
történetben kell hogy helyök legyen. Hogy nem a refor-
matió, hanem az egész vallástörténet, természetesen csak 
jellemrajzokban tárgyalandó, e nézetet vallja Richter is, 
midőn igy ír : „Als Schlussstein der gesammten regligiösen 
Unterweisung in der Schule und zugleich als erganzendes 
geschichtliches Moment derselben tritt gegen das Ende 
des ganzen Ivursus die R e l i g i o n s g e s c h i c h t e 

ein." *) De vegén csattan az ostor. Mit az előbb csak 
gyanítottam, most B. ur maga bevallja, miszerint tan-
könyvének tárgya és talán egyik főtárgya lesz a káté, 
azaz a dogmák rendszeres átnézete. Midőn uj káté meg-
írásához fog, ellentétbe jön bizonyosan jobb meggyőződé-
sével, mert nem hiszem, hogy ő mint nevelő ily tananya-
got valóban célszerűnek tartana ; ellentétbe jön minden 
paedagogussal, kik régen pálcát törtek a több mint 3 
százados és akkor is többnyire felnőttek számára irt káté 
felett, ellentétbe jő kivált a mivelt községek mai meggyő-
ződésével és a népiskola céljával, mely nem a káté 
nyomán a felekezeti dressurában, hanem a vallás-erkölcsi 
nevelésben áll. 

Hogy B. ur igazhitüsége felett senkise kételkedjék 
kimondj a : „a káté megrostálásának kérdése nem azt 
jelenti, hogy mely dogmákat tartson fen ezentúl a prot. 
egyház? mert ez idétlen kérdés nem fér hozzá reám, 
mint a Reform-egylet (talán prot. egylet ?) tagjára bíz-
ván „az egyházi tan megrostálását". Legyen nyugodt B. ur, 
sem az én feladatom, sem a prot. egylet célja, az egyházi 
tan megrostálása; ha én vagy más valaki egy. vagy má-
sik egyházi tanhoz hozzászólunk, csak legszebb prot. jo 
gunkkal élünk, legszentebb kötelességünket teljesítjük az 
apostol intése szerint: „mindeneket megpróbáljatok és a leg-
jobbat megtartsátok". Hallgatni ós elavult traditiókat 
és betűt imádni, nem fekszik a prot. egyháznak sem ér-
dekében, sem feladatában. 

Álláspontomat B. ur a következőkben jelzi: „ő 
mellőzi az élet tényeit, egy tollvonással megsemmisíti 
önhatalmából a neki nem tetsző tananyagot, ide értve 
az egyház dogmáit is". Én pedig ellenkezőleg azt hiszem, 
hogy álláspontom csakis olyan, mint minden független 
iróé, ki, ha cikket vagy könyvet ir, mindig önhatalmából 
cselekszik, ós ahhoz különös engedélyt senkitől nem kér. 
Talán B. ur már előre is kikérte magának felsőbb he-
lyeken könyvéhez a sanctiót? Én részemről kutatom az 
igazságot és ha feltaláltam, kimondom, nem töiődvón 
azzal, tetszik-e valakinek vagy sem, nem támaszkodván 
mások ajánlatára, bizván csakis az igazság hatalmában, 
mely mindenütt híveket talál. Ez volt álláspontom tan-
könyveim megírásánál melyeknek cimök : „Der christliche 
Religionsunterricht für Volksschulen", „Betrachtungen 
aus dem Leben und der Lehre Jesu für die 3 höheren 
Klassen der Volksschule, és „Bilder aus der allgemeinen 
und ungarischen Iíirchengeschichte", mely utóbbi e nyáron 
fog megjelenni. És dacára annak, hogy B. ur megütkö-
zik álláspontomou, mégis fáradozásaimnak elég sikerét 
látom. Az összes sajtó helyeslőleg itólte meg müveimet, 
melyeket számos község népiskoláiban tankönyvekül 
elfogadtak. Bátorítólag hatott reám a :anitó és nevelő urak 
kedvező Ítélete, kik között p. o. Richter igy nyilatkozik : 
„Es freut mich, das doch auf einem Puukte der Welt wieder 
einmal der Anfang gemacht wird, mit den althergebrach-
ten Traditionen des Religionsunterrichtes zu brechen und 

*) L. 233. 



derselben auf verntinftiger, der Kindlichen Geistesentwic-
kelung entsprechender Giundlage zu ertheilen und 
aufzubauen. Ich beglückwünsche Sie dazu von gan-
zem Herzen und wünsche Ihrem Versuche das 
beste Gedeihen und den reichsten Segen"! Ha az 
élet „tényeit mellőztem" volna, mint B. ur hiszi, ak-
kor fáradozásaim üres szó gyanánt elhaugzottak voina 
minden hatás nélkül ; ha pedig felszólalásaim mégis 
viszhangra találnak, akkor bizonyosan számítottam az 
élet tényeivel, csakhogy másokkal, mint B. ur. Ez az én 
álláspontom. 

B. ur álláspontja, mint látszik, nem önálló. A 
kátét teljesen elfogadván, „már nyereségnek fogja tekin-

» teni, ha egyelőre csak a bibliai történetekre nézve érjük 
el azt, hogy a paedagogica kivánal mainak megfelelő tan-
menetet állithassunk össze az egyházzal közösen". Járni, 
haladni akar B. ur, de csak addig, meddig az egyház 
jóváhagyása terjed, és jobb meggyőződését okvetlenül 
feláldozni kell ott, hol az egyház járszalaga félbeszakad. 
Valóban nem irigylendő álláspont! Innen az egész habozás 
ellenfelemnél. Más népiskolai tankönyveknél ő egész pae-
dagogus, vallás-erkölcsi tankönyvéről mondja : „nem 
volt itt szabad mindazt önhatalmamból egészen kiküszöböl-
nöm, mit a paedagogica kiküszöbölendőnek itél" ; miut ma-
gyar kir. tanfelügyelő „felekezeti iskoláztatásunk veszé-
lyeiről ir," és máskor megint annyira a felekezet szolgá-

latába áll, hogy vallásos tankönyvében a káté kihagyását 
nem tartja tanácsosnak; az 51. számban általam idézett 
német paedogogusok támadásait a dogma ellen régen 
„elismerte in theoria" és in praxi a dogmát újra behozni 
akarja népiskoláinkba. 

Melyik a két álláspont között az önálóbb és férüa-
sabb, ezt itélje meg maga a szives olvasó! Annyi bizo-
nyos, hogy Diesterweg és sok más nevelészek legáldásosabb 
munkáival és termékeivel nem birnánk, ha ők csak az 
egyház jóváhagyása és ajánlata folytán irtak és cseleked-
tek volna. 

Az uj tankönyv káté-tartalmával nem fogunk meg-
barátkozhatni soha, valamint annak előadása a népisko-
lákban áldást hozni nem fog. Kérlelhetlenül és minden 
időre kiküszöböli a dogmát a népiskolából Kehr, midőn 
ezerek meg ezerek nevében igy i r : „Das Einzige was 
hier zu erreichen möglich ist, ist die Einprágung der 
Dogmatischen Sátze ins Gediichtniss ; dort aber liegen sie 
wie leere Hülsen, wie eine unverdauliche Speise im Ma-
gén, und wirkeu darum wie diese, — sie stárkén die 
Verdauungskraft nicht, sondern swáchen undlahmen sie". 

W e b e r S a m u 

T A . 

Könyvismertetés. 
„Egyházszertartástan alapvonalai. Tekintettel a magyar 
ref. egyházra. Irta Tóth Mihály, a reformátusok deb-
receni fötanodájában gyakorlati hit- és ker. erkölcstan 
ny. r. tanára. Szerző sajátja. Debrecen, i f j . Gsáthy 
Károly gazdasági akadémiai könyvárus bizománya. 1873. 

I—F. llá lap. Ára 1 frt. o. é." 

(Vége.) 

Egyébiránt lehetőleg méltányos és engedékeny kívá-
nok lenni. Elismerem és megbocsátom, hogy ez csak az 
idegennek hibás áttétele; a más ruhája, melyet történe-
tesen nem jól találtunk felölteni, De hát az eredeti, a 
saját? Nézzünk még egyet ebből is mutatványul; néz-
zük meg azt, mely e részben körülbelől a legnagyobb Ön-
állósággal van irva; vegyük fel azon darabot, melynek 
cime ez: „A cultus fogalma és lényege," Először is acim 
ellen van kifogásom. Szerző e darabban nem a cultus lé-
n y e g é r ő l beszél, mert hiszen arról nem is beszélhetett, 
akkor, mikor ez elég bő tárgy az e g é s z fejezet, sőt az 
egész liturgica számára, mely, mint tudjuk, épen az istenitisz-

telet l é n y e g é v e l , azzal foglalkozik, ami nélkül isteni-
tisztelet nem gondolható. Ugy veszem észre, hogy szerző 
a cu 1 t u s n a k a v a l l á s h o z v a l ó v i s z o n y á t pró-
bálta keresni és megállapítani. Érdekes tárgy, de hát is-
ten őrizzen meg az ilyen megoldástól. „Istentisztelet, - -
mondja — szélesebb értelemben jelenti annak tiszteletét a 
mi ember előtt szent." Én előttem szent a barátság, szent 
a becsület, szent a m á s t u l a j d o n a , s azokat szeretem 
is tiszteletbentartani s igy tisztelni ; de minthogy 
a például idézett három közül egyik sem i s t e u , tisztele-
letem nem is i s t e n t i s z t e l e t . Az már valamivel jobb 
meghatározás, hogy „cultus jelenti annak a mi ember 
előtt v a l l á s i l a g s z e n t , bizonyos formák és határo-
zott cselekvény általi tiszteletét s látható imádását." Per-
sze a jóság alatt nem a botrányos nyelvtani formulázást 
értem, mert hiszen ez bírálaton alul á l l ; hanem magát 
a dolgot, a fogalmat, melyet szerző kifejezni próbál, me-
lyet mindjárt nyomban siet is lerontani, mondván: cse-
lekvóny alatt értünk bizonyos munkásságot, melyben min-
denki részt vesz, forma alatt pedig ezen munkásságnak 
bizonyos határok közé szorítását". Ebből kisül, hogy a 
munkássághoz, mindig több emfcer kell; hogy egy ember-
nek nem is lehet cselekedete; tehát például, hogy Hüffel 



maga, magától irta meg iiturgikáját, ez nem is munka, 
hanem hogy szerzőnek Htíffel is, Hagenbach is nagy mér-
tékben segített, ő már igazi „munkát cselekedett". Bizony 
kívánatos lett volna, ha alkalmazza némi részben szerző 
magára a „formának" általa adott meghatározását, s 
b i z o n y o s h a t á r o k k ö z é s z o r í t o t t a v o l n a 
e r e s z b e n v a l ó m u n k á s s á g á t v a g y c s e -
l e k v é n y é t . Az egész mutatványul fölvett darab kü-
lönben alapjában ott van elhibázva, hogy szerző nem 
tud különbséget tenni a m a g á n - és g y ü l e k e z e t i 
istenitisztelet között; ő az utóbbiról akart beszélni s 
fejtegetése a körül forog, hogy a vallásnak, ha az élő, 
okvetlenül cultusban kell nyilatkoznia, még pedig e te-
kintetben nem állapodhatik meg a magán kegyességnél, 
a benső contemplatiónál, hanem másokkal való társulást 
keres, s gyülekezeti istentiszteletté magasul. (L. Zsar-
nay 23 1. 18. §) Ezt az alaptételt magyarázgatja ő aztán 
ilyen épületesen : „a hittan (dogmatika?) rövid kivonata, 
magában nem istenitisztelet," miből természetesen kö-
vetkezik, hogy a dogmatica n e m r ö v i d kivonata, 
de lehető részletes tárgyalása már i s t e n t i s z t e l e t , 
s istent tisztelni és imádni csak a templomban lehet; 
s ki a szép ének eme szavai szerint cselekszik: „Titkon 
ajtómat behajtva, és magánosan sóhajtva; akkor is édes 
ujulásom" — az isten iránti tiszteletlenségbe esik, az a 
cultust nem gyakorolja . . . Bizony nehéz kenyér az a 
tudományos írói foglalkozás; sokszor egy gondatlanul leirt 
szó, s egy sereg nevetséges következik utána!.. . 

Emiitettem fentebb, hogy az előttünk fekvő mű 
elvi részének második fejezete „különösen a keresztyén 
cultus"-sal foglalkozik. Tekintsünk meg egyet-mást ebből 
is. A források utáni nyomozást már meguntam; azért 
csak ugy mellesleg hozom fel, hogy például a 18-ik §. 
Hüffel 54 következő lapjain feltalálható ; a 20. §. Hagen-
bach 9. §. után Íratott; hogy az általános liturgika iro-
dalmára vonatkozó dolgozatok szintén az utóbb megne-
vezett szerző után soroltatnak el, s hogy N i t z s c h-
n e k, tudtommal, nincs k ü l ö n liturgikája, hanem 
csak igen kitűnő á l t a l á n o s gyakorlati theologiája 
s ennek második kötetében van a liturgika. E részhez 
jutva el, méltán várhattam szerzőtől, hogy elvégre dere-
kasan hozzálát a munkához, megmutatja nekünk az uj 
eget, melyet oly igen várunk ; utójára valahol, mégis, csak 
leirja előttünk egy értelmesebb, szebb, helyesebb uj isteni 
tiszteletnek képét. Mert hiszen kérdem megint, mi másért 
irta Iiturgikáját, ha nem ezért ? A most meglevő isteni-
tiszteletet tudjuk, ismerjük mindnyájan ; sorrendje elő van 
adva az eddig megirt liturgikákban s „egyházkerületi 
jegyzőkönyvekben," mindezt újból lenyomatni nem volt 
semmi szükség; hanem vártunk valami útbaigazítást; mi 
segít hát rajtunk, hanem a tudomány ? Milyen rútul 
rászedett várakozás! ? . . . Sehol egy eredeti jó gondolat, 
sehol egy okos tanács, sehol valami uj, kisegítő indít-
vány vagy a hiányok kimutatása, a meglevőnek bonco-
lása, elvek keresése és megállapítása. Mert hiszen azt 
csak — engedjen meg szerző - nem tarthatom tudományos 

vizsgálódásnak, uj liturgiának, a mit ad, a mivel az egé-
szet eltudni gondolja mondván: „van a protestáns cul-
tusban é n e k l é s s a z s o l t á r o k és d i c s é -
r e t e k u j é n e k e s k ö n y v e , de az orgona ha-
talmas hangjainak kíséretével az éneklés még egyenlőbbé 
tehető; van isten igéje, hirdetése mely ha az egyházszó-
noklat szabályai szerint evangéliumszerü, rendkivüli ha-
tást gyakorol a szívre;" továbbá hogy „a templom jó 
ízléssel legyen építve, mindenek felett jó acusticával 
bírjon ; a szószék ur-asztala tisztaságot tanúsítsanak; 
d r a m a t i k a i előadások ne tartassanak; a nép a 
templomba egész csendben gyűljön fel; imádkozva foglal-
jon helyet; ilyen imákat az énekes könyv végén is talál; 
a cultus alatt figyelem uralkodjék, belől ne beszéljen, 
kívül csend legyen ; az úrvacsora kiszolgáltatása komoly 
méltósággal menjen véghez, meg-megszakasztva ezt a ko-
moly csendet orgona és ének." Bizony mindezt nem is 
tudtuk, mig Tóth Mihály meg nem irta s bizony jó, hogy 
megírta, mert most már liturgia dolgában majd csak 
megélünk s rendibe leszünk! Örülj, magyar Sión! mit 
eddig oly igen fájdalmasnak éreztél, mihez oly igen félve 
nyúltál, orvoslásáért zsinatot, mindent óhajtottál, meg 
van oldva ; s különösen te magyar protestáns papság elé-
gedjél meg e szép istentiszteleti tervvel . . . elég ez 
neked, még azon esetben is „ha minden lelkész, föltéve, 
d e m e g n e m e n g e d v e a liturgiái mivelődés tető-
pontjára hágna," neked, kinek Tóth Mihály e szép bókot 
mondja. 

Különben szerző iparkodik kimenteni mulasztásait; 
megmondja, miért nem ad ő tudományt, a mit talán 
ő tőle állásánál fogva megvárnánk . . . „Ott van az 
aljas érdek, sőt roszakarat, mely ürügyet keres a lel-
kiismeret szabadságának örök szent joga megett s miha-
mar gyanússá tesz minden ujitást." Én a liturgikáról, 
mint tudományról, azt tartom, hogy ennek az eféle ürü-
gyekre semmit sem szabad adnia; hogy az bátran, nyíl-
tan hozzászól a dologhoz; előkészíti a véleményeket, 
capacitál conventet, zsinatot, felölel, boncol minden kö-
rébe vágó korkérdést: Tóth Mihály meg a b i b l i a 
é p ü l e t e s e b b o l v a s á s á t , az uri ima egy-

szerű elmondását is az egyetemes egyházi gyűlés elin-
tézendő tárgyául hagyja fel s elfogad, helyesel mindent, 
ami megvan, ső;; magasztalja a nyilván való roszat, 
mint ezt például a 22. §. is teszi, hol a most szokásban 
levő istenitisztelet rendjéről beszél, s arról mindjárt az 
első sorokban kimondja, hogy az „egy összefüggő egészet" 
képez. Neki jó az, megjegyezni valója nincs hozzá, hogy 
az elŐének, egészen függetlenül a predicatiótól, mint va-
sárnapi vagy ünnepi dicséret énekeltetik; hogy az elő-
írna inkább h o m i 1 e t i k a i (sic !), az utókönyörgés 
l i t u r g i á i . Én, ha már, mint szerző behurcoltam 
volna e tárgyhoz az urvacsorát, bizony elmondtam volna, 
hogy először sok az, a hányszor urvacsorával élünk ; 
másodszor nem helyes időben és jellemző alkalmakra 
végezzük az t ; elmondtam volna, hogy háromszori urva- * 
csorázást elégségesnek tartok, s egyet nagypéntekre, 

20 



egyet pünköstre, s egyet aratásra tennék; kifejtettem 
volna, hogy a szertartások gyakori előkerülése, levon 
annak érdekéből, hogy karácsonykor, mikor Jézus szü-
letik, nincs helyén hogy halálával foglalkozzunk; hogy 
az advent, félböjt, nem urvacsorázásra illő alkalmak; ha-
nem igenis a nagypéntek, melynek alkalmára épen sze-
reztetett, a pünköst, mely az egyház megalakulásának, 
a testvéries együttartásnak ünnepe, s az aratás, midőn 
illő, hogy istennek háladatos szívvel mutassuk be jósá-
gáért áldozatunkat. Az nekem mindegy, mit szól hozzá 
a kánon, mit a mai szokás; én tudományt irok, mely a 
jobb jövőnek, az igaznak egyengeti göröngyös utait, én 
mint t a n á r igazságot, tudományt tanítok, a kenyér-
szerzési módra, a hivatalos rovatok betöltésére, mint se-
imináriumi g y a k o r l a t v e z e t ő adok utasítást. 

Itt kifejezett nézetem oka aztán annak, a miért 
szerző müve utósó részének az egész „különös liturgiká"-
nak semminemű nagyobb értéket nem tulajdonithatok. 
E részben kétségtelenül legkevesebb tévesztés fordul elő, 
de hát más bajai vannak. Ami benne tudományos rész, 
az ismét nem a szerzőé, a mi pedig a szerzőé, az nem a 
liturgikába tartozik. Megint bizonyítok. A 24. §. Hüffelé, 
kivévén egy pár évszámot, melyet szerző maga keresett 
elő, de a melyben többször hibázik. Igy például A m-
b r o s i u s születési évét 374-re teszi, holott az bizto-
san eddig nincs megállapítva s 334 - 340 közt ingado-
zik. A magyar egyházi énekes könyv története csak igen 
kivonatos és önállóságnélküli utánközlése R é v é s z 
I m r e , különösen pedig Y a r a s d i L a j o s é tárgyra 
vonatkozó értekezéseinek, (1. e lapok 1861. folyamát.) 
A 30. §. Hüffel 18. §-ának fordítása. A 31. §. ugyan ő tőle 
a 91—99. lapról szedegettetett; a 33. §. Hagenbach 24. 
§.-ábólvétetett; a 34 szintén e szerzőtői a 28 §-t foglalja 
magában és igy tovább i t t - o t t e g y z s i r p i l l e 
a h í g r a e r e s z t e t t l e v e s t e t e j é n . 

Melyek azon gyakorlati szabályok, melyek a háza-
sok egybekelése előtt megtartandók ; a vérség és sógor-
ság szabályai; a házastársak jogai és kötelességei; a 
hirdetés és dispensacíó körüli eljárás; az esketés szabályai, 
az elválás és annak következményei, stb. mind igen szük-
séges tudnivalók egy lelkész számára; szerző művében 
mind elég pontosan és helyesen elő is vannak adva, de 
hát kereken ki kell jelentenem, hogy ezek egyáltalában 
nem a liturgikának, hanem az egyházjogaak tárgyai, s 
miután mindezekre világos paragraphusaink vannak, sőt 
egyik-másik tárgy felett igen kitűnő monographiákkal is 
rendelkezünk, azok ismétlésében szerzőnek semmi érdeme, 
s közlésük a könyvet ugyan terjedelmesebbé, de értékessé nem 
tette. Hogyan kell kiállítani a keresztlevelet; mint kell a 
lelkésznek minden hitvallású bábára felügyelni s meg-
kívánni, hogy okleveles legyen, szeszes italokat, különö-
sen falun, ne igyék, betegeihez legalább egy hétig eljárjon, 
a komákat idejében behívja, a keresztelő-edénybe mintegy 
meszelynyi vizről gondoskodjék : ezeket szerző, ugy az is-
kolában, jó tanácsképen elmondhatta, ha épen Ízléséhez 
hozzáfér az eféle k a t u s k a beszéd ; de azt ne várja 

ám, hogy az ilyet ma is t u d o m á n y helyett lehet 
árulni, s fejére teszszük érte a babérkoszorút; ne különö-
sen akkor, mikor ezek idetartozó, lényeges dolgokat szo-
rítottak ki helyükből; mikor itt igen sok érdekes kér-
dés megoldását vártuk volna szerzőtől. Csak egypárt em-
lítek fel a sok közül. Tudjuk, hogy a keresztszüleség 
jelentősége, a konfirmatió ideje, a polgári házasság, mind 
nyilvánosan is vitatott tárgyak napjainkban. Hol keressünk 
ezekre alapos, kimerítő tárgyalást, vezéreszméket, ha nem 
a liturgikában ; kitől várjunk ezek felett illetékesebb nyi-
latkozatokat, ha nem egy liturgika-irótól ? 

Ezek, igaz, hogy nehéz kérdések olyan iró számára, 
ki, mint szerző is, a meglevőnél felebb emelkedni egy 
hajszállal sem bir; ki, nem ismeri s azért nem is emliti 
abban a doxologiát és fogadástételt, mint alkatrészeket; 
ki az imákat ugy osztályozza, hogy azok „különösen ma-
gyar ref. egyházunkban h é t k ö z n a p i a k é s p o e n i -
t e n t i á 1 i s o k " ; ki a könyvnélküli imázás ellen beszól; 
ki a gyülekezeti öszhangzatos éneklést, épületesnek annak 
dacára sem tartja, hogy L u t h e r az egyhangú éneklést 
keményen „szamár-orditásnak," E b r á r d pedig „termé-
szetellenesnek", visszataszítónak nevezi ; ki még ma ia 
„esőért könyörögtet" ; ki a keresztszüleség jelentőségét ab-
ban helyezi, hogy azok keresztfiok vagy leányuk keresztyén 
hitbeni neveltetéséről gondoskodjanak, a betegágyas anya 
táplálására felügyeljenek ; ki nem az, hogy a kötelező pol-
gári házasság mellett nincs, hanem az egész házassági ügyet 
(kötést, elválasztást) az antonomiából folyólag, egyház-
megyei és egyházkerületi törvényszék elibe utasitandónak 
véli és indítványozza ; ki a v í z ke r e s z t e t is a p r o -
t e s t á n s egyház főbb ünnepei cim alatt emliti"; ki a 
góth építészeti módot a h i t k i f o l y á s á n a k tar t ja . . . 
dehát a munkakör sokféle ; mérje meg kiki erejét, nincs 
szükség arra, hogy minden emtor erőszakkal is iró akar-
jon lenni! . . . 

De immár nem folytatom tovább; sietek bezárni is-
mertetésemet, mely kellemetlen, sőt fájdalmas rám és a 
szerzőre s bizonyára fárasztó az olvasóra nézve. Azt hi-
szem, ennyi teljesen elégséges arra, hogy az előttünk fekvő 
mű irodalmi becsét és igaz értékét megállapítsuk, 
mely bizonyára, jól mérve se .1 több mint annyi, hogy 
T ó t h M i h á l y egy h á z s z e r t a r t á s t a n a á l t a l 
g y a k o r l a t i t h e o l o g i a i i r o d a l o m u n k 7 Ív-
v e l s z a p o r o d o t t . Sajnálatos a dologban az, hogy 
szerzője, eddigi irodalmi eljárási módja által felbáto-
rítva, meggondolatlanul hivta ki maga ellen a kritikát s 
megkeserítette maga részére eddig élvezett nyugalmát. 
Egyébiránt csak azt találta meg a mit keresett. Beteljesed-
tek rajta Weltpriesternek szavai, melyeket jövőre intésül, 
mostanra szíves bucsuzásul ide is irok: „Das Henkerhand-
werk, Andere zu zerstücken, und uns ihre Glieder derSeele 
und des Körpers anzupassen, macht uns zu Henkern an 
uns selbfet; die fremden Federn, die wir uns aufzwingen, 
und wenns Adlerfedern wáren, zerreissen und fressen un-
ser Fleisch wie Feuer . . . Ruhe auf sich selbst ; diess 
isf die erste Lebensklugheit, der Grund aller Tugenden. 



Nekem — sajnálattal ismerem el — igaz, hogy van 
egybünöm, s ez abban áll, hogy én voltam kénytelen szer-
zőnek tudtul adni, hogy eljárása i g n o t o s f a l l i t , 
n o t i s e s t d e r i s u i . 

M i t r o v i c s G y u l a . 

Strausz Frigyes Dávid. 
(Folytatás.) 

Ugy látszik, maga Strausz is észrevette, hogy 
midőn két vastag köteten keresztül egyebet sem tesz, 
mint hogy a hivők erős várában mindent halomra 
dönteni törekszik, ez nem igen áll öszhangzásban 
azzaJ, a mit kutatásai végeredményeképen odaállított, 
hogy t . i. a hivő a tudót, és viszont a tudó a hivőt 
engedje n y u g o d t a n haladni a maga utján. 

Alkalmasint ez birta őt arra, hogy ezentúl 
hosszabb ideig theologiai kérdésekkel nem foglalko-
zott és nagy tehetségét a szellemi munkásság más 
terein érvényesítette. 

1840-ben megházasodott, nőül vévén Sebeszt 
Ágnest, ki akkoriban elsőrendű énekesnő volt, később mint 
jeles irónő szintén ismeretessé lett. "De e k é t szellemdús 
lény frigye, talán épen azért mert mindenik, szelleme egész 
értékét érezvén, a maga természetét és módját kö-
vetve simulni nem tudott, boldog nem volt. Gyer-
mekeiknek mindketten tanuhágos iratokat szentel-
tek ; de azokat közösen nevelni nem birták. Elváltak 
egymástól és Strausz most egészen irodalom-történeti 
tanulmányoknak szentelte idejét. 

Tárgyait azonban mindég' ugy választotta, hogy 
azok feldolgozása indirecte vagy a positiv vallás el-
leni félbehagyott harcát, vagy valamely épen szőnye-
gen lévő napi kérdés tisztázását elősegítse. 

Midőn a negyvenes években a poroszok alkotmányérti 
küzdelmüket megkezdték, Strausz egy művelődés-történeti 
munkát adott ki névtelenül, melynek világos vonatkozása 
az alkotmányellenes kegyeskedő királyra, IY. Frigyes 
Vilmosra, az egyébként is mesteri feldolgozásánál 
fogva kapóssá válandott müvet még kapósabbá tette. 
A mű cime vol t : A romanticus a Caesarok trónján, 
vagy : Julián, a hitehagyott" (1847 . ) 

1848-ban szülővárosa részéről a f rankfur t i biro-
dalmi gyűlésbe küldendő követjelöltül lett kitűzve, mely 
alkalommal tar tot t szónoklatai nyomtatásban is meg-
jelentek e cim a l a t t : „Hat theologico-politikai nép-

szónoklat0 (Stuttgart és Tübinga 1848 . ) Az egyházi 

párt a nép felizgatása által e téren is bevágta az 
útját és Strausz megbukott. 

A szabadelvűek most sem tágítottak, és végre 
is sikerült őt iniut Ludwigsburg képviselőjét a vür-
tembergi kamarába küldeni. Azonban csakhamar ki-
sült, hogy Strausz, ki oly radicalis állást foglalt a 
positiv vallás ellen, az állammal szemben épen olyan 
conservativ; megcsalatkozott választói tehát bizalmat-
lanságot szavaztak neki, és Strausz ennek következ-
tében 1848 . december havában képviselői állomásá-
ról lemondván, azóta szereplőleg többé politikával 
nem foglalkozott, hanem visszavonulva a magánéletbe, 
most már osztatlan erővel irói hivatásának élt. 

Legközelebbi munkája „Schubert élete leveleiben" 
(2 köt. Berlin 1849 . ) volt, melyet nem sokára 
„Markiin Kristóf, élet- és jellemkép a jelenből" 
(Manuheim 1 8 5 1 . ) követett, festvén ez utóbbi bán 
saját életfejlődósét is. Ezután jöt t „Frischlin Niko-
demus, költő ós philologus élete ós i ratai" (Frank-
furt 1855 . ) ós Hutten Ulrik" (3 köt. Lipcse 1 8 5 8 — 
1 8 6 0 . ) I t t már polemicus tekintetek lelkét nem 
háborgatván, szerető odaadással belemerül tár-
gyába, s az olvasó zavartalanul élvezheti a 
remek előadást, melyben a lelkiismeretes nyomozó 
történetírás egész a művészetig emelkedik. Gyö-
nyörű tableauk e munkák , melyek mindegyiké-
ben egy-egy szakasza derittetik fel azon fejlődési 
folyamatnak, melynek a mai közmiveltség eredmé-
nyét képezi. 

A Hutten életéhez tet t tanulmányozások Strauszt 
ismét a theologia mezejére vezették, hol is minden 
ellenzékeskedése dacára leginkább elemében érezte 
magát. Ez irányban való u j működését megnyitotta Rei-
marus H. Sámuelnek „Yédirat isten okos tisztelő 
mellett" cimű munkájának kiadásával (Lipcse 1862) . 
Midőn egy évvel később Renaúnak világhírűvé vált 
„Jézus élete" Németországon is elterjedt és a tá r -
sadalom minden rétegeiben mohón olvastatott, Strausz 
a közel 30 évvel ezelőtt kiadott hasontartalniu és 
cimű munkáját népszerűbb alakba öntve kiadta e 
cim a la t t : „Jézus élete, a német nép számára át-
dolgozva" (1. és 2 . kiadás Lipcse 1864. ) , s az elő-
szó végén ugy nyilatkozik, hogy nem kíván egyebet, 
mint hogy oly könyvet irt legyen, mely a németek-
nek a szó teljes értelmében az legyen, ami a Renanó 
a franciáknak. Strausz könyve minden tekintetben 
alaposabb, jobb a Renanénál ; de azt az érdekfeszítő 
alakítást, mely a francia művének oly nagy olvasó 
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közönséget teremtett, Strausz e munkájában hiába 
keresed, mert ez saját egyéb müveihez hasonlítva is 
bágyadt, színtelen s megér/ik rajta egyfelől a német ko-
moly tudományosság s lelkiismeretesség,.másfelől a szerző 
gondolkodásának mind közelebb jutása az eszményit 
merőben kizáró any,»gelvisóghez. 

Bénán ós Strausz mindketten a történelmi Íté-
szét törvényeit a Jézus életére vonatkozó okmányokra 
is alkalmazván, mindazon kópzelmi vonásokból, me-
lyekkel az első keresztyének kegj elete a megváltó 
képét megalkotta, a születés és halál tényein kivül 
történeti adatul jóformán egyet sem ismerhettek el ; 
de mig Renán az e módon támadt üres lapra a lé-
lektan törvényei szerint megalkotott saját találmányú 
ragyogó jellemrajzot ád, addig Strausz még csak kí-
sérletet sem tesz, hogy a kutatásai nyomán támadt 
ürességet betöltse, mintegy jelezni akarván, hogy 
nincs is a mai emberiségnek szüksége ama történe-
lemre, melynek vallás-erkölcsi alapját is nem eokára 
túlhaladottnak volt hirdetendő. 

S ime ebben fenekük Strausz életműködésének 
gyöngéje; jelentőségét mai társadalmi életkérdése-
inkre nézve ez csökkenti. 

Az evangeliomok előadásai, igaz, hogy nem tör-
ténelmi okmányok, de azért azok mint a vallásos ihlet 
benső igazsággal bíró alkotásai, mint a legtisztább 
emberi lét eszményitései, melyeken civil isatiónk 
legboldogitóbb intézményei nyugosznak, nem csak 
hogy jogosultak , hauem azokat elvetni annyit 
tenne, mint eszményi életcéljainkról végkép le-
mondani. 

A „Jézus élete" zárszavában Strausz maga is 
ugy nyilatkozik, hogy „megkülönböztetése a törté-
neti Krisztusnak az eszményitől, azaz: az embernek 
amilyennek lennie kell, elménkbe oltott észképétől, 
s az üdvözítő hitnek az előbbiről az utóbbira ruhá-
zása : az ujabbkori szellemfejlődés eiutasithatlan kö-
vetkezménye." — Azonban miután Jézus tanaira 
vonatkozólag is nyíltan kimondta, hogy azok szel-
lemi fejlődésünk folyamában nagy részt már tulszár-
nyalvák, gondolkozásának szükségkép oda kellett mó-
dosulnia, miszerint utóvégre a keresztyénségen már 
nem csak mint positivitáson, hanem mint eszmén is 
túladjon. 

S csakugyan életének még hátralevő kevés esz-
tendejét e merőben negatív álláspont igazolásának 
szentelé. 

E könyve ellen több oldalról történt felszólalá-
sok csakhamar elég alkalmat nyújtottak Strausznak, 
hogy nézeteit a positiv alapokon nyugvó, de ha-
ladva fejlődő tudomány nyal összemérvén, álláspontját 
szorosabban körvonal azza és tisztázza. Tette ezt két 
munkában, melyekben kedélyének a társadalmi mel-
lőzés szülte elkeseredés 9 oly hangon nyilatkozik már , 
hogy szavai a tudós világban közmegbotránkozást 
szültek, még pedig a szabadgondolkozásuak táborá-
ban sokkal inkább mint a repristináló egyház em-
bereinél, kik nem kis csodálkozásukra ós örömükre 
minden egyházreform elleni harcukhoz hatalmas szö-
vetségest látszottak nyerni az eget ostromló modern 
Titanban. 

E két munka cims: „A hit Krisztusa és a 
történelem Jézusa" (Barlin, 1865.), a másiké: „A 
félszegek ós épek" (Berlin, 1865). Amabban Schleier-
macher, emebben Schenkel és Hengstenberg ellen 
polemizál; de nem a dolog lényegéből merített 
fegyverekkel, hanem ugy, hogy ellenfelei életéből 
ós munkáiból mindent ami ferde ós hamis világí-
tásba helyezhető, mesteri kézzel torzképbe egyesít-
vén, ezt azok müve gyanánt állítja, ráfogván, hogy 
abból áll ama férfiak minden munkája, s akkor rá-
mutat : ecce homo! ime a megtestesült félszegség! 

Egy Schleiermacherrel, Schenkellel szemben, 
kiknek nem kis érdemök abban áll, hogy az eszmék 
ujabbkori folytonos hullámzásából a maradandót ki-
választani és elfogadhatóvá tenni tudták, ugy csak 
tiszta negátióban kedvét találó lélek nyilatkozhatott. 
E térre pedig egy magasabb szellemet, aminőnek 
Strauszt még ellenségei is elismerni kénytelenek, 
csak azon sötét türelmetlenség vihette, mely őt azon 
munkakörből számkiűzte, amelyre tagadhatatlan nagy 
adományainál fogva hivatva volt. 

Egyszer azonban valahára Strauszra is szebb 
napok derültek, midőn a darmstadti udvar őt maga 
körébe vonta és a széplelkü Alice hercegné, az an-
gol királyné leánya kitüntette. E viszonynak köszön-
hető egy hat előadásból álló, ritka szépségű könyv 
„Voltaire"-ről, mely 1870. először, 1872-ben 30-ik 
kiadásban jelent meg. 

Sajnálattal jegyezzük fel, hogy a confessionalis 
pharisaimus a sokszorosan méltatlanul bántalma-
zott férfi iránt mutatott nagylelkűségét a nemes 
nőnek sem átallotta megtámadni s a New-Yorkban 
ülésezett „evangelieal alliance* a hercegnőt szép 
tetteért nem csak hogy nyilván megrótta, de móg 



annyira is ment, hogy akkoriban történt fia halálát 
isten büntetésének állította, a miért részvétet mert 
tanúsítani egy oly istentelen iránt mint Strausz. 

Strausz ellen az úgynevezett vallásosak részé-
ről folytatott e hitvány harc az erőben hanyatló 
férfi szivét mind jobban elidegenítette a szellemi élet 
azon őseredeti, de titokszerü nyilatkozataitól, melyekre 
elemző esze irányánál fogva valami nagy vonzódást 
soha nem érzett. 

S sajnos, de tény, hogy az ember veleszületett 
gyarlóságánál fogva könnyen elveszti fogékonyságát 
oly igazságok iránt, melyektől idegenkedik, ós mert 
magában nem tapasztalja szokat, csakhamar azt is 
elhiteti magával, hogy lerontotta és lehelletével 
örökre megsemmisítette azt, ami reá nézve megszűnt 
létezni. 

Midőn .Strausz akkor tájban a német-francia há-
ború alkalmából Renannal azon nagy nyomatékú le-
veleket váltotta, melyeket az egé^z európai napisa j tó 
reprodukálni sietett, feltűnő volt sokak előtt azon 
föl sem vevő hang, melylyeJ ama levelekben földiéi-
nek egyházi életében tapasztalható bomlásáról szólott; 
már ez odt látszott mutatni, hogy ő azt az ügyet 
olybá veszi, melynél több vagy kevesebb romlás te-
kintetbe sem jő, miután a civilisatio fejlődése az egé-
szet túlhaladta. 

Csakugyan a nem sokára megjelent utolsó mun-
kájában: „A régi ós az uj hi t" (Lipcse 1872 . ) , 
Strausz nyíltan oda veti a keztyűt nemcsak ez vagy 
amaz egyháznak, ez vagy amaz felekezetnek vagy 
rendszernek, hanem általában minden vallásnak. 

S e könyv, mely Strausz irodalmi működésének 
minden tekintetben leggyöngébb terméke, mégis leg-
több port vert föl a nagy közönségnél. Mi okon ? 
Erről , valamint élete végéről, még egy cikk. 

(Vége következik.) 
BALLAGI MÓR. 

RÉGISÉGEK. 
Kanizsai Pálfi János levele Péczeli Király Imréhez. 

(Pápa, szept. 8. 1621.) 

Az atya istentől s urunk Jézus Krisztus megtartónk-
tól béke, kegyelem és könyörület neked és tieidnek, tisz-
telendő Péczeli, az úrban szeretett testvérem. Vásárunkra 
eljött anyád engem ma meglátogatott s felőled tudakozódva, 
midőn egyebem nem volt, csak azokat, amiket rólad hall-
gatóm-, Redneki János úrtól hallottam, beszéltem el neki: 
t i. hogy Német-üjvárott vagy száműzve, gyermekeidet 
(szomorú száműzetésed legszebb vigaszát s egész életed 

örömét,) kiket a halál vég,.etteljes dárdája sújtott le, a 
mennyei életbe előrebocsátotta s kevés hija volt, hogy 
őket viszontagságaidnak fájdalmas betegség által felettébb 
zaklatott társnője nagy szomorúságoddal nem követte. 
Családi bajteljes állapotodat megértve érzékeny au)ád, 
könnyeit és zokogását semmikép sem tarthatá vissza, meg-
siratott tehát anyailag, hogy fájdalmadat fájdalommal te-
tézte az Ur s engem buzgóan kért, intenélek meg kiválóan 
és buzdítanálak, hogy öt a te és tieid állapotáról (minél 
kedvesebb és kívánatosabb ez idő szerint vele misem 
történhetnék) levélben tudósítani méltóztatnál. 

E méltánycs kivánatát, barátságunk jogánál fogva, 
kötelesség szerűen teljesíteni nem lehetett elmulasztanom. 
Tudd meg tehát, Imre uram, hogy anyád (kivéve, hogy 
bajaid, melyeket, mint hallja, naponkint szenvedsz, búsít-
ják), ép egészséges s tieid után vágyódik, vagy ha ez 
lehetetlen, leveledre sovárog, melyben tudósíttatni óhajt, 
mit határoztál a pecöli ós Vászolyi szőlőhegyeken levő 
atyai örökségedről, el akarod-e azt adni, vagy saját 
használatodra megtartani ? Ezeket anyádról. 

A mi az én s enyéim állapotát illeti, az a mos-
tani időhöz képest nem egészen boldog ugyan, de, hála 
istennek, tűrhető. Dunáninneni *) táborunkból (mely ak-
kor Kőszeg mellett feküdt, más nap pedig Sopron felé 
indult) mult hétfőn, azaz, sept. 6-kán jöttem meg. Fön-
séges királyunkról * *), bevette-e már Pozsout, semmi 
bizonyosat nem hallhatunk, ha te nekünk valami bizo-
nyosat írnál, nagyon kedves dolgot tennél. Jézus Krisztus 
jeles szolgáit, Czene Péter püspök urat, örök tisztel etemre 
méltó rokonomat (a ki, miként hallom, most beteg), 
tiszttársadat, Jakab urat, tiszteletre méltó családodat és 
az övékét földi és mennyei boldog élet kívánásával kö-
szöntöm és szent csókkal tisztelem s az eget kormányozó 
mindenható isten adja, hogy őket nem sokára ép egész-
ségben láthassam. Ezekkel téged kedves Imre, tieiddel 
együtt, a kiket veled részint az Isten, részint a természet 
összekötött, azon istenn k gondviselésébe ajánlak, a ki 
választott bennünket, hogy bit által megtartassunk az 
üdvösségre. Pápán, s?pt. 8-án, szűz Mária születése napján, 
1621-ben, lisztslendőségedet őszinte lélekkel tisztelő 
Kanizsai Pálfi János, a pápai gyülekezet papja. 

(Latin másolatból. Acta religionaria protestantium in Hungaria 
tom. III. a nemzeti muzeumban) 

Közli : G a r á d y 

B E L F Ö L D . 

Kővágó-Eörs, február. 24-én 1874.Kedves és nagybe-
csű ajándékokat nyert a K ő v á g ó-E Ő r s i evang. anya-
egyház, illetőleg iskolája a legközelebbi napokban. M e z-
r i c z k y P é t e r ügyvéd ur s egyházunk fe lügyelője, 
iskolánk szorgalmas, kitűnőbb és szegényebb növendékei 

*) A mostani dunántuli kerületet Pálfi is, mint mások is 
annyian, dunáninneninek szerette nevezni. 

* *) Bethlen Gáborról. 



felsegélésére, iskolai alapja némi gyarapítására 44 forintot 
ajándékozott. C z i g á n y K á r o l y ügyvéd ur, m. e. 
800 négyszög öl terjedelmű, iskolánk szomszédságában 
fekvő beltelkét ajándékozta oda, hogy az, iskolakertté 
alakitva, gyermekeink tanóráik kőiben testi üdülést, a 
tornászatban, kertészetben s fatenyésztésben gyakorlottsá-
got nyerhessenek. 

E kedves ajándékokért az illetőknek midőn nyilvános 
hálám adóját készséggel lerovom, teszem azon óhajtásom-
mal: sok ily ügyvédeket az egyháznak! 

E ő s z e I s t v á n , 
esperes-lelkész. 

Külföldi egyház és iskola. 

A n é m e t b i r o d a l m i k a n c e l l á r , Bis-
marck hg. február 27-én terjesztette elő a szövetségi tanács-
nak a hivatalukból elbocsátott, vagy törvénytelen cselek-
mények miatt megbüntetett papoknak internálásáról és a 
birodalom területéről való kiutasításáról szóló törvényja-
vaslatot. E törvényjavaslat, mely három szakaszból áll, 
következőleg hangzik : 

1. Azon lelkészek, kik valamely bíróság ítélete kö-
vetkeztében hivatalukból elbocsáttattak, az általuk lakott 
állam központi hatósága határozata folytán megfosztathat-
nak állampolgáriságuktól; a határozat hozataláig a rend-
őrség bizonyos kerületekben kimutat számukra valamely 
tartózkodási helyet, vagy pedig eltiltja őket, hogy bizonyos 
helyen tartózkodjanak. 

2. Ezen határozat azon személyekre nézve nyer al-
kalmazást, kik jogtalanul rájok ruházott möködési körben 
tett hivatalos cselekvényeik miatt jogerejüleg elmarasz-
taltattak. Az országos rendőrség felhatalmaztatik, hogy a 
vádlott lelkészeket a bírói vizsgálat megkezdésétől fogva 
annak befejezóseig internálják, vagy pedig kiutasítsák. 

3. Azon lelkészek, kik e törvény alapján elvesztették 
állampolgáriságukat, nem szerezhetik azt vissza egy szö-
vetséges államban sem a szövetségi tanács beleegyezése 
nélkül, ugy szintén ez engedély nélkül nem tartózkodhat-
nak egyik szövetséges állaban sem, ha az általuk addig 
lakott államban való tartózkodhatás tőlük megtagadtatott." 

— L e d o c h o w s k y érsek nyolc ezer tallérnyi pénz-
bírság büntetését az ostrovoi törvényszék egy évi fog-
ságra változtatta át. Az érsek azon kérelmét, hogy szá-
mára cellájával szemk5z'; egy kis kápolna rendeztessék 
be, a berlini kormány, mint önkényt értetik, teljesítette. 

— A kölni érsek pedig íebr hó 21-én két „törvény-
ellenes" dispositio miatt 400 tallérnyi birságban illetőleg 
2 hónapi börtönben marasztaltatotfe el s egy másik ha-
sonló ügyben ,nyakasság miatt' 1000 tallérnyi, illetőleg 
10 hónapi büntetés mondatott ki ellene. Ézenkivül 20-án 
egy korábbi 1500 tallérnyi birság fejében tőle elconfis-
cált tárgyaknak végrehajtás utjáni elárvereztetése tarta-
tott meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Gyászhí r . N y i l a s S á m u e l , miskolci ref. lel-

kész, hosszas emésztő betegség után a mult hó 27-ikén 46 
éves korában meghalt; özvegyet (Szemán Teréziát) s két 
kis leányt és egy kis fiút hagyván maga után, s a leg-
jobb emlékezetet mindazoknál, kik őt ismerték s szeret-
ték. Benne — mint a „F. L.a irja, — a családnak, a 
reform, egyházközségnek, s általában a hazai értelmiség-
nek vesztesége van, mert buzgó, nemeskedólyü, minden 
szépért, jóért hevülő férfi volt. Abban a szomorú időszak-
ban, midőn a nemzet a levertség néma fájdalmában sin-
lődött s a hazában csak két-három magyar lap volt, főleg 
Tompa Mihálynak, a „Fiaim ! csak énekeljetek !" költőjének 
buzdítására lépett ki ö szerényen, igénytelenül, de a 
szépnek meleg szeretetével a költészet mezejére. Fiatal ko-
rában, midőn miskolci segédlelkész s később (atyja halála 
után) Szederkény szeretett papja le t t : sokat irt, mindig 
egyszerűen, formacsinnal, főleg a falusi életképek terén 
alkotva több sikerült költeményt. Miskolcon, a hová pap-
nak vitték, közszeretetben állt jó kedélyeért s nemes ér-
zületéért. E közszeretetnek egyik szép jele volt az is, 
hogy néhány év előtt barátai és tisztelői adták ki költe-
ményeit két nagy kötetben. Mint hitszónok, a jobbak közé 
tartozott. 

* Horvátli Pál decsi lelkész^ Tolnamegyében, mint 
táviratilag értesülünk, f. hó 7-ikén meghalt. Béke hamvaira' 

* Püspökválasztás A dunántuli reform, egyház-
kerület kebeléből az üresen álló püspöki szék betöltése 
érdekéből beküldött szavazatok közelebb Pesten, Tisza 
Kálmán főgondnok ur lakásán, felbontatván, azokból Lisz -
kay József pápai lelkészre 80. Pap Gábor esperesre 74 
szavazat esett. Ennek folytán uj szavazás rendeltetett el, 
ki tűzetvén Liszkay ós Pap Gábor urak. 

* A d u n a m e l l é k i ref. egyház kerületben a f. hó 
3-án felbontott szavazatok szerint t a n á c s b i r á k k á 
megválasztattak az egyházi részről Vámos Dániel mórá-
gyi s Kovács Antal terehegyi lelkészek; a világi rész-
ről: Várady Károly, Tisza Kálmán ós Jordán István urak. 

* Az egyetemes tanügyi bizottsága a magyar 
reform, egyháznak apr. 12-ikére van összehiva. 

* Bécsben az egyházpolitikai tőrvényjavaslat 
felett március 5-ikén indult meg a képviselőházban a 
vita ; több mint 50 szónok jegyeztette fel magát ; s 

mindjárt az első nap heves beszédek tartattak pro et contra. 
* József főherceg könyv tá ra . A főhercegnek ed-

dig ís kitűnő magánkönyvtára volt, gyűjteménye azonban 
közelébb ama nagy könyvmennyiséggel is szaporodott, 
melyet régebben a boldogult József Nádor, Mária Dorottya 
főhercegnő, és István főherceg szereztek, s a melyet 24 
éven át Schaumburgban őriztek. Ez 22,000 kötetből s 
3139 térképet s hadi tervrajzot tartalmazó gyűjtemény-
ből áll, s benne a hazai és külföldi irodalom minden ága 
oly szépen van képviselve, hogy minden nagyítás nélkül 
hazánk legbecsesebb magánkönyvtárának nevezhető. A 
gyűjtemény már megérkezett Alcsuthra s rendezésével 



Szinnyei József egyetemi könyvtártiszt van megbízva, ki 
jelenleg a könyvtárra vonatkozó irományokat, katalóguso-
kat tanulmányozza s a rendezést még ebben az évben 
be akarja végezni. 

* Gr. Weneklieim Lászlótól, kit rendesen hazai 
ultramontánjaink, s mindenesetre a nyilt homlokú katho-
likusok közé szoktak sorozni, megsokalva azon epés 
izgatásokat, melyeket a „Magyar Állam" Deák Ferenc 
egyházügyi programmbeszéde ellen hónapok óta folytat, — 
közelebb egy nyilt levél jelent meg, mely szerint „a 
katbol. világ kérdése csakis Deák F. nyilatkozata nyo-
mán oldható meg". 

* A himlő annyira uralkodik a Székelyföld némely 
részében, hogy van község, melyet elzártak az utazók 
elől; Vingán is uralkodik, s hatezer lakos közt a mult 
ősz óta hatszáz himlőbeteg volt. 

* P e t t a u b a n (Stájerországban) a farsang végén 
egy reálgjmnasiumi tanár utcai álarcos menetet rende-
zett, melyben két kocsin apácák, jezsuiták, főpapok ültek, 
a harmadikon pedig Bismarck herceg, ki kezében ostorral 
hajtotta őket. 

* Figyelmezte tés . Megjelent: „ C h o r á l k ö n y v 
ev. gyülekezetek használatára; az ev. egyház legismertebb 
dallamait 4 hangra alkalmazta, variánsokkal s közjátékok-
kal ellátta A l t d ö r f e r K e r e s z t é i y , karigazgató és 
orgonista Sopronban. K i a d a t o t t a d u n á n t u l i ág . 
h i t v . ev. e g y h á z k e r ü l e t á l t a l . Kapható az ev. 
képezdében Scheffer Károly pénztárnok által ós a szerző-
nél. Ára 5 frt, melynek beküldetése mellett nyomban bór-
mentesen megküldetik a jeles mü az illető egyházi s vi-
lági tisztviselőknek. A j á n l v a v a n nm. B á r ó P r ó -
n a y G á b o r e g y e t e m e s e g y h . s i s k . f ő f e l ü -
g y e l ő u r n á k . Megemlitendő, hogy a mü 195 dallamot 
tartalmaz magyar ós német szöveggel s egy tót dalami 
átnézettel. Volkmann Róbert a műről igy i tél : N a g y 
n y e r e m é n y n e k t a r t a n á m h a z a i e v . l i t u r -
g i á n k r a n é z v e , h a e z e n m ű a g y ü l e k e z e -
t e k b e n b e h o z a t n é k . Meg vagyok győződve, hogy a 
nagyon csinosan kiállított zenemű megszüntetendi idővel 
azon ziláltságot, mely eddig e téren uralkodott s hogy a 
netaláni dallami eltérések is, a szépészeti szempontot meg-
őrizve, uj lendületet fognak adni a templomi éneklésnek. 

Sopron, március 2. 1874. 
K i r á l y J ó z s e f P á l , képezdei igazgató. 

IRODALOM. 

Az „Uj Magyar Sión" egyházirodalmi kath. fo-
lyóirat ötödik évi folyamának januári füzete a következő 
tartalommal megjelent: Az idő mint szövetséges. Ke-
reszténység vagy materialismus. Zengjen-e még a lant? 
Költemény. B é k e s y E m i l . Rajna vidékén. M a s z-
l a g h y F e r e n c . Bíbornoki ünnepélyek Esztergomban 
és Budán. M a s z l a g h y F e r e n c . Irodalom: Rein-
hold Baumstark : D á n i e l 0 ' Conell. Hurter György: 

Angol féifiak. Vegyesek. A Sión megjelenik Esztergomban. 
Előfizetési ára egész évre 6 frt. Szerkeszti Zádori János. 

Az erdélyi ev.ref. egyházkerület Névtára 1874-re 
megjelent. Közelébb tüzetesen fogjuk ismertetni. 

A gazda mint állatorvos a szükségben. Ez a 
cime egy táblázatos kimutatásnak a lovak, szarvasmarhák, 
juhok, sertések és kutyáknak leggyakrabban előforduló 
külső ós belső, szórványos és járványos betegségeiről ; 
egyúttal közöltetik ezen betegségeknek mikénti orvoslása 
is. Irta és Kenessey Kálmán osztálytanácsos urnák ajánlja 
E n g e l b r e c h t K á r o l y , keszthelyi gazd. intézeti 
tanár. Kár, hogy e különben jeles és ajánlható munkát a 
szerző könyvalakban nem ídta ki. Igy sokkal kényelme-
sebben lehetne azt használni. Ára? 

Az „Erdélyi Muzeum" cimü havi folyóiratnak,, 
melyről lapunk 8-dik számában volt már szó, 2-dik füzete 

megjelent. Tartalma: közegésségügy (talán közegészség-
ügy ?) Angolországban. Irta dr. Fodor J. Ismerteti D r 
C o n c h a G y ő z ő . Könyvészeti adatok a classica phi-
lologia történetéhez hazánkban. S z a m o s i J á n o s . 
A dáciai román nyelv régisége. D r. S z i l a s y G e r -
g e l y . Prodromus systematis naturalis. Autore Alphonso 
de Candolle. Ismerteti z. t. Muzeumi értesítő. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Maros vásárhely , t 
1873. nov. 2.—nov. 10. napjain tartott közgyűlésének jegy-
zőkönyve megjelent ós hozzánk beküldetett. Beosztása, 
szerkesztése mintaszerű, s ép ezért a már elő bb megje-
jent névkönyvvel együtt bővebben fogjuk ismertetni. Ad-
dig is ajánljuk a többi egyMzkmUlotek figyalmóbo. Xra 
70 kr. 

Táborszky és Parsch nemzeti zeneműkereskedésé-
ben Budapesten megjelent: Elméleti és gyakorlati Zon-
g o r a i s k o l a , könnyen felfogható rendszerben, számos 
két- és négykezü gyakoi lattal. Irta Köhler Lajos. 238-ik 
mü. A magyar vagy német kiadásnak ára 6 frt. A leg-
első zongoratanárok Ítélete szerint ez iskola valamennyi 
eddig megjelent zongoraiskola fölé helyezendő. 

ADAKOZÁSOK. 
Adakozások a pesti orsz. protestáns árvaházra. 

Nagytiszteletü szerkesztő ur ! 1873. március 22-ik 
napján nőtlen elhalt ragályi ref. lelkész O r b á n F e -
r e n c kedves barátom csekély hagyatéka feletti korlát-
lan rendelkezési joggal engem ruházván fel, s végakarata 
teljesítésével engemet bízván meg : én feledhet'eu kedves 
barátom végakaratát teljesítendő, az ő hagyatékából 100 
azaz száz forintot o. é. azon kéréssel teszek át n. t. 
szerkesztő ur kezeihez, hogy ezen Összeget ezen cím alatt : 
„ O r b á n F e r e n c r a g á l y i r e f . l e l k é s z 100 
f r t . a l a p í t v á n y a a p e s t i p r o t . á r v a h á z 
a l a p t ő k é j é n e k g y a r a p í t á s á r a " az árva-
ház pónztárnokának átadni szíveskedjék. Kiváló tiszt. Zá-
dorfalva, 1874. febr. 18-án. Batta Bálint reform, lelkész. 

Tóth Jáno3 lelkész ur a d ö m ö l k i evang. gyüle-
kezet részéről küldött 30 frtot. 



A S z ő l l ő s i A n t a l m a k ó i reform, lelkész 
ur által f. évi február 22-ikén confirmált figyermekek 
adakoztak. 6 frt. 35 krt. Ez összeghez járultak: Ács 
József 60 krajcár Bakó József 40 krajcár Bán Zsig-
mond 22 kr. Barauyi József 30 kr. Barta Sándor 1 frt-
Bele nai Péter 10 kr. Bencze Mihály 4 kr. Biró Sándor 
1 frt. Bódi Ferencz 5 kr. Erdei János 40 kr. Gyenei 
Antal 7 kr. Jó Ferenc 10 kr. Jó Sándor 10 kr. Kis 
Imre 20 kr. K. Szabó Miklós 18 kr. Márton Ferenc 3 
kr. Nagy-György Antal 10 kr. Paku József 10 kr. rán-
ézel Sándor 6 kr„ Pap József 10 kr. Pap József 20 
kr. Pap Mihály 10 kr. Sarkadi Sándor 14 kr. Szabó Fe-
renc 20 kr. Szabó Sándor 20 kr. Szalai látván 6 kr. 
Széüási János 20 kr. Vig József 10 kr. Összesen 6 
ft. 35 kr. o. é. 

He lyre igaz í tás . 
Lapunk 7 ik számában az adakozási rovat alatt e 

helyett: „Fekete Krisztina úrhölgy Fehér-Gyarmathról 
küldött 2 frt. 20 krt" olvasandó: F e r e n c'zy-F é s ü s 
K r i s z t i n a úrhölgy Fekete-Gyarmathról küldött 2 
frt. 20 krt. 

Szerkesztői mondanivalók. 

P. K. urnák Laskón. Az árvaházra küldött adományt la-
punk ez évi 3 ik számában nyugtáztuk. 

Sz. J. urnák N. V . . ,-on. Migá levelet kül-
döttünk. 

A „Franklin-társaság" magyar irodalmi intézet ós könyvnyomda k'adásában (Budapest eg je tem-utc i 
4-dik szám) megjelentik ós minden könyvárusnál kaphatók : 

Protestáns imakönyvek, ( 1 - 3 ) 

Cleynmaan Károly. Isten, mindenein, örömöm, vigasz-
talásom. Imádságok és elmélkedések mivelt keresz-
tyének számára. Harmadik, Szász Károlytól átnézett 
és kiegészített kiadás. (277 1., kis 8-rét.) Vászonba 
kötve 80 kr. 

Velinpapiron, bőrbe kötve, aranyvágással 2 frt. 

Czelder Márton. Mindennapi és alkalmi imádságok-
Templomi ös családi használatra. Második bővített 
kiadás. 

Vászonba kötve, aranyvágással 1 frt. 40 kr. 

Dobos János. Keresztyén imák. A házi ájtatosság nö 
velésére és a protestáns keresztyén felekezetek hasz-
nálatára. Második kiadás. (336 lap, 8-rét.) 

Vászonba kötve — frt. 80 kr. 
Velinpapiron bőrbekötve arany vágás-:al 2 frt. 50 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. — kr. 
Ugyanaz: zselbkiadás, (32-rét, 3C4 lap) bőrbs kötve, 

aranyvágással 2 frt. - kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. — kr. 

Dobos János. A gyermek imái és első vallásos érzel-
mei. Mindkét hitvallású prot' stáns gyermekek szá-
mára. Második kiadás. (212 lap, 32 rét.) Vászonba 
kötve 80 kr. 

Győry Vilmos. Emlékkönyv a confirmatiólioz készülő 
protestáns hajadonok számára. Egy finom képpel. 
(292 lap, 16-rét.) Velinpapiroson, vászonba kötve, 
aranyvágással 1 frt. 20 kr. 

Heissler József, dr. A keresztyén ember imakönyve. 
(16-rét 268 lap.) Vászonba kötve, arany-
vágással 1 frt. 60 kr. 

Kis János. Lelki áldozatok imákban és énekekben. 
Ujabb átnézett és megbővitett kiadás (324 lap, 8-rét.) 

Vászonba kötve, aranyvágással 1 frt. 20 kr. 
Velinpapiron, bői be kötve aran> vágással 2 frt. — kr. 

Medgyes Lajos. Protestáns családok im aköny ve inia-
dalókkal, (8rér. 392 lap.) 

Vászonba kötve, aranyvágással 3 frt. 20 kr. 

Pap István. Istennel társalgás imákban. Magán s 
családi használatra. (300 lap, 16-rét.) Vászonba 
kötve 50 kr. 

Szász Károly. Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák 
protestáns nők számára. Második kiadás. Egy acél-
metszettel. (407 lap, 16-rét.) BSrbe kötve, arany-
vágással 2 frt. 50 kr. 

Francia bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. — kr. 

Szikszay György. Keresztyén tanítások és imák mind-
két felekezetű protestánsok lelki épületére. A jelen 
szükséghez alkalmazva. (255 lap, 8-rét.) Vászonba 
kötve 1 frt. 20 kr. 

Velinpapiron, bőrbe kötve . . . 2 frt. — kr. 

Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok és imák. 
Hölgyek számára olvasó- és imakönyvül. (8-rét, 334 lap.) 

Vászonba kötve, arany\ágás?al . . 3 frt. 40 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. — kr. 
Ugyanaz : zsebkiadás. (16-rét, 358 lap.) 
Vászonba kötve, aranyvágással . . 2 frt. 50 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal . 4 frt. — kr. 

Vörös Eszter. Buzgó imák. (32-rét, 140 lap.) 
Vászonba kötve aranyvágással N . . . 80 kr. 

Zsehokke Heurik. A hí tat órái. Kiválogatva és fordítva 
Szász Károly által. Két kötetben. (8-rét, 348 lap.) 

Vászonba kötve, arany vágással . . . . 5 frt. 

Wagner Jo'a. Fr. Evangelisches Crebetbucli íür die 
gottesdienstlichen Versammlungen in der Kirche, und 
für die in der Kirche und Haus vorkommenden hei-
ligen Handlungen. (383 S. 8.) 

Geb. in Leder mit Goldschnitt . . . . 2 11. 

Felelős szeikesztűéa kiadó-tulajdonos : Dr . Ballaari Mór. Főmunkatárs: F a r k a s József . 

Nyomatott Deutscb testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pesten. 



P R O T E S T A I T S 

GYHÁZI ÉS ISKOLAI 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, efsö emelet, 

Előfizetési dij : 
Hely ben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt,Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. ~ Bélyegdij 

külön 30 kr. 

, előfizetési t £ r m 

Teljes példányokkal még szolgálhatunk. 

Észrevételek F. J. barátom baranyai 
levelére. 

Kedves bará tom! Nagy érdekkel olvastam a ba-

ranyai levelekre adott váratlan válaszodat. Várat-

lannak mondom magamra nézve nemcsak azért, mivel 

— a mint te is mondod — levelem magán jellegű 
volt; hanem azért is, mivel az egész levél csak a 
tehetetlen fájdalomnak följajdulása, melynek részvétre 
talán, de segedelemre kilátása nincsen. Annál ked-
vesebben lepett meg a részvét és érdeklődés bajaink 
iránt, melyekről levelednek minden pontja tanúskodik. 
Engedd meg azonban, hogy leveledre némely észre-
vételeket tegyek. 

Igaz, hogy Ballagi nevét levelemben emiitet-
tem, de távol volt a kárhoztatásnak még csak ár-
nyéka is tőlem. Én, a ki szivét lelkét annyira is-
merem, akinek még egyes esetekre vonatkozó rosza-
lásaiban is a jó indulatot látom, én őt váddal 
semmiesetre sem illethetem. Kétségtelen, hogy jel-
szava, melyet az előforduló viszályok alkalmával 
használni szokott, a legszebb krisztusi elveket tar-
talmazza: szelidség, türelem, engedékenység. Mennyit 
lehetett ezen elvekkel keresztülvinni addig, mig a 
Krisztusnak felséges alakját, mint legféltettebb kin-
csét takargatta minden hivő lélek keblében, és a 
szelidség, türelem ós alázatosságnak minden vonására 
ama krisztusi alak merült föl lelki szemei előtt, 
melynek láttára a legféktelenebb szenvedély is azon-
nal lerakta fegyverét! Mit n e u lehetett keresztül-
vinni akkor! — Nem tagadom, hogy sok esetben 

ma is ezek a leghatalmasabb fegyverek különösen 
lelkész kezeiben; de viszont igen sok esetben mai 
viszonyaink között a szelidség dölyföt, a türelem 
packázást, az engedékenység szenvedhetlen zsarnoki 
uralmat idéz elő. Ezen elvekkel lehetne közülünk 
ma soknak a kereszthez vezető utat önmaga előtt a 
legpompásabban kikövezni. Pedig talán nem épen ez 
volt a cél, mely lelkesítette akkor, midőn a palástot 
először felkötötte. 

Igazad van, hogy a tanárnak mindig maga-
sabban kell járni a mindennapi életnél; mert a mely 
tanítvány a lelkész eszményképét nem ismeri, nem is 
törekedhetik azt önmagában megszemélyesíteni, s 
minden irány nélküli munkája eredménytelen leszen. 
De nem volna-e célszerű arról a lefátyolozott hölgy-
ről ottan-ottan föllebbenteni a fátyolt, hogy a valódi alak-
kal is megismerkedjenek? Igy talán nem lehetne 
félni attól, hogy kilépvén az életbe, midőn az össze-
köthetlen távolságot lát ja ideálja és a valóság kö-
zött, eszményképét kétségbeesve tépi össze, s vagy 
megalkuszik a viszonyokkal ahogy tud, vagy tehetet-
lenségének érzétében ereje végkép megtörik, s világ-
gyülöletW telt szívvel vonszolja az igái, melytől 
szabadulni nem bir. Azt mondod ta lán: a káplánko-
dás elég alkalmat szolgáltat a kiábrándulásra. Igy 
kellene lenni, de nem igy van. Káplánjaink nagy 
része csupa idealista, a mit annak tulajdonitok, hogy 
ők a lelkészi hivatalnak majd kizárólag elméleti ré-
szével foglalkoznak, s nem igen nyilik alkalom arra, 
hogy a valódi élet durva keze lerántsa szemeikről-
a fátyolt. 



A mi első cikkednek azon pontját illeti, mely-
ben azt bizonyitod, hogy „kiken és miért mutogat-
ják a subás parvenuk nagyliatalmiságuknak zsarnok-
ságát a , ezt midőn elolvastam, ezen kérdés merült 
fel lelkemben: Kedves barátom! talán szivünkbe 
mártottad tolladat, hogy igy le tudtad irni, a mit mi 
tudunk és érezünk ?! 

De habár keserűséggel teljes is a mi sorsunk, 
ne gondold, hogy nekünk az fáj legjobban, hogy 
mi méltatlanul szenvedünk. Nem. Hanem az, hogy 
nincs reményünk! Nincs reményünk ahhoz, hogy e 
bajokat orvosolni birjuk. H a csak annyit remélhet-
nénk is, hogy a kétségbevonhatatlan igazság saját 
egyházi testületeinken kivül is támogattatik, hogy 
meg lehetne bizonyítanunk, mikép az igazság min-
denütt igazság marad, nem kellene kétségbeesnünk. 
Ha államéletünk uj organismusának volna egyetlen 
ize, melyben amegvásárolhatatlan igazság az egyedüli 
lüktető ér, örömmel hordoznék a terhet, s?ívesen 
türnők a szenvedéseket, mert reményünk lenne, hogy 
a jog ós igazság mindnagyobb teriiletet hódit meg. 
Ha a tikkasztó Dyári hőségben csak egy kis felleg-
foltocskát látuak is az égen, remény tá nad szivünk-
ben, hogy többet is csal. De államunk egén olyan 
reményt nyújtó fellegecskét nem látunk sehol. Hiány-
zik nálunk a közerkölcs, mely jutalmaz ós büntet, s 
a becsiiletbeni hit. Pedig az a nép a legszerencsét-
lenebb, a melyet erkölcsi életének alapjától, a be-
csületbeni hitétől megfosztottak. Bizalmatlanság és 
a megcsalatástóli örökös félelem mint kisértő szel-
lemek környezik szüntelen. Ezt jól érzi, jól tudja 
népünk is. S felettébb kell óvakodnunk, hogy az 
igazságszolgáltatásra ne hivatkozzunk ; mert feleletül 
elárasztanak oly tényekre való hivatkozással, melyek 
kézzelfoghatólag bizonyítják, hogy ma a jog, igazság 
==pénz; jogtalanság, igazságtalanság—pénztelenség, 
szegénység. S ha vannak is kivételek, ezek bizonyára 
csak egyes személyekre szorítkoznak. Nem csoda ! 
ha igy ismervén a nép saját felsőbbbjeit, szivéből 
gyűlöli őket, de mégis eltűri, mert szüksége van 
rájuk. De legkevésbbó sem tartózkodik kinyilatkoz-
tatni, mint előttem is tévé: hogy majd eljő az ő 
napja is, amikor agyonveri vérszopóit ; valameny-
nyi ur van, annak veszni kell. Az ilyes gondolatok 
népünkben az egész országban megvannak. Ez 
nyilván mutatja , hogy tapasztalásai mindenütt 
egyenlők. 

S talán a lelkész kivételt képez ? Korántsem! 

Ha csakugyan bekövetkeznének ilyenforma szomorú 
napok, melyekre az állam közegei nagy igyekezet-
tel és egymással vetélkedve ostorozzák előre a népet, 
kevés lesz a ki menekül s bizonyára legkevésbbé a 
lelkész. Szomorú képek ezek! De ha az állam tör-
vényeket hozni nem tud, vagy inkább meghozott 
törvényeinek érvényt szerezni nem bír, ha a most 
uralkodó pénzügyi bonyadalmokból, melyekről a nép 
nagy részének még tudomása nincsen, vagy legalább 
horderejét fölfogni nem képes, ha a közigazgatási, 
igazságszolgáltatási zavarokból a kormány, a képvi-
selőház kievickélni nem bir ; ha a fejetlenségnek 
mely a nemzetiségek ós magyarok területén mindna-
gyobb mérveket ölt, elejét venni nem tudja, — ha 
a szomszédok ki nem veszik kezéből a kormánypál-
cát, melynek kezeléséhez nem ér t : képtelen dolog e, 
hogy a dédelgetett s lelketlenül önbizottá tett fel-
séges nép, bizva a sokszor szemébe mondott s végre 
önmaga által is elhitt bölcíeségében, maga fogja 
megkísérteni a törvényalkotást, de áz igazságszol-
gáltatásra rettenetes pallosával kezében. Felettébb 
tévednek akik azt hiszik, hogy a népnek igazságér-
ztte nincsen, Lehetnek, sőt vannak esetek, melyek-
ben a fülkorbácsolt szenvedély amazt elzsibbasztja s 
e szenvedélyétől megvakítva az igazság bajnokait s 
érdekeinek legöczéstelenebb harcosait a porba ti-
porva, fölemeli az álarcba öltözött hamis prófétákat, 
de ha szenvedélyei lecsillapultak, elvitázhatatlan igaz-
ságérzete föltámad s csak az alkalmatos pillanatot 
váija, hogy magát megboszulja. 

Állami életünk ily mostoha körülményeivel 
szemben, a midőn a viszonyok törekvéseink meghiúsí-
tására összeesküdni látszanak, ennyi ellenség elleni 
küzdelemre mi egy protestáns lelkész ereje? De még 
ezen óriási küzdelemre is vállalkoznánk, ha remé-
nyünk lenne, hogy erőfeszítéseinket bármi kis siker 
koronázni fogja; ha reményünk lenne, hogy szava-
inknak hitelt adni s követni fogják. De hidd meg, 
édes baráto .1, nem bírunk oly önzetlenül beszélni, 
hogy hallgatóink arcán a gyanuskodó vonásokat észre 
ne vennők; nem bírunk oly önzéstelenül cselekedni, 
hogy addig ne forgassák eszöket, mig abból az ön-
zést, bármily absurdu u legyen is, ki nem magya-
rázzák ; vagy ha még azt sem tehetnék, — mert 
kézzelfogható az egyháznak, a gyülekezetnek haszna, 
- - egyszerűen nem fogadják el, mivel nem képesek 
felfogni, hogy valaki önzéstelenül szóljon és csele-
kedjék, Ezt a gondolkozásmódot nehezen és nagy-



sokára tudtam fölismerni. Mig ezt föl ueiii ismertem, 
olyan voltam mint a vak, ki csak a sötétben tapo-
gatózik. Addig a népnek egyházáhozi viszonya, egy-
háza iránt tett nyilatkozatai, elkövetett cselekedetei 
uj meg uj és lebonyolithatlan zavart idéztek elő 
agyamban. Sohasem tudtam, hol kezdjem az orvos-
lást? Nem ismertem az elvet, mely a népnek tetteit, 
magaviseletét vezérli. S bár a tények újra meg újra 
fölkényszeritették lelkemben e gondolatot, ezt mint 
lehetetlent mindannyiszor elvetettem, mig nem az 
egymásra halmozott tények a keserű igazságról meg-
győztek. Ez időtől fogva e szerencsétlen hitnek meg-
renditésére fordítottam minden erőmet, da fájdalom-
Hal kell bevallanom, hogy igen kevés, vagy semmi 
sikerrel. Van még eddig merített tapasztalásaim kö-
zött egy tény, melyet az emberi természetből ma-
gamnak kimagyarázni nem tudok. Hogy hozzád, 
mint lelkészhez, folyamodnak bonyolult ügyeikben ta-
nácsért, ez még rendén van. De megfordul előtted 
mély alázatossággal legnagyobb ellenséged is jóta-
nácsórt, s ha tanácsodat követve valami lagy bajnak 
vagy szégyennek vehette elejét, vagy talán befolyá-
soddal ügyének kedvező fordulatot adtál, te örvendve 
dörzsölöd kezeidet: hála istennek egyet lefegyverez-
tem, ez többé nem tart ellenségének. Felettébb 
csalódol! Épen olyan engesztelhetetlen ellenséged, 
azután, mint azelőtt volt. S ezt nem is tartózkodik 
minden lehető alkalommal megbizonyítani, jól tudván 
hogy a lelkész a bosszú fegyverét használni nem 
fogja. A miben igaza is van. És hogy még nagyobb 
legyen az anomalia, lehet, hogy mindezeknek da-
cára templomod tömve van, áhítattal, elragadtatással 
hallgatnak, de ha a templomból kilépsz, legázolnak. 
Erre ugy-e bár a farkasverembe esett cigány jut 
eszedbe, kinek addig kellett bőgözni, hogy bozon-
tos társát tiszteletes távolban tartsa magától, mig a 
szabadítók meg nem érkeztek. 

Engedd meg most már, hogy áttérjek az álta-
lod ajánlott orvoslás módjainak megvizsgálására. 

Első helyen említed azon közönségeden fölhozni 
szokott bajt „hogy egyházi törvényeink hiányosak; 
kormányzóink gyengék, erélytelenek." Valóban ha te-
kintetünk egyházi viszonyaink felületén siklik el, 
legelőbb is ezeken akad meg s azon hitben élünk, 
hogy ezeknek szigorúbbá tétele s a végrehajtó ha-
talomnak kormányzótestületünk kezeibe tétele ál-
tal viszonyaink javulni fognának, holott ha a most 
fennálló viszonyoknak okait, eredetét kuta t juk, kéoy-

teleuek leszünk bevallani, hogy az ilynemű javítás-
sal olajat öntenénk a tűzre, s elkeseredést idéznénk 
elő. Nézetem szerint csak az a törvéűy lehet ha-
tályos, melynek létrejövetelét a közszellem, a közér-
zület szükségkép megkívánta. Ha pedig az, c-ak el-
méleti igazságokra, vagy egyes vidékek viszonyaira 
való tekintettel hozatott : néhány év múlva múlha-
tatlanul romba dől. Nagyrészt ez volt a hibája ujabb 
országos törvényeinknek is, melyeknek alkotásánál a 
honatyák kiválólag elméleti igazságokra támaszkodtak. 
— Hogy a mi érvényben levő egyházi törvényeink a 
közszellem kifolyásai voltak akkor, amikor hozattak, 
eléggé bizonyítja az, ho:y velők századokon keresz-
tül kormányozni lehetett. Ha azonban számbavesz-
sziik a pót törvényeket, az úgynevezett rendszabályo-
kat, melyek a törvények hiányait pótolni és a meg-
változott viszonyokhoz alkalmazni voltak hivatva, s a 
melyekből a magyarországi protestáns egyház egy 
tisztességes könyvtárt állit hatna k i : e tény eléggé 
meggyőzhet mindenkit arról, hogy egyházi életünk 
törvényeinket túlhaladta, s használhatatlanokká váltak. 
Fegyelmi törvényeink hasonló bajban sinlenek. A fe-
gyelemnek csak addig van jó sikere, mig az a kö-
zösen érzett jogon elkövetett sérelmet bünteti, melyben 
tehát nem a fegyelmi törvény, hanem az igazságnak 
közérzete büntet. — Ja j annak a fegyelmi 
törvénynek, amelynek jogosságát a közvélemény 
előtt magyarázni kell, mert a lélek természetes 
igazságérzete nem igazolja, s mással misem igazolhatjuk 
mint azzal, hogy törvény, tehát érvényesíteni kell. 
A mi törvényeinknek átalában ez a sorsa, fegyelmi 
törvényeink pedig annyira elavultak és használhat-
lanok, hogy ezeket majd kizárólag a püspök főpász-
tori bölcsesóge helyettesíti. Ez nem volna baj, ha 
a fegyelmet mindenben és mindenütt pótolni képes 
volna! De itt megint esak a circulusba jutnak. Ha 
törvényeink vallástársulati életünknek természetes 
kifolyásai lennének: a píispö'c szava a törvényre hi-
vatkozással legtöbb esetben elégséges volna a rend 
fentartására. S vajmi ritka s rendkívüli esetben vol-
na szükség a végrehajtó hatalom igénybevételére. 
Ezt eléggé bizonyítják egyházi életünknek a mult 
századról és a jelen század elejéről szóló évkönyvei, 
melyekből látjuk hogy a püspöki szózat, a főpász-
tori megintés a legvégső esetekre tartatott főn, s 
alig volt eset, hogy a főpásztor iránt érzett kegye-
letnél fogva a kellő hatást meg ne tette volna. Ak-
kor nem volt érezhető a végrehajtó hatalom hiánya. 
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De tökéletesen egyetértek veled abban, hogy a 
végrehajtó hatalom kezelése óhajtott sikerre nem ve-
zethetne. A kik ellenkezőt hisznek, azok a követ-
kezményt tekintik indító oknak. Hogy egyházi vi-
szonyaink ennyire megromlott, fölfordult állapotban 
vannak, hogy a felsőbb egyházi hatóság iránt is az 
engedetlenség napirenden van; ennek nem a makacs-
ság az oka, melynek megtöretésétől várják sokan 
viszonyaink jobbrafordultát. Nem mondom hogy vas-
kényszerrel nem lehetne engedelmességet eszközölni, de 
alig hiszem, hogy ezt önmaguk azok, kik a rakonczátlan-
ságok miatt szenvednek, meggondolva ennek későbbi 
következéseit, üdvösnek találhatnák. Szomorú viszo-
nyainknak oka mélyebben van. Népünknek hite s ezzel 
együtt belső vallásos élete megingott. A tapaszta-
lati igazságok tulsulylyal nehezednek lelkületére, és 
sejtelmes hitét, melyre egész vallásos élete épült, 
minthogy szelleme az elméleti igazságok következte-
tésére sem erővel, sem képzettséggel nem bir, 
mindinkább háttérbe szorítják. Naponként látja, 
tapasztalja, hogy az előtte megfoghatatlanok is ter-
mészetes okokkal biinak, az ember csudákat teszen 
anélkül, hogy az isteni erőt vitatná magának; szel-
lemi élete, melyet eddig egészen a vallás töltött 
be, megzavarodik; az intézmények, melyek eddig 
vallásos életének szükségképi tényezői voltak, kez-
denek fölöslegeseknek látszani; a szálak, melyek 
egyházhoz, egyházi hatóságokhoz kötötték, las-
sanként szakadoznak. S mivel mi most is ugyan-
azon eszközökkel élünk, ugyanazon követelések-
kel állunk elő, melyeket a normális viszonyok-
ban használtunk : csuda-e ha eszközeink és 
magunk követeléseinkkel együtt elviselhetetlen ter-
hekké válunk ? — S háromszázados szent ereklyé-
inkhez makacsul ragaszkodva csak siettetjük a föl-
bomlást, a halált. 

Kérdés : Mi a teendő ? Amint te mondád: 
„nevelni, felvilágosítani népünket, hogy öntudatos 
vallása legyen." Ha ez egyszer meglesz, nem fé-
lek én akkor, hogy egyház is ne legyen. Mert az 
embernek természete a társulás, és ezt a vallás 
inkább megköveteli mint bármi más. De hol van 
és mi a kezdet, a kezdet barátom! A kit Ja darázs 
megcsip, a szúnyogtól is fél. A gyermek mig a 
járásba belejön, sokszor elesik. Ezen eséstől félünk 
mi, ha a fölvilágositás utján megindulunk. Termé-
szetesen erre a stereotvp felelet ez: csak lassan, 
csak keveset egyszerre! De azt mondjátok meg: 

milyen az a lassan, és mennyi az a kevés ? Tiszte-
letre méltó példák bizonyítják, hogy ezen ut felettébb 
veszélyes. Megindultak ez uton, s örültek, ha tisz-
tességgel visszavonulhattak. Kiki maga tudhatja 
ugye bár, legjobban híveinek képzettségi fokához 
képest mennyi a kevés. Az a felvilágosodás, kedves 
barátom, olyan egymásba fűzött láncolat, oly termé-
szetesen foly egymásból, hogy annak fokát népünk-
nél helyesen megmérni alig lehetséges. Ha pedig 
keveset mondasz, épen úgy rontasz, mintha sokat 
mondottál. Amazzal magadat compromittálod; az 
utóbbi esetben pedig bebizonyul rajtad amaz állítás 
igazsága: „az a jó nevelő, ki önmagát mielőbb fö-
löslegessé teszi." Tudom és meggyőződésem nekem 
is, hogy első feladatunk lenne népünk lelki életében 
a forrongást tisztáznunk. De ezt, tapasztalásom sze-
rint, csak akkor tehetjük sikeresen, a mikor maga 
önnönmagával semmikép tisztába nem jöhetvén, 
bizalmasan megkeres ós megkérdez. Neked neai kell 
mondanom, hogy egyedül a bizalom az, mely fogé-
konynyá teszen. A bizalmatlanság még jótéteménye-
idtől is ostort fon ellened. Mindenekelőtt hát bi-
zalmat kell költenünk. íme ismét a circulusba ju-
tottunk. 

Az olvasókörök vagy népkörökről teljesen osz-
tom Baksay barátunk nézeteit. Ezek lekészi helybe-
hagyással fölállított hivatalos erkölcsrontó intézetek. *) 
Azon példa, melyet Baksay szokott modorával 
oly szépen leir az árvaházi naptárban, majdnem 
mindenütt és sokszorosan ismétlődött már. Erre tá-
maszkodni nem lehet. 

Lelkészi értekezletek talán, ha nem is szün-
tethetnék meg a bajt, mert, amint föntebb irtani, 
ahhoz gyökeres orvoslás kívántatnék, legalább palli-
ativ szerekről gondoskodhatnánk, ha volüának. De 
nálunk egy és más okok miatt ezek sincsenek. 

Mindezeket figyelembe véve, avagy nem méltán 
irtam e, hogy teljesen tanácstalanul állunk; mert 
semmikép sem tudjuk megtalálni az orvoslás módját. 

Óhajtandó volna, hogy azok, kiket egyházi vi-
szonyaink érdekelnek, habár a bajt nem érzik 
is, oly érdeklődést tanúsítanának ügyeink iránt, 
mint te, s hozzá szólnának a dologhoz. Mert a baj 
naponta terjed s méltán elmondhatjuk: „Ma nekem, 
holnap neked / X . 

*) De lehetnek lelkészi vezetés alatt álló hivatalos erkölcs-
javitó intézetekké. Különben erről egy külön cikket hozand pár 
hét múlva lapunk, F. J . 



T Á . F L C . A . 

Strausz Frigyes Dávid. 
(Vége) 

/ 

Azon kegyeleti szabály, hogy „de mortuis uil 
uisi bene," nagyon megneheziti feladatomat, midőn 
Strausz utolsó munkájáról kell szólanom. Igaz, hogy 
a munka nem az ember, s tudvalevőleg sokszor 
törtónt már, hogy igen jóravaló ember nagyon rosz 
munkát irt és megforditva; de mikor valaki, mint 
Strausz, az irást kizárólagos feladatául tóvée, pályá-
ját azzal kezdi, hogy a keresztyénség eredetét ku-
tat ja, később fejlődését feszegeti, és utoljára oda 
lyukad ki, hogy nemcsak a keresztyénség mint a 
vallás positiv nyilatkozata, hanem általában eszméje 
szerint is a vallás semmi: akkor, bármily triviális-
nak látszassék is, de nem tehetünk róla, hogy 
eszünkbe jutott ama tiszteletes ur, ki három részre 
osztott beszédét e szavakkal vezette be: először 
megmutatom, hogy a szél most h o n n a n f ú ; má-
sodszor előadom, hogy a szél m e r r e f ú ; harmad-
szor demonstrálom, hogy n e m i s f ú a szól. 

Mikor évtizedekkel ezelőtt Strausz vallásunk 
szerzőjének életét irta, az ő keblét is dagasztotta 
még ama szellem fuvallata, mely az emberiséget 
évezredek óta üditi és üdvözíti; jogosult volt mégis 
kérdése : honnan fú a szél ? Mert a vallások össze-
hasonlító története mutatja, hogy csaknem mind-
nyájan eredetüket természetfeletti csodatényezőknek 
s annak tulajdonítják, hogy isten megjelent testben 
vagy prófétái által hirdette akaratát. De mig az 
igazhivő keresztyén e föltevést csak a maga vallá-
sának eredetére nézve tartja valónak, a többi vallá-
sok hasonló természotü elbeszéléseit pedig mind 
mythosoknak állítja, addig a buddhista pl. a maga 
vallásáról szóló csodaelbeszélósekefc mondja egyedül 
megtörténteknek és semmi sem természetesebb sze-
rinte mint az, hogy a keresztyén szent történelem 
csupa mythosz. A tényleges igazság tehát e téren 
is csak a források elfogulatlan tanulmányozása és 
kritikája által lesz kideríthető. S épen ez képezte 
Strausz első munkájának elvitázhatlan nagy ér-
demét. 

Midőn később a keresztyénséget positiv megje-
lenése szerint vizsgálta, ós fölfejtvón a benne rejlő 
eszmék fejlődési processusát, kimutatta m e r r e fú 
a ezél: még mindig teljes okunk volt azt hinni, 
hogy ő a keresztyénségben a változó mellett valami 
maradandót, öröklőt is l á t ; mert hiszen, ahol fej-
lődés van, ott okvetlen fejlődő csirának, benső 
magvnak is kell lenni. Maga Strausz is „ami mu-
landó ós ami maradandó a keresztyénségben* cimü 
értekezésében nyilván kimondta: „Nem kell félnünk, 
hogy elveszítjük a Krisztust, ha kénytelenek leszünk 
is egyetmást feláldozni abból, amit eddig keresz-
tyénségnek neveztek . . . Ha megmarad számunkra 
a Krisztus, és megmarad ugy, mint a legmagasabb, 
amit vallásos tekintetben ismerhetünk és gondolha-
tunk, mint olyan, a kinek kedélyünkben való jelen-
léte nélkül tökéletes kegyesség nem lehetséges; ugy 
megmarad számunkra benne az, ami a keresztyén-
ségben lényegei. * 

Tisztán megérzik még e beszéden mind az, 
hogy h o n n a n , mind az, hogy m e r r e fú a szél, 
és mindnyájan egyetérthetünk Strauszszal, hogy ha 
egyet-mást feláldozunk is abból, amivel a keresz-
ténység Jézus földi pályáját ékesíteni hitte, azórt 
annak krisztusi, megyáltói szerepén csorbát épenség-
gel nem ejtünk; mert ha az evangóliomokban el-
beszélt csodadolgok nein történeti tények is, de az 
csakugyan közel két ezer év óta tapasztalható tény, 
hogy Krisztus a megtérő bűnösnek kegyelmet, a 
testi és lelki szegénynek üdvöt, és halált föl 
nem vevő örök életet igérő véghetetlen sze-
retete az eszményi javak soha el nem apadható 
forrását nyitotta meg az emberiség mindazon tag-
jaira nézve, kik nem elég elbizakodottak, hogy ma-
gokat semmiféle gyátrolitásra nem szoruló földi 
félisteneknek tartsák. 

S ime épen e pont az, mely a nagytehetségű 
férfira nézye végzetessé vált, s amely ha szabad 
használt adomámat végig alkalmaznom, beszédének har-
madik részében elmondatta vele, hogy voltak épen 
nem is fú a szól. 

Egy szép beszédben, melyet anyja emlékezeté-
nek szentelt s gyermekei számára kiadott volt Strausz, 



szüleiről több.k közt ezeket mond ja : „Szakadatlan 
kötelességszerű munkásság, kapcsolatban a bölcs gond-
viselésbe vetett azon bizalommal, hogy ha az ember 
a magáét ereje szerint megtette, minden jóra fordul, 
ea volt az, mi által anyám minden gond és minden 
bűbánat felett győzedellmeskedett. S ebből állott tulaj-
donk épen vallása is, mely egyfelől a lelkiismeretes 
cselekvésnek, másfelől a hivő bizalomnak vallása 
volt. Egészen máskép állott a dolog atyámnál. 0 
annyira hátralékban volt mindég kötelességszerű 
cselekvésével, l r g y okvetlen szüksége volt valamire, 
ami a hézagot betöltse. Ez Krisztus engesztelő ha-
lála volt, melynek büneltörlő erejére támaszkodott. 
Neki könnyebb volt egyszer mindenkorra hinni, mint 
a hajlamaival ós szenvedélyeivel való harcot naponta 
megujitani. Anyám nevette a hittótelek cipekedósét, 
melylyel atyám kínlódott, mig az ő hite oly rövid 
s egyszerűen mindég együtt volt. Krisztus, kinek 
isteni természete, titokszerü szent neve és világ-
megváltó áldozati vére felett atyám komor elmél-
kedésekbe merült, anyámnak nem volt egyéb mint 
a bölcs isten küldötte tanító és erényes ember, kinek 
vértanusága azonban nekünk semmi hasznunkra nem 
lehet, ha csak tudománya szerint nem t lünk , s pél-
dáját nem követjük. * 

Strausz, anyja természetét örökölte s ugy ta-
pasztaljuk, hogy gyermekkori benyomásai határozó 
befolyással voltak életiránya felett. Ö erkölcsi ter-
mészetünk öntörvényhozását hangsúlyozva, odalökte 
a positiv vallás nyújtot ta mankót, hogy egészen 
maga lábára álljon. S ez az, ami őt elejétől fogva 
(llenkezésbe hozta azon vallással, mely voltaképen 
csak is azoknak szól, kik emberi nyomorúságunk tu-
datában annak szükségét érz k. „Jőjetek énhozzám 

mondja Jézus, nr'ndnyájan, kik fáradtak ós megter-
helve vagytok, és ón megnyugosztlak titeket." Vi-
szont a senkire nem szoruló, magát gazdagnak tu-
dóról mondja. „Könnyebb a tevének átmenni a tű 
fokán, hogysem a gazdagnak isten országába menni.* 

Strausznak oly vallás soha sem lehetett Ínyére, 
mely őt, a nagy Mki adományok birtokosát, a szel-
lemi arisztokratát amaz ügyefogyottaknál is keve-
sebbre teszi, kik szellemi létük még csak derengő 
öntudatára sem jutottak, de mert egy felsőbb aka-
ratnak hódolva attól vakon vezettetnek, a föld sa-
vának lenni mondatnak. 

Ebben látjuk mi a kulcsot valamint Strausz 
életműködéséhez általában, ugy különösen utolsó, 

mintegy végrendeleti művéhez, melyet ő maga hitval-
lomásának mond. 

A mű szerkezete a lehető legegyszerűbb. Az 
első, két szakaszból álló részben lerontja a régit ; 
a második, szintén két szakaszból álló részben meg-
próbálja alkotni az ujat . 

Az első szakaszban azt a kérdést veti fel, hogy 
„vagyunk-e még mi keresztyének és a felelet rá 
az, hogy bizony nem vagyunk keresztyének. A má-
sodik szakaszban ké rd i : Van-e még vallásunk ? s 
erre azt feleli, hogy „amint veszszük." A harmadik 
szakasz azon kérdés megfejtésével foglalkozik, hogy 
„mikép fogjuk fel mi a v i lágotV felelet: amint 
Laplace, Darwin és más természettudósok vizsgálatai 
azt velünk megismertetik. A negyedik szakasz végre 
utasításokat ácl ar ia nézve, hogy „mikóp rendezzük 
életünket." 

E munka, mely, amint tartalmának most adott 
vázlatából látható, az emberiség legsarkalatosb pro-
blémáival foglalkozik, távol attól, hogy a nagysze ű 
feladatnak megfelelő méltósággal lépne fel, inkább 
tárcaírói könnyedséggel az úgynevezett felvilágosul-
tak utféli reflexóit adja, és mintha az, amit elmond, 
mind magától érthető dolog volna, melyhez többé 
szó sem fér, mely felett vitatkozni is kár, színét 
sem tartotta meg azon tudományos szigornak, uiely 
Ítéletét a felek érveinek mérlegelésére alapítja, e j azon 
kritikai lelkiismeretességnek, mely elébbi műveit oly 
előnyösen kitüntetL Mig eddig mai culturáok változatos, 
nem egyöntetű ténylegességeinek gyökérszálait a 
múltban fölkeresve, • azoknak épen ennélfogva kellő 
fejlődés melletti létezési jogukat is constatálta; mig 
abbeli tanulmányait művészi előadás mellett külö-
nösen a higgadt tárgyilagosság jellemezte: addig 
ez utolsó müvében a múlttal való érintkezés meg-
megszünik, a tuelománjos inductió megszakad, s midőn 
a vallási dogmát lerontja, ugy látszik, azt csak a 
végett teszi, hogy annak helyébe a mai tudomány f ö l -
t e v é s e i t , ós a maga v e l l e i t á s a i t állítsa oda 
d o g m á k u l . 

„Eddig — mondám máshelyt (1. Nők munkaköre 
1 8 7 3 . 4-ik szám) — a tudomány azt tartotta, hogy 
ami, ugy mint a keresztyén vallás, a társadalmi 
élet egyik leghatalmasabb tényezőjét képezi, annak 
realitással is kell birnia, mely realitás felfogása az-
tán nemcsak hogy módosulhat, hanem a fejlődés tör-
vénye szerint, annak módosulnia is kell, anélkül 
azonban, hogy az által maga a lényeg más váltó-



zást szenvedne, mint azt, mely a fejlődés természe-
tében van." 

„A régi és az uj h i t " azzal ellenkező nézet 
alapján Íratott. E szerint, ha tudni akarjuk, mi a 
keresztyén vallás? akkor nem azt kell néznünk, 
amivé fejlődött, hanem egyik régi okmányát (a hi -
szekegyet) kell elővennünk, melyben a keresztyén 
társadalom bizonyos korban kifejezte akkori hitét. 
Minthogy pedig a hitigazságok ama negyedik szá-
zadbeli formulázása mai gondolkozásunk rendszerébe 
többé bele nem illeszthető, tehát nem is vagyunk 
többé keresztyének. Epen ugy mondhatnók, hogyha 
valaki Magyarországon tudni akarja, mi a jog. ak-
kor okvetlen Yerbőci Corpus jurisát kell elővennie; 
minthogy pedig a Corpus jurisnak sem közjoga, 
sem magánjoga, sem büntető joga mai gondolko-
zásunkkal többé össze nem egyeztethető, tehát mi 
a jogot el nem ismerhetjük többé jognak; holott 
valóság szerint a különbség köztünk és Yerbőci 
kortársai között csak abban áll, hogy ma a jog-
lényegét jobban felismertük, arról való fogalmaink 
tisztultabbnk, igazságosabbak. * 

Igaz, hogy a második szakaszban mind a mel-
lett, hogy a teremtő isten és a halhatatlan lélek 
eszméit paralogismusokon nyugvó képzeteknek állítja, 
melyek a modern gondolkozással össze nem egyez-
tethetők : mégis azt tartja, hogy lehet az ember val-
lásos, a mennyiben kegyelettel viseltetik a minden-
ségben uralkodó örök törvények iránt, melyekről 
való függésünk érzete épen ugy lehet vallás alapja, 
mint a régi dogmatikában a túlvilági istentől való 
függés. 

Ámde ki nem látja, hogy ily fordulat által 
csak játék üzeük a vallás szóval. Mert hiszen, ha 
a mindenségtől istent, mint céltevő, mindent egye-
sítő absolutumot elgondoljuk, nom marad egyéb 
mint azon szám nélküli egyenként?sógek összege, 
melyek tüneményes voltát tapasztaljuk. A vallás 
feladatát pedig a:s emberiség maiglan még mindég 
abban tálálta, hogy az a világ véges, tünő Jelene-
tein tul az örökké állandóra, maradandóra utal, mi 
végeredményileg lelkünket ugy a külvilág tür.ékeny-
sége, mint az erkölcsi világrend tapasztalható meg-
bontásai felett megnyugtatja. 

Az elméletek becsértékét az alkalmazás mutatja 
meg. I t t tehát mindjárt megcsinálhatjuk a próbát, 
miután a könyv első szakaszaiban felállított elmé-
letnek az utolsó, „hogyan rendezzük életünket" ci-

mü rósz gyakorlati alkalmazását és annak bebizo-
nyítását akarják nyújtani, Logy lehet az életet célsze-
rűen és boldogitólag beiendezni a nélkül, hogy ab-
ban a vallásnak legkisebb helyet is kellene juttutni. 
S íme mit látunk? A férfi, ki vallási téren a mult 
semmi hagyományával nem tudott megbarátkozni, a 
társadalmi élet egyéb téréin a tén)leg létező vagy 
létezett minden oly intézménynek less szószólójává, 
mely az előkelő osztályok biztosítására, a beati 
possidentens nyugalmas kielégítésére szolgál; mig a 
társadalom megfáradt ós megterhelt tagjairól emlités 
csak annyiból tétetik, amennyiben szükséges azok 
féken tartásáról gondoskodni, hogy a mivelt 'birtokos 
rész az élet élvezeteiben ne háborgattassák. 

E rendszerben aztán az örökös monarchia ter-
mészetesen előnyösebbnek mutatkozik a republikánál; 
miután abban a társadalom kegyeltjei javaikat nyu-
godtabban élvezhetik, s a magasabb rendnek finom 
szellemi légköre a tömeg kilehellése által meg nem 
rontatik. „A monarchiában — mondja Strausz — valami 
titokszerü, sőt látszólag valami absurdum van; de 
épen ebben fekszik előnyének titka. Minden myste-
rium absurdnak látszik, s mégis, ami mélyebb ter-
mészetű Vhu, életben, művészetben és államban, 
mind nem létezhetik mysterium nélkül.u Tehát az 
előkelőség érdekében még a mysterium absurdumát 
is kész elfogadni; de a Krisztus vallásában, mert az 
ügyefogyottak, szenvedők felemelésére akar szolgálni, 
a mysterium absurduma csakis absurdum. 

Azon monarchia^ mysteriumnak aztáu csak termé-
szetes következménye az, hogy Strausz szerint a 
nemességet, erősítve a polgári nagy birtokosok által 
politikai előjogokkal kell felruházni, a halálbüntetést 
fenn kell tartani, a strikeoló munkásokkal a legna-
gyobb szigorúságot kell éreztetni stb. stb. Sehol a 
szenvedő emberiség* iránti rokonszenvnek legkisebb 
gerjedése. S mindez igen természetes oly világnézet 
mellett, mely a létérti harcot az embervilágnak is 
alaptörvényéül tekinti s igy a közmondás szerint : 
aki bírja, ÍZ marja. 

íme idáig jutott e fényes elme, melyet a vak 
türelmetlenség azon lejtőre taszított, melyről rég 
megmondatott, hogy „abyssus abyssum invocat. * Nem 
annyira őt terheli azért a vád, mint a társadalmat, 
mely mig egyrészt élettelen megdermedt formáknak 
hódolva a szabad fejlődésnek útját állja, másrészt 
ama formákkal együtt a lényeget is elveli ós lel-
két megtagadja. 



Szépen mondja Q u i n e t : „Midőn egy társada-
lomból a lélek visszavonul, egyszerre a szellemi-
ség minden forrásai elapadnak. Az ész törvényeinek 
tudománya, a metaphysica, legelébb tűnik el mint 
őrültség. Az ember kivetkőzve lelkiismeretéből, tá jé-
kozatlansága miat t keresi azt a physicában, vegytan-
ban és mennyiségtanban, mint egyetlen tudomá-
nyokban, melyeket hajlandó még tisztelni. Jó, hogy 
még keres. Annyira beleveszett, hogy csak a fájda-
lomban fogja magát feltalálni. Addig hadd mór. 
legelje magát a gázokkal, melyekkel együtt el is 
párolog." 

Strausz utolsó munkája ily lélek nélküli állapot 
tükre, s ha szókimondó nyíltsága által bünt követett el, 
nem a társadalom, hanem a maga nagy szelleme ellen kö-
vette azt e l ! Strausz azonban egész életében sem vétke-
zett leiényit mint a mennyit a vak türelmetlenség ellene 
vétett, midőn működése elején élethivatása útját bevágta 
s később is mindtn alkalmat felhasznált zaklatására. 

Most már megtalálta nyugalmát a ludwigsburgi 
sírkertben, hová világos rendelete szerint február 
9-én barátai ós tisztelői, holt tetemeit harangozás, 
kereszt és pap kísérete nélkül helyezték el. 

A halállal szemben is szilárdul ragaszkodott 
meggyőződéséhez ; de a türelmetlenség is, amint 
alább olvasható, a sírontűiig folytatta gyűlölködését. Hol 
az igazság ? A gyűlölködésben semmi esetre sem. 

BALLAGI MÓR. 

Nagytiszteletü szerkesztő u r ! 
Egy érdekes württembergi mozgalomról kívánok szó-

lani. Becses lapja olvasói bizonyára tudomással bírnak 
Strausz haláláról. A „ l u d w i g s b u r g i n a g y h a -
l o t t " sírjánál febr. 12-én meghitt barátja, Binder iskola-
igazgató tartott megragadó oratiot. E beszéd sensatiot kel-
tett egész délnémetországon. Az érdekeltek egy része, ha-
bár halkan is, de helyesli ezen „az i g a z u t a t f ö l -
l e l t S t r a u s z " tanával teljesen megegyező „l á t n o k i 
b e s z é d " tartalmát. A nagyobb rész természetesen „az 
á l l a m ó s a c s a l á d i é l e t e t f e l f o r g a t ó s o -
c i a l i s t i c u s i " elvek halmazának enunciálja. 

Ma, március 6-án jelent meg a „S ch w á b i s c h e r 
M e r k ú r b a n " Binder beszédére egy számos tekintélyes 
egyházi és világi nagyok által aláirt nyilatkozat, melyet 
ime szó szerint közlök: 

„ F e b r u á r 12-én a l u d w i g s b u r g i i s -
k o l a d i r e c t o r a Binder, ki jeles tanügyünk élén áll, 
s egyszersmind azon iskolaszék tagja, melynek ev. theo-
logiai seminariumaink alárendelve vannak, a kimúlt isten-
tagadó Strausz sírjánál egy dicsőítő beszédet tartott, me-

lyet a következő szavakkal zárt be: „ D a s d e u t s c h e 
Y o l k w i r d d e i n e r e i n g e d e n k s e i n , d i e 
d e u t s c h e J u g e n d w i r d d i c h n i c h t v e r -
g e s s e n. 

Mi alulírottak saját lelkiösmeretünk szava által in-
diítatva órezzük magunkat kijelenteni, hogy egy ily fel-
lépés által népünk keresztyén tudata hatalmas zökkenést 
szeuved, és nem habozunk kimondani nyíltan, hogy a 
Strauszi tanok az állam- családi és erkölcsi élet teljes 
felforgatására vezetnek s a socialismus kezére munkálnak. 

Mi az apostol e szavainál maradunk: 
W e r d e n S o h n G o t t e s h a t , d e r h a t d a s 

L e b e n ; W e r d e n S o h n G o t t e s n i c h t h a t , 
d e r h a t d a s L e b e n n i c h t . " 

Stuttgart, marc. 4. 
Következik mintegy 150 aláírás. 
Érdekesnek tartottam e tényről szólani, annyival 

inkább, mivel a körülmények jelen constellatiojából kö-
vetkeztetve a kimúlt Strausz, mint egy második Jansen, 
halála után fog nagyobb mozgalmat idézni elé az egy-
házban. 

Minden nevezetesebb momentumról annak idejében 
az „E. és I. Lapok" t. olvasóit értesíteni nem mulasztom el. 

Tübinga, márc. 6. 
L a k a t o s R ó b e r t . 

B E L F Ö L D . 

Válasz Turcsányi András urnák a Prot. Egyh. éslsk. 
lap 188. s kÖT. lapjain olvasható észrevételeire. 

Nevezett atyánkfia élesen kikel a dunántuli ev. egy-
házkerület népiskolai bizottsága ellen. Távoliabbak aligha 
megtudnák egész biztonsággal mondani, hogy miről is van 
tulaj donképen szó ? Szó van egy még nyomtatásban ma-
gyar nyelven meg nem jelent irat esetéről; a gyermek 
talán majd születik, de még meg nem született; atyja 
azonban már védi, talán reclamot akar neki csinálni. Ha-
nem biztosithatom a tisztelt olvasót, hogy épen azért, 
mert még meg nem jelent, sem a védekező atya iratából, 
sem ezen válaszomból meg nem ismeri. Mi hát az 
egész ? Ugy látszik : handabanda, lana caprina ; nem méltó 
most szóra. Miért válaszolok hát én ? Mert a bizottsági 
tagok valamelyike provocáltatik: mert a provocáló ur 
túlmegy a határon, nemcsak védi müvét, nemcsak os-
tromolja a bizottság okait, banem nekimegy, ütni kezdi 
a mi zsidónkat, a mi kiskáténkat, amiért „megfeküdte a 
gyomrát." 

Tehát miről is van szó ? 
Arról, hogy Turcsányi András ur lefordította "Weber 

Sámuel „Christ. Religionsunterricht" cimü könyvecskéjét, 
s kívánta, hogy az egyházkerület isk. tankönyvül fogadja 
el, vagy ajánlja. Superintendens ur pedig véleményadás 
végett a népisk. bizottsághoz küldte, ez azonban a for-



ditó ur idézte pontok értelme szerint nem vélte ajánlan-
dónak. Ez az egész. 

Nem szólok arról, hogy ha azok az idézett pontok 
egészen erőtlenek, tehát épen meg nem állhatók volnának 
is ; mégis nagyon soknak kellett volna megelőzni az ajánl-
hatást. Kérdem: valyon volt-e a bizottságnak utasítása, 
cs ha nem volt : magához ragadhatta-e azt a jogot, hogy 
minden előzmény nélkül ajánljon oly könyvet, melynek 
rendelkezése kiszorítani a ká té t? — Mit? a bizottság 
vessen fel egy elvi kérdést, idézzen elő a gyűlésen elvi 
harcot? Édes atyámfia! másutt van ennek a helye, má-
sok hivatása lehet ez. Hanem erről szólani bővebben — 
legalább előttem most — fölöslegesnek látszik. Ezen tár-
gyat ott a kerületi gyűlésen Önnek kellett volna felhozni, 
hiszen „annyi ott az üres (?) szószaporítás" ; le kellett volna 
e sok ürességet (?) a tapetról szóritani; „azon oktatásta-
ni irány érdekében, melyet W. könyve képvisel", egy 
eszmedús beszédet kellett volna tartani, hiszen erre igen 
szép alkalom volt, midőn senki nem indítványozta „a val-
lásos könyvek megválasztását a tanitó-conferentiákra bizni." 
Hanem — ugy-e kényelmesebb a hallgatás, és „üres szó-
szaporítás" vádját kiáltani. 

Hogy önnek nem tetszik a tagadó válasz, és hogy 
a bizottság pontozatait megerőtleniteni akarja, igen ter-
mészetes, nem is fájhat senkinek; de ez a magas hang, 
az a meglehetősen kicsinyeskedő modor nem illik modern 
férfiú ajkaira, épen akkor, midőn paedagogiai ismeretei da-
cára is sokat téved. 

Ön modern férfiúnak mutatja magát, helyesen, jól 
van ; — hanem mindjárt rögtön fel is ül a modern néz-
letek pegasusára, s mégis mintha tős-gyökeres orthodox 
volna, „a szent lélek által érzi magát sugaltatva, érez va-
lami szagot Dániában, beszél Tiszántúlról, Dunántulról, 
Rómáról, vaskalapról; s extasisában nem tudja, mint jut-
nak ezen szavak eszébe", lélekben belát a bizottság gyü-
létébe s hallja, hogy az „az ön munkáját r o s z n a k 
declarálja," Ugyan kérem Ö n t , az a szent lélek 
ez egyszer Önt , mint sok más orthodoxot, rászedte. 
Semmi nincs azok közül. Nekem is kellene ez utol-
sóról tudomásomnak lenni, ott voltam. Mint tehettem 
volna épen én, hogy a bizottság két tagjának Írásban be-
adott véleményét átadjam önnek ily figyelmeztetéssel : 
„nézze át őket, és ha jónak látja, ott hol a tanúságok 
nem könnyen és természetesen folynak a történetkékből, 
idomítson, változtasson, ha a bizottság egyáltalában r o s z -
n a k ítélte volna müvét ? Csak elhiszi nekem, hogy azon 
bírálatokat csakis a bizottság hangulata ismerete folytán 
adhattam át önnek; ós ha nem igy volna, most — az ön 
indiseretiója folytán — félnem kellene, hogy megmossák 
árva fejemet. 

Azután, ha az a „Tiszántúl, Róma, vaskalap" a bi-
zottságra illenék, mint ajánlhatta volna a kerületnek, 
hogy „a reáltankönyvekből iskolai használatra választani — 
az egyházmegyék felügyelete alatt — a tanitó-conferentiák 
jogosíttassanak fel" akkor, midőn Rómában, ha még meg 
nem írták, de az a kitűzött dij meg fogja iratni a kath. 

földrajzot, számtalanszor megírták a kath. történelmet, 
talán még a kath. mathesist is ? 

Igen; de ez Önnek kevés, ön ezt kérdi, hogy „hát 
a vallásos tankönyvek" miért nem ? E kérdésre megfelelt 
Önnek a sz. lélektől helyesen sugalmazott Kovács Albert 
az idei „Egyházi Reform első lapján," hol igy szólt: 
a hivatalos hatóságoknak nem is feladata positive „kez-
deményezni" sat. sat. Bizony nem ; és ezért nem is in-
dítványozta, nem is fogja indítványozni a mostani bizott-
ság, hogy a kerület kiadja kezeiből azon vallásos tan-
könyvek meghatározását, melyek nyomán akarja gyerme-
keit taníttatni, 

Ön nem elégszik meg a bizottság pontozatai idő 
előtti ostromlásával, hanem kikel káténk ellen is. Akarja 
tudni véleményemet ? szívesen ; szeretnék jobbat, mert 
mig jobbnál jobb erkölcsnemesitő olvasókönyveink vau-
nak, kis káténk ezen egyen kivül nincs ; pedig bármit be-
széljen akár Ön, akár más, szükségünk van nekünk olyan 
kis kátéra, mely kisebb gyermekeinknek rendszereseu is ta-
nítsa az erkölcs- és vallás-igazságokat. Azért vannak a taní-
tók, hogy „mint üres hüvely, mint megemészthetlen ételek 
meg ne feküdjék a gyomrot,,, nem pedig azért, hogy ön né-
zete szerint a következetességből következetességet csinálja-
nak (lásd alább). Hanem hát az a káté önnek nem kell, mert 
aligha az a káté nem „ülte meg a gyomrát". Oh édes 
atyámfia, az ön gyomra nem tekintély; más valami is meg-
ülhette azt ; Ön „a magyar könyvek kificamított magyar-
ságát sem érti," azért német irodalommal foglalkozik, de 
azért a bizottságtól csak nem követeli, hogy elitélje a ma-
gyar irodalom szeretőket ? A német katona is meghalt a ká-
posztától, elitéljük ezért a káposztát, kivált midőn a magyar 
katona épen attól gyógyult meg ? Furcsa ! a németeknek 
irt könyvek kellenek önnek, de a kis káté nem kell, ho-
lott eredetileg ezt is német irta németül. 

Ön nem tudja megérteni, hogyan teheti a 10. pa-
rancsolat mindegyike, hogy az „Ur istent féljük és sze-
ressük," én meg a<st nem értem, hogy mit nem érthet ? 
de elhiszem, hogy nem érti; mert egyébkint nem olvas-
hatta volna a bizottság fejére, 'hogy: „Tiszántúl, Róma, 
vaskalap." 

ír ja Ön olyan gunyoros hit tel: „hogy a kerület ta-
lán nem teszi meg, hogy az említett könyvecskét népis-
koláiból kitiltsa." Én nem tudom, meglehet, hogy nem 
teszi; de épen ezért engedje meg újra figyelmeztetnem : 
idomítsa a történetkéket ugy át, hogy a tanúságok belőlök 
mindenütt természetesen folylyanak. (hisz ezt W. ur sem 
látszik neheztelni, mert épen ön idézete szerint is, „az 
ismeretlen n é m e l y c s e k é l y v á l t o z t a t á s -
s a 1 kívánta azt magyarra fordíttatni). Mert igaz ugyan, 
hogy a tanitó magyarázás végett áll o t t ; de az mese 
beszéd ám, mintha az is volna hivatása, hogy a történet-
kékből nem folyó igazságokat a történetkékből folyókká 
magyarázza. Mit ? Ha a tanítóknak csak egy kis része is 
egyik így, a másik amúgy, a harmadik épen ellenkezőleg, 
a negyedik pedig sehogy sem magyarázza? Én tudom, 
hogy ön a paedagogikát tanulta, de e pontját annak alig-
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ha csak ugy nem magolta be, aligha e nem feküdte meg 
a gyomrát; mert én meg ugy tudom, hogy a tanúságok-
nak oly világosan kell a történetkékből folyniok, hogy 
azokat se két tanitó, se száz tanitó ne legyen képes — 
józanon — kétfélekép magyarázni. 

Ezen illedelmes kifejezéssel: „Oda csavargott egy 
fél esztendeig" kit akar ön megtisztelni? Engem, vagy 
magát ? Mert én öntől kérek arról bizonyítványt, hogy ha 
épen az én figyelmeztetésem folytán nem a ker. gyűlés-
kor, hanem dec. végén vette kezeihez, annak csak is 
ön az oka. 

Semmi bizottságnak nem lehet hivatása, hogy az 
általa neheztelt helyeket kijavítsa4, vagy utasításokat 
adjon ; aligha sokszor meg nem bánná az t ; jelen a 
példa. Én most önnel némileg ilyesmit kísérlettem meg; 
meg is adtam az árát; miért nem tanultam meg Phaedrus-
ból, hogy nem minden teremtményről tanácsos leemelni 
a követ. 

Még egyet: tudja-e mi az a vaskalap? A régi jogokhoz 
megcsontosodott ragaszkodás ; ragaszkodás a betűhöz, ha 
öl is, elvetése a szellemnek, habár éltet is. Ilyen vaska-
laposok voltak a farizeusok, nem engedtek szombatnapon 
gyógyítani. Jézus aztán képmutatóknak nevezte őket, mert 
még akkor nem volt divatban e szólam: Vaskalap. Hiva-
taloskodásom ideje alatt Dunántul közöttünk egyetlen 
ilyen esetet tudok. A x—i vasúti állomáson szerencsét-
lenül meghalt egy hitünk sorsosa. Az illetők nem tudták, 
hogy hova, különösen nem, hogy sehova sincs a minden 
evang. gyülekezettől nagyon messze eső vasúti állomás 
affiliálva; azórt y—i lelkészhez, ki a vasút vonalán van, 
folyamodtak. De az illető nem ment, „sem joga, sem köteles-
sége, sem a társaság neki féljegyet nem adott, sem az illető 
lelkész fel nem hatalmazta, még büntetést is vonhatna ma-
gára." Végre a napokig fekvő halotton a samaritanus érzelmű 
kath. lelkész könyörült. Csak érti ön, hogy ez utolsó mo-
dern, amaz pedig vaskalapos férfiú. Ne bántson senkit e 
szomorú történet elbeszélése ; nem tudom, mint jutott most 
eszembe, ugy látszik a sz. lélek súgta s kényszeritett el-
mondani. Pedig hát sem egymásra, sem a tárgyra semmi 
vonatkozással nincsen, Legyen a jó isten velünk 

H e r i n g J á n o s , 
ev. lelkész. 

Külföldi egyház és iskola. 
Bécs, illetőleg az osztrák képviselőház szép diadalt 

aratott a mult idők ódon szelleme felett. A felekezeti 
törvényjavaslatok az általános vita alapjául 221 szóval 
elfogadtattak 74 ellen. Ki hitte volna ezelőtt még egy-
pár évtizeddel, hogy Bécsben, az ultramontanismus és 
pápista bigottság ezen egyik kiváló székvárosában a mo-
dern felvilágosultság és szabadelvüség ily diadalt ülhes-
sen ? Azon viták után, melyek közelebb a bécsi képvise-
lőházban lefolytak; s azon nyilatkozat után, melylyel hg. 
Auersperg ministerelnök ezen vitákat bezárta, büszkén 

állhat meg Bécs s az osztrák nép Európa felvilágosult 
szabadszellemü városai s népei előtt; fényes tanúságot 
tet t a felől, hogy határozottan szakitani akar a múlttal, 
s véglegesen szét akarja tépni azon bilincseket, melyekkel 
a 16-ik század közepén a jezsuiták lenyűgözték, s mely 
bilincseket az ezelőtt 20 évvel kötött concordatum által 
igyekeztek Róma hősei még szorosabbra fűzni. Ezen vi-
tákban meggyőzte Bécs a világot a felől, hogy ő is né-
met, tagja, testvére ő is azon nagy nemzetnek, mely há-
romszáz év óta oly sokat tett és tesz az emberiség józan 
haladásának, felvilágosultságának érdekében; másfelől meg-
győzte, hogy a vallási és polgári szabadság elválhatlan 
kapcsolatban vannak egymással. A mint erősödik a val-
lási fölvilágosultság, a lelkiismereti szabadság valamely 
népnél, akként erősödik az alkotmányos érzület is (lásd 
Auersp. beszédét); s viszont ha őszintén alkotmányos akar 
lenni valamely nemzet, kénytelen szakitani Kóma intole-
ráns szellemével, kénytelen állami és társadalmi életé-
ben érvényre emelni azon nagyszerű eszméket, melyekkel 
a reformátorok a világ újjáalakításának nagy munkáját 
megkezdették. 

De meggyőződhetett a világ e felől azon ellenzék 
által is, mely ezen javaslatok ellen küzdött. „Minő volt 
ezen ellenzék ? — irja egyik hazai lapunk. — Zömét az 
ultramontán tábor, jelvényét a fekete zászló képezte. E 
zászló köré gyülekeztek, e táborba siettek mindazok, kik 
az osztrák alkotmányt megsemmisíteni, s a mostani ál-
lamrendet rombadönteni iparkodnak. Mint Németországon 
s másutt, ugy Ausztriában is az egyház lobogója alá rej-
tőzködnek az állam legkonokabb ellenségei. A clericális 
ellenzék feltétlenül a feudalismus emberei karjába ve-
tette magát. Az államot felforgatni akaró, az alkotmány-
ellenes elemek összetömörűltek; ez az oppositio csak egy 
urat ismer: a pápát; csak egy alaptörvényt: a syllabust; 
csak egy hazát, de ez nem a szülőföld, hanem Róma." 

Az ellenzékiek által felhozott érvek egyrészt azon 
alapelvek körül forognak, hogy az egyház nem hajolhat 
meg oly állami alaptörvények előtt, melyek nem egyet-
értőleg a curiával hozattak; hogy a katholikusok inkább 
kötelesek engedelmeskedni az egyháznak s az egyházi 
elöljáróknak, mintsem a világi hatóságoknak, s hogy lel-
kiismeretük tiltja oly törvények kötelező erejének elisme-
rését, melyek a római curia által perhorrescáltatnak; s 
hogy a syllabusban, s a curia más hasonszerü nyilatko-
zataiban keresendő az állami törvények kiindulási pontja; 
másrészt azon érvek feltalálhatók Z w e r g e r osztr. 
püspöknek ezen felekezeti javaslatok ellen kibocsátott 
röpiratában, melyben kimondatik, hogy ezen javaslatok 
célja nem más, mint a népeket kivetkőztetni a keresz-
ténység jellegéből, ezért célttévesztettek s engedelmes-
ségre a hivek részéről nem számithatnak. Kimondatik 
továbbá, hogy az egyháznak vannak tisztán belügyei, 
ezekbe az államnak nem szabad beleavatkozni; vannak 
aztán közösügyei, ezeket az állam csak az egyházzal 
egyetértőleg szabályozhatja; erre valók a concordatumok, 
melyek tehát nagyon üdvösek, — végre a tisztán állami 



ügyeket sem szabad az államnak ugy szabályozni, hogy 
ez által a hívek az örök üdvösség elérésében gátol-
tassanak. Roszalja a confess. javaslatokat még azért is, 
mert azok az egyház megkérdezése nélkül hozattak. 

A szabadelvűek részéről elmondott bezédek legna-
gyobb része érdekes olvasmányul szolgálna lapunk közön-
ségének, de tér szűke miatt csak rövid töredékek közlé-
sére szorítkozhatunk. S u e s s képviselő, március 6-ki be-
szédében igy szólt : 

Az állam törvényei átkarolnak, köteleznek minden-
kit a monarchia legmagasabb csúcsaitól le az utolsó dalmát 
halászig, és a pásztorig, ki a Kárpátokon kecskéit legel-
teti. Az állam törvényei alól nem képezhet kivételt senki, 
egy testület, egy társulat sem, mert akkor ez egy archi-
medesi p»nt volna az államnak sarkaiból való kiforgatá-
sára, veszélyeztetésére. (Tetszés balról.) 

Az államnak az az érdeke van az egyházzal szemben, 
hogy ez utóbbi a közerkölcsiségnek támasza és terjesztője 
legyen. Mihelyt azonban valamely confessio saját szabályai-
nak az állam törvényei fölé való emelését követeli, az 
államnak nincs többé érdekében e confessio fenma-
radása. 

Ezután történeti visszapillantást vetve az egyház 
állására Ausztriában, igy folytatja: Valamint hajdan az 
állam az egyháznak, ugy lett most az egyház az állam-
nak eszközévé. Ha most valaki a josefinismust akarná 
fölelevenitni, két legyőzhetlen akadályra bukkanna: az első 
az, hogy most a t ü r e l e m helyére a h i t f e l e k e -
z e t e k e g y e n j o g ú s á g a lépett és hogy privilegi-
zált á l l a m e g y h á z r ó l A u s z t r i á b a n s z ó s e m 
l e h e t t ö b b é (tetszés balról) ; a második az, hogy 
mindnagyobb körökben terjedt el azon meggyőződés, 
hogy a v a l l á s n a k s e m m i k ö z e a p o l i t i k á -
v a l . (Élénk tetszés.) 

Szónok háromféle egyházi rendszert különböztet meg 
a történet folyamán eddig Ausztriában, az utolsó volt a 
XIX. század concordatumos rendszere, egyik sem illik 
ma már a jelen kor keretébe. Most újról kell gondos-
kodni s ez nem lehet más, mint melyet szónok az állami 
törvények természetének jellemzése által jelzett. Ezután a 
jelen javaslat hiányait emeli ki, nevezetesen azt, hogy nem 
kötelezi a püspököket hűségi eskü tételére. Erre áttér 
annak ecsetelésére, hogy a nagyobb városokban a lakosság 
k5zött szerfelett terjed az i n d i f f e re n t i s m u s, mely 
azonban a nem katholikus városokban egészen ismeretlen. 
(Élénk helyeslés.) Ennek okát könnyű kitalálni. Ha a kor-
mány — ugy mond — apróbbra nézegette volna a hí-
res könyveket, melyekből annyi citatio van az indokolás-
ban, megtalálta volna Zellernél e szép passust: " A z 
é s z az e m b e r n e k i s t e n i a d o m á n y a és a m ű -
v e l t e m b e r s o h a s e m f og j a e l i s m er n i o 1 y 
v a l l á s i s t e n i e r e d e t é t , m e l y ez i s t e n i a d o -
m á n y t e l v e t i " Ez az indifferentismus titka. (He-
lyeslés.) A műveletlen népnél pedig az a hatása van, hogy 
ath eista is lesz. Metternich herczeg a franczia restauratió 
idejében azt irta Consalvi bibornoknak, hogy „a királyok 

csinálják a jakobinusokat" én pedig azt mondom, hogy 
„a p á p á k csinálják az atheisíákat." (Tetszés.) 

D r. D i 11 e s azzal kezdi beszédét, hogy már nagyon 
unalmas kezd lenni, hogy az ultramontánok mindig egy és 
ugyanazon argumentumot: a börzeszédelgést hozzák tel a 
liberálisok ellen ; engedje meg neki a ház, hogy miután 
ő demokrata párthoz tartozik, valamivel gorombább ka-
liberű fegyverrel feleljen vissza, mint Suess; ő ugyan is 
azt tanulta a világtörténelemből, hogy soha sem volt na-
gyobb, szemtelenebb és károsabb szédelgés, mint a hit-és 
egyházi szédelgés. (Bravó !) Szóló a vallábt tisztán privát-
ügynek tekinti, ezért az ő felfogása szerinti államban nem 
lehet államegyház, az állam nem hozhat más törvényeket 
mint melyek p o I g á r o k a t köteleznek, az államuak csak 
polgárokkal van dolga. A hierarchia pogány eredetű intéz-
mény, az állam nem tűrheti lételét, előbb-utóbb meg kell 
semmisítenie. 

A márc. 7-ki ülésben zajos jelenetet s a clericalisok 
részéről heves ellenmondást idézett elő H e i l s b e r g , a 
midőn beszéde közben emlékeztette a házat azon történelmi 
tényre, hogy az 1848-ban Ausztria ellen kivonuló olasz 
önkénytes- csapatokat a pápa megáldotta, kérvén istent, 
hogy azok győzedelmesen térjenek vissza. 

V i 1 d a u e r , a tiroli városok képviselője, főleg 
(Reuter és Gráf beszédeit cáfolta. Kimutatta, hogy még 
eddig minden virágzásnak indult állam kénytelen volt az 
ultramontanismus ellen harcra kelni, s hogy az osztrák 
szabadelvű párt nemcsak jelenleg, hanem régi dő óta sürgeti, 
az állam és egyház közötti viszony rendezését. 

S t r e m a y e r cultusminister zárbeszédét ezzel 
végezte : 

E törvényjavaslat nem törvényhozási szeszély szü-
leménye, hanem valóságos szükség kifolyását képezi, mely 
törvénynyé emelkedvén, hivatva lesz a lelkiismeret jogait, 
a vallás szabadságát, s a kath. egyház szabadságát meg-
védeni. E törvény azonban arra is van hivatva, hogy 
azon eshetőleges veszélyek ellen biztosítsa az államot, 
melyek az egyház némely félrevezetett szolgáinak mükö 
déséből származhatnak, (Hosszas élénk helyeslés és taps a 
balon és karzatokon.) 

Méltó koronáját képezte e vitáknak a ministerelnök 
hg. A u e r s p e r g zárbeszéde, mely az európai Összes 
szabadelvű sajtó által nagy tetszéssel fogadtatott. Beszé-
déből egyes töredékek igy hangzanak: 

Bocsásson meg a t. ház, hogy ismételve visszatérek 
azon vádra, mely a jobboldal egyik t. szónoka által emel-
tetett ellenünk, hogy mi az állami alaptörvények egyik 
szakaszából, melyre az előterjesztésben hivatkozás történik, 
egy szót hihagytunk. Ez épen nem volt szándékunkban, 
s részünkről soha sem fog megtörténni. Van azonban, t . 
ház, egy szó, melyben hisznek Ausztria népei, s mely 
keblükben mindig viszhangra fog találni. Ezt „alkotmá-
nyosságinak hívják. (Élénk helyeslés.) 

S most csak néhány szót akarok mondani egy tá-
vollevő helyett. Greuter képviselő ur a delegátiók tanács-
kozásának idejéből mondott el egy episódot, midőn a 
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külügyi kormány jelenlegi vezetője a kötött menetlevélről 
tett említést. (Arra célozva, hogy Ausztria Poroszország 
példáját utánozza). A külügyminiszter ur nincs jelen, s 
igy a maga részéről nem nyilatkozhatik; én azonban 
meglehetős solidaritásban állok vele (bravó! balról) s hi-
szem, hogy az ő nézetét tolmácsolhatni fogom. Ezen 
kötött menetlevél nem egyéb, mint a józan ész utja, 
(Hosszan tartó helyeslés), mely oda vezet, hogy Ausztriát 
egy nagy, hatalmas állammá tegyük, mely erős legyen 
belülről, teljesen önálló és független kifelé. (Tetszés.) 

Hogy azonban ez megtörténhessék, mindenekelőtt 
nyugalomra van szükség itt bent s arra, hogy a törvény 
tiszteltessék. (Élénk helyeslés.) És uraim, mig én állok 
a kormány élén, addig fenn fogom tartani a törvény 
tekintélyét. (Tapsvihar balról.) Ez iránt biztosítom az 
urakat. (Zajos helyeslés balról.) Az osztrák-magyar mon-
archia nem sülyedhet annyira, hogy egy alantas hatóság 
legyen! (Viharos helyeslések.) 

Fenyegettek bennünket a jobboldalról azzal, hogy a 
törvényt nem fogják elfogadni, hogy ellenzéket fognak 
képezni irányában, szóval kilátásba helyezték a forradal-
mat, még pedig a legközelebbi napokban. 

Uraim ! Mielőtt a politikai térre léptem, hosszú ideig 
objective szemléltem a dolgok menetét, s tapasztalásom-
ban bízva, bátran állithatom, hogy a fenyegetést nem 
kell épen komolyan vennünk. E fenyegetés rendszeresen 
fel szokott merülni, ha oly törvényjavaslatok terjesztetnek 
a ház elé, melyek a ház jobboldalának nem tetszenek. 
(Bravó ! balról.) 

Ha azonban e fenyegetés csakugyan ténynyé találna 
válni, biztosítom az urakat, hogy a kormány bírni fog 
elég erélylyel, hogy a harczot elfogadja. (Tetszés.) És 
épen ezen kormány fogja ezt joggal tehetni, mely soha 
sem járt el támadólag, sohasem idézett elő összeütközése-
ket, hanem azokat, a hol csak lehetett, elkerülte. Aunál 
nagyobb kötelességet képez tehát reánk nézve szembeszál-
lani azokkal, kik a harczra kényszerítenek bennünket, s 
reménylem az Istentől, hogy a győzelmet az állam aucto-
ritásának fogja megadni. (Perezekig tartó zajos helyeslé-
sek és taps.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Felügyelő-választás a dunánt evang. egyház-
kerület szavazatbontó bizottsága jelen márc. hó 5-kén 
Győrött Összejővén, az egyházkerületből rendesen bekül-
dött szavazatokat felbontva, azt az eredményt teszi közzé, 
hogy a dunántuli evang. egyházkerületnek felügyelőjévé, 
általános szavazattöbbséggel mélt. b. P r ó n a y D e z s ő 
ur, országos képviselő, s eddig fehérkomáromi egyházme-
gyei felügyelő, választatott meg. A legszebb remények 
kötvék ezen választáshoz; s erős a mi hitünk, hogy az 
ifjúi erőben levő uj elnök, az örökölt ősi buzgalom- s val-
lásszeretetnél fogva is már, de főleg azoknak újbóli 
gyakorlata által, melyekkel kora fiatalságában már szivünk 

örömére tündöklött az egyház terén, minden, benne 
helyzett reményt s várakozást, a legfényesebben fog va-
lósítani. Sokáig éltesse őt kegyelmes Istenünk ! 

Egy választmányitag. 

* Horvá th Pál , decsi ref. lelkész, a tolnai ref. 
egyházmegye pénztárnoka ós tanácsbirájának elhunytáról 
a családi gyászjelentés igy hangzik: Özvegy Horváth Pálné 
szül. Bárczai Klára és gyermekei : Irén, Pál, Jolánka, 
Erzsike, valamint Horváth Lajos, Horváth Károly és 
Horváth Mária férjezett Sebestyén Pálné maguk, ugy a 
széles körű rokonság nevében fájdalmas szívvel tudatják, 
féije, atyjuk, testvérük, rokonuknak Horváth Pálnak 
1874. március 7-kén reggeli 4 órakor, életének 40 ik 
évében vérfeloszlásban történt kimultát. A boldog altnak 
hamvai f. hó 9-kén d. e. 10 órakot tétettek a decsi 
köztemetőben örök nyugalomra. Béke hamvain! 

* Hód-Mezö-Yásárhelyen a ref. egyház újonnan 
alakult presbyteriuma főgondnokká Ábrái Károly ellenében 
T ö r ö k B á l i n t o t választotta. 

* A felsöszabolcsi ref. egyházmegye besztereci 
egyházába D ú c s G y ö r g y nyíregyházi segédlelkész 
választatott meg rendes lelkészül. 

* A pesti prot. árvaegylet újonnan választott 
igazgató bizottsága f. hó 10-ón ülést tartván s magát 
szervezvén, megválasztattak elnöknek Kochmeister Frigyes 
alelnöknek Várady Károly, pénztárnokul Hornyánszky Vik-
tor, titkárnak Farkas József, oryosnak Dr. Jelenik Zsig-
mond, ügyvédül Dr. Grüuvald Róbert. A két elnökben 
két uj tagot nyert az igazgató bizottság, és pedig oly két 
tagot, kiknek mind vallásos buzgósága, s humánus érzü-
lete, mind a fináncíális téren való nagy képzettségök s 
ügyességök a főváros falain kivül is messze vidékeken 
ismeretes; következőleg kiknek e nemes, de gond- s munka-
teljes állás elfoglalásához egész egyletünk igen szép re-
ményeket kapcsol, s erős bennünk a remény, hogy egyle 
tünknek anyagi és szellemi felvi rágozására nevezett ké 
elnökünk buzgósága s ügyszeretete jelentékeny hatással 
leend. 

Ugyanez alkalommal pénztárnok ur ujabb adományok 
jegyzékét terjesztó elő, melyekből Tisza Kálmánné ő 
móltósága több mint 300 frtot gyűjtött (lásd adakozási 
rovat.) Az intézeti orvos ur pedig jelentő, hogy T ü r s c h 
N á n d o r egyleti tag ur értesülvén a felől, hogy árvahá-
zunk udvarában a testgyakorló intézet eszközei pusztuló 
félben vannak, ezeknek megújítására, valamint a kertnek 
is saját költs'gén rendbehozására s feldíszítésére ajánl-
kozott. 

* irval iázunkról szólva ide igtatjuk K o m á r o m y 
L a j o s urnák, ki a „Vasárnapi Újság" közelebbi szá-
mában a budapesti jótékony célú intézeteket ismerteti, — 
árvaházunkra tett egyik jellemző megjegyzését. „A pesti 
protest. országos árvaháznak — úgymond — az árvák 
nevelésén kivül még egy más igen nagy érdeme is vau, 
s e tekintetben egyedül áll a budapesti összes jótékony 
intézetek között. Az árvaügyet, a jótékonyság ügyét or-



szágszerte népszerűsítette; bevonta az adakozók sorába a 
szegényebb so su nép nagy tömegét is. Ez által kiszámithat-
lan hasznot tesz a jótékony célú társulás ügyének ; mert az 
ily egyesületek csak ugy nézhetnek hosszan tartó virágzás 
elé, csak ugy lehet az emberiségi érzelmek széles körben 
elterjesztésére nagy hatásuk: ha az aránylag csekélyebb 
számú gazdagok mellett a nép nagy zöme is tevékeny 
szerepet visz bennök." 

* A „Figyelmező" közelebbi számában Révész J. 
ur ismertetve a németországi viszonyokat, a többek közt igy 
szól: „Méltó a figyelemre, hogy midőn a polgári házas-
ság feletti országgyűlési tárgyalások folyamán egyik ul-
tramontán képviselő, Schorlemer, azon nézetnek adott kifeje-
zést, hogy a polgári házasságból származó gyemekek a bűn 
átka alatt születnek, Bismark azt kérdezte tőle, hogy 
hát vájjon épen ő maga a képviselő ur is nem a bün átka 
alatt született-é. Ha ezt — úgymond — tagadja, akkor 
nem csak a politikában járatlan, de nem ösmeri a keresz-
tyénség egyik fegfőbb üdvigazságát sem. B i s m a r k t e -
h á t e ponton is bizonyságot tett arról, hogy ö r a g a s z -
k o d i k az e v a n g y é l i o m i k e r e s z t y é n s é g a l a p -
i g a z s á g a i h o z . " 

Ugyan már mit mondj ó k az ember az ilyen be-
szédhez ? Ha a „Religio", vagy a „Magyar Állam"-ban 
olvasunk olyasfélét, a melyről megvagyunk győződve, üogya 
szerkesztő abból egy árva szót sem hisz, rendesen az rá 
a véleményünk, hogy számit olvasóinak jámbor együgyüsé-
gére, s ha egyikkel nem, a másikkal sok badarságot 
elhitethet. De már a Figyelmező olvasóközönsége irányá-
ban sokkal nagyobb tisztelettel viseltetünk, hogysem róla 
ilyesmit akarnánk feltételezni ; azért legyen elég csak 
annyit mondanunk, hogy ha ily könnyű szerrel kibékül-
hetünk Debrecennel, s magunkat mi modern szabadoncok 
ily könnyű módon rehabilitálhatjuk, tehát ezennel kijelent-
jük, hogy mi is ragaszkodunk az evangeliomi keresztyén-
ség alapigazságaihoz, és azon tant, melyre ugy látszik R. 
ur nagy súlyt helyez, — miszerint az ördög elcsábitotta 
Éva anyánkat az almaevésre, és ennek folytán mi is 
mind a bün átka alatt születtünk, s az első emberpár 
esete miatt örök kárhozatba estünk, mi is mindnyájan 
ép oly őszintén hiszünk és valljuk, mint B i s m a r k 
herceg. 

* A theologiai könyvtár első kötete a sajtó alól 
a napokban kikerült; néhány nap alatt befűzése illetőleg 
bekötése is megtörténvén, azonnal szétküldetik. 

IRODALOM. 

*Fölhivjuk a figyelmet Ráth Mórnak a középta-
nodai igazgatóságokhoz intézett alábbi körlevelére, mely 
derék kiadónknak mig egyrészről az ifjúság oktatása és 
tudományos kiképzése iránti érdeklődéséről, másiészről 
az irodalom érdekében áldozatra mindenkor kész tevékeny-
ségéről tesz fényes bizonyságot. A körlevél igy hangzik: 
T. igazgatóság ! A m. k. közoktatási minister megenged-

vén, hogy az itt elősorolt, kiadásoml au megjelenő művek 
a középtanodák felsőbb osztályaiban mint segédkönyvek 
használtassanak, szerencsém van a t. cz. Igazgatóságot 
tudósítani, hogy azokból az ifjúság számára iskolai kia-
dást rendeztem, a melynek ára 30 percenttel olcsóbb, 
mint a közönségnek szánt különben egészen hasontar-
talmu és kiállítású kiadás. Eddig megjelentek : C u r t i u s 
E r nő. „A görögök története." A magyar tud. akadémia 
megbízásából fordítja Huszár Imre. 1. fűzet. Bolti ára 
1 frt. Ára a tanuló ifjúság számára 70 kr. M o m m s e n 
T i v a d a r . „A romiak története." Az ötödik kiadás 
után a magyar tud. akadémia megbízásából fordítja Toldy 
István. 1. füzet. Bolti ára 1 frt. Ára a tanuló ifjúság 
számára 70 kr. D u n c k e r M i k s a . „Az ókor törté-
nete." A 3-dik kiadás alapján a magy. tud. akadémia 
megbízásából fordítja Jónás János. 1—2. füzet. Bolti 
ára 2 frt. Ára a tanuló ifjúság számára 1 frt. 40 kr. 
Mi 11 J. S t u a r t . „A deductiv és inductiv logika rend-
szere." Mint a megismerés elveinek és a tudományos 
kutatás módszerének előadása. Az eredeti 7-ik kiadása 
után a magy. tud. akadémia megbízásából fordítja Szász 
Béla. 1—2. füzet. Bolti ára 2 frt. Ára a tanuló ifjúság 
számára 1 frt. 40 kr. L e w e s . „Göthe élete." A magyar 
tud. akadémia megbízásából fordítja Szász Károly. 1—2. 
füzet. Bolti ára 2 frt. Ára a tanuló ifjúság számára 1 
frt. 40 kr. M ü l l e r M i k s a. „Fölolvasások a nyelv-
tudományról." A 6 ik kiadás után a magy. tud. akadémia 
megbízásából fordítja Sieiner Zsigmond. 1 — 2. füzet. 
Bolti ára 2 frt. Ára a tanuló ifjúság számára 1 frt. 40 
kr. Mind ezen művek folytatásai sajtó alatt vannak, és 
szinte 70 kros füzetekben fognak a tanuló ifjúság számára 
kiadatni. Azon esetre, ha a t. Igazgatóság, vagy a tanári 
kar egy t. tagja ezen müveknek az ifjúság között való 
terjesztését a jó ügy iránti érdekből elvállalni kegyes 
lenne, szívesen szolgálnék a kívánt példányokkal; — bér-
mentesen, és oly föltétel mellett küldvén el azokat, hogy 
az el nem kelt példányok az iskolai év bezártával vissza-
küldetnének, az elkelteknek ára pedig egy vagy két ha-
vonkint nekem beszolgáltatnék. Ezen kezelés megkönnyí-
tésére és a szegényebb ifjakra való tekintetből válasz-
tottam már eleve is a füzetes kiadást. Budapest, 1874. 
febr. 20. Ráth Mór. 

*Ráth Mór kiadásában ujabban megjelentek; A z 
1873-ik é v i o r s z á g g y ű l é s i t ö r v é n y c i k k e k . 
Kis 8-rét. 586 lap. Ára fűzve 2 frt. díszesen kötve 2 
frt. 80 kr. A r ó m a i a k t ö r t é n e t e . Irta Mommsen 
Tivadar. Az ötödik kiadás i'i'tán a magy. tud. akadémia 
megbízásából fordította Toldy István. Első füzet. 9 iv. 
8-rét. Ára 1 frt. 

* Az Uj Magyar Sión februári füzete következő tar-
talommal megjelent: Három magyar bibornokjelölt a 
XVI. században. (Szálkái László, Várdai Pál és Veran-
csics Antal, esztergomi érsekek.) F r a n k i V i l m o s . 
Kereszténység vagy materialismus. K. B. Rajna vidékén. 
M a s z l a g h y F e r e n c Módern tanulmány. R é p á s -
sy J á n o s . Irodalom. Vegyesek. 



* A Magyar Tanügy 3-ik füzete megjelent. Tartalma: 
Az uj tantervjavaslatok. D r . V é c s e y T a m á s . A ter-
mészettani oktatásról. H e l l e r Á g o s t . Az iparosokta-
tásról. D r . C s á s z á r K á r o l y . Az általános magyar 
tanitógyülés. P é t e r f y S á n d o r . A német érettségi 
vizsgálat. A középiskolai hitoktatás kérdéséhez. K á r o l y 
G y. H u g ó . A tiszántúli ref. egyházkerület és a közép-
iskolai törvényjavaslat. B é k é s i G y u l a . A porosz 
lelkészjelöltek állami vizsgálata. Irodalom: Imre és Thew-
rewk nyelvtudományi pályamunkáik. K o m á r o m y L. 
Budenz : Magyar-ugor összehasonlitó szótár. S t e i n e r 
Z s i g m o n d . Klamarik: logika. H u n f a l v y P á l . 
Babics • Aesthetica. B ő h m K á r o l y . Névy: Gyakor-
korlati irálytan. K i r á l y P á l . 

* Deutsche Hiebe. Zwölf Sonette wider die Schwar-
zen. Von H e 1 1 m u t h. Berlin. Erieh Koschny. Ez a 
cime egy 14 Upos füzetkének, melyben a pseudonym 
szerző, — kirői a kiadó megjegyzi, hogy „nimmt in den 
ihm nahestehenden Kreisen eine höchst geachtete Stellung 
ein", — az ultramontanismust csipkedi több jóakarattal 
mint szellemmel. A füzetnek árát a beküldő könyvárus 
nem tudatta velünk. 

*A Budapesti Szemle márc.— áprilisi füzete megje-
lent. Tartalma : Adalékok a magyarországi műtörténelem-
hez. P u l s z k y F e r e n c , Róma a középkorban. 3-ik 
közlemény. D a n i e 1 i k J á n os. Az állami közmun-
kaügyek központi igazgatása. H i e r o n y m i K á r o l y . 
Magyar László. H u n f a l v y J á n o s . A drágakövek 
az 1873-iki bécsi világtárlaton. S z a b ó J ó z s e f . Az 
ind jogról. P u l s z k y Á g o s t . Költemények: Petőfi 
hagyományaiból két kiadatlan költemény. A hunok harca. 
A r a n y L á s z l ó . Magyar történettudományi szemle 
1873-ról. B é k é s i . A magyar élclapokról. z. j. A ná-
polyi magyar történelmi műemlékek. Ó v á r y L i p ó t . 
Értesítő: Toldy: A jezsuiták. P a u l e r G y u l a . Ada-
lékok Magyarország nyersterményeinek ártörténetéhez. 
G y ö r g y E n d r e . Massari A. : II conte di Cavour. 
m. Davies W.: The Pilgrimage of the Tiber. m. 

*Uj zenemüvek. Táborszky és Parschnál megjelen-
tek: C s i k ó s v a g y o k , tágas puszták királya. Csár-
dás. Zongorára szerkeszté Tisza Aladár. Ára 60 krajcár. 
A d ó m e n t e s . Rezgő polka. Zongorára szerzé Rein-
precht A. 2-dik kiadás. Ára 50 kr. 

ADAKOZÁSOK. 
Adakozások a pesti orsz. protestáns árvaházra. 

Alólirottnál az utolsó kimutatás óta a pesti „Orszá-
gos protestáns árvaház" számára következő kegyes ada-
kozások folytak be: Országos központi takarékpénztár 100 
frt. A rákos-palotai ref. egyház (II. küldemény) 2 frt. 
50 kr. Pest városa 100 frt. Báró Salmen Jenő 4 frt. 
Wolffner Gyula 4 frt. Verbay István, csurgói ref. lelkész 
2 frt. 85 kr. Csurgói ref. község 3 frt. 15 kr. A ma-
gyarorsz. protestans-egylet alapítványa 50 frt. Szőcs 
Imre, bélzerindi ref. lelkész 1 frt. 20 kr. Tisza Kálmánné 

asszony gyűjtése 325 frt. (Ezen összeghez járultak : Tisza 
Kálmánné 20 frt. Patay Ferencné 10 frt. Gróf Degen-
feld Imre 40 frt. Herczeg OdescalcM Gyuláné 20 frt. 
Báró Prónay Gábor 10 frt. Gyömrői Vilmosné 5 frt. Gróf 
Vay Ádámné 10 frt. Gróf Teleki Sándor 20 frt. Bárczay 
Józsefné 5 frt. Gróf Bethlen Pálné 5 frt. Báró Vay La-
josné 5 frt. Gróf Károlyi Tiborné 20 frt. Radvánszky 
Antalné, szül. Báró Podmaniczky Mária 50 frt. Gróf Pe-
jachevich Márkné 10 frt. Gróf Károlyi Edéné 5 frt. Gróf 
Lónyay Menyhértné 15 frt. Radvánszky Albertné 10 frt. 
Gróf Gyürky Ábrahám 20 frt. Gróf Degenfeld Pál 5 frt. 
Báró Podmaniczky Gézáné 5 frt. Gróf Degenfeld Lajosné 
10 [frt. Dessewffy Ottó 12 frt. Gróf Degenfeld József 3 
frt. Bozó Pálné 10 frt.) Soponya ref. község 3 frt. 80 
frt. Lekenyei egyházközség 1 frt. Csik András, lekenyei 
bíró 1 frt. Horváth Sámuel, nagy-igmándi ref. leik. 7 frt. 
40 kr. Barla József, visontai ref. lelkész 1 frt. 50 kr. 
Deutsch Paulina asszony Pesten 5 frt. Az első magyar 
iparbank egyik igazgatója 50 frt. A zurányi evang. egy-
ház 5 frt. Az árvaház javára rendezett bál bizottmánya 
554 frt. 90 kr. Gróf Zichy Nep. János 100 frt. Gegus 
Sámuel Pesten 5 frt. Nagy Imre, tisza-ujhelyi ref. lelkész 
1 frt. 80 kr. Kiss Imre urai-ujfalusi 18 frt. 5 kr. Tatay 
Samu, ev. esperes,B.-Tamásiban 1 frt. Ba^óthy József, ud-
vari ref. lelkész 8 frt. Máté József czeczei ref. leik. 
15 frt. Illyés Bálint, kisújszállási ref leik, 8 frt. Sörös 
Géza, ns. pécseli ref. leik. 12 frt. Móricz János kenesei 
ref. leik. 2 frt. 14 kr. Liszkay József, pápai. ref. leik. 
10 frt. Bajcsi Lajos, mocsi ref. leik. 4 frt, Könyves Já-
nos, kismarjai ref. leik 8 frt. Őszesen : 1415 frt. 29 kr 
Budapest, 1874. márczius 10-kén. H o r n y á n s z k y 
V i k t o r mint a pesti „Országos protestáns árvaház" 
pénztárnoka. 

Szerkesztői mondanivalók. 
M. B. urnák N. D . . .-on Beérkezett, de majd csak 

a választmányi ülés fog felette intézkedni. B. I. Sz. M. 
uraknak köszönjük, de bocsánat, ha vagy pár hétig kény-
telenek vagyunk közlésöket elhalasztani. A szerkesztőség-
hez jött árvaházi adakozásokat közelebbi számunk hozandja. 

Sz. M. urnák P. . . . n : Bocsánat, ha beküldött cik-
keire — különben is el lévén lapunk hasábjai foglalva 
— csak igy röviden adunk választ. 1. A háznál tartott 
házassági esküvőn az összekelőkön, a két tanún ós lel-
készen kivül nincs joga másnak megjelenni, s néha épen 
azért tartják azt a háznál, hogy az idegenek odatolakodá-
sától mentek legyenek ; következőleg az érintett eljárás-
ban semmi különös sérelmet nem látunk. 2. A zsoltáros s 
énekes könyvünkben előfordult lényegesebb hibákra a 
többek között a dnnamell. ref. egyházkerület is kiterjeszté 
figyelmét, s a mult tavaszon intézkedett, hogy azok ki-
küszöböltessenek, hanem azért abból a 2827 jhibából, me-
lyet kegyed énekes könyvünkben talált s összeirt, bizony 
még sok benne maradt. Gyökeres orvoslás kellene i t t ; 
volt is már indítvány elég, de maradunk a régiben. A 
3-ik cikk sok szép oktatást, életbölcsesóget tartalmaz ; de 
nem akarja a világ bevenni; bölcs Salamon óta sokan 
elmondottak már ilyes gondolatokat, de a fiatal vér nehe-
zen hódol meg az élet komoly tapasztalatai előtt. 



P á l y á z a t 
őt tanítói állomásra, 

A mező-túri ref. egyház pályázatot nyit központi népiskolája IV. osztályában két fi-, III* osztályában 
egy fi-, a felső részen egy 3 osztálylyal megnyitandó népiskolában egy fi-, végre az újvároson 4 osztályú 
népiskolájában egy fitanitói állomásra, mely utolsóhoz a körülményekhez képest az újvárosi ének vezérsóg 
és előkönyörgés is kötve van. 

A l í ö z p o n t i I f ^ i i i t o l c f i z e t é s e : 

J . Készpénz 5 0 0 fr t o, é., lakbér 100 f r t o. é. az alapítványi pénztárból. 
2 . 12 köböl buza, 12 köböl árpa az egyház magárából. 

A f e l s ö r é s / i é s ú j v á r o s i t a n i t ó k : f i z e t é s e : 

1. Készpénz 1 0 0 f r t , melyből az iskola-termet füttetni kötelesek. 
2. 4 0 köböl buza, 4 0 köböl árpa az egyház magtárából. 
3. Lak az iskola épületében, melynek belső tisztogatását saját költségükön eszközölni tartoznak. 
Az újvárosi tanítónak prédikácziós halottól 1 f r t , énekszóstul 5 0 kr. o. é. 
A megválasztandó tanitók tartoznak állomásukat legfeljebb f. é. ápril 24 - ig elfoglalni. A hely-

ben felállítandó tanítói nyugdíj-intézetbe lépésre, a rendszer változása esetén az egyház által reájok bízandó 
bármely népiskolai osztályok vezetésére köteleztetnek. 

Pályázók bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványaikat f. ő. március 24-ig, mint a pályázat 
határidő zár napjáig alulírotthoz küldjék be. 

Mező-Turon, 1 8 7 4 . február 23-án. Mészáros Endre, 
főgondnok. 

2 — 2 

A folyó 1873/4 tanévre adományozás alá kerülnek a következő külegyetemi ösztöndijak: 
1. A Resch*Walleuthner-fóle 1762 . s 1776-iki alapítványból, mely Eperjesen végzett 

h i t j e l ö l t e k n e k van szánva, 3 0 fr t . 
2. A Szontagh-Mikolay superintendensek által 1 8 0 7 — 1 8 1 5 - b e n tett alapítványból 4 5 f r t 36 

kr. Er re is Eperjesen végzett h i t j e l ö l t e k pályázhatnak, kik közül kiváló tekintetbe jönnek az eperjesi 
kassai vagy aszódi születésűek. 

3. A Josephi Pál superintendens 1845- iki alapítványából 60 fr t , Eperjesről külföldi egyetemre 
ment e p e r j e s i t h e o l o g u s n a k . Az alapító rokonai (Josephiek, Vacul, Tessedik családból származók) 
kellő minősitvény mellett előbbséggel birnak, ha nem tanultak volna is Eperjesen. 

4. A Schwarcz Mihály esperes emlékére gyűjtött alapítványból 50 fr t , Eperjesről külegyetemre 
ment h i t j e l ö l t n e k . 

A kórvények a t. collegiumi tanári karhoz címezve f. évi május 10-ig küldendők be a collegiumi 
igazgatósághoz Eperjesre. Annak igazolása elengedhetlen, hogy a pályázó már a második semestert tölti 
valamely külföldi egyetemen. 

Eperjes, 1 8 7 4 . március 10 . 
A collegium igazgatója 

Dr. Vécsey Tamás. 
1 — 2 



tanítói állom^isolira. 
A hódmezővásárhelyi ref. egyházi tanács pályázatot hirdet egy r e n d e s Jeány-tanitói és egy 

s e g é d fi-tanitói állomásra. A leány-tanitó kötelessége I . I I . I l l - ik osztályú leány növendékek, a 
segédtanítóé I . I l- ik osztályú firövendékek vezetése, oktatása. 

A rendes tanitó évi illetéke: 4 0 0 oszt. é. forint, 10 köböl buza, 10 köböl árpa, tisztességes 
l akás ; a segédtanítóé: 4 0 0 oszt. ért. forint. Az illetékek évnegyedenkint előre fizettetnek. 

Azok, kik ezen állomások valamelyikét elnyerni óhaj t ják, folyamodványaikat képességüket igazoló 
bizonyítványaikkal, bezárólag 1 8 7 4 . március 30- ig „az egyháztanács elnökséghez" eljuttassák. 

A leánytanitó megválasztatása után — ha még nőtlen volna — fél óv alatt nősülni tartozik. 
Hódmezővásárhely, 1874. március 10. 

1—2 A ref egyházi tanács elnöksége. 

A „ F r a n k l i n - t á r s a s á g " magyar irodalmi intézet ós könyvnyomda kiadásában (Budapest, egyetem-utca 
4-dik szám) megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók : 

Protestáns imakönyvek, (1_3) 
Cleynmann Károly. Isten, mindenem, örömöm, vigasz-

talásom. Imádságok és elmélkedések mivelt keresz-
tyének számára. Harmadik, Szász Károlytól átnézett 
és kiegészített kiadás. (277 1., kis 8-rót.) Vászonba 
kötve 80 kr. 

Velinpapiron, bőrbe kötve, arany vágással 2 frt. 

Czelder Márton. Mindennapi és alkalmi imádságok. 
Templomi és családi használatra. Második bővített 
kiadás. 

Vászonba kötve, aranyvágással 1 frt. 40 kr. 

Dobos János. Keresztyén imák. A házi ájtatosság nö-
velésére és a protestáns keresztyén felekezetek hasz-
nálatára. Második kiadás. (336 lap, 8-rét.) 

Vászonba kötve — frt. 80 kr. 
Velinpapiron bőrbe kötve arany vágással 2 frt. 50 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. — kr. 
Ugyanaz: zsebkiadás, (32-rét, 3C4 lap) bőrbs kötve, 

aranyvágással 2 frt, — kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. — kr. 

Dobos János. A gyermek imái ós első vallásos érzel-
mei. Mindkét hitvallású protestáns gyermekek szá-
mára. Második kiadás. (212 lap, 32 rét.) Vászonba 
kötve 80 kr. 

Győry Vilmos. Emlékkönyv a eonfirmatiólioz készülő 
protestáns hajadonok számára , Egy finom képpel. 
(292 lap, 16-rét.) Velinpapiroson, vászonba kötve, 
aranyvágással 1 frt, 20 kr. 

Heissler József, dr. A keresztyén ember imakönyve. 
(16-rét 268 lap.) Vászonba kötve, arany-
vágással 1 frt. 60 kr. 

Kis János. Lelki áldozatok imákban és énekekben. 
Ujabb átnézett és megbővitett kiadás (324 lap, 8-rét.) 

Vászonba kötve, aranyvágással 1 frt. 20 kr. 
Velinpapiron, bőrbe kötve arany vágással 2 frt. — kr. 

Medgyes Lajos. Protestáns családok imakönyve ima-
dalokkal. (8rét. 392 lap.) 

Vászonba kötve, aranyvágással 3 frt, 20 kr. 

Pap István. Istennel társalgás imákban. Magán s 
családi használatra. (300 lap, 16-rét.) Vászonba 
kötve 50 kr. 

Szász Károly. Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák 
protestáns nők számára. Második kiadás. Egy acél-
metszettel. (407 lap, 16-rét.) Bőrbe kötve, arany-
vágással 2 frt. 50 kr. 

Francia börbö kötve, kapocscsal 5 frt. — kr. 

Szikszay György. Keresztyén tanitások és imák mind-
két felekezstü protestánsok lelki épületére. A jelen 
szükséghez alkalmazva. (255 lap, 8-rót.) Vászonba 
kötve 1 frt. 20 kr. 

Velinpapiron, bőrbe kötve . . . 2 frt. — kr. 

Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok ós imák. 
Hölgyek számára olvasó- ós imakönyvül. (8-rét, 334 lap.) 

Vászonba kötve, arany vágással . . 3 frt. 40 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. —- kr. 
Ugyanaz: zsebkiadás. (16-rét, 358 lap.) 
Vászonba kötve, arany vágással . . 2 frt. 50 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal . 4 frt. — kr. 

Vörös Eszter. Buzgó imák. (32-rét, 140 lap.) 
Vászonba kötve aranyvágással . . . . 80 kr. 

Zschokke Henrik. Áhitat órái. Kiválogatva és fordítva 
Szász Károly által. Két kötetben. (8-rót, 348 lap.) 

Vászonba kötve, aranyvágással . . . . 5 frt. 

Wagner Joh. Fr. Evangelisches Crebetbueli für die 
gottesdienstlichen Versammlungen in derKirche, und 
für die in der Kirche und Haus vorkommenden hei-
ligen Handlungen. (383 S. 8.) 

Geb. in Leder mit Goldschnitt . . . . 2 fl. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. l ial lagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch M<5r) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pesten. 



P R O T E S T A U S 

S ISKOLAI LAP 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések dija 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sí., elsfi emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

II V w 

Teljes példányokhal még szolgálhatunk. 

Tisztelt egyházi község! *) 
Tizedek óta már folyvást azon szomorú jelen-

séget tapasztaljuk az ágostai evangeliomi egyház 
kebeléhen országszerte, hogy fiatalságunk a papi 
pályától mindinkább idegenkedik. 

E leverő tünemény, főleg superintendentiánkban 
észlelhető, annyira, hogy eperjesi főiskolánkban is, 
hol az egész superiutendentia hitnövendékei képez-
tetnek, az összes theologusok száma csupán 4, mon-
dom, négy tanulóból áll, s tavaly is csak hárman 
voltak, tehát egy tanárra alig esik egy-egy növen-
dék. Aggodalmasan tekint minden buzgó protestáns 
e leverő tényre, mert belátja, hogy ha e körül-
mények jobbra nem változnak, ha tanulóinkban a 
papi pálya iránti hajlamot nem leszünk képesek fel-
költeni, akkor létezésünk életereje kiszárad, akkor 

magyarországi protestantismusra nem várhat egyéb 
a halálnál. Mert a mely hadseregnek nincsenek ve-
zérei, azt a számra leggyengébb ellenség is leveri, 
csak kissé szervezve legyen, — a mely nyájnak 
pásztora nincsen, az a legrövidebb idő alatt 
nyom nélkül elpusztul, tehetetlenül ós gyáván. 

*) Az evang. ágostai h. egyház egyik kerülete a lelkészi fize-
tés javitásáról gondoskodni akarván, közelebb egy határozatot hozott, 
melynél fogva a palástdijak némileg feljebb emeltettek. Nagyon 
csekély javitás ez a mai viszonyokhoz képest, de mégis akadtr és 
pedig vagyonos egyház, mely ngy látszik ezt is sokalja, és a kerü* 
leti határozat érvényre emelése ellen saját körében legalább tilta-
kozik. Bánó Miklós vil. felügyelő ur s az egyházi hatóság zokon vette 
s méltán az illető gyülekezet szükkehlüségét, s ezen fentebbi ne-
mesen buzditó, de egyszersmind erélyes levele által igyekszik azon 
nagyon is korszerű kerületi végzést érvényre juttatni . Szerk. 

Érezte e nagy veszedelmet az egész superin-
tendentia; érezte, hogy ha e baj nem orvosoltatik, e 
méreg veszedelmesebben fogja a magyarországi pro-
testantismust megtámadni, mint a hogy ezt a leg-
dühösebb vallási üldözések tevék. Mert a százados 
üldözések alatt, habár a férfias harcban gyérültek is 
soraink, e szenvedések közepette erősödtünk szel-
lemben mint a pálma a reá rakott teher a la t t ; most 
azonban ha a bajon nem segítünk, ki fogunk száradni, 
miot a beteg gyümölcsfa egy gondatlan és tehe-
tetlen gazda kezében, csupán azért, mert az élhe-
tetlen gazda, ennek gyökereit ápolni elmulasztá. 

A mult kerületi gyűlés, melyen minden espe-
reaség, s igy minden egyház is képviselve volt, nem 
akarta a szégyent arcán eltűrni, hogy az egész pro-
testáns világ előtt a tehetetlen, gondatlan és gyá-
moltalan gazda nevével megbélyegeztessék, a baj t 
egyelőre legalább némileg orvosolni kívánván, legelői 
is ennek okát kutat ta , s ugy találta, hogy a meg-
élhetési viszonyok az országban tetemesen megvál-
tozván, a papi és tanítói osztálynak jövedelmei most 
már semmikép nem állanak arányban a más pályá-
kon keresett jövedelmekhez. Mert hiszen mindenki 
tudja, hogy mai nap, egy írnoknak, sőt gyakran 
egy napszámos-, egy cselédnek több jövedelme 
van, mint oskolai, sőt sok egyházban papi személy-
zetünknek. A főok tehát, miért i f júság unk ez oly 
diszes, de oly tövises pályától tömegesen elfordult, 
bizonyára első sorban a rosz dijaztatásban keresendő ! 

Ez oknál fogva, megfontolt és átgondolt ta-
nácskozások után, a kerületi gyűlés közakarattal el-
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határozta, hogy egyelőre, mig egyházi személyzeté-
nek jövedelmi forrásait bővebben megnyithatná, ezt 
azon uton fogja szaporít mi , m i n t á z az egész superin-
tendentia területén, egyházilag a szószékekről, s igy 
a hanusfalvi egyházban is kihirdettetett, t. i . a s t o -
l á r i s f i z e t é s e k f e l j e b b e m e l é s e által. Mi 
voltaképen, tekintve a pénzviszonyokat, s annak mult 
értékét a mostanival összehasonlítva, nem is emelés, 
mint inkább a mostani pénzértéknek az akkorival 
való egyensúlyba való hozása, vagyis az akko-
rinak aequivalense. 

Protestáns jogaink egyik legkiválóbb s meg-
oecsülhetlen tulajdona az: hogy autonomikus szer-
vezettel bírunk, oly mértékben s oly democratikus 
alapon, minővel egy egyház sem bir. E kincsre kell 
hogy büszkék, de egyszersmind hogy féltékenyek le-
gyünk, mert ez legnagyobb erőnk, araennyiben egy-
házkörünkben, üdvözítőnk tana szellemében, mind-
nyájan nem csak testvérek, de egyszersmind bizo-
nyos tekintetben mindnyájan egyházunknak pap-
jai is vagyunk, minden egyházi evangelikus tag-
nak joga levén valamint egyházi személyzetét, ugy 
világi elöljáróságának megválasztása, a tanácskozá-
sokbani közvetlen vagy közvetett részvéte által egy-
házi életünkbe befolyni, s az iJykóp hozott határo-
zatainak érvényt szerezni. E jogunk hazai törvényeink 
által annyira biztosítva van, hogy azok ellen, kik 
kebelünkben, az önmagunk által hozott, kerületi stb. ha-
tározatainknak ellene szegülnének : határozataink foga-
natosítására az országos hivatalok közreműködését 
is igénybe vehetjük, s exequáltathatjuk. E tekintet-
ben tehát, miután minden jegyzőkönyveink, határo-
zataink, felséges fejedelmünk magas kormányának 
tudomás s felülvizsgálat végett felterjesztetnek, 
ezek körünkben oly kötelezők, mintha országos tör-
vények volnának. S valyon ha valakinek eszébe jutna, 
az országos törvényeknek nem engedelmeskedni, nem-
de minden jó polgár helyeselni fogná, hogy a tör-
vénynek érvény ós tisztelet szereztetik, ha birói íté-
let folytán is ? Épen ugy meg vagyok győződve, hogy 
minden evangelikus polgár, kinek egyházi autono-
mikus szervezetünkről fogalma van, nem fogná tűrni, 
hogy egyházi határozatainkat csak azok tartsák, 
a kiknek tetszik, akiknek pedig nem tetszik, kibúj-
hassanak alóluk. De különösen én, ki az esperesség 
akaratából s bizalmánál fogva azért ruháztattam 
fel a világi esperességi felügyelőséggel, hogy mind-

azon kötelességeknek, melyek ez állással összekötvék, 
lelkiismeretesen eleget tegyek, egy percig sem fog-
nám tűrni, hogy határozatainknak, melyek egybázi 
körünkben törvényes erővel birnak, érvényt ne sze-
rezzek, habár az utolsó eszközhez, a világi hatóság 
igénybe vételéhez kellene is folyamodnom. 

Felteszem azonban, hogy azon ellenszegülés, 
mely a hanusfalusi egyház néhány tagjánál észlel-
hető, s mely nekem a világi felügyelő ur által fel-
jelentetett, nem annyira a vallásos érzelemnek hiá-
nyából, mint inkább a dolgok állásának nem ér-
téséből tör tént ; és ezért célszerűnek tartottam még e 
felvilágosító, de egyszersmind intő szavaimat hozzátok, 
tisztelt egyházbeliek s testvéreim az Úrban, me-
neszteni, nem tehetvén fel, hogy ne legyetek méltó 
utódai, szent vallásunkért annyit szenvedett őseink-
nek; nem tehetvén fel, miként be ne lássátok, hogy 
sokkal nagyobb feláldozási szellem kívántatott apá-
inktól akkor, midőn vallásos meggyőződésünk meg 
alapítására véreiket áldozak, mint kívántatik most, 
midőn e vallásnak fentartásához néhány fillérnyi 
hozzájárulásunk szükségeltetik; nem tehetvén fel, 
hogy midőn azon élénk mozgalmat, azon áldásos, 
de óriási erőfeszítéseket látjátok vagy halljátok, mely 
a protestáns államokban, az egész világon szemlél-
hető, mely részint a Gusztáv Adolf-társulat, részint 
a bibliaterjesztő-egyesület, részint a protestáns 
missiók stb. által hozatik létre, mely mozgalmak 
mint a napnak tavaszi sugárai, az egész emberiséget 
uj életre ébresztik, hogy ezeket látva, ne buzdulja-
tok fel ti is e lélekemelő példákon, s hogy öröm-
mel, öntudatosan ós büszkén ne valljátok ti maga-
tokat e nagy evangeliumi egyetem tagjainak. Es 
most engedjétek, hogy szent Máté evangelista YII . 
r. 9-dik s 10-dik versével zárjam be szavaimat, 
mely igy szól: Avagy kicsoda közületek az ember, 
a kitol ha az ő fia kenyeret kór, valyon követ ad-e 
e neki ? És ha halat kór, váljon kígyót ad e neki ? 
Egyházunk kenyeret ós halat kór tőlünk, mert kell 
hogy éljen, ne nyujtsunk neki követ ós kígyót, kü-
lönben elsatnyul és éhen ha l ! 

Kelt Kükemezőn, március hó 5 . 1874„ 

B á n ó M i k l ó s , 
sáros-zempléni ág. hitv. esp. világi felügyelő. 



A protestáns lelkész tekintélyéről. 
E lapok közelebbi számában, az általam — né-

pies irodalmi működéséért — igen tisztelt Boross M. ur, 
Farkas pesti tanár úrhoz intézett nyilt levelében, a prot. 
lelkészi, tanitói kar ellen oly modorban lép fel, hogy az, 
részünkről komoly szó és cáfolat nélkül nem hagyható. 
Teszem ezt én, nem azért mintha a felhozott hibák vala-
melyikében lélekzeném, de mert én is prot. lelkész va-
gyok, ki érzem a saját hitsorsosunk által s oly kirivó 
modorban sértő prot. lelkészi kar mély sebeinek fájdalmát, 
s fáj ezen mindnyájunkat megszégyenitni akaró bántalom 
attól, ki egykor mint tanitó maga is a most elkárhoz-
tattak sorába tartozott, s kinek sem egyházunk iránti 
jóakaratát, sem józan itélő tehetségét kétségbevonni nincs 
okunk. 

A mi hiba, az ne legyen mentve. Hogy lehetnek, 
sőt vannak oly prot. lelkészek, mint a minőket Boross ur 
emlit hogy ismer, kik mind külső, mind belső viseletükkel 
mind buzgalom és tudomány hiányában nem emelői azon 
gyülekezetek vallásos ügyének, buzgalmának melyben hiva-
taloskodnak, hogy korteskednek s Jézust Böszörményivel 
vagy Deákkal hasonlítják össze: ezt ha megengedjük s az 
oly megfeledkezéseket Ítéletre méltónak tartjuk is: de 
néhány hivatali állásának komoly méltóságáról megfeled-
kezett tagért, milyen minden társadalomban mindig volt 
és lesz, talán mégis mély sértés a lelkészi s tanitói kart, 
tehát százakat, ezreket egész általánosságban „bálvány-
imádók méhkasának" nevezni, s azt állitani, hogy 1848 
után a magyar prot. lelkész nem pásztora híveinek, nem 
vigasztalója a szomorodottaknak, nem szövétneke a setéi-
ben tapogatódzóknak sat. Az a s o k , n é h á n y meg-
különböztetés nem gyengíti az egyetemes kárhoztatást, 
mely nem egy hitsorsosíó), ki magát a pátens korában 
előlküzdőnek s egyháza iránti jóakaratunak mondja, de 
egy elvi ellenségtől is, ki semmit számba venni nem tarto-
zik, szenvedélyes megfeledkezés volna. 

A szóban levő tekintély-csökkenés okait s általán 
egyházi bajainkat oly higgadt belátással sorolta el Farkas 
tanár ur idézett levelében, a hiányokra is ugy rámutatott, 
hogy e részben nézetem szerint kívánni való nem maradt 
fenn. Azonban, miután B. ur az egész levélből a lelkészi 
tekintély csökkenésének kérdését kiemelni s oly sötét szí-
nekkel festeni az egyház iránti nagybuzgalmától ösztönöz-
tetve jónak látta: szólnunk kell a tárgyhoz minden oldal-
ról, hogy a mély sértésből egymás kételyeinek eloszlatása 
s igy valami haszon származzék. 

Átalán, minden külső tekintély oly arányban csök-
ken, a mint az értelmi fejlődés halad, s az egyén és 
társadalom nagyobb öntudatára jut saját méltóságának, s 
az egyszerű ember is érzi, hogy ő is ember, s a nála ma-
gasabb sorsban levők vaktjszteletet, rabszolgai hódolatot 
tőle jogosan nem kívánhatnak. Ez nagyon természetes. 
Hazánk népeit az 1848-iki nagy változás szabadlábra állí-
totta, saját sorsának s magaviseletének urává tette. Ebből 

kifolyólag, a földesúri, szolgabírói sat. tekintély csökkent, 
a lelkészi tanitói kar az uri osztályhoz számíttatván : ezé 
hasonlókép. Az erkölcsi érdemért, tudományért való öntu-
datos tisztelet a nép lelkében, s annak átaiános kiérdem-
lése a lelkészi, tanitói kar részéről, még nem értek össze, 
hogy kezet foghassanak s egymást üdvözölhessék. Ez a 
lélektani ok. Továbbá 1848-tól máig annyi lelki rázkódáson 
ment keresztül Magyarország s a prot. nép, annyiszor 
látta az igazságot, meggyőződést, jogot, szabadságot, erényt 
verettetni és csúfoltatni a polgári és hatalmi téren, hogy 
az evangéliumi szent igék és remények erejét és valósá-
gát is kezdte kétségbe vonni ; vesztett előtte a vallás te-
kintélye, s igy vesztett azoké is, a kik annak több vagy 
kevesebb tudománynyal, lelkesültséggel hirdetésére magu-
kat időnként elhatározták. 

Mert talán nem mondok valótlant ha állítom, hogy a 
vallásos erkölcsi társadalmi eszmék, intézmények tisztelete 
és méltatása mindég összefügg az azokat kezelők, kiszol-
gálók iránti méltatással; s ha isten és a szabadság, jog 
és erény dicső oltára a lelkekben összetöretik: óvhatatlan 
hogy darabjai a körülte forgolódóknak is sérelmet ne 
okozzanak. 

Tovább menve, 1848 óta az összes polgárisultabb népek, 
kik számításba jöhetnek, egy valóságos szellemi forradalom 
rázkódásait érezték, s annak egyrészt fényét, másrészt árnyát 
leikökbe fogadták. Tekintsünk szét az irodalom terén. Va-
lyon itt mai nap, az erkölcsi célok, társadalmi erények, a 
hit és vallás magas érzülete ós tszményei oly kegyelet-
tel említtetnek és koszoruztatnak-e mint pár évtized 
előtt ? S az irodalmi nézetek, illetékes és illetéktelen 
bírálatok, részint közvetlenül olvasás utján, részint közvetve 
az olvasottabbak s magukat miveltebbekuek tartók által 
nem hatnak-e el az alsó néprétegig, s nem okoz-e a 
még helyes Ítélettel nem biró nép lelkében zavart, nem 
támaszt-e kérdéseket, melyek aztán a legtöbbször a sze-
szély igaztalanságával támadják meg, árnyalják be vagy 
törik össze az isteniek s azok szolgálatábau állók tekin-
télyét. 

Midőn oly kíméletlenül kárhoztatott B. ur, ezt neki 
mint gondolkodó irodalmi férfiúnak tekintetbe kellett 
volna vennie. — És még egyebet is. — A magyar prot. 
lelkészi, tanitói kart, alig némi kivétellel, a nép és köz-
vetlenül dijjazza, fizeti. Mennyi kellemetlenség s a tekin-
tély mily kárával jár ez: nem szükség részleteznem, csak 
rá kell mutatnom. Összefügg ez egész egyházi berende-
zésünk, törvényeink, szabályaink célszerüsitése- és sok 
részben újításával is, történjék ez egyh.-kerületenként, 
zsinaton vagy bármikép. A mit imént jeleztem, egyrészt 
a prot. lelkészi, tanitói kar, másrészt az egész prot. 
egyházi vallásos élet hanyatlására, tekintélyének csökken-
tésére nagyban befoly, az olvasottabbak, magukat mivel-
tebbeknek, s igy az egyh. élet, vallásos érzületek, eszmék 
bírálatára, sokszor kisebbítésére, gúnyolására jogosultabb-
nak tartók épen nem lelkesítő példája, mely ellen sok-
szor, bármily buzgalmu s tudományos készültségü legyen 
is a lelkész, nem küzdhet elég sikerrel; sok, valljuk meg, 
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• 
nem bir ©lég ismerettel, mert nincs is módja, tehetsége, 
hogy a tudományos haladás ós fejlődós eszközeit megsze-
rezze és használja; és sokszor elveszik kedvét, megkese-
ritik buzgalmát, leginkább azok: kiktől méltán megvár-
hatná, hogy mint sokszor nemes önérzettel emlegetett k i-
r á l y i n é p s é g é s s z e n t p a p s á g , az egyh. 
ügyek, a vallásos erkölcsi élet emelésére vele együtt mun-
káljanak, ha gyenge támogassák, ha erős és lelkesülő: 
kövessék. 

Higyje el s talán megengedi, ha régebbi irodalmi és 
személyes ismeretségünknél fogva tisztelt barátom Boross 
ur, hogy én most épen 18 esztendei lelkészi tapasztalat, 
templomok, iskolák építése, a lelki köveknek szinte a lé-
lekszakadásig rakosgatása után mondhatom, hogy ha so-
kat tesz is a lelkész apostoli buzgalma, de nem mindigaz 
minden. Mert ha nincsenek a kik lángolásainkat megért-
sék s a kik az egyh. felvirágzására célzó legszentebb tö< 
rekvéseinknek részvétökkel tápot, sikerülést adjanak: nem 
az élet zöld galyával, mint a Nóó galambja, de reménye-
ink hervadt leyelével és leverő fájdalmával tér vissza meg-
szégyenített lelkesedésünk. 

E keserű tapasztalatból kifolyólag, hadd hozzak fel 
pár példát. Igen szép, dicséretre méltó azon lelkész, kinek 
szavára templom épül, magtár alapul, a kit B. ur ismer, 
de engedje meg ha felhozom, hogy én is ismerek egy-
házat, melynek presbyteriumában akadt ember, ki a lel-
kész templomépitési lelkesitését ugy viszonozta, hogy elég 
még a romladozott, ki kell javitani, megtart még az mig 
ő köztünk lesz, és ha nem; prédikáljon a szabad ég alatt 
mint Krisztus. Ismerek lelkészt, ki az egyház elhanyagolt 
anyagi ügyeinek rendbehozását sürgetvén, oly viszonválaszt 
nyert, hogy a lelkész ne avatkozzak az egyház anyagi 
ügyeibe, jól vagy roszul megy, az az ő dolguk, mert az 
egyház az övék. — Még egy más lelkészt is ismerek, ki 
hogy a lelkészi kevés fafizetést növelje, miután az egy-
háztól erre nem volt kilátás, a kínálkozó alkalmat fel-
használva, saját nevében folyamodott az erdővel biró ve-
gyes hitfelekezetü községi hatósághoz a lelkérzi hivatal 
részére kiszolgáltatandó évenkénti pár öl fáért, s azt meg 
is nyervén, midőn a presbyteriumban a lelkészi hivatal 
javadalmazásához sorozni kérte, előkelő tag azon köszönetet 
szavazta a lelkésznek, hogy az ily kérelem az egyház au-
tonómiájába vág, s a lelkésznek a maga nevében nem 
szabad kérelmezni, jót sem szabad tenni a presbyterium 
beleegyezése nélkül. S az ilyenek a magukat miveltebbeknek 
tartóktól jőnek. És még mennyi ezekhez hasonló. Mily hatás-
sal van az ilyes mind a lelkészre, mind a gyengébb presby-
teriumi tagokra, nem szükség mondanom, s ugy hiszem 
ezen példák fentebbi állításomat eléggé igazolják. 

Én is tisztelettel állok meg kitűnő egyh. férfiaink 
előtt, kik kedvező anyagi körülmények közt s nagyobb körű 
pályájuk fáradozásainak méltatása mellett, az egyház 
szent ügyeiért példaadólag lelkesültek és lelkesülnek; de 
nem kevesebb tisztelettel és méltánylattal viseltetem azon 
kisebb körű s szegény állapotú prot. lelkészek s tanítók 
iránt is, kiknek arcán látszik a fájdalom s nélkülözés 

kétségbeejtő árnyait leküzdő nemes megadás, kik szegény-
ség, nyomor, társadalmi kicsinylés ós gúnyolódás közt is 
a magyar prot. egyház s a külső, belső viszonyok által 
földig sújtott nép lelki ügyeért még tudnak lelkesülni. 
Hanem menjünk tovább. 

Nem helyeslem a külső gondatlanságot s illem ós 
állásróli megfeledkezést, de sok prot. lelkésznek gyenge 
fércmű vitorlavászon ruhára is alig telik, jó ha vasár-
és ünnepnapra van egy tisztes darab ruhája, melyen s®k-
szor majd annyi a tákolás ós folt, a hány nap van az 
esztendőben. Ez nem poetica licentia, de valóság ! Tessék 
vegyenek maguknak buzgalmat és szentlelket világi jóaka-
ratú férfiaink, munkáljanak oda saját körükben s egye-
temlegesen is, hogy a magyar protestáns lelkészi tanítói kar 
nemcsak néhány tagjaiban, de egészben, a kor szüksége 
s külső ós belső követelményeihez mért díjazásban része-
süljön; adjanak kenyeret azoknak, kik az oltár körül for-
golódnak, s aztán kívánják meg mind a kellő képzettsé-
get, mind az erkölcsi magatartásnak azon méltóságát, 
melyet a lelkész és tanítói kartól, mint a társadalom és 
mivelődés erkölcsi magvetőitől, minden körülmények kö-
zött megkívánhatunk, s ha ellene hibázuak, több, vagy ke-
vesebb lelkiismerettel elitélhetjük! 

Még az élclapokbani verselés és korteákedésről is 
hadd szóljak valamit. — Mig nehéz bebizonyítani, hogy 
ez vagy amaz élclapban prot. tanítók irnak erkölcsi 
szempontból kifogás alá eső eikket, verset, adomát sat : 
addig ez oly tetszés szerinti jog, melyért ha tudjuk vagy 
sejtjük is ki irta : senkit komolyan kérdőre vonni nem lehet. 
A sajtó szabad. A kormánynak kötelessége ügyelni arra, 
hogy a közerkölcsiségbe ütköző közlések büntetetlen ne marad-
janak s ne terjesztessenek. Ugyan kérdem, a Mátyás Diák-féle 
kath. élclaba csak nem írnak prot. tanítók ? Mégis közelebb 
is perbe fogatott erkölcstelen cikkeiért. — N e mérjünk sen-
kinek igazságtalan mértékkel. A mi a korteskedés s az 
ország ügyeinek döntőgetését sat. illeti, ez országos baj, 
az esztergomi érsektől a legutolsó falusi kántorig űzetik 
s közös bűne az értelmesebbeknek, kik a náluknál tudat-
lanabb népet, saját szeszélyeik, önérdekök s tekintély, 
állás sat. vágyuk eszközeül használják s fel fogják használni 
mindaddig, míg nincs célszerű törvény s azt végrehajtó 
erkölcsi erő, mig a nép a világosodás és jogismeret tisz-
tább derűjét lelkében nem üövözlendi ! 

Nem mentem a hibát, midőn a helyzetre mutatok, s 
azt tekintetbe venni kérem. Sok helyt a prot. lelkész 
vagy tanitó nem kerülheti ki, hogy ez vagy amaz párthoz 
ne tartozzék. Ha nem tartozik mégis egyikhez sem, lesz 
pecsovics vagy lázító s mit én nem tudom mi. Hogyha 
a legóvatosabb is, sokszor mily pórul jár : íme egy példa. 
A mult követválasztáskor egy prot. lelkész, mint sokat 
próbált ember, kikerülni akarván minden jöhető kellemet-
lenséget : a pártok egyikének értekezletén s korteskedésé-
ben sem vett semmi részt. Hanem a választás előtt ke-
véssel már, az alsóbb, hetekig itatott néposztály két 
pártja összeverekedett, s az egész község felzavartatott. 
Következő vasárnap a lelkész, alkalomszerű beszédben 



figyelmeztette hallgatóit, mennyire nem egyezik meg a 
keresztyéni szeretet törvényével, ha egymást külön nézete-
kért bántalmazzák; gyakorolják majd polgári jogaikat, 
de ne feledkezzenek meg egymás iránt való emberi köte-
lességeikről; szeressék a hazát szabadságot, de nem a 
kocsmákbani verekedés-, kiabálásban, hanem a becsületes 
erkölcsi magaviseletben stb. Ezen erkölcsi beszédért a lelkész 
egy kortes hallgatója által a polgári hatáságnál feljelen-
tetett, s mint lázitás bűnében levő törvény elé idéztetett, 
minek folytán nemcsak hiteles tanukkal kellett igazolni 
mit prédikált, hanem a prédikációt is be kellett mutatni. 
Ebből más felekezeten lévő pártemberek alkalmat vettek 
maguknak, hogy a prot. lelkészt mint korteskedőt és 
néplázitót a Pesti Naplóban kisebbítsék. A törvényszék 
ítélete az lett, hogy a lelkész akkor érdemelne büntetést, 
ha nem olyan beszédet tartott volna. Ennyi lett az elég-
tétel. Ez a lelkész én magam voltam, melyet csak azért 
emiitettem fal, hogy tőlünk prot. lelkészektől, az igazság, 
erkölcsi rend, meggyőződés követésének evangyeliomi hir-
detését oly könnyen szeretik lázitásnak, korteskedésnek ne-
vezni. Hiszen ha az igazság, isteni és emberi jog, szeretet 
és lelki szabadság igéinek hirdetése, a bűnnek kárhozta-
tása lázitás : akkor vessenek követ mindnyájunkra, kiknek 
kötelességünk, hogy ha a polgári téren lábbal tapodtatik 
is a jog, erény, igazság, legalább az Isten templomában 
legyen az tőlünk kellően dicsőítve és magasztalva. 

Még folytathatnám, de bezárom e cikket, melynek 
írására magamat a megsértett prot. lelkészi és tanítói 
kar nevében kötelezve éreztem, azért mert bár én is 
gyarló ember vagyok, de talán tisztelt barátom Boross ur 
nem fogja azt mondani, hogy nálam a szeg tetejére talált. 
Azon kérem egész hitrokoni szeretettel m nd t. Boross 
urat, mind a kik magukat a prot. lelkészi, tanítói kar-
ról oly általánosságban Ítéletet mondani jogosítva érzik, 
kik valóban szeretik a közjót, tegyék ezt, használják fel 
jóakaratú figyelmeztetéseiket az egyh. közgyűléseken, hol 
azok komoly figyelembe vétetnek, sőt köszönettel fogadtat-
nak. De hírlapi sértegetésekkel s átalánosan ejtett vádak-
kal ne igyekezzenek megdönteni azon kegyeletet, mely 
a prot. lelkészek, tanítók s átalán az egész prot. egyház 
iránt még megvan, melynek inkább emelésére mint 
porba tiporására kell hogy legyenek hivatva azok, kiket 
mi óhajtunk, hogy akkor is midőn a protestáns ügy külső 
előnyük lépcsőjéül nem szolgál: prot- egyházunk lelké-
szeiül nevezhessünk! 

Isten s az igazság és szeretet velünk! 
Felsőbánya, márc. 14. 1874. 

C z e l d e r M á r t o n . 

ISKOLAÜGY. 
Vér tesa l j a i tan l tó-egyle t Tál. gyűlése. 

E/en egylet, melyről tudósítást vagyok írandó, cél-
jául tűzte ki a tanitó anyagi ós szellemi jóllétét előmoz-
dítani. 

F. évi március 4-én Vaálban tartott választmányi 
gyűlésén két eszközt hozott létre, mely céljához segítse 
az egyletet. 

Először segélypónztárt állított fel, melynek ren-
des jövedelmeivó tette a következőket: 

a) Minden tanitó jövedelme készpénzben számítva °/0 

alá vétetik. 
b) Az alapító, pártoló tagok évi dija, adományok, 

irodalmi vállalatból származott bevétel. 
c) Miniszteri évi ajándék. Erre nézve határoztatott, 

hogy ugy a magas minisztériumhoz mint az országgyű-
léshez memorandum nyújtandó be. Ennek készítésére 
V. B. L. és Szalai Sándor bízattak meg. 

d) Minden gyermek évente 5 krt. fizet. 
Az igy felállított segélypénztár, „Tanítók segélye-

zése" cimü röpiratban tárgyalt egyetemes életbiztosítás 
által fog használtatni. — Ezen biztosítás május hóban 
tartandó közgyűlés alkalmával eszközlendő a „ Kármentő" 
életbiztosító intézetnél. 

Második nevezetes határozata a vál. gyűlésnek, hogy 
Yasadi Balogh Lajos1 szerkesztése alatt „Tanitóegylet" cim 
alatt havi közlönyt indit meg. Ennek eszközlésére az al-
elnök bizatik meg. 

E havi folyó irat. célja a tanitóegyletek működését ál-
talánosítani, jegyzökönyvek teljes közlésével, továbbá gya-
korlati javaslatokat, életrevaló népiskolai reformokat hozni 
nyilvánosság elé. Személyeskedés, politika, pártoskodás 
nem leend a lap keretében. A részletes programm még e 
hóban szét fog küldetni. 

Pénztári állapot igen jó. 
Több tárgyak megvitatása, indítványok tót ele után 

a gyűlés feloszlattatok Elnök Sárközy Kázmér ur volt. 
S z a b a d s z á l l á s i . 

A magyar nyelv érdekében. 

Általános a panasz, hogy nyelvünk romlik; a szó-
széken, az országházban, a tudományos irodalom és napi 
sajtóban annyi erőszakot követnek el nyelvünkön, hogy 
ma holnap ritkaság a tiszta magyar beszéd, magyaros 
mondat és mái is azt kell tapasztalnunk, hogy e nemzeti 
kincsünk veszendőben van. Nem tartozik reánk e minden-
képen sajnos tünemény össszes okait kut atni, mert e föl-
adat oly térre vezetne, mely meglehetősen távol esik a 
„Prot. Egyh. és Isk. Lapok" határozottan kijelölt céljá-
tól; azonban — bármily ellenmondásnak tűnik is föl első 
pillanatra — annyi kétségtelen, hogy nyelvünk folytonos 
romlására a magyar protestánsok közönye nagy mérvben 
közreműködik. A következő sorok föladata ez ügy miben-
létét fölfejteni és a javulásra utat mutatni. 

Mindegyikünk tudja azt, hogy nemzeti nyelvünk rom-
lásának egyik kiváló tényezőjét a középtanodai oktatásban 
kell keresnünk, mert a középtanodákon nemcsak a ma-
gyar nyelv tanítója tanítja a magyar nyelvet, hanem a 
tanító-testületnek minden tagja, különösen pedig azok, kik 
idegen nyelvek tanításával lévén elfoglalva, a fordításra 



tanítják az ifjúságot; sőt bármily tantárgy kezelője saját 
leckéje alatt közreműködhetik a nyelv rontására, még pe* 
dig közvetlenül rosz példája által, vagy közvetve az által, 

hogy a magyartalanságokat türi. Ha tehát a nyelvromlásnak 
elejét akarjuk venni, minden erőnkből oda kell hatnunk, 
hogy a középtanodai oktatás tökéletesen magyarossá legyen, 
ezt pedig csak ugy érhetjük el, ha középtanodai tanáraink 
egytől egyig magyarok lesznek, mire azonban prct. ifjú-
ságunk közreműködése elkerülhetlenül szükséges. 

E sorok irója ugyanis 1866 óta figyelemmel kiséri 
a budapesti kir. egyetem kebelében fölállított tanárvizs-
gáló bizottság működését, és azt a szomorú tapasztalást 
tette, hogy a tanárjelöltek túlnyomó számát nem-magyar 
ajkúak képezik, kik nemzeti nyelvünket nemcsak idegen 
hangzással beszélik, hanem durva orthographiai hibák nél-
kül irni is képtelenek; pedig ezek alkalmaztatnak tanáro-
kul az állam közvetlen fölügyelete alatt álló gymnasiumok-
és reáltanodákban ! Ily körülmények kőzött nincs miért 
csodálkozni azon, hogy községi és állami középtano-
dáinkban nagyon ritka a tűrhető magyaros oktatás, sőt 
ismerünk oly tanintézeteket, hol maga a magyar nyelv ta-
nítója sem ismeri azt a nyelvet, melyet csak kényszerű-
ségből tanit, mert a magyar nyelvre approbált tanárok-
ban felette nagy a hiány. Mi természetesebb, hogy mind 
eme tanintézetek, öntudatlanul bár, de következetesen 
űzik a nyelvrontást; az ily intézetekből kerülnek ki ezren-
ként azon főtanodai hallgatók, kik egy rövidke folyamod-
ványt a legdurvább orthographiai hibák nélkül irni kép-
telenek és kiknek beszédét a debreceni cívis meg 
sem érti! 

Ámde ha a baj forrását fölismertük, kötelességünk 
egyszersmind a javulásra utat mutatni, és%ez e sorok kü-
lönös czélja. 

A magyarság zöme tudvalevőleg a Tisza mentét lakja 
ós e vidék prot. tanintézeteiben találjuk föl még a nyelv-
érzéket, a nyelvrontás még nem igen fészkelte be magát 
oda. Debrecen, Miskolc, Patak stb. tanodáiban a taná-
rok magyarosan beszélnek, a tanulók magyarosan gondol-

koznak és irnak. Innen kell tehát a középtanodai uj ta-
nitó nemzedéket kiszemelni; ezt az ifjúságot kell a ta-
nári pálya számára megnyerni. Hány tősgyökeres magyar 
prot. ifjú lép évenként a jogi pályára, melyen mai nap 
tudvalevőleg csak sok küzdelem után sikerül zöld ágra 
vergődni, holott a tanári pályán — különösen azok, kik a 
magyar nyelvet tanitani képesek -- a vizsgálatok után 
azonnal kapnak alkalmazást. Hány szegény tanuló tengő-
dik valamely vidéki akadémián, holott az egyetemen mint 
tanárjelölt könnyen nyerhet el 400 frtos ösztöndijat, mely 
őt az anyagi gondoktól fölszabadítja, és módot nyújt neki 
kizárólag tudományos céljainak élni. Pedig az ily ösztön-
díj elnyerésére nem szükséges valami protectio, mert elő-
fordult az eset, hogy nem is pályázott annyi egyetemi 
hallgató ösztöndíjért, mint a mennyi ki volt irva, és a 
pályázók is nagyobbára nem voltak magyar ifjak Debre-
cenből, Patakról, Pápáról stb., hanem többnyire a föl-
sőbb megyék szülöttei, kik ha nem beszélték épen nyel-
vünket Tallérossy Zebulon szájával, annak szelleme iránt 
alig bírtak érzékkel. 

íme tehát, midőn azt mondjuk, hogy a protestánsok 
közönyén múlik, hogy nemzeti nyelvünk romlása elé gát 
vettessék, korántsem mondottunk nagyot; sőt ellenkezőleg 
azt hiszszük igen csekélyre szabtuk e közöny következmé-
nyeit, mert meggyőződésünk szerint a tősgyökeres magyar 
faj közművelődése is szenved az által, hogy azok a se-
gélyösszegek, melyek a tudományos művelődés céljából a 
népképviselet által évente megszavaztatnak, a nem-ma-
gyar elemek javára esnek. Azonban e kérdés boncolgatása 
oly térré vezetne át minket, melyre lépni most nincsen 
szándékunkban ; ez ízben nem lévén egyéb célunk, mint 
a prot. ifjúságot a tanulmányok oly iránya felé utalni, 
melyre az nemzeti nyelvünk érdekében kiválóan hivatva 
van. Ha e sorok folytán egyetemünk tanárképző intézeté-
ben számos tősgyökeres magyar ifjú keresne kiképeztetést, 
akkor majd községi és állami középtanodáink, féltett kincsünk, 
nemzeti nyelvünk őreivé, és nem rontóivá válnak! 

Dr. C s á s z á r K á r o l y . 

T . Á . F Í C A . 
Válasz Mitrovics Gryula s.-pataki hittaná:- urnák. 

Szabad sajtó korában épen nem voit előttem váratlan, 
hogy a mult év első felében kiadott Liturgikámra bírálat 
fog jönni. Arról is meg voltam győződve, hogy ha a bí-
rálat illetékes helyről jön, és a tárgyilagosság szempont-
ját nem tévesztve, személyes polémiává nem fajul, a tu-
domány csak nyerhet általa. Kétségtelen igazság, hogy 
magyar ref. egyházunk liturgiája körül sok korszerű ja-
vításra vaa szükség, és ha Mitrovics Gyula e szempont-
ból fogja fel a kiadott kis munkát, annak ismertetése 

egész hitfelekezetünk figyelmére méltó alapos és részre-
hajlatlan bírálatra nyújthatott volna neki alkalmat. Ugy de 
ő a tárgyilagos bírálat helyett folyvást személyes polémiát 
ű^. A szenvedély rosz tanácsadó, rajta is beteljesedett. Ke-
resztyén hittudós, a mellett ref. keresztyén hittanár lé-
tére megfeledkezve a keresztyén szeretetről, félreteszi a 
testvériesség és a collégiálitás igényelte kíméletet, méltá-
nyosságot és humanitást, epébe mártott 1 tollával folyvást 
gyanúsít, vádol és rágalmaz, s a szellemileg emelkedett 
nyelvet igenis aljas, az egyszerűen müveit irói modort 
igenis pórias írásmóddal váltja fel. — Le styl c'est 



rhomme. — Önteltségében magas bíráló szemöldökkel 
elmondja a mit már mások is más alkalommal elmon-
dottak : a mi jó a munkában, nem a szerzőé, ami pedig 
rosz, az vagy nem az övé, vagy nem odavaló. Azonban 
ily nagyszerű nyitány, s az Írással nemtelen játékot 
űzve, élceskedésül idézett mottó után, a nagy szavakban 
foglalt vád bebizonyításával adós maradt. 

Mindjárt az előszó ismertetését a nála szokásos 
gyanúsítással kezdi meg. Hizelgésnek, servilismusnak ne-
vezi tiszt-elődöm munkáira tett azon egyszerű észrevétele-
met, miszerint azok kedvező benyomást gyakoroltak a 
közönségre. De hát minek nevezhetni másnak azt a ha-
tást, mely szerint Révész Bálint templomi használatra 
irt könyörgései a kiadónak, Telegdi Lajos könyvárusnak 
vallomása szerint 4000 példányban keltek el? Továbbá 
minek nevezhetni másként azt a hatást, miszerint még 
ma is országszerte a ref. sőt más egyházban is e kenet-
teljes könyörgések folytonos templomi használatban van-
nak, szerzőjükre a közvélemény saját jeligéjét, hogy az 
Ur tanitá őtet imádkozni, nyilván hallható szavakban al-
kalmazta ? Vagy talán ez is újra hízelgés ? Vajha mint 
egyházi iróról Mitrovics Gyuláról is ily hizelgőleg lehetne 
valaha Ítélni! 

Tovább folytatja M i t r o v i c s G y u l a a gyanúsí-
tást, hogy t. i. engemet haszonlesés iuditott e kis munka 
kiadására, holott előszavamban világosan megmondtam, 
hogy a községi, mint felekezeti iskolákban a oonfessiona-
lis vallástanitásnak szüksége idézte elő nálam a legelső 
indokot. Ebből eredt a haza több különböző vidékéről 
hozzám érkezett megkeresés, a mint ezt előfizetési fel-
hívásomban szintén fölemiitettem, hogy Liturgikámat ha-
bár kőnyomatu példányban is küldeném meg. Minthogy 
az ily példányok elfogytak, s a lelkész- képe^ségi vizs-
gára jövők is sürgettek, igy jöttem arra a gondolatra, 
hogy kézirat helyett Liturgikámat kinyomassam, mert 
igy olcsóbban kapják meg az illetők, a mint hogy 60 
krajcárjával előfizetve, felényivel került kevesebbe mint a 
kőnyomatu példányok. De ebből ismét az következett, hogy 
a nyomdai költségeket, az előfizetők szép száma mellett 
is, saját erszényemből kellett pótolni. Az ilyféle iskolai 
tankönyveknek, mint Mitrovics Gyula Patakon is tapasz-
talhatta, igen szűkkörü közönsége van. Tehát itt haszonle-
sés egyátalában nem foroghatott fen. 

Most jövök Mitrovics Gyula legfőbb vádjára, a pla-
giumra. E pontnál előre bocsátom, miszerint Magyaror-
szágon a ref. egyház fenáliása óta, magyar reformátoraink 
a helv. hitvallást átvévén, átvették a német és helvét 
theologiai tankönyveket is, s a ref. theoiogusok hazatérve 
német, helvét és később hollandiai akadémiákról, kézira-
taikat az ott hallgatott felolvasásokból, kiadott tanköny-
veiket is többnyire a külföldről hozott theologiai tan-
könyvek után készítették el. Aminek oka nem annyira 
ott keresendő, mintha önállóságra vagy eredetiségre tö-
rekvő elmék akkor is ne találkoztak volna, hanem inkább 
azon óvatosságban fekszik, minél fogva célszerűbbnek lát-
ták a magyar ref. theologiának előadásában az egyetemes 

ref. egyház hittudósainak nézeteihez tartani magukat, mint 
azoktól eltérve, egyedül egyéni hitnézeteikkel állani e 1 ő. 
Innen e század első felében is, B u d a i E s a i á s p r o -
p a e d e u m á j a , E b e r h a r d ós S t o s c h e l ő -
adásaiból Íratott össze és adatott ki (Debrecen, 1817.) 
még akkor latin nyelven, S o m o s s i J á n o s Dogmatica 
theologia első vonásai (S.-Patak 1827.) mint szoros rend-
szere mutatja, szinte német kútfők után készült. Z s á r -
ii a y L a j o s ker. erkölcstanának előszavában írja, hogy 
azt L ü c k e akadémiai felolvasásaiból készítette. És ez 
igy volt másutt is. Hanem hát azért, hogy ez igy volt és 
van, kétségbe vonható-e józanon, hogy a mások nézetei-
nek megvizsgálása, el vagy nem fogadása, kisebb vagy 
nagyobb mérvbeni elsajátítása körül, bármelyik magyar 
ref. theologus saját egyéni nézetét és ítéletét is ne nyil-
vánította ós közlötte volna ? Általában véve azért a dol-
got, miután majd mindegyik theologiai tan-vagy kézikönyv 
vett és veszeu által idegen szövegekből, egyik kisebb, 
másik nagyobb fokozat szerint ez utóvégre is egyéni Íz-
lés dolga, a miből józanon csak annyit lehet következtetni 
hogy az átvétel foka vagy az átkölcsönzós mérve jöhetne 
tekintetbe, nem pedig tisztán ez okból az egész munkának 
elítélése. — Igy történt velem is. Kijelentettem elősza-
vamban, hogy H ü f f e l , H a g e n b a c h é s E b r á r d 
tisztán ref. theoiogusok liturgikai munkáikból vettem által 
az elméleti részben nézeteket, de mindig saját németem-
mel kísérve s önálló Ítélettel módosítva. Fölemlítettem a 
bevezetésben, hogy a liturgika mint rendszeres tan sokáig 
elhanyagoltatott, s annál nagyobb kedvvel és készséggel 
szükség az idegen nyelven Írottakat is tanulmányoznunk. 
Fölemlítettem, hogy küíföldön, mint hazánkban eltérők le-
vén majd minden superintendentiában a fenálló gyakorlati 
szabályok, különböző liturgiákat kellett egybevetnem. Igy 
történt, hogy valamint Zsarnay és Föriős, ugy én is a 
reformátio óta megjelent különböző liturgiákat, csak in-
kább címeik megnevezésével soroltam elő: azok tartalmá-
nak bővebb ismertetését pedig részemről előadásomra ta r -
tottam fen. Ezért neveztem e kis munkát a szertartástan 
a l a p v o n a l a i n a k , mások v e z é r f o n a l n a k ne-
vezték ezt, s igen jól tudhatja saját kézirata után Mitro-
vics Gyula, hogy tanárnak a tanórán sokkai többet kell 
előadni, és pedig évről évre megujuló pótlékkal — mint 
a mennyi egy kisded tankönyvbe foglaltatik. Annyival in-
kább távol volt tőlem a vakmerő gondolat, hogy én zsi-
nat számára irjak vagy készítsek liturgiát rendező vagy 
vezérlő könyvet, a helyett hogy a jelen szükséget és hé-
zagot pótló tankönyvet nyújtanék tanítványaimnak. Itt 
válaszolok a Hungaricumra is, melylyel könyvtárunk 
igenis bővölködik, ugyanazért színről színre szoktuk azo-
kat bemutatni s általadni felsőbb tauuló ifjainknak, hogy 
igy önmunkásságra s további kutatásra nyujtsunk alkal-
mat. Ily szempontból fogva tel a plágiumot, talán az 
mégis nem oly hallatlan és rettenetes bűn, mint lett 
volua, ha a kútfők fölemlitése teljes hallgatással mellőzve, 
vagy azok egészben fordítva lettek volna. És vájjon le-
het-e az bűn oly gyakorlati téren forgó tannál, mely 



a ref. hitfelekezet kizárólagos sajátságait tartozik előadni, s 
előadásaiban szem előtt tartani, ós igy tanárnak, ha akarna 
is nem lehetne egészen eredeti munkával előállni. Ezért a 
címlapon is kitettem „különös tekintettel a magyar 
ref. egyházra" és mivel e nemű munkákban hazai 
viszonyainkra semmi vonatkozás nincs, igy állítottam vagy 
hát írtam össze, nem annyira az egész tudós világ szá-
mára, ámbár ezt is meggátolni sem nem tehetem sem 
nem akarom, hanem inkább oly lelkésztársaimnak s hall-
gatóimnak, a kiknek ez szükség- és hézagpótlóul szolgál — 
mindazon szabályokat a liturgia körül, melyek kivált a ti-
szántúli egyházkerületben fenállanak. 

És bár ezeket Mitrovics Gyula nem oda valóknak 
tartja is, de épen ez okból nem lehetetlen, hogy a ma-
gyar ref. liturgia körül kutatni szerető idegen Írónak, 
idővel e kis munkácska is épen ugy tehet némi szolgá-
latot, mint nekem a külföldi kútfők tettek, s mint köze-
lebb Párisban egy francia jeles egyházi irónak (Sayous) *) 
a magyar prot. egyházi történelem nyomozójának ada-
tokkal szolgált Balogh Ferenc tanártársam ide vonatkozó 
jeles munkája. — Egyébiránt vigasztal a gondolat, hogy-
ha az én gyarló munkámat, melyben magam is mondot-
tam, hogy hiányok lehetnek, egészen eredeti munkával 
bírtam volna is felváltani, még akkor sem ütötte volna 
meg a mértéket, részint mert elvkülönbség is létezik 
köztem és Mitrovics Gyula között, részint mert az ódium 
theologorum a mint ő maga felemiit é, a legremekebb 
műben is gáncsot talál, vagy a példa^zó szerint kákán 
is görcsöt kere3. Különben honnan volna az, hogy ő leg-
kisebb méltánylattal sincs irányomban, holott előtte 
volt: „Magyar prot. egyházszónoklat történelme" cimü 
munkám is, talán ezt is lehetett volna némi figyelemre 
méltatni, miután ez a prot. lapban egy derék szakférfiú-
nak kedvező ismertetésével találkozott. . 

Végre a helyett, hogy oly részletes bírálat cáfolga-
tásába bocsátkoznám, mely valósággal nem egyéb, mint 
gyermekes, apróságokon kapó iskolai szőrszálhasogatás, s 
a személy folytonos kisebbítése, minthogy e bírálatot ki 
vált pedig ennek aljas modorát mellesleg említve, ugy a 
józan gondolkozású hittanhallgató ifjak, mint a theologia 
tanárok is elitélték; még csak egypár elvi különbséget 
akarok rövid válaszomban kiemelni. 

Mitrovics Gyula a ref. egyház cultus-formáiban 
semmi rendes Összefüggést és egységet nem lát, hanem 
csak biztos megállapodás nélküli zűrzavart, ugyanazért 
vakmerő vállalatnak nevezi ma liturgiát alkotni, vagy az 
uj liturgia vezérlő elvéről Liturgikát irni. (lásd. prot. e. 
isk. lap 201, 202 1.) Ily egyéni nézetből indulva ki, 
igyekszik aztán nevetségessé tenni, hogy én a ref. cultus 
fenálló formáit előszámlálom, és ha nem épen átalaki-
tandóknak, de módositandóknak Ítélem, s igy most már 
nem csak az én „gyenge fejű és a tárgyhoz nem értő 
személyemet", de magát a tárgyat is igyekszik a neki 

*) Bulletin historique et literaire. Paris 1873. Deuxieme Série 
207 —. L' Etablissement de la Reforme en Hongrie. Edouard 
Sayous. 

sajátságos kicsinylő és gunyoros modorban adni elő. — 
Részemről pedig az ily komoly ügyben még eddig hal-
latlan bírálat után is azt állítom, hogy annyi rend és 
összefüggés a ref. cultus fenálló formáiban mind e mai 
napig van, a mennyi az okos és tiszta buzgóság feléb-
resztésére külformák által megkívántatik ; azt mondom 
újra Ebrarddal együtt „a Kálvinszerinti cultus egyszerű 
ugyan, de nagyszerű egyszerűség remeke." Ezt tapasz-
taltam mint gyakorlati lelkész a losonci ref. egyházban 
20 éven keresztül, mely pedig kivált forradalom előtt, 
mint a s.-pataki egykori ünnepi követek is bizonyíthat-
ják, az ország bármely hitbuzgó ref. egyházával egyenvo-
nalba tehető volt. Ezt tapasztalom több éven át itt helyben 
a debreceni egyházban, hol a templomi éneklés, könyör-
gés és evangyeliomszerü szónoklat oly szép renddel megy 
véghez, és oly látogatott minden főünnep és vasárnapo-
kon négy különböző helyen, hogy még az oly szigorú bí-
rálót is mint Mitrovics Gyula, keresztyenhez illő lelki, 
örömmel töltené be. 

Nem különben itt az Ur asztalánál, noha ez nem 
három mint Mitrovics Gyula elégnek tartja, hanem há-
romszor három izben is meg szokott évenként teríttetni, 
elég buzgó részvétet tanúsítanak az oda járuló hivek. 
Azonban ily szép és nagyszerű példákat az életből számos 
helyről lehetne még idézni, de azon igazán vakmerő ál-
lítás megcáfolására, hogy a ref egyház cultásában semmi 
rend nincsen, elég azt viszonozni, hogy ma épen ugy, 
mint az apostoli korszakban, vagy a reformatió századá-
ban a lelkészek és hivek hitélete és belbuzgósága a fődolog, 
a hol ez valósággal megvan, ott a cultus fenálló formái 
javíthatók ugyan, de igenis elegendők arra, hogy a ref. 
cultus főcélja, az épületesség utóiérve legyen. 

Másik még nagyobb elvi különbség köztem és Mit-
rovics Gyula között^ hogy én Krisztust nem csupán pél-
dányképnek tartom, de egyszersmind az emberiség meg-
váltójának. Ugyanazért azon nárom kérdést, mely az 
agendában az Ur asztalánál a lelkész által a gyülekezethez 
intéztetni szokott, ugy tekintem, mint a hivek nyilvános 
vallástételét hitökről s bűneikről, továbbá élőszóval kije-
lentett fogadástételt a megtérésről a váltságba vetett 
hit által, végre háláadást Istennek a Krisztusban kije-
lentett kegyelméért; (lásd. Egyházszertartástan 1. 81. 3-ik 
sz.) mig ellenben Mitrovics Gyula idegenkedik mindattól, 
mi a megváltó személyét az emberi erény mértékén tul 
emeli, mindattól a mi a váltság munkájában nem termé-
szetes emberi befolyásból volna lehozható, hanem elég-
ségesnek tartja az agendában az Ur asztalánál Jézus példa-
adását és az erényes élet bekövetkező jutalmát emlegetni, 
anélkül, hogy a Krisztus által szerzett váltságról csak egy 
igével is megemlékeznék (lásd Mitrovics Gyula egyház és 
szertart. beszédek 144. 1. 1, 2, 3, 4, kérdések az Ur 
asztalánál és 1. 86.) Lehet,' hogy ez Mitrovics Gyulának 
egyéni hite, de az más kérdés, ha ez,-e egyszersmind a 
ref. egyház objeetiv hite is, melynek ő az agenda szavai 
szerint „méltatlan, de hivatalos szolgája". — Az itt 
érintett hitelvi különbség további fejtegetése igen messze 



vinne, de annyit mégis szükség volt felemliteni annak 
jeléül, hogy az én theologiai álláspontom positiv — bib-
liai — evangyeliomi. E szerint már miűdaz, a mit én ez 
álláspontból folyólag lelkiismeretes dolognak tartottam 
hiven előadni, ellenkező hitnézetü biráló előtt mind rosz 
és ócsárolni való. Az ily ellentétes szellemű bírálattól 
tartva, zártam be előszavamat, zárom be e rövid választ 
is azon őszinte óhajjal, hogy bármely különböző hitnézetben 
legyünk elméleti téren, de mikor gyakorlati téren mükö-
dünk a liturgika főelvében, Istennek lélekben és igazságban 
imádásában találkozva, Urunk és fejünk a szelíd és aláza-
tos Jézus szellemében békejobbot kellene nyuj tanunk 
egymásnak. De Mitrovics Gyula minden jézusi szelídsé-
get és alázatosságot mellőzve, minden tanártársi tekinte-
tet félretéve, folyvást gáncsoskodó, személy és nem 
tárgy, lényegtelen dolgok, de nem a lényeges elvek körül 
forgó bírálatában, annyira tu lcap az irodalmi müveit 
izlés és irói illem határán, hogy bírálata inkább szemílyre 
mint tárgyra irányzott gunyirat, melyet én ezennel a 
megsértett tanári becsület és igazság érdekében határo-
zottan visszautasitok, bizva és várva kiguuyolt munkám 
igazságosabb ismertetésére, e minden bírálaton alól eső 
ügyet részemről befejezettnek tekintem, s ez ügyben többé 
szót váltani nem fogok. 1 

Debreczen, márc. 15. 1874. 
T ó t h M i h á l y . 

Memorandum S transz életéből. 
(Tény, hogy Strausz Zürichbe is meghivatott a theo-

logiai tanszék elfoglalására s az is tény, hogy két nagy 
párt volt ott abban az időben; az egyik mindent meg-
mozgatott, hogy Strausz jöjjön, a másik ellene volt. A 
Strausz-párt proclamatióját van szerencsém nagyt. ur 
engedelmével becses lapjában nyilvánosságra hozni ) 

Embertársaimhoz Zürich cantonban! Dr. Strausz 
professor ur részéről Ludvigsburgban zürichi főiskolánk 
theologiai tanszékére való meghívás elfogadtatott. Ne 
töprenkedjünk e fölött, sőt inkább örvendetes bizalommal 
legyünk eltelve, hogy isten ez esetben is mindent leg-
jobban kormányoz. 

Biztosíthatlak benneteket, hogy nem könnyelműen 
határoztam el magamat Strausz ur meghívására, hanem 
az irások és e férfiú törekvéseinek szorgos vizsgálása 
után, valamint nagy belső és külső harc után ; de min-
dig azon hittel, hogy az ember mindenek előtt az igaz-
ság után törekedjék, az igazat szeresse és azt teljes 
erejéből megvalósítsa. Én igy szerencsésen minden kéte-
lyeimet legyőztem. 

Strausz hisz egy istenben, de élő, nem holt isten-
ben, aki ma ugy, mint évezredekkel ezelőtt a természet-
ben ugy mint az emberiségben magát kinyilatkoztatta. 

Strausz hisz az örökké valóságban s az ember vé-
gességében, természetesen nem test, hanem lélek szerint. 

Strausz elismeri Krisztusban isten fiát, természetesen 
nem test, hanem lélek szerint. Szerinte minden, isten 

lelkétől megihletett férfiak között Krisztus álí í?z első 
helyen. De mindezek fölött istennek adja a dicsőséget. Ne 
tegyétek Krisztust bálváuynyá, vegyétek szivetekre, amit 
az írás mond. „Nincsen senki jó több az egy istennél." 
Máté 19, 17. 

Városok ós falvak tisztelt polgárai és polgárnői ! 
Ne nehezteljetek ránk, hogy mi lehetségessé tettük Strausz 
urnák az istentől neki ajándékozott tehetsegeinek köztünk 
való érvényesítését. Ne haragudjatok, legyetek ismét nyu-
godtak ! Távol van tőlünk az a gondolat, hogy hiteteket 
elvegyük, vagy a mi hitünket rátok erőszakoljak. Isten 
őrizzen minket a bűntől, senkit vallásszabadságában há-
borgatni nem akarunk! 

Tehát Strausz jön. Fogadjátok őt keresztényi türel-
metekkel. Vizsgáljatok meg mindent ós tartsátok meg a 
legjobbat. Tanuljátok őt előbb ismerni: a tiszta erkölcs, 
a mély tudomány s a keresztény hit e méltó emberét. 

Ki tudja, az a szép idegen, akit ti most mellőzni 
akartok, — nektek még szivetek szerint való fé rfiu lesz 

Legyünk azon, hogy ő köztünk még igazabb, még 
szeretetreméltóbb legyen, hogy az isten országa eljöjjön 
a melyért Jézus Krisztus a mi atyánkhoz és az ő atyjá" 
hoz imádkozott. A szabadság és a lélek országa, ahol egy 
akol és egy pásztor és isten lesz minden mindenekben. 

Egy szabad üdvözletével a szabadokhoz. Hirczel 
Menyhért. 

T h o m a y J ó z s e f 
ev. helyettes lelkész. 

Könyvismertetés. 
Aristoteles Níkomachoshos címzett ethiJcája. Fordította 

Haberern Jonathán. Kiadja a m. tud. akadémia. 
Ára 2 frt 60 Jer. 

Körülbelől féléve, hogy Aristoteles e remek munkája 
hazai nyelven először napvilágot látott, és senki sem 
találkozott, aki azt becses lapja hasábjain ismertette 
volna, azórt megpróbálom én, mert ugy vagyok meggyő-
ződve, hogy minden gondolkodó protestáns, a ki tiszta 
tudatával bír annak, hogy az egyház nem a confessiók 
vagy a templomok végett létezik, hogy a pogány mivelt 
világnézletnek a keresztyén egyházi atyák által történt 
adoptálása lényegesen hatott a keresztyén vallás világval-
lássá való minősítésére, elterjedésére s áldásos érvényesü-
lésére, készséggel ad helyet azon nézetnek, hogy a görög 
bölcsészet, és specifice Aristoteles kéz alatt lévő ethikája, 
ránk keresztyénekre s különösen protestánsokra nézve nem 
csak nem idegen, hanem oly szellemi rokon, melynek 
már az őskeresztyénség igen jó hasznát látta, s mai napig 
is jó hasznát veheti minden keresztyén, s különösen min-
den protestáns lelkész, aki feladatának súlypontját nem a 
lelki kuruzsolásban, hanem az emberiség ethikus nevelésé-
ben keresi és találja. — Általában véve három dolog az, 
ami a jelen ismertetésre kezembe adta a tollat, nevezete-
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sen a szerző iránti tisztelet, melyet indokolni alig lesz 
szükséges ; a tisztelt fordító iránti tisztelet, aki oly meg-
tagadással vállalta magára s oly lelkiismeretes odaadással 
hajtotta végre ezen a jelen, ephemer eredmény után kap-
kodó s e téren az érdemlett jutalmat még kilátásba is 
alig helyező munkát, s végül ós mindenek felett a tisz-
telet azon nagy eszme iránt, mely nem egyéb, mint az 
emberiségnek ethikus nevelés által eszközlendő boldogí-
tása, s melynek képviselője a keresztyénség, különösen 
pedig a jól felfogott protestáns egyház. 

Azt előre is ki kell jelentenem, hogy a mű philo-
logiai vagy philosophiai ismertetésébe nem avatkozom, a 
mint hogy az szorosabban e lapoknak nem is hivatása, 
szorítkozom csupán arra, a mi általában és különösen e 
lap olvasó közönségére nézve is a fődolog, azon e t h i -
k u s t a r t a l o m r a t. i., mely e műben lerakva 
van, s ezen lelkiismeretes fordítás által oly sokaknak lett 
hozzáférhetővé, azok közül, kiknek más uton hozzájutni 
módjukban nincsen, s lelkiismeretesen , elfogulalatnul 
felhasználva felette hasznos utmutatóul szolgálhat mind 
tárgyánál, mind módszerénél fogva azok számára, kik az 
emberiség erkölcsi nevelését mindenek felett szivökön 
viselik s legfőbb feladatuknak ismerik.' 

Hogy valaki a tudomány színvonalára emelkedhes-
sék, arra nem elegendő azon végeredménynek tudomásul 
vétele, melyet a mai napig tartott évszázados vagyis 
inkább évezredes kutatás ad kezünkbe ; hanem szükséges, 
hogy megismervén mindazon lépcsőket, melyeket a gon-
dosan kutató ész meghaladt, kellő tájékozással birván a 
múltban, helyes irányt vehessünk a jövőre nézve. Ezen 
módszer mai napság még azon tudományoknál is alkal-
maztatik, melyek maguknak az újdonság előnyét vindi-
cálják s szeretnek a múltról kicsinylőleg emlékezni; — 
egyáltalában nem mellőzhető pedig oly tudományoknál, 
melyek eredetöket s egész lóuyegöket — mint a theologia 
is — kiválólag a múltra alapítják. 

A protestáns theologia az újszövetségi könyvekre 
épül, s azok mellett az ószövetségi könyveket Pál apos-
tollal „7taiőaycoyog eig Xqlotov" gyanánt tekinti ; ós az 
nem is szenved kétséget, hogy az evangyeliom eleje a 
törvényben keresendő; — de másrészről az is áll, hogy a 
theologiai tudomány a szentiratok szük körére soha nem 
szorítkozott, s mai napig sem szorítkozik; és valamint az 
egyházi atyák legkitűnőbbjei azokon kivül a görög böl-
csészet remekeit is szorgalmasan forgatták, rccciőaycoyog 
iig Xqlotov gyanánt felhasználták, ha nem is betű szerint, 
de a szellem szerint, a melyben éltek, a melyben neve-
kedtek, s melynek befolyása alól magukat ki sem vonhat-
ták ; ugy mai napig is nemcsak felesleges, de okvetetle-
nül szükséges mindenkinek, aki világosan látni szeret s 
másokat is világosságban vezetni óhajt, visszatérni ama 
többi ítaiőaytoyog-okhoz is, akik mellett valóban nincs oka 
a szük látkörü Thorának magát szégyenleni. Aristoteles 
kéz alatt lévő ethikája egyik legnevezetesebbike ezen naiőa-
ycoyog- oknak. 

Ámde azt mondhatná valaki: jól van 1 tehát fog-

lalkozzék vele azon 50—60 ember, aki hazánkban a fcheo-
logiával — mint tudománynyal — ex professo foglalkozik, 
egyéb gyakorlati hasznát a protestáns egyház terén venni 
nem lehet! — Ha valaki igy gondolkodnék, annak bátor 
volnék bebizonyítani, hogy gondolkodása hibás; megje-
gyezvén, hogy csupán azoknak szólok, akik a hivatalos 
keresztyénséggel be nem érik, a kik belátják nemcsak, 
de nyíltan be is ismerik, hogy a valódi keresztyének nem 
csupán a szent keresztség és a keresztyének lajstromába 
való beiratás utján, hanem az embernek ethikus nevelése 
utján állnak elő, akik nem titkolják el magok előtt, hogy 
a hivatalosan keresztyének legnagyobb része, bár megke-
reszteltetett, confirmáltatott, az Ur sz. vacsorájával is élt, 
hosszabb vagy rövidebb élet után el is temettetik a nélkül, 
hogy benne a keresztyénség eszméje testet nyert volna, 
sőt néha még csak az első ^taiőaycoyog , a törvény állás-
pontját sem tették teljesen magokévá; ezt tekintetbe véve 
igen czélszerü és gyakorlati eszköznek tartom Aristoteles 
kéz alatt lévő ethikáját minden hivatását helyesen — már 
t. i. én szerintem helyesen — felfogó protestáns lelkész 
— mint keresztyén nevelő— kezében. Olvassák, forgassák 
kritikai gondolkodással, s annyi kincset fognak benne 
találni, oly nagy gondolatgazdagságot, az emberi termé-
szetnek oly mély, minden oldalú ós lelkiismeretes megfi-
gyelését a bölcsész szerény nyelvén leirva, hogy barátjaivá 
lesznek a nagy stagiritának s épülve magukban, nagy 
lelki örömmel s áldásdúsabb eredménynyel fognak tovább 
építhetni a mennyek országán. 

Kritikai gondolkodással olvassák, mondom, mert 
csak „xqóvoj ^rjtovvteg ^eKvegíonovoiv a[a.eivov" — aki készen 
birja az igazságot, annak a confessió és az agenda elég, 
az csak szidja tovább is azt a gonosz paradicsomi kígyót, 
aki oly nagy confusiót okozott a világ rendében, s tartsa 
számon pontosan az anyakönyvben keresztyén lelkeinek (?) 
számát, annak Aristoteles nem való, az nem méltó arra, 
hogy az emberiség legmagasabb feladatának legyen 
munkása. 

De hogy már egyszer szorosan feladatom tárgyá-
hoz érjek, a mű, melyből nagyon óhajtotttam volna egyet-
mást kiszakítani izleltetőül, de azt egyrészt e lapok szük 
tere, másrészt a választás nehézsége miatt nem tehettem — 
a hozzá irott előszó és bevezetéssel s az utána toldott 
jegyzetekkel egygyüt 304 középszerű nyolczadrót oldalt 
foglal el, s 10 részből áll, melyeknek elseje „a boldog-
ságról," másodika az „erényről," harmadika a „beszámí-
tásról, « es „az erónyek rendszeréről," negyedike „a bő-
kezűségről", ötödike „az igazságosságról" hatodika „a 
szellemi vagy gondolatbeli erényekről", hetedike különfé-
lékről, nyolcadika „a barátságról," kilencedike „különféle 
tételek megoldásáról," tizedike végre „a gyönyörről és 
boldogságról" szól, — a ki elolvassa, az tapasztalni fogja, 
hogy sokkal több tartalom van benne, mint a mennyit e 
szerény címek ígérnek. 

Hogy nyelve mennyire felel meg az eredetinek, azt 
döntsék el azok, a kik hozzá értenek, én csak ennyit mondha-
tok róla a mennyit értek, hogy a fordításból nem a ködös, 



borongós, nehózkes német bölcsészeti, nyelvezet — melytől 
első tekintetre oly sokan megijednek, hogy titkos borza-
lom fogja el őket, valahányszor bölcsészetre gondolnak — 
hanem a szelid, kedves görög égalj alatt, egy kitünőleg 
szép szellemi életet ólt társadalom közepén termett vilá-
gos, könnyen érthető, kellemes nyelv mása mosolyog re-
ánk, ugy hogy a ki egyszer kezébe vette, nem íőgja a 
nyelv nehézkessége feletti bosszúságában félre tenni. 

Tartalmát vázolni akarni annyit tenne, mintha va-
laki azt kivánná, hogy mondjuk el neki 3 - 4 szóval a 
rómaiak történetét. Lássa maga, a kit érdekel, megérdemli, 
hogy ne sajnáljuk a fáradságot! 

De befejezem ismertetésemet, el nem hallgathatva 
köszönetem nyilvánitását a derék forditó iránt, a ki 
által a görög nyelvben járatlanok is ezen kincs részeseivé 
lehetnek, s szivemből óhajtva a forditóval, hogy legyen 
a nagy Aristoteles rövid időn a mivelt magyar családok 
háládatos barátja! M. 

B E L F Ö L D . 

Beregi események. 
A beregi ref. egyházmegye f. hó 3—5. napjain Be-

regszászban tartott közgyűlése köréből érdekesnek látjuk 
olvasóinkkal közölni a következőket: 

Peterdy Károly barabási ref. lelkész, e.-m. főjegy-
zői állásáról, — azon ismert oknál fogva, hogy ha 
d i c s ő s é g avagy t e h e r : részesülhessen abban 
más is, — hat évi jegyzői működése után határozottan 
lemondott, megköszönvén az irányában oly sok izben ta-
núsított ós nagymérvű bizalmat, s elfoglalta a részére 
már több évekkel ezelőtt kijelölt tanácsbirói széket, — 
s a megüresült helyre szavazattöbbséggel Kőrössy Pál 
vásáros-naményi lelkész választatott. 

Sajnálattal vétetett tudomásul, hogy a közszeretet-
ben és tiszteletben részesült barkaszói lelkész, Pap György, 
hajlott aggkora és gyönge egészségi állapota miatt hiva-
talától végleg visszavonult, — ugyanezt tette Bátorke-
szi Sámuel, szélhüdésben szenvedő hetyeni ref. lel-
kész is. 

Az elsőbbnek helyére Janka Gyula, a lemondott 
agg lelkész mellett segédkedett, — az utóbbi helyre 
pedig Tóth Menyhért Cs.-Papiból — feles papokul kine-
veztettek. 

A tanítók áthelyezése mellett legfontosabb tárgya 
volt e gyűlésnek az évi egyházlátogatók jelentéseinek 
felolvasása. 

Legtöbb egyházban szánandólag és kétségbeejtőleg 
volt felmutatva a nép állapota. 

Sok helyen a hivek már is nagymértékben küzdenek 
az Ínséggel. Számtalan szüle nem küldheti gyermekeit 

iskolába, mivel ha otthon vannak is, nincs mit ne-
kik enni adniok. 

Siralmas állapot! Bizony a lélek eledele, a tudo-
mány, nem elegendő a test táplálására. Hova jutunk 
még, ha a gondviselés nem könyörül rajtunk ? ! — Elvész 
a nép — k e n y é r n é l k ü l ! 

Tragikomikus volt egy jelentésben, egy segédta-
nítónak felhozott azon állítása, miszerint ő oly régen 
nem kapott semmit fizetéséből hogy már azt sem 
tudja, „miféle pénz jár azon községben!" és az X . . i 
lelkésznek azon nyilatkozata; hogy „fizetése kint van 
ugyan még, de j ó h e l y e k e n . " 

Különben a vallás- erkölcsi állapot mindenütt kie-
legitőnek állíttatik, kivéve, hogy néhol a hivek egy kissé 
többet áldoznak pálinkára, — mint humánus célokra, stb. 

Bizony böjti állapotba jutott a beregszászi ref. gym-
nasium ie. 

A mult hét napjaiban tartott igazgatósági gyűlé-
sen kénytelen volt az intézet tanári kara oda nyilat-
kozni, hogy állásuk e jelen szigorú körülmények között •— 
csekély és nem rendszeresen kiszolgáltatott fizetésök mel-
lett — tarthatatlan, s az igazgatóságot ennélfogva se-
gédmódozatok kitalálására hívta fel. 

Hol találjunk segélyforrást ? ! 

A közönség részvételére, egyesek nemes lelkű buz-
góságára mai nap már ugy látszik bármely jótékony cél 
érdekében hiába számolunk ? A nép maga is komoly 
aggodalmakkal eltelve néz a jövő napok elébe. 

A kormány segélyét kértük fel! 
De hiszen az maga is képtelen a maga rendes kia-

dásaira is a szükséges alapot összehozni! Tehát itt is bizo-
nyára eredménytelen lesz segélyért kiáltó szavunk! 

És így összedugott kézzel várjuk tehát be, egy oly 
szép reményekkel kecsegtető intézet végkimulását, s ki-
látásba helyezzük a magunk részére azon szomorú szere-
pet, milyenről a történelem emlékezik, midőn Mariust 
Kárthágó romjai felett keseregve állítja elénk ? ! 

Nem ! 
Nézetünk szerint az ily jótékony intézetek hazánk-

ban mindaddig szánandó állapotban lesznek, mig a me-
gyei humáncélok előmozdítása tekintetéből a K ö z s é g i 
p ó t a d ó rendszere fel nem állíttatik s használatba 
nem vétetik. Ez az egy mód az, mellyel kevés erővel 
sokat vihetnénk ki, s jótékony intézeteinket a végveszély-
től megmenthetnénk! 

No de az is igaz hogy véghetetlenül fogyunk szám-
ban és erőben ! 

Nem elég volt a cholera, hanem most már a himlő 
és hideglelés tizedeli népünket. 

Különben ki tudja? talán a gondviselés keze mű-
ködik itt, hogy kevesebben legyünk, — a kik éhezünk 
és esengve nyujtjuk ki kenyér után kezeinket ? ! 

B e r e g. 



Külföldi egyház és iskola. 
A p á p a f. hó 7-ikéről egy ujabb encyclikát inté-

zett az ausztriai egyháznagyokhoz, melyben felhívja őket, 
hogy sorakozzanak, s készöljenek az államhatalom s az 
állam törvényei elleni harcra. Az encyclica főbb pontjait 
jövő számunkban hozaodjuk. 

E b e r h a r d trieri püspök f. hó 6-án börtönbe vi-
tetett. A poseni kerületi törvényszók pedig J a n i s z e v s z k y 
felszentelt püspököt s érseki helynököt az állami törvények 
megszegése miatt 300 tallérnyi, illetőleg két hónapi bör-
tönre Ítélte. Az állami törvények elleni engedetlenség s 
izgatás ad majorem Dei glóriám átcsapott Braziliába is, 
s ennek folytán D o m O l i v i e r a olindai püspök kato-
nai fedezet alatt fogságba hurcoltatott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Gyászhír. F a b 4 A n d r á s , az agárdi 
evang. egyház ritka buzgóságu lelkésze, a magyar 
tud. akadémia r. tagja, és a magyarországi protest. 
egyháztörténelemnek egyik legfáradhatlunabb mun-
kása, lapunknak is évek hosszú során át becses 
dolgozataival buzgó támogatója, f. hó 18-án, 61 
éves korában elhunyt. *) Béke lengjen porai 
felett ! 

* Boross Mihály urnák lapunkban megjelent „Nyilt 
levelé"-re Várady Antal úr Rózsapusztáról (Komárom me-
gyéből) egy felettébb szomorú tartalmú „Nyilt levélben" 
ad viszhangot a „Magy. Politika" március 17-iki számá-
ban, melyben élénk színekkel rajzolja a papi tekintély 
sülyedését, s a vallási érzelemnek a nép közötti hanyatlását. 

* Feketehegyi (Feketics, Bács v. m.) ref. lelkész-
szé — mint a „Baja" irja — Szilády János bajai lelkész 
választatott meg. 

* A szentesi ref. egyház presbyteriumának három 
évi munkaideje f. é. apr. havában jár le, amikor uj vá-
lasztás fog történni. Az előkészítő bizottság elhatározta, 
hogy az egyházi adó hátralékosai kizáratnak a szavazásból. 

* A békés-bánáti traktuális gyűlés a héten tarta-
tik. A Békésm. Közi. biztos forrásból újságolja, hogy gr. 
Lónyay Menyhért segédgondnok is jelen lesz, s hivatalá-
ról le fog mondani. 

* Az erdélyi unitáriusok érdekében, Boston-
ban nem rég meeting tartatott mi\ Hale elnöklete alatt. 
E meetingen Fretwelt John anngol unitárius, ki a mult 
tavaszkor hosszabb ideig mulatott Erdélybet], tüzetesen ér-
tekezett az erdélyi unitáriusok viszonyairól. — Felemlité, 
hogy 106 unitárius egyház van összesen, müveit, nagyon 
szorgalmas és értelmes hallgatókkal. Történeti átpillantást 
adott az unitárius vallás Magyarországon való elterjedé-
séről, mely egykor oly mérvű volt, hogy Erdély nagyré-

*) Necrologját a boldogultnak kérjük mielőbb. 

sze, sőt maga az ország fejedelme is vallotta; fejtegette 
az üldözéseket, melyek számukat megapaszták, s azon 
szívósságot, melylyel a mostaniak hitükhöz ragaszkodnak. 
Beszéltek Moriaon és Hale; mindkettő hangsúlyozván annak 
szükségességét, hogy az amerikai unitáriusoknak erkölcsileg 
és anyagilag is támogatni ok kellene az erdélyi unitáriuso-
kat, hogy működésűk sikerdusabb legyen. Hale a mult 
tavaszszal szintén meglátogatta fővárosunkat, s igen ma-
gasz talólag szólott a magyarok értelmi fejlettségéről. Az 
unitáriusokra térve át, hangsúlyozta, hogy az unitáriusokat 
segíteni kell, hogy tanodáikat fejleszthessék, s hogy ter-
jeszkedhessenek. E czélra bizottságot is választottak, 
melynek tagjai: Lymaa, Morison, Schultz Jackson, Warel, 
Howe Júlia, Emmors J. L., Kidner H. P., Gíld K. G., Put-
mad, Lowel Chaney G. L. és Hále E. E. 

* Nyi l t kérelem. Baranyában s Tolnamegye déli 
részén reánk tanítókra nézve már évek óta megszokott 
dolog volt, ha egy rongyokba burkolt, testben s lélekben, 
megtört egyéniség kopogtatott be hozzánk. Nem is kér-
deztük szegényt, hogy hivják — leültettük. Meg-
nyomkodta fáradt testét, s beszólt zűrzavaros érthetet-
len nyelven, miből emberbaráti szeretetünk csak annyit 
volt képes kibetűzni, hogy szegény öreg barátunk ismét a 
nyomor legmagasb fokán áll, s könyöradományért esdekel. 
Ez a szerencsétlen ember Z a j o s J á n o s , előbb decsi, 
majd pécsváradi s később keői volt ref. tanitó, ki je-
lenleg Eszék melletti Magyar-Hátfalúban (Slavoniában) ten-
geti nyomorult életét. Legközelebb Alsó-Baranyában, mint 
szomszéd vidéken, tette kényszerlátogatását, de visszautaz-
tában Laskón szélhüdött lábairól leesvén, a község bírája 
szállíttatta tartózkodási helyére. Azóta a legnagyobb nyo-
morban, elhagyatottságban él, s ha naponként a helybeli 
lelkész ós tanitó némi élelmi szereket s tüzelőfát nem kül-
denónek számára, a legközelebbi napokban már éhség és 
nyomor kínai között kellett volna elvesznie. Felhívjuk 
tehát a mélyen tisztelt közönséget, különösen a tanitó 
és lelkész urakat, hogy nevezett elnyomorodott s az éh-
halál küszöbén álló elhagyatott tanitó nyomorának eny-
hítésére a jelenlegi nyomasztó anyagi viszonyokhoz mért 
bármily csekély adományaikkal m i e l ő b b járuljanak. A 
kegyes adományokat B o l d i z s á r L a j o s lelkész urnák 
(Magyar-Rótfalu, u. p. Eszék, Slavonia) kérjük küldeni. 
Alsó-Baranya, 1874. március hó. Bikszeghi István, ta-
nitó. (Szerkesztőségünk szintén elfogad e célra adomá-
nyokat.) 

IRODALOM. 
* Keresztyén egyháztörténelem. Második korszak. 

Az egyház császároktól függésének kora Nagy Konstán-
tintól Hildebrandig 313—1046-ig Kr. u. Irta Balogh 
Ferencz, hittanszaki tanár a debreceni ref. kollégiumban. 
II. Füzet. Debrecen. Kiadja Csáthy Károly gazd. akad. 
könyvárus. 1874. Ára 80 kr. 

* A Tanáregylet Közlönyének 5-dik füzete meg-
jelent. Tartalma: Nyilt levél. N e y F e r e n c . A föld-



rajz tanítása gymnasiumainkban. S z ő k e E. Az orsz. 
k. tanáregylet választmányának emlékirata az uj középis-
kolai tanterv ügyében. Az egylet választmányának kér-
vénye a tornatanitók nyigdijképessége ügyében. Irodalom : 
Bokor: A középiskola eszménye. N ó v y L. Adalékok a 
közlöny programmszemléjéhez. (Az erdélyi ref. gymna-
siumok értesitői.) T é g l á s G. Schoedler : Der Latein-
zwang in der Realschule. G a r a m i E. Boissier: Un 
poéte theologicien. N. Egyleti élet. Vegyesek. Rendele-
tek tára. 

* A közelebbi napokban megjelent Warga János 
„ B ö l c s é s z e t i e l ő t a n á n a k 2-ik kötete is. (Első 
kötet volt a Lélektan, mely a mult évben adatott ki.) 
Cime : Bölcsészeti előtan. Második kötet. Gondolkodástan 
(logica). Gymnasiumok s képezdék számára. Irta Warga 
János. Kecskemét, Tóth Lászlónál 1873. 68 lap. Tartalma : 
Bevezetés. I. Rész. F o g a l o m t a n. I. A fogalmak magukban. 
II. A fogalmak viszonyban egymás közt. III. A fogalmak 
kisebb szerkesztése. II. Rész. í t é l e t t a n . I. Az Ítéletek 
magokban. II. Az Ítéletek viszonyban. III. Az Ítéletek 
alkotásának s érvényességének törvényei egyetemesen. III 
Rész. O k o s k o d á s t a n . I. Közvetlen következtetések. II. 
A sajátlagos vagy közvetett okoskodás : 1. Egyes okosko-
dások. 2. Összetett okoskodások. 3. A gondolkozás hosszabb 
szerkezete: a; A megmutatás, b) A tudomány és rendszer* 
c) A módszer és módszertan. Ez a munka rövid tar ta lma. 
az egésznek kidolgozásánál az öngondolkozás és önmun-
kásság ébresztésére nagy sulv van fektetve s épen ez ok-
ból az egyes cikkek alatt feladatok vannak fölhozva avég-
ből, hogy a növendék azokat szóval vagy írásban megfej-
teni tartozik. A föladatok vagy a természetrajzból vannak 
merítve ( s z e m l é l e t i k ö r ) vagy a mértanból ( k é p z e -
l e t i k ö r ) s igen kevés még ezen kivül a g o n d o l a t i 
k ö r b ő l . (Lásd lélektan.) Ami a módszert illeti, az egész 
mü lehetőleg az inductiv methoduson van irva, mely különö-
sen a fogalomtanban teljesen uralkodó, az itélettanban 
már több van a deductiv módszerből, mely az okosko-
dástanban, a harmadik részben, kezd felsőbbségre vergődni. 
Azon vitás kérdésre nézve, mely az elemező és össze-
tevő (methodus aoalitica és synthetica) módszert tekintve 
aMagy. Tanügy 2-ik füzetében, fölvettetett, különösen ajánl-
ható a 76. §. átolvasása, mely mindkét félrenézve tájéko-
zásul szolgálhat a nevezett vitás kérdést illetőleg. Mind 
a Lélektan , mind a Gondolkodástan kapható Pesten 
Pfeiífer könyvárusnál, az első 70 kr., a második 60 kr. 
Megszerezhető a könyv szerzőnél is. 

*Calderoni és társa (Budapesten, Miatyánk-utcá-
ban) kiadták egy csinos kiállítású, 80 lapra terjedő fü-
zetben, természettani, természetrajzi és általános tanszer-
árjegyzéküket. Ajánljuk e céget a tanár urak figyelmébe ; 
ajánljuk, ha másért nem, már csak azért, mert Calderoni 
gazdag tanszer-raktára nagyobbrészt hazai gyártmányokból 
áll. Ami az árjegyzék szövegét illeti, ebben sem nyelvta-
ni sem helyesírási lényegesb hibára nem akadtunk s ezt 
dicserettel kell kiemelnünk, valamint azt is, hogy Calde-
roni nem majmolja kereskedőtársait, akik sem cégfelirá-

saiknál, sem nyomtatványaiknál és hirdetményeiknél nem 
akarják elhagyni a kétnyelvűséget. Schwarc Ignácnak hogy 
is értené meg a német ember a nevét, ha a cégtáblán 
ott nem állna még az is, hogy „Ignác Schwarc!?" A 
Calderoni-féle árjegyzék kívánatra ingyen küldetik meg. 
Nemsokára a vegytani tanszerek árjegyezéke is meg fug 
jelenni. 

* Balogh József, velencei (fehérmegyei) helv. h. 
vallástanitó előfizetési felhívást bocsátott, ki juniusban 
megjelenendő „ H a l o t t t i b ú c s ú z t a t ó " cimü mü-
vére. A mű 20—25 egész darabot, ezen felül töredékeket (?) 
foglal magában. Előfizetési ára 70 kr. A megrendelések 
március végéig Székes-Fehérvárra a Vörösmarty-könyv-
nyomdához (kaszárnya-utca 151. sz.) küldendők. 

* T h ó t Ferenc, debreceni tanár, bölcsészettörténe-
tónek 2-ik részére előfizetési felhívást bocsátott ki, melyre 
fölhívjuk a közönség figyelmét. A felhívás igy hangzik: 
Bölcsészettörténelmi munkám második részét, — a közép-
köri bölcsészet történelmét — sajtó alá bocsátottam. 
Ezen részt csak rövidletban akartam adni; azonban a tárgy 
behatóbb tanulmányozása közben azon gondolatra jöttem, 
hogy mivel ezen (közép) korban bölcsészet és istentan 
nagyrószben karöltve járnak, s legmagasabb, legszentebb 
érdekeink kérdései körül forog a vizsgálódás: tehát azokra 
nézve, kik a hitigazságok felett gondolkodni, azok ere-
detét, fejlődését, történelmi megszilárdulását tudományo-
san ismerni és érteni óhajtják, nem teszek hálátlan mun-
kát, ha ezen kor szellemi életét bővebb kidolgozásra mél-
tatom. Hiszen e korszak az, melynek mindjárt hajnalán a 
váltság csillaga a kétségbeesett emberiségnek felragyo-
gott, az üdv eszméje a Krisztus személyében megvaló-
síttatott, a krisztusi törtónet nagy tényei hitigazságokká 
— dogmákká — alakíttattak s mint ilyenek a tudomány 
egész erejével védettek, kételyek ellen biztosíttattak, — 
e korszak az, mely minden fogyatkozásai • és félszeg,ségei 
mellett is, melyeket sokan, nem ok nélkül, ellene fel-
hoznak, azon roppant hatásnál fogva, — melyet a mind-
járt kezdetén szerényen bár ós csendben föllépő, de 
mindinkább diadalmasan előrehaladó keresztyénség az 
e mberiség összes állapotai fejlesztésére mindvégig foly-
tonosan gyakorolt — a későbbi, sőt nagyrószben, a mai 
civilisatió termékeny talaját képezi. Ily felfogás mellett 
a mérsékelt kiterjedés, kivált e téren mutatkozó irodalmi 
szegénységünk mellett, csak előnyére szolgál a munkának ; 
annyival inkább, mert a középkort illetőleg, kezd a világ 
azon megvető kicsiny léstől, melylyel eddig annak esemé-
nyeit tekintette, visszatérni s azon belátásra jutni, hogy 
azok mélyebb tanulmányozása, a mai kor vallásos* 
társadalmi, tudományos és politikai intézményei megérté-
sére ós kellő méltatására múlhatatlanul szükséges. Munkám, 
mely közelebb a középkori bölcsészet történelmét tárgyazza, 
nemcsak hallgatóimat illetőleg, kiknek szükségeit tartottam 
első sorban szemem előtt, hanem különösen azon belső 
egybefüggésnél fogva, mely bölcsészet és istentan közt 
létezik, — theologusainkra, sőt átalában a müveit közön-
ségre nézve is, mindenesetre hézagot pótol. Ily állásában 



a dolgoknak nem rettentem vissza azon nehézségektől, 
melyek munkám megjelenése elibe, az üzleti világban 
jelenleg uralkodó átalános pangás miatt, tornyosultak, sőt 
elhatároztam, másként nem tehetvén, annak saját költsé-
gemen leendő kinyomatását eszközölni, azon reményben, 
hogy nem hiányoznak lelkes irodalom- és tudománypártolók, 
kik önzetlen s tisztán a tudományok érdekében tett vál-
lalatomat előfizetéseikkel támogatni s ezáltal legalább a 
nyomatási költségek megtéiülését elősegiteni nem késen-
denek. — A mü (11 nyomott iv) előfizetési ára példá-
nyonként 1 frt o. é. Bolti ára 1 frt 20 kr. leend. Gyűjtők-
nek minden 10 példány után egy tiszteletpéldány. A mun-
ka március vége felé, vagy legkésőbb ápril elején meg-
jelenend. Az előfizetési iveket tehát legkésőbb ápril 18-áig, 
a pénzzel együtt, kérem hozzám — Péterfia-utcza 348. 
szám — juttatni, hogy debreceni tavaszi vásárkor a pél-
dányok szétküldése iránt intézkedhessem. 

* A fegyház i le lkész erkölcsi beszédei és imádsá-
gai rabok számára. Irta PÜP István, vámosi ref. lelkész. 
Átdolgozta Szikszay Gyula, szebányi r. kath. s.-lelkész. 
Kiadta Réső Eosel Sándor. Budapest 1874. Zilahy Sámuel 
bizománya. Kis 8-rét. 44 lap. Hasznavehető könyvecske, 
nemcsak azért, mert némileg hézagot pótol; hanem azért 
is, mert a benne foglalt tizenkét beszéd ós imádság, egy. 
szerű, keresetlen hangja és tartalmasságánál fogva a ra-
bok előtt elmondva azokra okvetlenül jó és nemesitő ha-
tást pyakorol. Szerző nem Ítélte szükségesnek, hogy ezen 
beszédek közé oly beszédeket és imákat is fölvegyen, ame-
lyek minden más vallásos könyvben feltalálhatók s amelyek 
a gyülekezetek előtt rendesen predicáltatnak; hanem te-
kintetbe véve a legtöbb rab tudatlanságát, a vallás fő-
igazságairól s azon erkölcsi kötelességekről beszél nekik, 
melyeket az isten, magunk és felebarátaink iránt teljesí-
tenünk kell. Ajánljuk e könyvecskét lelkészeink figyel-
mébe. Ára ? 

N E C R O L O G . 
A kíméletlen halál ismét kidönte egyet a tolnai 

reform, egyházmegye oszlop-félfiai közül. F. hó 7-én halt 
el hosszas sinlődés után a decsi rtforrn. egyház buzgó 
lelkésze, a tolnai e-megye tanácsbirája s pénztárnoka, 
H o r v á t h P á l ui. Az üdvözült lelkész született Pécs-
váradon 1838. febr. 2-án, néhai Horváth Pál lelkész 
és alesperes, és üéhai Ötvös Erzsébet szülőktől. Alsóbb 
i:-koláit végzé Gyonkön és Halason; a felsőbb tudományo-
kat és a theologiát pedig Kecskeméten 1854-ik évben. 
1855-ben pappá szenteltetvén, 3 évig segédlelkész volt 
Nagykőrösön, onnan pedig akadémiára ment Utrechtbe, 
honnan atyja betegségének hírére másfél év múlva vissza-
térvén, ennek— már aző haza térte előtt történt— halála 
utáni 4 hónapig tartó segédlelkészkedése után, a decsi 
reform, gyülekezet egyhangúlag s köztetszéssel rendes lel-
készéül választá, s igy töltött emiitett gyülekezetben egy 
évet mint helyettes, 13 évet pedig mint rendes lelkész. 

A jeles tehetségű ifjú lelkészt csakhamar az egyház-
megye is megtisztelte bizalmával, midőn 1867-ben tanács-
bírónak, 1872-ben e. m. főjegyzőnek, 1873-ban pedig e.-m 
pénztárnoknak megválasztá. 

Házasságra lépett az üdvezült 1861. március 18-ám 
Bárcay Sámuel dömsödi ref. lelkész és tanácsbiró ur 
leányával Bárcai Klára úrnővel, ki most négy kiskorú 
gyermekével, úgyszintén a mélyen megszomorodott decsi re-
formált gyülekezettel, a tolnai reform, egyházmegyével 
mélyen megszomorodva gyászolja a még életének delén, 
41 éves korában elhunyt derék lelkipásztort, szelid és be-
csületes családfőt, munkás embert, jó hazafit. 

A temetési szertatást végezték: az udvaron gyász-
imát mondott Baki János pilisi reform, lelkész ur ; a 
templomban szónokolt az épen jelen volt Dömötör János 
tanfelügyelő ur (meghagyta ugyan az üdvözült, hogy fe-
lette ne prédikáljanak, de a reform, közönség hangosan 
követelvén azt, minthogy prédikációra senki nem készült, 
D. J. ur volt szives igazán talpra esetten extemporizálni 
oly nagy számmal összegyűlt közönség előtt, miért is fo-
gadja mindnyájunk szives köszönetét !); síri beszédet pe-
dig alulírott tartott. — Áldás Ps béke poraira! B o r -
z s á k E n d r e , szegszárdi lelkész. 

ADAKOZÁSOK. 
A d u n a m e l l . r e f . e g y h . m i s s i ó j á r a : 

Filó Lajos n. k ö r ö s i r e f . l e i k . ur 5 frt. 

A p e s t i p r o t e s t . o r s z . á r v a h á z r a : 
F i l ó L a j o s ur 3 frt. 

T h u r y D á n i e l békés-bánáti ref. egyházmegyei 
pénztárnok ur a s z e g h a l m i ref egyház részéről 10 irt. 

v é s z t ő i „ „ 2 fr. 
m a g y a r i 11 e b e i * 5 fr. 42 kr. 
c s o r v á s i „ 3 f r . 

összesen 20 frt. 42 kr. 

Bartha Mihály ur H.-Hadházról 7 fr. 20 kr. 

P o s z v é k S á n d o r meszleni evang. leik. s espe-
res ur 6 frt. 

H a l o m Á d á m mező-sz.-györgyi ref. lelkész ur 
5 frtot. 

A t é c s ő i reform, egyház 5 frt 8 kr. 
V e r e s J ó z s e f orosházi lakos 2 frt. 
M ó d L a j o s evang. leik. ur a d ö m ö l k i evang. 

gyülekezet-részéről 30 frt. Ugyancsak Dömölkről külde-
tett 1 frt 10 kr. e következő sorok kíséretében: Mélyen-
tisztelt szerkesztő ur ! Legyen szives e csekélységet, mit 
a ns. dömölki ág. hitv. evang. népiskola neháuy növen-
déke szeretett tanítójuk, Szabó József névünnepe alkalmá-
ból a prot. árvaházra küld, — átvenni és kézbesiteni. 
Teljes tisztelettel maradván Dömölk márc. 11. 1874. Ta-
nulótársaim nevében, Jánosa Pali. 



|p<P* Figyelemreméltó ajánlat Kókai Lajos könyvkereskedésétől 
Budapesten ! 

Hogy ezen itt feljegyzett kitűnő egyházi munkákat köny-
nyebben megszerezhetőkké tegyem, azok árát rövid időre te temesen 
leszállitottam s felkérem a t. lelkész urakat, hogy ezen alkalaiat 
azok megszerzésére szíveskedjenek felhasználni, mert nem leszek 
mindig azon helyzetben, hogy ily előnyös ajánlatot tehessek. 

Bulcsú Károly gyász- és sirbeszédei. (Bolti ár 1 ft 20 kr.) 
leszállított ár 1 ft. 

Czelder Márton. Vasárnapi és alkalmi imádságok templomi 
használatra. (Bolti ár 2 ft 50 kr) leszállított ár 2 ft. 

Fábián Dániel. Népszerű egyházi beszédek egy egész évre. 
(Bolti ár 3 ft.) leszállított ár 2 f t . 20 kr. 

Fábián Dániel. Ünnepi, közönséges vasárnapi ós alkalmi imák. 
Egyházi használatra. (Bolti ár 2 ft. 30 kr.) leszállított ár 1 ft. 90 kr. 

Fabó András. Monumenta evangelicorum Aug. conf. in Hnn-
garia historica. 3 kötet. (Bolti ár 10 ft.) leszállított ár 6 ft. 

Fördös Lajos. Kecskeméti lelkészi tár. A gyakorlati lelkészeihez 
tartozó munkák gyűjteménye. 3 kötet. (Bolti ár 4 ft . 20 kr.) leszál-
lított ár 3 f t . 

Egyes füzet l ft 20 kr. 
Gerok K. Ünnepi egyházi beszédek. Fordította Kovács L. 

(Bolti ár 1 f t 20 kr.) leszállított ár 1 ft. 
Kovács Albert. A magyarországi protestánsegylet évkönyve 

(1871.) (Bolti ár 1 ft) leszállított ár 50 kr. 
Dr. Heiszler József Egyházi munkálatok. 3. füzet. (Bolti ár 

1 f t 20 kr.,) leszállított ár 80 kr. 

Kulifay Zsigmond. Egyházi beszédek. 3. füzet (Bolti ár 1 ft 
40 kr.) leszállított ár 80 kr. 

Marikovszky Gábor. Protestáns halotti bucsnztitók. (Vers és 
próza.) (Bolti ár 1 ft 50 kr.) leszállított ár 1 ft 20 kr. 

Szász Károly, Különféle papi dolgozatok. Uj folyam 1. 3. 
füzet, (Bolti ár 3 f t 50 k r ) leszállított ár 3 ft. 

Eévész Imre. Egyházi beszédek. Uobertson nyomán. 1. füzet 
(Bolti ár 1 ft.) leszállított ár 80 kr. 

Révész Imre. Kálvin élete és a kálvinizmus. (Bolti ár 2 fo) 
leszállított ár 1 frt 60 kr. 

JRévész Imre. Dévay Biró Mátyás első magyar reformátor 
életrajza és irodalmi művei. (Bolti ár 1 ft 60 kr.) leszállított ár 1 ft. 

Dr. Schwarz Károly. Adalékok a legújabb theologia törté-
netéhez. Ford. Kovács Albert. (Bolti ár 5 ft) leszállított ár 3 ft 
20 kr. 

Székács József összegyűjtött egyházi beszédei (Bolti ár 3 ft) 
leszállított ár 2 ft 20 kr. 

Szoboszlai Pap István. Halotti egyházi beszédek. 3 füzet. 
(Bolti ár 3 ít) leszállított ár 2 ft 60 kr. 

Ugyanattól. Ünnepi egyházi beszédek. (Bolti ár 1 f t 80 kr) 
leszállított ár 1 ft 60 kr. 

Ugyanattól. Alkalmi egyházi beszédek. 2 füzet, (Bolti ár 3 ft) 
leszállított ár 2 ft 60 kr. 

M r Ezenfelül 10 ft. áru megrendelést bérmentve, 22 f t . á r u t 20 f t é r t , 30 f t . árut pedig 27 f t é r t 
teljesítek. 

Megrendeléseket kérem egyenesen hozzám intézni. 
Budapest, 1874. márciusban. Mély tisztelettel: KÓKAI LAJOS, könyvárus. Károlyutca 25 sz. bolt 

1 — 3 

Pályázat 
A folyó 1873/á anév e adomán) ozás alá kerülnek a következő külegyetemi ösztöndijak: 
1. A íttífch WaiieuihnHr-féle 1762 . s 1776-iki alapítványból, mely Eperjesen végzett 

i t j e l ö l t e s n e k van szánva. 30 frt. 
2. A Szontagh Mikoiay superintendensek által 1 8 0 7 — 1 8 1 5 - b e n tett alapítványból 4 5 f r t 36 

kr. E r r e is Eperjesen végzett h i t j e l ö l t e k pályázhatnak, kik közül kiváló tekintetbe jönnek az eperjesi 
kassai vagy aszódi születé>ü-k 

3. A Josephi Pál superintendens 1845- iki alapítványából 60 fr t , Eperjesről külföldi egyetemre 
ment e p e r j e s i t h e o l o g u s n a k . Az alapító rokonai (Josephiek, Yacul, Tessedik családból származók) 
kellő minősitvény melleit előbb béggel bírnak, ha nem tanultak volna is Eperjesen. 

4 . A Schwarcz Mihály esperes emlékére gyűjtött alapítványból 5 0 írt , Eperjesről külegyetemre 
ment h i t j e l ö l t n e k . 

A kérvények a t. collegiumi tanári karhoz címezve f. évi május 10-ig küldendők be a collegiumi 
igazgatósá hoz E p e r j e s e . Annak igazolása elengedhetlen, hogy a pályázó már a második sejiesterc tölti 
valamely külföldi egyetemen. 

Eperjes, 1874 . március 10 . 
A collegium igazgatója 

Dr. Vécsey Tamás. 
2 — 2 



tanitói állomásokra. 
A hódmezővásárhelyi ref. egyházi tanács pályázatot hirdet egy r e n d e s leány-tanitói és egy 

s e g é d fi-tanitói állomásra. A leány-tanító kötelessége I . I I . I l l - ik osztályú leány növendékek, a 
segédtanítóé I . 11-ik osztályú fiiiövpndékek vezetése, oktatása. 

A rendes tani tó évi i l letéke: 4 0 0 oszt. é. forint, 10 köböl buza, 10 köböl árpa, tisztességes 
lakás ; a segédtanítóé: 4 0 0 oszt. ért. forint. Az illetékek évnegyedenkint előre fizettetnek. 

Azok, kik ezen állomások valamelyikét elnyerni óhajt ják, folyamodványaikat képességüket igazoló 
bizonyítványaikkal, bezárólag 1 8 7 4 . március 30- ig „az egyháztanács elnökséghez" eljuttassák. 

A leány tanitó megválasztatása után — ha még nőtlen volna — fél óv alatt nősülni taitozik. 
Hódmezővásárhely, 1874 . március 10. 

2—2 A ref\ egyházi tanács elnöksége. 

A „Franklin-társaság" magyar irodalmi intézet és könyvnyomda kiadásában (Budapest , egj etem-utca 
4-dik szám) magjelentek ós miLden könyvárusnál kaphatók: 

Protestáns imakönyvek. (3~3) 

Cleynmann Károly. Isten, mindenem, örömöm, vigasz-
talásom. Imádságok és elmélkedések mivelt keresz-
tyének számára. Harmadik. Szász Károlytól átnézett 
és kiegészített kiadás. (277 1., kis 8-rét.) Vászonba 
kötve 80 kr. 

Velinpapiron, bőrbe kötve, aranyvágással 2 frt. 

Czelder Márton. Mindennapi és alkalmi imádságok-
Templomi és családi használatra. Második bővített 
kiadás. 

Vászonba kötve, aranyvágással 1 frt. 40 kr. 

Dobos János. Keresztyén imák. A házi ájtatosság nö-
velesére és a protestáns keresztyén felekezetek hasz-
nálatára. Második kiadás. (336 lap, 8-rét.) 

Vászonba kötve — frt. 80 kr. 
Velinpapiron bőrbekötve aranyvágással 2 frt. 50 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. — kr. 
Ugyanaz: zsebkiadás, (32-rét, 3C4 lap) bőrbs kötve, 

aranyvágással 2 frt. — kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. — kr. 

Dobos János. A gyermek imái és első vallásos érzel-
mei. Mindkét hitvallású protestáns gyermekek szá-
mára. Második kiadás. (212 lap, 32-rét.) Vászonba 
kötve 80 kr. 

Győry Vilmos. Emlékkönyv a confirniatióhoz készülő 
protestáns hajadonok számára. Egy finom képpel. 
(292 lap, 16-rét.) Velinpapiroson, vászonba kötve, 
aranyvágással 1 frt. 20 kr. 

Heissler József, dr. A keresztyén ember imakönyve. 
(16-rét 268 lap.) Vászonba kötve, arany-
vágással 1 frt. 60 kr. 

Kis János. Lelki áldozatok imákban és énekekben. 
Ujabb átnézett és megbővitett kiadás (324 lap, 8-rét.) 

Vászonba kötve, aranyvágással 1 frt. 20 kr. 
Velinpapiron, bőrbe kötve aranyvágással 2 frt. — kr. 

Medgyes Lajos. Protestáns családok imakönyve ima-
dalokkal. (8rét. 392 lap.) 

Vászonba kötve, aranyvágással 3 frt. 20 kr. 

Pap István. Istennel társalgás imákban. Magán s 
családi használatra. (300 lap, 16-rét.) Vászonba 
kötve 50 kr. 

Szász Károly. Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák 
protestáns nők számára. Második kiadás. Egy acél-
metszettel. (407 lap, 16-rét.) Bőrbe kötve, arany-
vágással 2 frt. 50 kr. 

Francia bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. — kr. 

Szikszay György. Keresztyén tanitások és imák mind-
két felekezetű protestánsok lelki épületére. A jelen 
szükséghez alkalmazva. (255 lap, 8-rét.) Vászonba 
kötve 1 frt. 20 kr. 

Velinpapiron, bőrbe kötve . . . 2 frt. — kr. 

Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok és imák 
Hölgyek számáraolvasó- ós imakönyvül. (8-rét, 3341ap.) 

Vászonba kötve, aranyvágással . . 3 frt. 40 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. — kr. 
Ugyanaz: zsebkiadás. (16-rét, 358 lap.) 
Vászonba kötve, aranyvágással . . 2 frt. 50 kr. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal . 4 frt. — kr. 

Vörös Eszter. Buzgó imák. (32-rét, 140 lap.) 
Vászonba kötve aranyvágással . . . . 80 kr. 

Zschokke Henrik. Ákitat órái. Kiválogatva és fordítva 
Szász Károly által. Két kötetben. (8-rét, 348 lap.) 

Vászonba kötve, aranyvágással . . . . 5 frt. 

Wagner Joh. Fr. Evangelisches Grebetbuch für die 
gottesdienstlichen Versammlungen in derKirche, und 
für die in der Kirche und Haus vorkommenden hei-
ligen Handlungen. (383 S. 8.) 

Geb. in Leder mit Goldschnitt . . . . 2 fi. 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pestem 
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P R O T E S T Á 1 T S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesz tő- és E l ő f i z e t é s i d l i j : Hirdetések dija 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., elsS emelet, 

Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Teljes példányokkal még szolgálhatunk. 

Válasz Boross ML urnák. 
Nem állhatom meg, hogy Boross Mihály urnák 

a Pro t . E . és I . Lap 10-ik számában megjelent cik-
kére néhány észrevételt ne kockáztassak, hár tudom, 
hogy hiábavaló munkát teszek. 

Polemizálni nem akarok, részint azért, mert a 
dialectikának sokkal gyengébb fegyvereivel rendel-
kezem, mint cikkíró u r ; részint pedig azórt, mert 
olyan igazságokat mond, melyeket akár szépíteni, 
akár tagadni sem kedvem, sem akaratom nincsen. 
De azt meg fogja engedni cikkíró ur, hogy a hatás-
nak, melyet levele reám tet t , kifejezést adjak. 

Megvallom őszintén, hogy ez megszomorított s le-
verően hatott reám. És pedig azórt, mivel eltekintve 
az Írótól, ki e súlyos vádakat fölhozza, s kiről semmi 
okom sincs föltenni, hogy nem tényeket sorol f ö l : 
a jelenetek, melyeknek imitt-amott szemtanúi va-
gyunk, e vádakat részben igazolják. Ne vélje azon-
ban senki, hogy ha egyik-másik paptársunk a sal-
langos rövidszárú makrapipát szájába fogva leül a 
kártyaasztalhoz, ezen meg ne botránkoznánk; ne 
vélje senki, hogy a papnak hivatalos állásáról s tár-
sadal ;ni helyzetéről való megfelejtkezését, bármi alakban 
nyilatkozzék is az, ne kárhoztatuók; ne vélje senki, 
hogy ha egyik-másik paptársunk politikai életíiuk-
nek legmocsárosabb vizébe meríti palást ját , meg ne 
iszonyodnánk. Ü8 hogy az egyháziasság és vallá-
sos buzgóság hanyatlásának, mivaltek és miveletlenek 
között , kizárólag a papság magaviselete volna az oka 
— a mint ezt cikkíró ur e szavakban „ i n t e e s t 

p e r n i c i e s t u a I s r a e l " kifejezi, nem merném 
állítani. 

Sziveskedjék egy pillantást vetni politikai éle-
tünkre s a papság társadalmi helyzetére, a mutat-
kozó ferdeségeknek okát legnagyobbrészt — leg-
alább tapasztalásom ós meggyőződésem szerint — ezek-
ben fogja megtalálni — a mint ezt Farkas barátom e 
lapok 7-dik számában kifejtet te: Népünknél, különösen 
protestáns népünknél, a liberalismus ós demagógia a 
jelszó. Ezt prédikálják nekik, első sorban bizonyára 
nem a papok; hanem egyének, kik a lelkésznél sok-
kal magasabban állanak. S hogy meggyőzzék né-
pünket egyéni szeretetükről s a mélv tiszteletről, 
melylyel iránta viseltetni tartoznak azon tekin-
télyes állásnál fogva, melyet állainéletüakben a tö-
meg elfoglalni hivatva van : szenvedélyeit simogat-
ják, oktalan szeszélyeinek oltárokat emelnek, szóval 
meggyőzik, hogy uralomra van teremtve. 

S ha .ikósz, kit a nép a maga szolgájának 
tekint, mert fizeti, e hatalmas példákat követni nem 
akarja, a nép minden hatalmában levő kényszer-esz-
közt fölhasznál, hogy őt a maga szenvedélyeinek szol-
gálatára rendelje. A lelkész kidobatva, — legtöbb 
esetben — egész életére a falusi miveletlen tömeg 
közé, s tudva hogy „itt élned s halnod kell" propter 
bonum pacis, végre is megalkuszik a körülmények-
kel és enged. S ha egyszer a mocsárba belement, bi-
zonyára onnan tisztán ki nem jöhet többé! 

És ugyan volt-e eset, hogy világi uraink, ki'c 
legilletékesebben s legtöbb eredménynyel szólhattak 
volna, fölemelték volna szavokat s csititották volna 
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a nópet: hagyjátok békén a papot a maga hivatása 
körében ! ? Nem, sőt sok helyen követelték, hogy a 
pap álljon elő, legyen zászlóvivő s több esetben nem 
átallották a népet ingerelni lelkésze ellen, ha tétlen 
maradt. 

S csuda-e azután, h i vannak lelkészek, kik a 
népkegy vadászásában, a demagógiában még világi 
urainkon is túltenni akarnak. 

A mi a fölhozott példányképeket illeti: tud-
nánk fölhozni a régi időkből a világi urak közül is 
példányképeket, s az összehasonlítás nem mindenben 
és nem mindenkire nézve volna kedvező! 

De habár mindezek tények is, mégis egyetér-
tek cikkiró úrral abban, hogy a lelkészek részéről 
ezek mind hibák s oly nagy tévedések, melyek ke-
serű gyümölcseiket mindenesetre megtermik s már 
sok helyen meg is termették. Sokkal veszedelmesebb 
következései vannak annak, ha a lelkész a nép iz-
galmas szenvedélyeinek niveaujára leereszkedik, s tivor-
nyájának habár csak egyszer is mosolygó szemlélője 
lesz; mintha vasakarattal minden packázás dacára 
reservált állásban tartja magát. Yagy ha már poli-
tikai meggyőződésének kifejezést akar adói, a szen-
vedélyeken fölülemelkedve, tegye azt józanon, ko-
molyan, higgadtan, magasztos polgári jogainak Öntu-
datában, s ezzel is hiveit tanitsa, miként kell jogait 
gyakorolni. Sokkal több ereje van a nyugodt ko-
molysággal kifejezett meggyőződésnek, mint a tivor-
nyák zajában nyilatkozó vagy egeket rendítő lármá-
nak, melylyel véleményünket másokra rákiabálni 
akarjuk. 

Ne vegyék azonban lelkésztársaim e szavaimat 
leckézésnek. Ez egyszerűen csak véleményem nyil-
vánítása akar lenni. Az idő meg fog tanítani mind-
nyájunkat, helyes volt-e nézetem vagy nem. 

Összehasonlításul fölveti cikkiró ur a kérdést: 
mi volt a pap 1848 előtt s mi ma ? Farkas bará-
tom ugyan erre már eleve is megfelelt a P. E. és 
I. Lap 7-ik számában, azért erre vonatkozólag csak 
azon megjegyzést teszem, hogy akkor igenis pász-
tora , vigasztalója, tanácsadója volt a pap híveinek, 
most is sok helyen az, s mindezeket tőle szives kész-
séggel el is fogadják, különösen ha tanácsának hasz-
nát is lá t ják ; de azért mégis ellenségei maradnak. 
A hol pedig a pap ma nem az, ez azért van, mert 
népünk nem érzi ennek szükségét, s ha a pap erő-
szakolja vigasztalásait, haszontalanul fáradozik. Az az 
1 8 4 8 előtti időkben hivataloskodott papság még nem 

halt ki végkép s ezek is panaszolkoduak épen ugy 
mint a fiatalabbak, pedig ngy hiszem, hogy amit 
akkor jónak és üdvösnek tapasztaltak, készségesen 
alkalmaznák ma is, ha valami sikerét látnák. Ez 
eléggé bizonyítja, hogy nem egyedül a papokban van 
a hiba. És elmondhatom, hogy vannak ifjabb lelkész-
társaink között is, kik mi ad papi jellem, mind tu-
dományra nézve kiállják a próbát, de azért mégis 
panaszkodnak a tiszteletlenség, és működésük siker-
telensége miatt. 

A tractusok ellen fölhozott vád sújt ja a vilá-
giakat épen ugy, mint a lelkészeket. Az egyházme-
gyén lelkészek és világiak egyenlő számmal vannak 
jelen. S ha az általunk csak felületesen ismert bot-
rány, véleményünk szerónt, érdemlegesen nem büntet-
tetett : föl kell tennünk, hogy ama bíráskodó testü-
letet fontos okok indíthatták az egyértelmű vagy 
legalább a többség által kimondott enyhébb Ítéletre. 

Fájdalmas dolog az is, hogy a protestáns lel-
késznek a szérűn is ott kell lennie, azaz : uagyrésze 
oly gyarló évdijat húz, hogy ha földjét nem töri zúz-
za, nem gazdálkodik, meg neji élhet. De azért mégis 
kell, hogy állásának megfelelő tisztességes ruhában 
jár jon; különösen világi uraink megkövetelik, hogy 
papjaik mindenütt, mindenkor tisztességes külsőben 
jelenjenek meg, nehogymíattokpirulniok kel l jen. Azt 
pedig nem gondolják meg, valyon telik-e? Nem aka-
rom ezzel helyeslésemet fejezni ki a fölemlített vá-
szon kabátbani imádkozás iránt. Mert habár a kül-
sőségeknek nagy fontosságot nem tulajdonitok, még 
is, ha az emberi nagyok iránti tiszteletünket még 
ruházatban is kifejjezzük: feltétlenül szükségesnek 
tartom, hogy a tiszteletet a templom helyisége iránt, 
azon legelső nagyság előtt, milyet csak emberi ész 
gondolhat, fejezzük ki hódolatunkat még külsőnkben 
is, s mutassuk ki annyival inkább, hogy híveinknek ebben 
is példát adjunk. A helyiség iránt tanúsított tisztelet-
lenség könnyen átmegy a személyie is, a kit ott 
imádunk, s tudjuk, hogy semmisem ragad oly köny-
nyen mint a rosz példa. 

Cikkiró urnák régibb időkből ismerem meleg 
érdeklődését protestáns egyháza iránt. Sokszor föl-
szólalt, s a szúró tövisek akkor sem mindig hiány-
zottak beszédéből. Őszintén megvallom, bár fájdalmat 
okoznak szavai, de boszankodást vagy elkeseredést 
nem; sőt bizonyos örömet költenek lelkemben, a 
milyen a remény öröme szokott lenni. Mig mi állá-
sunkban sisiphusi igyekezettel küzdve, tehetetlenül ver-



gödünk, s már-már a lét és nem-lótkórdése forog 
agyunkban, addig azon apathia, mely világi urainkat 
egyházi ügyeink iránt elfogta, kétségbeejt. Higyjék 
meg önök, ha törekvéseinkben nem támogatnak; ha 
nekünk kezet nem nyújtanak; ha apathiájukat le nem győ. 
zik; ha népünknek példát nem mutatnak, hogy 
hisznek istenben, tisztelik vallásukat, érdekkel viseltet 
nek egyházuk i rán t ; ha a közöny és vallástalanság 
ragálya onnan felülről még tovább is terjed s ujabb hódí-
tásokat teszen a népnek alsóbb rétegeiben: mi az áramla-
tot föltartani képesek nem leszünk, minket el fog sodorni ; 
de önök sem menekülnek ! Ezt jogom van önöknek meg-
mondani, mert ez szeut meggyőződésem, mert ezt 
követeli tőlem a ragaszkodás, a melylyel istenem, val-
lásom s népem jövőjóhez ragaszkodom. Talán száza-
dok nem voltak képesek annyit rontani népünkön, 
mint ez utohó pár évtized. A csalárdság, önzés, 
igazságtalanság mesterfogásai által lát ja tudatlan-
ságát, tapasztalatlanságát kijátszatva minduntalan. Az 
előbbi tizedben még egy horgonya volt, a melyhez ra-
gaszkodott, melyben megnyugtatást talált minden el-
követett méltatlanság ellen : a vallás, s hitte, hogy 
a legfőbb biró megfizet kinek-kinek érdeme szerónt. 
De az utolsó évtizedben már szivének személyébe 
is berontottak, elrabolják tőle a mi egyedüli kincse 
volt, hitét vallását. S mi marad neki? Önöknek ha-
bár elvetik is a vallást, marad miveltségük, marad 
tudományuk, marad szellemi életük s kinek-kinek 
olyan a milyen hite, dd ennek a szegény, mivelet-
len, tudatlan népnek mi marad? Önök ha kerülik is 
a templomot, maradnak lapjaik, könyveik s mivelt-
sógüket fentartják, vagy tovább fejlesztik; de ha a 
nép kerüli templomát, ezen nagyrészt egyedüli isko-
láját, mi marad neki? Önök ha nem is a vallás pa-
rancsából, legalább a társadalmi élet követeléseinél 
fogva az erkölcs szabályainak hódolnak; de ha né-
pünk az erkölcsiségnek alapját, a vallást elvesztette, 
mi marad neki? Semmi és semmi! S mit gondol-
nak önök, ez a nép, a mely évtizedeken keresztül 
csalatott, a legszebb ürügyek alatt ámittatott , mes-
terfogásokkal fosztogattatott, igazaiból k i forga t ta to t t ; 
elveszitve emberekbeni bizalmát, megfosztva vallásá-
tól, hitétől, istenétől, s nem találva igazságszol-
gáltatást sehol: ez a nép vég nélkül fog tűrni, mert 
misera plebs ? . . . 

Ugy-e-bár fekete szemüvegen nézem a világot! Én 
nép között élek, sokat látok és hallok, a mit önök 
ott fenn nem látnak ós nem hallanak. Ezér t mondom: 

támogassanak törekvéseinkben. Üssenek, verjenek, 
égessék rajtunk a romlásnak indult sebeket, szívesen 
türjük, csak ezt ne összetett kézzel tegyék, mely 
csak rontana; hanem építeni is segítsenek. Töreked-
jünk a vallásos buzgóságot újra életre költeni né-
pünkben. S ha ejyszer polgári életünkbe az Augias 
istállója kitisztittatott, meg fog győződni népünk arról, 
hogy az emberek között is lakozik igazság. 

X . 

Néhány szó t. Boross Mihály úrhoz. 
Kedvére az öregnek mit se tész. 

Bohóc. Göthe Faus t jában . 

Megengedjen uram, hogy biztos tudása dacára zug-
lapok hasábjai helyett a Prot. Egyh. ós Isk. Lapokat ve-
szem igénybe, s epe helyett tárgylagossággal leönteni ki-
sértem meg szavaimat, midőn nyílt levelére, mint 48 óta 
képzett s működését kezdett protestáns pap, némi észre-
vételeket teszek. Foglalkoznom kellene Önnek hangjával, 
de midőn ezt a mottó szerinti kedélyállapot szülöttének 
tartom : meg nem haiagudva érte, erős vádjaihoz térek. 

Ölyan-e általában a mostani papság, mint volt a 
48. előtti? Nem, felel ön, s eléállit egy sötét képet, mint 
a jelennek megfelelőt. 

Bocsásson meg, ha én, az ön nem-jót a papság 
— t. i. a mostani papság ó r d e mó n e k tekintem. Min-
den kornak saját jellege van, mit nemcsak magán 
hord, hanem rásüt a benne élőkre is. Minden kornak van 
bizonyos végzetszerű nemes hivatása, célja, — melyért 
küzd, s mely küzdelemben plus, vei minus részt kell venni 
a kor gyermekeinek. 

A 48-at én is mintegy határvonalnak tartom kor-
szak és korszak között, nemcsak hazánk és a magyar pro-
testantismusra, hanem egész Európára nézve ; az egyén 
jogának és felelősségének kimondása — a nemzetek sza-
badságért! erőteljes küzdelme a legújabb korban itt 
veszi kezdetét. A gyermek arcát átalakítja a fejlődés; 
nem természetes-e, hogy a fejlődés átalakító erővel hat 
egyesek- sőt testületekre is? Más ma a protestáns pap 
mint 48. előtt! Másnak is kell lenni, ha az idők folya-
mának ellenállni nem akar. 

Sötét az ön rajzolta kép; de valyon igaz-e ? Meg-
engedem, hogy egy-egy alak a fejlődós processusában el-
torzul, s tán annyira sülyed, hogy az ön által ecsetelt 
k á r o m k o d ó k é p n e k lesz eredetijévé, — mert hisz 
„mig küzd az ember: téved is szünetlen" és „akármilyen 
dicső, mit szellemeddel érzesz: anyag tapad reá" : de hogy 
az ön torzképe a mai protest. papság képe volna, csak 
ugy tehetném fel, ha ama nagy célban, mit isten irt az 
emberiség elé, t. i. a haladásban és annak az egyénre 
gyakorolt n e m e s í t ő hatásában nem hinnék többé. 

Multunk kimagasló alakjai az Ön által parallelként 
idézett nevek ; de ha szerénységüket nem sérteném, tud-
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nék én a 48. óta képzett papok közül is, — sőt mint 
látszik ön is ismer, — olyanokat számlálni elő, kikért nincs 
okunk pirulni, de a mult előnye ós a jelen rovására ugy 
tesz ön, mintha én beszélyirodalmunk fejlettségét ismerte-
tendő, a „ s z e n t t ö r t é n e t i b e s z ó l y e k e t " 
mutatnám mértékül az idegen előtt. 

Súlyt fektet Ön a külső ruházatra. Mi is! Azonban 
bármint óhajtanánk, hogy senki szem elől ne tóveszte n 
„a ruha tisztesség" közmondást: mégis - mert még a 
a ruháért is az egyént teszszük felelőssé — a debreceni 
stb. kényszertógát visszahozni nem akarjuk. 

Mi volt 48. előtt a pap, ós mi ma sok pap? Kor-
tesvezér stb. stb. Igaz, hogy itt a pap mellett csak a sok 
jelző van ; és az ellen nehéz is kifogást tennünk, mert a 
sok határozatlan számnév, s valahol olvastam, hogy 
egy vad népnek tizig van a mennyiségre kifejezése, azon-
túl a mi van, akárhány: a z s o k . De összevetve a hasz-
nált á l t a l á b a n ós s o k szavakat, lehet tán következ-
tetnem, hogy ön mégis t ö b b s é g e t ért a sok alatt. 

A mi már a többségre ezután elmondott kétoldalú 
vádját illeti, vádjának egyik oldalát, t. i. a politikában 
s igy hazánk sorsának elintézésébeni részvételt önérzettel 
vallom, s tán vallja a többség szokásunknak. 48 előtt 
nem politizált, vagy legalább kevés pap politizált; termé-
szetes, mert nem politizálhatott. Ön nem tudná nálam 
jobban, hogy a nagyobbrészt jobbágyokból állt protes-
táns nép és papság, ha akart volna sem vehetett részt 
a nemzet dolgainak intézésében ? Ön! a nálam mindenbén, 
ós igy a históriában is jártasabb róná bünül, ha a hona 
javát mindig szivén hordozott protestáns papság ma, 
midőn a közjóért munkálni többé nemcsak jog — de 
szent kötelesség, ugy vélekedik, hogy jóllétnek örvendő 
polgár lehet a jót nemcsak akaró, hanem ki is vihető 
egyháztag, s latba veti a szent ügy elöbbviteláre tanu-
lásának összes gyümölcsét? 

Akadnak aztán „bálványimádók", „Karakán Marcik,, 
stb. Igaz ! de ezeket többségnek nem hiszem ; másfelől ez 
ismét természetes salakja azon nagy elvnek, hogy „az 
e g y é n j o g o s u l t ós s z a b a d . " Sőt a Karakán 
Marci talán ép annak kifolyása, mi önnel a keserű nyilt 
levelet iratta, t. i. a multbai szerelemnek, — in parenthe-
s im: ón önnek ezen szerelmét, mint a biztos haladás 
egyik malum necessariumát távolról sem Ítélem el. 

Hogy a consistoriumok ottan-ottan kímélettel járnak 
el a vétkezőkkel szemben, megengedem; de állítom, hogy 
ők akkor a humanitással együtt járó azon gyarlóságban 
szenvednek, melybe ön is esik, midőn a káromkodó, bö-
szörményiző papot, a sírdogáló curatort meg nem nevez-
vén, lehetővé teszi, hogy a p a r s helyett a t o t u m gya-
nusittassók, sőt megvettessék. 

Hogy sok gyarlóság van bennünk 48.-utáni vagy 
tán akarta mondani, — óta képzett nemzedékben : elis-
merem, — sőt egypár főbbet mint felületesség, komoly 
munkátóli borzadály stb. magamból indulva ki, ón is 
megemlítek ön előtt; de mert ez a baj bizonyos fokig 
képzőkre, képeztetőre, sőt az egész átmeneti korra ve 

árnyékot: fészkünk iránt a madárfiaknál is tapasztalt 
bölcsesóggel egyezőbb kötelességnek tartanám az egye-
sek hibái kirivó színezése helyett egész komolysággal 
arról elmélkedni, értekezni: mit tegyünk, hogy a jelen 
ós jövő nemzedék javuljon, hogy a nemesebb értelemben 
vett papi befolyás ós tekintély emelkedjék, mely irányú 
elmélkedés- éw értekezésre oly szép példát ád — legyen 
tanítványi hálával üdvözölve általam! — Farkas József 
tanár ur Baranyába intézett válasza vége felé. (Prot. E . 
és I. Lapok 8. sz. 228 -231. 1.) Végül kérdem, megnyu-
godnók-e ön az orvos eljárásán, ki, — ha volna ilyen ? 
mitől egyébként az ég óvja! — lábán scrophula in ossibus 
kínlódó gyermekére ennyit mondana: „ense recidendum 
vulnus" stb. és meg sem kisértené recipét, vagy legalább 
más recipét irni a sebet előidéző kóranyag eltávolítására, 
mint ez t : „a vér tisztítsa meg magát : aztán jól lesz." 

B a r l a J ó z s e f , 
ev. ref. lelkész. 

ISKOLAÜGY. 
Hol van és mi a kezdet ? 

E lapok március 15-ki 11. számában F. J . ur ba-
ranyai levelére válaszolva X. ur közvetlenül a baranyai, 
de általában az egész országbani vallásos életet ós a pa-
pok állását ecsetelve, oly megdöbbentő képet tár a nyil-
vánosság elő, hogy a papság ifjabb része öregkora ősz 
hajszálai mellé önkénytelen is oda kell hogy gondolja a 
martyrkoronát. Hogy ez ijesztő kép az egész hazára, vagy 
ennek csak egyes vidékeire avagy e vidékekben is csupán 
egyes helységekre talál-e: nem vitatom. Nem vitatom pe-
dig azórt, mert azt minden kápláni idealismusom mellett 
is elismerem, hogy a vallás elvesztette a lelkekre nézve 
azon tiditő, elevenítő hatását, mely eleinket képessé tevó 
vagyonukat ós éltüket áldozni a vallás oltárára ; s hogy 
a vallásos élet hanyatlásával a papok iránti tisztelet is 
csökkent, ez természetes. 

Ha a betegség constatálva van, gondoskodni kell a 
gyógyszerekről. „De h o l v a n ós m i a k e z d e t ? " 
kérdi X. ur. A kezdet véleményem szerint csak egy lehet. Ha 
hanyatlóban van a vallásos élet, természes, hogy ezt helyre 
kell állitani; helyre állítani pedig ezt nem lehet sem tör-
vények sem rendeletek, egyedül v a l l á s o s n e v e l é s 
á l t a l . Ez igaz hogy lassú, de azt hiszem, hogy biztos 
munka. A mostani felnőtt nemzedéket újjáteremteni már 
nem lehet. Ezzel szemben nincs más teendő, mint teljes erő-
vel arra törekedni, hogy roszabb ne legyen, ez pedig elérhető 
de a reorganisatiót a gyerekeknél kell elkezdeni a 
v a l l á s t a n í t á s á l t a l . 

Épen nem akarok paradoxonnal élni, amikor azt 
mondom, hogy nálunk v a l l á s t a n í t á s nincs. Igenis ta-
nítanak nálunk az iskolákban bibliai történeteket, taníta-
nak kátét, vagy jobban mondva, a gyerekkel betanittatnak 
egy rakás b e t ű t ; de ez nem vallás-, hanembetütanitás; 



pedig a betű megöl, l é l e k az ami elevenit. És lehet- e 
ez másként ? A vallástanitást a papság teljesen a tanítók 
nyakába hárította. Sőt többet mondok. N é m e l y h e -
l y e n m é g a c o n f i r m á l a n d ó i f j a k t a n í t á s a 
i s a t a n i t ó k ö t e l e s s é g e . 

Már most méltóztassanak elgondolni, hogy egy ta-
nitó keze alatt van hat osztály 80—100 gyerekkel. A ta-
nitó egész nap iskolában van, ha semmi egyebet nem tesz, 
minta cseLdre felvigyáz, még akkor is kifárad annyi vásott 
gyerek közt. De neki még magyarázni, még pedig kü-
lönféle tantárgyakat magyarázni azokat felkórdeni stb. kell. 
Emberfeletti erővel kellene bírnia, ha ki nem fáradna. Ám 
kívánja most a ki tudja, hogy a tanitó, midőn kifáradva, 
talán elfojtott méreggel ós keserűséggel lelkében hozzá-
fog a vallás magyarázásához, hogy ilyenkor, mondom, ő a 
leckén kivül még egyéb célokra is gondoljon. Igy törté-
nik aztán, hogy a minek voltaképen csak eszköznek kel-
lene lenni, a vallásos tárgyú történeteknek stb. tanítása 
lesz a cél. 

Ezért tartanám én múlhatatlanul szükségesnek azt, 
hogy a vallástanitást a papság vegye kezébe haladék-
talanul. 

Azt fel kell tennem minden papról, hogy őszinte val-
lásos lélekkel bir, ki teljes odaadással csüng az egyházi 
életen. Ha a pap tanítja a vallást, ennek legelső követ-
kezménye az leend, hogy a gyerek előtt a vallás sokat 
fog nyerni fontosságában, mivel látja, hogy ezt nem a ta-
nitó, a kit a mindennapi együttlét által magához közelebb 
érez, de maga a pap tanítja. 

És ha most a pap megjelenik a gyerekek előtt, s ott 
komoly méltósággal, de a szívnek édes melegével tanít egy 
felsőbb, láthatlan fővalóról, de a ki nekünk szerető édes 
atyánk, a ki mindig mellettünk van, szenvedéseinkben vi-
gaszt, fájdalmainkban enyhet ad, s e n n e k a b i z o n y í -
t á s á r a felmutatja előttük ama bibliai történeteket, s 
ezek és a gyerekek által is netalán ismert más történetek-
ből is m e g i s m e r t e t i v e l ő k a z i s t e n t , könnyű 
dolog leend akkor e megismert istent velük m e g i s 
s z e r e t t e t n i . 

És ha a gyerek elvégezte iskoláit s jön a confirma-
tio, és a pap a gyermeki ártatlan kebelben már megfo-
gamzott csirát itt igyekszik fejleszteni, majd confirmatio 
után, feltámasztván halottaiból a vasárnapi templom utáni 
tanításokat, a vasárnapi iskolában élőfává növeszti azt : 
nem kell félni, fog az biztosan gyümölcsözni, s gazdagon 
megjutalmazza a ráfordított fáradságot. Nekem erős a hi-
tem, hogy a gyerekeknek ily mádon való nevelése által 
még az apák lelkében is feltámasztanék a szunyadó val-
lásosságot s igy e fáradság kétszeresen lenne megjutal-
mazva. 

Midőn Mózes Egyiptomból kivezette nemzetét, 40 
évig kóboroltatta a pusztán, mivel tudta, hogy a szolga-
sághoz szokott nép a szabadság földjét nem fogja elfog-
lalni. E 40 óv alatt sokszor feltámadott a nép ellene, sok 
szemrehányással ós más bántalmakkal illette, de ő elég 
nagy volt a bántalmakat eltűrni, elég erős az aranybor-
jut összetörni, és elég bölcs az elepedt népnek a sivatagon 
is forrást fakasztani ós 40 év múlva, midőn a régiek las-
sankint elhaltak, ime egy a szabadságban nevelkedett 
erőteljes ifjú nemzedék állott Mózes vezérlete alatt, mely 
nem csak vágygyal, de képességgel is birt a szabadság 
földjén sátrát felépitni. 

Kövessük mi is Mózes példáját. Fordítsuk minden 
erőnket az ifjúság nevelésére, igyekezzünk nevelni egy val-
lásos, becsületes némzedéket s akkor mindazon baj, mely 
most mint „eves kelés" rágódik az egyházi élet testén, 
meg fog szűnni magától. Az idő sürget. Még ma nem késő. 
a holnapról ki sem állhat jót. Nekem tökéletes hitem ós 
meggyőződésem, hogy ha mi Összetett erővel egy közős 
tervnek szenteljük minden erőnket, s a maga körében min-
den pap tehetsége szerint lelkiismeretesen teljesiti a maga 
kötelességét, akkor nem csak X. ur, ki, azt hiszem, hogy 
élete delén álló, de móg idősebb emberek is megérhetik 
ama szép napot, midőn a mai közönbösségnek, vagy épen 
vallástalanságnak romjain fog megzendülni a hivő, a val-
lásos nép ajkain: Erős vár a mi Istenünk! 

E r c s e y S a m u , 
segédlelkész. 

T Á R G - A - . 

Könyvismertetés. 
Egyházi Beszédek. Irta Szilády János, hajai reform, 
lelkész. Első füzet. Szerző tulajdona. (.Kecskemét, Szi-

lády nál). 

Hó ! ez derekabb dal a többinél. 
Shakspere. 

Én vagyok-e elmaradva a világtól, másnemű fog-
lalkozások által az egyházi irodalom teréről elsodortatva, 
de évek óta nem emlékszem, hogy az egyházszónoklati 

téren felekezetünk részéről, valami feltűnőbb jelenség 
ötlött volna szemembe. A mi előmbe került, az többnyire 
középszerűség volt s nem igen ösztönzött arra, hogy e 
lapok olvasó közönségével, régi ismeretségemet: annak a 
révén újítsam meg. Annál nagyobb örömemre szolgál, 
most egy fiatal, de kitűnő készültségü egyházszónok, e 
téren valódi tehetség müvével foglalkozhatnom s egy 
szép lélek gondolkodásának és munkásságának valóban 
érett gyümölcsét mutathatnom be. Nem ugy teszem ezt, 
mintha azt hinném, hogy neki van szüksége az én bemu-



tatásomra; hanem, annyi idő után ismét egyszer e lapok 
olvasói elé lépve, én érzem szükségét, hogy valami ked-
ves újságot hozzak kezeimben, mint a távol földről visz-
szatérő utazó, barátjaiDak. 

Előszavát a fiatal szerző ezzel kezdi: Kiadom e be 
szédeket, mert méltóknak találtam őket a kiadásra. 
Őszinteségében kissé merésznek s igénylőnek látszó szó. 
Pedig természetes, hogy ha maga sem találta volna mél-
tóknak a kiadásra, nem bocsátotta volna közre. Nem is 
monija, hogy méltók, csakhogy ő móltóknak találta. Sze-
rencsére, elolvasva a kötetet, mi is azzal a benyomással 
teszszük le, hogy méltók voltak, nem csak kiadni, hanem — 
— a mi több elolvasni is. Ha valaki, mint én, az első egy-
két lap olvasása után a mottóban idézett shakspeare-i sza-
vakra fakad, s ha valaki huszonhat prédikációt egymás 
után el tud olvasni • az nem is mondhat egyebet rólok, 
mint azt: hogy méltók voltak rá. 

Valóban méltók. Szilády nem jár közönséges nyomokon, 
taposott országúton ; s még is sehol az erőltetettségnek, a 
csapongó képzelgésnek, a túlíeszitett szenvelgésnek semmi 
nyoma müveiben. Egy mélyen érző, elevenen költői s 
mégis teljesen nyugodt, meggyőződéseiben s világnézleté-
ben egyensúlyra jutott lélek szól e beszédekben. A ra-
jongásnak, legyen vallásos vagy költői, legkisebb része 

sincs abban a melegségben, szónoki hévben és bölcsészi 
emelkedettségben, mely Szilády e beszédeit oly jóltevőleg 
s hatékonyan lengi át. S b^r az irás (de nem betűi) 
alapján áll, egyenlően távol marad a doktrinairizmustól 
vagy dogmatikai spekulációktól, és a modern felületes-
ségtől, mely csak szavakat füz gybe s virágokban tetsze-
leg. Mig egyfelől leckéje értelmébe - egész összefüggésé-
ben — behat, s azt homiletikai szabatossággal tárgyalja, más-
részről nem marad annak betűszerinti szűk keretében, 
hanem majd történelmi, majd lélektani bepillantást vet a 
tárgyba, melyet fölvet s a kérdésbe, melyet maga elé 
állított. Például a nagypénteki (VII.) prédikációban, oly 
plastikai erővel s művészi alakítással rajzolt képét adja 
a Józrs halálakori Rómának, oly drámai hatálylyal ál-
lítja szembe Tiberiust Jézussal, hogy egy szellemdus tör-
téneti essayt vélnénk olvasni, ha oly eminenter keresz-
tyén s vallásos nem volna a szellem, s minden vonása 
az egész képnek, mely e kis remekmüvet, ha szabad e 
nagy szóval élnünk, megeleveníti. A pünkösti beszéd (IX.) 
talán érdekességben, de jelessógben nem áll hátrább en-
nél; a piinköst utáui pedig (X.) minden tekintetben, de 
kivált a Gamáliel rajzában, eléri azt. Majdnem vala-
mennyi beszédnek e kötetben, megkülönböztető sajátsága a 
források bővsége s összeegyeztetése, melyekből a szerző 
merit. Az első forrás, természetesen az irás; nemcsak a 
textus, kikapva, mintegy elmélkedési alapul, melyhez a 
prédikáló saját eszméit kösse, hanem a bibliai szellem 
teljes fölvételével magába, s a bibliai, nemcsak herme-
neutikai, tanulmánytól megtermékenyítve. Másik forrás a 
világi, különösen a történelmi tanulmány, mely annyi 
oldalról világosítja meg a bibliai kort s jellemeket. Szi-
lády nem fél, a bibliai idézetek mellett, világi írókból is 

idézni; de nem tarkítja velők előadását, hanem illus-
trálja amit a bibliából vett ; s idézetei összehangzanak 
szövegével. Majd képnek használja a nagy s keresztyén 
szellemüköltőket, mint pl. Dantét egyhelyt (94. 1.) nagy 
szerencsével, Aranyt, Tompát több ízben ; majd eszmét 
s inditást vesz tőtök, pl. a 64. lapon (a már említett 
pünkösti beszédben) Villemain „De la corruption des 
lettres romaines" (a római irodalom megromlásáról) ci-
mü munkáíából vett idézetében. Harmadik s a jelen 
esetben nem legszegényebb forrása, az élet, melyet saját 
tapasztalásai s külső ós belső élményei szemével néz, s 
melyből érzéseit és meggyőződéseit meriti. E részben 
elég a három fegyházi beszédre hivatkoznunk (XXII. 
XXIII. XXIV.), melyek a váci országos fegyintézet rab-
jai előtt voltak elmondva, s annyira magukon viselik a 
közvetlenség, öngondolkodás és a hallgatósága szükségei-
től áthatottság bélyegét, hogy e tekintetben nemcsak a 
kötetnek, hanem egész egyházi beszéd-irodalmunknak is 
méltán sorolhatók legjelesebb termékei közé. Az első, a 
beköszöntő, oly édes, megható, igazán jézusilag bivó 
hangon szól, hogy az olvasó, ki nemcsak maga nem volt 
soha fegyházi lakos, de az ottani setét világot talán nem 
is ismeri, melybe a világosság csak a sürü rácsos abla-
kon, s az élet és menny vigasza csak a bűntudat s ré-
mes visszaemlékezések fátyolán szűrődik á t ; az olvasó, 
ha ismeri az emberi szivet, e beszédet nem olvashatja 
megindulás nélkül. A második beszéd a húsvét evange-
liomát a börtön e kétes fél világában tüutsti föl, meg-
törve az örök fényt, de a vigasztalás könyeíben törve 
meg. A harmadik, búcsúbeszéd a börtöntől, e remekül 
választott tételre : (LXIX. Zsolt. 26.) „ Legyen palotájok 
puszta és hajlékukban ne legyen lakos"; de e beszéd 
előtt némi habozással áll meg Ítéletünk. Rá kell olvas-
nunk az előbeszéd e szavait: „itt-ott található a szo-
kottnál keményebb hang, kifejezés, gondolatmenet, mind-
ezt én, m ó d j á v a l a l k a l m a z v a , a fegyencekre 
nézve jó hatásúnak tapasztaltam. Szívesen tűrik azok, 
bár kényesebbek mint más hallgatóság, szívesen tűrik a 
legmerészebb operációt is, csak részvétet s jó szándékot 
lássanak benne." A jó szándék, kétségkívül, nem hi-
ányzik e beszédből. A részvét is benne v an, bizonyára, 
de az elkeseredés fokán már. Aztán a szerző mondja: 
" m ó d j á v a l a l k a l m a z v a " . Nincs saját tapasztalá-
som e téren, de félek: itt a mód és mérték nincs kellő-
leg megtartva. Értem, érteni vélem a szerzőt. Keserű 
tapasztalatai lehettek; igazán szivén viselte hallgatói 
(a fegyencek) sorsát, lelki üdvét ; utolsó szavával, mikor 
sorsa másfelé hivta, nagy, mély, erős, maradandó benyo-
mást akart tenni reájok. Mindez kimagyarázza e beszéd 
keserű, a szokottnál valóban sokkal erősebb hangját ; de 
nézetem szerint nem igazolja egészen. Az alapige átok 
alakja, a fegyencházra viszonyítva áldást foglal magá-
ban : hogy az legyen üres, ne legyenek lakói, tehát fogy-
jon a földről a bün. De a szerző, szive fájdalmában ez 
áldást az átok keserűségéből nem tudta kivetkeztetni. 
Áldása a kétségbeesés sóhaja csak, egy sugára nélkül 



a reménynek. E beszéd olvasása nagy hatást tett rám, 
talán nagyobbat mint a többiek. Megsajnáltam nemcsak 
a fegyenceket, kik közt a szerző oly kéteégbeejtő tapasz-
talatokat szerzett, hanem a szerzőt is, hogy e kétségbe-
esésben a vallásos remény egy vigasztaló sugára sem birt, 
behatolni szivébe. Beszéde szép mü, versenyezhet a kö-
tet bármelyikével; de az egyetlen, melyben a szerző 
elveszti egyensúlyát s az igehirdetőnek fölébe kerül benne 
a gyarló ember. A beköszöntő beszéd józusi hangjához 
nem illik ez elkeseredett hang, mely erősebb mint bármi 
feddés lehetne. 

Nem célom egyenként elemezni, vagy csak fölemlí-
teni a Szilády gyűjteményében foglalt 26 beszéd mindeni-
két. Alig van kőztök, mely egy vagy más tekintetben, s több 
van, mely minden tekintetben kiváló figyelmet s dicsére-
tet érdemel. A nehéz erkölcstani kérdések, melyek például 
a H i t ós j ó c s e l e k e d e t (XV.), vagy Az e l s ő e s e t 
(XVII.) cimü beszédekben épen oly alapos bibliai felfogás-
sal, mint fölvilágosult szellemben tárgyaltatnak s oldat-
nak meg ; a szép és remek bibliai jellemrajzok, minők a 
már emiitett Gamalielén kivül B ö l c s S a l a m o n 
(XVIII.) vagy a V i r á g v a s á r n a p i (VI.) beszédben a 
farizeusok s a Krisztus jellemképe s a vallás-bölcsészi 
felfogás, mely pl. a XII. ( M i k é p v á l t o z i k az e m -
b e r b e n s ö t é t s é g g é a v a l l á s ? ) , a XIII. ( M i k é p 
a t u d o m á n y ? ) s a XIV. ( I s t e n é s v i 1 ág) beszédek-
ben nyilatkozik, oly dicséretest érdemel épen mint más-
felől a gyakorlati szellem a F a r s a n g i (III.), B ö j t i 
(IV.), vagy a V á s á r a z é l e t (XI.) beszédeket oly 
átalánosan használhatókká teszi. 

Homiletikai tekintetben Í3 minden dicséret illett 
meg a beszédek legnagyobb részét. Bennök a felosztás 
mindenütt természetes, többnyire szövegszerű, gyakran 
meglepően is sikerült. A kidolgozás, a nyelv zamatos, 
erőteljes, világos ; néhol költői s szónoki emelkedettség-
gel. S mindenek fölött: e g y é n i . E pontra kell még 
egy megjegyzést tennem. Élőbeszédében a szerző azt mondja: 
„Nem volt célom oly beszédeket adni, melyek minden kö-
rülmények közt, a gyülekezet műveltségére s a pap egyé-
niségére való tekintet nélkül betanulandók és alkalma-
zandók legyenek. Ily beszédeket kivánni sem jó, irni 
sem. Körülményeinket, gyülekezeteinket s magunkat igno-
rálni, megtagadni, nemcsak hogy nem szükséges, de nem 
is szabad. Én irtam és beszéltem saját egyéniségem s hely-
zetem szerint." Helyes. Addig a határig t. i. a hol a pap 
nem a Krisztust, hanem magát prédikálná. Prédikáljuk 
a Krisztust, de azt a Krisztust, a ki bennünk, a magunk 
lelkében él. Szilády e határt sehol sem lépte át ; s azért 
a kik beszédeit használni akarják, vegyék tekintetbe figyel-
meztetését , hogy „használják s módositsák e beszé-
deket, saját körülményeik s egyéniségök szerint." 

Függelékül két halotti beszédet is ad. Az első (XXV. 
M á r k u s E l e k p e s t i t a n á r s i r j á n á l ) csino-
san irt s szívhez szóló, egyébiránt igénytelen s tartalmi-
lag kisebbszerü sirbeszéd. A másodikról (XXVI. K o n t r a 
J á n o s pesti egyh.-m. esperes fölött) e lapokban már 

egyszer elmondtam nézetemet s ahoz most sem teszek, sem 
el nem veszek belőle semmit. 

A kötet címlapján ez áll : E l s ő f ii z e t. A mon-
dottak után csak óhajtanunk Kell, hogy az első füzetet mie-
lőbb második s több is kövesse, mert nem kételkedünk 
kimondani, hogy a Tompa- és a Robertson-, Révé?z-féle be-
szédek óta ily irodalmilag is méltánylandó egyházszó-
noklati gyűjtemény nem jelent meg felekezetünk körében. *) 

S z á s z K á r o l y . 

Szőrszálhasogatások. 
A Prot. Egyh. és Isk. Lap mult és harmadévi fczá-

maiban Szentkuty Károly ur, a cikkem fölibe irt cím 
alatt, a gyakorló lelkészt igen közelről érdeklő, több 
gyakorlati kérdést vetett fel e becses lap olvasói előtt. A 
tárgyak minden oldalról komolyan meg lettek vitatva. E 
meghányás-vetés által az illetők sok kételyt eloszlattak ; 
bonyolult ügyekre világot deritettek s megmutatták azok 
elintézésére nézve a helyes, egyenes utat. 

Ily véleménynyel vagyok a mult évi „szőrszálhaso-
gatásokra" nézve is. S azt hiszem, hogy nemcsak én, ha-
nem rajtam kivül mások is sokan haszonnal olvasgatták 
amaz emiitett fejtegetéseket. 

Minthogy már igy vélekedem s igy gondolkodom, 
óhajtom is a magam részéről, miként a többször emiitett 
és megnevezett rovat e lapban a gyakorlati kérdések 
megbeszélésére s ha szükséges megvitatására is fentartas-
sék, ha t. í. óhajtásom a nt. szerkesztőség elveivel ösz-
szeütközésbe nem jő. Nézetemet, illetve óhajtásomat azzal 
is indokolom, ha ugyan ily közérdekű dolognak is szük-
sége volna a részletes indokolásra, hogy lelkészi értekez-
leteink, a sokszori sürgetés dacára is, kevés számmal 
vannak ; pedig az ily irányú, gyakorlati kérdések tárgya-
lására alkalom itt lenne leginkább. Minthugy ily egylet-
tel egyházmegyénk részéről sem dicsekedhetem : kényte-
len vagyok az alábbiak közlése végett a nt. szerkesztő-
ségtől e becses lapban helyet kérni. 

*) Nem állhatjuk meg — különben is kezünkben levén 
nekünk is már a toll ezen mű ismertetésére — hogy részünk-
ről is ki ne fejezzünk örömünket ezen mű megjelenése felett, mely-
nél kedvesebb húsvéti ajándékot régóta nem kapott hazai egyházi 
irodalmunk. Azok után a keserűségek után, melyek keblünket mos-
tanában el-elöntötték, olvasva majd egyik majd másik lapban, 
majd hivatalos okmányokban a protest. lelkészek ellen felhozott kü-
lönféle panaszokat, oly jól esett olvasnunk e gyűjteménynek mind-
járt első beszédét, a beköszöntő beszédet, melyben oly egyszerűen 
nemes prot. lelkészi programmot találunk az őszinte meggyőződés, 
a bensőiesség valódi hangján. Oly édes érzet szállja meg ennek el-
olvasása után keblünket, s akaratlanul is érezzük, hogy bárminő 
keserű panaszok emeltessenek is a mai lelkészek ellen, de vannak 
még — miként az Ur vigasztalá Illést — öt ezeren, kik nem haj-
ták meg térdeiket a kor uralkodó bálványai előtt. S a ki ezen 
első beszédet elolvasta — legyen az egyházi vagy laicus, — mer-
jük állítani, hogy a könyvet nem teendi le, mig végig nem olvasta 
a szép, tiszta, egészséges magyarsággal ir t beszédeket. Szerk. 



Midőn az előlirt rovat-cimet felújítom e lapban s 
az olvasónak emlékezetében: két tárgyat hozok a nyilvá-
nosság elé köztudomás-, ha tetszik vitatás végett. 

Az egyik ez: midőn egy vőlegény, házasulandó ifjú, 
nem a saját lakta falujából, hanem más községből,— akár 
szomszédos, akár távoli község legyen az — szándékozik 
feleséget hozni magához: kell-e neki a saját lelkészétől 
kivett s hitelesen kiállított „ h i r d e t é s i b i z o -
n y í t v á n yft-on kivul „ k e r e s z t l e v e l e t " is 
váltani s vinni az eskető lelkészhez, t. i. menyasszonya 
lelkészéhez ? 

Vannak, kik mindkét okmányt szükségesnek tartják 
és kiadják, természetesen külön dijért ; vannak ismét lel-
készek, kik a hirdetési bizonyítványnál többet sem nem 
kívánnak az esketendőtől, sem maguk ezen kivtil egyebet 
m a g u k t ó l , vagyis ha erre különösen fel nem szó-
littatnak, nem adnak az elbocsátott vőlegénynek. 

S éppen ezen kétféle eljárásból fejlik ki a zavar, a 
kellemetlenség, egymás-kisebbítés stb. mint a példa mindjárt 
bizonyítani fogja. Engemet is e körülmény ösztönzött arra, 
hogy ez ügyet ide hozzam. És ilyen lehet sok, több is 
szerte a hazában. A példa ez. Egy lelkész kiad az elbo-
csátott vőlegénynek egy hitelesen kiállított hirdetési bi-
zonylatot. Ez megy a menyasszony lelkészéhez esküdni. 
De az eskető lelkész keresztlevelet is kér. Nincs ; a mi 
papunk azt nem szokott adni, íiangzik a rövid válasz. Az 
a pap „tudatlan" : replikázik a tisztelendő. 

„A mi lelkészünk azt mondja, hogy a keresztlevél 
költségszaporitás s a hirdetési bizonyítvány mellett feles-
leges ; mert ha a házasság ellen gátló akadály adta volna 
elő magát, akkor ki sem hirdet; vagy ha kihirdet is : 
bizonyítványt nem ad ; vagy ha kényszerítik, hogy adjon, 
az akadályt megnevezi benne". 

„Elég"! vág viszsza az eskető pap, s megy a nász-
nép esküvőre. 

Midőn a két községbeli népség hazamegy a lakodal-
mas házhoz, ott első beszéd-tárgy a két lelkész eljárása. 

„Hát csakugyan oly „tudatlan" az a kelmetek 
papja," indítja meg a beszédet a helybeli. 

„Hisz ez a kelmeteké meg csak egy huzó vonó; 
csak azért ád ós kér keresztlevelet, hogy magának hajt 
vele hasznot" stb. 

Látnivaló e példából, — az idei farsangi időszakból, 
praxisból van merítve, s hitelességéről alólirott kezeskedik,— 
látnivaló ebből, hogy a két lelkész s általában a lelké-
szi-kar húzza a rövidebbet. A lelkész iránt táplált tisz-
telet s a benne helyezett bizalom csökken. Ez pedig ugy 
tartom, érdemel egy kis figyelmet. 

Ha már benne vagyok az elbeszélésben, folytatom a 
tárgy tüzetes fejtegetését. Elmondom egyúttal saját véle-
ményemet is. 

Elegendő-e tehát a fennforgó körülménynél a h i r -
d e t é s i b i z o n y í t v á n y , vagy külön k e r e s z t -
l e v é l is szükséges ? 

Előbb nézzük: mit bizonyít a keresztlevél ? 

Azt, hogy a vőlegény mikor, melyik esztendőben 
született; közvetve: ha valyon a hadkötelezettségi tör-
vénynek eleget tett-e vagy nem. Egyebet, a felhozott 
esetben, semmit. Mert egyébre voltaképpen az eskető lel-
késznek szüksége sincs. A mire szüksége van, azt bizo-
nyítják a tanuk. 

Hát a hirdetési bizonyítvány ?! Igazolja a vőlegény 
kilétét, születési s lakóhelyét, a hirdetés megtörténtét, s 
azt, hogy e célbavett házasság ellen, a vőlegény részéről 
s e m m i gátló akadály fel nem merült. Ha s e m m i ; 
tehát hadkötelezettségi sem. Egyszóval ez igazol: m i n -
d e n t . 

S midőn egy lelkész aláir egy okmányt, ily sza-
vakkal ez esetben: „ h i v a t a l o s h i t e l e s s é -
g é t i g a z o 1 o m, — t. i. az előbbi pontban felsoroltaknak, 
— s n e v e z e t t v ő l e g é n y r é s z é r ő l a z ö s z -
s z e e s k e t é s t v é l e m é n y e z e m," ebben többé 
kételkedni nem szabad ; legalább én annak szeretem tartani 
a lelkészt, kinek személye iránt a bizalom olyan legyen, 
hogy ha azt állítja: u g y ! abban többé kételkedni oka ne 
legyen senkinek. 

De hogy az illető eskető lelkésznek semmi kétsége 
a hadkötelezettség iránt ne legyen, ki lehet irni a bizo-
nyítványban a vőlegény születési évét is; hanem külön 
keresztlevél kiállításával költséget okozni szerintem nem 
szükséges. Ha t. i. ezt valamely különös eset nem 
igényli. 

Igaz, hogy a csekély papi jövedelem mellett a ke-
resztlevél kiállításáért járó 1 ft nagyon ránk fór, igaz! 
De midőn dolgozunk, nem szabad felednünk akkor sem, 
a mit hirdetünk, prédikálunk! Nem szabad felednünk, 
hogy: „ N e n é z z e k i k i c s a k a m a g a h a s z -
n á t . . . " 

Én ugy tartom a magam részéről, hogy a hivata-
los kellékekkel felszerelt és ellátott hirdetési bizonyít-
vány, k ö z ö n s é g e s esetekben, az eskető lelkész kezé-
ben elegendő okmány minden előjöhető esetekre nézve. 
R e n d k í v ü l i eset, midőn a vőlegény külföldi, mesz-
sziről származott s több hasonló eset, melyeknél az eljárás 
már más-

Szóljanak mások is e tárgyhoz, hogy eljárásunk e 
tekintetben egyöntetű legyen s a hallgatók a „tudatlan" 
s „huzó-vonó" cimezgetésekre jogosítva ne legyenek. A 
tudatlanságra vonatkozólag: úgyis holtig tanulnunk kell ! 
Ez volt egyik okom, a miért szólottam. A másik im itt 
következik. 

Kiskorú s gyámság alatt levő ifjaknak — ha a 
hadkötelezetiségi törvény megengedi, más szóval: ha a 
harmadik korosztályon tulmentek, — van-e szükségök a há-
zasságkötésnél nagykorusitási engedélyre ? Polgári törvé-
nyek szerint ugyanis kiskorú egyének, kik életök 24-ik 
évét még be nem töltötték, nagyobb fontosságú ügyeik-
ben, mint peld. birtokeladás stb. önmaguk jogérvényesen 
nem határozhatnak, az árva-szék beleegyezése nélkül. A 
házasságnál nagyobb horderejű életkérdés nincá az élet-
ben : határozhat-e s választhat-e élettársat magának a 



gyámság alatt lévő i f jú? Ott van a törvényszék által 
kinevezett, illetőleg a felterjesztésre elfogadott gyám ! — ezt 
veti ellen az olvasó. Tudom. De ennek a gyámnak sok-
szor saját érdeke — a mi fődolog mai világban — ugy 
hozza, hogy helybenhagyja, sőt elősegíti az ifjú, gyám-
sága alatt levő ember házasságát. Ennek aztán csak 
később nyilik fel a szeme, midőn egy kis élettapaszta-
latra tett szert, s akkor látja be, hogy házassága roszul 
ütött ki s akkor látja be azt is : miért akarta ezt igy az 
ő gyámja! Ekkor pedig már késő. Elkomolyodik az ön-
zetlen, igazságbzerető s lelkiismeretes ember, ha az érdek-
ből kötött s szerencsétlenül kiütött házasságokra tekint s 
a kiskorúakat, kiket más oldalról már eléggé meghúztak, 
legalább ez ügyben óhajtaná a „gyámok" „ é r d e k e i" 
ellen biztosítani. Az Ariadne-fonalra itt is szükség volna. 
Ez utóbbi tárgy nem tartozik szorosan a papra, de némi 
részben ő rá is. Gondolkozzanak ezek felett, a kik sze-
retik a gondolkodást és szóljanak a dologhoz 

GÖRŐMBEI PÉTER. 

B E L F Ö L D . 

Nagytiszteletü szerkesztő u r ! Engedje meg, hogy 
jelen igénytelen soraimnak, becses lapia hasábjain tiszte-
letteljesen helyet kérjek. Nem, mintha valami világra 
szóló nagy fontossággal birna a tárgy, melyről ez alka-
lommal irni akarok, de mert a lap hitelére s a közlés 
hűségére — egyéb okokat mellőzve — mindenesetre be-
folyással van. 

Még el sem foglalám jóformán mint esperes a zöld 
asztalnál helyemet, csak hamar a körülmények sejdittetni 
kezdették velem, hogy aligha többször föl nem cserél-
tetnek Pap Károly és Papp Gábor nevek egymással. S 
csakugyan mindjárt lehetett alkalmam ezt tapasztalni 
a gyűlést követett ebéden. 

Még inkább tapasztaltatta azt velem, a Prot. egyh. 
és isk. lap f. évi 3-ik száma, a holott is a 85-ik lapon, 
a 8-ik bekezdés 2-dik sorában e szavak olvashatók: Pap 
Károly esperes óhajtaná, ha a tanfelügyelők vallásfele-
kezetek szerónt neveztetnének ki. Már engedelmet kérek; 
de ezt nem Pap Károly bihari, hanem Papp Gábor ér-
melléki esperes jelen sorok irója mondotta. Hogy Pap 
Károly esperes nem is mondhatta, ennek egyszerű oka : 

mert a gyűlésen nem is volt jelen. Tanuk lehetnek erre 
nézve: Hajnal Abel esp., ki e tárgyban ellenem, s 
Révész Imre ur, ki mellettem nyilatkozott. 

Más közlési hibát is vettem észre a 82-ik lap 5-ik 
bekezdésnél, hol Segesvári mint világi küldött említtetik, 
pedig ugy tudom, hogy a tisztelt egyén nem világi, 
hanem egyházi férfiú, kántorjánosi-i ref. lelkész s ez 
időtájban a nagykárolyi egyházmegye képviselője. Me-
lyek kiigazítása után maradtam hazafiúi üdvözlettel Ér-
köböl kúton marc. 18. 1874. 

P a p p G á b o r , 
ref. lelkész s. esperes. 

Külföldi egyház és iskola. 
A z o s z t r á k b i r o d a l m i t a n á c s képvi-

selőházának márc. 17-ki ülésében S t r e m a y r vallási és 
közoktatásügyi miniszter a v a l l á s a l a p m e g a d ó z t a -
t á s á r ó l szóló törvényjavaslat feletti általános vitában 
következő figyelemre méltó beszédet tartotta: 

„A jelen törvény ellen felhozott elvi ellenvetéseket 
a következőkbe lehet összefoglalni: „Egyházi adókat nem 
lehet a pápai szentszék engedelme nélkül behozni." Az 
is mondatott, hogy az egyházi javadalmak megadóztatása 
által az államkormány az egyház belügyeibe avatkozott, 
de én itt kénytelen vagyok a történelmi térre lépni és 
constatálni, hogy Ausztriában egy század óta az állami 
pénzügy és az egyház között oly viszonyok fejlődtek ki, 
melyek az államkormányra bizonyos kötelezettségeket 
róttak ugyan, de viszont annak megfelelő jogokat is biz-
tosítottak. És ez a vallási alap. 

Az egyházi ügyekbe való beavatkozást nem látnak 
abban, ha az állam a vallási alapnak netán elégtelen 
volta miatt unnak kiegészítését illetőleg helyette a fize-
téseket eszközli, de bezzeg, mihelyt az állam a szükség-
letek fedezéséről gondoskodik az egyházjavakból, akkor 
már rögtön azt mondják, hogy belenyúlt az egyház bel-
ügyeinek megközelithetlen körébe. (Élénk helyeslés.) 

Ezután áttért szónok azon alapelvek fejtegetésére, 
melyeken a tvjavaslat nyugszik. Először is a tvjavaslat 
egy adót hoz be a javadalmi és kolostori jövedelmek után, 
de nem a vagyon után. Egy másik fontos alap-és vezér-
elve e javaslatnak, hogy az a d ó k i z á r ó l a g e g y -
h á z i c é l o k r a é s f ő l e g a z a l s ó b b 1 e 1-
k é s z k e d ő p a p s á g h e l y z e t é n e k j a v í t á -
s á r a f o r d í t a n d ó . (Élénk helyeslés balról és a 
centrumban.) Ez által különbözik ez adó minden jövedelmi 
és általában minden adótól. Ez a javaslat s a r k p o n t j a 
és ezt a tegnapi szónok urak óvatosan és teljesen agyon-
hallgatták. 

M i n ő a z a l s ó c l e r u s h e l y z e t e A u s z -
t r i á b a n ? Nem máról és tegnapról, hanem évtizedek 
óta folynak a panaszok, felszólalások az ország minden 
részéből, minden zegezugából, el is hatottak azok a pana-
szok ugy az egyházi, mint a világi kormányzat füleihez, 
de mindeddig minden siker nélkül. 

A p ü s p ö k i k a r a concordatum alapján oly hely-
zetben volt, hogy e kérdést valóban nemcsak behatólag 
tanulmányozhatta, hanem igazság szerint szabályozhatta 
és megoldhatta volna, oly kormánynyal állott szemközt, 
mely bizonyára az episcopatus minden javaslatára ráál-
lott volna. De m é g i s m i t ö r t é n t ? Semmi! Már 
most uraim rajtunk a sor, hogy e kérdést ne hosszas 
tárgyalások által elnapoljuk, hanem gyors tevékenység-
gel megoldjuk. 

Ugy is azok, kik valóban naphosszant fáradnak az 
állam és egyház valódi érdekében, hiában kopogtattak 
eddig a törvényhozás ajtaján. 



A birodalmi törvényhozás már 1872-ben belátta, 
hogy az alsóbb lelkészkedő papság helyzetén okvetlen és 
gyorsai! segitni kell. Azért mindkét ház e célra 500,000 
frtot szavazott meg. De ez nem bizonyult elégségesnek s 
mi természetesebb mint az, hogy a gazdagabb javadalma-
kat kell megadóztatni a szegényebbek fölsegélésére, annál 
is inkább, mert maguk a püspök urak is többször han-
goztatták, hogy egy kis áldozatkészség lenditni fog az 
ügyön. Hanem azért persze ők nem lenditettek semmit, 
nyakig dúskáltak vagyonúkban, és hagyták nyomorogni 
alsóbb papjaikat, kiken tulajdonkép a lelkészkedés és a 
papi hivatás egész súlya nehezült és nehezül. (Viharos 
tetszés.) E g y e t l e n e g y f é n y e s k i v é t e l t ké -
p e z a b é c s i é r s e k , (Rauscher), ki érseki megyéje 
szűkölködő papsága fölsegélésére nemcsak egy birtokot 
adott el, hanem még saját vagyonából is 80,000 frtot 
adományozott. 

Fájdalom, e példa csak magára áll. Itt tehát, mi-
után a főpapság áldozatkészségétől általában semmit sem 
lehet és lehetett várni, e törvényre okvetlenül szükség volt. 

Igen ügyesen és talpraesetten érinté a miniszter azt 
az egetverő ultramontán nagy szájaskodást, melyet főleg 
fiatalabb papoknál tapasztalni. Ezt szónok a papság egy 
részének v a l ó b a n n y o m o r u l t anyagi helyzetéből fejti 
meg, clerikalis eszeveszett szájaskodások által óhajtván 
feltűnni és h e l y z e t ö k ö n j a v i t n i . (Helyeslés balról.) 

Szavait igy végzé : Tekintsenek el önök e javaslat ne-
taláni pénzügyi hiányaitól, és szavazzák meg azt mint 
oly gyors segélyt, melyet szükségesnek tartunk mindannyian 
oly állapotok orvoslására, melyeket társadalmilag szomo-
rúaknak , politikailag pedig veszélyeseknek kell jelez-
nünk. (Élénk tetszés balról és a centrumban.) 

A pápának lapunk utóbbi számában emiitett e n c y c l i -
k á j a , melylysl újból figyelmeztette a világot,hogy a mó-
déra miveltséggel, s alkotmányos szabadsággal a pápai 
szék soha ki nem fog s ki nem tud békülni, — a kö-
vetkező : 

Kedvelt fiaink, a bibornokokhoz, ós tiszteletreméltó 
testvéreink, az osztrák császári birodalom érsekei ós püs-
pökeihez ! 

IX. P i u s p á p a 
kedvelt fiai és tiszteletreméltó testvéreinek üdvözletét ós 
apostoli áldását ! 

Alig adtuk m. é. nov, 24-diki levelünkben a katho-
likus világnak tudtul a nagy üldözést, mely az isten egy-
háza ellen Poroszországban és a Svájcban irányult, máris 
szomorúságunkra uj aggodalmat keltenek bennünk egy 
másik jogtalanságról hozzánk érkezett hirek, mely ugyan-
ezen egyházat fenyegeti, mely isteni vőlegényéhez hason-
lóan valóban szintén azon jóslati mondással elpanaszol-
hatja : „Sebeimet uj fájdalmakkal tetézték." 

Ezen méltatlanság annál súlyosabban ér minket, 
minthogy Ausztria kormányától származik, mely azelőtt 
mindig a keresztény állam legfontosabb korszakaiban de-
rekasan támogatta az apostoli széket a katholikus vallás-

ért folytatott harcban. Mégis ez országban már néhány 
év előtt oly törvények és rendeletek bocsáttattak ki, melyek 
ellenkeztek az egyház legszentebb jogaival ós a legünne-
pélyesebb szerződésekkel, és melyeket mi tisztelendő test-
véreinkhez, a bibornokokhoz 1868. évi junius 22-én tartott 
allocutiónkban kárhoztatni és érvényteleneknek kijelenteni 
hivatalos kötelességünknek tartottuk. Most azonban a csá-
szárság képviselő-testületeiben oly törvények terjesztetnek 
elő megvizsgálás és elfogadás végett, melyek világosan 
oda irányozvák, hogy a katholika egyház urunk Jézus 
Krisztus rendelete ellenére a legveszélyesebb rabszolgaságra, 
és egészen az államhatalom önkénye alá vettessék. Mint-
hogy azonban az egyházi birodalom csudálatos hatalma 
magától Krisztustól származik, és egészen különbözik és 
független a politikai uralomtól, azért Istennek ez országa 
a földön egyszersmind az egész emberi társadalom fölötti 
uralmat képezi, és megszilárdittatik és kormányoztatik sa-
ját törvónyei és jogai által, felsőbbjei által, kik szem előtt 
tartják, hogy a lelkekért számot kell adniok, nem a pol-
gári társadalom főnökeinek, hanem a legfőbb pásztornak, 
Jézus Krisztusnak, a ki által a lelkipásztorok és tanitók 
rendelve vannak, és semmiféle világi hatalomnak a lelkek 
üdvösségeért való szolgálatban számadással nem tartoznak 
Mivel pedig az egyház szent fejére van ruházva az uralom ? 

azért minden hivÖnek, az apostol intése szerint, köteles-
sége nekik engedelmeskedni és magát alávetni, ós azért is 
a katholikus népek legszentebb jogát képezi az, hogy az 
isteni tan és az egyházi törvény követésének ezen köteles-
ségében az államhatalom által ne gátoltassanak. 

Nemsokára tisztán meg fogjátok ismerni, kedvelt fiaim 
ós tisztelendő testvéreim, mily súlyosan megsértetett az egy-
háznak ezen isteni joga, mily elviselhetlen az apostoli szék, 
a szent atyák ós maga a katholikus nép jogainak felfor-
gatása, mely ama törvények előterjesztésében rejlik, me-
lyek az osztrák parlamentben jelenleg tárgyaltatnak, és 
nyilvánosan kihirdetendők lesznek. Mert ezen törvények 
szerint Jézus Krisztus egyháza úgyszólván minden irány-
ban és a hivek vezetésére vonatkozó minden cselekményé-
ben a világi hatóságok felsőbbségónek vau alávetve, sőt 
ez azon indokolt jelentésben, mely a törvényjavaslatok 
célját és hatályát magyarázza, világosan és elvileg ki 
van mondva. Kijelentetik abban továbbá, hogy a világi 
kormány feladata, ugy a világi, mint az egyházi téren való 
souverain törvényhozó hatalmánál fogva az egyházat is 
felügyelet alatt tartani, csak ugy, mint a birodalom hatá-
rain belül fennálló különböző világi és tisztán emberi tár-
sulatokat. 

Ily módon a világi kormány magának követeli egy-
részt a katholika egyház alkotmánya és joga íölötti Íté-
letet, ós döntést, másrészt annak legfőbb vezetését, és azt 
részint saját törvényei s rendszabályai, részint az egyház 
azon férfiai ellen, kiket magának alávetett, akarja gyako~ 
rolni. Ez által azonban amaz intézmény szent hivatala és 
hatalma, melynek feladata az egyházat kormányozni, 
a kegyelmet osztogatni, ós a keresztény hitet megszilár-
dítani, földi uralomnak vettetnék alá, Ilynemű bitorlás 



ellenében katholikus jog és hit szerint igy válaszol a nagy 
Ambrózius : „Mondják, hogy a császárnak minden szabad, 
az övé minden. Én felelek: Ne akarj isteni dolgokban 
uralmat gyakorolni , ne akard magadat felmagasztalni, 
hanem szolgáld az istent. Meg vagyon irva : Adjátok meg 
Istennek, ami az Istené, a császárnak ami a császáré. A 
császáré a palota, a pápáé az egyház" 

A mi pedig azon törvényeket illeti, melyeknek az 
indokolt jelentés bevezetésül szolgál, azok ugyan, a leg-
újabb porosz törvényekkel összehasonlítva, valamivel mér-
sékeltebbeknek látszanak, valóságban a zonban ugyanazon 
szelleműek és jellegűek, és a katholika egyházat Auszriá-
ában ugyanazon veszedelemmel fenyegetik. 

Nem akarjuk e törvények egyes szakaszait követni; 
azonban nem mellőzhetjük hallgatással azon rendkívül 
súlyos sérelmet, melylyel e törvényjavaslat által mi ma-
gunk és az apostoli szék, valamint ti, kedvelt fiaim és 
tisztelendő testvéreim, és továbbá ama birodalom egész 
katholikus lakossága illettetik. És ugyan egy 1855-ben 
közöttünk és a legfelségesebb császár között kötött, és 
ugyanazon katholikus fejedelem által ünnepélyes szerződós 
által megerősített ós az egész birodalomban köztörvény -
képen kihirdetett egyezmény a birodalom képviselő tes-
tületei indítványára meg fog szüntettetni ós érvény-
telennekfog nyivánittatni, és pedig a nélkül, hogy az apos-
toli székkel előzetesen tárgyalások folytattatak volna, sőt az 
általunk emelt jogo^ kifogások teljes megvetésével. Akkor, 
mikor a hit még általános volt, még nem tehették meg 
és nem is merték megtenni a kísérletet; most azonban, 
a dolgok emez igen szomorú állása mellett, megteszik a 
kísérletet ós elkészülnek vele. Egy ünnepélyesen kötött 
sztrződés ilyetén megsértése ellen előttetek, kedvelt liaim 
és tisztelendő testvéreim, újra és újra tiltakozunk; ós mi 
hirdetjük és lelkünk legmélyebb fájdalmával roszaljuk 
ezen, az egész egyház ellen elkövetett sértést, mivel acon-
cordatum megszüntetésének, és a többi ezzel összefüggő 
törvényeknek oka és mentsége vakmerően a vatikáni egye-
temes zsinaton a kinyilatkoztatott tanról kimondott bizo-
nyítékokra vezettetik vissza, és mivel maguk ezen katholi-
kus dogmák istentelen újításoknak és a hit ós a katholi-
kus egyházalkotmány megszorításának neveztetnek. Ha 
vannak is némelyek osztrák uralom alatt, kik ily rossz-
akaratú magyarázatokkal a katholikus hitet megvetik, még-
is védi azt és vallja dicső ősei példájára a fenkölt feje-
delem, ós vele együtt az egész császári ház, védi és vallja 
a lakosság túlnyomó része, melynek számára az ilyen 
magyarázatokkal ellátott törvények hozatnak. 

Most — miután az ünnepélyes szerződés, melyet a 
felséges uralkodóval kötöttünk, a melyben ugy a lelkek 
üdvösségéről mint az állam javáról gondoskodva volt, tud-
tunk és akaratunk nélkül megsemmisíttetett, uj törvényt 
akarnak hozni, és a világi uralom számára uj hatalom 
igényeltetik, hogy az saját teljhatalmából határozhasson és 
dönthessen, a mint lelki és egyházi ügyekben jónak 
látja. 

Ez által az céloztatik, hogy a javaslatba hozott 
törvények által az egyháznak sórthetlen szabadsága a lel-
készkedés, a hivek vezetése, a nép és a papság vallási 
oktatása, az evangelikus tökéletességre szükséges élet, ós 
javai igazgatása, sőt birtoka tekintetében is jogtalan kö-
telékek által gátoltassék és akadályoztassék, a katholikus 
tanba zavar hozassék, az egyháztól való elszakadás elő-
mozdittassék, felekezetek alapítása megkőnnyittessék, és 
igazi keresztény hit ellen irányzott összeesküvés törvényes 
oltalomban részesittessék. 

Számos észrevételeink volnának az iránt, mely "és mily 
káros következményektől kell tartani, ha ezen törvények 
érvénybe lépnek ; de a ti eszélyességtek, kedvelt fiaim és 
tisztelendő testvéreim, sem nem lehet ez iránt kételyben, 
sem nem hagyhatja azt figyelmen kivül. Mert e törvények 
által majd valamennyi egyházi hivatal és jog, sőt a lelki-
pásztori kötelességek gyakorlata is oly annyira alávettet-
nének a világi hatalomnak, hogy az egyházi elöljárók, azon 
esetben, ha az uj törvényeknek alávetnék magukat, — a 
mi valószínűleg nem fog megtörténni, — egyháztarto-
mányaikat nem kormányozhatnák többé az egyház szabá-
lyai szerint, a mi iránt pedig felelősséggel tartoznak az 
Isten előtt, hanem kénytelenek volnának azt a világi ha-
tóságok kénye-kedve ós tetszéséhez alkalmazni. 

Mi várható továbbá azon törvényjavaslatoktól, melyek 
a vallási társulatok elismeréséről intézkednek ? E törvény-
javaslatok káros hatása és ellenséges szelleme oly kirivó, 
hogy mindenkinek önként be kell látnia, hogy azok a val-
lási társulatok kárára ós romlására terveztetnek. A világi 
javak iránti rendelkezés pedig alig különbözik a nyilt rab-
lástól. Mert, ha e törvényjavaslatok törvónynyó fognak válni, 
a világi hatalom birtokába fogja e javakat keríteni, s fel-
jogosítottnak fogja magát tartani arra, hogy azokat elosz-
sza, másokra átruházza s adóztatás által annyira keves-
bítse, hogy azon nyomorúságos birtok és haszonélvezet, 
mely az egyház részére fenn fog hagyatni, többé nem a 
tiszteletnek jele leend, hanem valóságos gúny lesz, s a 
legkiáltóbb igazságtalanságnak köpenyeül fog szolgálni. 

Miután ezen előterjesztések Ausztria nyilvános kép-
viselőtestületeiben tanácskozás tárgyát képezik és az álta-
lunk felderített alapelveken nyugosznak, ti kedvelt fiaim 
és tisztelendő testvéreim, bizonyára megfontoltátok, s tud-
játok, mily közvetlen veszély fenyegeti ezek által az őr-
ködéstekre bízott tűzhelyeket. Mert az egyház egysége és 
bókéje vonatik kérdésbe, el akarják venni tőle a szabad-
ságot, melyről Canterbury szt. Tamás oly szépen megírta, 
hogy az az egyház lelkét képezi, mely nélkül nem gyara-
podik, s nem birhat elég erővel azok ellen, kik az Isten 
szentségét örökség által akarják birtokukba venni. E sza-
badság egy másik, legyőzhetetlen bajnoka, szt. Anselm 
ugyanezen alapelvet a következő szavakban fejezte k i : 
Mit sem szeret az Isten e világon inkább, mint egyházá-
nak szabadságát. Azokat, kik e szabadságnak nem hasz-
nálni, hanem azt megrövidíteni törekszenek, kétségtelenül 
az Isten ellenségeinek lehet tekintenünk. 



Mert az Isten azt akarja, hogy az egyház menyasz-
szonya és nem szolgálója legyen. Ez az oka, a miért 
pásztori gondoskodástokat, melylyel az Isten háza iránt 
el vagytok telve, felelevenítjük és figyelmeztetünk benne-
teket a veszélyre, s arra, hogy azt eltávolítani igyekez-
zetek. Menjetek méltóságtokat és erényteket megillető 
bátorsággal a harcba! S mi meg vagyunk győződve, hogy 
határozottság ós bátorság tekintetében nem álltok alantabb 
fokon, mint azon tisztelendő testvéreitek, kik ugyanezen 
egyház szabadságáért másutt valóságos kinzás alá vettet-
tek s nemcsak vagyonuk elrablását örömmel tűrik, hanem 
bilincseikben is megőrzik méltóságukat. 

Egyébiránt minden reményünk nem erőnkön, hanem 
az Isten hatalmán nyugszik; mert az Isten hatalmáért, 
foly a harc, ki erre egy csalhatatlan jövendölésében előre 
figyelmeztetett bennünket s megerősítette bátorságunkat, 
mondván : nagy szorongattatások fognak bekövetkezni, 
de legyetek nyugodtan ; én legyőztem a világot. Mi en-
nélfogva, kik apostoli hivatásunknál fogva ezen oly válság-
teljes és kegyetlen harcban, mely az egyház ellen foly, 
vezérül rendeltettünk, hirdetjük és fogadjuk, gyengesé-
günkben az Isten kegyelme által megerősítve, ugyanazt, 
mit a canterbury szt. vértanú egykor e századra ós a ve-
szélyekre vonatkozólag a köveikező szavakkal mondott: 

A harc, melyet az egyház ellenségei ellenünk foly-
tatnak, az Isten és ellenségeink közötti harc, mert mi 
nem kívánunk mást tőlök, mint a mit a halhatatlan Isten 
saját egyházának, midőn azért testet öltött magára, örök 
végrendelete által hagyományozott. Bátorodjatok ennélfogva 
szt, vallástok védelmére és sorakozzatok Krisztus szerete-
tével az egyház körül; egyesült erővel és eszélylyel állja-
tok ellen azon embereknek, kiknek nem fog használni 
bármiféle siker sem, ha az egyház nem élvezi szabad-
ságát. Mi minden bizalmunkat bennetek, a főként az Is-
ten védelmében helyezzük. Részünkről pedig legyetek biz-
tosítva, hogy mi inkább elviseljük e földi halált, semhogy 
magunkat örökös rabságba és nyomorult szolgaságba ves-
sük. Mert e harc csak a távol jövőben fog eldőlni ugy, 
hogy az egyház vagy — a mitől az Isten óvjon — örö-
kös szorongattatásban fog gyászolni, vagy állandó szabad-
ságnak fog örvendeni. 

Miután azonban e közben nektek törekednetek kell, 
hogy a fenyegető veszélyt erőtök, eszélyességtek és buz-
galmatok által megelőzzétek, világos leend előttetek is, 
hogy leghasznosabb, és legcélszerűbb leend közös tanács-
kozmányokban kifürkészni ós megbeszólni, mily utak ós 
módok által érhető el a kitűzött cél legbiztosabban és 
legeredményteljesebben. Miután az egyház jogai veszélyez-
tetve vannak, kötelességtek ellenállani és falat képezni 
Izrael háza körül; a sáncok annál szilárdabbak s a véde-
lem annál hatásosabb lesz, minél egyetértőbb mindannyiak 
törekvése, s minél öszhangzóbb minden egyes működése és 
minél behatóbban, s a viszonyok váltakozó esélyei és alaku-
lásainak szemmel tartásával állapittatik meg a terv, mely 
az eljárást szabályozni hivatva lesz. 

Intünk és figyelmeztetünk benneteket ezért, ismét és 
ismét, hogy mielőbb határozzatok, mielőbb egy biztos, 
mindenki által helyeselt és pártolt irányt állapítsatok meg, 
melyre törekedvén, hivatástok szellemében egyértelmüleg 
odázzátok el a veszélye, védjétek meg az egyház szabadságát. 

Kötelességünknek tartottuk, hogy minderre titeket 
figyelmeztessünk, nehogy hivatalunk kötelmeihez hütelenek-
nek láttassunk; mert meg vagyunk győződve, hogy ti 
önkényt s nagyobb mérvben is megtettétek volna, a mire 
mi benneteket felszólítunk. Különben is nem adtunk fel 
még minden reményt arra nézve, hogy az Isten egy más 
uton el fogja fordítani tőlünk a fenyegető veszélyt. 

Mert jó reményekre jogosít bennünket Krisztusban 
szeretett fiunknak, Ferenc József császár és királynak val-
lásossága és kegyelete, kit mi egy ma kelt ujabb levélben 
felkértünk arra, hogy ne tűrje, miszerint szóles birodal-
mában az egyház becstelen szolgaságra vettessék s álla-
mának katholikus polgárai a legnagyobb szorongattat ásba 
jussanak. 

Miután azonban sokan fegyverkeznek az egyház ellen s 
minden pillanat számos veszélyt hozhat, nem szabad egy 
pillanatot is tétlen nyugalomban töltenetek. Vezesse az 
Isten tanácskozásaitokat s támogasson benneteket hatalmas 
segélyével, hogy igy azt, a mi az ő nevének tiszteletére 
ós a hivők lelki üdvére szükséges, szerencsésen megálla-
píthassátok ós befejezhessétek. 

Ezen segélyben bizva s különösen jóakaratunk bizo-
nyítéka gyanánt, mindyájatoknak, kedves fiaim és tiszte-
lendő testvéreim, egyenként ós összesen, nem különben az 
összes papságnak s a gondjaitokra bizott híveknek apos-
toli áldásunkat adjuk. 

Rómában, Szt.-Péternél, 1874. március 7-ikén,pápasá-
gunk 28-ik évben. 

V i l m o s n é m e t c s á s z á r március 22-én ünne-
pelte meg sok oldalról jött, s kétségkívül sokak részéről 
őszinte tiszta szívből nyilvánított jókivánatok között 73-ik 
születése napját. A következő napon pedig Róma tartot t 
fényes s örömteljes ünnepet V i k t o r E m á n u e l olasz 
király 25 éves uralkodásának örömére, mely alkalommal 
az európai diplomacia szerencsekívánatokkal üdvözölte, 
Róma polgárai pedig egy hálafeliratot nyújtottak át neki, 
melyben hálás érzelmek között emelik ki Viktor Emá-
nuel azon tettét, hogy ő Olaszország egyesítése által a vér-
tanuk százezreinek végrendeletét hajtotta végre. Az olasz 
képviselőház üdvözlő iratának pedig egyik pontja igy szól: 

Felséged visszaadván az olaszoknak fővárosukat, ki-
érdemelte az emberi lelkiismeret háláját és tetszését, mert 
azt ez által a vallás és a polgárosodás érdekeit egyaránt 
fenyegető károsodástól óvta meg. 

R ó m á b ó l i r j á k a „Religionak" : „Laetare vasár^ 
napján a pápa egy ősi, a 6-ik századból származó szokás 
szerint az a r a n y r ó z s á t szokta megáldani, mely azu-
tán, ha* van erre m é l t ó , valamely katholikus feje-
delmi asszonynak megküldetik. Ezen szertartás azonban az 



idén nem fog megtartatni!" Valóban örvendünk, de azt 
hiszem nem csak mi, hanem minden nemesebb érzelmű 
katholikus is, ha mindinkább ritkul az oly kathol. feje-
delmi asszonyok sora, mint Izabella ex spanyol királyné, 
kit ezelőtt néhány évvel még nagyon méltónak talált a 
szent szók a megáldott arany rózsára. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

*Lapiink 11-ik számának azon passusára: „hd a 
Religio- vagy a Magyar Államban olvasunk olyasvala-
mit, miből a szerkesztő egy szót sem hisz stb." a Religio 
azt válaszolja, hogy ilyesmi „legfeljebb akkor történhet-
nék meg velünk, ha egyszer a „ P r o t . E g y h . s I s k . 
Lap" -o t dicsérnők, a többiben pedig nem vagyunk eléggé 
„lutheránusok", hogy lapunkat a túlnan jelzett rendszer 
szeiint szerkeszszük. Különben szeretnők ama criteriumot is-
merni, melynek segítségével a „P. E. s I. L." felismeri, mit 
hiszünk azokból, amiket irunk, s mit nem; mert e criterium-
nak minőségétől függ, váljon fentebbi nyilatkozatát egyszerűen 
csak könnyelmű ráfogásnak, vagy nyilt rágalomnak tart-
suk-e." 

Ha kivánja, megmondjuk azon criteriumot. P. o. 
nem is emlitve az infallibilitást, melynek a Religio oly 
htí harcosa, bár aligha hisz belőle többet, mint mi, — 
— ugyanazon számban egész áhítatos képekkel beszél a 
„bois d'hainé-i stigmatizált Lateau Louiza" életesemé-
nyeiről, és több számon keresztül tartó fejtegetéseinek a 
célja az, hogy kimutassa, miszerint a nevezett nő 18 38. 
apr. 24 én „Urunk Jézus Krisztus sebhelyeit (stigmatu) 
viselte testén", mert hát Isten az ő választottjainak tes-
tein, — eddigelé már vagy hatvan esetben — csodálatos 
módon szokott egyszülött fiának szent sebeihez hasonló 
sebeket támasztani. Hiszi ezt ön ? Szintén ugyanezen 
számban ezt olvassuk: „Megjelents beküldetett S a r t o r i 
K á r o l y könyvkereskedése által, Pesten, városháztér: 
Dr. M a r t i n L u t h e r auf d. Standpunkte der Psy-
chiatrie beurtheilt v. P. Bruno Schön, Dr. d. Theol. u. 
Phil., második kiadás. „Wer ihn (Luthert) mit den offen-
kundigsten Merkmalen der psychischen Störung, als: 
Hallucination, Illusion, Giössenwahn, Verfolgungbwahn 
(Vergiftungswahn) und S a t y r i a s i s noch für psychisch 
gesund haltén will, mit dem ist kein Wort zu reden ;" 
— ezzel végződik az é r d e k e s 39 lapnyi füzet. 

Ugyan már hogy találna érdekesnek egy oly bolond-
ságot a Religio t. szerkesztője, ha őszinte meggyőződése 
szerint akarna szólni. Egy oly müveit egyén s egyetemi 
tanár sokkal inkább ismeri Luther életrajzát, jellemét, 
mintsem hogy ily munkát sült bolondságnak ne tartana; 
sokkal inkább tudja, hogy egyes őrjöngök megörökíthetik 
nevöket a Diánatemplom, vagy Róma felgyújtása által, de 
korszakot alkotni, az egész müveit emberiség fejlődését, 
gondolkodásmódját uj irányra terelni nem fogják. De meg 
jól tudja azt a Rel. t. szerkesztője, hogy épen a római 

kathol. egyházra volna az óriási szógyen, ha több mint 
ezer éves nevelői tisztét oly ügyetlenül teljesítette volna, 
hogy hívei közül egy hallucinatiókban, illusiókban ós nem 
tudom miféle lelki bajokban szenvedő félbolond ember 
milliókat, Európának épen a legszellemdúsabb népeit képes 
volt egynehány prédikációjával s röpiratával tévútra ve-
zetni, s ezer éves nevelőjétől való elpártolásra csábítani. 
Tudja azt a Rel., hogy a világtörténelemben ily képtelen-
ségek nem történnek, de azért szerinte é r d e k e s a mon-
dott füzet, mert szidja a reformatió egyik hősét. 

Különben a capite foetet piscis. Maga az e s z t e r g o m i 
é r s e k is egy oly b e s z é d e t t a r t o t t a mult héten, s 
pedig müveit közönség előtt, jelesen a Sz. István társulat 
nagygyűlésén, melyben ugylátszik a hallgatóság részéről na-
gyon gyenge kritikát föltételezett, s egy-egy határra szá-
mított üres frázissal igyekezett a logikán ejtett erőszakos 
döféseket maszkírozni. Ha felhozza az érsek ur, hogy a 
kathol. egyház a középkorban a pogány népek megtérí-
tése, a keresztyén műveltség meghonosítása, a classikus 
müvek lemásolása s megőrizése által nagy szolgálatot tett 
az emberiségnek s műveltségnek, ezt értjük s tudjuk. De 
mit tesznek azon szavai: „a kathol. egyház nem lehet a 
valódi felvilágosodásnak, műveltségnek, haladásnak, — 
miként némelyek elhitetni szeretnék, — nem lehet ellen-
sége". Hát avagy elfeledte volna az érsek úr a csalód-
hatlan sz. atyának 1868-iki s több más encyclikáját, me-
lyekből csak ugy dült az áldás a mai kor tudományos mű-
veltségére s józan haladására? Dehogy felejtette, csak 
meg várta, mig az „általános s hosszantartó helyeslés" 
lecsillapszik és azután igy folytatja : „Az emberek változ-
tak és változnak elveikben, nézeteikben, törekvéseikben; 
de nem az egyház" ; pár perccel később pedig igy foly-
tatja : „Az egyház lényegén, tekintve annak akar tanát 
akár szervezetét, egy pontot feladni annyi, mint tőle el-
pártolni, mint azt tönkretenni". Mely bölcs szavak, ha 
magadnak megmagyarázod, ezt teszik: az emberek nézetei 
változhatnak, tisztulhatnak, de az egyháznak türelmetlen, 
eretnekégető, boszorkányfojtogató elvei, középkori sötét 
nézetei, ördögfélő ereklyeimádó nézetei, az államok leigá-
zására célzó törekvései megmaradnak, azok nem változnak, 
mert ha az ujabb kor fdvilágosultsága s humánus szaba-
dabb szelleme folytán az egyház tanán vagy szervezetén 
valamit változtatni kellene, az által már az egyház tönkre 
tétetnék. Köszönjük szépen. Miben áll hát akkor a kathol. 
egyház nagy haladása? Az infallibilitás kimondásában? 
Furcsa egy logica! Mintha csak Weninger atya böjti pré-
dikációiból tanulta volna primás ő hercegsége a bölcsé-
szetet, ki — t. i. Weninger — Hegel philosophiájából 
csak ennyit sajátított el: „Egyetek igyatok, testvéreim, 
az legyen életünk alapelve, a kinek az nem tetszik, azon 
nem segíthetek". (Lásd Religio 182-ik lap.) 

Ugyanily logica vezérelte az érsek urat, midőn igy 
szólt: „Az egyház mindig hü alattvalókat nevel, a kik a 
polgári rend ellen csak akkor lázadnak fel, miután meg-



taníttattak fellázadni édes anyjok az egyház ellen. Persze 
az érsek ur és a nagygyűlés azon jámbor hitben él, hogy 
a spanyolok, olaszok, franciák vagy csupa eretnekek, sza-
kadárok, vagy pedig a lázadást csak ugy hirből ismerik, 
talán Svájcból vagy Hollandiából. 

* Bukovinában Andrásfalva derék r. kath. papja, 
Juscsák János, hivei közt olvasókört alapított, hol össze-
jővén, maga vezeti és oktatja a népet, hogy igy műve-
lődve magyarok s édes mieink maradjanak. Hát a refor-
mátusok mit csinálnak? Mióta az öreg Biró, a ref. lel-
kész meghalt, nem hallottunk bukovinai testvéreinkről 
semmit sem. A reformátusok életjelt sem adnak magukról, 
mig ellenben a katholikusok mindenben előljárnak. Az 
„Egri Népújság" csak ujabban is filléreket gyűjtve 551 
ftot küldött bukovinai Józseffalva községének. Moldvában 
pedig Ligenhoífer János minorita buzgólkodik a magyar 
katholikusok érdekében, aki épen most 3 templom épít-
tetésén fáradozik : Pustiánában Sz. István király ti- ztele-
tére 682 magyar kath.-nak ; Gura Szalancon Kis-asszonyára 
748 léleknek; Bosotinban Ur szine változására, hol szin-
tén 104 magyar lakik. Nekünk Moldvában is csak egyet-
len egyházunk van : Szászkut, s az is az öreg Márk Mózes 
halála óta tán papot se kapván, mint oldott kéve széthull 
s vallását, nemzetiségét elvesztve beleolvad az oláhságba. 

* Békés-Csabán, mint a Békósm. Közlöny újsá-
golja, hogy az ev. nagy templomba, a hivek áldozat-
készségének gyümölcséül, uj 50 mázsás harangok al-
kalmaztatnak. Vannak oly hivek, kik 3000 ftot is 
adakoztak e célra, s alig van, ki 100 ftnál kevesebbet 
adott volna, megérdemlik, hogy nevök a harangokba vése-
tik. — A régi harangok már levétettek és a nagy piacon 
a templomtéren állványra fognak tétetni. 

* A Bányakerület eddigi felügyelője b. P o d m a -
n i c k y F r i g y e s az utolsó gyűlésen lemondván hiva-
taláról, uj választás rendeltetett el. A Csabán működött 
szavazatbontó-bizottság azon eredményt konstatálja, hogy 
ezen ág. ev. egyházkerület világi felügyelőjének R a d -
v á n s z k y A n t a l zólyommegyei főispán választatott meg. 

* Gyulán az árvaleányház építését, mint a „Békés" 
írja, még e tavaszon megkezdik. A tervet Ybl pesti épí-
tész készítette, s igy biztos kilátása lehet Gyulának arra, 
hogy áldásos intézete csinos épületben lesz elhelyezve. 

IRODALOM. 

* A jezsuiták története, A legjobb uj irók szerint 
kidolgozta B o c s k a y B r u t u s . 7 kötet. Lipcse. Köhler 
F.-nél. Budapesten kapható Lauffer Vilmosnál. Ára? Alig 

van tárgy, mely oly sokféle variatióban kidolgoztatott 
volna, mint a jezsuiták és a szabadkőművesek története. 
Ime egy ujabb variatió, melynek legfőbb érdeme, hogy 

magyar nyelven Íratott. Tudományos becse nincsen; de 
azért mint érdekes olvasmány ajánlható mindazoknak, 
kiknek egyháztörténeti ismereteik odáig nem terjednek, 
hogy oly fontos ós a kath. egyházélettel szoros, elválaszt-
hatlan kapcsolatban álló részletet, mint aminő a jezsuiták 
története, legalább főbb vonásaiban ismernének. Ajánlható 
továbbá még azoknak, akik komolyabb tanulmányozás nél-
kül akarnak egyet-mást a jezsuiták gonosz, de nagyszerű 
üzelmeiről megtudni. Megjegyzendő, hogy a munka 7-dik 
vagy pótlék-kötete, két önálló, már előbb megjelent s la-
punkban annak idején kellőn méltatott munkácskát tar-
talmaz ; az egyiknek cime : A jezsuitákról. Alkalmi aján-
dékul mindenkinek. Irta N. N.; — a másiké : A jezsui-
ták jellemzése, tekintettel az államhozi viszonyukra. Irta 
Mányoki Tamás. 

* A „Theologiai Könyvtár" 1-sö kötete megle-
pően szép kiállításban megjelent. Cime : Vallás-erkölcsi és 
társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. A prot. egylet 

által 300 frttal jutalmazott pályamunka. Irta Szeremlei 
Sámuel. A munka négy fejezetre oszlik ; cimjeik: Vallás-
erkölcsiség az egyéni életben. Társadalmi létviszonyok. 
Vallás-erkölcsi állapot az egyházban. A javulás és hanyat-
lás okai. E tárgyakról Szeremlei a maga élénk tollával, nagy 
szorgalommal összegyűjtött adatok alapján értekezik. A Theol. 
könyvtárt ennél érdekesb művel alig lehetett volna meg-
kezdeni. Közelébb tüzetesen fogjuk azt ismertetni. 

* A „Nyelvőr" 3-dik füzete megjelent. Tartalma : 
Hajt és íokonai S t e i n e r . Az újítás helyes módjai. 
V o l f. A nyelvőrbeli népnyelvi adatok. 1873. S t e i n e r . 
A tárgyas-tárgyatlan ragozásához. L e h r . A „be" igekötő 
szerepe. K o m á r o m y. A fosztó képző. J o a n n o v i c s . 
Adatok a nyelvújítás történetéhez. F i s c h e r . Iker szók. 
I h á s z . Helyreigazítások. Á s b ó t h 0. A magyar nyelv 
a műegyetemen. G o n d a. Népnyelvhagyományok: Babonák. 
K á p 1 á n y. Népmesék. H a m a r y B. Tájszók. V e r e s . 
Gyermekjátékok. B a k o s s. Helynevek. K r i z a. Családne-
vek. F i n d u r a. Népdalok. R o k o n f ö l d : . 

* Abriss der europaischen Staats-und Rechts-
gesckiehte von F r i d r i c h S c h u 1 e r-L i b 1 o y, ordtl. 
öfftl. Professor an der kön. ung. Rechtsakadamie in Her-
mannstadt. Berlin. E. Koschny. Előnyéé munkának tudomá-
nyos szempontból az, ami hátránya gyakorlati szempontból. 
Szerző roppant forráskészlettel dolgozott s az adatok szorgal-
mas felkutatása és össze yüjtése által a tudománynak kétség-
telenül nagy szolgálatot te t t ; de — és ez szolgál a munka gya-
korlati hasznavehetőségének rovására — a roppant készleten 
nem tudott uralkodni, nem volt képes az adatokat ugy csopor-
tosítani, hogy azok közt a tanuló, vagy a tudományban 
kevésbé jártas olvasó könnyen eligazodhassék. Ez oknál fogva 
Schuler-Libl. munkáját tankönyvül nem ajánlhatjuk; kü-
lönben sem ajánlhatnánk már csak azért sem, mert né-
metül van írva. Föltéve azonban, hogy a jeles szerző csakis 
szoros értelemben vett tudományos munkát akart készíteni 
tudósok számára, ugy elismerésünket kell nyilvánítanunk 
szorgalmáért, melylyel a jogt örténetnek megmérhetlenül 



bő anyagát Összeállította s a nélkül, hogy egyes kérdések 
tekintetében saját nézeteit erősebben markírozta volna, ama 
forrásokat kiaknázta. 

* Az „Egyházi Reform" 3-dik száma megjelent. 
Tartalma: A Theol. könyvtár 1-ső kötete. K o v á c s A. 
Igazuk van -e azoknak, kik állítják, hogy a vallás kihal; 
és azoknak, kik a vallást a formákkal vélik í'entartható-
nak ? P. K. Énekek. S á n t h a K. Egyházi szemle. Egy-
leti értesítő. Egyházi beszéd Zsolt. 42. 43. felett. C o -
q u e r e l u t á n Baksay L. 

* Uj zenemüvek. Táborszky és Parschnál meg-
jelentek: G o l d e n e M e 1 o d i e n-K r o n e. Sammlung 
beliebter Lieder, Opern und Volks-Gesaenge. Für das Pia-
noforte bearbeitet von F. Bayer. 2-ik és 3-ik füzet. Egy-
egy füzet ára 80 kr. 

* A Ker. Magvető" jan. — márciusi füzete a következő 
tartalommai megjelent: A Krisztus iránti szeretet. Egyházi be-
széd. F e r e n c J ó z s e f . Bibliai tanulmányok. VII. S i m én 
D o m o k o s . Aranyosrákosi Székely Elek életrajza. M á j a i 
I s t v á n . A politikai, színészi és egyházi szónoklat pár-
huzama. J a k a b E le k. Az 1873-ik évi főtanács 7. számu 
határozata. K o v á c s i A n t a l . Egyházi mozgalmak. Kü-
lönfélék. 

U^"" Mai számunkhoz van mel lékelve : Előfizetési 
felhívás a „Hasznos Mulattató" apr.—jun. negyedévi folya-
mára. Számtalanszor volt már alkalmunk e jeles vállala-
tot lapunk közönségének, mint amely első sorban van 
hivatva a jó népies iratok terjesztésére, ajáulani. Elmond-
tuk már nem egyszer, hogy a „Hasznos Mullattató" tar-
talma és kiállítása változatlanul és állandóan megüti 
derekasan a mórtéket, ugy hogy még azoknak igényeit is 
képes kielégíteni, a kik a népies iratok értékét ugyanazzal a 
mórtékkel mérik, amivel a magasabb rendeltetésű irodalmi 
termékek becsét szokták latolgatni. Az említett vállalat ez 
évi uj folyamából eddigelé 8 füzet jelent meg. Már maga 
e 8 füzet elégséges arra, hogy belőlük a vállalatot meg-
kedveljük, s hogy megrendeljük a további füzeteket is, 
melyekkel a szerkesztő Dolinay által indítványba hozott s 
a vidéken mindenfelé nagy lelkesedéssel fölkarolt nép-
könyvtárak első alapja megvethető. A népnevelés érdeké-
ben melegen óhajtjuk, hogy a„Hasznos Mulattató" terjesz-
tésére és megkedveltetésére irányzott eddigi törekvésünk, 
mely az összes fővárosi és vidéki sajtó törekvésével kö-
zös, sikerre vezessen s hogy a lelkész, tanár és tanitó urak 
megértve bennünket, tegyék meg az emiitett vállalat ér-
dekében mindazt, amit tőlük, a néppel legközvetlenebbül 
érintkezőktől s a nép valódi oktatói, nevelőitől méltán 
megvárhatunk. 

ADAKOZÁSOK. 
A k u n á g o t a i reform, egyház részére P a p Z s i g -

m o n d ref. leik. ur küldött a császári reform, egyh. ré-
széről 20 frtot. 

A pesti prot. orsz. árvaházra: 

S z i g e t h y J á n o s ref. leik. ur küldött az e t e i 
reform, egyház részéről 4 fr., a maga részéről 1 fr.—5 ftof. 

K e m é n y J á n o s evang. leik. ur a k i s k ő r ö s i 
evang. egyházban eszközölt gyűjtés eredményeként 17 frt. 

P a p Z s i g m o n d leik. ur, a császári reform, egy-
házban e. zközölt gyűjtés eredményét 10 frt, 

O r b á n A n t a l leik. ur az őszödi reform, egyház 
hivei részéről 3 frtot küldött, melyhez adakoztak : 

Kovács Mihályné 5 kr. Göndöcs Sándorné 4 kr. 
Osváth Mihály 10 kr. Faragó Kovács János 10 kr. Borda 
Pál gondnok 10 kr. Rác Sára asszony 14 kr. Kalmár 
Péter 10 kr. Kis József 5 kr. Kerék Imre 5 kr. Lakos 
Istvánná 22 kr. Györei Sándorné 10 kr. Vázsony Sándor 
5 kr. Székely Sándor 5 kr. Pál Sándor szolga 5 kr. Gróf 
Györgyné Szemesről 11 kr. Györei Júlia 10 kr. Kántás 
Péter 10 kr. Székely János 10 kr. Göndöcs Mihály 10 
kr. Cser János 4 kr. Öreg Boda Jánosné 6 kr. Nagy 
Per. Józsefné 10 kr. Öreg Kovács János 14 kr. Göndöcs 
József 10 kr. Göndöcs Józsefné 10 kr. Boda Róza 5 kr. 
Göndöcs Éva 5 kr. Torma Katalin 5 kr. Gál Zsuzsánna 
6 kr. Torma Sándorné 5 kr. Horváth János 10 kr. a lel-
kész 39 kr. Összesen 3 frt. 

Gyikó F e r e n c törökszentmiklósi ref. leik. ur 12 frt 
74 kr, a kővetkező sorok mellett: Nagytiszteletü u r ! Mi-
dőn a mult óv dec. 21-én tartott presbyterialis gyűlé-
sünkben részint a pesti prot. árvaház választmányának 
kérő szózata, részint ezen ügyet az egyházak figyelmébe 
melegen ajánló püspöki és esperesi levelek felolvastattak, 
nem késett egyháztanácsunk sem a szeretet adóját te-
hetsége szerint leróni azon határozata által, melyben a? 
egyházat — évenkint fizetendő 6 frttal 1874. évtől 6 
évre tehát 1879-ig bezárólag — a pesti prot. árvaházi 
intézetnek tagjául nyilvánitá, az évi tagdij kifizetését 
utalványozá, s elrendelé, hogy minden évben egy oly va-
sárnapon, midőn többen lesznek a templomban, előre 
figyelmeztetése mellett a híveknek, a perselyek ugyanezen 
szent cél gyámolitására tétessenek ki. Ezen határozat kö-
vetkeztében van szerencsém egyházunk tagdiját 1874-ik 
évre 6 frtot, valamint a meghatározott egy vasárnapi 
perselypénzt, 6 ft 74 krt, összesen 12 ft 74 krt, tiszte-
lettel beküldeni, az árvaházi pénztárba beadás végett. 

Szerkesztői mondanivalók : 
D. J. urnák Berény. Magán levelet küldöttünk. — 

S z a b a d s z á l l á s i urnák. Miként látja kegyed, azon ügy-
ben már többek által megelőztetett. S. K. urnák P . . . án. 
Nagyon köszönjük, közelebbi számunk hozandja, ugy 
szintén F. J . urnák is U . . . t. — T. K. urnák Bukarest. 
Sajnáljuk, hogy becses közlésének egy pontját nem tisztán 
értettük, és mi az idézett 2-ik számában lapunknak Gr. 
Pálffy János pozsonyi főispán helyett Gr. Andrássy Gyulára 
gondoltunk; de most már késő volna azon majd három 
hónapos hibát kijavítani. 



Figyelemreméltó ajánlat Rókái Lajos könyvkereskedésétől 
Budapesten ! 

Hogy ezen itt feljegyzett kitűnő egyházi munkákat köny-
nyebben megszerezhetcikké tegyem, azok árát rövid időre tetemesen 
leszállitottam s felkérem a t. lelkész urakat, bogy ezen alkalmat 
azok megszerzésére szíveskedjenek felhasználni, mert nem leszek 
mindig azon helyzetben, hogy ily előnyös ajánlatot tehessek. 

Bulcsu Károly gyász- és sirbeszédei. (Bolti ár 1 ft 20 kr.) 
leszállított ár 1 ft. 

Czelder Márton. Vasárnapi és alkalmi imádságok templomi 
használatra. (Bolti ár 2 ft 50 kr) leszállított ár 2 ft. 

Fábián Dániel. Népszerű egyházi beszédek egy egész évre. 
(Bolti ár 3 ft.) leszállított ár 2 ft. 20 kr. 

Fábián Dániel. Ünnepi, közönséges vasárnapi és alkalmi imák. 
Egyházi használatra. (Bolti ár 2 ft. 30 kr.) leszállított ár 1 ft. 90 kr. 

Fábó András. Monumenta evangelicorum Aug. conf. in Hun-
garia historica. 3 kötet. (Bolti ár 10 ft.) leszállított ár 6 ft. 

Fördös Lajos. Kecskeméti lelkészi tár. A gyakorlati lelkészeihez 
tartozó munkák gyűjteménye. 3 kötet. (Bolti ár 4 ft. 20 kr.) leszál-
lított ár 3 ft. 

Egyes füzet 1 / í 20 kr. 
Gerok K. Ünnepi egyházi beszédek. Fordította Kovács L. 

(Bolti ár 1 ft 20 kr.) leszállított ár 1 ft. 
Kovács Albert. A magyarországi protestánsegylet évkönyve 

(1871.) (Bolti ár 1 ft) leszállított ár 50 kr. 
Dr. Heiszler József. Egyházi munkálatok. 3. füzet. (Bolti ár 

1 f t 20 kr.; leszállított ár 80 kr. 

Kulifay Zsigmond. Egyházi beszédek. 3. füzet (Bolti ár 1 f t 
40 kr.) leszállított ár SO kr. 

Marikovszky Gábor. Protestáns halotti búcsúztatók. (Vers és 
próza.) (Bolti ár 1 ft 50 kr.) leszállított ár 1 ft 20 kr. 

Szász Károly. Különféle papi dolgozatok. Uj folyam 1. 3. 
füzet. (Bolti ár 3 ft 50 kr.) leszállított ár 3 ft. 

Révész Imre. Egyházi beszedek. Robertson nyomán. 1. füzet 
(Bolti ár 1 ft.) leszállított ár 80 kr. 

Révész Imre. Kálvin élete és a kálvinizmus. (Bolti ár 2 ft) 
leszállított ár 1 frt 60 kr. 

Révész Imre. Dévay Biró Mátyás első magyar reformátor 
életrajza ós irodalmi művei. (Bolti ár 1 ft 60 kr.) leszállított ár 1 ft. 

Dr. Schivarz Károly. Adalékok a legújabb theologia törté-
netéhez. Ford. Kovács Albert. (Bolti ár 5 ft) leszállított ár 3 ft 
20 kr. 

Székács József összegyűjtött egyházi beszédei (Bolti ár 3 ft) 
leszállított ár 2 ft 20 kr. 

Szoboszlai Pap István. Halotti egyházi beszédek. 3 füzet. 
(Bolti ár 3 ít) leszállított ár 2 ft 60 kr. 

Ugyanattól. Ünnepi egyházi beszédek. (Bolti ár 1 ft 80 kr) 
leszállított ár 1 ft 60 kr. 

Ugyanattól. Alkalmi egyházi beszédek. 2 füzet. (Bolti ár 3 ft 
leszállított ár 2 ft 60 kr. 

Ezenfelül 10 ft. áru megrendelést bérmentve, 22 ft. árut 20 ftért, 30ft . árut pedig 27 f tér t 
teljesítek. 

Megrendeléseket kérem egyenesen hozzám intézni. 
Budapest, 1874. márciusban. Mély tisztelettel: KÓKAI LAJOS, könyvárus. Károly utca 25 sz. bolt 

2 — 3 

A folyó 1 8 7 % tanévre adományozás alá kerülnek a következő külegyetemi ösztöndijak: 
1. A Resch-Wal leuthner-féle 1762 . s 1776-iki alapítványból, mely Eperjesen végzett 

i t j e l ö l t e k n e k van szánva, 3 0 f r t . 
2. A Szontagh-Mikolay superintendensek által 1 8 0 7 — 1 8 1 5 - b e n tett alapítványból 4 5 f r t 36 

kr. Er re is Eperjesen végzett h i t j e l ö l t e k pályázhatnak, kik közül kiváló tekintetbe jönnek az eperjesi 
kassai vagy aszódi születésűek. 

3 . A Josephi Pál superintendens 1845- iki alapítványából 60 fr t , Eperjesről külföldi egyetemre 
ment e p e r j e s i t h e o l o g u s n a k . Az alapító rokonai (Josephiek, Yacul, Tessedik családból származók) 
kellő minősitvény mellett előbbséggel bírnak, ha nem tanultak volna is Eperjesen. 

4 . A Schwarcz Mihály esperes emlékére gyűjtött alapítványból 50 írt , Eperjesről külegyetemre 
ment h i t j e l ö l t n e k . 

A kórvények a t. collegiumi tanári karhoz címezve f. évi május 10-ig küldendők be a collegiumi 
igazgatósághoz Eperjesre. Annak igazolása elengedhetlen, hogy a pályázó már a második semestert tölti 
valamely külföldi egyetemen. 

Eperjes, 1 8 7 4 . március 10 . A collegium igazgatója 

Dr. Vécsey Tamás• 
2 - 2 

Felelős szeikeBztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Ballag! Mór. Főmunkatárs: Farkas Jdzsef. 

Mai számunk melléklete : Előf. felhívás a „Hasznos Mulattatókra. 
Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pesten, 



PROTESTA1TS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő í i z e t é s i c l i j : Hirdetések dija 

K i a d ó - h i v a t a l : 

Mária-utca íO-dik sz., elsö emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásn ál 
— Bélyegdi 

In hoc signo vinces. 
Kongatják, egyre kongatják a vészharangot 

zilált protestantismusunk felelt. „Pusztulunk s ve-
szünk", mondják, mindenütt csak kórjelek s felbom-
lási tünetek. Szomorúan meg kell vallanunk, hogy a 
mi protestantismusunk egy beteg, erőtlen organis-
mus, melynek kórjelei : nemes öntudat hiánya, rideg 
közöny és kicsinyes önzés. 

Nem keresem én hanyatlásunk egyedüli okait 
sem lelkészeink világiasságában, mert ez nem álta-
lános s amannak csak egy kis tényezője; sem a 
hivek közönyében, mert ez részben a rideg confes-
sionalismus, részben pedig számos lelkészünk ó za-
matu pásztorkodásában rej l ik; a főbaj oka nézetem 
szerint az, h o g y n i n c s b e n n ü n k k ö z s z e l -
l e m , s hogy nem tudunk lemondani a symboiikus 
merevségről, mely bennünket nem egy, hanem több 
ellentáborra oszt, gyengit s végveszélylyel fenyeget. 

A társulásban, egyesülésben rejlik szebb jövőnk 
t i tka. Ezen igazság oly régi mint az emberiség s 
mi még sem akarjuk: megtestesülje látni, mintha 
hályog fedné szemünk világát! — N é z z ü k csak a római 
egyházat. Ezen egyház papi testületének egyesülése 
következtében, egyháza hitelvi roskatagsága dacára 
oly félemletes nemzetközi szövetséggé alakult, mely a 
legszilárdabb szervezetű államokat is folytonos ret-
tegésben tar t ja . Mi pedig a helyett, hogy egyesül-
nénk s közös alapon építenénk egy nem évszáza-
dokra, hanem évezredekre szóló egyházat, melyben a 
lényegesekre egység s minden másban szeretet ural-
kodnék, egymás ellen törünk viszálkodunk s meg-
könnyítjük a protestáns ellentábor győzedelmeit. 

Összetett kézzel várjuk a mennyei malasztot, 
legfölebb panaszkodni tudunk s percre hevülni, de 
ha tettre kerül a dolog elhidegülünk, előáll a sze-

mélyes önérdek, a rabies theologorum s a közügy 
háttérbe lép. 

Ki nem mondhatom, mennyire fá j t lelkemnek, 
midőn egyelőre azon reményről le kellett monda-
nom, hogy a magyar protestantismus, melyről azt 
hittem, hogy már a közel múltban egy erős szi-
lárd testületté tömörül, ködfátyolkép oszlott el sze-
meink előtt. Szemrehányásokat kellett tennem ma-
gamnak vérmes reményeim mia t t : „Balga, hát nem 
tudod, hogy a protestantismus bár a világosság 
gyermekének vallja magát, mégis sötét században s 
ellenséges körülmények közt született? Hisz a ré-
gibb s ujabb hitfelekezetek egy pontöan egyeznek 
mindnyájan : a türelmetlenségben. Hát a hírhedt rabies 
theologorum hol marad, mórt nem vetted számba 
atyámfia ? Mórt nem latoltad meg, hogy honunk bár-
mily kicsiny, protestantismusunk bármily szakado-
zott s számra csekély, mégis sokan vannak, a kik 
kicsinyes vagy személyes kérdések által vezetve, nem a 
tömörülés hanem a széjjelhuzás emberei.„ 

Oh távol, nagyon távol vagyunk mi azon elv 
valósulásától, mely szerint : Salus reipublicae sup-
rema lex esto." 

Elmélkedtem továbbá protestáns egyházunk hit-
elvi óídiságai fölött s eszembe jutottak ez alkalom-
mal egy jeles német theologus találó szavai, melyeket 
fordításban idézem, mivel nagyon alkalmazhatók 
korunk egyházi viszonyaira. „Hogyha a természet-
tudományok jelenlegi álláspontját vizsgáljuk, — igy 
irt már 1329-ben Schleiermacher az idők fordulatá-
nak eme legnagyobb hirdetője Lücke-hez, — amint ez 
hovatovább egy mindent átkaroló világis.névé ala-
kul, melyről rövid idővel ezelőtt sejtelmünk sem 
vo l t : mit sejt ön a jövő felől, nem akarom mon-
dani, hogy mit a theologia, hauem a mi protestáns 
keresztyénségünk felül ? Én mást nem sejtek — folytatja 
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ugyanott — mint hogy szoknunk kell majd a csodák 
nélküli hithez, melyet sokan a keresztyénség lénye-
gétől elválaszthatlannak tar tanak." Már akkor adta 
azon tanácsot, hogy az ó theologia repedóses hajó-

jából ki kell vetni a felesleges lomot, hogy magát a 
hajót mentsék meg. Kétség nem forog fenn, hogy 
az egyházi csodák fogalmát majdan nélkülöznie kell, 
miután az eddigieknél méltóbban s jobban megálla-
pított igazságok folytán fognak halomra döntetni. 
„Én már meg nem élem ezen időt, — így folytatja 
tovább — hanem nyugton hajthatom le fejemet. De 
ön, barátom, kortársai s a hány egyérzelmüek vannak, 
mit akarn'ak tenni? Akarjátok-e magatokat mind-
ezek dacárá külvédszereitek mögé elsáncolni s a tu-
domány által ostromzároltatni ? A guny lövege i t . . . 
semmibe sem akarom v e n n i . . . De az ostromzárt! 
A minden tudományoktól való kióheztetést, melynek 
akkor, mivel magatokat előle elsáncoltátok, szük-
ségkép a hitetlenség zászlóját kell majd kitűznie. 
Tehát igy váljon-e ketté a történet csomója: a 
keresztyénség a barbársággal ós a tudomány a hi-
tetlenséggel ?" 

A mit ezelőtt ötödfél tizeddel a nagy Schleier-
macher megjövendölt, az a közel jövőben teljese-
dése felé Játszik közeledni. A kor haladásával en-
gesztelhetlen ósdiak elfelejtik egyrészről, hogy a 
keresztyénség kebelében örök érvényű hitcikkekről 
szó sem lehet, másrészről pedig, hogy a hitcikkek 
n tm egyebek mint a kor hittudatának formái, kép-
viselői. Ha tehát a haladó emberiséggel változik a 
hittudat, változni kell egyszersmind, a nélkül hogy 
az egésznek lényege változnék, ezen tudat formáinak. 

Ezt már sokai hirdették, de lelkipásztoraink 
között mégis kevesen vannak, a kik a haladó kor 
intéseit szívökre vevón, hallgatóikat fokonként ma-
gukhoz emelnék s arra tanítanák, miképpen lehet, 
a nélkül, hogy az ember rosz keresztyén s rosz 
protestáns volna, a salakot a színaranytól megkü-
lönböztetni. Ha azt mindegyik a maga körében ten-
né, mennyi bajt, mennyi szégyent hárítana el pro-
testantismusunk fejéről. Tövestől volna a baj ki-
irtva, mely egyházunk beteg kedélybeléletót dúlja. A 
müveitek, a kik nagy részben bizalmatlanul, ide-
genkedve s közönynyel fordulnak el egyházainktól, 
mivel azok gyakran emószthetlen szellemi eledellel 
kínálják őket, egész nagy kontingense hozzánk csat-
lakoznék. Kérdi tek: „Hát a köznép, a sokaság? 
Feleletem. A sokaság mindég olyan, a milyenné ta-

nítják. Különben kijelentem, hogy nem vagyok a 
a rohamos reformok barátja s nézetem szerint az 
iskolában kellene előbb a nemes magvakat elvetni, 
ha azt akarjuk, hogy az életnek gyümölcsözzenek. 

Yagy ne alkudozzunk a korral? Ne ismerjük-e 
el hittudatának jogosultságát ? Hisz ez esetben nem 
volnánk protestánsok, mert megtagadnók a protes-
tantismus haladó e lvét ! 

Ha a régi utón még soká haladnánk, valyon 
mi sorsban részesülne akkor a mi protestantismu-
sunk? Alkalmatlanná tennők azon nag) szerű, áldás-
dus világmissióra, mely számára ki van mutatva. 
Bekövetkeznék az, a mit Schleiermacher mond, hogy 
akkor a történet csomója i y válnék ketté! A ke-
resztyénség a barbársággal, — a tudomány a hitet-
lenséggel. 

De ón azért nem féltem kedves egyházamat, 
odáig még sem jutunk, mert a mostani ifjú nem-
zedék nem tud töbré lelkesülni a középkori eszmék 
maradványaiért, sőt azokat nem is érti már. Theo-
logiai akadéniáinkban oly ifjak tanulnak, kikre ha-
tott az újkori szellem üde fuvallata s kik most mint 
ifjak lelkesülni tudnak e g y i f j ú , é l e t k é p e s p r o -
t e s t a n t i s m u s e s z m é n y e ó r t s kilépve mű-
ködéi ök terére, azt majdan mint higgadt férfiak 
fogják valósítani. 

Addig is ne panaszkodjunk csak minduntalan, 
hanem cselekedjünk! Gondoskodjunk a közeledő ta-
vasz számára veteményes kertekről, hogy bennünket 
alva ne ta lá l jon! 

Atyámfiai, közeledik gz isten országa! Egyenges-
sük az Urnák utait.! 

B r ó s z K á r ó l y. 

ISKOLAÜGY. 
Vallás az iskolában. 

Mig a világ, mint tenger, forr és zajong, s hullá-
mokat, nagy kérdéseket vet föl a felszínre, — addig 
lelkem, kedves tiszte és vágya szerint, el-elmereng a 
rokonlelküekkel együtt azon a szerény, csendes me-
zőn, melynek neve: vallás, erkölcs, egyház. A vallás-
éi kölcsi kérdések, melyek itt a lelket ostromolják, talán 
nem bírnak a többségre olyan vonzerővel, mint ama vi-
lági nagy kérdések; mindazáltal érezzük, hogy ez igény-
teleneknek látszó kérdések az emberiségnek voltaképen 
legszentebb javát célozzák, s örök eszmében akarnak biz-
tos alapot vetni s helyes irányt kitűzni a világnak. Van 
okunk, hogy komolyan gondolkozóba epptink e kérdések 



fölött s felelni igyekezzünk rájok és cselekedni, ha a fe-
leletet megtaláltuk. 

Ilyen kérdések már : miért, van az, hogy az a könnyű, 
vonzó vallás, a Jézus vallása, ma már sokaknál oly ne-
hézzé, oly burkolttá lesz ? Hova tünt e vallásból az az 
üdeség, az a mosolygó fény, az a tiszta zománc, az a 
gyermekded, mégis komoly, erős hit ? Hol van az a ne-
mes, nyugodt élet, melyet a ker. vallás nyújtott már 
annyi léleknek ? Hova lett az éiet forrásának tiszta vize, 
mely legszentebb szomjunkat egyedül képes enyhíteni ? 
A betii szolgálatának igájával köteleztük meg magunkat. 
A zománcot letörlé a száraz, boncolgató, dogmatizáló 
elme, mely nem ügyel a hegyi beszédre; tudni aka-
runk ott, hol a hit mutatja a dolgok valóságát. Az üde 
élet virága lehervadt a sötét cellákban és a Kánában 
lakodalmazó Jézust nem ismerjük. A forrás tiszta vizét 
zavarossá tette a sok avatatlan kéz, mely abból nem 
merit, hanem ahoz tölteni akar, s a Jákób kútjánál 
ülő Jézus idegen előttünk, szavait nem értjük. Bizony 
bizony megizetlenült a só, elromlott a mennyei eledel 
s véka alatt van az örök világosság igen sok helyen. A 
Jézus vallásának neve él, de szelleme, hatása nincs ma 
már mindenütt. Feltámadásának húsvétját várjuk! A 
próféták kiált ják: békesség! békesség! de ugyan nincsen 
békesség. Kezd immár divattá lenni a vallástalanság, de 
hiszen már divattá is lett az sokaknál, mutatja az élet. 

Mit tegyünk ? Meg keli próbálnunk, nem tenne-e 
még ma is oly csudát a Jézus vallása, mint hajdan ? 
Lelkem mélyéből meg vagyok győződve, hogy igen. Hisz 
a magvető és a mag ugyanaz ma, mint volt hajdan, 
csak a földet kellene jobban mivelnünk. A földet, a szi-
vet, s ezt nemcsak a templomban, hanem főkép az i s-
k o l á b a n . V a l l á s az i s k o l á b a n ! A derék 
Weber is, kézikönyvével s egypár idevágó cikkével ezen 
utat egyengeti azon kérdésre: h o g y a n és m i t ? Miu-
tán a kérdés föl van vetve, s mint Turcsányi és Hering 
urak felszólalásából látható, két táborra szakadunk e 
tárgy körül, — miután továbbá, mint Hering ur is tartja, 
e kérdés megvitatásánál a kezdeményezést nem teheti (?) 
az egyházi hatóság, — miután végre e kérdést méltán 
nagyfontosságunak kell tartanunk: legyen szabad nekem 
is szerény nézetemet, tapasztalatomat s ohajtásomat egész 
nyíltsággal s lehető rövidséggel előadnom. 

Nézetem szerint nem érünk célt, ha Hering úrral 
igy szólunk : „szükségünk van nekünk olyan kis kátéra, 
mely k i s e b b gyermekeinknek rendszeresen is tanitsa 
az erkölcs- és vallás-igazságokat." Épen k i s e b b 
gyermekeinknél helyezni a fő.-ulvt a kátéra: tévesztett ut 
volna a vallásos nevelésre. A vallásból a hit, rendszerbe 
foglalva, mint tudomány, bizonyosan nehezebb, mint a 
vallásból az erkölcs, példával megvilágosítva, s maga 
a vallásos érzelem felköltése s a vallásos élet fejlesztése. 
Erkölcs és vallás elválhatlan ugyan egymástól ; de amaz 
az alap, cselekvény, emez pedig a hit. S hogy e kettő 
közül melyik egyez meg inkább a gyermek felfogásával, 
erre könnyű a felelet. Az erkölcs kezdete, a hittan be-

tetőzése a vallástanitásnak. Jézusnak erkölcsi mon-
datai, egyszerű, világos, szivet megragadó hasonlatai 
mily alkalmasok arra, hogy a gyermeki szívben meggyúl-
jon a vallásos érzelem szent tüze. Mi az oka, hogy p. o. 
a samaritánus, vagy tékozló fiu történetének hallásakor 
könyek csillognak a gyermekek szemeiben, s megmoz-
dul a szivök, mintha isten lelkének szelíd galambja ter-
jesztené ki felettük szárnyait, s mikor a kátéra térünk, 
elvész a szent varázs ? 

Legyünk őszinték ; ha történetesen nem volnánk 
papok, ugyan mit tudnánk mi a kátéból, különösen a 
Herder-féle nagy kátéból , s méginkább a Wendelé-
ből ? De arra nemde jól emlékszünk, mikor édesanyánk 
összetette a kezünket az imádságra vagy együtt énekelt 
velünk ? Arra ugy-e édesen emlékszünk, mikor tanítónk 
József történetét vagy az újszövetségi példázatokat be-
szélte el ? Anya és tanitó erkölcsi képe lelkünk előtt 
áll most is, s a gyermeki megindulás édes, az elhatáro-
zás szent előttünk most is. 

Én ezzel nem akarom azt mondani, hogy tehát 
ne tanítsunk káté t ; azt sem mondom Hering úrral, hogy 
jobb k i s k á t é r a volna szükségünk, mert káténak 
elég jó az; csak azt bátorkodom mondani, hogy ne a 
k á t é r a f e k t e s s ü k a f ő s ú l y t , s különösen ne 
a kátén k e z d j ü k , hanem inkább azon v é g e z z ü k a 
vallás-oktatást, helyesebben : vallás-erkölcsi nevelést. 

Különben most jut eszembe, hogy a dunántuli ev. 
egyházkerület által legközelebb kiadott tanterv szerint 
épen ez lesz az eljárás; a n a g y o b b gyermekek tanulják 
a k i s k á t é t . Tehát az egyházi hatóság kezdemé-
nyezett és pedig i g e n h e l y e s e n . Tudtommal Hering 
ur közvetlenül befolyt e tanterv készítésébe ; annál meg-
lepőbb rám nézve, hogy cikkében mégis a kisebb gyer-
mekeknek ajánlja a káté-tanitást. 

Óhajtásom, hogy minden gyűlölködés nélkül ros-
táljuk meg ő fontos ügyet s igy keressük az igazságot. 

Óhajtásom, hogy az ujabb idők szellemében és nyel-
vén menjünk vissza az ős forráshoz; s ha a maga 
idejében jó Hübnert a Pálfy-féle száraz tankönyvvel 
ujitottuk, ujitsuk ezt most Weberrel. 

Óhajtásom, hogy mi lelkészek mindnyájan igazán 
érdeklődjüuk ez ügy körül, annyira, hogy mi is taníta-
nék az iskolában a vallást. Ezáltal, azt hiszem, ama 
baranyai kegyes óhajtás: a nép bizalmának megnyerése 
is előbb valósulna, Czelder urnák is jobban sikerülne 
Boross urat megcáfolnia. 

Orthodox és modern szót ne ismerjünk, hanem 
tartsunk Jézussal , ki az ó-t nem rontotta ugyan le, 
de nem is tartotta meg mindenestől fogva, hanem fölépí-
tette. A tárgy méltó a megvitatásra, mert az aratásra 
való gabona sok, de az arató kevés. 

S á n t h a K á r o l y . 



Mi tartozik a népiskolai vallás-erkölcsi tananyaghoz, 
mi nem ? 

E rovat alatt nem volt szándékom sem Weber ur 
vallástankönyvéröl, sem a magamérői szólani, hanem egy 
egészen tárgyilagos cikksorozatban ki akartam mutatni: 
1. vallástanitásunk hiányait alaki és anyagi tekintetben, 
2. javaslatokat akartam tenni, ismét alaki és anyagi te-
kintetben, jobban s biztosabban célhoz vezető vallásta-
nitásra. 

Még e cikksorozatot m e g s e m k e z d e t t e m , 
hanem csak jeleztem volt a fönt cimül kitett kérdés föl-
tevése által s minden esetre rajtam volt a sor e kérdés 
fejtegetése által és közben nézeteimet közölni az érdekel-
tekkel, s W. ur már is e cikksorozat m e g k e z d é s é t 
s e m v á r v a be , egy teljesen váratlan cikkben félté-
kenyen körülsáncolja vallástankönyvét, melyet én soha 
meg nem támadtam, melyet megtámadni annál kevésbé 
van seándékomban, mert vivmánynak tartom azon puszta 
tényt is, hogy csak átalában akadt valaki, ki a bennünket 
érdeklő kérdés megoldásán fáradozik, vívmánynak tekin-
teném még akkor is, ha nem minden részében sikerült 
kísérletnek tartanám a vállalatot, melyben őt igen cse-
kély erőmhözképest támogatni elhalaszthatatlan kötelessé-
gemnek ismertem volna mindenkor. 

Ugyanezt tettem fel W. úrról is én irányomban, 
azt hívón, hogy azon tényben, hogy mindketten m ó d-
s z e r e s v a l l á s t a n í t á s t e r j e s z t é s é n 
f á r a d o z u n k , feltaláltuk azon közös alapot, melyen 
vállvetve küzdhetünk a gyermeket sanyargató inpaedagogi-
cus vallástanítás ellen; azon vallástanítás ellen, melynek 
következménye — a tények tanúsága szerint — nem a val-
lásosság, hanem egyenesen vallástalanság, vagy legalább 
indifferentismus. 

Épen ezért azt hittem, hogy ha valaki széles e ha-
zában, ugy Weber ur lesz legtermészetesebb szövetsége-
sem addig, mig az elvek fejtegetésének terén mozgunk s 
a kivitel részleteiről még nincs szó, melyben igenis egy-
mástól eltérnek nézeteink. De még itt is képzelhetnék 
oly tárgyilagos vitát, mely nem forog minden lépten-
nyomon egyikünk vagy másikunk t a n k ö n y v e körül. 

Nem csekély volt tehát meglepetésem, midőn W. ur 
alig indokolható, mert minden esetre időelőtti, váratlan 
válaszában nem csak ellnfelemül mutatja be magát, 
hanem ezt oly módon teszi, hogy mindjárt első cikkének 
legelső soraiban személyes térre tereli a vitát, azon nem 
épen nyájas megjegyzéssel, hogy én ugy látszik nem va-
gyok tisztában magammal. Még nagyobb volt meglepeté-
sem, midőn észrevettem, hogy W. ur már ez első cikkében 
s lépésről lépésre f é l r e m a g y a r á z z a szavaimat, 
végre oda jut, hogy a p r o t . d o g m á k megváltozta-
tásának szándékát insinualja nekem, holott én világosan 
a most dívó vallás.-erk. t a n a n y a g helyesebb meg-
választásának szükségéről beszélek, s midőn W. ur e 
gyanúsításának részemről történt higgadt visszautasítása 
utáu azon panaszkodik válaszában, hogy é n gyanúsítok, 
é n sértegetek. 

W. ur ez eljárását folytatja második cikkében is. 
Szóljanak a száraz tények. Midőn én azt mondom, hogy 
a népiskoláinkban t é n y l e g e s e n felvett (azaz most 
dívó) tananyag : a bibliai történetek, a reformatio története, 
a káté sat., W. ur válaszában ezt ismét félremagyarázva 
ugy beszel e ténylegesen felvett (azaz most dívó) tan-
anyagról mint á l t a l a m e l f o g a d o t t tananyagról 
s nem éri be e ferdítés puszta tényével, hanem még ezen 
nem igen nyájas sem nem szerény alakban adja: hogy 
talán a z ö é s z r e v é t e l e i f o l y t á n vagyok már 
most annyira tisztában magammal, hogy tananyagomat oly 
határozottsággal körülírhattam sat. 

W. ur még tovább megy. E ferdítés alapján oktat 
engem, hogy nem elég ám a népiskolában a reformatió 
történetét tanítani, hanem az egész vallástörténet tárgya-
landó ; értesiti a közönségét, hogy könyvem egyik főtárgya 
a káté lesz sat. s ez által ismét általam elfogadott tan-
anyagnak sőt tantárgyaknak tünteti fel a t é n y l e g e s e n 
d í v ó s általam még sehol el nem ismert tananyagot. 

Végre hogy ne kételkedjünk, mikép csak köoyvének 
sorsa iránti aggodalma vezeti tollát, feltorolja tankönyvei-
nek cimeit, szövetségeseket toborz Budapesten álláspon-
tom ellen (Schulbote), kiemeli, mennyire elismerőleg fo-
gadta a sajtó az ő könyveit s bizonyítványt is adat magá-
nak egy külföldi nevelósz által, melyet hiven közöl is — 
és m i n d e z t e r o v a t o m a l a t t : „Mi tartozik 
a népiskolai vall.-erkölcsi tananyaghoz, mi nem ?" nem 
törődvén azzal, hogy i d e i 1 1 i k • e cikkének foglalatja 
vagy nem. — Én is bemutattam tankönyvemet a kö-
zönségnek, de én ezt n y í l t a n tettem. „ N y í l t levél-
ben," azon n y í l t a n bevallott céllal, hogy ott könyv-
ismertetésről van szó. Én is szeretem könyvemet, mégis 
más könyvét vele párhuzamba nem állítottam, nem is 
emiitettem, és a mi fő, senkit nem sértettem, s bár W. ur 
cikkei saját kö yve mellett szólottak s az enyimek ellen 
veltak directe s indirecte irányozva, még is ignoraltam ezt 
s g o n d os a n k e r ü l t e m saját könyveimnek csak 
említését is. kerültem azért, mert ez ügy egyszerűen nem 
tartozik e rov?t alá. 

Mindazáltal azon megjegyzése következtében, hogy 
az ő észrevételei folytán vagyok már most tisztában a 
népiskolai valláserkölcsi tananyaggal; megingatott sze-
rénységének biztosítása céljából szívesen adom most azon 
felvilágosítást, hogy már á m u l t ő s z s z e l jelent meg 
muükám t e r v e nyomtatásban, mely terven a feldolgo-
zandó tananyag határozottan körül van írva. 

S ezzel — minthogy nekem sem reclamra szüksé-
gem, sem ily személyes téren mozgó vitára kedvem nincs — 
befejezem W. úrral való vitámat, fentartva magamnak 
a t. szerkesztő ur szives engedelméből a megkezdett s 
folyton félbeszakított cikksorozat zavartalan folytatását. 

B á n h e g y i I s t v á n . 



T A - d í A . . 

Viszonválasz Tóth Mihály debreceni „nyilvános 
rendes" hittanár urnák. 

„Gyűlöl engemet, mert 
én bizonyságot teszek ő róla, 
hogy az ő cselekedetei go-
noszak." János VII. 7. 

Midőn Tóth Mihály „Egyházszertartástanának" bírá-
latát megírtam s e bírálat e lapok néhány legközelebbi 
számában közöltetett., két dolog felől jó előre tisztába 
jöttem magam előtt. Az egyik az, hogy szépítés, takar-
gatás nélkül, őszintén és határozott nyíltsággal mutatván 
ki müvének megszámlálhatatlan gyöngeségeit, kirívóbb 
botlásait, az igaznak ilyen módon való szembe mondása 
magának Tóth Mihálynak fog legkevésbbó tetszeni, és 
pedig épen azon természetes oknál fogva, mert mig az 
alaptalan, érdem nélküli dicséret sok embernek oly igen 
jól esik, jó indulatot szerez, sziveket nyer meg, addig az 
igazság gyűlölséget teremt, s sohasem láttam, hogy a 
bűnös elismerését nyilvánította volna az iránt, ki bűnén 
rajta kapta, ki azt rábizonyította, sőt a közvélemény Íté-
letének állította oda tárgyául. A másik az, hogy bírála-
tomban minden állításomat kézzel fogható világossággal, 
beszélő számadatokkal bizonyítván, az ellen bajos leend 
Tóth Mihálynak valamit tárgyilagosan, alaposan, cáfoló-
lag felhoznia ; azért nem leend más mód számára, mint 
az, melyhez a megszorult tehetetlenség rendesen folya-
modni szokott: kicsinyléssel, megvetéssel, indiguatióval, 
visszautasítással felelni annak, aki ugyancsak egymás után 
kürtöli ki igaz minőségünket, a kiben nincsen annyi ember-
szeretet, hogy nyugodni hagyna a mások rászedése által 
fejüuk alá kerített kényelmes vánkoson. 

Egyik föltevésemben sem csalatkoztam. Tóth Mi-
hálynak e lapok 12-ik számában, bírálatomra adott 
„válaszú" eléggé megmutatta, hogy ezúttal, az életből 
merített tapasztalataim után, helyesen vontam ki a ta-
nulságot ; lélektani ismeretem nem csalt, előre jól ismer-
tem emberemet, tudtam, mire lehetek elkészülve. 

Szerettem volna végét szakítani e kellemetlen, rám 
nézve már igazán fárasztó ügynek; de mert Tóth Mi-
hály urnák tetszett n y u g t a l a n k o d n i s a helyett, 
hogy állításaimat megcáfolta volna, a mibe bizony bele-
nyugszom s neki hagyom az utolsó szót; a helyett, hogy 
bírálatom tételeire, tudományos tételekkel felelt volna: 
ismertetésemet „minden bírálaton alól esőnek" nyilvánítja, 
azért a szót ez ügyben még egyszer föl kell vennem, 
h°gy igy meglássák : mennyi az, mit Tóth Mihály állí-
tásaimból megdönt s válasza után mennyiben van jogom 
továbbra is fen tartani azon Ítéletet, melyet az ő írói 
értékéről, munkája után, előbb már kimondottam? 

Lássuk válaszának, mentségének főbb pontjait. 
Mindenek előtt azon meggyőződésének ad kifejezést, 

„hogy ha a bírálat illetékes helyről jön és a tárgyilagos-
ság szempontját nem téveszti, a tudomány csak nyerhet 
általa" s az ilynemű „ismertetés egész hitfelekezetünk 
figyelmére méltó bírálatra nyújthat alkalmat." Velem 
szemközt hozván fel ezeket Tóth Mihály, azonnal észreve-
heti bárki is, hogy ebben más szavakkal annyi van 
mondva, hogy én Tóth Mihály müvének megítélésére nem 
vagyok illetékes, tehát képes ; bírálatom által a tudomány 
semmit sem nyert; hitfelekezetünk részéről az figyelmet 
sem érdemel, igen kívánatos, ha tudomásul sem veszi, 
megvetéssel mellőzi. Hogy én egy és más dologban való 
illetékességi jogomat előtérbe állítani, hangsúlyozni nem 
szoktam, csekély képességemet másoknak ajánlgatni, má-
sokra erőszakolni nem természetem, s hogy szívesen hall-
gatok ott, hol nálamnál jóravalóbb emher kíván szólani, 
annak azt hiszem, elég világos jelét adtam akkor, mikor 
Tóth Mihály müvének bírálatával is majdnem egy egész 
évig vártam, és pedig, mint ezt ismertetésemben is meg-
említettem, csak azért, mert a mű megjelenésekor ígérve 
volt, hogy a tüzetes bírálat más valakitől jönni fog. Az 
irói viszketeg által egy cseppet sem háborgatva, a reám 
fogott „önteltség" és nekem tulajdonított „hittudSsság" 
által legkevésbbé sem sarkaltatva, időt engedtem arra, 
hogy ha talán illetékesebb, Tóth Mihály kedveszerintibb, 
a gátra nálamnál különb ember jelentkeznék, ón ne álljak 
ám útjába, én ne raboljam ám el seukitől sem netalán 
kiválasztott themáját. De hát mert sehonnan semmi hang, 
sehol semmi jelentkezés, elvégre ugy gondolkoztam, hogy 
nekem mint akadémiai tanárnak, irodalmilag is illik 
életjelenséget mutatni s különösen kötelességem a sza-
komba eső irodalmi termékekhez hozzá szólani, a benne 
mutatkozó fekélyeket tollammal irtani, a tudomány biro-
dalmának ezen tájéka elleni betöréseket visszaverni, az 
ellene elkövetett bűnt igaz nevén szólítani, hívatlan, érdem 
nélküli munkásaitól a babérokat megvonni. Mennyire va-
gyok ehez illetékes ; közelebbről Tóth Mihály munkájának 
ismertetésénél a képességnek, a szükséges készültségnek 
miuő mértékéről adtam bizonyságot, azt netn én, de nem 
is Tóth Mihály, mint a ki a crédóba került, döntheti el ; 
hanem igenis az olvasó közönság azon része, mely a tu-
dománynak azon ágával foglalkozik, azt tanulmányozza, 
a melyről itt szó vagyon, a melyben szerző megpróbál-
kozott. Hogy Tóth Mihály jobban szerette volna, ha 
munkáját például valamelyik tanítványa, vagy épen „hit-
felekezetének" egyik tagja, például egy hitbuzgó losonci 
vagy debreceni kálvinista ember ismerteti jámborul, azt 
természetesnek találom, ha elgondolom, hogy nincs valami 
kellemetlenebb, mint szemtanú előtt hazudni, vagy olyan-



nak árulni valamit, ki az igaz gazdát ismeri, a valódi 
birtokost könnyű szerrel előkeresheti, és szembesítheti; 
valamint helyzetében azt is természetesnek találom, ha 
saját érdekében kívánja, hogy „egész hitfelekezetünk 
bírálatomat figyelmére ne méltassa" — s én ilyen dolgokról 
nem is akavván az egész hitfelekezetnek, hanem csak a 
szakközönségnek irni, szikesen megelégszem, ha szerző 
hírneve csak közöttünk marad. Nem szép volna, ha 
az ő jóravalóságát más irányban c s a k e z é r t kétségbe 
vonnók. 

Azt mondja ezután, hogy „én keresztyén hittudós, a 
mellett ref. keresztyén hittanár létemre, megfeledkezve a 
keresztyén szeretetről, félreteszem a testvériség és colle-
gialitás igényelte kíméletet, méltányosságot és humani-
tást, folyvást gyanúsítok, vádolok, rágalmazok, a szelle-
mileg emelkedett nyelvet (szép, értelmes kifejezés!) igen 
is aljas, az egyszerűen mi veit irói modort (jó, hogy nem 
sokszerüen mivelt!) igen is pórias Írásmóddal váltom fel 
. . , félreteszem a jézusi szelídséget, minden tanártársi 
tekintetet; de hát : le styl c'est 1'homme". 

Minő szép bírálati iránypontok, minő kikötések, 
sentimentalis igények az igazsággal, a tudománynyal 
szemközt, annak meglágyitására ?! Nem alkuszunk reá 
semmi szin alatt. Kein Brúder in Spiel. Ez áll ott is, 
hol tudományról van szó. Bizony szép volna az, ha a szel-
lemi téren is banditaságra szövetkeznénk; ha mi tanárok 
összebeszélnénk: ne bántsa, collega ur, az én gyönge mun-
kámat, én majd viszonzás fejében megdicsérem az ön 
rosz dolgozatait, hiszen kéz kezet mos; az a sok tudo-
mánynyal nem foglalkozó nép ugy sem veszi ezt észre s 
mi még nagy emberek, a világ világossága is lehetünk, 
csak ne rontsuk egymás hitelét. Ellenkezőleg! Nincs reá 
eset, hogy valaki megtagadtassa velem azon elvet: a ház-
tetőkről hirdessétek, a mit nektek fületekbe súgok; a hol 
tudományos tévedésről, hibás felfogásról van szó, első 
előttem az igazság s csak azután jön a személyes tekintet, 
az emberbaráti engedékenység, a kollegiális alkudozás. 
Az ilyen igazság nyelve mindig darabos, p ó r i a s az 
előtt, ki a hazugság hízelgő beszédét szokta meg; az 
ilyen ember mindig „aljas, nemtelen" az előtt, ki 
nem tartja kenyerének az egyenes beszédet, ki „szel-
lemileg emelkedett nyelven" szokott másokat meg-
csalni. A stilus az ember, mondja Tóth Mihály, s mint-
hogy az én stílusom pórias, illedelmetlen, aljas, nemtelen, 
én r u s t i k u s , i l l e d e l m e t l e n , a l j a s , n e m t e l e n 
ember vagyok. Köszönöm az adott jellemzést; a világért 
sem adom vissza s csak annyit jelentek ki, hogy én bi-
zony irályt tanulni nem igyekszem ő tőle, ki valóságos 
m a k a r ó n i nyelven beszél (e kifejezést bizonyosan is-
meri ön az egyházi szónoklás történetéből ?); sőt iskoláját 
sem követem, melyhez tartozik, s a mely közlönyében 
legközelebb is „eszelősködésnek" nevezte magyar protes-
táns irodalmunk egyik jóravaló munkásának működését, 
sőt idétlen élcet csinált nevéből is. (L. Figyelmező 1874. 
92. lap.) Engedelméből, stilus dolgában maradok az, aki 
eddig voltam; ön következtessen abból én rám átalában 

mint emberre, én megelégszem azzal is, hogy ugyancsak 
ez alapon, teljesen ismerem gondolkozási erejét és ész-
járását. 

Aljas és nemtelen modora mellett — folytatja to-
vább Tóth Mihály — bírálatomnak mindjárt következő 
hibája az, hogy „a nagyszerű nyitány s az írással nemte-
len játékot űzve, élceskedésül idózett mottó után, a nagy 
szavakban foglalt vád bebizonyításával adós maradtam; 
mindjárt az előszó ismertetését a nálam szokásos gyanú-
sítással kezdem, servilismusnak nevezvén tisztelődjenek 
munkáira tett azon egyszerű észrevételét, miszerint azok 
kedvező benyomást gyakoroltak a közönségre." Olyan 
positiv, bibliai, evangeliomi álláspontu theologussal szem-
ben, a minő Tóth Mihály, célszerűnek tartottam ós tar-
tom, eljárását magának az Írásnak Ítéletével jellemezni; 
hogy az ige s z i v é n t a l á l t a , lelkében izgató tövist 
hagyott, azon rendkívül örülök s aira én semmitsem 
adok, ha egy-egy jól választott textusomban, hallgatóm 
mint tükörben látván meg magát, nemtelen élceskedésnek 
gondolja a szép énekszóban elóadott leckét. Bírála-
tomban kétségtelenül bebizonyítottam annyit, mennyit 
szerző válaszában ellenében megcáfol s annyi eredménye 
a képtelenségek feltüntetésének már is mutatkozik, hogy 
szerző javítani, correcturázni igyekszik, maga is belátja 
elkövetett hibáját. Nem azt neveztem servilismusnak, hogy 
azt állít ja: „Révész Bálint munkái kedvező benyomást 
gyakoroltak a közönségre", mert e z igaz, mert e z t én is 
elismerem; hanem azt, a mi élőbeszédében irva van, a 
mit Révész Bálint ur maga sem igényel magának: „kiad-
ván egyházszertartási beszédeit 1853-ban, majd' könyör-
géseit templomi használatra, majd imáit prot. keresztyének 
számára, ez által uj lendületet nyertek a theologiai tudomá-
nyok is." T h e o l o g i a i t u d o m á n y o k , tehát ugy azexe-
getikai, mint a történeti, ugy a speculativ, mint a gyakor-
lati ág ; mind csak azért, mert Révész B. ur a gyakorlati 
theologia a s k e t i c u s mezejének elsőrangú müvelője 
lőn. Ezt irta Tóth Mihály s mert ez a történeti igazság 
arculverése, ismétlem: egyúttal servilismus i s ; ha pedig 
csak a válaszában kifejezett dolgot akarta mondani, akkor 
még engedékeny és kíméletes is voltam irányában, mert az 
sokkal kisebb gyöngeség, ha valaki hízeleg, tiszteletből szé-
peket mond, mint az, ha valaki iró akar lenni, de gondo-
latait tisztán, mások által kivehetőleg leirni nem tudja. 

Ezek után, „most jön bírálatom legfőbb vádjára, a 
p l á g i u m r a " . . . Sí tacuisses ! . . . „Magyar reformá-
toraink a helv. hitvallást átvévén, átvették a német és 
helvét theologiai tankönyveket is . . . A minek oka nem 
ott keresendő, mintha Önállóságra vagy eredetiségre tö-
rekvő elmék akkor is (most is, mint a példa mutatja!) ne 
találkoztak volna, hanem azon óvatosságban fekszik, mi-
nélfogva célszerűbbnek látták az egyetemes ref. egyház 
hittudósainak nézeteihez tartani magukat, mint egyéni 
hitnézeteikkel állani elő . . . Budai Esaiás, Somossi János, 
Záarnay Lajos, m i n t a s z o r o s r e n d s z e r s a z 
előszó mutatják, szintén kútfők után do lgoz tak . . . Az 
utóvégre is egyéni izlés dolga, ki mennyit vesz át idegen 



szövegekből". — Irtózatos beszéd, sajnálatra méltó véde-
kezés !! Vegyük fel szerző javára azt, ami nem igaz : 
mások is plagizáltak. Kérdem Tóth Mihály tói a moralis-
tától : kiment, tisztává tesz-e engem az, hogy mások is 
elkövették azt a bűnt, ami rám bizonyittatott ? Nem hi-
szem, hogy ön mint „keresztyén hittudós" igennel merne 
felelni s ilyen elveket vallana és tanítana. Ne háborgassa 
ön, kérem, azon nagy emberek s í r já t . . . nem jó a gyönge 
lelkeknek a temetőn bolyongani, magas sirok felett nem 
igazat mondani, könnyen megindulhat a föld lába alatt . 
Hát logika az: „Somossi Dogmaticájában szoros rend-
szer van, ergo ő német kútfőkből plágizált, s igy van 
ez másutt is". Minden rendszeres munka plágium; az ere-
deti szükségképen rendszertelec. Felhagyok a nálam 
megrótt „gvanusitó természettel", elengedem a plágiumot; 
szerző munkája igy eredeti marad, kérem tegye meg az 
általa itt felállított mérték után önmaga az Ítéletet! 
Eredeti, rendszertelen, azért nem is tudomány. Sőt enge-
dékenységemben még tovább megyek; a hol csak lehet 
szerzőnek igazat adok, azért elismerem, hogy az egyéni 
izlés dolga, ki mennyit vesz el a máséból, de ha nekem 
ez az izlés sehogysem tetszik, ha roszalásomat fejezem 
ki a felett, hogy bizony s o k a c s k a az, a mit Tóth 
Mihály átkölcsönzésnek nevez, azért én talán mégsem va-
gyok egészen olyan aljas, nemtelen és rustikus ember, 
mint a minőnek hisz, mint a milyennek jellemez Külön-
ben az egész plágium kérdésére nézve ezennel kijelentem, 
hogy Tóth Mihálynak, válaszában adott önvallomása tel-
jesen kielégít, maga kijelentvén, hogy „kis munkácskáját 
csak összeállította, vagy hát összeírta", önként lemond 
az általam kétségbe vont szerzőségi igényről és érdemről 
s megelégszik a compilátorság babéraival, mit ezennel 
én is szívesen oda adok, sőt ha munkájában azt is kije-
lenti, mit válaszában mond, hogy az egész „kézirat he-
lyett" adatott ki csupán, minden bírálat ellen fedezve 
van s ez ránézve bizonyára a legkivánatosb. 

A magyar agendák történetéről szóló cikke ellen 
felhozott kifogásomat most is fentartom ; hogy az általam 
sürgetett mélyebb ismertetést ön az iskolában megteszi, 
szívesen elhiszem, de minthogy Liturgikája, saját vallo-
mása szerint, „az ország több, különböző vidékéről érke-
zett megkeresés" folytán k ö z k í v á n a t r a is adatolt 
ki, olvasó közönségének érdeke kívánta volna, hogy a 
tudományos oldalt itt se mellőzze; hogy a mások után 
adott könyveimmel is meg ne elégedjék, mert a haza 
különböző vidékeiről nem lehet ám mindenkinek befutui 
Debrecenbe, hogy a különböző korú agendákat S2inről 
szinre lássa. Ezt hozta volna magával önnek kifejezelt 
ambitiója is, „az egész tudós világ használatára való 
számítás, azon lehetőség, hogy idegen írónak idővel e kis 
munkácska jó szolgálatot tehet", a mire nézve én szi-
vemből kívánom, hogy k h i l i a s t i k u s remény ne 
maradjon. 

Szerettem volna, ha az általam igen tisztelt debre-
ceni „józan gondolkodású hittanhallgató ifjakat s theolo-
giai tanári kart" nem keveri kettőnk dolgába s aljas 

bírálatom elitélésénél szavazatukhoz nem folyamodik, annyi-
val kevésbbé, mert én ezt nem hiszem, nem hihetem. 
Ha pedig ön talán csakugyan meg lett volna bízva, hogy 
Ítéletüket nekem tudtul adja, azon esetben kijelentem, 
hogy minden ember olyan ételt szeret és dicsér, a mi-
lyenhez szoktatva van ; hogy tudományos kérdések felett 
ma már synodrium nem határozhat; hogy az egész aféle 
r é s z v é t n y i l a k o z n t lehetett, hogy valamelyik egy 
régibb seb sajgásának befolyása alatt olyasmit mond-
hatott: sunt et alii, quos timor vexat malorum. Ferte 
vitám ; ut ceteri. Tóth Mihály válaszának többi pontjaira 
nincs mit felelnem. Maga bevallja, hogy „oly részletes 
birálatomcálfolgatásába nem bocsátkozhatok." E vallomás 
nekem elég. A mit ezek után mond, az nem egyéb, mint 
a kérdés más irányba való terelése, egy kis dicsekvés 
régebben viselt dolgokkal, egy kis eretnekités. Nem te-
hetvén mást, beleköt theologiai álláspontomba, kiadott egy-
házi beszédem azon helyébe, hol az úrvacsora! kérdésekre 
vonatkozólag egy módosítás van ajánlva, mely bizony 
lehet elég rosz és céltalan, de a melyből azért az sem 
következik, hogy szerző Liturgikája kifogástalan, mert 
hiszen az megint rosz logika lenne : Mitrovics Gyulának 
egyházi beszédei roszak, tehát a Tóth M. Liturgikája jó. 

A dolognak pedig summája ez : Tóth Mihály nincs 
megelégedve azon érdemmel, melyet én neki munkája 
után, ez alkalommal, hazai gyakorlati theologiai iróink 
sorában kimutattam, homályosnak találja a tükröt, melye] 
önmegtekintés végett elibe tartottam. Jövőre jóvá teszem 
hibámat. Mihelyt időm engedi, ismertetni fogom „Egy-
ház-szónoklattan" cimü munkáját. Sürgős szükség az 
nálunk, hegv megtudjuk, mink vau, hogy állunk tudomány, 
irodalom dolgában , mert csak igy győződhetünk meg a 
felől, hová kell fordítani figyelmüuket, mit kellend pótol-
nunk, javítanunk ? 

Mig igéretemet beválthatom, addig időközben talán 
beteljesül Tóth Mihály óhajtása, az é n legnagyobb örö 
mem: megéhezhetik Liturgikájának egy nálamnál szak-
avatottabbtól adandó bírálata. 

A viszonttalálkozásig isten velünk. 
M i t r o v i c s G y u l a . 

B E L F Ö L D . 
Papi értekezlet Ungban. 

Vártam, hogy gyakorlottabb kezek tollat vesznek, s 
megirják ezen nevezetes értekezletben előfordult s meg-
vitatott egyházi ügyeket; de mert hasztalan vártam, cé-
losnak tartom ennek közzétételét — habár későn is, — ha 
szerk. ur enged egy kis tért lapjában. 

Midőn egyik vagy másik ember egy kis fejszédelgést 
kap, s azonnal orvosok veszik körül, gyakrabban megtörté-
nik, hogy a bölcs consultatio nagyobb beteggé teszi, 
mint a minő valósággal; sok szert fognak használni, 
mi a látszó beteget valóságos beteggé teszi. Aligha nem 
igy vagyunk mi is egyházi életünkkel ? 



Oly sokoldalulag fel volt már tüntetve egyházi éle-
tünk jelene, hogy hozzátenni valót alig találhatunk. A 
naponta itt-ott felmerülő kellemetlen események, vallásos 
közöny, egyházi dolgok iránti hidegség terjedése, symboli-
cus könyveink, vallásos hitcikkeink némelyikének önmagát 
túlélése, mint kórjelenetek mutattattak föl. A magyaror-
szági prot. egylet föllépett, mint ezen kór eltávolítására 
müködö testület. Szép és nemes cél ! S ennek elérését 
protestáns ember akarhatná-e hátráltatni? Egyetértéssel s 
önzéstelen jóakarattal pedig igen sok jót lehet tenni. 
Habár a kiviteli módozatokban nem lehetünk is egy véle-
ményben, a végcélra nézve nem igen van köztünk el-
térő különbség. 

Az egyház szebb jövőjét, felvirágzását, a valláser-
kölcsi élet fenmaradását szivünkön hordjuk mindnyájan ; 
elvünk az e l ő h a l a d á s , a prot. egyháznak ezen őseink-
től reánk hagyott becses öröksége; erre tehát vigyáznunk 
kell, hogy ref. elveinkhez hiven, mint boldogító s üdvre 
vezérlő vallást adhassuk át a jövendőnek. Ezért kell, 
hogy legyenek p a p i é r t e k e z l e t e k , hol ezek ne 
csak megbeszéltessenek, hanem a keresztülvitel mikéntje 
is áttanulmányoztatva alkalmaztassák. Ily nézetből hivta 
össze Kovács Károly, egyházmegyénk jeles tanácsbirája, 
saját házához f. é. január 6-án papi értekezletre, Szürtébe, 
az ungi egyh.-megye lelkészi testületét. A debreceni 
„Figyelmező"-ben Homolya István levelében — úgy beszúr-
va — egy kis felületes értesitéB foglaltatik, melyből azt le-
hetne következtetni, mintha mi a jelenlegi állapottal teljesen 
meg volnánk elégedve, s a kor kívánalmainak megfelelő 
haladást, tökéletesülést nem akarnók. Értesítő ur jóakara-
ratát, nemes ügybuzgalmát nem vonom kétségbe ; de a dol-
gokat nem az értekezlet lefolyásához hiven , hanem 
nagyon is saját szempontjából, maga javára fogta fel s 
értelmezte. Mert hiszen már maga az értekezlet összehí-
vása s megtartása is eléggé bizonyítja azt, miszerint a 
jelen helyzetet nem tartjuk kielégítőnek s igyekszünk a 
jelentkező bajt tisztán felismerni, s ugy orvosolni, hogy 
tökéletes elhárítását eszközöljük; de kisebb bajból na-
gyobbat ne növeljünk, hirtelen s netalán emészthetlen or-
vosszert próbálva. 

Az értekezletet ideigl. elnök Kovács Károly korszerű 
beszéddel nyitotta meg; kiemelve egyházunk jelen válsá-
gos helyzetét, feltüntetve azon nem kicsinyelhető bajt, 
melyet egyrészről az ultramoutanismus, másrészről saját 
híveink vallásos közönyössége s egyházi dolgaink iránti 
érdeklődés lazultsága okoz; kifejté, hogy egyházaink 
anyagilag is szegényedni fognak, s a kormánytól várnunk 
orvoslást e tekintetben nem lehet, hanem saját erőnkre s 
ügybuzgalmunkra kell s lehet egyedül támaszkodnunk; 
minden erőnket megfeszítve arra kell törekednünk, hogy 
a minket elseperni akaró árnak szilárd gátat vessünk s 
egyházi életünk hajóját vezessük a jelen kor sokféle 
irányú áramlatai között. 

A tanácskozás ezen irányban indult meg, sok érde-
kes eszmecsere váltatott; előadá kiki saját nézeteit őszin-
tén, leplezetlenül, — s az elmondottakból sajnosan győ-

ződtünk meg, hogy bajainknak sok részben oka saját ma-
gunkban van. Sokan nem akarunk a mai kor kívánalmai-
nak megfelelőleg a jelen viszonyokhoz alkalmazkodni; mi 
is elmondhatjuk, hogy sokan vagyunk, kik őseink papi jelle-
mére ha visszanézünk, a költő szava illik reánk: S z é d e -
l e g , h a ő s e i n k r e f e l p i l l a n t . A néppel való 
bánásunk legkevésbbé sem papi jellegű, nem vagyunk — 
mint hajdan, — atyái, oktatói, segítői, tanácsadói híveink-
nek, hanem egy más irányt követünk; ennek természetes 
következése: a hivek idegenkedése s bizalmatlansága; a 
bizalommal együtt lankad a szeretet, a vallásos melegség, 
s meglazul a pap és hivek közötti szívélyes egyházias vi-
szony. E bajon segítendő, Makay Dániel ungvári lelkész 
egy indítvány tett, melyet, mintha azon értekezleten 
jelen lett volna, már e lap hasábjain — Farkas 
József ur már előbb megpendített s igen sokak keblé-
ben viszhangra talált. 

A tett indítvány körülbelül ilyen volt: S z á l l j o n 
l e a l e l k é s z — a l e g e g y s z e r ű b b n é p k ö z ö t t 
i s — h í v e i h e z ; de nem azér t , h o g y o t t m a r a d -
j o n, h a n e m h o g y ő k e t ma g á h oz f e l e m e l j e . 
Legyen ő a gyülekezetnek mindenkor példányképe ; min-
dig szem előtt tartva, hogy isten országának apostola, Jézus 
evangeliomának s az abban levő örök igazságoknak terjesz-

tője, — azért hát mint ilyen, embertársainak örömeiben 
s fájdalmaiban egyiránt résztvevő s osztakozó. Ne csak a 
templomban tanítson, hanem minden helyen, valamikor 
arra alkalom kínálkozik. Na féljen hallgatóinak társas éle-
tével megismerkedni; azok szives meghívására vegyen 
részt családi örömünnepélyeiken, hol igen jó alkalma nyí-
lik a tanításra; de itt soha se feledje el, hogy lelki ta-
nitó, kinek tetteit, beszédjét s magaviseletét ezer szem 
kiséri; ne tegyen itt soha olyat, melyben a jelenlevők 
megbotránkozhatnának; papi viselete mindenkor bizto-
sítja számára a tiszteletet s szeretetteljes ragaszkodást 
hivei részéről. Itt nyílik legszebb alkalom beplántálni kö-
zéjök az egyetértést, békeséget, vallásos szelíd erkölcsisé-
get; megtaníthatja híveit arra, h o g y m i k o r ö r v e n -
d e z n e k is, az Ú r b a n ö r v e n d e z z e n e k . Fel-
ismeri híveinek emberi gyengéit, s gondoskodhatik al-
kalmas gyógyszerekről. Ha talán egyesek, különösen az 
ifjak, ily alkalommal az illemről megfeledkeznének, — 
találja iel a modort szeretetteljesen megismertetni velők az 
illemtélenséget, s jelentse ki, hogy viseletök mellett legjobb 
akaratja után sem vehet részt örömeikben; ekkor hivei 
bizonyára maguk fognak mindent elkövetni, hogy a 
kellemetlenségeket elkerülhessék s szeretett lelkipászto-
rukat körükben tisztelhessék. Nagyon természetes azonban, 
hogy ez csakis oly lelkésznél vezet kívánt, üdvös ered-
ményhez, ki a papi hivatal fenségét teljesen felfogja s nem 
csupán kenyérkeresetnek tekinti azt, hanem nemes hiva-
tásnak ; ki híveinek valóságos lelki a tyja , tanács-
adója, ki nemcsak a szószéken hirdeti az erkölcsiséget, 
hanem amit szóval beszél, azt egyszersmind tettel is 
fényesen igazolja. 

Örömmel hallgattuk mindnyájan az indítványt. Az 



iuditváüyban elmondott dolgok nem ujak Ugyan ; de kez-
denek egészen háttérbe szorulni. Oly szabályokul ismer-
tük fel ezeket, melyeknek igazságát, célszerűségét tisztán 
felfoghatjuk, s ezeknek üdvös voltát javaslattevő lel-
készi működései fényesen igazolják; igen óhajtandó, hogy 
minél többen gondolkozzanak erről, — s e k k é n t 
m i n d e n e k e t m e g p r ó b á l v á n , a m i j ó k a t ta-
l á l u n k , a z o k a t m e g t a r t a n é k . 

Indítványba tétetett az is, hogy alakulnánk fiókjává 
a prot. egyletnek. Ezen indítvány szélesen kiterjedt meg-
beszélés tárgya lett ; de az általános többség ezt szüksé-
gesnek vagy célszerűnek nem látta; mivel az egylet által 
óhajtott azon cél elérésére, hogy a vallás-erkölcsiség 
megujuljon, a hitközöny vallásos buzgósággá melegüljön, 
ugy is lehet, és kötelesség működni, ha a prot. egy-
házi testületben, külön prot. testületet nem alakítunk; 
de különben is ezt igy eszközölni aligha lehető. A hit-
cikkek, symbolicus könyvek feletti vitázás a hittudósok tu-
dományos müveiben s folyóiratokban át meg átszüret-
hetik, ugy is csak zsinat alakítja végre hitcikkelyekké. 

Minden lelkész ismeri híveinek műveltségét, felfogá-
sát, s ehez képest ismerheti teendőjét is. A természetben 
sincs ugrás sehol ; a sebes haladás — véleményünk sze-
rint — célhoz nem vezet j a földet előbb ki kell művelni 
s elkészíteni, ha gazdag aratást óhajtunk. Mindez azonban 
időbe, fáradságba kerül; lassú ut, de biztos. 

Nem vagyunk mi ellenségei a haladásnak, sőt szi-
vünkből óhajtjuk azt, s feladatunkhoz híven, elméleti és 
gyakorlati téren mindent el fogunk követni, hogy a ma-
radókkal el ne maradjunk; mert tudjuk, hogy a protestan-
tismus nem ismer megállapodást, s célja a tökélyesülés 
utján hovatovább haladni. 

Az értekezleten hallottakból sok tanúságot vehettünk 
magunknak ; fel valának ott tüntetve pályánk fény- és 
árnyoldalai, fel egyházi életünk orvosland5 sebei, s egy-
szersmird azon eszközök és módok, melyeket kiki célhoz 
vezetőknek tart. Óhajtandó, hogy beismerve mindnyájan 
a papi értekezletek fontosságát, minél gyakrabban ösz-
szegyülnónk ilyen tanulságos tanácskozásokra; mert igen 
nagy szükségünk van az együttes működésre s a célhoz 
vezető eszközök megismeresóre. Docendo discimus. 

Adjon isten prot. egyházunknak sok oly buzgó, 
tudós és áldozatkész tagokat, mint Kovács Károly, ki 
ezen értekezletet nemcsak vezette, de szívélyes családi 
körében fónyes jelét adá annak is, hogy a régi magyar 
szívesség nem halt még ki egyesek kebléből. —n. 

Külföldi egyház és iskola. 
Egy amerikai város egyliázi s tanügyi statistikája. 

Hogy a mivelődós nem zárja ki a vallásosságot, 
hogy a buzgó egyháziasság nem akadályozza a felvilágo-
sodás terjedését s az anyagi jólét felvirágozását: ezt 
határozottan igazolja Amerika példája. Sehol sem oly 
általános a miveltség, sehol az idő s munkaerő annyira 

értékesítve niacs, mint Amerikában s ugyanitt találjuk 
má részt a legnagyobb mértékben az egyháziasságot, a 
vallásos szellemet is. 

Ezen állításhoz meggyőző bizonyságot nyújt közelebb 
Saint Louis város egyházi statistikája. 450,000 lakost 
számlál e város, és van 145 temploma. — Az arány 
feltűnő lesz, ha összehasonlítjuk az európai nagy városok vi-
szonyaival. Igy p. o. a 700,000 lakossal bíró Bécsnek 
van 59, Berlinnek majd 800,000 lakos mellett 49 temp-
loma. 

Saint Louis 145 temploma közül 17 a baptistáké, 3 a 
baptistákkal rokon „keresztények" felekezetéé, 3 a krongrega-
tionalistáké, 12 az episcopalisoké, 9 a német evangélikusoké. 
Továbbá az angol lutheranoknak van 1 templomuk, a német 
lutheranoknak 7, a zsidóknak 4, a püspöki methodistáknak 
11, a déli methodistáknak 10, a svéden borgianoknak 1, 
a presbyterianusoknak 20, a cumberlandi presbyterianu-
soknak 2, a reform-presbyterianusoknak 1, a római katho-
likusoknak 31, az unitáriusoknak 3, különböző gyüleke-
zeteknek 10. Ezeken kivül van még egy anglo-amerikai 
„szabad vallási társulat." Az ifjúság nevelésén fáradozik 
14 convent s e mellett van 50 felekezeti iskola, melyek 
közül 36 r. kath., 14 a német luth. vagy evangélikusoké. 
A városnak összesen 23 temetője van. 

Az egyházi sajtót 17 lap képviseli. A nyilvános 
iskolák ügyét egy a polgárság által választott 26 tagból 
álló igazgatóság kezeli; s az iskolai alapítványok értéke 
3X|2 millió dollárt tesz. 1872-ben 58 tanépületben — 
összesen 482 teremmel — nappali és esti tanórákban 
34,431 növendék oktattatott 603 tanitó által. Német 
nyelven 41 iskolában 53 tanitó 10,246 növendéket ta-
nított. 

A magántanintézetek közt említést érdemelnek: „0 Fal-
ion PolytechnicInstitute,"„ Washington University" és a „Né-
met Intézet." A könyvtárak közt figyelemre méltó a „Mercan-
tile Library" 40,300, a „Public School Library" 29,184, a 
„St. Louis University" 24,000, a „Cowit HouseLaw Library" 
7100, a „Washington University" 6500, az „Academy of 
Science" 3000 kötet könyvvel. A könyvtárak csak 1872-ik 
évi junius hó óta vannak nyitva vasárnap is. Az ismere-
tes ünnepszentelő angol hitbuzgóság sokáig makacsul 
küzdött e „szentségtörés ellen" s csak az egyre szaporodó 
német részvényesek erélyes fellépése biztosította a neveze-
tes vívmányt. Említésre méltó továbbá a városi menedék-
ház — javító intézet elhagyatott növendékek számára, 
melyben 1854. óta 2936 volt elhelyezve. Kórház "van 9 ; 
ezenkívül van tóbolydája, s vakok számára intézete. 

Igy találjuk Amerika többi városaiban is. A lakos, 
ság számával, jólétével kedvező arányban szaporodnak 
mindenütt a templomok ós iskolák. Az amerikai az 
anyagi fáradalmak mellett nem feledkezik meg lelki szük-
ségletéről sem, s a tudományt igaz értékében tudja mél-
tányolni. Nála a boldogulás jól értelmezett feltételei: lan-
kadatlan munkásság, vallásosság ós miveltség. A gyakorlati 
irány e szerencsés kifejlésóhez a kulcsot a nép jellemében 
és alkotmányában kell keresnünk. 



A theoriának ily helyes kiegyeztetését a praxissal 
nem találjuk fel, kivéve az angolt, Európa egy nemzeté-
nél sem, bármelyiket hasonlítsuk is össze. 

Megszoktuk p. o. a német nemzetet a culturnépek 
élén nevezni és Buckle összehasonlítva miveltségre nézve 
Németország népét Amerikáéval, azon eredményt consta-
tálja , hogy mig Amerikában csekély ugyan a nagy 
tudósok száma, de másrészt szintén igen kevés a neve-
letlen, tudatlan ember; Németország ellenkezőleg legfé-
nyesb sorát képes felmutatni a világhírű tudósoknak, 
másfelől azonban a nép a babonának, előítéletnek még 
mindig inkább rabja; tudatlanabb s önuralomra sokkal 
kevesbbé képes mint Francia- vagy Angolország lakosai. 
A németeknél óriási űr választja el a tudós világot a 
néptől, mig Amerikában ezen űr meglehetősen be van 
töltve; itt a miveltség általános. E különbséget érthetővé 
teszi a két nép jelleme s állami viszonyai. 

Az amerikait kitünőleg jellemzi a függetlenség szere-
tete. Ő már alkotmánya folytán is megszokta az önál-
lóságot, érzi és büszke reá, hogy magára van utalva boldo-
gulása eszközeinek előteremtésénél. Áthatotta minden 
rétegeit az a nemes ösztön, mely a haladás kiválóbb 
feltételeit nagyon is tudja méltányolni, a jólét, miveltség 
előmozdításánál nem vár mindent a kormánytól, hanem 
áldoz, alkot társulati uton önmagáért önmaga. 

A nehózkesb, komoly német jellemében nem találjuk 
a függetlenség szeretetét ily mértékben, ennek folytán az 
előretörekvés, a gyakorlati irány is lassabban fejlődik nála. 
Az ujabb német tudományos miveltség nem annyira 
egy gyakorlati nemzet önálló teremtménye, mint in-
kább felsőbb pártolás mesterséges uton életre kel-
tett szüleménye. A kormány ugyanis, elismerve a mivelt-
ségben a hatalom fontos tényezőjét, elvitázhatlanul so-
kat tett a tudomány felvirágoztatására, feltűnőbb ered-
ményt azonban a magas kegy buzdítása egyelőre csak a 
kisebb körben hozhatott elő. A kiválóbb tehetségek igaz, 
sorban tűntek fel s késziték elő az utat utódaiknak még 
tovább emelkedhetésére: de a népet magát nem hatotta 
át a melengető részvét. A kisebb szám — a tudósok 
köre — nagyon is emelkedett, a nép zöme tőle igen is vissza-
maradt ; s megszokván mindent az atyáskodó kormánytól 
várni, arra támaszkodik igaz alattvalói hűséggel. Jó mo-
narchikus érzelmű, önállási törekvések nem igen háborgat-
ják : a practicus tetterély lassan ébredez benne; a tudo-
mánynak a gyakorlati téren érvényesítését, a miveltség álta-
lánosságát tekintve mindenesetre utána áll az amerikainak. 

A miveltség általánossá lételének okvetlen feltétele, 
a közös fogékonyság z önállási hajlam ; csak azon nép 
emelkedhetik, mely a miveltséget nélkülözhetlen életszük-
ségletnek ismeri el. — Eszmetársulatnál fogva kérdhetnők : 
mily viszonyban áll a mi népünk haladás tekintetében 
az amerikaihoz? 

Fájdalom, a hasonlítás még kevésbé kedvező reánk, 
mint nyugati szomszédinkra nézve. A nevelés ügye főkép 
az utóbbi évtized óta, igaz, a legkedvencebb beszédtár-
gyak egyike; ennek fontosságáról, áldó hatásáról vitat-

kozni egész divattá lőn; a tettek azonban, az az áldo-
zatkészség, mi a nagy eredmények biztos záloga, arány-
lag még mindig csekély mértékben követik a szép szót. 

Ha őszinték akarunk lenni, a hiányok lassú orvos-
lása, mind csak annak bizonysága, hogy szeretünk mi is 
a kormánytól várni mindent. A köznépben, melynek 
gondjai a földmivelósen tul nem igen szárnyalnak, még 
mindig nehezen ébreszthető a miveltség kellő méltány-
lása. Az intelligentia másrészről — tisztelet a kivételek-
nek — eleget vél tehetni az ügynek, ha közben-közben 
fenhangon mellette nyilatkozik. Áldozatkészséggel karolni 
fel az ügyet, részvéttel, jó példával éleszteni az érdekelt-
séget, ma is gyér jelenség. 

E mellett megszokott dolog, minden bajért, mulasz-
tásért is a kormányt vádolni. Igen hajlandók vagyunk 
párt s felekezeti szempontokból itélni meg mindent— még a 
közmivelődési kérdések körül is — mi a kormánytól jön. 
Ha ez bár a legőszintébb szándókkal valamit lenditni akar 
e téren, intentióival jobbról, balról makacs akadályokba 
ütközik. A katholikusok gyanutelten fogadják, veszedelmes 
újításoktól tartva; a protestánsok bizalmatlanul fordulnak 
el tőle, az utramontan párt kezeit gyanítva a játékban. 

Nemzetünknek jövője csak a cultur-államok sorában 
lehet, ha itt nem fog magának méltó helyet kivívhatni, 
ugy a végbeolvasztást jobbról avagy balról ki nem ke-
rülheti. Hogy pedig mennyire juthat el a haladás utján 
az oly taktikával, — mely szerint maga nem méltányolja 
kellőkép a mivelődés feltételeit, s másrészről a kormányt 
sem gyámolítja erkölcsi támogatással eléggé, sőt a törvény 
világos rendeleteit is csak a lehetőleg vontatva, kelletlen 
teljesíti — e kérdésre csak sóhajjal lehet gondolni. 

G y u r á t z F. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A bányakerület eddigi felügyelőjeb. P o d m a -
n i c z k y F r i g y e s az utolsó gyűlésen lemondván 
hivataláról, helyébe R a d v á n s z k y A n t a l zólyom-
megyei főispán választatott meg. 

* Id . K u M n y i F e r e n c derék hazafi, és lelkes pro-
testáns márc. 28-kán jobb létre szenderült élte 80-dik 
évében. Bővebb necrologot legközelebb adunk. 

A Gusztáv Adolf-egylet 1874-ik évi küldeménye. 
E napokban a némethoni Gusztáv Adolf-egylet 12,651 
forint. 6 krajcárt, küldött hazánkba. Ezen összeg a követ-
kező ág. és helv. hitvallású egyházak közt osztatott el : 
Antunovácz 248 forint. 90 kr. Adolfsdorf 166 ft. Eszék 
66 frt 40 kr. Zágráb 452 ft. 75 kr. Tordincze 41 f r t 
50 kr. Magyar-Óvár 66 frt 40^kr. Abauj-Szántó 106 frt . 
55 kr. Balsa 41 frt. 50 kr. Bánsági szórványok 547 frt. 
Berki 53 frt 10 kr. Buttyin 83 ft. Csurgó 166 ft. Diós-
Győr 41 frt. 50 kr. Dunaföldvár 124 frt. 40 kr. Ferdi-
nandsberg 47 frt. 40 kr. Fancsal 83 frt. Tóth 106 frt 50 
kr. N. Szelezsény 33 fr t . 20 kr. Grónicz 33 ft. 20 kr-



Nagy-Várad 628 frt 81 kr. Istvánfalva 33 frt 20 kr. 
Kács 41 fr t 50 kr. Késmárk 66 frt 40 kr. Kis Sztan-
kócz 33 frt 20 kr. Kis Semlak 23 frt. 70 kr. Kralova 
83 ft. Kölese 189 frt. 40 kr. Laaz 58 frt. Liszó 23 frt. 
70 kr. Madar 83 frt. Modor 166 frt. Mosócz 81 frt. 30 
kr. Mokra-Apatelek 124 frt 40 kr. Nagy-Károly 41 frt 
50 kr. Nagy-Rőcze 248 frt 90 kr. Újvidék 66 frt 40 kr. 
Neudorf 53 frt 10 kr. Bnda 213 frt 20 kr. Pest, szláv 
egyház 41 frt 50 kr. Pest, német ref. egyház 480 frt 70 
kr. Pest, árvaház 125 frt. Plavnitz 332 frt. Puchó 74 
frt 70 kr. Resitza 181 frt. Rajecz 41 frt. 50 kr. 
Rokusz 47 frt. 30 kr. Sandorf 99 frt 50 kr. Szomolnok 
272 frt. Duna-Szerdahely 66 frt . 40 kr. Skulia 47 frt 
30 kr. Szombathely 423 frt. Steierdorf-Auina 255 frt 50 
kr. Stoos 41 frt 50 kr. Stóla 134 frt 80 kr. Székesfe-
hérvár 232 frt 30 kr. Szécsény 166 frt. Szeged á. h. 
401 frt 50 kr. Szent-Benedek 92 frt 90 kr. Szent-Ivány 
49 frt 80 kr. Szolnok 166 frt . Szulyó 88 frt 50 kr. 
Szemlaki reform, tanitó 18 frt 40 kr. Tass 11 frt 60 
kr. Török-Becse 207 frt 40 kr. Nagy-Szombat 252 frt 
40 kr. Versetz 189 frt 60 kr. Vácz 190 frt 80 kr. Fe-
hértemplom 166 frt. K.-Szeben 83 frt. Zsidó 41 frt 50 kr. 
Zarjecs 32 frt. Uj-Valddorf 46 frt 80 kr. Okruczky pap-
özvegy 16 frt 68 kr. Schnitta papözvegy 16 fr t 67 kr. 
Közvetlenül kaptak: A felső-lövői seminarium 2500 
irtot. Fazekas-Varsánd 249 frtot. Összesen: 12,651 frt . 
6 kr. o. é. Budapesten, 1874. márc. 26. S z t e h l o 
A n d r á s . 

* Szives kérelem. A nemzetek jövővje az iskolák-
tól függ. Hogy hazánk a modern államok sorában méltó 
helyet foglaljon, kell, hogy tanodáinkat a jelen kor szín-
vonalára emeljük. S midőn a tisztes ősöktől átvett tanin-
tézeteinket az idők követelményeihez képest fejleszteni 
akarjuk, a nemzeti önfentartás kötelességét teljesitendjük. 
A megindult tanügyi reformokkal szemben tétlenül egye-
sült protestáns gymnasiumunk sem maradhat, annál ke-
vésbbé nem, mert rövid két évtized alatt bebizonyitá 
életképességét, bebizonyitá hogy létele hivatásszerű. Súlyos 
idők szóliták életre, midőn hazánkban idegen uralom irá-
nyozta állami életünk gyökerére a halálos csapást: súlyos 
viszonyok nyomása alatt fejlődött oda, hogy missiójához 
hiven terjeszthesse a fölvilágosodás fényét, a protestantis-
mus életmelegét, a valódi műveltség áldásait. Vessünk 
futó pillantást e fiatal tanintézet szülőinek múltjára. A 
rimaszombati helv. h. ev. tanoda alapítása az 1594. évre 
esik. Ez azon időben egyike volt a legvirágzóbb magyar-
országi prot. iskoláknak. Az 1771. év apr. 9-én a helv. 
h. ev. egyház minden ingó és ingatlan javaival az isko-
lától megfosztatván, a tanitók és tanuló ifjak a városból 
kiűzettek s csupán kedvezőbb idők beálltával hozhatta 
helyre ismét ez egyház tanodáját, mostani épületének 
alapját azonban csak 1801 augusztus 21-én tehetvén le, 
midőn hozzá Szíjgyártó István az egyszerű, de nemesielkü 
rimaszombati polgár egymaga azon húszezer forinton fe-
lül, melyet templom s toronyépítésre áldozott, — még 
5000 forinttal járult. Az osgyáni ágost. h. ev. esperesség 

gymnasium a XVi. évszázadban Füleken alapítva, nyo-
masztó körülmények miatt a tudománykedvelő Bakos 
Gábor által 1645-ben Osgyánba tétetett át, ki azt a szük-
széges tanépülettel is ellátta. Több mint két évszázadon 
át itt mint „becikkelyezett," „egyházmegyei" és „nem-
zeti" középtanoda létezett. Pártfogói közé tartoztak: Bakos, 
Battik, Korponay, Kubinyi, Malatinszky, Szontagh stb. 
családok. E két szomszéd gymnasium 1851. évben a 
Thun-féle kívánalmaknak megfelelőleg külön-külön nem 
szervezkedhetvén, egyes tigybarátok buzgalma s főleg Ri-
maszombat városának áldozatkészsége — tízezer pfrtot 
alapitványozván — lehetővé tette az egyesítést. Az abso-
lut hatalom kényszerülve volt a helyzetnél fogva ebbe 
beleegyezni. Igy nyitá meg szerény csarnokát az ifjúság 
előtt a hatosztálvu egyesült prot. gymnasium 1853. szept. 
első napjaiban. Nem szólunk tovább azon zaklatásokról, 
melyeknek ezen egyetlen magyarországi egyesült prot. 
tanodánk a többi prot közóptanodákhoz hasonlón kitéve 
volt, de kiemeljük, hogy a szent lelkesedés rövid idő alatt 
életet biztosított számára; életet, melynek munkássága 
a humán műveltségnek több mint két évtized óta nem 
utolsó tényezője vala. S e lángoló buzgalomhoz fordulunk 
most is, bála a gondviselésnek, nem többé oly súlyos 
viszonyok közt, mint akkor, hanem a nemzeti szabad 
fejlődés, a vallásszabadság aegise alatt s őszinte bizalom-
mal és teljes tisztelettel kérjük az egyesült prot. gym-
nasium minden rendű és rangú barátait, pártfogóit: mél-
tóztassanak a 73 éves ódon s többé a mai paedagogiának 
meg nem felelő tanépületnek alapjából leendő kiépítéséhez 
kegyes adományaikkal járulni. Az építést az év nyarán 
okvetlenül eszközöljük Minden — bármily szerény — 
pénzbeli adakozást „az e g y e s ü l t p r o t e s t á n s 
g y m n a s i u m i g a z g a t ó s á g á n a k " címezve kér-
jük beküldeni, mely kegyes adományok a „Prot. Egyház 
és Iskolai Lap", valamint a helyben megjelenő „Felvidéki 
Közlöny" hasábjain nyilvánosan tognak nyugtáztatni. Kelt 
Rimaszombatban, 1874 márcz.'! 14-én tartott igaz-
gató-választmányi ülésünkből. H á m o s J ó z s e f s. k. 
igazg.-vál. elnök. P o 1 n i s c h J á n o s , ez évi igazgató. 
B a d i n y i G y u l a , ig.-vál. jegyző. 

* A horvátországi protestánsokra — ha hitelt 
adhatunk egyik fővárosi napi lap zágrábi levelezőjének, — 
nem a legjobb idő jár. A kormányt jelenleg kezökben 
tartó nem.eti pártiak, — kiknek arcátlanságuknál csak 
a magyar kormány eddigi horvát politikájának ingatag-
sága és gyöngesége nagyobb, — a legnagyobbrészt unio-
párti protestánsok elleni gyülöletöknek legközelebb is ecla-
tans je'ét adták. A zágrábi egyesült ref. és ev. egyház 
derék papja, dr. Soedel, mint volt honvéd, a magyar unió-
párt híve. A Horvátországban (Slavóniát nem számítjuk 
oda) egyetlen kicsiny prot. egyházközség ezen kitűnő 
lelkészét nem tudja ugy fizetni, hogy ebből családjával 
tisztességesen megélhessen, minek folytán Soedel egy 
magántanintézetet nyitott, melyben 8 év óta a legjelesebb 
tanerőket alkalmazván, a legelőkelőbb családok gyerme-
kei adattak e nevelő intézetbe. A szegény prot. lakosok 
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gyermekei mindig ingyen oktattattak. Ez az intézet régen 
szúrta szemét a túlzó horvát nemzeti pártnak, mert itt 
unionista szellemben folyt a tanítás, és ami fő, nagy 
g o n d d a l t a n i t o t t á k a m a g y a r n y e l v e t . 
Dr. Soedel kitűnő intézetének ezen halálos büue miatt 
vesznie kellett. Mihajlovics József zágrábi érsek állott az 
agitatio élére. Egyszerre csak, a horvát kultusz- és iskola-
osztály kiadja a rendeletet Voncsina polgármesterhez, hogy 
az említetett iskolát m i n d e n t o v á b b i e l j á r á s 
n é l k ü l b e z á r a s s a . Voncsina ur készséggel eljárt 
megbízatásában, sőt buzgóságában a magyarság és az 
unionisták ellen fölülmúlja elöljáróit is, és, a Reform 
szerint, a rendelet közlésénél hozzátette az intést Soedel 
úrhoz, hogy „engedetlenség esetére erőszak fog alkalmaz-
tatni." Soedel ur persze engedelmeskedett. Kínzóihoz lótni-
futni méltóságán alulinak Ítélte, nem is használt volna 
semmit. Hogy mi jogon tiltották be ezt a magánintéze-
tet, senki sem kérdezi. Kell is Horvátországnak olyan 
iskola, amely nem magyarfalókká és protestansgyülölőkkó 
képezi növendékeit! A zágrábi protestánsok ez eset által 
igen sértve érzik magukat, és attól tartanak, hogy újra 
itt van az idő, mikor üldöztetni fognak. 

NECROLOG. 

I Fab°Andra& I 
Piotestáns egyházi körökben azon nagy hiány fölött, 

hogy magyar protestáns egyházunk nógyszázados esemény-
dús életéhez méltó története máig sincs megírva, sokan 
panaszolkodnak. Vannak azonban, akik ezért nyíltan ha-
nyagsággal vádolják kivált az egyházkerületi központokon 
működőket, mint akiknek legtöbb alkalmuk van e munka 
kivitelére, és mégsem fognak hozz*. Olyanforma kívánság 
ez, mintha egy épitészszel úgy akarnánk szerződni, hogy 
házunk építését a tetőgerinccel kezdje meg. Szerintünk 
éppen az a baj, hogy mindig csak egyetemes magyar 
prot. egyháztörténetet írnak, holott az alap hiányzik még 
erre ; s egyik mint a másik idevágó munka e g é s z ugyan, 
de, mert nem lehetvén egy ember káptalan, szükségkép 
egyebeket kell reeapitulálnia, — nem használ annyit, mint 
egy-egy legfinomabb árnyalataiban kifejtett r é s z l e t . 

Nincs oly tudomány, melynek, ha önmagához méltó 
akar lenni, szüksége ne volna nagyobb müvek készíté-
sére utat egyengető fejtegetésekre, essaykre, az alapvető 
monographiákra. Ha ez áll átalánosságban, mennyivel in-
kább a speciális magyar egyháztörténetben, mely, mint 
egyébként is a decentralisatiónak végletéig ért magyar 
protestánsság életének leirója tuiajdonkóp nem lehet egyéb, 
mint egyes districtusok, tractusok ós ekklézsiák történe-
téből összerakott mozaik. 

Ugyan mi történt az adatforrások monographiák 
ügyében, melyek megírása inkább a vidékieket, mint a 
soi-disant központokban búvárkodhat illeti ? — Bizony 

ceak annyi mint a centrumokban : alig több a sem-
minél. 

Ami azonban ily csaknem átalánossá vált pihenés 
közben is létrejött, abban határozottan legnagyobb része 
volt azon érdemekben megőszült férfiúnak, kinek életraj-
zát, melyben a tények ékesszólóbban beszélnek a szavak-
nál, ime itt adjuk. Tán nem is vagyok hivatva erre én, 
kit a boldogulthoz hivatalközösség nem kötött, hanem 
egyedül a legmélyebb tisztelet ós szeretet; de illető hely-
ről két hót óta hiába várta e lap szerkesztősége a tudó-
sítást, s igy ón bízattam meg a fáradhatatlan, munkás élet 
leírásával. 

Fabó András 1810. márc. 10-én született szegény 
szüléktől. Iskoláit a pozsonyi ev. lyceumban végezte, s 
mielőtt egyházat kapott volna, Szontagh István családjá-
nál, nevezetesen csanádi Szontagh Pál mellett mint nevelő 
működött. Ezután megválasztották nógrádvármegyei Agárdra 
lelkésznek, ahol egész életén keresztül, mint tót pap 
szolgálta az Urat és mint magyar író innét gazdagította 
a magyar irodalmat. 

Egyenlően kitartó buzgalommal forgott a szószéken, 
könyvei közt és a prot. autonomia zöld asztalánál. Épen 
ezért érdemei részint irodalmiak, rószint egyháziak. 

Irodalmi téren, mint a T u d om á ny o s G y ű j -
t e m é n y levelezője, már 1830-ban föllépett. A Thaisz 
és Cserneczky által szerkesztett S a s cimíi folyóiratban 
jelent meg tőle: „Francia táborküldet Algírba 1830-
ban", a folyóirat megszűnte miatt csak eleje. A J e -
l e n k o r , és kivált melléklapja a T á r s a l k o d ó , hozott 
tőle közérdekű cikkeket, mint: Történeti töredékek a 
hazánkban uralkodott pestisről (1836.13 s köv. sz.); Er-
zsébet Anglia királynéja (U. o. 1838. 26. s k. sz.); 
Lafayette (60. s k. sz.); Foy (1839. 94. s k. sz.); Levelek 
a magányból (1841. 64., 90., 1842. 7., 35., 45., 49., 
61., 89. sz.); Franklin (1847. 85. s k. sz.) ; 

A harmincas évek óta alig jelent meg lap, kivált 
tudományos időszaki irat, melybe ő, saját neve vagy 
még inkább Garády név alatt ne dolgozott volna. A Ga-
rády nevet, mint Tompa Kelemérből Rém Eleket, helysége 
betűiből alkotta; ezenkívül irt még Ligetfy Andor, Ipoly-
táji, Hegylaki, Daru álnevek alatt és névtelenül is. 

Forradalom előtt a R e g é l ő és H o n m ű v é s z , 
a H a s z n o s M u l a t s á g o k , az A t h e n a e u m (1838. 
óvf. négy számban: Az elsőszülött, c. angelból) ós a 
F i g y e l m e z ő hoztak tőle vegyes közleményeket. Azután 
1853-ban a M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y k é p e k b e n 
cimü folyóiratba irt az agárdi népszokásokról (II. köt. 
5 cikk, melyeket ezután közölt Réső Ensel Sándor: Ma-
gyarországi Népszokások című, Pesten, 1867-ben megje-
lent gyűjteményében, 1—25 1.), 1857-ben Kőszeg króni-
kájáról az U j M a g y a r M u z e u m b a . 

A Török János által szerkesztett H a z á n k című 
folyóirat I. félévében olvassuk tőle: A magyar korona 
történelmét, továbbá : V. Ferdinánd ő cs. k. felsége meg-
koronáz'atása leírását. A M a g y a r T u d o m á n y o s 
É r t e k e ző b e. (I k. Thurócinegyei tudósok. II k . : Ada-



lékok Cwittingerhez; a folyóirat megszűnése miatt be 
nem végezve), és a G y ő r i T ö r t é n e l m i é s R é -
g é s z e t i F ü z e t e k b e is még igen sokat irt. Levele-
zett a P e s t i N a p l ó , M a g y a r S a j t ó és O r s z á g 
c. politikai napilapokba egyházi, iskolai ós történeti dol-
gok felől. 

Fabó András működésének nevezetes részét képezi 
lelkiismeretes törekvése a mások által gyűjtött kútfők 
megismertetése ügyében. 

A B u d a p e s t i S z e m l é b e n évek hosszú során 
keresztül ismertette az Akadémia által kiadott Monumen-
ták XVII. századi, vagyis tanulmányait érdeklő részét, 
(Tököly naplójának ismertetése, XX. kötet ósuj folyami, k . ; 
Illyósbázy főijegyzéseiII. és I I I . ; Mikó F. hisfc. III. ;Apor V. ; 
Brutus magyar hist, V. ós XI . ; Forgách F. hist. VII. VIII . ; 
Baronyai Decsi munk. X ; Verancsics munkái VI. és XIV; 
Rozsnyai D. maradványai XIV.); s az -ugyanitt megjelent 
„Az 1626. pozsonyi béke s előzményei" c. cikke (IX. 
197—244. 1.) is tulajdonkóp Galanthai gr. Eszterházy 
Miklós nádorról írt, s 1866-ban megjelent mü ismertetése. 
A S z á z a d o k a t is leginkább ilyen közhasznú dolgoza-
taival gyámolította. Ebben jelentek meg tőle: 1867—68. 
évf: Horváth M. kisebb történelmi munkái ism. — 1869. A 
Hazai okmánytár ism. 4 közi. — 1870. Vittnyédy J . levelei, 
adalékul magyarok iskoláztatásához külföldöd. — 1871 : 
Türk Dániel naplója 1548— 59; Vittüyédy leveleiből ; 
Tököly naplói ismertetése, 2 cikk; Zichy Codex I. k. 
ism., a II-diké 1873-ban. — 1872 : Török magyarkor. 
Államokmánytár I. II. k. ism., a III-diké 1873-ba^ ; gr. 
Illyésházy Gy. levele Szirmay Istvánhoz, 1681. — 1873 : 
Árpádkori uj Okmánytár VII. ésVIIl. k. ism.,2 cikk. A Szá-
zadoknak még f. évi februáriusi füzete is hozott tőle is-
mertetést Verancsics munkáiról. 

Egyházi és iskolai érdekű dolgozatai sokkal számo-
sabbak, hogysem valamennyit közölhetnénk , különben 
is sokkal ismertebbek, hogysem szükség volna valamennyit 
közölnünk. 

Talán legrégibb egyházi érdekű cikke : „Az ág. vallású 
papok tudományos élete" cimet visel: megjelent az A t h e-
n a e u m 1841. II . félév 8. s k. sz. A N é p t a n í t ó k 
k ö n y v é b e irta Stöckel Lénárd, Miscovicz Mihály ós 
Deccord János életrajzait. A z I s k o l a i L a p b a n Ko-
máromi Csipkés György és Fogarasi® Pap József igen ér-
dekes életiratával foglalkozott. A Székács József ós Török 
Pál által szerkesztett L e l k i k i n c s t á r b a egy évi 
fennállása alatt apróságokon kivül gr. Bethlen Miklós, 
Ambrózy György, Bettelhaiin téritő és Melanchton F. élet-
rajzait ós Egy reformátor gyásza; Ápoljátok öreg koruk-
ban szülőiteket c. iránybeszélyeket Daru és G—y aláírás-
sal adta. A H á z i K i n c s t á r n a k kivált 1861-diki 
évfolyamában gyakran találkozunk jórészt külföldi tannl-
ságos egyháztörténeti cikkek alatt G—y jegygyei, mely 
szintén a boldogulté volt. A P i o t e s t á n s N é p k ö n y v -
t á r t Farizeusok és sadduceusok ; Jeruzsálem; Szegények 
a zsidóknál; Dávid; Egyiptom; Házassági ügyek a zsi-
dóknál cimü népies modorban irt cikkeivel gyarapította. 

Ilyen tárgyú nagyobb munkája : V a l l á s o s e l m é l -
k e d é s e k p r o t e s t á n s o k s z á m á r a , mely Pes-
ten 1861-ben jelent meg. 

Ekkor már csaknem kizárólag a magyar prot. egy-
háztörténetre összpontosítván erejét, midőn harmincöt évi 
irói tevékenysége elismeréseül 1864. jan. 20-dikán magyar 
akadémiai levelező taggá választatott, ily tárgyú érteke-
zéssel : Beythe István életrajzával foglalt helyet az aka-
démiában. 1866-ban ugyanott felolvasta Vittnyédy L le-
velei I. és II. részét s 1867-ben beküldötte a III. — Vl-dikat. 
Ezentúl sokat dolgozott a philologiai, törvény- és történet-
tudományi osztályok közlönyeibe. 

Élete főcéljául a magyar prot. egyháztörténeti ada-
tok kutatását és gyűjtését tűzvén ki, elszigetelt helyzeté-
ben csak ugy dolgozhatott, hogy a segédforráaokat meg-
szerezte, melyekre szerény jövedelméhez képest sokat 
forditott, s Magyarországon az ő állásabeli férfiúnak aligha 
van a történelmi szakban válogatottabb és nagyobb könyv-
tára. A Magy. s. Nagyvil. értesülése szerint ezt a pesti 
ev. gymnasiumnak hagyta. 

Viszonyainál fogva gyűjtései csak kis körre szorít-
koztak. Hivatala ós vagyontalansága gátolták Őt az uta-
zásban, és igy csak a budapesti ós pozsonyi könyvtárak-
ban ós gyűjteményekben búvárkodhatott. Aki ebbéli igye-
kezeteiben bármi csekélységgel segítségére volt, annak 
szívességét viszonzás nélkül nem hagyta, ha mással nem, 
legalább valamelyik munkája példányaival köszönte meg. 
A legcsekélyebb adalékot is, mely tanulmányaihoz járult, 
lelkiismeretesen vizsgálta s az erre vonatkozó források 
ismeretét előmozdította. Fájdalom, ez a szak, melyben 
ujabb időben Bauhofer és Lichner letűnése óta ő lendí-
tett legtöbbet, többet mint a többi protestáns irók együtt-
véve, — most úgyszólván mivelők nélkül maradt. Okmány-
közlései ós egyháztörténeti munkássága megítélésére elég 
leend csak röviden érinteni általam ismert ily tárgyú 
darabjait. 

A S á r o s p a t a k i F ü z e t e k b e 1858—61-ig Ga-
mauf gyűjteményéből közlött ev.-okat érdeklő okmányokat, 
1863—66-ig a pozsonyi ev. lyceumi könyvtárból ref. és 
ev. okmányokat. Önálló munkái, — a S z e n t t ö r t é n e-
l e m t a n k ö n y v e kivételével, mely a Prot. theol. 
könyvtár II. köteteként 1859-ben jelent meg, — szintén 
eredeti okmánybuvárlatokon alapulnak. A muzeumi és 
Gamauf-féle eredeti aktákból irta meg B e y t h e I s t v á n 
é l e t r a j z á t , mely, mint megbővitett lenyomat az Aka-
démiai Értesítőből, 1866-ban jelent meg. 1868 ban a váci 
ág. vall. ev. gyülekezet által kiadott ós általa szerkesztett 
R a j z o k a m a g y a r p r o t e s t a n t i s m u s 
t ö r t é n e t é b ő l című gyűjteményes munkában is 
érvényesítette ebbeli jártasságát. A mult év végén pedig 
Az 1662-iki o r s z á g g y ű l é s t ö r t é n e t é t egykorú 
naplók és egyéb források teljes felhasználásával állította 
össze egy önálló kötetben. 

A M a g y . p r o t . e g y h . é s i s k . F i g y e l m e -
z ő b e n 1870-től fogva jórészt Vitnyédytől közölt eredeti 
leveleket; a P r o t e s t . E g y h . és I s k . L a p n a k 



pedig amióta fönnáll egyik legszorgalmasabb munkatársa 
volt. 1842—48-ig a Külföld rovatot egészen ő vezette, 
1858-óta pedig a Régiségek, Könyvismertetés rovatokba 
dolgozott. 

Buzgósága sokkal nagyobb volt, hogysem lapunk-
nak a Régiségek közlésére szánt csekély tere elég lett 
volna neki. Erre vonatkozó igen érdekes levőiét bírom, 
melyet ő 1863. jul. 4-dikén intézett Ballagi Mórhoz: 
„Kedves Mór ! Ne ijedj meg, most még nem szidlak; mert 
hiszen rászoktattál már, hogy cikkeimet csak akkor adod, 
midőn kemény philippicával rohanok be hozzád. Mást 
már elriasztottál volna a közreműködéstől lapodban; az 
én angyali türelmemet nem fárasztottad még ki. Küldök 
hát egy érdekes, történelmi kútfőül szolgáló cikket. Ha 
látom, hogy adod, küldök reformált községek ügyében 
tett vizsgálatokat és Pozsonymegyéből, pedig tudod, hogy 
azon vidékről, általában a felföldről nagyon kevés hozatik 
napfényre, holott ott nevezetes dolgok történtek, Több-
ször elismerted már lapodban, szemrehányások folytán, 
hogy a kútfők közlésében lapod mulasztásokat követett 
el és javulást ígértél; alkalmat adok a javulás tanúsí-
tására.. Téged, kedveseidet csókolva változatlanul vagyok 

ki mindig." 
Áldott jó kedélye, szelid lelkülete tükröződik vissza 

ezen sorokból, melyekben, az ő szempontjából haragosan 
philippicázva is kérlel és tényeket hord föl ügye igazsága 
bebizonyítására. Később, midőn a Régiségek e lapból 
helyszűke miatt egyidőre egészen kimaradtak; a szer-
kesztőt sokat nógatta, hogy lapja ne legyen csupa újság, 
legyen benne óság is. Midőn pedig 1872-ben újra meg-
indítottuk e rovatot, s ón legelőbb is őt szólítottam föl 
munkatársúl, jan. 8-án repeső örömmel válaszolt leve-
lemre: „Igen tisztelt kedves öcsém! Ha kegyed Agárdon 
vagy én Pesten volnék, összevisszacsókolnám azon dicsé-
retes szándékaért, hogy az apának nagy mulasztását némileg 
helyrehozni készül. Ezért a legszívesebben üdvözlöm és üd-
vözölni fogja egyháztörténelmünk minden barátja. Reám 
bizton számithat, nem ugyan valami munkálatokkal (k i-
n e k s z á m á r a d o l g o z t a m v o l n a i l y e -
n e k e t ? most pedig mással vagyok elfoglalva), de leg-
alább okmányokkal. Ilyenekkel akár minden héten szol-
gálhatok, mert van akármennyi." S 10 nap múlva e 
sorok kíséretében kaptam meg az első küldeményt; „Ez 
alkalommal kezdetét veszi közreműködésem az ide mel-
lékelt két okmánynyal. Én a fordításra ez úttal még 
nem ajánlkozom. Egyik szemem ugyanis talán már va-
kulással küzd. E miatt félóráig dolgozom, félóráig pihe-
nek. Képzelheted, e rövid, homályos napokon sötétes szo-
báimban mennyit végezhetek a correcturából és más mun-
kámból, melyen dolgozom. De ha hosszabbak lesznek a 
napok, legalább mártiusban, fordítok, addig pedig szíves-
kedjél Te, ajánlkozásod szerint, fordítani, stb. 

Midőn 1873 nyarán ideiglenesen Ballagi Géza se^ 
gédkezett a Prot. Lap szerkesztésében, sietett munkatár-
súl fölhívni e lap régi, buzgó pártolóját. Fölhívására jul. 
18-án válaszolt, melyből elénk tárul a jó öregnek nézete 

a régiségekről és lankadatlan buzgalma azoknak halmozá--
sában. „Kegyed felhívására — írja — kedves kötelessé-
gemnek tartom irodalmunkat e téren szolgálni. Méltóztas-
sék meggyőződve lenni, nem kívánom, hogy közleményem 
azonnal adassék; történjék ez bármily későn, megnyug-
szom : szives kérésem csupán az, küldeményeim ne vesz-
szenek el hasztalanul, miután a régiségeknek, nagyon he-
lyesen, rovatot nyitottak kegyetek. „E t é r e n m i n d e n 
f o r g á c s o t ö s s z e k e l l e n e h o r d a n u n k . " 

A Prot. Lap mellett hiven kitartott mindvégig. Még 
a márc. 8-diki számában jelent meg tőle a Régiségek 
közt „Kanizsai Pálfi János levele Péczeli Király Imréhez, 
1621. szept. 28-ról." És a már halálos ágyán fekvő beteg 
tudós, Farkas József theol. tanár úrnak hozzá intézett 
levelére 4 nappal halála előtt ezt válaszolta: „Igen tisz-
telt Tanár u r ! Súlyos betegségem miatt közelebbi szives 
soraira, magam nem lévén képes, tanító ur által válaszo-
lok azon értelemben, hogy h a b a j o m b ó l k i l á b o l o k , 
m é l t ó z t a s s a n a k k ö z r e m ű k ö d é s e m r e e z u t á n 
i s b i z t o n s z á m í t a n i . Tisztelettel, alázatos szolgája: 
Fabó András. 

Osterlamm Károly könyvárussal bensőbb barátságban 
lévén, 1861-ben olyan vállalat megindítására birta, mely-
ről egyfelől méltán meg volt győződve, hogy a tudomá-
nyoknak nagy szolgálatokat tesz vele, de másfelől arról 
is, hogy anyagi tekintetben teljesen kétségbeesett üzlet 
lesz. Ez volt a M o n u m e n t a E v a n g e l i c o r u m 
a u g . c o n f . i n H u n g a r í a h i s t o r i c a megindítása, 
melyből eddigelé négy kötet jelent meg u. m : Schmal 
Commentatiója az ev. püspökökről, és Adverzariái; Bahil 
Tristissima Faciese; Klanicza Fátái ; Simonides Gallérja 
omnium Sanctorum-ja és Klein harmadik kötetje. 

1864-ben gr. Szirmay nagy halmaz régi okmányt 
ajándékozott az akadémiának, hová Fabó éppen akkor 
választatott tagúi és Szalay által rögtön fölkéretett, hogy 
mindazt amit ebben emlékezetreméltónak tart, készítse 
sajtó alá. Képzelhetni Fabó örömét, kinek mindeddig a 
volt a legnagyobb hátránya, hogy munkakedvét helyzete 
miatt nem elégíthette ki. Munkához látott tehát, s igy 
jött létre az a gyűjtemény, mely V i t n y é d y I s t v á n 
l e v e l e i cím alatt a T ö r t é n e l m i t á r 15. és 16-ik 
kötetében 1871. látott világot, s mely az 1652—64-ig 
tesjedő kornak egyik elsőrendű, megbecsülhetetlen forrása. 
Ezzel, és a Monumentákkal párhuzamban, megkezdette a 
magyarországi és erdélyi mind a két vallású evangéliku-
sok C o d e x D i p l o m a t i c u s a kiadását, mely valóban 
példányszerü gyűjtőmunkából csak egy kötet jelent meg 
1869-ben. Csupán ezen egy munka félbenszakadása miatt 
is egyháztörténetünkre Fabó halála kipótolhatlan veszteség; 
mert az elhunyta által támadt űr betöltetlen maradt, s 
két nagy forrásgyűjteményének folytatása egy hamar nem 
igen remélhető. Ugy hissszük, mondja igen helyesen az 
Athenaeum, hogy e részben aprót , egyháznak k ö t e l e s -
s é g e i vannak; nem egyedül Fabó emlékeért, hanem ön-
magukért, saját történetük ismertetéseért, mert éppen 
ezért nem lehet előttük közömbös, hogy Fabó önzetlen 



kezdeménye bevégzetlen maradjon. Ő segély nélkül ma-
gára hagyatva áldozta munkásságát a nevezetes ügynek ; 
a prot. egyháznak rendeltetése folytatni azt, hogy legyen 
valahára lehetővé a prot. egyház tört énetének megírása. 

A közéletben, a prot. autonomiai küzdelmekben is 
derekasan betöltötte helyét. Gyönyörű vonás életéből, 
hogy mivel soha semmiféle magán érdekek nem gátolták 
szabadságában ós függetlenségében, ha valami kényes, 
vagy pedig olyan ügy jött elő, melynek kiderítésétől min-
denki húzódozott: fölállott Fabó és meggyőződéséhez 
hiven kimondta az utolsóig amit érez, s bármily körül-

mények közt is mindig leplezetlenül tárta föl az igaz-
ságot. 

Ifjú korától fogva jó barátjának, dr. Székács J ó -
zsefnek suprintendessége idején jobbkeze, a tanácstermek-
ben javaslatai megtevője volt. U. i. ha Székács valamit 
kivinni óhajtott, elnöki székéből nem indítványozhatván, a 
javaslat tételre Fabót kérte föl. Fabó baráti szeretetből, 
és az eszme helyessége iránt való meggyőződéséből, min-
dig szívesen vállalkozott; bár vitaközben, indítványa 
miatt nem egyszer kereszttűzbe fogták. Nyilt, egyszerű, 
de azért mélyreható replikái, soha meg nem csappanó 
erélye által nem egy veszni indult jó ügyet mentett meg 
a biztos bukástól. Mint több bizottság tagja, bányakerü-
leti tanácsbiró és jegyző, szintén sokat tett tisztán látott 
eszméi és céljai kivitelére, melyek mindig öszhangzásban 
voltak a protestantismus és a magyarság érdekeivel. 
Ilyenül jelölhetjük ki legutolsó egyházigazgatási munkáját 
„A bányakerületi utasítások" átdolgozását, melyet Szé-
kácscsal együtt készített el. 

Mint házigazda vendégszerető, mint barát hű, mint 
ember adakozó és emberszerető volt. Az akadémiának 
100 frtot, orvosának dr. Argenti Dömének 100 frtot 
hagyott. 

A magyar protestáns egyháznak és átalában a ma-
gyarságnak is, ez időszerint Fabóhoz hasonló férfiakra van 
szüksége. A kenyérét vagy dicsőségért dolgozók, kik — 
fac me talera, talis ero — szünetlenül szaporodnak, s 
ezeknél igénytelen munkásság, teljes odaadás egy-egy 
szakmára, dicsőség, hiúság s minden ilyenféle tulajdonok 
alárendelése magasabb, nemesebb hajlamoknak, — merő-
ben hiányzik. Annál inkább meg volt ez boldogult Fabó 
Andrásban. 

Élete végóig olvasott, irt, bár utoljára szemei gyen-
gültek s csak nappal dolgozhatott; s tette mindezt még 
öreg korában is ifjúi tűzzel, szünet nélkül áldozva a pro-
testantismus oltárára. Mert meggyőződése volt, hogy az 
általa mindenek fölé helyezett magyar protestantismus 
csak szellemi paeponderantiájával tarthatja fönn magát. 
Mint jellemes ember tetteit összhangzásba hozta meggyő-
ződésével; a szilárd elhatározással végzett munkáságában 
kifejtett érdemeinél fogva tehát méltán állithatjuk fel őt 
követendő például s méltán számithatjuk a protestantis-
mus ujabbkori leghívebb és legelső bajnokai közé. 

Béke hamvaira! 
B a l l a g i A l a d á r . 

ADAKOZÁSOK. 
Zajos János elnyomorodott tanitó részére: B é k á s s y 

S á n d o r beregszászi ref. leik. ur 2 frt. 
A pesti prot. orsz. árvaházra: 

P e t z G y u l a mezó-berényi ev. leik. ur az ez évi 
confirmandusok részéről 2 frt. 

W e i s z J ó z s e f ev. leik. ur a koboldi anya-
egyház és a hozzátartozó leánygyülekezetek részéről 5 
frt 60 kr. 

B o g n á r E n d r e ev. leik. ur L. Patouáról 3 frt . 
S o m o g y i G y u l a ref. leik. ur Egyházos Lá-

doczról 10 frt. 
M e n d e l é n y i S á m u e l ev. leik. ur a n e m e s 

c s ó ó i hivek részéről 17 frt 40 k r ; mely összeghez 
adakoztak: 1) n e m e s c s ó ó i evang. egyház hivei 
közül: Weörös István felügyelő 1 frt. Mendelényi Sá-
muel lelkész 40 kr. Sztrokay Dániel 20 kr. Czipót Pál 10 
kr. Czeberer Ágostonná 40 kr. Perger István 20 kr. 
Kajtár János 20 kr. Kulcsár Pál 10 kr. Koltay Lajos 20 kr. 
Otterstetter István 20 kr. Scbermann József 20 kr. 
Komláti János 10 kr. Balog Istvánná 10 kr. Kocor Sán-
dor 20 kr. Pungor Pál 20 kr. Boros János 20 kr. Sennye 
Józsefné 20 kr. Horváth János 20 kr. Ifj. Kulcsár Pál 
10 kr. Polák János 10 kr. Bernáth Sámuel 20 kr. 
Görtsei István 10 kr. Sztrokay István 20 kr. Hideg Ist-
vánná 20 kr. Kis György 10 kr. Pintér István 10 kr. 
Pintér János 10 kr. Perger Pál 10 kr. Kajtár Lajos 10 
kr. Dávid Pál 10 kr . Pintér Károly 10 kr. ízményi István 
10 kr. Horváth Dánielné 10 kr. Sodits Pál 4 kr. Porko-
láb István 10 kr. Sztrokay György 20 kr. Sztrokai Ist-
vánná 50 kr. Böjtös János 25 kr. Bohár János 10 kr. 
Polák Mátyás 5 kr. Kulcsár János 10 kr. Összesen 7 
frt 54 kr. ' 

2) A c z á k i hivek közül: 
Hóra János 10 kr. Horváth Mihály 10 kr. Horváth 

István 10 kr. Haramia István 20 kr. Kis Ferenc 10 kr. 
Gazdag Mihály 10 kr. Kovács Mihály 20 kr. Bence István 
20 kr. Mészáros Ferenc 4 kr. Czügödi Istvánná 2ü kr. 
Gazdag Márton 8 kr. Héra Ádáoa 8 kr. Varga János 10 
kr. Héra Mihályné 10 kr. Gazdag István 20 kr. Kebelei 
János 10 kr. Héra Ádám 10 kr. Varga Mártonná 10 kr. 
Torda János 50 kr. Hod István 20 kr. Holcman János 
10 kr. Horváth János 50 kr. Horváth Mihályné 20 kr. 
Összesen 3 frt 70 kr. 

3) A d o r o s z l a i hivek közül. 
Sass József tanitó 24 kr. Kis Mihály gondnok 20 

kr. Parajsz György 20 kr. Nagy István 10 kr. Nagy Mi-
hály 10 kr. Pongrác János 20 kr. Szápor István 10 kr. 
Haramia János 10 kr. Kovács Mihály 20 kr. Bence Fe-
renc 20 kr. Petrevits Mihályné 20 kr. Kovács István 20 
kr. Kovács Mihály 20 kr. Haramia Ferenc 20 kr. Snápor 
János 20 kr. Torda István 10 kr. Kolman Mihály 10 kr. 
Haramia Istvánná 20 kr. Kovács Mihályné 20 kr. Kolman 
Mihályné 20 kr. Kovács István 20 kr. Czügödi István 20 
kr. Hod István 10 kr. Molnár Jánosné 20 kr. Bence Já-
nos 15 kr. Bence Mihályné 6 kr. Kis István 10 kr. Ha-
romia Mihály 5 kr. Haramai István 10 kr. Petrevics Mi-
hály 10 kr. Kis István 10 kr. Kolmán János 10 kr 
Nagy István 20 kr. Bátor Erzsébet 20 kr. Petrevics Já-
nos 20 kr. Nagy Mihály 10 kr. Pongrác Mihály 20 kr. 
Haramia János 10 kr. Varga István 10 kr. Parajsz Ist-
ván 15 kr. Összesen 6 frt 15 kr. 

Eszerint Nemes Csóó összesen 7 frt 54 kr. Czák 
3 frt 70 kr. Doroszló 6 frt 15 kr. Összegek összege 17 
frt 39 kr. 
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Ára 30 kr., postán bérmentve 3 5 kr. a pénz előleges beküldése mellett. 
Kapható német és tót nyelven is. 

1 — 2 

D^F* Figyelemreméltó ajánlat Kő hal Lajos könyvkereskedésétől 
Budapesten! 

Hogy ezen itt feljegyzett Tcitünü egyházi munkákat köny-
nyebben megszerezhetőkké tegyem, azok árát rövid időre tetemesen 
leszállítottam s felkérem a t. lelkész urakat, hogy ezen alkalmat 
azok megszerzésére szíveskedjenek felhasználni, mert nem leszek 
mindig azon helyzetben, hogy ily előnyös ajánlatot tehessek. 

Bulcsú Károly gyász- és sirbeszédei. (Bolti ár 1 ft 20 kr.) 
leszállított ár 1 ft. 

Czelder Márton. Vasárnapi és alkalmi imádságok templomi 
használatra. (Bolti ár 2 ft 50 kr) leszállított ár 2 ft. 

Fábián Dániel. Népszerű egyházi beszédek egy egész évre. 
(Bolti ár 3 ft.) leszállított ár 2 ft. 20 kr. 

Fábián Bániéi. Ünnepi, közönséges vasárnapi és alkalmi imák. 
Egyházi használatra. (Bolti ár 2 ft. 30 kr.) leszállított ár 1 ft. 90 kr. 

Fabó András. Monumenta evangelicorum Aug. conf. in Hun-
garia historica. 3 kötet. (Bolti ár 10 ft.) leszállított ár G ft. 

Fördös Lajos. Keciskemóti lelkészi tár. A gyakorlati lelkészethez 
tartozó munkák gyűjteménye. 3 kötet. (Bolti ár 4 ft. 20 kr.) leszál-
lított ár 3 ft. 

Egyes füzet 1 jt 20 kr. 
Gerok K. Ünnepi egyházi beszédek. Fordította Kovács L. 

(Bolti ár 1 ft 20 kr.) leszállított ár 1 ft. 
Kovács Albert. A magyarországi protestánsegylet évkönyve 

(1871.) (Bolti ár 1 ft) leszállított ár 50 kr. 
Dr. Heiszler József. Egyházi munkálatok. 3. fiizet. ("Bolti ár 

1 ft 20 kr.; leszállított ár 80 kr. 

Kulifay Zsigmond. Egyházi beszédek. 3. füzet (Bolti ár 1 ft 
40 kr.) leszállított ár 80 kr. 

Marikovszky Gábor. Protestáns halotti búcsúztatók. (Vers és 
próza.) (Bolti ár 1 ft 50 kr.) leszállított ár 1 ft 20 kr. 

Szász Károly. Különféle papi dolgozatok. Uj folyam 1. 3) 
fiizet. (Bolti ár 3 ft 50 kr.) leszállított ár 3 ft. 

Révész Imre. Egyházi b eszédek. Robertson nyomán. 1. füzet 
(Bolti ár 1 ft.) leszállított ár 80 kr. 

Révész Imre. Kálvin élete és a kálvinizmus. (Bolti ár 2 f t . 
leszállított ár 1 frt GO kr. 

Révész Imre. Dévay Bíró Mátyás első magyar reformátor 
életrajza és irodalmi művei. (Bolti ár 1 ft 60 kr.) leszállított ár 1 ft. 

Dr. Schwarz Károly. Adalékok a legújabb theologia törté-
netéhez. Ford. Kovács Albert. (Bolti ár 5 ft) leszállított ár 3 ft 
20 kr. 

Székács József összegyűjtött egyházi beszédei (Bolti ár 3 ft) 
leszállított ár 2 ft 20 kr. 

Szoboszlai Pap István. Halotti egyházi beszédek. 3 füzet. 
(Bolti ár 3 ít) leszállított ár 2 ft 60 kr. 

Ugyanattól. Ünnepi egyházi beszédek. (Bolti ár 1 ft 80 kr) 
leszállított ár 1 ft 60 kr. 

Ugyanattól. Alkalmi egyházi beszédek. 2 füzet. (Bolti ár 3 ft 
leszállított ár 2 ft 60 kr. 

w Ezenfelül 10 ft. áru megrendelést bérmentve, 22 ft. árut 20 ftért, 30 ft. árut pedig 27 í'tért 
teljesítek. 

Megrendeléseket kérem egyenesen hozzám intézni. 
Budapest, 1874. márciusban. Mély tisztelettel: KÓKAI LAJOS, könyvárus. Károlyutca 25 sz. bolt. 
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PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i dLij : Hirdetések dija 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet. 

Helyben házhozhordással s Tidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

A protestantismus hivatása. 
Tagadhatatlan, hogy mind a valláserkölcsi, mind 

a társadalmi, mind a politikai életviszonyokat te-
kintve, egy nagyszerű átalakulás küszöbén állunk. — 
Még állnak, s talán itt ott füstölögnek a haj-
dani kegyelet és vallásosság oltárai; a társadalmi 
s politikai élet látkörén a romboló irányzat vészt-
josló jelei csak néha-néha ütik fel fejőket ; de ta-
pasztalati tény, igazság, hogy az egykor oly látoga-
tott templom s túlvilági fény övedzte oltár lángkeblű 
hivei egyre gyérülnek; a valláserkölcsi élet egykor 
oly dicső erény virágait az indifferentismus lankasztó 
szele hervasztja, puszt í t ja ; tagadhatatlan, hogy a 
socialis s a politikai élet katlanában bizonyos titkos 
erők s elégedetlen elemek forrongása észlelhető; s 
ha a kórtünetek alapokait ideje korán felismerni s a 
minden bizonynyal létező bajokat kellőleg megorvo-
solni nem iparkodunk, félő hogy magunk leszünk 
felidézői oly egyházi és társadalmi rázkodásoknak, 
melyeket épen minden erőnkből eltávoztatni sze-
retnénk. 

Tapasztalt tengerész felismervén a láthatár szé-
lén feltünedező vészjeleket, a vihar kitörése előtt 
biztos helyre törekszik hajóját kormányozni, s oly 
intézkedéseket tesz, melyek a vészcsata zúgása alatt 
kétségbeesni nem engedik a hajó népét. Igy kell 
tenni nekünk i s ; a létező s egyházi ós sociális 
életviszonyainkat végpusztulással fenyegető kóranyag 
dulásait nem szabad behunyt szemmel néznünk; sőt 
minden tőlünk kitelhetőt meg kell tennünk, hogy 
közállapotaink megjavuljanak; az oltárok széledező 
seregébe u j szellem, ama krisztusi ujjászülő lólek-
erő költözzék be, melynek hite alkalmas legyen a 
haladás út jában álló akadályok hegyeinek elmozdí-

tására, valláserkölcsi s társadalmi bajaink megorvos-
lására, s oly intézmények életbeléptetésére, melyeket 
a kor, a fejlődő értelmiség parancsszava követel 
mindazoktól, kik a tétlenség, a vis inertiae álló 
vizei helyett, a világot ujjászülő s tettekben meg-
dicsőülő szabad eszmék fris habjain óhajtanak ringa-
tózni. — Igen, ha valaha állt, ma minden bizonynyal 
áll, mint megvihatlan sziklavár, a költő szava: 
,,Tégy, mert ki tétlen áll, vagy elmarad vagy elta-
postat ik." 

De hát mit csináljunk? merre induljunk? hol 
a világító torony, mely felé hányozzuk az elnyeléssel 
fenyegető habok között hajónkat ? hol a varázseszköz, 
mely az események üterére tapintva, ne csak felis-
merje a század méhében forrongva zajló elemeket, de 
egyszersmind rendezni, alakítani is képes legyen azo-
ka t ? — A K h a r i s m a p n e u m a t i k o n áldó szele 
ma már oly gyéren lengedez; a skepsis lidércnyomása 
alatt annyira kiapadtak, kiszáradtak a lelkek, hogy 
legjogosabb, legdicsőbb reményeink is menten hajó-
törést szenvednek a valóság, a concrét világ kőszirt-
jein. — Ugy látszik a világalkotó h i t ősforrása 
kiapadt , s a mai kor nemzedéke már csak a köznapi 
élet tengerének sós vizével táplálkozik, mely alkal-
mas ugyan egész városokat magokba záró hajók hor-
dozására, de egyáltalában nem alkalmas uj tem-
plomok, oltárok, u j ég és föld alkotására. 

Csodálatos, de ugy van, hogy a világtörténelem 
megrázó akciói, a népek hősies ténykedése, magasz-
tos önfeláldozása után mindig visszaesés következett. 
Mintha a gyorsan végzett óriási ut után a népek-
nek pihenésre lett volna szükségök; vagy mintha a 
történelem géniusa a nagyszerű alkotások után mint-
egy kimerülve álomra hanyatlott volna. Az apostoli 
korszakra, a krisztiánismus magasztos jellemekben 
gazdag s fénylő aranykorára igy következik az ó 

29 



világrendszer reakciója; az uj görög bölcsészeinek, 
majd a keleti mythósnak absorbeálással fenyegető 
vószostroma; majd végre a középkornak meddő tan-
versengósekben, a szabad eszmék teljes és tökéletes 
kiirtására irányult zsarnok-törekvésekben, a pápaság 
világuraságra törekvésében eltelő sötét idő^aka. 

De hála a népek s szellemvilág sorsát intéző 
örök bölcs gondviselésnek, a visszaesési korszakok 
azon éji borulathoz szoktak hasonlitani, mely után 
annál igézőbben támad fel a hajnal, a nép- s szel-
lemszabadság dicső hajnala. — Mikor a középkor 
éje vakitó sötétséggel borongott a népek lelkén, az 
éjborulat sötét ködoszlopai felett a r e f o r m á c i o 
fénycsillagai, a világrázó hiterő magasztos hajnala 
tűntek fel. Mint a mosaisticus világrendszer ezred-
éves uralmát a krisztiánizmus zárta be: ugy a kö-
zépkor után a reformációnak kelle következni. 

És a reformáció hőseinek nem sokkal cseké-
lyebb feladat jutott osztályrészül, mint a krisztiániz-
mus első hitbajnokainak. A kezdeményező Luthernek 
Póter erélyességével; a puritán Kálvinnak Pál erős 
akaratával és semmitől vissza nem riadó szellemere-
jével kelle birnia. Sőt a mennyiben a keresztyóasóg 
lótrejövetelekor a judaismust ós paganismust már 
csak egy fáradt viadarhoz lehetett hasonlitani, i t t 
pedig egy erős és vallásos hagyományaival egyenest 
az apostoli alapra támaszkodó egyház/,al kellett a 
reformátoroknak megharcolni: lehet mondani, hogy 
az ő pályájok talán még vógzetesb s küzdelmesebo 
vala. Mozgásba is hozta a világ uralmát féltő Vati-
kán mindenféle pokolgépeit; a keresztyéneknek a hé-
berektől s Rómától szenvedett üldözései ismét meg-
ujultak, azzal a különbséggel, hogy most nem va-
lami pogány római császár, hanem a Krisztus hely-
tartója adá ki az üldözési jelszót; nem Jupiter, 
hanem a szent atya dobálta a villámokat; az evan-
géliumi szellemirány hősei móg sirjaikban sem ki-
móltettek; nem tanulták meg az inquisitio vérbirái 
s hohórai, hogy az e s z m e halhatatlan, s az esz-
mehősök vórnyomán a. szellemvilág dicső tavasza vi-
rult fel. 

Igy jött létre s terjedett el a reformácio; 
igy vert erős s kiirthatatlan gyökeret a protestan-
tismus a népek lelkében. A protestantismus mint 
valláserkölcsi életelv letépte a b i b l i a bilincseit s 
kezébe adá azt a népnek, hogy olvassa, tanulja an-
nak elveit; saját szemeivel sziliről szinre lássa, ós 
ismerje ínég amaz egyedül idvezitő Krisztust, kinek 

elvei elvégre is ujjászülik a világot. — A protes-
tantismus szentesitó a szabad kutatás ós vizsgálódás 
nagy elvét; emberkéz s földi tekintély Lem szabhat 
határokat a kutató szellem elébe, mely mindeneket 
vizsgál, móg az istenség mélységeit is. Felállitá az 
egyéni felelősség elvét, mely nélkül valamint lelki-
ismereti, ugy társadalmis politikai s z a b a d s á g is, 
nincs és nem is képzelhető. Tanszerkezet tekintetében 
minden hagyományt elvetett; a krisztusi életalapra 
törekedett visszavezetni mind az egyházat mind a 
társadalmat. Hogy ez igy van, mutatja nem csak 
az egyház de a polgári társadalom történelme i s ; 
hiszen elvitázhatatlan tény, hogy az állami és társa-
dalmi élet téréin is azonnal uj szellem lengésö lett 
észlelhető, amint a reformátorok a hitjavitás tároga-
gatóját megfújták. Nézzétek meg a reformácio kora-
beli ós a mai társadalom képét, s e két képletet te-
gyétek párhuzamba s hasonlítsátok össze egymás-
sal, s azonnal látni fogjátok ama nagyszerű sociális ós 
politikai átalakulást, melynek a reformáció lön szülője. 
Ime a hűbórrendszer bilincsei szétzuzattak; az abso-
lutismus helyébe a demokratikus eszmék, az alkot-
mányos elvek uralma lépett. A protestantismus sza-
bad elveken nyugvó egyháza uj szellemnek, uj polgár-
zatnak adott léteit az állami életben is. — Az uj 
hit templomai mint egy varázsütésre álltak elő ; kö-
veit maga hordá össze a nép s igy tanult meg ál-
dozni ós imádkozni. Emlitsem-e az iskolákat, a fel-
szabadult tudomány ama dicső várait, az egyeteme-
ket ; elősoroljam-e azon humánus intézeteket, melyeket 
a protestantismus mintegy semmiből teremtett; fel-
hozzam-e az áldozatkészség s vallásos lelkesedés ama 
fényes példáit, melyek a reformáció világdiadalainak 
kisérői s előidézői voltak ? A reformáció háromszázados 
történelme tanúskodik arról, hogy a protestantismus 
oly életelvet képvisel, melynek gyökérszálai az em-
beri szellemben vannak letéve, s mely mint szel-
lemvilági alaptényező arra van hivatva, hogy a fej-
lődő szellemet pályáján elősegítse; az önkénynek út-
ját vágja; a pauperismust ós butaságot megszüntes-
se; megszentelje, mintegy Krisztusnak zsákmányul 
vigye a tudományos szellem fenséges törekvéseit; 
egy szóval a történelmi Krisztus világboldogító el-
veinek diadalra juttatása által felépítse a földön 
az üdv ós béke templomát. 

Ez a protestantizmus világhivatása Az örükke 
fejlő keresztyónségnek világtörténelmi óletmozzanata 
ez; benne Krisztus egyháza nyomult közelebb a gya 



korlati- élet küszöbeihez. — És bizonyára, csak is 
azok az igazi protestánsok, kik ezt igy tudják s fog-
ják fel, kik e szellemirányt követik minden életvi-
szonyok és körülmények közt. Ha a protestantismus 
e szellemiránytól eltávoznék, hűtlen lenne missiójá-
hoz; adós maradna a világnak, s félő, raj ta is be-
teljeseduék, a mit a költő igy fejez ki : , , J e d e 
S c h u l d r a c h t s i c h a u f É r d e n . 4 Vigyázzanak 
hát orthodox, stagnáló confessionálistáink, hogy e 
tórre ne sodorják a protestantismust, mely a krisz-
tusi elv ós szellem továbblüktetése a világtörténe-
lem ereiben. E szellemnek kell, hogy legyen hor-
dozója különösen a protes'áns paps g, még különö-
sebbel a magyar protestáns egyház lelkészi kara, el 
nem felejtvén mit egykor elhunyt P e t i n k mondott, 
hogy a mai korban csak szellem életi tevékenység s 
erély lehetnek az egyház fennmaradásának biztos té-
nyezői. A papság legyen a világ világossága, az 
eszmék bátor harcosa. Ez hivatása , miről majd kö-
zelebb szólandunk. 

PERESZLÉNYI JÁNOS. 

ISKOLAÜGY. 

T a n í t ó i g y á m e g y l e t e k . 

Egy igen jeles, gonddal, szorgalommal kószitett s kitűnő 
organisáló talentumra mutató, az eddigi alapszabályoktól 
nagy mérvben elütő lelkészi gyámegyleti alapszabályok 
köröztetnek a lelkészek között egy egyházmegyében átnézés, 
tanulmányozás végett, hogy a bekövetkezendő tavaszi 
egyházmegyei gyűlés alkalmával tárgyalás, vitatás alá 
vétessenek. Ezen alapszabályokról, melyeket ismertetni 
nagyon óhajtanék, s melyek, meg vagyok győződve róla, a 
legnagyobb mértékben lekötnék az olvasó figyelmét, s 
melyeknek ismertetését vagy kivonatos közlését csakis 
azért nem teszem, mert félek, hogy indiseretiót követnék 

— gondolkozva s azoknak lényegét elmémbe idézve 
jutottam azon gondolatra, miszerint azoknak egy pontját, 
mely azon elvet akarja életbeléptetni, hogy a hivatalno-
kokat tartó testületek is kötelesek részt venui hivatalao-
kaik nyugdíj- vagy gyámintézeteinek segélyezésében - mily 
szép eredménynyel s mily könnyen lehetne a tanitók 
gjámegyleteinól is megvalósítani. 

A tanítók gyámegyletei, bár országvilág beszélt 
rólok, s foglalkozott velők hivatottak s hívatlanok egész 
légiója, nagyon keveset haladtak s igen gyenge lábon 
állanak. Igaz, sok helyen csak nem rég alakultak; de 
rajtok is van a kor bélyege, nincs bennök vitalitás s oly 
halványak, mintha a betegség, a sorvadás magvát keblök-
ben hordanák s mintha a halált hozó csira velők szüle-
tett volna. 

A legközelebbi, részben a mai időnek is jellege, so-
kat beszólni, de keveset tenni; divatba hozni valamit, ar-
ról uton-útfélen szónokolni, a tárgyat túlhajtani ós a 
túlzás által a feledést, a bukást elősegíteni. Nem n ondom, 
hogy a tanitók sorsa elfeledve lesz; de félek, nagyon félek, 
miszerint az a sok túlzás, az a sok tulhajtás épen nem 
használt nekik, sőt nagy kárukra volt. Sok embert, ki nem 
szereti a semmit mondó phrasisokat saz üres diktiókat; de 
tenni s okott, viszatartott a cselekvéstől az a sok túlzás, 
gondolván : a mit kivihetek ezen általános alarméban, nem 
hogy még méltányosan fogadtatnék, hanem üldözés vagy 
guny tárgya lenne, másfelől a tanítókban oly ábrándokat 
szült, melyek soha teljesedésbe nem mennek. 

A mi túlzott, az kivitelre nem számíthat, a mi 
túlhajtott, azt nem lehet megvalósítani, s a túlzó emberek 
nem is visznek ki semmit, mert egyfelől nincs kitartásuk, 
nincs erólyök, másfelől elég is nekik, ha beszélhetnek és 
oly nagyokat mondhatnak, a mely kivihetetlen, s akkor 
azokat, akik tenni szoktak, kárhoztathatják, miszerint sem-
mit nem tesznek. — Ugy látszik a társadalmi téren a 
sajtóban is alább hagytak a tanítókat illető túlzással, de 
félő, hogy midőn ezzel alább hagytak, egyszersmind magát 
a tárgyat is feledik — mint ez a divatos dolgokkal történni 
szokott — s elfeledett lesz a tanitók sorsán való könnyítés, 
más felszínre került tárgy egészen háttérbe szorítván azt. 
Ez szomorú, igen szomorú lenne, mert foglalkozni kell 
ezzel a dologgal, az igaz nem túlozva, nem túlhajtva, 
nem divatból, hanem elvből, higgadtan , behatólag, a 
körülményekkel számot vetve, s a tanitók anyagi gond-
jain , gyámegyleteik életerőssé tételével, segélyezésével 
is könnyiteni ; mert azt az országos tanítói nyugdíj-
intézetet ki tudja mikor állítják fel ? — írtak, beszél-
tek róla, számításokat tettek és még az eredményt 
nem igen tapasztalhatják tanítóink. — És nem tudom, 
hogy valami országos vihar — melynek előtörése nálunk 
nem ritkaság — a tervezett állami tanítói nyugdíjinté-
zetnek még magvát is nem söpri-e ki a bureauk fiókjai-
ból, miszerint azon tanitók, kik attói oly igen sokat vár-
tak, sírva néznek utána. *) 

Ezért tartom szükségesnek az e.-megyei gyámintó-
zetek fenntartását, ápolásán kellő jövedelemmeli ellátását. 
Jövedelmeiknek fokozását pedig, igen egyszerű módon el-
érhetnők azon szabály által, mely a tanári gyámegyletek-
nél már be van hozva, nevezetesen a tanulók évenkénti 
csekély összeg fizetésére kötelezésével. Csekély, nagyon 
csekély összeget hozok indítványba, a kivíhetós, a meg-
valósithatás végett s mert épen nem akarom visszariasztani az 
illetőket ez áldozattételtől. Ismétlem, csekély összeget ho-
zok indítványba nevezetesen, hogy minden iskolás gyer-
mek fizessen évenként tiz krajcárt a tanitói gyámegyletek 
részére. Ezen fizetést a legszegényebb gyermek is meg-
bírhatja és mégis szép összeggel nevelné a gyámintóze-

*) Mi is azon nézetben vagyunk, hogy tegyünk magunk, a 
mit tehetünk, mert az országos nyugdíjintézet kérdés, mikor jön 
létre, B kérdéB, hogy tanítóink akkor is élvezhetik-e. Szerk. 
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tek jövedelmét, négy öt, hatszáz forinttal évenkint, a sze-
rint a mint kevesebb vagy több iskolás gyermek van 
valamely e.-megyében. És ezen összeg azzal szemközt a 
mi most az egyházaktól segélyképen bejön, óriásinak mond-
ható. Az a tiz krajcár külön külön oly csekély összeg, 
miszerint nem képzelek oly szegényt, ki ezt befizetni ké-
pes ne lenne; de ha mégis volna, jogában állhatna az 
ilyent a presbyteriumnak, — kötelezettsége alól fel-
menteni. 

Inditványom elérhetésére elegendőnek tartanám egy-
szerűen az e.-megyék vagy e.-kerületek határozatát. A 
határozat, vagy felhatalmazás meglévén, a tanitók maguk 
szednék az évenkénti segélyt s ők szolgáltatnák át a 
gyámegyletek pénztáraiba, ez által azt óhajtanám eléretni, 
hogy ne láttassék legkevesebbet is, mintha ezen segé-
lyezés az egyházak pénztárainak terheltetésével járna. Mert 
most is vannak több olyan fizetések az e -kerületekre., 
melyek nem terhelik az egyházak pénztárait, mint az 
agentialek, mivel közadakozás utján jőnek be, mégis sok 
helyen az a balfogalom uralkodik a presbyteriumban, 
miszerint az agentialek az egyház pénztárából fizettetnek. 

Ezen a módon segithetnék elö a tanitói gyámegy-
letek előre haladását, virágzását, mert ha nem soknak 
látszik is négy, őt, hatszáz forinttali évenkénti segélyezés, 
mégis nagy lendületet adna, s alkalmul szolgálna ezen az 
alapon a gyámegyletek jövedelmeit rövid időn megkét-
szerezni, vagy a mint a kor kivánná ngy megtöbbszörözni. 
Meglehet, szerény ohajtásom sokoknak nem is tetszik, s jobb 
fogadtatásra találna, ha ezerekröl beszélek; tehettem volna, 
hisz a papir eltűrné, bármily magas számot irnék is reá; 
ue kérdés, kivihető volna- e az ? Nem óhajtok, nem indít-
ványozok sokat, mivel szeretném indítványomat megvaló-
sítva látni, és az életben gyakran tapasztalhatjuk, hogy a 
ki igen sokat óhajt, az semmit sem kap, a ki pedig — 
számot vetve a körülményekkel — keveset kiván, kíván-
sága beteljesedik. 

Ha pedig inditványom kivitelére nem volna elegendő 
az e.-megyékuek vagy e.-kerületeknek határozata, felhatal-
mazása, hanem a gyülekezetek ia megkérdezendők lenné-
nek — a mit ez esetben mellőzhetöknek tartok — akkor 
mozogni kell különösen maguknak a tanítóknak, szorgal-
mazni informálni a presbyteriumok tagjait. Ne várjanak 
sokat attól az államtól, hanem igyekezzenek meglevő 
gyámintézeteiket erős lábra állítani; ne ringassák magukat 
illusiókban az állami nyugdíjintézet felől, ha csakugyan 
megvalósul is, complicalt, szövevényes lesz az, sok ága-
bpga lesz annak s könnyen megesik, hogy nem épen az 
arra érdemesek fogják annak hasznát élvezni, hanem 
azok, kik — mint az állami intézményeknél gyakran elő-
fordul — egyik vagy másik befolyásos egyénnek isme-
retségét. kegyét szerencsések megnyerni. 

Igyekezzenek a tanítók kisebb körben nevezetesen 
e.-megyénként életképes gyámegyleteket alkotni. Életképessé 
tehetik pedig gyámintózeteiket az által, hogy mig egyrészről 
maguk is nagjobb összeggel járulnak ezek fenntartásához 
mint eddig, másrészről szorgalmazzák az egyházak általi 
segélyezést a fennemlitett módon. Ha épen nem menne 
is oly könnyen mint én hiszem, nem baj az ; a minek 
valódi haszna van} megérdemli az utánlátást, a munkát, 
megérdemli a küzdést. Itt van már az idő, midőn minden 
testület tömörül, itt van már az idő, midőn minden tes-
tületnek a maga érdekében önmagának ís ke!l munkál-
kodni s önmaga legtöbbet is tehet, mivel legragyobb 
erélylyel, lelkesedéssel, kitartással küzdhet érdeke mellett. 

Rövid cikkemben egy eszmének, melylyel a tanitói 
gyámegyletek sinlődésén segíteni lehetne — s mely 
már a tanári gyámegyleteknél gyakorlatban van — akar-
tam kifejezést adni ; gondolkodjanak rajta az illetők s ha 
helyesnek ismerik, iparkodjunk megvalósitani. 

t 
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Apróságok a „ Figyelmező8 utóbbi 
füzetéből. 

Végig lapoztuk a „Magy. prot. egyh. és isk. Figyel-
mező" közelebb megjelent IV. vagy áprilisi füzetét. Nem 
tudom vanuak-é sokan, kik igazi lelki örömmel teltek el, 
midőn a füzet végéhez értek ; de annyi bizonyos, hogy 
bennünk felettébb szomorú érzést költött. Nem talán, mert 
az egész füzet négy-öt lap kivételével az általunk tisztelt 
theologiai irány s férfiak ellen van intézve, nem, mert 
habár magunk csak nagy ritkán s felettébb gyengén vil-

logtatjuk is a csatabárdot, de azért az erősek nemes s 
férfias küzdelmeiből nem csak hasznot reménylünk, jelesen 
az eszmék tisztázását, az erő fokozását, az érdekeltség fel-
költését ; de azokban valódi élvet is találunk, még akkor 
is, ha a győzelem babéraival nem azok homlokát ékesí-
tené is fel a józan közvélemény, a kikét mi óhajtanók. 
Ezen füzet azonban lehangolólag hatott reánk. A. ki higgadtan 
végig olvasta, érteni fogja, hogy miért. Egy oly férfiutói, 
és egy oly folyóirattól férfiasabb vágásokat, erősebb csa-
pásokat vártunk. Miért is ezen füzet cikkével tüzetes 
polémiába ép ugy nem ereszkedhetik e lap, mint a 
„Magyar Állam", vagy „Religio" ellenünk vagy a pro-



testantismus ellen kibocsátott cikkeivel;*) e sorok irója 
pedig már csak azért sem, mert Révész urnái egy-két 
évvel fiatalabb, R. ur pedig, bár ő annak idején felettébb 
zokon vette, hogy vele a nálánál majd kétszerte öregebb, 
s ritka olvasottságú Szilágyi Ferenc polemizálni bátor-
kodott, most mégis mibe sem veszi nálánál fiatalabb em-
berek szavait s ellenérveit, legyenek azok bár oly nyo-
mósok s oly dönthetetlenek, mint voltak Kovács Albertéi. 
Előbb neki — mint mondja — az ily „legnagyobb igényű 
ifjú tudósokat tiszta felfogásra, tűrhető logikára effélékre 
kellene megtanítani," s „azután állani velők tüzetesen 
szób?." Zárjel között megemlítem, hogy Strausz „27 
éves ifjú segédtanár" volt, midőn „Das Leben Jesu"-val 
fellépett, és mégis, mint R. ur mondja (Figyelm. 137. 1.), 
„a protestáns theologusok minden táborból egész apostoli 
buzgalommal felkeltek ellene": a legkitűnőbbek közül 
tizenkettőt névszerint is megemlít R. ur, a mi reménylem 
elég bizonyíték arra nézve, hogy az ellenfél „ifjúsága" 
nem szolgálhat köpenyül a rég várt alapos felelet meg-
tagadására. — De ha polemizálni nem szándékunk is, 
egy- két apró észrevételt legyen szabad tennünk, — ezek 
nein igényelnek sem választ, sem cáfolatot. 

Az első cikkben, melynek cime : „Strausz D. emlé-
kezete, s egyúttal nehánv szó tájékozásul," kimutatván 
R. ur, hogy Strausz az általa felkarolt történelmi kritika 
kalauzolása mellett „a keresztyénséget teljesen elvető val-
lási nihilismus sivatagára jutott," következik az applicatio 
az „uj magyar protestánsokra", **) s kimondja R. ur : 
„miszerint akárhogy titkolják, s csűrjék vagy csavarják a 
mi külföldi és hazai moderneink Strauszhoz való viszonyukat: 
irányzatuknak azéval való gyökeres rokonságát egyáltalában 
meg nem semmisíthetik," és nekik is oda kell jutniok, 
hova Str. jutott, a nihilismus sivatagára, mert hát azon 
forrás, melyből Str. irányzata eredetét veszi, s azon 
alapelv, a mely minden müvein keresztülvonul, teljesen 
összevág ami moderneink álláspontjával s irányzatával; 
de főként azért, mert a mi moderneink — mint magok is 
bevallják — a helvét reformegylettel s annak egyik vezér-
ével, Lang-gal, édes testvéri rokonságban állanak; „Lang 
pedig és pártfelei — a mint maguk is nyilván hirdetik, — 
a bűnesetet és Krisztus általi váltságot merőben elvetendő 
mythologiának tartják ; a Kopernik-féle világrendszerre tá-
maszkodva, szintén ilyennek tartják ők a mennyet és 
poklot, s a sirontuli élet hitét stb." 

*) H o m o 1 y a I s t v á n urnák az előbbi füzetben „ungi 
levelek" cim alatt megjelent cikke szerintünk ugyanezen kategó-
riába esik, ezért meg fog nekünk N é m e t h I m r e n.-dobronyi 
lelkész ur bocsátani, ha az ezen cikket cáfoló közelebb beküldött 
levelét a szerkesztői fiókban hagyjuk. Homolya urnák „nemes 
buzgalmat lehellő sorait" — miként azokat a „Figy." t. szerkesztője 
jellemezte — hadd élvezze háborítatlanul a „Figy." olvasókö-
zönsége. 

**) Gyanúsnak látszik előttem ez a cim, miután nálunk : u j 
m a g y a r = = cigány. 

Nincs más panasz ellenünk ? Hát ha az ember egy-
két ódon eredetű tantétellel nem tud megbarátkozni, már 
azért mindjárt nihilista? De hát ön, s „a magyar pro-
testáns s kivált ref. egyház lelkipásztorainak nagyobb s 
jobb része," kik Nagy Lajos ur szerint (Figy. 199.) ön 
köré vannak csoportosulva, hiszik csakugyan leikök melyé 
bői a bűnesetet, vagyis hogy Évának s Ádámnak az almába 
való harapása miatt az egész emberiség örök halálra s 
kárhozatra tette magát méltóvá? hiszik a váltságot orthodos 
értelemben, vagyis azt, hogy istennek alá kellett szállani 
e földre, s istennek meg kellett öletni, hogy isten kien-
geszteltessék s az Ádámban elkárhozott emberisóg megváltas-
sák? hiszik a földalatti s fogcsikorgatástól, jajgatástól visz-
hangzó poklot? Ha igen, őrizzék meg önök egyermekies naiv 
hitet! Én hittem egykor mindezeket oly őszintén, a mint 
valaki csak hihette, ismerem nagyon jól e hit boldogító 
erejét. Én s velem együtt sokan az ártatlan gyermeki 
kor e naiv hitét elvesztettük; önöknél ha még megvan, 
őrizzék híven, mert bizony ehez hasonló boldogító erejű 
talizmánt semmiféle modern theologia nem adhat. S ne 
csak Őrizzék, de hirdessék gyülekezeteiknek is, ha gon-
dolják, hogy az által a vallásossággal párosult erkölcsi-
séget előmozdíthatják, s kivált ha gyülekezeteik népe 
olyan, mint a „Figy." 182-ik lapján rajzoltatik, (ha ugyan 
jól fogtam fel azon homályos kúszált szavak értelmét). 
Őrizzék meg és hirdessék, a protestáns egylet nem zava-
randja meg önöket munkájokban. De viszont engedjék 
meg önök, ha azokat, kik e naiv hitet elvesztették, kik 
e gyermekies álláspontból kiemelkedtek, arra serkentjük, 
hogy hagyjanak fel a „szent hazudozással", hanem vallják 
őszintén s hirdessék azt a Krisztust, azt a keresztyénsé-
get, a mely kebelökben él, a melyet nem bérért, nem 
kenyérért szolgálnak, de a melyért őszintéu lelkesülnek, 
a melytől az emberisóg józan haladását, a világ megvál-
tását reménylik. Messze van ez a nihilismustól. Nem a 
protest. egylet körében teremnek a nihilisták, hanem a 
tulbigott nevelésű jezsuita iskolákban, vagy a Boross M. 
által közelebb érintett orthodox Karakán Marcik között, 
kik majd élcelve majd káromkodva emlegették Ballagi 
nevét a feltámadási vita folyama alatt, s orthodox buz-
galmukban hivatalbóli kitevéssel fenyegették, magok pedig 
a Böszörményi=Krisztus prédikációkat tartották. 

„Helvetiában, hol a szabadság zabolátlan kicsapon-
gásai. mind polgári, mind egyházi téren, a legújabb időkig 
oly sok végleteket, s vészterhes zavarokat szoktak létre-
hozni," — mondja R. ur, midőn Strausznak zürichi tanárrá 
választatásáról szól. Ám boszaukodjék ön a protest. egy-
letre s Ballagira, de ne rágalmazza azt a szép és jó 
Helvetiát! Hagyjuk ezt a „Religio-"nak és társainak, szidják 
ezek ugy is egy év óta minden számukban. Hadd zabo 
látlankodjék az a Helvetia, az a kis reformerkedő bűne; 

melyet a tisztes ősök orthodoxiája ellen elkövet, megbo-
csátható azon hűségéért, melylyel a vallási és polgári sza-
badsághoz századokon át ragaszkodott, azon számos jó 
berendezésű alsóbb s felsőbb iskolájáért, árva-, szeretettő 



menházáért s több efféléért, melyekkel Európa legmivel-
tebb országai közé emelkedett fel. Lapozza végig a t. 
olvasó a többek között Molnár Aladárnak „Utazásom Svájc-
ban és Bajorországban" cimü könyvét, avagy idézze vissza 
emlékezetébe egyik svájci kanton elnökének közelebbi évi-
jelentését, ki, midőn a börtönökre került a sor az óvi-
jelentésben, igy szólott: ezek hasztalanul hevertek, miután 
egész éven át egyetlen lakójuk sem volt; s ezekre gon-
dolva azt hiszem szívből fog velünk együtt felsóhajtani : 
vajha minálunk is ily zabolátlan kicsapongásai lennének a 
szabadságnak, mint Helvétiában! 

A 172-ik lapon felemlítve, hogy ő azon irányzat 
hive, melyhez most az ő pesti ellenfelei tartoznak, soha 
nem Jvolt ezért meg ezért, ily confessiót tesz: „Vallottam 
és vallom ma is a t u d o m á n y o s vizsgálódás feltétlen 
szabadságát és a protestantismusnak a tudománynyal való 
életerős egybeköttetését." A következő lapon pedig pár szent-
írásbeli hely idézése után igy szól: „Ez idézett szenLirás-
beli helyek, melyekben maga az Ur szól, szintúgy mint 
több hasonló tartalmúak is, első tekintetre nyilván mu-
tatják, hogy az evangeliom szerinti hit, egyáltalában nem 
tudományos demonstráció szülötte." Más szóval: vallom a 
tudományos vizsgálódás szabadságát, de az evangeliomi hit 
körében tudományos megbizonyitásnak nincs helye. Hogy is 
mondta eztSimor primás aSz. István társulat közelebbi nagy 
gyűlésén? „A kathol. egyház nem lehet a valódi felvilá-
gosodásnak, műveltségnek, h a l a d á s n a k — miként 
némelyek elhitetni szeretnék, — nem lehet ellensége." 
De „az egyház lényegén, tekintve annak akár tanát akár 
szervezetét, egy pontot feladni annyi, mint tőle elpártolni, 
mint azt tönkretenni." Azaz mi Simor primás pártoljuk 
a felvilágosodást, haladást, s kétségkívül a szabad vizsgá-
lódást is, de azért minden jó katholikusnak ott kell ma-
radni, hol századokkal előbb.állott az egyház (v. ö. e. 
lapok 410. lapjál). Ismét pár lappal hátrább igy szól R. 
u r : „Hogy én a tudományos vizsgálódást elnyomni, s a 
lelkészeket ós tanárokat a konfessiók betűihez egész ortho-
dox türelmetlenséggel leköttetni akarnám, — az egy-
szerűen nem igaz. Hanem az már igaz, hogy a puszta 
vak lármát, izgatást, vezórczikkezést, polómizálást és párt-
ütésttudományos vizsgálódásnak nem tartom." Ezen periódus 
utóbbi felét Simor szebben fejezi ki, mikor igy szól : 
„Hálátlannak lenni nem erény , a történet lapjait 
tépdelni nem tudomány, a létalapokat félrelökni nem ha-
ladás." 

„Ugyan kérem, modern Ballagi- vagy Lang-féle állás-
pont ez?" kérdezi R. ur több ilyesféle felhozott érve 
után. Nem biz a ! hanem Pius- és Simor-féle álláspont! 

Hanem van egy nyilatkozata R. urnák ugyanezen 
helyen, a melylyel már kissé félénken ugyan, de mégis 
jelentékenyen közeledik a Ballagi-fóle állásponthoz, da-
cára annak, hogy azon idézettel épen az ellenkezőt akarja 
bebizonyítani. Felhozza ugyanis, hogy ő már 1862-ben 

is a mai modernektől eltérőleg vélekedett Krisztus fel-
támadása felől, a mikor igy nyilatkozott: „Az isteni böl-
cseség és kegyelem nyomai láthatók abban, hogy az örök 
igének miként testbeöltözósét, ugy f e l t á m a d á s á t 
és mennybeemelkedését is felyülemelte az emberi tudo-
mány bebizonyításának gőzkörén." Ugyan már menuyiben 
emelte volna felyül ? Hiszen ha öt a bibliában emiitett 
nők s az apostolok csakugyan látták, vele beszéltek, 
étkeztek, s Tamás a kétkedő saját ujjaival megtapogatta 
a szent sebhelyeket, akkor Krisztus feltámadása épen nincs 
felyülemelve az emberi tudomány bebizonyitásának gőz-
körén, sőt az nagyon is be van bizonyítva, de természe-
tesen csak azokra nézve, kik „az evangeliom szerinti hit" 
alapján állanak; ellenben a kik a történelmi kritika bon-
coló fegyvereit az evangeliomi előadásokkal szemben is 
nem átalják használni, vagyis a kiknek a test szerinti 
feltámadásra nézve az evangeliomok előadásai dacára is 
kételyeik vannak, a nélkül, hogy nézeteik nyilt kimondá-
sára kellő bátorságuk volna, azoknál szoktunk találkozni 
ilyen „gőzkörü" kifejezésekkel. 

(Vége köv.) 

A Brahma Samadsch hiveinek isten 
imádása. 

A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" mult évi folyamában 
ismertetve volt a Brahma Samadsch, ezen az ind nép 
regenerálása körül oly szép reményekre keltő vallási tár-
sulat. Lelkes ügyvivője Keschab Tscha.nder Sen, ki 
néhány óv előtt - - épen e reform-mozgalom ügyében — 
Európában is megfordult, tudósításaival a közmivelődés 
minden barátainak legmelegebb részvétét biztositá szá-
mára. Azokra nézve, kik hazánkban is e lapok olvasói 
közül őszinte örömmel üdvözlók a távol Indiában megin-
dult hitújítás irányát, talán nem iesz érdektelen néhány 
imának bemutatása a Brahma Samadsch híveinek, vagy-
is a theistáknak imakönyvéből. 

A Theista imakönyve. *) 
Keschab Tschander Sentöl. 

„Áldom az Urat minden 
időben ; az ő dicsérete legyen 
mindenkor az ón számban." 34. 
Zsolt. 1. v. 

„Az isten nem hagyott el 
engem. Tajha én is el ne hagyjam 
őt.14 Bevezetés a Talavakar Upa-
nischadba. 

R e g g e l i i m a . 
Oh irgalmas atya! kinek hű gondviselése engem az 

álom védtelen órái alatt megoltalmazott, fogadd imádságom 
és dicsőítésem reggeli áldozatát. Köszönöm, hogy a te 
kegyelmed képessé tett engem ujult erővel s kedvvel ma-
gamra vállalhatni egy uj napnak kötelességeit. Minden 

*) The Theist's Prayer-Book. 1861. 



dolgok a te magasztos gondviselésedet és végetlen jósá-
godat hirdetik. Mielőtt a napnak fáradalmait s örömeit 
megkezdenem, a te vezérletedre vetem minden bizalma-
mat s te néked szentelem testem és lelkemnek erejét. 

Erősits és készits elő a kísértésekre, melyek reám 
várnak e mat napon. Tanácsod vezesse lelkemet, szerete-
ted melegítse szivemet, szent jelenléted kisérjen engem 
mint világosság utamon. Nyomj el minden tisztátalan vá-
gyat, zabolázz meg minden világi kívánságot, irányozd 
tenmagadra s ez által szenteld meg minden érzelmeimet 
s törekvéseimet. Add, legyek serény és hü különféle kö-
telességeim teljesítésében, s minden érintkezésemben e 
világgal óvd meg lelkiismeretemet a szennytől Segélj, 
hogy a kísértések hűségemet irántad meg ne ingassák, 
hogy az élet minden eseteiben szilárdan ragaszkodjam 
hozzád. Tanítsd meggondolni, hogy téged elnyerhetni az 
élet egyetlen feladata, s add, hogy e mai nap és minden 
nap becses óráit e gondolattal éljem át. Oh örökkévaló 
atyám ós barátom ! tégy engem képessé arra, hogy tisz-
taságban s hitben folyton gyarapodjam, hogy minden 
nap közelebb találjon te hozzád. 

E s t i i m a . 

Alázatos köszönettel járulok hozzád óh Uram Iste-
nem, kegyelmed sokféle ajándékaiért, miket e mai nap 
reám kiárasztál. Minden öröm, mely ma ért, minden kí-
vánságom, mely teljesült, minden lélekzetem a te jósá-
godról beszél, s hálaadásra int engemet. A te atyai gon-
goskodásod őrködött felettem ez egész nap s oltalmazta 
testemet, lelkemet. Dicsőitlek téged az alkalmak- és esz-
közökért, minden szent gondolatért ós feltételért, melynek 
lelkemben felidézésére, minden erényes tettért, melynek 
véghezvitelére képessé tevéL 

Te tudod, óh mindentudó Isten, mily bűnöket kö-
vettem el e mai nap, te tudod, mennyire távoztam el a 
szigorú engedelmességtől, melyet törvényed iránt köve-
telsz tőlünk. Mély töredelemmel kiáltok most a te irgal-
masságodhoz. Fenyítsd és tisztítsd lelkemet a megérde-
melt büntetések alkalmazása által, s fegyverezz fel azon 
erős elhatározással, hogy többé bűneimbe vissza nem 
esem. 

Mi a te lelkednek ereje nélkül a kísértéseket, melyek 
ostromolnak, le nem győzhetjük. Tölts be azért engem 
irgalomnak Istene eróvel, állhatatossággal és hittel, ós 
segélj engem arra, hogy mind attól, a mi rosz és tisztá-
talan elforduljak. Életemnek minden napját a te akara-
tod szerint kell felhasználnom. Engedd óh Uram, hogy 
benned helyzett bizalommal szivemben térhessek nyuga-
lomra, s add, hogy ha ez álomból ismét felserkenek, te 
néked szenteljem újra ajándékozott erőmet. Ha pedig ez 
éjszaka lenne reám nézve az utolsó e földön, s az örökké-
valóság országában kellene felébrednem, vigy akkor engem 
a te kegyelmed szárnyain az örök ártatlanság és öröm 
boldog lakhelyére. 

S z e r e n c s é b e n . 
Irgalmas atyám! tanits engem a szerencse javait, a 

melyekben végetlen kegyelmed oly gazdagon részeltetett, 
ugy használni, hogy lelkemre nézve tőrré ne legyenek. 
Add, hogy a te áldásaid, a helyett, hogy kevélységet s 
hiúságot keltenének bennem, alázattal s irántad benső 
hálával töltsék meg lelkemet. Tauits meggondolnom, 
miszerint nem azért adattak azok, hogy világi érzelmekre szok-
tassanak, hanem hogy nagyobb s komolyabb fáradozásokra 
indítsanak annak szolgálatában, kitől vettem őket. Add, 
hogy a szerencse kísértései a lelkiismeret szavát el ne 
fojtsák bennem ; add, hogy a bőség minden élvezetei és 
reményei mellett is szivem ingatlanul csüngjön te rajtad, 
ki adója vagy minden jónak, melyet birunk. Tanits meg 
engem jó Uram, hogy a mint most örömmel élvezem ado-
mányaidat, ha szükséges lenne, kész legyek ép oly öröm-
mel le is mondni róluk, s tudjak minden helyzetben, a 
melybe jutok, megelégedett lenni. Add, hogy szivem felis-
merje e világ hiúságát, s segélj meggondolnom, miszerint 
a legmagasb tisztelet, ez élet legédesb örömei, csak egy 
pillanatig tartanak. Add, hogy mindig azon boldogság és 
gazdagság után törekedjem, a mely múlhatatlan ; a lélek-
nek boldogsága és a tiszta sziv gazdagsága után. Légy 
ve'em mindenkor, óh Uram, ós őrizz meg engem a kisér-
tésektől. 

S z o m o r ú s á g b a n . 
Segélj, óh Uram, ki szerencsében s bajban velüak 

vagy; kinek gondviselése a szerencséseket, mint a sze-
gényeket s nyomorultakat környezi, segélj nekem sorsomat 
türelemmel s megelégedéssel hordanom. Add, hogy ne 
elhagyatott állapotomon keseregjek, hanem köszönetet mond-
jak neked, hogy engem a szomorúság fenyítő és alázatra 
keltő hatása alá helyeztél, s megmutatád szemeimnek a 
földi szerencse-javak semmiségét s bizonytalanságát. Ki-
váltkópen azon örvendek, hogy még e nyomasztó helyze-
temben is a te atyai szereteted nem hagyott el engem 
Ha már nincs kéz, a mely gyámolitson, vigasztal-
jon, ha már nem mosolyg elém a világ, akkor ölelnek 
át engem a te szerető karjaid. Könyörgök hozzád, segély-
telenek segítője, a nyomorultaknak barátja, tölts be en-
gem a te lelkednek erejével, hogy állhatatosan viseljem 
a balsors csapásait, bármily fájdalmasak legyenek is, s 
rendithetlen türelemmel nézzek minden baj és nélkülözés 
elé. Add, hogy szomorúság vagy gond soha el ne vonjon 
a kötelességektől, a melyekkel neked tartozom, bármily 
nyomorult legyen állapotom, mindenkor téged tartsalak 
szivemben, legjobb Ura a szegényeknek, őrizz meg elé-
gedetlenségtől és kétségbeeséstől, túlzott aggódástól és bá-
nattól. Éltess ós deríts fel végetlen szereteted ígéreteivel, 
s tégy gazdaggá a te lelked kincseivel. Te vagy mindé 
nem, óh Uram, add hogy ne aggódjam a felett, valyon 
szegény vagy gazdag vagyok-e, hanem határozottan csak 
azután törekedjem, hogy kötelességeimet irántad hitbea s 
szeretetben teljesíthessem. 



I m a l e l k i e r ő é r t . 
Mindenható Isten, tölts be engem a te lelkeddel, 

és segélj te reád vetnem erős bizalmamat, hogy nyu-
godtan mehessek az élet kísértetei elé s legyőzhessem őket. 
őrizz meg e.nberi félelemtől s a Mammon szolgálatától, 
őrizz meg szabadon mindattól, mi lelkemet a világ hiúsá-
gához csatolná. Tanits folyton eszemben tartanom, hogy 
magas, szent hivatást kell betöltenem, sőt egész éltemet a 
te szolgálatodra szentelnem, és fegyverezz fel határozott-
sággal és állhatatossággal, hogy hivatásom utján, nem 
térve lesem jobbra, sem balra, biztos léptekkel haladhassak 
előbbre. Tanits meg, hogy a kötelesség több legyen előt-
tem mindennél, hogy többre becsüljem az igazságot, mint 
a gazdagságot s a világ tiszteletét; a te tetszésedet, mint 
az emberek becsülését s elismerését. Tölts be oly ingat-
lan szeretet- és hűséggel irántad, hogy ne csak fel tudjam 
éretted áldozni a világi hasznot, hanem ezen áldozatot 
örömmel is hozzam, azon tudatban, hogy te drágább vagy 
mint a legdrágább javak. Adj nekem Uram lelki erőt s 
lelkesedóst, hogy ha az egész világ ellenem támadna is, én 
el ne távozzam te tőled, hanem bátran védjem és fentart-
sam a te ügyedet, szemben minden ellenséges ostrommal 
s üldözéssel. Segélj, hogy oly vitézül harcoljak az igazság-
ért, oly hajthatlan és lankadatlan lélekkel engedelmesked-
jem parancsaidnak, hogy, ha ugy kellene meglenni, élete-
met is letegyem a vértauuság terhei s szorongatásai alatt 
a te lábaidhoz. A te nevednek, óh mindenható Isten, legyen 
dicséret, dicsőség örökké. 

Ima szabadítás ért. 
Szent atyám ! a világ kísértései és veszedelmei közt 

egyedül te vagy menedékem, a te oltalmad egyetlen re-
ményem. Hol keressek, Uram, a te végetlen irgalmadon 
kivül bűnöm s romlottságom tudatában aggódó szivemnek 
nyugalmat ? Én a tied vagyok, a tied örökre : te hozzád 
kiáltok Istenem, ne vess el engemet az én bűneim miatt, 
hanem gyógyíts meg s irts ki minden roszat szivemből. 
Oh, mi szent a kapocs, inely engem hozzád köt, mi 
borzasztó épen azért az én vétkem ! Én, a te gyermeked 
és szolgád, megszegtem parancsaidat; én, a te határtalan 
szereteted célja, hálátlanul elfordultam tőled. Jól lehet 
folyton intél, hogy a roszat kerüljem: hivogatál utaidra, és 
én hallatlanná tettem, a te intésedet, nem figyeltem a te 
hívásodra. A te szereteted irántam, Uram, végetlen, de 
én nem szeretlek téged, az én szeretetem e világon csüng. 
Az én vétkem nagysága mérhetlen s e miatt csak ret-
tegéssel léphetek a te színed elé. Szabadíts meg oh ir-
galmas Istene az üdvnek és tisztítsd meg lelkemet a tö-
redelemnek vizével. Szabadíts meg bűnös gondolatoktól 
és tettektől. Ments meg engem tisztátalan szívtől, rosz 
társalgástól ós tanácstól, tettetéstől, ingadozás és szeretet-
len érzelemtől. Szabadíts meg a világi érzelemtől s mind 
attól, mi szeretetemet tőled elvonhatná. Tanits meg szi-
vemet vizsgálni s a mi benne rosz feláldozni. Ha tisz-

tátalan vágyak támadnak szivemben s a szenvedélyek 
roszra késztetnek, add, hogy imádságomban a te irgal-
madhoz közeledjem, s a te segítségeddel erősítsem lelke-
met. Segélj, hogy minden lelki harcaimban hozzád te-
kintsek fel világosságért és erőért, mert te vagy nekem 
irgalmas Isten mindenem. 

Ima a halálos ágyon. 
Irgalmas Isten! közéig az idő, melyben meg kell e 

világtól válnom. Az élvezetek s a szerencse javai mind el-
hagytak, legkedvesb rokonaim és barátaim elfordulnak 
tőlem, s mint jöttem egyedül kell ismét távoznom. Minden 
kedves kötelékektől, s e világ szí vörvendeztető javaitól vég-
kép megválva kell most bemennem a végtelen örökkévaló-
ságba, mely feltárul előttem. Oh, atyám, megtartóm és 
vezérem, kinek kezei engem mindenkoron védtek, fogadd 
utolsó, gyenge áldozatomat az áldásokért, mikben részel-
tetél, és kiváltképen az erőért és alkalomért, mik által 
engem képessé tevéi e világ kísértései közt is néked szol-
gálni és téged tisztelni. Ismered sok bűneimet, miket 
éltemben elkövettem. Újíts meg ós tisztíts meg engem 
szent lelked által, s fogadj oltalmadba. Segélj Uram, 
hogy ez elhagyatott és segélytelen állapotomban érezhes-
sem a te szeretetedet. Életerőm fogy, érzékeim elhalnak, 
semmi sem hoz enyhülést, semmi sem képes vigasztalni 
vagy erősíteni szivemet. Sötétség van köröttem. Mutasd 
meg oh jó atyám szerető arezodat ez ünnepélyes órában, 
s tölts be engem a veled való egyesülés boldogságával. 
Hála legyen neked Uram, hogy el nem hagytál, hogy a 
te kezeid közel vannak segélyre és oltalomra, midőn semmi 
más kéz nincsen köröttem. Hála legyen neked ígéreteidért, 
hogy engem soha nem hagytál el, hanem folytonosan, 
mindörökké erősíteni s tökételetesbitni akarsz szereteted által. 
Te egyedül vagy enyém, most és mindenkor legjobb 
atyám, örökkévaló barátom. A te atyai gondjaidba ajánlom 
családomat, barátaim-, testvéreimet. Áldd meg őket Uram 
és fogadd mindenkorra a te oltalmadba. A világ sietve 
tün el szemeimből; segélj szerető Uram, hogy hitben és 
reményben búcsúzhassam s vigy át engem az ártatlan-
ság és béke hónába. 

Családi ima* 
Oh Istenünk, atyánk ! ki bennünket e családban a 

rokoni szeretet köteléke által ősszecsatoltál, segélj, hogy 
hozzád mindig közelebb juthassunk. Te vagy éltünknek 
őrzője, minden jónak adója, vezérünk s oktatónk. 

Mi legdrágább jogunknak tekintjük azt, hogy meg-
engedéd nekünk téged atyánknak nevezhetni, s előtted 
gyermeki bizalommal és engedelmességgel meghajolhatni. 
Add, hogy soha el ne feledkezzünk végetlen irgalmadról, s 
örüljünk, hogy te a mindenség uralkodój clj RZ égnek és 
földnek örökkévaló Ura e családi oltárnál jelen vagy, hogy 
alázatos imánkat meghalljad s elfogadjad. Vond magad-
hoz mindnyájunk szivét, s tedd ez által a köteléket, mely ben-
nünket egymáshoz csatol bensőbbé s erősebbé. Tápláld 
szivünkben az egymás iránti jóindulatokat, távoztasd az 



ÖDzést, féltékenységet és mindazt, mi viszályt és rosz 
akaratot támaszthatna köztünk. Add, hogy minden családi 
örömnél hálásan gondoljunk te reád, s minden családi 
szerencsétlenségben te reád vessük bizalmunkat azon biz-
tos tudatban, hogy benned van minden üdvösségünk. 
Jóságos Isten ! ki több mint atyai szeretettel táplálsz és 
védelmezel, tartsd meg gyermekeidnek lelkeit a te szent 
oltalmadban. Fenyíts meg, hogy ha roszat teszünk, ve-
zérelj bennünket vissza hozzád, hogy ha eltévedünk. Segélj, 
hogy szivünketa szmnytől, s kezeinket igaztalan tettektől 
tisztán megőrizzük. Ajándékozz nekünk szelídséget s alá-
zatosságot s készíts el bennünket az élet minden változá-
saira. Add, hogy ugy éljünk, mint engedelmes gyermekeid 
és hű követőid. Te vagy Ura e családnak; tedd e házat 
az isteni szeretet és ártatlanság, a hit, béke és kölcsönös 
jóakarat lakává. Áldd meg Uram e családot és tedd igazi 
tulajdonoddá. Atyja minden családoknak a földön, terjeszd 
minden irányban a te dicsőségedet, s vond magadhoz 
minden gyermekeid szivét. Neked szenteljük óh Isten szi-
vünket, lelkünket, hogy örökké a tieid lehessünk. 

Ima a nyilvános isteni tiszteletnél. 
Hálát adunk neked jóságos Isten, hogy tiszteleted 

e szent helyén dicsőítésed- s imádásodra ismét összegyüjtél 
bennünket. Eljött a boldog óra, mely elé a hétnek gondjai 
és fáradalmai alatt oly vágyva tekinténk. Engedd, hogy 
hozzád közeledjünk, s érezhessük szent jelenlétedet. Te, ki-
nek lénye világosság és szeretet, te jelen vagy mindenütt, 
szemeink előtt vagy minden tárgyban, melyet látunk, ott 
lakozol a sziv legbensőbb rejtekeiben is. Mindenütt ta-
lálkozunk a te jóságos tekinteteddel, s mindnyájunkat sze-
rető karjaid környeznek. Segélj, hogy lelkünk a te min-
deneket betöltő lelkedben ugy elmélyedjen, ugy érezze 
szentségedet és tökéletességedet, hogy minden vétkes 
óhajtás, minden világi kívánság elenyészszék és a lélek 
minden érzései és mozdulatai a te lábaidhoz települjenek. 
Add, hogy az örömök, miket a veled való közösségben 
élvezünk, múlhatatlanok legyenek, folyton édesítsék egész 
éltünket, s bennünket kedvesekké tegyenek előtted örökké. 
Tarts meg bennünket mindig a te oltalmad árnyékában, 
s vezéreljed a mi lépteinket e világ tövises utjain. Ez 
élet bajaiban, szenvedéseiben te légy a mi enyhülésünk, 
kísértései, üldözéseiben paizsunk és fegyverzetünk. Éleszd 
köztünk a jóakaratot és szeretetet, szenteld meg egy-
mássali társalgásunkat, s fűzz össze bennünket egy szent 
testvéli társulattá. Add, hogy egymást segélyezzük arra, mi 
a te szemeid előtt kedves, szeretetre és jóltevésre. Tanits 
Uram bennünket, minden napjainkat szolgálatodra szentelni 
s azon törekedni, hogy a jövő élet gazdag áldásai és 
örökkévaló örömeiben részt vehessünk. Légy velünk min' 
denkor, szerető atyánk, s tégy képesekké arra, hogy a te 
szeretetedben folyton növekedjünk. Gyűjts mindeneket az 
igaz hit oltalma alá, hogy minden ajk a te drága nevedet 
dicsérje, minden kebel templomoddá legyen készítve. A te 
szent nevedet áldjuk és dicsőitjük mi mindörökké. 

Hálaadás és dicsőítés. 
Mindenható Isten, dicsőitünk téged, s örvendő szív-

vel hirdetjük a te jóságodat. Te vagy a mi atyánk, s 
ősforrása minden áldásoknak, a miket élvezünk. Paran-
csodra ad nekünk a nap világosságot és meleget, hinti 
szót derült sugarait a hold s int bennünket nyugalomra és 
álomra. Parancsodra ékesítik számtalan csillagok odafenn 
az eget, s mosolyganak itt alul a mezők az aratás pom-
pájában. Te tartod fenn az eget ós földet, s az élő lények 
számtalan millióit. Te adsz nekünk eledelt, ruházatot s 
különféle testi élvezeteket. Minden lélegzetvételünk a te 
ajándékod. Mindenütt, merre szemeinket fordítjuk, kegyel-
med bizonyságai tüünek elénk; nem malik el egy pilla-
nat, mely csodás jóságodat ne nyilvánitná nekünk. Min-
den dolgok háladásra hívnak fel bennünket, óh uram, s fel-
keltik szívbeli dicsőítésünket. Te vagy éltünknek élete, a 
te jobb kezed oltalmaz minket. A mi eltartásunk tőled 
származik. Ha éhezünk, eledelt nyújtasz, ha fáradtak va-
gyunk megnyugtatsz. Ha baj és szerencsétlenség szomorít, 
letörlöd a könytit szemeinkről, ha lesújt a kétségbeesés, 
reményt és vigasztalást küldesz. Ha végkép le vagyunk 
verve, eljösz, hogy felemelj s megenyhíts bennünket. Ha 
elsülyedtünk a bűnben s isteutelenségben, óránként kopog-
tatsz szivünkön, hogy segélyedet elfogadjuk s ez által 
megmentessünk. Bárha mi elfelejtünk ós nem keresünk 
is téged, te mégis megtartasz kegyelmed árnyékában s 
megteszed azt mi ránk nézve üdvös. 

Ki írhatja le Uram kegyelmed nyilvánulásait ? Vég-
telen a te jóságod, határtalan atyai szereteted hozzánk ! 
Terjeszd ki a te országodat mind az egész földön. Add, 
hogy a babona és bálványimádás elenyészszen, hogy az 
igazság napja világítson minden emberek felett, s minden 
sziv az igaz Istent dicsőítse. Add, hogy ajkaink mindig 
téged dicsőítsenek, leikeink mindenkor buzgó háladást 
küldjenek fel hozzád. Add, hogy minden család és minden 
nép a te jóságodat magasztalja. A te szent nevednek, óh 
Uram, legyen dicséret és dicsőség mind őrökön örökké. 

G y u r á t z F e r e n c . 
Vége köv. 

B E L F Ö L D . 

A felsőszabolcsi ref. e. megye tavaszi gyűlésének 
közérdekű tárgyai. 

A felsőszabolcsi ref. egyházmegye tavaszi—helyosztó— 
gyűlése f. évi márc. 24—26 napjain tartatott meg Nyír-
egyházán, az újonnan épült városháza díszes, sőt lehet 
mondani: fényes nagy tanácstermében. 

A gyűlés d. e. 11 órakor az esperes ur : K o z m a 
J ó z s e f , buzgó imája után vette kezdetét. Ennek elhang-
zása után s e g é d g o n d n o k U j f a l u s s y J ó z s e f u r a jelenvolt 
nagyszámú közönséget az előjövő tárgyak komoly higgadt 
vitatására hivta fel. — Mielőtt azonban a tárgyaláshoz 
fogtak volna egy már több izben előfordult körülményre 
utalt esperes u r ; t. i. a világi ülnökök most is — mint 
majd mindig — egynek kivételével a gyűlésről elma-
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radtak. Sőt némelyek meg nem jelenhetésök okát sem 
tárták szükségesnek az esperest s általa az e. megye 
tudomására juttatni. Helyettesekül Mikec János, Szesztai 
Károly és Csajkos Miklóá urak kérettek fel. Ha már meg-
tettem e kis kitérést, addig nem fordulok vissza a gyű-
lésen tárgyalt ügyek előadásához, mig itt ki nem beszé-
lem magamat ugy, amint épen szükséges. Az e. megyei 
tisztviselők hivataloskodási 3 éve — mint a gyűlésben 
hallám — mostanában fog letelni. I t t van az idő, hogy 
a fent leirt jelenség felett komolyan gondolkozzunk s ha 
alkalom nyilik ez évben, vagy a jövőnek elején a válasz-
tásra, ne a nagy cimek, ősi és hangzatos nevek után sza-
ladozzunk; hanem szakképzett, buzgó és ügyeinkkel ismerős 
férfiakra adjuk szavazatainkat, a kik nem helyettesek által, 
hanem saját személyükben ott tanácskozzanak majd a 
zöld asztalnál. Ugy gondolom, hogy ezen pár sorral a 
közérzületnek adtam kifejezést. Most már visszatérek a 
gyűlés lefolyásának vázolására. 

Dr . H e i s z l e r J ó z s e f dombrádi lelkész a sza-
vazatok többsége által ü l n ö k ü l megválasztatván, az es-
küt leteszi s birói székét óljenzések közt e foglalja. 

Ezek után kezdett a gyűlés az esperesi jelentés 
pontonkinti tárgyalásához. — Itt ismét megjegyzem és ki-
jelentem előre, hogy csak a fontosabb dolgokról, melyek 
elvi kórdóseket foglalnak magukban, fogom az olvasó kö-
zönséget tudósitani. 

Nevezett jelentésben köztudomásra hozza az esperes 
ur, miként Német Dániel lelkésztárs GeszterédeD f. óv 
elején elhalt. Felemlittetik ezen kérdésnél az e. megyének 
ama jegyzőkönyvi határozata, mely szerint kimondatott, 
hogy „a geszterédi egyház adandó alkalommal leányosit-
tatik." Az alkalom a lelkész halála által éppen megjött. 
A geszteródiek igyekeztek is ezt felhasználni s folya-
modtak az egyházmegyéhez, hogy egyházuk Bárányhoz 
affiliáltassék. Érvül hozzák fel, hogy a hivek száma 
annyira megfogyott, miként ref. rendes lakosok csak 
47-en vannak; azok is földdel nem biró, szegény, nap-
számos emberek. Yanuak még a tanyákon talán 47-en, kik 
lakásaikat minden évben változtatják. 

Ez indokok és a fentebb idézett jegyzőkönyvi határozat 
felemlitésének dacára is, a kérdés egy kis vitát idézett elő. 
Elmondta az egyik szónok, hogy a protestantismus életfel-
adata az, hogy mindinkább-inkább terjedjen ; e végett min-
den lelkészi állomást körömszakadtáig védelmezni s fen-
tartani szent kötelességünk élőkül. Másik — sőt több 
szónoklók ama szép eszmét helyeselték ; s szinte a pro-
testantismus világboldogitó elvéből kifolyónak jelezték; 
de utaltak a geszterédiek óhaja és szegény helyzetére; 
felhozták az emberek igényeinek szaporodását, melyeket 
a többször idézett lelkészi fizetés kielégíteni nem elegendő; 
körvonalozták azon helyzetet, melyben az anyagi gondok-
kal küzdő lelkésznek, a létfentartási ösztönnél fogva, ki-
sebb gondja is nagyobb annál, hogy magasztos hivatá-
sának betöltésében fáradozzék s eszmék megvalósításán 
törje fejét; mert a kasza, kapa, szántás vetés és a min-
dennapi kenyér megszerzése feletti aggodalom a röghöz, 

földhöz köti minden vágyait ós reményeit; hangsúlyozták 
a kor követelményeit, melynélfogva a lelkésznek sokat 
kell lapokra, könyvekre is költeni; sokat kell tanulni, — 
erre pedig sem pénze, sem ideje nem jut — ha a kor-
tól elmaradni s e miatt és szegényes öltözete miatt a 
jobbak előtt sajnálkozás, a könnyelműek el >tt pedig gúuy 
és nevetség tárgya lenni nem akar. Beszéltek még ezenkí-
vül is sokat, nagyon sokat; s az eredmény az lett, aminek 
lenni kellett, hogy Geszterédnek, mint leányegyháznak Bal-
kányhoz csatoltatása kimondatott, az egyh. kerület jóvá-
hagyása erre nézve ki kéretvén. A leány-egyházba egy 
tanitó rendeltetett A papi és tanítói fizetések meghatá-
rozása s több ügyek tisztába hozatalára egy küldöttség 
neveztetett. 

Továbbá három egyházközségben a lelkészi állomás 
halál által üresedvén meg, uj lelkészválasztás eszközlése 
végett küldöttségek voltak megbízva. Egy választás meg-
erősíttetett én helybenhagyatott; de kettő a beadott vád 
ós panaszlevelekben előadott — s egyik esetnél meg is 
vizsgált — körülmények miatt megsemmisíttetett, ü j 
választás fog mindkét helyen történni. 

Az esperesi hivatal betöltésére beadott szavazatok-
felbontására kinevezett egyének a szavazás eredményét, elő-
terjesztették; e szerint nt. K o z m a J ó z s e f őri lelkész s 
volt esperes 84 szavazat közül kapott 65-öt; a többi sza-
vazatok oly sok egyén közt oszlottak meg. hogy 2—3 
szavazat esett egyre. És igy Kozma József újonnan vá-
lasztott esperesnek kijelentetik s hivatalának ujabb 3 
évig leendő folytatására felkóretik, ki is erre a szavazatok 
öszpontosulása következtében — készüek nyilvánitá magát 
s székét elfoglalta. 

Megint egy leverő eset jelentetik. Barati István 
ideiglenes lelkész állomását Győröcskén elhagyta, a nélkül 
hogy ezt az esperes úrral tudatta volna, Feljelenté azon-
ban ezen tényt a győröcskeiek megkeresése folytán Porsolt 
Károly, a szomszédos község lelkésze. It t a lelkész álla 
pota még szomorúbb, mint a fentebb nevezett községben. 
Na de erről most eléguek tartom ennyit mondani, miután 
ugyanezen állomás nyomorúságos, siralomra méltó voltát 
a mult óv elején előadtam ugyancsak a Prot. Egyh. s 
Isk. Lapban. Határozatba itt, ez esetre nézve, az ment, 
hogy a volt ideiglenes lelkész felszólittatik, miszerint 
szándékát 30 nap alatt tudassa esperes úrral ; és ha 
végképen odahagyta a községet: Győröcske is affilialtatik. 

Említhetem már most, miként Uj falus *>y József se 
gédgondnok hivataláról lemond, mivel 3 éve ma-holnap 
letelik. Uj választás rendeltetett. De megint felmerült itt 
is egy elvi kérdés. — Ugyanis: 

Több oldalról megtámadtatott a 3 évenkinti választási 
rendszer. Tapasztalás bizonyítja, hogy egy e. megyei tiszt-
viselőnek elég három évig csak megismerkedni hivatalával 
járó teendőivel. S éppen e gyűlésen is, de már többször is 
előjött az az eset, hogy az utolsó tisztviselő a már lejárt, 
3 évi folyamra most eskettetett fel s im! ismét követ-
keznek az uj választások. Tehát a 3 év t e r j e s z t e s -



s é k k i 6 é v r e . Ez a kérdés, a jövő gyűlésre fog in-
dítványként beadatni. 

Az e. megyei tanítói egylet alapszabály-tervezetének 
elkészítésével megbízott küldöttség beterjesztvén munká-
latát : a tervezet alapszabályul elfogadtatott. Esperes ur 
pedig jegyzőkönyvileg felhivatott és megbízatott arra 
nézve, hogy az e. megyei tanítókat a következő május 
havában körlevél által alakuló gyűlésre a megye három 
központi városába: Nyíregyház, Nyír-Bátor és Kis-Várdára 
egybehívja, hogy tisztviselőiket megválaszszák s munkához 
fog,anak. 

Az 1872. évi superintend. gyűlés apr, j. k. 71. sz 
a. határozata értelmében lelkészértekezletek alakítása in-
ditványoztatván, azon nézet emelkedett érvényre, hogy a 
lelkészek a f. évi Junius havában tartandó számvevői gyű-
lés előtti napra alakulás végett meghivatnak, Ha egyes 
lelkészek alapszabálytervezetet dolgoznának ki és terjesz-
tenének a jelenlévők elé: ez örömmel fogadtatnék s a 
tanácskozás tárgyául elfogadtatván a kezdet nehézségeit 
némileg már ez is könnyítené. 

Az államsegélyért beadott kérvények vétetvén tárgyalás 
alá, kitűnt, hogy sokan folyamodtak oly egyének is, kiknek 
saját földbirtokuk van és köztudomás szerint segélyre 
nem szorultak. Kérvényük visszavettetett. Egyszersmind 
inditványoztatott, hogy: mivel igen nehéz azt meghatá-
rozni, hogy a sok középjövedelmü lelkészek, tanítók, egy-
házak közül kik vagy melyek érdemlik inkább a segélyt, 
a lelkészeket s tanítókat illető rész egyházmegyénk részére 
kéressék ki az egyh. kerülettől s csatoltassék az illető 
nyugdijalapokhoz. Ez azonban függőben maradt, elhang-
zott; pedig ha a „szólj igazat"-féle példaszó következményétől 
nem félnénk, sokat lehetne az államsegély elosztásának 
méltányosabb módozatairól beszólni. Most elég legyen any-
nyi, hogy ez eszme gyülésünkön is megpendittetett. Ke-
rültek még elő több tárgyak ; de leginkább helyi érdeküek 
lévén, azok elbeszélésével nem foglalom a tért más, be-
csesebb közlemények elől. 

G ö r ö m b e i P é t e r . 

Külföldi egyház és iskola. 
— E v a n g e l i u m - h i r d e t é s az A n g l i á -

b a n l e v ő k e l e t i e k n e k . Az angolok nagy igyeke-
zetet fejtenek ki, hogy azon keletiekkel, kik országukat 
felkeresik, az evangéliumot megismertessék. A mult évben 
a missionariusok 2294-nek, kik többnyire muzulmánok 
voltak, hirdették az evangéliumot. Ezek közül 1979 ha-
jókon volt. A többek közt voltak keleti Afrikából is, 
kik jóllehet hitetlenek, de azért mégis az evangelium 
hallgatói. Évenként növekszik azon látogatók száma, kik 
ily módon a Jézus Krisztussal megismertetnek. 

— F a i r a g a s z - o l v a s m á n y o k Londonban hasz-
nálatban vannak. Ezek közül most kettő tűnik k i : egyik 
képekkel ilustrálva az elveszett fiu hasonlatát ábrázolja 
fidsj, hawai, maor és maláji nyelveken; a másik a Mag-
vető hasonlatát persa és chinai nyelven. 

— F e l o l v a s á s o k fiatalok s z á m á r a . A 
londoni szt. Pál templomban a legkiválóbb férfiak által 
felolvasások tartatnak. Ezen felolvasások, melyek a nyári 
hónapok alatt félbensz akasztattak, a tél folytán ismét 
megkezdettek, s mindenkor különféle rangú és állású 
fiatalok gyűltek össze. 

— A z a n g l i c a n e g y h á z c o n g r e s s u s a , 
mely az ősz folyama alatt Bath-ban tartatott, egyike volt a 
legnépesebb gyűléseknek. A tagok száma 7 ezeren jóval 
felül volt. A fontosabb kérdések ezek voltak : isteni tisz-
telet ; egyház és állam közötti viszony, pogányok térítése, 
a gyermekek iskoláztatása, a munkás osztály elhelyezése 
stb. A különböző összejövetelekben azon komolyság ás 
áhítattal és azon gyakorlati érzékkel bírtak, melyek az 
angol keresztyének ismérvéi. A legtöbb figyelmet ébresz-
tett szónok a híres Bartle Frere volt, ki Indiában és Af-
rika keleti partjain tett fáradsága által minden jó gon-
dolkozású embernek, de különösen a missió barátjainak 
becsülését méltán kiérdemelte. 

— P a l e s t i n a . Gobat jeruzsálemi püspök korábbi 
tanítványa, a syrusi születésű Konstantin néhány év óta 
Joppé-bau telepedett le, s ott egy virágzó iskolát alapított. 
Mintegy 100 tanítványa van, kik között mohamedán, 
görög, protestáns, zsidó, sőt még róm. katholikusok is 
vannak. 

— P e r s i a . — M i s s i ó i á l l o m á s T e h e r á n -
b a n . Az amerikai presbyterianus missiói társaság elha-
tározta, hogy Teheránban egy missiói állomást állit fel. 
Bassett J . ur, a missió egyik nagy apostola, ezen ügy 
érdekében nagy munkásságot fejt ki, ós irja Teheránból, 
hogy Persiában Teheránhoz a legközelebbi állomás körül-
belül 150 órajárásnyira van, s ez a nyugot felől eső 
Tabrec; kelet felől pedig Hindostán. És igy Teherán az 
egyetlen hely a missió működésére nézve, hogy vagy ke-
leti Persiára, vagy a turkestáni Tartariára terjedjen. Ezen 
missiói állomás felállítása a közép-ázsiai evangelisatiora 
felette üdvös hatású lenne. Teheránnak 130,000 lakosa 
közül 100 európai, 2000 zsidó és 1000 arméniai van. 

— J a p á n . — A m i s s i o n a r i u s o k s z a p o r o -
d á s a . Az angliai egyházi missioi társaság, mely Nagasaki-
ban két missionariust tart, egyet Oosaka-ban is állított. 
Egy más angol társaság is elhatározta (az evangelium 
elterjesztése végett), hogy ide két ágenst küld. Mindkét 
társaságé végett újból jelentékeny áldozatokat hozott, Ezen 
missionariusok az Egyesült Állámok episcopalis egyházának 
püspöke: William felügyelete alatt fognak ál lani , ki 
csaknem mindig Ootakában lakik. A wesleyanus missioi 
társaság is a missio mezejére lépett az által, hogy kát 
ágensét Jeddo-ba küldötte. Az Egyesült-Államok presby-
terianus egyháza tehát nem az egyedüli, mely Jeddo-ban 
az evangéliumot terjeszti, mindazáltal mindig neki van 
itt is a legtöbb tere és munkása. 

— A b i b l i a J a p á n b a n . Azon japánok száma, 
kik a bibliát angol, chinai, vagy japán nyelven (már t. i. a 
mennyi abból ezen utóbbi nyelvekre le van fordítva) 
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olvassák, folyvást gyarapodnak, A biblia jelenleg négy 
helyen árultatik, u. m. Jokohama-, Jeddo-, Kobé- és 
Ovsaka-ban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A temesvári községi népiskolai bizottság ki-
mondotta, hogy a tanulóknak a köteles iskolaórákon belől 
nem szabad u. n. ministráns, vagy efféle szolgálatokat 
tenniök, mert az által az iskolában a rend gyakra n meg-
zavartatik. 

* A második egyetemes tanitógyülést augusz-
tusban tartják meg Budapesten, s ez alkalommal tanszer-
kiállitást is szándékoznak rendezni. 

* A sárospataki főiskolai beteg-segélyző egylet 
javára februárban tartott táncvigalom e jó célra 569 
frt 16 krt jövedelmezett, miért is a nyereménytárgyak 
ajándékozóinak, a fölülfizetőknek, a rendezőségnek és kö-
zönségnek köszönet szavaztatik. 

* Zalamegyében a főispán felhivására 6194 frt 
96 kr, 15 arany, és egy Napoleon d'or gyűlt össze a 
kholera-árvák és özvegyek javára, ez összegben van a 
tombola-estély 1320 frt jövedelme is, mely tombolához 
a királyné is két kitűnő nyereménytárgygyal járult . 

* Fehérmegyében bizottság alakult, mely felhí-
vást adott ki a pákozdi csatatéren állítandó emlékre. Az 
adakozások Velencére (Fehérmegye) Cseh Mihály pénz-
tárnok úrhoz küldendők. A felhívás a többek közt igy 
hangzik: A „48-ki" nemzeti szabadság védelmének első 
harci riadójára, honfiaink kiindulva, — a hon és szabad-
ság iránti szent érzetüket, hős vérükkel — „ P á k o z d " 
dombjainál pecsételték meg! E l s ő áldozati vér volü ez, 
melynek kiömlése, villanyként rohant annyi magyar sziv-
erén keresztül-, kebelt, szivet, tetterőt gyújtva, lelkesítve a 
honért, a nemzeti szabadságért! . . . ő k ! az e l s ő k ! 
— „ P á k o z d n á l " leáldoztak, s mert hősies leáldo-
zásuk helyén részükre a kegyelet oltára még felemelve nincs, 
alulirttakat a honfiúi hálaérzet lelkesítvén, megkísér-
ték a szabadság e l s ő harcosai, a „ P á k o z d n á l 
e l e s e t t h o n v é d e k e m l é k - s z o b r a " felállít-
hatására minden kitelhető nemes alkalmat felhasználni, s 
a nemzeti kegyelet érzetével e szobor létesítését előmoz-
dítani. 

* Salzburg és Lanskron városok képviselő testü-
letei elismerést szavaztak az osztrák képviselőháznak az 
egyházi törvények tárgyalásán tanúsított magatartásáért. 

* A tűzvészek kivált prot. községekben egy idő 
óta napi renden vannak. F. hó 4-én d. u, 2 órakor 
N á d a s d-L a d á n y fejérvármegyei magyar helységben 
tűz ütött ki, mely a vihar miatt megközelíthetetlen volt. 
Leégett 34 ház, köztük a református templom, annyira 
hogy egészen romba dőlt. A községnek fele része rendkí-
vüli nyomorba jutott, mert csak három ház és a templom 
volt biztosítva. — Tolnamegyében ö c s é n y magyar ref. 
faluban márc. 27-én tűz ütött ki, s szintén 34 ház ham-

vadt el melléképületeivel együtt ős egy emberáldozat is 
esett a pusztító elem martalékául. B ö l c s k é n nagypén-
teken volt tűz. — P o r o s z l ó hevesvármegyei magyar m. 
városban f. hó elsején a gőzmalomban tűz támadván, 
mintegy 400 házat emésztett, meg. Leégett egyebek közt 
az emeletes iskolaépület, a városház ós a jegyzői lak. — 
Márc. 27-én Á c s á n Pestmegyében, 28-án S z o b o n 
Hontmegy ében pusztított a tűz. Előbbi ev. tót helységben 
mint a „Yáczw irja 40 ház égett le. Abaujmegyében 
Nagy-Idán, Szinán és Buzafalván, Somogymegyében Sur-
don, Kis-Komáromban a tűzvész szintén sok kárt tett. 
Torontál megyei Kis-Zomborban húsvéthétfőjén a locsolódás 
közben elejtett égő szivar oly nagy tüzet támasztott, hogy 
40 lakház lett martalékává. Nógrádban Karancs-Ságon 82 
ház, Küküllőmegyében Hosszúaszó községben 83 ház ham-
vadt el. Egy nő, két gyermek s számos házi állat veszté 
el életét. A ref. templom földig leégett, a harangok elol-
vadtak. Mivel e falu mint ref. filia Balázsfalvához tarto-
zik, hanem önálló ev. szász egyház, hihető, hogy hibásan 
irták a lapok a ref. templomot az ev. helyett. Mind megannyi 
intő példa egyeseknek és egyházaknak a biztosításra! 

* A debreczeni ref. főiskolai felsőbb tanulóifjúság 
közt, mind a hit-, mind a jogi tanfolyamon becsületbíróság 
alakíttatott, melynek föladata az ifjúsági társadalmi élet-
ben előforduló ügyesbajos dolgok elintézése. 

* Biharmegye tanügyi statistikáját csak most 
közlik még 1872-ről. Érdekes tudni, hogy ezen legnagyobb 
megyénkben a tanítást 744 tanitó vezette, kik közüí 24 
községi, 81 r. kath., 78 g. kath., 282 ref., 1 ágostai, 
229 g. keleti, 7 mózes vallású iskolában, ós 72 magán-
intézetekben volt alkalmazva. A tannyelv 345 iskolában 
magyar, 4-ben magyar-román, 2-ben magyar-tót, 2-ben 
magyar-orosz, 2-ben magyar-német és 203-ban román. 
A lefolyt évben 7 ref. uj iskolát epitettek. 

* Halason a magyar kormány segélyével a község 
hat ujabb tantermet építtetett. Ezen községi iskolák lét-
rejöttével nagyban javult a tanügy és a néptanítók 
helyzete. 

* Rövidlátás és az iskola cím alatt Vargyas E. 
győri tanfelügyelő figyelmezteti a közönséget, hogy a pa-
dok rosz szerkezete, s a jobb oldalról vagy éppen szem-
közt jövő világítás miatt magában Győrmegyében több 
mint 50 iskola gyermekei vannak kitéve a rövidlátás ve-
szélyének. Nagyon helyes, hogy a tanfelügyelők figyelmez-
tetik a szülőket ezen leggyakoribb iskolai betegségre, s 
igy a társadalom figyelmét felköltik e baj orvoslására. 

* A nazarénusok főfészkóböl, Hódmezővásárhely-
ről vérfagylaló hírt olvasunk. Szabó József, nazarénus, 
molnár, rajongásból fejszével fölkoncolta másfél éves szép 
kis leányát, mint engesztelő áldozatot, mert mint mondá, 
a szent lélek kinyilatkoztatta neki, hogy az Ur csak igy 
bocsátja meg bűneit. A kétségbeesett anya sem tudta 
visszatartóztatni az embertelen fanatikust, kit természe-
tesen, azonnal befogtak. 

* A fe lsőzempléni h. h. kistoronyai tanítókor buzgó 
tagját vesztette el a 33 éven át kitartással működött 



B e r e n c s i A n t a l legenye-mihályi népiskolatanitónak 
márc. 14-ón történt halála által. 

* Pálinka-ivás elleni egyletet alakított egy tren-
csénmegyei pap. Az egylet neve „Olvasó", mely a pálin-
kafogyasztást annyira csökkentette, hogy Sina báró és 
Popper 1. birtokosok kénytelenek voltak a haszonvétel-
bérlőknek engedményeket tenni. 

IRODALOM. 

* A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-
ben. Irta R á c z K á r o ly, a bánfalvai ref. egyház pré-
dikátora. Szerző Sajátja, Ára 1 frt. 50 kr. 259 1. 8-r. 
A prot. egyháztörténelemnek alig van korszaka, melyről 
többféle variatioban írtak volna, mint az, melylyel afenn-
cimzett munka foglalkozik. Kocsi-Cseigő, Klein, Heideg-
ger, Burius, Ribiní, Lampe mind megannyi gazdag forrás 
a vértörvényszék és gályarabság történetéhez, nem is em-
lítve a tömérdek hasontárgyu munkát a holland és német 
irodalomból. Közeleső forrás lapunk is, melyben erre vo-
natkozólag elszórva sok becses adat látott napvilágot, és pl. 
a tavaly, Ballagi G. által közlött zürichi egykorú kézirat, 
mint elsőrendű okmány becses adatokat tartalmaz ; kár, 
hogy a szerző e kútfőt s egyátalában lapunkat figyelmen 
kivül hagyta : a munka teljessége bánta meg. Különben 
mindezt nem azért mondjuk, mintha Rácz ur érdemeiből 
akarnánk ezáltal valamit levonni. Az ő szorgalma, mely-
lyel e művét létrehozta, elismerésre méltó ; de azért mo-
nographiáját egyháztörténeti irodalmunkra nézve valami 
nagyszerű nyereségnek a legjobb akarattal sem állithat-
juk. Rácz Károly járt uton haladt, ós ezt az utat önálló 
kutatással, ritkább nyomtatott, annál kevésbé kózirati kút-
fők fölkeresése ós fölhasználásával se nem egyengette, se 
nem szélesítette ki. Mivel azonban jószándékkal dolgozott, 
mivel az idegen nyelvű forrásokból egy magyar munkát 
állított elő: ezért — a prot. egyháztörténeti irodalom 
jelenlegi meddőségében — köszönettel tartozunk buzgó 
fáradozásaiért. A jórészt Elzevir-betűkkel nyomatott mü-
vet a pataki nyomda igen csinosan állította ki. 

* A „Magyar Sión", kath. egyházirodalmi folyó-
irat márciusi füzete a következő tartalommal megjelent: 
A naprendszer égi testeinek legősiebb fejlődése. H o l 1 ó s y 
J u s z t i n i á n . Rajna vidékén. M a s z l a g h y F e -

r e n c . Kereszténység vagy materialismus. K. B. Aquinoi 
szent Tamás ünnepe Esztergomban. Egy „katholikus ál-
lam." Irodalom: Ipolyi Arnold kisebb munkái. B e s -
u y e y. Hundhausen : Das erstd Pontificaíschreiben des 
Apostelfürsten Petrus. Toldy : A jezsuiták. P a u 1 e r 
Gr y u 1 a. Doss : Die Perle der Tugenden. S a j ó . Ve-
gyesek. 

* Az „Erdélyi Muzeum" áprilisi száma megjelent. 
Tartalma: A hasonlatról. B r a s s a i . Kazincy Ferenc le-
vele Burián Pálhoz. Közli S z a m o s i J á n o s . A dáciai 
román nyelv régisége. (Folytatás.) D r . S z i l a s s i G e r -

g e l y , Régészeti uj leletek. A delejes inclinatio megha-
tározása Kolozsvárit. Dr , A b t A n t a l . 

* A „Tanáregyl. Közlönyé "-nek 6-ik füzete meg-
jelent. Tartalma : A természettudományok befolyása az 
ember erkölcsi nevelésére. L e d e r e r Á. A tizedes tör-
tekről. M a u r i t z R. A légkör akusztikai átlátszósága 
és sötétsége. F. J . Irodalom : Az az egyptomi sötétség a 
budapesti k. egyetem paedagogiai tanszékén. L u b r i c h 
Á. Gyulai-Mitte!m?nn: Keresk. 'irálytan. N é v y J. Un 
poéte théologien. N. A Kisfaludy-társ. által megdicsért 
egyik „aesopusi" mese. K o m á r o m y L. Egyleti élet-
Vegyesek. Rendeletek tára 

* „Történeti Lapok" cím alatt K. Papp Miklós 
Kolozsvártt egy heti lapot ád ki, melynek előfizetési ára 
egész évre 12 ft., fél évre 6 ft. Az első szám apr. 2-kán 
megjelent s mind gazdag tartalma, mind díszes kiállítása 
által meglepett bennünket. A sok becses okmány és levél 
közül, mely e füzetben közöltetik, elég legyen megemlíte-
nünk Lorántfi Zsuzsánnának egy levelét, közölve Szilágyi 
Sándor által, Alvinci Péter kassai prédikátor, Teleki Mi-
hály stb. leveleit, az ujabb korból Kossuth naplóját, közölve 
Jakab Elek által, Bajza, Vörösmarty stb. leveleit. A szer-
kesztő, mint az olvasókhoz intézett szózatában olvassuk, 
gazdag okmánygyüjtemény birtokában van, melynek kin-
cseit e folyóirat utján akarja a nagy közönség számára 
hozzáférhetőkké, a történetírók számára használhatókká 
tenni. Hogy ebbeli szándékát miért kívánta épen ily alak-
ban, egy heti lap utján érvényesíteni : ennek okát nem 
vagyunk képesek belátni. Mindenesetre célszerűbb lett volna 
önálló kötetekben, chronologice, rendszeresen, korszakok és 
egyének szerint csoportosítva közleni az okmányokat. Na 
de igy is jól van; a forma, melylyel ezen irodalmi és tör-
téneti kincsekhez jutunk, azoknak értékéből semmit, csupán 
használhatóságuknak könnyüségéből von le némi, keveset. 
A legmelegebben ajánljuk K. Papp M. jelen vállalatát a 
történetkedvelők figyelmébe. 

* A „Tanügy" most megjelent 4-dik füzetének 
tartalma a következő: Az uj gymnasialis tantervjavaslat. 
Dr . K l e i n m a n n M. A tanitóképezdei tanárok ügyében. 
H e g y m ö g i . A tanitóképezdei tanárok egyesülése. F a l u -
v é g i A. Francia paedagogiai társaság. A közoktatási 
tanács véleménye az 1868: 38. t-cikkről. Az uj tanul-
mányi- és vizsgarendszer a jogi karban. A d 1 e r I. A half-
time rendszer. A felnőttek oktatása. D r . C s á s z á r K. 
Irodalom: Hunfalvy: Statistika. M o r g e n s t e r n H. 
Két nyelvtudományi pályamunka. K o m á r o m y L. Ko-
zsehuba : Földrajz. W á g n e r L. Kárpáti: Állatmuzeum. 
D r . E m e r i c y G. Vegyes. Nyílt tér : Névy L. és Király P . 
ellenbirálatai. Pór A. és Morgenstern H. ellenbirálatai. 

* Uj zenemű. Táborszky és Parschnál megjelent : 
M i g n o n . Opera de A. Thomas, pour Piano á deux 
mains par C. Cramer. A „Fantaisies en formede potpour 
ris sur des motifs d'opéras et d'operettes favoris" cimü 
vállalat 1-ső füzete. Ára 1 frt. 20 kr. 



ADAKOZÁSOK. 

A pesti protestáns országos árvaházra: 

Kedves nagytiszteletü u r ! Egy szent tartozást akar-
ván leróni a pesti országos prot. árvaház irányában, már-
cius 7—15 napjain egy alkalmi egyházi beszéd kíséretében 
adakozásra szólitám fel szeretett hiveimet, s bár nyögünk 
mi is a mostoha idők vasnyomása alatt s utcáinkon is 
megjelent ama paizsos férfiú, az országos inség, nyomor: 
szavaim még sem hangzának el a pusztában, de az árvák 
sorsa iránt melegen érző keblekbe hullottak az ige magvai. 
Bárcsak megértenék mindenhol, hogy a társadalom sebei 
csak társadalmi uton és ugy orvosolhatók meg, ha a ke-
resztyénség örökké élő Krisztusa felkeresi a szegényeket, 
s börtön és fegyházak helyett á r v a - s z e r e t e t h á z a k -
k a l épiti be a keresztyén társadalom eddig még puszta 
téréit. Bárcsak oly mérveket öltene n á l u n k is a val-
lásos lelkesedés, mint egykor Halléban, ahol a mustár-
mag, a 10 frtos persely, oly hatalmas élőfává nevekedett! 
Menni fog a dolog, csak Francke lelkesedésével ka-
roljuk fel a szent ügyet, s nem lehetetlen, hogy még idő-
vel a pesti árvaház is oly nagyszerű intézetté növi ki 
magát mint egykoron a hallei; hassunk tegyünk, lehetet-
len az, hogy csak a magyar éghajlat alatt ne gyümöl-
csöznének a vallásos lelkesedés égi virágai!. . Fogadja 
hát kedves szerkesztő ur szivesen e csekély összeget, 
melyhez a következő buzgó egyháztagok járultak: 

Idősebb Fehér József 1 frt. Vetési Pál 1 frt, Pe-
reszlényi Jánosné 1 frt. Pereszlényi Gyula 20 kr. Szent-
miháli Ferencné 1 fr". Vörös István orvos 1 frt. Kör-
mendi András 50 kr. Fáy Ignácné 50 kr. Lipóti Józsefné 
50 kr. Szabó Ferenc 30 kr. Szalacsy Lajos 2 frt. Major 
József 50 kr. Bartalos Sándor 1 frt. Csémi János 1 frt. 
Szekeres István 40 kr. D. Kovács Pál 1 frt. Szentmiháli 
Sándor 1 frt Csaplár Péter 1 frt Major János 20 kr. 
Stempa Antal 1 frt. Vitái Józsefné 20 kr. Simoncsicsnő 
asszony 50 kr. Rózsa Ferenc 20 kr. Falk Ferencnő 50 
kr. Panda Vince 50 kr. Végh Istvánné 30 kr. Id. Mé-
száros Istvánné 30 kr. Borbély Mihályné 10 kr. Balaskó 
Ignácnő 30 kr. Végh Pál 50 kr. Itju Végh István 30 
kr. Zeke Kálmán 1 frt. Szabó Károly 1 frt . Nagy Mi-
hály kádár 50 kr. Tolnai Sándor 10 kr. Keményffi Jó-
zsef 50 kr. Csányi János 1 frt. Nagy István 30 kr. Nagy 
János 30 I.r. Buzinkai orvos 1 frt. Balázsi Dániel 50 kr. 
Vittman Anna 1 frt. Gyarmathi József 40. kr. Oláh Jó-
zsef néptanitó 50 kr. Perselyben gyűlt 3 frt. 10 kr. 
Ö s s z e s e n 31 f o r i n t . — P e r s z e l é n y i János. 

H e t y é s i I s t v á n ev. leik. ur Simonyból 14 
frt 87 krt, mely összeghez adakoztak: Hajas Sámuel ur 
1 frt Hajas Dávid ur 1 frt. Hajas József 1 frt Hetyési 
István lelkész 1 frt. Gál András 20 kr. Hajas Sándor 
ifj. 20 kr. Hajnal Sámuel 20 kr. Jugovics Lajosnő szül* 
Pfeifer Terézia 20 kr. Künn András 20 kr. Tömböl Jó-

zsef tanitó 10 kr. Csizmadia István idősb 10 kr. Mike 
Sámuel 10 kr. Hajas József idősb. 10 kr. Szűcs László 10 kr. 
Kakas Mihály 10 kr. Nagy Józsefnő 10 kr. Lampért 
Gábor 10 kr. Szabó Lászlónő 10 kr. Hajas András 10 
kr. Hajas László 10 kr. Csizmadia Sándor id. 10 kr. 
Bakk János 10 kr. Elek István 10 kr. Csizmadia László 
5 kr. Lampért Ferenc 4 kr. Hajas Károlynó 3 kr. 
Egy keresztelés alkalmával adakoztak ugyané célra: 
Hajas Józsefnő 1 frt, Zongor Józsefnő 1 frt. Zongor Sá-
inuelnő 1 frt. Hajas Sándornő 1 frt. Hajas Dávid 1 frt. 
Kis Imre ujfalui lelkész 1 frt. Kun Andrásnő 1 frt. 
Hajnal Sámuelnó 1 frt. 

A B o g n á r E n d r e ur által beküldött s mult 
számunkban emiitett 3 forintnyi adomány ez évben is, 
mint a mult évbtín h ú s v é t i p i r o s t o j á s név alatt 
gyűlt össze és küldetett be a l o v á s z p a t o n a i con-
firmándusok részéről. Az a lakozók névjegyzéke e kö-
vetkező. 

Finta Juli 10 kr. Molnár Kati 10 kr. Szabó Örzse 
20 kr. Molnár Juli 10 kr. Albrecht Tinka 30 kr. Kis 
Jolán 20 kr. Molnár Ö.zse 20 kr. Vasvári Örzse 10 kr. 
Csőkör Roza 10 kr. Bolla Mári 10 kr. Nagy Zsuzsi 6 kr. 
Baranyai Vicza 2 kr. Bátsi Juli 10 kr. Pölöskei Kati 10 
kr. Kovács Zsófi 10 kr. Nagy Kati 6 kr. Futó Örzse 
10 kr. Baranyai Józska 4 kr. Pölöskei István 20 kr. Ko-
vács György 10 kr. Tót György 5 kr. Szita János 10 kr. 
Szekeres István 3 kr. Szentiványi János 10 kr. Ötvös Ist-
ván 4 kr. Gerencsér Sándor 20 kr a beküldő részéről 
10 kr. 

M o c k o v c s á k J á n o s n . - b e c s k e r e k i evang. 
leik. 13 frtot e következő sorok kíséretében : 

Ma ku dtem — postautalvány mellett — az orszá-
gos prot. árvaház javára 13 ftot. Ebből 2 frt. 20 krt . még 
a farsangban egy szegény földmives lakodalmán gyűjtöttem 
ós hiveim a legnagyobb szeretettel rakták össze — fel-
szólításra — krajczárjaikat. A többi 10 frt 80 kr a nagy-
pénteki offertorium, melyet egyházam presbyteriuma az 
országos prot, árvaház felhívása folytán e célra rendelt. 

Azonkívül egyházam — egyhangúlag elfogadott in-
dítványomra—az árvaház rendes tagjai közé is lépett oly-
képen hogy 6 ftból álló tagsági diját mindig őszszel kül-
dendi be. Tette pedig mindezt egyházam nemcsak álta-
lános keresztyén kötelességénél fogva, hanem azért is, 
mert e csekély áldozattal háláját is akarta némileg tanú-
sítani azon áldott működésű egylet iránt, mely egyházunk 
kebeléből már 2 atyátlan-anyátlan árvát fogadott fel sze-
rető karjai közé. 

Mindezekhez végül még azt csatolom, hogy én is 
belépek az árvaház pártoló tagjai közé évenkinti 6 frt. 
tagsági díjjal, melyet annak idejében be is fogok küldeni. 
Kiváló tisztelettel. Nagybecskereken, 1874. évi ápr. 7-én. 

C s á k J á n o s a nagypénteken confirmált vész -
t ő i ref. fiuk ós lányok részéről 5 frt. 7 krt. 



K á l o s i G é z a az u s z ód i ref. confirmáudusuk, 
adományakóp 1 frtot. 

A n t a l D i e n e s ő r s é g-s z a l a f ő i ref. leik. 
ur 6 frtot, melyhez adakoztak több könyörületes szívű egy-
háztagok 3 frtot, t. c. Antal Dániel közbirtokos 2 frt. egy, 
névtelen jóltevő 1 frtot. 

K á l m á n B é l a a 1 s ó n v é k i ref. leik. ur 7 frtot, 
melyhez adakoztak : 1) A confirmál tátott növ«ndékek, névsze-
rinti Szikszai János 10 kr, Garzó István 10 kr. Kis Erzsébet 
10 kr. Császár Sára 10 kr. Cseh Éva 10 kr. Szabó Örzsi 10 
kr. Pap Erzsébet 10 kr. Geresdi Erzsébet 10 kr. Dávid Pál 
10 kr. Zsikó János 10 kr. Szabó István 10 kr. Mózsi 
János 10 kr. Dávid Rákhel 10 kr. (összeg 1 frt. 30 kr.) 
2) Kúr Sófia gyűjtése az iskolában. Maga a gyűjtő 20 kr. 
Nevendös István 4 kr. Döme János 4 kr. Mózes István 
4 kr. Makai János 4 kr. Császár István 4 kr. Kata Pé-
ter 4 kr. Kis Sándor 10 kr. Bötös István 4 kr. Hagyó 
Sára 4 kr. Bárdos Erzsi 10 kr. Garzó Sára 4 kr. Csapai 
Éva 4 kr. Karácsony Erzsébet 4 krajcár. Geresdi Erzsé-
bet 3 krajcár. Yecsey Erzsébet 3 kr. Dózsa János 4 kr. 
Mózsi Sára 3 kr. Bordás János 10 kr. Dorkó Erzsébet 
10 kr. Bodó Sára 9 kr. Tóthpál Erzsi 4 kr. Bötös Erzsi 
4 kr. Kocsis János 4 kr. Tóth Éva 4 kr. Mózsi Mihály 
4 kr. Bordás Mihály 10 kr. Porkoláb Erzsi 4 kr. (össze-
sen 1 frt. 70 kr.) 3) Persely-adakozás 3 frt. 21 kr. 4) 
mely összeget alulirt 79 krral kiégeszitett 7 forintra. 

B a d i c s I s t v á n ev. leik. ur S z.-L ő r i n c-
r ő 1 (Tolnamegyéből) 12 ír. 4 krt. a következő sorok 
kíséretében. Nagytiszteletü ur! Mi is szivünkre vettük 
nagytiszteletüséged emberbaráti felszólításai után a pesti 
protestáns árvaház ügyét ; s bár magunk között is nagy 
az inség, de ennél nagyobb lévén az árvák nyomasztó 
ügye: Junkuna Sándor segéd-lelkész ur által, — ki a 
tehetősebb híveket szives volt házról-házra fölkeresni, 
s zörgetni a keresztyén szeretet ajtaján — az általa ösz-
szegyüjtött 3 2 fr. 4 krajczárt , az ide mellékelt 
„Aláírási iv" kíséretében, van szerencsém nagytiszteletü-
séged közvetítése mellett a pesti protestáns árvák javára 
tisztelettel általtenni. Adakoztak a következők: 

Badics István leik. 1 frt. Eiferth Henrik tanitó 30 
kr. S_chad János tanitó 20 kr. Kiss István 1 frt. Varga 
Zsuzsánna 10 kr. Kis janosue io w . a y á r a Mihálv 10 kr-
Németh György 20 kr. T. Szabó Pálné 10 kr. T. Szabó 
István 10 kr. Szabó Pá! 10 kr. Ifj. Szabó Pál 10 kr. 
Molnár György 50 kr. Zámbo János 10 kr. Kis János 
50 kr. Madár József 10 kr. Kránitz György 10 kr. Kiss 
György 40 kr. Bertalan György 4 kr. Drinátzi György 4 kr. 
Fehér János 4 kr. Duneytsik István 20 kr. Gyalog Mihály 
20 kr. Brinotz József 10 kr. Szabó György 10 kr. Győri 
János 10 kr. Szabó János 50 kr. Varga Jánosné és fia 10 kr. 
Kis György 8 kr. Szabó István 50 kr. Gősi Györgyné 20 kr. 
Miszlaji István 10 kr. Varga József 10 kr. Ifj . Gősi Pál 
10 kr. Varga István 10 kr. Csikós István 40 kr. Szivos 
István 40 kr. Németh János 20 kr. Szalai Istvánné 30 
kr. Kis Pál 40 kr. Gyulai Pál Baján 50 kr. Győri Pál 
50 kr. Magyar István 10 kr. Pető Mihály 10 kr. Andics 
József 20 kr. Pető József 20 kr. Molnár Mihály 14 kr. 
Tóth György 20 kr. Körmötz Pjlnó 80 kr. T. Szabó Já-
nos 20 kr. Szalai Pál 10 kr. Szabó György 10 kr. 

P a p L a j o s k a j á s z ó-s z.-p ót e r i ref, leik. ur 
az agendá.s gyermekek adományaként 3 frtot, mely ösz-
szeghez járultak : 

Mezey József 30 kr. Kamocsa Sándor 10 kr. Csapó 
István 10 kr. Ágoston János 10 kr. Komáromi István 
10 kr. Kovács Jáuos 10 kr. Gál Juliánná 10 kr. Bucs 
Lídia 10 kr. Pátkai Juliánná 20 kr. Nyolczas Lídia 
50 kr. Pásztor Mária 10 kr. Borsányi Erzsébet 10 kr. 
Gudics Éva 10 kr. Mákos Mária 4 kr. Tabi Juliánná 
10 kr. Barassó Juliánná 6 kr. Egyvalaki 80 kr. Össze-
sen 3 frt. 

Szerkesztői mondanivalók : 
B. J . urnák U t r e c h t . Némileg rövidítve kérjük, 

vagy ugy, hogy rövidíthessük mi, ha szükségesnek látand-
juk. A hozzánk intézett kórelem vágy óhajtás azt hiszszük, 
hogy könnyen teljesíthető. Állandóbb egészséget kívánunk. — 
P. J . urnák G y ő r . Nagyon szép s örvendetes jelenség 
egyházunk hivei kőzött. Gondoskodunk, hogy minél alkal-
masabbat ajánlhassunk, közelebb magánlevélben. — N. B. 
urnák S u k o r ó. Magánlevelünk már útnak indult. 

I II I> I; T í: $ E K. 
A s z é k e l y h í d i ref. egyházban üresedésben jővén az orgonistasággal egybekötött leánytanitói 

hivatal. mely kettős hivatás teendőit végző belhivatalnokának fizet az egyház évenkint 4 4 ftot, 16 köböl 
gabonát, 6 öl fát , 10 hold egy tagban levő szántóföldet, ezenkívül a körülbelől 110-re menő tanítványok 
szülei fizetnek külön külön minden gyermekért 42 krt , 1 véka gabonát, szőllővel birók 10 itce mustot, 
szőllővel nembirók 2 0 krt. Kik ezen hivatalt elnyerni óhajtják jelentkezzenek személyesen alólirottnál, 
vagy legalább bizonyítványaikat küldjék be ahhoz f. é. május 1-ső napjáig. 

Székeljhid, ápr. 8-kán 1 8 7 4 . 
S z a b d J ó z s e f r e f . l e i k . 

mint az egyház megbízottja. 



_ _ Petrik Géza 
könyvkereskedésében BUDAPESTEN, IY. Károlyutca 21. szám, kapható : 

A z á g o s t . h i t v . e v a n g . z s i n a t s z ó m á r a 

külön bizottságok által elkészített 

M u n k á l a t o k , 
Az 1869-k i egyetem, gyűlés meghagyásából egybeállította 

S z e b e r é B y i G r u s z t á v . 

Tartalom: A magyar evang. egyházi alkotmány. — Az evang. egyház belétetére ós a lelkész-
hivatalra vonatkozó cánoni javaslatok. — Iskolai ü g y . — C á n o n o k a házassági ügyben. — A z evangélikusok 
pénzügyéről. — Egyházi perrendtar tás 

Ára 30 kr., postán bérmentve 35 kr. a pénz előleges beküldése mellett. 
Kapható német ós tót nyelven is. 

H i r d e - t ó s . 
A felsőbányai ref. egyház kántor-orgonista-leánytanitói állomására. 

Évi dij 3 0 0 forint, 6 hold rét, melynek évi haszonbére jelenleg 37 f r t , tandíj a 6 0 — 7 0 közt 
levő tanítványtól egyenként 2 — 2 forint. Vasárnapi iskola tanításért 3 1 forint. Éoekszós halottért 5 0 kr. , 
imásért 1 forint. 

Alkalmas 3 padozott szoba s konyhából álló lak, szükséges melléképületekkel, házi kert , 5 köb-
öl keményfa. 

Pályázó vagy nős, vagy félév alatt nősülni tartozik. H a neje női munkát tanítani képes: külön 
mellékjövedelemre számithat. 

Pályázók, kik csak okleveles tanitók lehetnek, kellő bizonyitványnyal ellátott kérvényüket, bérmentve 
ápr. 30- ig a ref. lelkészi hivatalhoz kéretnek beküldeni. 

F.-Bánya, 1 8 7 4 . ápr. 6. 
A r e f . e g y l i á z t a n á c s . 

Pályázat 
Steltzer Dániel féle dijpénzeltre. 

A győri ágost. hitv. óv. gyülekezet a kezelése alatt lévő Stelzer Dániel alapítványból 4-0 
f r tó l 1 0 0 fr t ig terjedő ösztöndijakra az 1873 /4 isk. évre pályázatot hirdet. 

Folyamodhatnak; ágost. hitv. ev. szegény, árva, győri jómagaviseletü és szorgalmas tanulók, 
különösen a Stelzer vagy Ráth családhoz tartozók bár hol tanuljanak, 

A jelen isk. óv első feléről szóló tanodai ugy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanú-
sító bizonyítványokkal fbiszerelt folyamodványok f. é. május hó végéig alulírotthoz intézendők. 

Győr. April 8-án 1874 . 
l a g y P á l , 

1 — 8 a győri ágost. hitv. ev. isk. bizottmány elnöke. 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr . Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 
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PROTESTÁNS 

EGYHASI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

IC i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., elsí emelet, 

E l ő f i z e t é s i dLijs 
Helyben házhozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Quousque tandem? 
Napjainkban alig van mindennapibb, mint az 

anyagiakért való feljajdulás. Minden oldalról megkezdő-
dött már ez irányban a mozgalom, a követelés. 
Kevés a fizetés, ez a jelszó. Kevés a ministeri osz-
tályokban, kevés a törvényszékeken, kevés a magas 
hivatalnoknak, kevés az alattállónak. Ma fizetéseme-
lést kiván az országgyűlési képviselő, ezt kíván a 
megyei hivatalnok. Ma pénzért őrzik a közügyeket, 
pénzért az árvák özvegyek vagyonát. 

De sehol sem gyakoribb ez a feljajdulás, mint 
a tanférfiak között, Szüntelen hallanunk, olvasnunk 
kell az elégedetlenséget, hallanunk a kiá l tás t : fíze-
1és-emelé?t, előre ! mindig csak előre ! 

Nem kell egyéb mint kevés ellenvélemény, 
kis figyelmsztetés, azonnal kész a szent harag. A 
tanügy elvész! Munkásai mellékfoglalkozást keresnek, 
gazdálkodnak, tanácsosságot keresnek. 

Pedig hát azok a jó egyházkerületek ugyan-
csak emelgették ám évről-évre a fizetéseket. Ma 6 0 0 , 
800 , 1 0 0 0 , 1 2 0 0 forint. Pedig azok a kegyes egy-
házak ugyancsak gondolkodnak ám évenként, miből 
kerül ez k i ; miből oh Uram ?! Elvesztettük a termést, 
jég, ?szály elvette népünk kenyerét, az adó éven-
ként sulyosodik, a hátralók nő, de azért iskolámat 
nem hagyhatom. Arra ki kell kórnem híveim ke-
zéből a tápláló falatot is. De hát szívesen áldozom, 
hadd legyenek tanférfiaink mind buzgók, megelége-
dettek. Csak végre hát lennének i s ! De mikor azt 
kell tapasztalnunk, tisztelet a derék kivételeknek, 
hogy a legszívesebb áldozatkészség móg mindég 
el nem ismertetik,midőn a húr szüntelen feszíttetik: 
lehetetlen nem kérdeznünk: Quousciue tandem ? ! 

Hát azt hiszik-e a tanférfiak elégiiletlenei, hogy 
ez az ut célhoz vezető? hihető-e, hogy nekünk 
lelkészeknek is végre el ne fogyjon türelmünk akkor 

midőn kínosan, de szívesen előteremtett pónzüukön 
csak tengődni mondatnak Mitrovics ur által is a 
tanárok. 

Elismerem én, hogy a tudomány nem költészet, 
elismerem én, hogy a hü munkást fizetni kell, el-
ismerem én, hogy a több még jobb volna, de hogy 
tanáraink k e n y ó r h a j o n r á g ó d n á n a k protes-
táns intézeteinkben, azt nem fogadhatom el. 

Bizony nem a fizetésemelés, hanem az ügy-
buzgalom, a lelkesedós viszi elé a protestáns tan-
ügyet. Az a gondolat, mely tárgyunktól van lelke-
sülve, igenis előre visz, de az hogy ez kevés, 
ennél több kellene, az elégedetlenség alig esz-
közli azt. 

Vannak bizony a lelkészek közt is elegen sze-
gények, hü munkások, de nem zúgolódnak. Elviszik 
gyermekeiket messze vidékre taníttatni, elköltik erre 
egész évi fizetésűket, de azért nem zúgolódnak. Alig 
képesek szellemi létök tápjait, a könyveket, megsze-
rezni, de azért nem zúgolódnak, — néhol lenézet-
nek, máshol kárörvendve figyelmeztetnek, hogy az anya-
könyvek a községi jegyző kezeibe mennek jövőre, 
megfigyelik a kort s nem zúgolódnak. Nekik is 
drága az élet, a ruha, taníttatás, de azért nem 
zúgolódnak. Az élet drágult, de azért nem kérnek 
fizetésemelést. Hiszen meg is köszönné az egyház, 
ha fizetésemelésért meginstálnánk; a ki elfogadta 
a conventiót, érje be vele. Mindenesetre it t ás min-
denütt az elégületlenek; jobb h a a k e r t é s z k e -
d é s r ő l e g é s z e n l e m o n d a n a k . 

Szabad legyen azért kétségbe vonnom Mitro-
vics ur szavait, *) hogy prot. tanerőink tisztességes 

*) Ezen cikk még ezelőtt pár hóval, midőn M i t r o v i c s 
umak D a p 8 y ur elleni cikke megjelent lapunk 4-ik számában, 
küldetett be hozzánk; de minthogy a benne foglalt eszmék közlése 
nem volt sietős, s lapunk más themával volt elfoglalva, ekkorra 
halasztottuk. Szerk. 
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ételt későn se kapnak, — hogy a tanítói testület 
elégtelen fizetése miatt szemlátomást rohan az anyagi 
nyomor felé, hogy e r é m i t ő nyomor miatt a ta-
nitó erkölcsileg elbukik, elveszti tekintélyét, b e c s ü -
l e t é t a társadalom, később tanítványai előtt. 

Hogy ilyen jerémiád hangozhassék egyik te-
kintélyesebb iskolánkból, nem' hittem volna; hogy 
ennek legyen alapja s hogy ez a nyomor bármelyik 
intézetünkben is honos lenne — szabad legyen két-
ségbe vonnom; s hogy e nyomor oly rémítő, hogy 
a tanférfi még becsületét is elveszítse miatta, j smét 
nem fogadom e l ; hiszen én ugy tudom, hogy prot. 
intézeteink tanerői oly anyagi állásnak és oly tisz-
teletnek örvendenek, minőt a társadalom nem min-
den tagjának ad. De ha ezek tények volnának, nem 
méltók intézeteink a nyilvánosságra, akkor minden-
esetre jobb az eke, mint a toll. 

De hála egyházkerületeink bölcseségének, ta-
nárait , tehetségéhez mérten, fokonként, mindegyik 
tisztességesen igyekszik díjazni. Raj ta van, hogy 
emelje, javítsa megérdemlett dijjukat mindegyik. 
Nem kevésszer a gyülekezetek a sok teher alatt 
nyögnek, de nem zúgolódnak, a lelkészek előregon-
dolók, ós azon vannak, hogy intézeteink virá-
gozzanak; megvárhatjuk hát méltán a baráti job-
bot a megelégedésben mi is, meg a gyülekeze-
tek is. 

Bizonyosan előbb megoldjuk a prot. ügyet őseink-
hez méltó lelkesedés, ügybuzgalommal, mint az ellen 
gunymosolyát felköltő jerémiádokkal, és le kell már 
szokni ama szólamokról: emeljünk, emeljünk! előre ! 
mindig csak előre! excelsior! 

Ezen gondolatok nem érintik azon tanfórfiainkat, 
kik a helyzettel megismerkedve várnak és tanítanak, 
de azoknak, kik a divatos szólamot szüntelen han-
goztatják, s kik szüntelen nyomort, rémítő nyomort, 
borzasztó, erkölcstelenség felé ragadó nyomort han-
goztatnak még a sajtó közegeiben is, legyenek ezek 
lelkészek vagy tanerők, azt mondjuk mi i s : Quous-
que tandem ?! 

SZEKERES MIHÁLY. 

Ha a fentebb elmondottak csupán Szekeres ur 
egyéni nézetei volnának, cikkét a fiókban hagytuk 
volna, s mindössze is egy magánlevélben mondot-
tuk volna el előtte ellenkező gondolatainkat. A meny-
ynire azonban mi ismerjük a lelkészek ós egyházkor 

mányzó világi urak gondolkodásmódját, merjük ál-
lítani, hogy Szekeres ur, ha nem is a közhangulatnak 
lett tolmácsolójává fentebbi soraiban, de kétségkívül 
sokak nevében szólott, minden megbízatás nélkül is 
sokak gondolatának s érzelmének adott kifejezést. 
Miért is közöltük sorait, hogy alkalmat nyerjünk 
ezen fentebbi meglehetősen elterjedt, de szerintünk 
épen nem helyeselhető nézetek körüli eszmecserére. 

Hogy a folytonos jajgatás, sopánkodás, örökös 
fizetésfölemelési kórelmek, sürgetések, unalmasokká vál-
nak a nagy közönségre nézve, nagyon meghiszszük, 
mert hiszen a legkedvesebb nótánkat is megunjuk, 
ha szünet nélkül fülünkbe dúdolgatják vagy cincog-
ta t ják ; hát még az olyan nótát hogy meg ne unnók, 
melynek a refrainje vagy triója örökösen csak ez 
hogy: fizess. Megunjuk biz ezt, de hát az unalmas 
nótától ne akként akarjunk szabadulni, mint Sz. ur 
óhajt, hogy rákiáltsunk a gyász-muzsikusokra, hogy: 
elég m á r ! hagyjátok e l ! unjuk a nótát! hanem 
fizessük ki a cigányokat. Ez lesz a helyes megol-
dás. Vagyis hogy komolyan szóljunk — mert na-
gyon is megérdemli a komoly szót — nem hogy 
egyszerű elcsititással kivessük nyakunkból a tanügy 
megoldásának, vagy talán jobban mondva felvirágoz-
tatásának nagyon sok akadálylyal járó kérdését, ha-
nem nagyon is itt az idő — meit majd ,késő lesz, 
hogy egyszer már egész komolyan beleharapjunk a 
kemény almába, s felhagyva az aprólékos toldás- s 
foldozásokkal, helyezzük iskoláinkat oly karba, mint 
ezt iskoláink múltjának emlékei s a jelen kornak 
igényei kívánják. 

Szavaink félremagyarázhatásának elejét veendő, 
sietünk megjegyezni, hogy habár a tanári testülethez 
tartósunk is, de ez alkalommal nem pro aris et íocis 
beszélünk, vagy legalább a főindokot jelen soraink 
írására nem az egyéni önzés szolgáltatta, különben 
is mi pesti ugy theologiai mint gymnasiumi tanárok 
egy újonnan keletkező intézet confessoraiként szere-
pelünk, a kik eleitől fogva nem azt tekintettük, 
hogy meglehet-e a nyert fizetésből élni vagy nem, 
hanem tekintettük azon szegénységet és nagy aka-
dályokat, melyekkel hazánkban egy u j protestáns 
tanintézetnek küzdeni kell, és bizonyságunk ugy a 
sajtó, mint az egyh. kerületi jegyzőkönyvek, hogy mi 
pesti theolog. tanárok sem bő sem szük esztendőben 
nem sokat alkalmatlankodtunk fizetésjavitási kérel-
mekkel. S kérjük újból a t olvasót, hogy szavain 
kat nem egyes egyének, liauem egy felettébb nagy-



fontosságú ügy érdekéből mondottakul szíveskedjék 
tekinteni. 

Sz. ur egyik érvül felhozza Mitrovics ur ellen, 
hogy a lelkészek is elég nyomorultul vannak sok 
helyütt dijazva, és ők mégis nem panaszkodnak, a 
gyülekezeteket nem zaklatják fizetésemelésért, hanem 
küzdenek az élet bajaival amint lehet, s rnegelé-
gesznek, ha népüktől nagy ügygyelbaj ja l beszedhe-
tik azon összegecskéket, melyekből a tanári fizetések 
kitelnek. Erre nézve szabad legyen először is meg-
jegyeznem, hogy a lelkészi fizetések Magyarországon 
az utóbbi 2 5 év alatt legeslegtöbb helyen nem hogy 
csökkentek volna, sőt inkább növekedtek; mert hi-
szen lakása most is van minden lelkésznek, — 
igaz, hogy egynémelyiknek jó alkalma van Tompa 
„az ón lakásom * cimü költeményének teljes átérzé-
sére, vagy tiszta megértésére, — de denique mégis 
van lakása, s hogy az csak olyan amilyen, az nem 
az ő szégyene. H a a tüzelőanyag s az élelmiszerek 
ára az ujabb időkben oly tetemesen növekedett, ez 
minden olyan lelkészre nézve, ki fizetését naturalék-
ban kapja — pedig legtöbb ilyen — nem hátrány, de 
előny; következőleg a lelkész az idők változását csak 
a ruhafélék körül s neveltetés tekiiiUtébtii érzi hát-
rányosan. Ellenben a készpénz-fizetésre támaszkodó 
tanár — ínég ha fizetése az utóbbi negyedszázad 
a la t t megkétszereztetett is, távolról sem áll anyagi 
javadalmaziatás tekintetében ott, mint a hol állott 
48 előtt. Következőleg érthető, ha nem sziinik meg 
helyzete javítása érdekében mozgolódni, 

De feltéve, amint hogy nagyon h igaz, hogy ha-
zánkban fájdalom nagyon sok lelkész nincs ugy dí-
jazva, mint a folyvást panaszkodó tanárok legnagyobb 
része: ez ellenérv gyanánt mit sem nyom a latba. 
Mert erre az egyedüli válasz csak az : hogy emelni kell 
az ily lelkészi fizetéseket is tisztességes fokig . . . 
ha lehet, ha pedig nem lehet . . . akkor ? fájdal-
masan esik kimondanunk, de nincs más mód, mint 
megszüntetni, az oly egyházat egy másikkal vagy 
talán többel is összekapcsolni; mert biz az egyhá-
zunkra nézve lealázó is, de még inkább kártékony 
hatású, ha oly fizetéssel akar magának lelkészt tar-
tani, minőre mai napság jóravaló bérest sem lehet 
kapni. Fájdalmas dolog mondom, ha egyházainkat, 
melyeknek auyaegyházzá lehetéséért, nyilvános is-
tentisztelet tarthatási jogáért a nem nagyon rég múlt-
ban is oly lelkesülten küzdöttünk. — most leányegy-
házakká látjuk átváltozni; de mégis azt hiszem, hogy 

a jelen körülmények között épen egyházunk érdeké-
ből jobbat nem tehetünk. S mint e lapok mult szá-
mában olvashatta a t . olvasó, ezt a szomorú mű-
tétet már a f.-szabolcsi e.-megyében a mult hetekben 
megkezdették; a pesti e.-megye pedig — mint je-
len számunkban alább olvasható, — szintén azon né-
zet által vezéreltetik, ós minden oly egyháztól, mely 
lelkészének lakáson kivül legalább 1 2 0 0 o. é. forint-
nyi évi fizetést nem képes, vagy uem hajlandó biz-
tosítani, megtagadja a lelkészválasztási jogot. És a 
mint látszik a pesti e. megyének legegyszerűbb mű-
veltségű gyülekezetei is elég bölcsek ezen intézkedés 
cél- s szükségszerűségét belátni, s ha a jelen sanyarú 
helyzetben rögtön nem emelhetik is fel a szabott 
mennyiségre, de minden lehető módon munkálódnak, 
hogy az legközelebb megtörténjék. 

FARKAS JÓZSEF. 
(Vége köv.) 

ISKOLAÜGY. 

T r e f o r t k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r német-
országi utazásából a napokban hazaérkezett. A miniszter 
11 napi utazása alatt Dresdában, Lipcsében, Halleben és 
Berlinben volt és számos kitűnő német tudóssal (Wuttke, 
Curtius, Roscher, Overbeck stb.) találkozott. A minisz-
terrel együtt utazott M o l n á r A l a d á r , ki számos ki-
váló német tanárt személyesen ismer. A miniszter, mint 
halljuk, e látogatások alkalmával számos kitűnő taninté-
zetet tekintett meg, s a német tanár-világ kitűnőségeivel 
folytatott beszélgetéseiben nem annyira arra fektetett súlyt 
(bár ez is megpendittetett), hogy egyes jeles német taná-
rok, kik a tudomány illető szakaiban világhírnek örven-
denek, a pesti egyetemen felolvasási ciklusokat tartsanak; 
mint inkább arra, hogy az ifjabb kiválóbb tanári erők 
közül néhányan nem telepednének-e meg Pesten, a hol 
egyelőre a tanár-seminariumban taníthatnának ; mig ké-
sőbb, a mint elsajátították a magyar nyelvet, főtanodá-
inkon nyernének alkalmazást. Positiv ajánlatok azonban 
még most nem igen tétettek, s a mi Overbecket is illeti, 
a dolog nincs azon stádiumban, a mint ezt a „Neue Freie 
Pressernek Lipcséből távirják. De okunk van hinni hogy 
a miniszter ez utazása a magyar tanárképzés ügyére nézve 
nem marad gyümölcsöző haszon nélkül. 

* 

Zólyommegye e hó 15-én tartott közgyűlésében 
egyhangúlag elhatározta, hogy a rőcei , turóc-szent-
mártoni, és znyói panslavistikus gymnasiumok meg-
szüntetését a kormányhoz intézendő fölterjesztésében ké-
relmezni fogja. 



A Szász-Weimari hercegségben uj közoktatásügyi 
törvény hozatott. Főbb pontjai következők: A rajz kö-
telezett tantárgy, az általános helyi iskolák megengedtet-
nek, a felekezeti iskolák ezentúl csak magánintézeteknek 
tekintetnek, a hitoktatást az egyházi hatóságok végzik 
az állam szigorú s tevékeny közreműködése mellett. A 
magán patronatusi jog megszüntettetik, s csak nagyobb 
városok gyakorolhatják azt az iskolák felett oly feltétel-
lel, ha az iskolák államsegély nélkül magukat fenn nem 
tarthatják. 

A nemzet szégyene. A lajtántuli közoktatásügyi 
miniszter —ir ja a „Hon"—kinyilatkoztatta, hogy a ma-
gyar középtanodák érettségi bizonyítványait érvénytele-
neknek tekinti, főkép azon okból, mert bizonyos magyar-
országi határszéli protestáns gymnasiumokban azokkal 
állítólagos visszaélések követtettek el. E vád nem cáfol-
tatott meg, s jól tudják olvasóink is, hogy ezen bizonyít-
ványok s még inkább a magánvizsgák miatt elkövetett 
visszaélések gyanúja több magyar középtanodára sulyos-
bul. Fog-e az uj törvény, ha ugyan egy emberélet alatt 
érvénybe lép, e bajon segíteni, avagy középtanodáink ezen 
rosz híre a nemzet szégyenére állandón fenmarad. 

* 

A b i h a r ő a e g y e i i s k o l a t a n á c s öt évi mű-
ködéséről szóló végjelentés szerint 1872-ben Biharmegye 
községei közül 52 községben nem létezett semminemű tan-
intézet. A tankerületi főfelügyelő ur értesítése folytán az 
ez idő szerint tanintézettel nem bíró községek száma 48. 
Korántsem jelezhetünk tehát e tekintetben oly haladást, 

mint 1871-ről 1872-re, midőn e szomorú szám 190-ről 
52-re csökkent alá. Semminemű tanítás nem létezik a 
pusztákon, s a tankerületi iskolai tanácsnak a tanyai isko-
lák állítása, illetőleg ambulaas tanítói állomások szervezése 
iránt a tekintetes megyei törvényhatósági bizottsághoz tett 
javaslata, — a lefolyt év tárgyalásokkal telvén el, — fo-
ganatba nem ment. A tankerületi felügyelőség által a tan-
kerületben 223 oly iskola találtatott, melyek a törvény 
követelményeinek meg nem felelnek, melyek a közok-
tatási kir. minisztérium által törvényesen megintve 
is let tek, azonban nagy részben és a már fentebb 
jelzett mostoha viszonyok nyomása alatt sikertelenül. 
Az 1872-ben iskolába járt gyermekek közül elemi isko-
lába járt 18,835 fiu és 15,303 leány, együtt 34,228. 
Ismétlő iskolába járt 596 fiu, 352 leány, együtt 948. 
Felső nép- és polgári iskolába járt 161 fiu és 123 leány, 
együtt 284. Magánintézetbe járt 257 fiu és 396 leány, 
együtt 653. Összesen 36,113. Nem járt tehát iskolába 
19,955 fiu ós 22,260 leány, összesen 42,224 tankötelezett. 
1872o évben a tankerület területén volt 667 tanintézet, 
melyek közül 12 községi, 56 róm. kath., 236 g. keleti, 
275 helv. hitv. és ágostai, 4 mózses-vallásu felekezeti 
iskola és 12 magántanintózet. A tanítói fizetések átlaga egy 
tanítóra 294 frt. 73 krt. tesz. A valódi fizetések azonban 
ez átlagtól lényegesen eltérők, mert mig a községi iskolákban 
alkalmazott tanítók fizetésének átlaga 5787/12 frtra emelkedik, 
addig a g. keleti iskolai tanítók fizetésének már átlaga 
is 197 frtra sülyed. 

' X " A , i r t G 

Nyilatkozat. 
A Protestáns Egyh. s Isk. Lap. olvasó közönsége 

előtt ismeretes Mitrovics Gyula s.-pataki hittanár ur bí-
rálata és viszonválasza Tóth Mihály debreceni hittanár 
ellen. Alulírottak indíttatva érezzük magunkat kinyilvá-
nítani, hogy a mi, s reméljük, a higgadtan itélő szak' 
közönség nézete szerint is, Mitrovics ur bírálata, — el-
tekintve attól, jó-e a bírált mű, vagy nem, mely kérdés-
hez szólni nem akarunk, — az azon végig húzódó hang, 
célzat és m o d o r miatt kíméletlen, tulkemény, sőt néhol 
gunyoros. Kifejezzük sajnálatunkat a fölött, hogy bírála-
tában tiszttársa irányában nem volt kellőleg tárgyilagos, 
méltóságos ós higgadt; ezen felfogásunkban megerősitnek 
bennünket az ország több pontjáról s tekintélyes egyé-
nektől vett magánlevelek, sajnálatot tolmácsolok. Sajná-
latos az ily modorú eljárás azért is, mert a lassan fej-
lődő magyar prot. irodalom buzgó munkásait bátorítás 

helyett visszariasztja, leveri, s igy közvetve irodalmunk 
fejlődését hátráltatja. 

Mi épen Patakról, a testvér főtanodából, nem vár-
tunk ily modorú föllépést épen most, midőn prot. főis-
koláink megmentése és korszerű fejlesztése a tudományos 
erők egyesítésére, egymáshoz közeledésre, nem pedig sze-
retetlen távolodásra, hi és utal mindnyájunkat. Az igaz-
ságot is lehet, sőt kell keresztyén hittudósnak, ugy fe-
jezni ki, hogy a szeretet és testvériség törvényével ne 
ellenkezzék. / 

Debrecenben, 1874. april. hó 12-én. 
Menyhárt János s. k., hittanár. Tóth Sámuel mk., 

hittanár. Balogh Ferenc s. k., hittanszaki tanár. 

Midőn a fentebbi soroknak, mint a collegiali-
tási kegyelet szép nyilatkozatának lapunkban helyt adunk, 
szerkesztői kötelességünk kijelenteni, hogy mi annak 



csakis mint kegyeleti ténynek tulajdonítunk jelen-
tőséget ; ellenben ami a dolog érdemét illeti, szerin-
tünk, tévesztett lépés az egész, és határozottan mond-
hatjuk, hogy hasonló körülmények között hasonló 
kritikának akár ma is ismét megnyitnék hasáb-
jainkat . 

A bírálatnak nem az a rendeltetése, hogy ciró-
gasson, hogy lágy beszédekkel édes álomba ringasson, 
hanem hogy férfias őszinteség által indítson és a kö-
zönséget ugy mint a szerzőt eszmóltesse, amazt az 
íróhoz jogosan tehető igénye felől, emezt a felől, 
amire magától ritka ember jut e l : erejének, tehet-
ségének mértéke felől, hogy helyesen megítélhesse, 
„quid ferre recusent, quid valeant hűmen." 

Fődolog tehát a kritikánál az, hogy e kettős 
cél legyen elérve; ellenben hogy amaz eszméltetést 
mikép ejti meg biráló, simán-e vagy darabosan, 
szárazon érvelve vagy gunyorosan, egészen mellékes 
kérdés — Ami pedig számításba semmi esetre nem 
jöhet, az a szerző kisebb vagy nagyobb susceptibilitása. 
Mert hiszen a szerzőre nézve a bírálat, mikor hibáztat, 
mindég sértő, mindég goromba lesz, akármily édes-
késen ejtsük is a szót, mely gáncsol. A mézes-mázos 
burkolgatás által a gondolat veszt éléből, indító 
erejébíl, anélkül hogy az önszeretetében megtámadott 
szerzőt kibékíthetné. 

Semmi sem természetesebb, mint, hogy a ve-
lünk született önszeretetnél fogva a szerző a kritiká-
val szemben munkája hibáztatását rendesen személye 
iránti ellenséges indulat kifolyásának kivánja tekin-
te tni , mert hisz a sújtó Ítélet helyes voltát mi által 
tudná maga és mások előtt is könnyebben gyanússá 
tenni, mint nemtelen indulat föltevése által? Ámde 
épen azért szent kötelessége a vitán kivül állónak, 
hacsak alapos okok az ellenkezőre nem kényszeritik, 
ama félrevezető föltevést határozottan visszautasítani. 

S mert a fentebbi nyilatkozat e lélektani igaz-
ság ellen vét, mert a dolgot mellőzve, épen csak a 
személyeket állítja előtérbe, azért kötelességünkké 
vált az ellen óvást tenni annyival inkább, miután ama 
nyilatkozat pláne a testvórintézetek egymáshoz való' 
viszonyát is belekeveri a játékba. Avagy kérdem, 
mi köze akár a debreceni, akár a sárospataki főis-
kolának ahoz, hogy Tóth Mihály könyvét Mitrovics 
Gyula akármilyennek találja ? — Ha Mitrovics kri 
tibája tulszigoru, igazságtalan: nyitva a tér azt ki-
mutatni, s ez az egyedüli jogosult felelet a föltett 
kérdésre, hogy jó-e a Tóth Mihály könyve vagy sem; 

minden egyéb beszéd, ha még oly kenetesen hangzik 
is, a tudomány szempontjából a gonosztői való. 

Semmivel sem több nyomaték ü, amit felszólalók 
a lassan fejlődő magyar protestáns irodalom érdeké-
ben emlegetnek. Pengették e húrt Kölcsey és Bajza 
ellen is , és már Kölcsey és Bajza , ujabb 
irodalmunk igazi kezdetén megfeleltek rá ugy, 
hogy mi későbbiek bátran hallatlanná tehetnők a rég 
elkallott nótát, h l a téves nézet mindég oly üdvös 
célzattal nem tétetnék kapcsolatba, mely a közön-
séget könnyen félrevezetheti. 

A jelen példa mutatja, hogy ma sem felesleges 
ismételve fölemlíteni, amit Bajza több mint 4 0 év-
vel ezelőtt elmondott: „HÜ mi barátinkat, rokoninkat, 
mint eddig, csak ölelgetjük, hitsorsosinkat csak di-
csérgetjük, nagyjainknak (ma e helyett : népünknek) 
csak hízelkedünk, bókolunk. . , ha rettegünk az iga-
zat nyilván kimondani, h a ö r ö k k é c s a k m e l l é -
k e s t e k i n t e t e k s z o l g a r a b j a i l e s z ü n k : 
ugy a tudományos haladásnak bízvást lemondhatunk 
még reményéről is, ugy örök veszteglésben tespede-
zünk, s egy chinai penész fogja elborítani, meg-
emészteni nemzetiségünket, nyelvünket, tudományos 
létünket." (Kritikai Lapok 1 8 3 1 . I . k. 7 .1 . ) 

Sajnos, hogy ami irodalmunk minden más ágára 
nézve ma már igy elmond vâ , anachronismus volna, 
a protestáns irodalomra, ut figura docet, teljes ter-
jedelmében alkalmazható. 

Mindjárt máskép lesz minden, ha megtanuljuk 
elválasztani az írót mindattól, ami őt mint nem írót, 
mint hazai polgárt, mint egyháztagot, mint tanárt 
stb. illeti* Ismerek ón kitűnő irót, ki igen rosz ta-
nár és viszont jeles tanárt , ki igen roszul ir. Az 
embert írói müveiről itólni meg — mondja egy né-
met iró, — ép oly igaztalanság, mint az atyát gyer-
mekeiről. I m e ! én a fentebbi nyilatkozat aláíróit 
egyenkéut ismerem, jellemüket, tudományukat, köz-
hasznú működésüket nagyrabecsülöm, s már most 
kérdem, csorbát ejtett-e ez őszinte nagyrabecsülé-
semen az, hogy a nyilatkozatukban kifejtett néze-
tükben nem osztozván, eltérő véleményemet kimond-
tam ós kimondtam ugy, ahogy isten tudnom adta, 
szókimondó modorom szerint ? Nem! semmiesetre 
nem! Ha egymás iránti jóindulatunkat nem változ. 
ta that ja meg az, hogy nem egyforma orral szület-
tünk, nem változtathatja ineg az sem, liogy észjárá-
sunk nem egyforma. 

BALLAGI MÓfí. 



Apróságok a „ Figyelmező * utóbbi 
füzetéből. 

(Vége.) 

„Már ezelőtt két evvel . . . kereken megmondám 
az illetőknek, hogy sohse gondoljanak én velem, és ne 
siránkozzanak én felettem. Ugy látszik, hogy mindez sem-
mit sem ért, mert az imént emiitett német füzetjökben 
is (t. i. Der Ungarische Protestantenverein) rendületlenül 
folytatják szép művészetüket," —• igy szólít, ur a 170-ik 
lapon, mely szavakat „a gyengébb elméjűek" (tisztes őseink 
gyakorta használt kitétele) igen könnyen uey magyaráz-
hatnának, hogy a modern reformereknek talán különös 
kedvök telik R. ur gyalázásában, a vele való kötekedésben, s 
mintha ezek oly arcátlanok volnának, hogy bár R. ur meg-
mondotta, hogy ne beszéljenek hozzá, ők mégis minden 
lépten nyomon mpgszólitgatják, szavait birálgatják, cstirik-
csavarják. Ilyesféle ártatlan naiv magyarázat, s némileg 
R. ur azon nyilatkozata ellenében megjegyzem röviden, 
hogy X. Leótól IX. Piusig egyik pápa se igen biz-
tatta Luthert, Kálvint, s ezek unokáit, hogy foglalkozza-
nak a pápai széken ülőkkel, ezek intézkedéseivel, bullái-
val stb. és mégis foglalkozunk velők mindannyian, kik 
csak a tollat elbírjuk. Vagy hogy még közelebbi hason-
lattal éljek. Alig hiszem, hogy gr. Lónyay Csernátonyt, 
vagy Deák Ferenc a „Magyar Újság" iróit felkérte volna, 
hogy néha-néha gondoljanak ő reájok is, és mégis nagyon 
sokat gondolt Csern. Lónyayval, és a „M. Újság" nagyon 
sokat siránkozott Deák Ferenc, és az ő vezérlete alatt 
haladó ország felett. Más szóval : egy oly ember részéről, 
ki valamely pártnak, iránynak, vagy pláne egy folyvást 
vagdalkozó folyóiratnak áll az élén, a naivsággal határos 
jámbor óhajtás az, hogy „sohse gondoljanak én velem." R. 
ur ellen sem e lap, sem a modernek egyéb irata soha 
nem használt lovagiatlan, illetlen, vagy a magán élet 
G'scháftjeiböl kovácsolt, akarom mondani koholt fegyve-
reket, hanem küzdött ellene, mint a modern irányt os-
tromló u. n. (hogy ne mondjam orthodox, vagy ultramon-
tán) debreceni irány vezérférfia ellen. Ezentúl — mint 
fentebb emliténk, — kivált ha a „Figy." azon irányban ha-
lad, jobban mondva sülyed, mint utóbbi két füzete (1. a 
többek közt 171. !.), akkor még mint ilyen ellen sem ; 
ép ugy, minta „Pesti Naplódnak, vagy „Reforménak ritkán 
jutott eszébe, hogy a „Ludas Matyi", vagya „Népzászlója" 
ellen folytasson érdemleges polémiát. 

A fentebb mondottakban találja meg Nagy Lajos ur 
1s a „Figyelmező"-ben közlött cikke lényeges részére a vá-
laszt ; (apróbb pontjaira még visszatérünk). E cikkben N. 
L. ur polemizál György A. urnák a „Hon" mult évi 
utolsó számaiban megjelent s a „szabad vallási társulat" 
érdekében küzdő cikkei ellen. Mi e cikkekre nem vála-
szoltunk, mert nem akarunk egyes emberek ellen küz-
deni. Gy. A. pedig maga kimondta, hogy azon nézeteket 

most még csak ő vallja (vagy hogy: még csak igen ke-
vesen vallják, — tisztán nem emlékszünk szavaira), s 
miután azóta sem tapasztaljuk, hogy azon eszmék prozely-
tákat szereznének, s azok a mi elveinket vagy felekeze-
tünket legalább a jelenben fenyegetnék, a Nagy Lajos-
féle polemikus cikknek szükségét nem láttuk sem lapunk-
ban, sem a „Figyelmező"-ben. 

R. ur első cikkének, vége vagy Appendixe méltó az 
egészen keresztülvonuló szelleu.hez. Ha már épen akarja 
megteszszük, hogy nyilvánosan „nem siránkozunk felette" ; 
de Isten látja lelkünk, hogy szomorúsággal telünk el 
azon elfogultság felett, mely az utolsó három lapon nyi-
latkozik. Idézzük magának R. urnák szavait kevés kom-
mentár kell hozzá. Alkalmul szolgált ezen appendixre 
Kovács Ödön urnák az Erdélyi protest. Közlöny egyik kö-
zelebbi számában megjelent ezen kifejezése: „Azon irány, 
melynek egyik szerény követője vagyok, Európaszerte 
ösmeretes, s főleg a ref. egyház legkitűnőbb tudósai között 
és legelső egyetemein kétségbevonhatatlanul túlnyomó (pl. 
a lieidelbergi, jénai, zürichi, berni, leydai, gröningai stb. 
egyetemeken.)" R. ur erre igy felel: „Areformált egyház 
egyetemeiről beszélni nem lehet, azon egyszerű okon, mert 
ilyenek nem léteznek. — Az idézett egyetemek épen 
nem a reform, egyház , hanem az illető államok 
birtokai, ami épen a theologiai irányzatok kérdésére 
nézve is lényeges dolog, mert tul van minden kétségen, 
hogy ha azok az egyetemek valóban az egyházéi volnának, 
sok helyütt más lenne azokban a theologiai irányzat, 
mint a milyen most." Hogy Pápán egy Mártonnak, 
Tarcynak, Kerkapolynak, mint a ref. egyházkerület által 
fentartott főiskola tanárainak voltak kisebb-nagyobb küz-
delmeik, midőn az egyházkormányán levők nézeteitől el-
térő nézeteket hirdettek, azt tudom ; azt is tudom, hogy 
Sinainak mi sorsa lett Debrecenben a többségétől eltérő 
egyházkormányzati elveiért, s képzelem minő szellem len-
gedez ott most is a tanszabadságot illetőleg: de hogy a 
külföldi egyetemek vezértheologusai általában a világi 
kormányok szeszélye szerint forgatják köpenyeiket s ala-
kítják meggyőződéseiket, ezt csak Döllingerből, Hováuyi-
ból és a hazai pápista lapokból olvastam, de nem hittem, 
s R úrtól nem vártam, aki ismerhet ugyan egyes fejedelmi 
erőszakoskodásokat, egyes gyenge lelkű udvari theologusokat 
a múltból is jelenből is, de ismeri az egyetemek szabad-
ságát s önállóságát is, s tudja, hogy egy Tholukkal, Müller-
rel, egy Wislicenus, egy Hengstenberggel, egy Wattke, 
egy Auberlinnel, egy Hagenbach ugyanazon egyetemeken 
működött. Nem tudtam eddigelé, hogy Zürich, Bern, 
Heidelberg, Leida, Gröningen, melyeket pedig a tisztes 
ősök oly igen sokra becsültek, s bennök évekig gyűjtöt-
ték a tudományos kincseket, hogy azok a reformált 
egyház egyetemeinek nem tekinthetők, minthogy azok a 
református államok által tartatnak fent. (Utóbb még ta-
lán Patak és Enyed sem a reform, egyh. iskolái? mert 
hiszen ezek is jórészt főúri s fejedelmi alapítványoknak 
köszönik hogy léteznek.) 



„Bármi esetben is különösen Heidelberget és Jénát a 
reformált egyház egyetemének nevezni,merő képtelenség. Vége 
van Heidelbergben a heidelbergi káté s . . . a Pareus kor-
szakának." Vagyis mert az ezelőtt 311 évvel készült heidel-
bergi káté álláspontjától egy lépéssel talán előbbre ment az 
egyetem, már ennélfogva képtelenség azt reformátusnak ne-
vezni.De ez'mégcsak hagyján! szebb passus ez: „Általában 
pedig egyáltalában nem szabatos dolog, akár az unionsthe-
ologokat, akár különösen az úgynevezett moderneket a ref. 
egyház tudósainak nevezni." 

Igy csak a türelmetlenség vagy a szenvedély szól-
hat. Ha a pápai bulla mondja ezt: „egyáltalában nem 
szabatos dolog, akár a német kathoiikusokat akár kü-
lönösen az u. n. ó kathoiikusokat a római kath. egyház 
tudósainak nevezni," ezt értem; vagy ha egy hüperluthe-
ránus Löhe, Delitsch, vagy Borbis nyilatkozik ily érte-
lemben, ezt is ér. .., azaz hogy ezt már nem értem biz én, 
de tőlök megszoktam, s annyiban megbocsátható nekik, 
hogy ők ebben is hű követői Luthernek, ki amint tudjuk 
szinte nem komázott az unionstheologokkal. De hogy egy 
R., ki kétségkívül nagy tisztelője Zwinglinek, az unions-
theologok ez egyik legnemesebb előképének, még nagyobb 
tisztelője Kálvinnak, annak, a kiben Luther és a luthe-
ránusok iránt a legkisebb gyűlölet ós idegenség sem volt, 
sőt a ki Wormsban még a katholikusokkal létrehozandó 
unión is kész volt munkálódni: hogy az a Révész miért 
excommunikálja, vagy legalább református jellegüktől 
miért akarja megfosztani az oly theologusokat, kik ragasz-
kodnak ugyan hiven a kalvinismushoz — mert nem pen-
dülnek mind egy húron Müller Gyulával, ezen katexochen 
uuionstheologgal, — de azért nem irtódznak a lutherá-
nusokkal egy iskolába s templomba járni, s egy urasz-
taláhozjárulni, — ezt valóban nem értem. Annak sincs persze 
értelme, szerintünk, hogy az u. n. modernek, egy Schweit-
zer, Schenkel, s jórészt a R. ur által tisztelt Hagenbach 
is ne lennének reformátusok csupán azért, mert a tudo-
mányos szabad vizsgálódás jogát nem csak szájjal vallják, 
hanem azzal élnek is; de hát ha ugy tetszik ezeket ám 
csapjuk ki egyházunkból. 

Hova menjen tehát az ismereteit öregbíteni vágyó 
református theologus? kérdi a t. olvasó. „Az európai 
continens német nyelvű egyetemei közül — irja R. ur 
— egyetlen egyről sem lehet azt mondani, hogy abban a 
theologiai facultas tiszta református" (178. 1.) A következő 
lapon pedig ezt a tanácsot adja : „A ki mint lelkész vagy 
tanár a magyar r e fo rmá l t egyháznak javára 
kiván lenni, nagyon jól teszi, ha p. o. Heidelbergben, 
Zürichben s Leidenben szerzett ösmereteivel egyáltalában 
meg nem elégszik stb." Igen, de hát hova menjen, ha se 
Németországon, se Svájcban, sem Hollandiában nem jó 
helyütt kereskedik ? Maradnak az angol és skót reformá-
tusok, s R. ur szerint csakugyan „több tekintetben ezek 
a legtekintélyesebbek." A mi már szerintem az angol re-
formátusokat illeti, elismerem, hogy az angol egyház a 
református egyházhoz számíttatik, de habozás nélkül ki 
merem mondani, hogy mind magamat, mind magyar re-

form. egyházunkat sokkal közelebb állónak érzem még az 
unión kivül levő német lutheránus theologusokhoz is — 
nem számítva néhány fanatikus hyperlutheránust, — mint 
a pápistarág határszélén levő s azon gyakorta át is si-
kamló puseyta, hierarchikus intézményű, aristokratiko con-
servativ jellemű angol episcopalistákhoz; a kik pedig az 
angol református theologusok közül nem ezen puseyta 
irányhoz tartoznak, azok legnagyobb részben modernek, a 
mint azok e lapok gondolom 1864-ik évi folyamában elég 
részletesen ismertetve is voltak. A skótokat, illetőleg az 
edinburgi egyetem theologusait tisztelettel s hálával eltel-
ten ismerjük el mi pestiek is valódi református testvóre-
kül , s igyekezünk is ifjaink közül egyiket-másikat 
hozzájok kiküldeni, — bár a legközelebbi években egyik 
debreceni atyánkfiának kegyes buzgósága minden követ 
megmozdít, hogy lehetetlenné tegye a pesti theologusnak 
Edinburgba menetelét. De minden tiszteletünk dacára is 
legyen szabad kérdeznünk, hogy kik s hol vannak azok 
a skót tkeologusok, akik túlteünének a német theologu-
sokon, mely német theologusoknak csak az orthodoxia 
közül húsz olyat sorol elő R. ur névszerint is, „a kik a 
theologiai tudományos irodalom terén széles földön isme-
retesek." (179 1.) Vagy ha a tudományos téren nem tesz-
nek is túl a németeken, talán túltesznek a tisztán refor-
mátus szellem élesztésében, fokozásában, a valódi kalvi-
nista orthodoxia, a puritanismus és presbyterianismus 
megkedveltetésébeD, s az azokhoz való hü ragaszkodás 
érzelmének kifejlesztésében? Mi ezt sem tapasztaltuk. 
Egyik Edinburgból visszatért tanítványunk lett taufelügyelő, 
vagyis a kálvini orthodoxia által nem igen kegyelt közös 
iskolák nagymestere; egy másik, lelkes tisztelője a pogány 
görög classikusoknak, s hű muukása a „Magyar Tanügy"-
nek, mely pedig - - mint tudjuk — nem valami buzgó 
munkása a hitfelekezeti tanügynek. Egy harmadik tanít-
ványunk elég puritán — legalább mikor az Apulejus 
tógáját ölti fel, de nem tudom, hogy azon puritánságért, 
melylyel nemzetünk gyengeségeit, hibáit ostorozza, kedves-e 
annyira Debrecenben, mint nálunk. Egy legújabban kint 
volt tanítványunk pedig Edinburgból is, visszatérte után 
is egyik legbuzgóbb dolgozótársa volt a Prot. egylet 
által megindított „Ker. családnak", csak hogv fájdalom a 
lap hamarabb meghalt, mint hogy a becses dolgozatok 
legnagyobb részét közölhette volna. Hjah ! nem lett belő-
lök szalonna — válaszolják talán Debrecenben, — akit 
Pest három-négy éven át mérgezett, azt Edinburg egy 
év alatt nem gyógyíthatta ki. Igaz. De hát Debrecen? 
Kiküldötte Edinburgba egyik legjelesebb végzett theologu-
sát, volt seniorát, s ez visszajövetele után lefordította ad 
majorem glóriám Theologiae Edinburgiensis Darwinnek 
„az emberi ősfajok eredetéről" irt munkáját, és terjeszti 
buzgón szóval és Írásban a darwinismust. Mi ugyan nem 
excommunikáljuk őt ezért az egyházból, sőt óhajtjuk, vajha 
a müveit körökben sok oly jóakaratú tagja lenne egyhá-
zunknak, mint ezen atyánkfia Darwinben, de hivatkoztunk 
reá annak bebizonyítása végett, hogy Edinburg sem képez 
csupa orthodox szenteket. Következőleg „a ki mint lelkész, 



vr.gy tanár a magyar ref. egyháznak javára kiván lenni, 
nagyon jól teszi," ha elvégzi a theologiát Debrecenben, 
és azután az u. n. modern irányzattal ellenkező irányzat 
bővebb megismerése végett elmegy akademizálni, de nem 
Heidelbergbe, Zürichbe, Jenába, vagy Leidenbe, hanem 
Mike-Pércsre, vagy pedig Cseppelybe Ilomolya úrhoz. 

„Az orthodoxia és modern theologiai világnézlet a 
társadalomban". (Zsigmond Sándortól.) Ez a cime a jelen 
füzet 2-ik cikkének. Ehhez nem szólunk, mert még foly-
tatása következik, de meg amint látszik elég erős cáfo-
lója leend ennek azon „utazó ügynöke is egyik biztosító-
társaságnak," aki az ő felszólalásával ama bizonyos társa-
ságban alkalmat s okot szolgáltatott ezen cikk kelet-
kezésére. 

A „Fabó András emlékezete stb." cikknél a t. ol-
vasó ítéletére bizzuk, ha vajon lovagias dolog-é egy el-
holt, tehát egy magát már nem védelmezhető, szavait 
nem magyarázható egyénnek bizalmas magánlevelét, s 
illetőleg e levélnek egyes szaggatott s pontok által jelzett 
szavait lapunk hátrányára felhasználni, a mely lappal ő 
nóta benne (mint lapunk 14-ik számában említve volt) 
mindvégig jó viszonyban volt, annak számára közlemé-
nyeket küldött, s ilyeneket ezentulra is, még halála előtt 
negyed nappal kelt levelében is ígért. Én ugy látom, 
hogy ezen pontozás irányunkban lovagiatlanság, de a bol-
dogult iránt még nagyobb fokú gyöngédtelenség. 

Az „eredeti levelezések" elsejében, a mai napság 
divatos ós kétségkívül nagy fontosságú statistika szem-
pontjából figyelemre méltó észrevételeket tesz Serkvári 
ur a „debreceni ref. egyház népasedéséről közlött táblá-
zatra," valamint a szerkesztő is ezzel kapcsolatban érdekes 
statisztikai adatokat közöl, és szerintünk is igen helyesen 
figyelmezteti a lelkészeket, hogy nézegessék a statistikákat 
és győződjenek meg, „hogy különösen a tősgyökeres tiszta 
magyar református nép folytonosan pusztuló- és enyésző-
félben van," s alatta értőleg, ezt látva, igyekezzenek a 
lelkipásztori gondoskodással oda hatni, hogy ezen pusz-
tulásnak lehetőleg eleje vétessék. Hanem már a szerkesztő 
ur ez alkalomból felvetett azon egyik érdekes kérdésének 
megfejtését, hogy „vájjon ha Debrecen zsidó város volna, 
mennyire kellett volna szaporodnia népességének 1773 olta 
mostanig," — biz&uk a tisztes scholastikus ősök vala-
melyikére p. o. a. Dr. subtilis, vagy Dr. seraphicusra, — az 
efféle kérdések inkább az ő szakjokban vágnak, s rá iz 
érnek. 

Az „eredeti levelezések" másodikára, mely mike-
pércsi lelkész Nagy Lajos úrtól ered, s mely kiválólag 
György A. ur ellen polemizál, fentebb már feleltüak, de 
azórt még ráfér egy-két szó. N. L. mielőtt megkezdené 
az önmaga által alkotott, vagy ha ugy tetszik a csupán 
Gy. A. által képviselt ellenség ellen a diadalmas harcot, 
előbb a protest. egyletnek, Ballagi et consortes°nek is 

kiadja a magukét, hogy lehetőleg minden roszat reákenjen 
a prot. egyletre, vagyis inkább, hogy azt minél gyűlöltebb 
színben tüntesse fel. A többek között igy szói: „És meg 
alkották (t. i. Ballagiék) a politikai élet láthatárán csak 
most felmerült középpárt előképéül az u. n. pro-
test. egyletet, mely se nem reform., se nem ágost. stb." — 
Már isten neki ! mi csak eltűrjük ezen hasonlatot, de 
nem tudom a politikai középpárt t. vezérei, kik pedig 
épen Debrecenben s a Tiszántúl honosak, örvendenek-é 
nagyon ez uj komaságnak s e megtisztelő hasonlatnak ? 

Mondja tovább N. L. ur: „Az ellentábor legkisebb 
csatlósa, ha egyebet nem tehet, elősorolja, hogy az ő 
egyháza mily áldozatkész, mily nagy költséggel mily szép 
templomot, parochiát, iskolákat stb. épitett; bár az illető 
kisebb egyház lelkésze ez által közvetve magát dicséri, — 
propria laus pedig sordet, — de legalább jelenti, hogy 
ő is megvan, hogy él." — Ám legyen ! hogy magát 
dicséri az ily templomépittető lelkész: ne irigyelje Kegyed 
tőle. Ha valamelyik buzgó társunk, legyőzve a nép hideg 
részvétlenségét, szembeszállva ezernyiféle kellemetlenséggel, 
akadálylyal, végre oda képes vinni gyülekezetét, hogy ez 
díszes egyházi épületet emel, vagy valamely jótékony 
célra egypár forintnyi áldozatot hoz; hagyja meg ön az 
ily lelkésztársunknak azt a kis örömet, hogy ezzel e lapot 
olvasó néhány száz lelkésztársa előtt dicsekedhessek. Ná-
lnnk a protestáns papra, legyen az bármily buzgó, tevé-
keny, — ugy sem várakozik az őntudatnyujtotta boldo-
gító érzeten kivül semmiféle elismerés és jutalom ; nem 
hogy valamely jövedelmező kanonokságra vagy püspök-
ségre lehetne öregebb napjaiban kilátása, de még csak 
arra sem, hogy egy kissé jövedelmezőbb egyházat egyik-
másik könnyelmű, de erős (ha mindjárt borizű) hangú s 
jó mulató segédlelkész előtt elnyerhessen. Ne mondjuk 
mindjárt, hogy — sordet. 

Annyival is inkább, mert higyje meg Ön, hogy ke-
vés van az ily kisebb-nagyobb csatlósok között (ha épen 
szereti lelkésztársait ezen a néven nevezni) olyan, ki hiu 
dicsekedésböl ütné dobra egyháza viselt dolgait; hanem 
teszik ezt azért, mert érzik, hogy a gyakorlati buzgóság-
gal is ugy vagyunk, mint p. o. az énekléssel. Magánosan 
is énekelhet az ember buzgón, istennek tetszőleg, de 
a többek együtténeklése által kölcsönösen fokozódik éne-
künk buzgósága. Igy egymásnak nemes tettei nemesitőleg, 
lelkesitőleg hatnak egymásra. 

De meg, amint tudja Ön is, a keresztyénségnek ős 
jellemvonásai közé tartozik az egyetemesség s a testvé-
riesség érzete. És épen mi az ujabb időben minden le-
hető módon igyekezünk odahatni, hogy magyarhoni prot. 
hitrokonainkat kiemeljük a particularismus alacsony lát-
köróből, s felköltsük a közösségnek érzetét, az egymás 
öröme és szomorúsága, előmenetele vagy sülyedése iránti 
érdekeltsóget. Vagyis hirdetjük ós valljuk mi is azt, mit 
Ön cikke végén igen szépen fejez ki, midőn igy szól: 
„Minden egyes lelkipásztornak elevenen kell érdeklődnie 



az egyház egyeteme ... iránt." Igen, azaz közölnünk 
kell egymással egyházi életünkből minden mozzanatot. 

Különben a propria laust R. ur is felhozza (169.1.). 
Nevezetesen egy reform-egyleti tag, ki talán Pesttől 
20—30 mérföldnyire lakik, Ballagitól minden tekintetben 
teljesen független, megírván németül a magyar Prot. 
egylet történelmét, s ebben Ballagi és társai felől dicsé-
rőleg szólván, R. ur ugy látja, hogy ez propria laus s 
hogy sordet. Hát ha ő, mint buzgó kalvinista, Kálvint 
dicséretekkel elhalmozza, bün ez? ép oly kevéssé, mint 
ha egy lelkes reformer a reform-egylet létrehozóiról elis-
merőleg nyilatkozik. 

És kivált N. L. úrtól s a „Figyelmező"-tői kissé fur-
csán tűnik fel ezen megrovás, midőn épön N. L. ur az 
előbb idézett helytől öt sornyi távolságra igy magasztalja 
R. urat saját lapjában: „Kevesek az egyház jogainak őrei; 
e folyóirat szerkesztőjón kivül csak néha-néha és csak itt-
ott emeli fel egy őr szavát." Viszont R. ur kölcsönfej-
ben ritkán feledi el consortesei cikkeinek, — kivált a 
melyeknél érzi, hogy szükséges melléjök a cégér, — vagy 
elejére vagy végére odatenni az efféle szerény jelzőket: 
„ezen nagy fontosságú", „ezen komoly figyelmet érdemlő, 
s „ezen nemes buzgalmat lehellő" stb. 

De ne hagyjuk el egy szép frázisát N. L. urnák, 
mely igy hangzik : „Édes hazám, szeretett egyházam di-
cső emlékű, porladozó ősei! . . . De nem, nem szólok hoz-
zátok ! Nehogy szellemötök, — a ti gyakorta véres küz-
delmek között létrehozott nagybecsű müveitek iránti tisz-
teletlenségét látva a mai modern ivadéknak, — ezt meg-
utálni kénytelen legyen ?" Beh kár volt a frázis kedvé-
ért a jó szándéktól elállni! Miért nem folytatta Kegyed 
az első sort, s miért nem szólott a porladozó ősökhöz, 
s mondta meg volna nekik, hogy még nem veszett ki a 
magvok, hogy ól még közöttünk teljes épségben a Mé-
liusok, Szegediek, Skultétiek, Beyték, Tolnay, Sinay, Hu-
nyadiak szellema; tépjük, szaggatjuk egymást mi is, mint 
ők; mihelyt protestáns, s kivált ha kalvinista, ha akkora 
is mint az öklöm, már keresi, hogy melyik hitrokonával 
dulakodjék, mintha egyházunk szénája teljesen rendben 
volna. — De egyszersmind mondotta volna el Kegyed az 
ősöknek, hogy valamint ők a „véres küzdelmek" s az 
inquisitori égetések által létrehozott s biztosítani célzott 
pápista hierarchikus intézmények iránt nem haboztak 
tiszteletlenséget tanúsítani, s porladozó őseik középkori 
pápistasága ellenében a koruk műveltsége és felvilágo-
sultsága által igényelt reformatiót érvényre emelni s ne-
héz küzdelmek között is megvédelmezni: ugy vannak 
ma is lelkes utódok, kik a mult hagyománya, a régiek 
tekintélye által nem engedik magokat megköttetni, ha-
nem az igazságot, az egyéni meggyőződést (no meg a 
gratis G'scheftet, mint az ön t. szerkesztője nagy kegye-
sen odagondolja) szentebbnek tartják mindennél. S mon-
dotta volna meg a t. ősöknek, hogy a mi egykori küz-

delmeikben nemtelen, vagy aljas indoku volt, azt a vi-
lág már elfeledte; de a mely harcot ők akár egymás 
között, akár az ellenséggel tisztán az igazság, a szent 
eszmék iránti érdekből vivtak, azok gazdag gyümölcsöket 
termettek, s e gyümölcsöket ma már vallási, állami, 
társadalmi életünkben hálás emlékek kőzött élvezzük. Ne-
künk már — bár önmagunk is repesztgetjük a bécsi és 
linczi békék okmányait, — nem kell az ősök által vé-
delmezett szabad eszméktől áthatott állam s uralkodó 
egyház részéről oly méltatlanságokat szenvednünk, mint 
nekitík; biztosak vagyunk, hogy ha az előbbi századoknak 
minden biztosító okmányát széttépnŐk is, nem kellene az 
emberi méltóságot oly mélyen lealázó embertelenségben 
részesülnünk, mint p. o. kellett a mult században azon be-
csületes szathmári küldötteknek, kiknek bécsi és pozsonyi fá-
radozásait oly érdekesen s oly meghatóan ismertette Csécsi 
ur a „Figyelmi előbbi számában. — Miért nem mondotta 
el Ön mindezeket őseinknek ? drága jutalom lett volna ez 
egykori tengernyi küzdelmeikért. 

De ha ezeket nem mondotta el ön, mondott cikke 
vógén oly helyes dolgokat, melyeket szívesen aláírok, s 
melyekért kinevezzük tiszteletbeli reformernek. Önök min-
dig kutatják, hogy a protestáns egyletnek mik lehetnek 
titkos céljai. Ön oly tisztán megmondja, hogy különben 
alig tudnók mi is hamarjában megmondani. Valóban őröm-
mel olvastam Ön cikkének ezen zárszavait: „Szép dolog, 
s felemelő édes érzettel tölti el a szivet, ha az egyes 
lelkipásztorok, illető gyülekezeteik körében, magasztos 
hivatásuknak legjobb tehetségük szerint igyekeznek meg-
felelni ; ha fáradhatatlan buzgalommal munkálódnak a krisz-
tusi felséges elvek életrehivása által az Isten országa terjesz-
tésén ; de ez szerintem nem meríti ki a magyar prot. 
lelkipásztoroknak hivatási körét, kötelességeit. Minden egyes 
lelkipásztornak elevenen kell érdeklődnie az egyház, annak 
jogai, szabadsága iránt. Kiben ez az érdeklődés nincs meg, 
az, ha egyébként kifogás alá nem eshetik is, csak félig 
felel meg kötelességének. Nem azért vagyunk tehát, ne 
is azért legyünk papok, hogy éljünk; hanem azért éljünk, 
hogy egyházunknak életerős fejlődését, s ez által hazánk, 
nemzetünk jólétét mindenkor hiven munkálván: a szó va-
lódi mély értelmében papok legyünk." Ide törekszik a 
protestáns egylet is, s ha Ön a maga körében, mi a mi-
énkben ezen gondolatok valósítására valamit teszünk, nyu-
godtan referálhatunk annak idejében a porladozó ősöknek. 

Végül Balogh Ferenc ur könyvismertetésére, — mely-
nek szelid, kíméletes, a helytelenítést is felettébb gyengéd 
szavakban nyilvánító modora ellen nincs különösebb 
kifogásom, — legyen szabad kérdenem, hogy mi értelem, 
vagy mi logica van ezen szavakban : „Igen illőnek talá-
lom, hogy épen Debrecenből állt elő ifjú lelkész," ki 
megírta a gályarabság történetét, azon Debrecenből, mely-
nek lelkészkarát Kocsi Csergeö Bálint egyik nápolyi gá-
lyáról segélynyújtásra felkérte. Ezt épen nem értem, mert 
ily jogon megírhatta volna nápolyi, hollandi, burkus és 
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sok mindenféle ember, mert hiszen szegény gályarabok a 
jó istenen kivül nagyon sok helyütt zörgettek segélyért. 
Adjon hálát istennek Debrecen, hogy bővebb része nem 
volt azon epizódban, mint hogy egyik szerencsétlen fogoly 
ő hozzá is folyamodott segélyért; de ezt azután ne te-
kintse oly rendkívüli érdemnek, hogy e miatt csak deb-
receni volt növendékhez illik leginkább azon szerencsétlenek 
történelmét megírni. No de elég is lesz ennyi az apró-
ságokból ! 

Farkas József. 

A Braluna Samadsch híveinek isten 
imádása. 

(Vége.) 

Ki ez, imákat figyelemmel átolvassa, lehetlen, hogy 
a legmelegebb rószvótet ne érezze az alakuló ind egyház 
iránt. Ezen imákat Jézus vallásának szelleme lengi át. 
Nyíltan szól bennünk a hit az Isten mindenhatóságáról, 
bölcsesége és jóságáról. Ott találjuk benne a fiúi bizalmat, 
mely atyjától minden jót vár, s megnyugszik annak aka-
ratján, azt az őszinte töredelmes szivet, mely beismeri 
gyengeségét, hibáit, s bocsánatért esdve szent feltételek-
kel erősiti magát az erény hü követésére. Ott találjuk 
azt a vigasztaló reményt, mely biztat és emel, s beszél 
egy szebb, boldogabb sirontuli létről, hol az ártatlanság 
s erény jutalmát megleli; azt a felebaráti szeretetet, mely 
átkozni nem tud, hanem csak áldani s boldogságot óhajt 
mindeneknek. Sióval a józusi hitet, szeretetet s reményt 
halljuk imádkozni itten. Csak e pár szó: „Jézus nevében" 
hiányzik ez imáknál, hogy a legorthodoxabb keresztyén a 
magáéinak ismerje el őket. 

A név hiányzik, de ott a szellem, s ez elég arra, 
hogy a Brahma Samadsch híveiben a velünk együtt Isten 
országa felé haladó testvéreket üdvözöljük. Nincs, ki 
tagadhatná ma már, hogy e szavait: „Valamit kérendetek 
az atyától az éu nevemben, megadja tinéktek." Üdvözí-
tőnk nem betű értelemben akarja vétetni, mely szerint 
elég volna pusztán az ő nevét hangoztatva lépnünk 
óhajtásainkkal a mennyei atya elé, hogy azok teljesüljenek. 
Itt a megváltó nevének mélyebb jelentóse van: értenünk 
kell alatta azt a szeretetet, bizalmat Isten iránt; azt a 
hűséget és engedelmességet, melyet ő tanúsított életében, 
halálában. És ezen értelemben véve, be kell vallanunk, 
hogy az uj ind egyház isten-imádása valóbau a Jézus ne-
vében hozott áldozat, e név hangoztatása nélkül is. 

Az ind vallási mozgalom egyszersmind azon fontos 
igazságra is emlékeztet bennünket, miszerint minden népnél, 
mely a mivelődés utján megindult, a mint e fejlődés foly-
ton élénkebbé téve a hitújítás szükségérzetét, bontakozást 
idéz elő a régi vallásformákból, ezen ujitási irány ok-
vetlen közeledést jelez Jézusnak magasztos vallás-erkölcs-
tanához. Mivelödő nép, megismerkedve ezzel, hatásától 
nem zárhatja el magát. Lehet, hogy a nevet nem fogadja 
el azonnal, miután az emberi természetben mélyen gyöke-

redzik azon hajlam a megszokott iránt, mely a végleges 
szakítást a mult hagyományaival megnehezíti, — maga 
az elv, a szellem azonban megtalálja az utat a bemene-
telre, ez vonz és hódit, változtatva lassanként az örökölt 
külformákou. És ez egyúttal elvitáz hatlan bizonyság 
azon állítás igazsága mellett, hogy a Jézus evangeliomán 
alapuló vallás-erkölcstan a leghivatottabb arra, hogy az 
emberi lelket istenhez emelje; ós hogy aző tanának szel-
leme biztosítja a leghatározottabb támogatást, a tökélete-
sedés folytonos előbbre mozdítása által, az emberiség bol" 
dogitását célzó szent elvek megvalósításához. 

A ker. valláseszmék tovább terjedése azonban, fen-
tebbiekkel kapcsolatban egy más nevezetes tanúságot is 
tár elénk. 

Jézus vallástana feltételezi már a fejlődés egy bi-
zonyos fokát, a tovább mivelődésre való hajlamot és ké-
pességet. Hol mindezt feltalálja, ott erőltetés nélkül ós 
lassanként bár, de biztosan hódit s átalakítja a vallás- s 
világnézetet. A mely népnél azonban hiányoznak e felté-
telek, ott minden kísérlet a kereszténység felvirágoztására 
csak homok-pusztán való fáradozás, hol az elhintett jó 
mag az óhajtott gyümölcsöt meghozni nem birja. 

Az értelmi fejlődés, bár eleinte ostromolva támadja 
meg, végre is tisztelettel szövetségesül fogadja Jézus val-
lás-erkölcstanát s lankadatlan buzgalommal áldoz ma-
gasztos elveiért. — De valóságos engesztelhetetlen el-
lensége a ker.̂ vallásuak a teljes miveletlenség s babona, 
mi ellen egy maga hasztalan küzd. A helyett, hogy 
győzne, maga rántatik le a porba s lesz lényegéből ki-
forgatva eltorzítva, a szentnek, szépnek csak karrikaturája. 

A ker. vallás meghódította a hatalmas Rómát, ma-
gához téri tette a görög népet, bár ez először a tudomá-
nyos miveltség magas polczáról hideg büszkeséggel s 
gúnyos kicsinyléssel tekintett az evangeliom egyszerű 
hirdetőire. Jézus neve előtt ledőltek a bálványok minde-
nütt, merre miveltség létezett. Ellenben sikertelen maiadt 
a ker. vallás terjesztésére irányult minden áldozat 
oly néptörzseknél, melyek csak tengéletet élve a mivelő-
désre még nem érettek meg. Ha a téritői buzgalom 
mutathatott is fel néha látszó eredményt, ez csak külső 
s nagyon múlékony volt. Jézus vallástana ilv helyeken 
idegen elemnek bizonyult, megértésre, magasb elvekért 
lelkesülő kebelekre nem találva végül is vagy teljesen 
kiveszett, vagy lélekölő babonák szövevényébe sulyedt el, 
mint Abissiániában s ujabban az amerikai indián törzseknél, 

Az európai ker. népek évszázadokon át sokat áldoz-
tak a hittérítés ügyében, s hogy az eredmény összevetve 
a munkával aránytalanul csekély, ennek oka egyszerűen 
azon körülményben keresendő, miszerint a buzgó téritők 
figyelmen kivül hagyták azon viszonyt, mely a ker. vallás 
és a fejlődés között létezik. Mig a theologia utján kifejtett 
ker. tant akarják a miveltség tekintetében még első 
gyermekorukat élő néptörzsek életébe bevésni, a fárad-
ságnakigen természetesen gyümölcstelennek kell bizonyul 
nia. Uj Hollandia lakosai s Amerika vándor indián tör-

az eddigi primitív teugélet alacsony 



fokán maradnak, mindig idegenszerű, hozzáférhetően ieend, 
minden apostoli buzgóság dacára is a rnivelt európainak 
vallása. 

Jézus vallás-erkölcstana előtt a legjobb utegyen-
getés az értelmi haladás megindítása s tovább fejlesztése. 
Cáak ennek folytán lesz az maradandó kincs, igaz áldás 
al egyes népekre. Igaz, itt ismét nem szabad felednünk, 
miszerint minden népnek megvan helyi viszonyai, éghaj-
lata, ősi szokásai által befolyásolt saját jelleme, melynél 
fogva, a felismert igazságot s szellemi vívmányokat szinte 
sajátszerű, önmagának megfelelő alakban szereti elfogadni. 
Bármely elvnek, intézménynek idegen formákban felerősza-
kolása egy népre előbb avagy utóbb megszüli a boszuló 
nemesist. Ezen igazságnak szem elől tévesztésével a ke-
reszténység tulbuzgó pártjai nem egyszer tettek, ezernyi 
szenvedés, átkos viszály forrásává a szeretet vallását. 
Mikor az ily túlbuzgóságon felül emelkednek s kellőkép 
tudják méltányolni a viszonyt, mely Jézus erkölcstana s 
a mívelődés közt vau, akkor fogják a téritők az üdvözítő 
vallását helyes irányban és sikerrel torább terjeszteni. 
Mint többszörös tapasztalás mutatja, a haladás útjára 
tért nép közt a gyakori érintkezés mivaltebb nemzetekkel, 
folytooos mozgásban tartja a fejlődés elemeit, s megho-
nosul ott az a szabadelvű irány, mely a lelkesítő nemes 
elveket, életrevaló intézményeket a viszonyokhoz alkal-
mazva átvévén, célul tűzi ki ezeknek meghonosítását. 
AZ igy támadt szellemi forrongás tisztázva az eszméket, 
az igazság, a felvilágosodás teriedésére mindig gyümöl-
csöző s egyszersmind előkészíti az utat a közeledésre 
Jézus vallásának magasztos alaptanához. 

Ezen állítást igazolva találjak közelebb az ind 
népnél. A régi ind világnézet sötét, lélekölő, a vallás a 
babonák éktelen hálózata, saturálva brutális szertartások-
kal. Maga azonban a nép szép szellemi tulajdonokkal van 
megáldva, képes a mivelődésre, s hogy ébredez hajlama 
is a tovább haladásra, ez iránt az ujabb idők mind ör-
vendetesb jelenségeket mutatnak fel. Az érintkezés az 
európai civilisatióval nem marad hatás nélkül: s a ter-
jedő felvilágosodás mig egyrészt támaszt s tápot keres a 
miveltség vívmányaiban, másrészt megtámadja a magukat 
túlélt, a haladás utján méltatlan gátoknak bizonyult ha-
gyományos régi szokásokat. A Brahma Samadsch kép-
viseli Indiában azon irányt, mely az észt, lelkiismeretet 
felszabaditni törekszik a durva babonák rabbilincseiből, 
s a valláserkölcsi élet terén magasabb, szentebb vezérelv 
köré gyűjt híveket. 

Nem fogadja el a kereszténység dogma-láncolatát, 
nem hódol egyik hitfelekezethez sem, imáiban kerüli 
Jézus nevének említését, szóval névleg nem keresztyén 
hanem ind egyház akár maradni. Lehet, hogy ezért a tul-
buzgó keresztények mint feltétlen meg nem hódolót, hi-
degen elítélik, azonban az elfogulatlanok a Brahma Sa-
madsch irányában mindig kegyelettel ismerik el a Jézus 
szt. tanában nyilvánult vallásigazságoknak áldó hatását, 
győzelmét, örömmel üdvözlik híveiben a testvéreket, kiktől 

a név, a viszonyok folytán igazolt szertartások elválaszt-
hatnak, de kikkel az eszme — a hit, remény, szeretet — 
egyesit. 

G y u r á t z F. 

B E L F Ö L D . 

A magyar ref. egyház egyetemes tan-
ügyi bizottsága april 12—14-én Pesten tartott érte-
kezletének jkönyvéből kiemelendőnek véljük a követ-
kezőket : Jelen voltak a dunamell. e.- kerületből Ballagi 
Mór (egyszersm. bizottsági elnök) Gönczy Pál; a tiszántúli-
ból: Könyves Tóth Mihály, Pápay Imre ; a tiszáninneniből: 
Hegedűs László és Mocsáry Lajos urak. Az egyik elnök 
Tisza Kálmán ur, akadályozva lóvén nem jelenhetett meg, 
valamint a dunántulról sem voltak képviselők. Olvastatott 
Polgár Mihály urnák, ki a közelebbi konvent últal meg-
bízatott, hogy Petrik Géza főbizományos könyvárussal az 
általa kiadott népiskolai vezér- és kézikönyvekről a szám-
adást tegye meg, erre vonatkozó jelentése, mely szerint 
az egyházkerületnek, 6600 frtot tevő követelése részint a 
Petrik urnái, részint az albizományosoknál találtatott több 
mint 9500 frt értékű könyvekben fedezve levén, neve-
zett ügyvéd ur a Petrik G. ellen folyamatban volt csőd 
megszüntetésébe beleegyezett, de azon feltétel alatt, hogy 
a meglevő példányokat ügyvéd ur rendelkezése alá bocsátotta, 
s a kereskedésében volt 3729 forint 23 kr értékű példá-
nyok a pesti ref. lelkészlakra elszállíttattak; mely jelentést 
szerint továbbá az Árvay-féle magyar nyelvtan példányai tel-
jesen elfogyván, Petrik G. bizományos annak újból nyo-
matosára felszólittatott, de az magát ezen kötelezettség 
alól felmentetni kérvén, az e feletti szabad intézkedés 
joga a tanügyi bizottságra szállt vissza. Polgár urnák ezen 
jelentésben vázolt eljárása köszönettel vétetett. Ezután 
olvastatott Szőnyi Pál egyetemes péztárnok urnák hiva-
talos jelentése, számadása, s táblás kimutatása a Petrik 
G. kezelése alatt volt tanügyi bizottsági könyvekről. Az 
okmányokkal igazolt számadás kötelezezettsége alól Szőnyi 
P. ur felmentetett, s több évi buzgó fáradozásaiért szives 
köszönet nyilváníttatott. Petrik G. volt bizományos beadott 
számadásához a nyomdászszal, könyvkötővel stb. kötött 
szerződéseit, árjegyzékeit nem csatolván, s igy kiadási 
költségei teljesen tisztába nem hozathatván, ennek tisztá-
zására Polgár M. ur és egy felülvizsgáló bizottság kéretett 
fel. S ha majdan Petrik ur követelése igy tisztán megálla-
píttatik, ez könyvekkel egyenlittessék ki, oly módon s arány-
ban, hogy Petrik urnák minden 100 példány kézikönyvhöz a 
megfelelő vezérkönyvből két-két példány adassék, mely-
nek tejesítésére ugyancsak Polgár ur kéretett meg. Az 
egyh. kerületek javára fenmaradandó vezér- és kéziköny-
vek egy teljes hitelű bizományosnak fognak elárusitás 
végett átadatüi, ki köteles leend az eladott példányok 
árával minden hágóin hónapban Polgár urnák beszámolni; 
s az ekként befolyandó összegből első sorban a még ne-
talán fedezetlen maradt irói dijjak, és a 2-ik kiadásból 
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a szerzőt szabály szerint illető 15 százalék fog kifizettetni, 
az ezeken felül megmaradó tiszta jövedelem pedig az 
egyházkerületek közt fog a szokásos arányban kiosztatni. 
Tárgyalás alá vétetvén a már elfogyott s elfogyandó nép-
iskolai könyvek ujabb kiadásának kérdése: kimondatott, 
hogy a bizottság erre nézve mindaddig nem rendelkez-
hetik, mig az egyházkerületek az 1869. novemberi értekezlet 
4 sz. a. elősorolt szervezeti javaslat pontjaira nézve nem 
nyilatkoznak, mint a melyek a bizottság ujabb szervez-
kedésének alapját képeznék ; s minthogy az ügy felette 
sürgős, óhajtandó, hogy az illető e.-kerületek e tárgyban 
nézeteiket a legközelebbi közgyűlésen határozottan kife-
jezzék, s Ballagi úrhoz beküldjék, ki elnöktársával együtt 
a folyó ügyek vitelére njolag felkéretett. — Az 1869 ki 
értekezleti j. könyvből kitűnvén, hogy a volt bizományos 
a „"Nagy László-féle beszéd stb." átvett példányai árából 
a dunántuli e. -kerületnek még 115 V2 fr-j a tiszáninne-
ninek pedig 45 fttal tartozik: ezen ügy elintézésére 
is Polgár M. ügyvivő ur felkéretett. — Árvay József 
részére a „Sz. történetek" első rendű pályadija 144 
aranyban kifizetésre utalványoztatok, de a vezérkönyv 
kiadása s az irói dijazás későbbre halasziatott. Ugyan-
csak Árvay J. részére a magyar nyelvtani kézikönyv má-
sodik kiadásából a tiszta jövedelem után számított 15 
százalék kiűzetése is elrendeltetett. ff. 

Tudósítás apesti reform, egyházme-
gye apr. 14-é n Pe s t e n t ar t o11 k ö z g y ü 1 ós é-
ről. A n. t. Sípos Pál főesperes és gr. Teleky Sándor 
s. gondnok urak elnöklete alatt tanácskozó népes gyűlés-
ben mindenekelőtt az egyházmegye egy évi eseményeit s 
jelen helyzetét hü részletességgel feltüntető érdekes es-
peresi jelentés olvastatott fel, mely, valamint az elősorolt 
jótékony célú adakozások szives köszönettel vétettek tu-
domásul. Felemlittetvón hogy az egyházmegyei lelkész-öz-
vegyi gyámintézet részére tett egynémely alapítványokat 
az illető ör5kös utódok vonakodnak kifizetni: az e. megyei 
ügyvéd ur ezek törvényes behajtására utasíttatott. A gyűlés 
legérdekesebb és legtartósabb vitája a lelkészi és tanítói 
fizetések felemelése, s illetőleg egy ily érdekből a mult 
évben kiküldött bizottságnak jelentőse felett fejlődött ki. 
Nevezetesen a mult évi e.-megyei közgyűlés kimondotta, 
hogy az egész e.-megyében a lelkészi fizetések lakáson 
kivül legalább is 1200 frtra, a tanítói fizetések pedig 
600 frtra emelendők. De mivel e fölemelést minden egy-
házban azonnal keresztülvinni nem lehet, az ezen ügyben 
kiküldött bizottság azt hozta javaslatba, hogy vitessék 
keresztül legalább az üresedésbe jött s jövendő egyházak-
nál, kimondatván, hogy a mig valamely egyház ezen meg-
szabott minimumra az egyházi fizetéseket felemelni nem 
képes, az rendes lelkészt illetőleg tanítót ne választhas-
son. A fizetésjavitás sürgetését illetőleg nem volt eltérés 
a közgyűlés tagjai között, csak hogy némelyek óhajtották 
volna, hogy ne mindjárt, kivált épen most esanyarú idők-
ben, ne most követeltessék feltétlenül a fizetés javítás, 

hanem tűzessék ki határidő p, o. három óv, mely alatt 
minden, akár meg- akár nem üresedő egyház köteles legyen, 
anyaegyházi jellegének elvesztés® terhe alatt, a fizetéseket 
a mondott fokig felemelni. A többség azonban a bizott-
ság nézetét emelte ha tározattá, s ennek értelmében a jelenleg 
üresen álló óbudai ésszadai egyházak csak az e. megyei érin-
tett határozat valósítása esetében nyerendenek lelkészvá-
lasztási jogot, addig pedig administratorokkal fognak 
elláttatni. 

Tapasztaltatván az egyházi építkezések körül gyakori 
hibás eljárások, egyházkerületünk mult évi határozata 
értelmében, a pesti e. megye különböző vidékein 3 építési 
bizottság neveztetett ki az építtetni célzott egyházi épü-
letek tervének előleges átvizsgálása, s az azok iránti 
intézkedés végett; másfelől újból kimondatott, hogy az 
egyházak elöljárói felelősség terhe alatt kötelesek minden-
nemű egyházi építkezéseket, sőt lényegesebb átalakításokat 
is a mű megkezdése előtt az esperesi hivatalnál s ennek 
utján az építési bizottságnál bejelenteni. 

Az egyházi jövedelmek s számadások tisztán kezelhe-
tése, s a nem ritkán előforduló zavarok megelőzése érdekéből 
kimondatott, hogy az egyházaknak bárminemű jövedelmeit 
senki más ne kezelje, mint csupán az illető gondnok; 
hogy pedig ezen számadások felett az e.-megye kellőleg őr-
ködhessék, kimondatott, hogy a számadások minden óv végén 
bezáratván, azok másolata azonnal küldessék be az espe-
resi hivatalhoz, mely azután azokat az egyes tanácsbirák 
között gondos átvizsgálás, ha szükség felvilágositáskórós, 
ós az e. megyei közgyűlés elé jelentéstétel végett kiosz-
tandja. Ezeknek könnyebb kezelése végett egy bizottság 
neveztetett ki számadási minták készítésére. Továbbá 
határozatilag kimondatott, hogy az egyháztagok minden-
nemű kötelezett fizetségei nyugtáztassanak, és pedig nem 
könnyen elhányódható darabka papirkán, hanem rendes 
„egyházi adókönyvecskéken." Örvendetes tudomásul véte-
tett, hogy U j-P e s t e n egy több mint 400 lelket 
számláló magyar ref. leányegyház alakult. A mult nyárou 
elhalt Molnár Pál alesperes és a közelebb lemondott 
egyik aljegyző helyei és egy tanáesbirói szók betöltése 
kimondatott, a szavazatok julius 1-jéig beküldendők 
lévén. F. 

A békés-bánáti ref. egyházmegye közgyűlése. 
A békés-bánáti ref. egyh. megye egy idő óta, hacsak va-
lami nagy fontosságú s elhalaszthatatlan ügy nem kivánja, 
egyszer szokott évenként gyülésileg összejőni. A m. 
év dec. 3-ra kitűzött gyűlés tartása elmaradván, a helyett 
ez év mart, 18. s több napjain tartatott meg e legnagyobb 
egyházmegye közgyűlése Békésen, előbb tek. B o n y h a i 
Benjámin legöregebb tbiró, majd nmtóságu gróf L ó-
n y a i M e n y h é r t segédgondnok, ismét említett tbiró 
és H a j n al Ábel esperes urak elnöklete alatt, melyen 
a bánáti részen kivül, az egész e.-m. képviselete jelen 
volt. A népes gyűlést esperes ur a zsúfolásig megtelt 
templomban tartott ima után egy korszerű beszéddel nyi-



totta meg, melyben rámutatva az idők jeleire, a protes-
tantismust fenyegető vészekre, vigyázatra, kitartásra inté 
az egyház őreit; felemlité továbbá a Strausz-féle eszméket, 
elveket is, valamint a nazarénusok tévelygését, előadván 
mindegyikre nézve egyéni nézetét. E két actus, t. i. az is-
teni tisztelet és esperesi beszéd, a délelőtt legnagyobb ré-
szét igénybe vévén, alig lehetett valamit végezni ebéd 
előtt a gyűlés tulajdonképpeni tárgyaiból. A drága idő 
kímélése s egyéb okokból is kívánatos volna, ha a meg-
nyitó beszéd rövidebb lenne ezentul, mint már ezt több 
esperes urak igen helyesen gyakorlatba is vették. Noha 
esperes ur a gyűlést a templomban nyitotta meg, mégis 
a világi elnöki szék — mtsgos gf. Lónyai M. ur nem lé-
vén még ekkor jelen — nem ott, hanem az iskolai gyű-
lésteremben, — hova a templomból vonult a gyűlés — 
töltetett be ő méltósága megérkeztéig. 

A tanácskozás két igen kellemetlen ügygyei vette 
kezdetét, t. i. a vásá rhe ly i és debelliácsi 
egyházak presbyteriumainak lelkészeikkel való perével, s eze-
ket ismertető rengeteg iratok felolvasásával. Az előbbi egy-
ház volt presbyteriuma azzal vádolá K. D. egyik lelkészét, 
hogy az a nép között ellene izgatott; az utóbbi egyház 
pedig kívánta nem rég választott lelkésze elmozdittatását. 
Nem untatom az olvasókat ez ügyek mikénti tárgyalása-
íj lefolyásaival, elég volt azokat nekünk végig hallgatni 
szinte mástól nap, s nézni a jegyzőket, miként fáradtak 
ki a soha elfogyni nem látszó iratok felolvasásában; in-
kább azon oldalára kivánok észrevételt tenni ezen ügynek, 
mely iránt a gyűlésben is felszólalás történt. 

Sajuálatos dolog, hogy ily ügyek el nem fogynak 
gyűléseinkről, de ha már elmaradhatatlan kisérői gyűlé-
seinknek, igen kívánatos s korszerű lenne, hogy az el-
nökség ugy rendezné be az ügyeket, hogy az ily kelle-
metlen tárgyak ne első napon, mikor legtöbben vannak, 

s nagy része a gyűlésnek nem is ilyenek hallgatására 
jön — tárgyaltatnának, de az egyházi hivatal tekintélye, 
melyre pedig esperes ur is oly nagy súlyt fektet, és az 
eszélyesség is azt parancsolná, hogy — mivel ily ügyek-
ben különben is a consistorium itél, későbbre hagyatnának, 
inkább várhat 2 vagy 3 egyén, mint 10—20 egyház kép-
viselői, kiket az ily ügyek kevéssé érdekelnek. Felszóla-
lás is tőrtént két lelkész részéről ez értelemben, sőt e. 
m. határozatra is történt hivatkozás n. t. Sz. A. tbiró 
ur által, de mind hasztalan volt, esperes ur ragaszkodott 
az ügyrendhez. Nem tudom, mit veszítene az ilyen 
ügy, ha tisztán a consistorium hallgatná is végig, s tár-
gyalná le, de könnyű elgondolni, mennyit vészit a nagy 
közönségnek kitálalva az egyházi hivatal; mennyire rontjuk 
azt a kevés kegyeletet is, mely az iránt még mutatkozik. 
Jó lesz azért a felett azoknak akik a Mózes székében 
ülnek gondolkozni. 

Emiitett két kellemetlen ügy letárgyalása után vé-
tettek fel s tárgyaltattak az egyes egyházak kisebb 
ügyei, can. visitatio jkönyve, dijjlevelek s több ilyen 
ügyek. Felmerült az áttórtekből alakult k.-ágotai ref. 
egyház állása is, melyre nézve a többi között esperes ur 

bejelentette, hogy az egyh. építendő temploma alapjára 
eddigelé 2800 frt. gyűlt össze, s van készen. Ez alkalom-
mal inditványoztatott s el is fogadtatott, hogy n. t. es-
peres urnák, az egyház tagjainak a ref. egyházba történt 
átvételekor tartott beszéde kinyomassék, melynek költsé-
gei fedezésére mindjárt aláírási iv is nyittatott. 

A gyűlés csak huszonegyedikén lett befejezve, igy 
4 napig kellett a békési egyháznak vendégeit ellátni, 
mit szükségtelen is talán említenem, hogy mint egyébkor 
most is fényesen, s igazi vendégszeretettel teljesített. 
Azonban e pontnál is kell észrevételt tennem. Nem lehetne-e 
azt az alkalmatlanságot, melyet ily alkalommal az 
étkezésül kijelölt lelkészi lakot biró családnak szerez a 
gyűlés, kikerülni, legalább oly helyen, hol vendéglő van. 
Emlékezhetünk még ma is arra, mi ez alkalommal történt 
a huszadiki ebéd folyama alatt, sokan máig sem tudjuk ; 
felépült-e már teljesen a folytonos álmatlanság, kimerült-
ség s nyughatatlanság előidézte bajából ifjú lelkész bará-
tunk, nem kell-e már miatta családjának aggódni? Azt 
hiszem, itt sem követnénk el sarkalatos bűnt, ha az ed-
digi gyakorlaton változtatnánk, legalább annyit, hogy 
ahol vendéglő van, végeznénk ott az étkezést. Könnyű 
nekünk a rakott asztal mellett vendégeskedni, toasztirozni, 
de az eszünkbe sem jut, mily sok személynek szerzünk 
nyughatatlanságot. Vannak egyházmegyék, hol már ezeket 
belátták, s ha oly helyen tartatik a gyűlés, hol vendéglő 
van, folytonosan ott végezik az étkezést; tanuljunk azért 
másoktól e részben is. Jövő e.-m. gyűlés helyéül Vésztő 
tűzetett ki. 

Az „ormány-okor vidéki ref. papi értekezlet" 
f. é. március 23-án tartá félévi rendes értekezletét a so-
mogy-séllyei ref. lelkószlakon. — Egy évvel ezelőtt 
ugyané helyen gyűltek össze a két vidék lelkészei ala-
kuló közgyűlésre, s az alapszabályok megalkotására. 

Egy év lefolyása után örömmel tekintünk vissza 
értekezleteinkre, melyeken a szeretet, barátságos eszmecsere 
s jó irányú közremunkálás vitték a fő szerepet. — Az 
alapszabályokban kijelölt félévenkénti értekezleteken kivül 
többször is tartattak az év folytán értekezletek, mivel ez 
rendkívüli esetekben az alapszabályok szerint lehetséges is. 

A fennjelzett legközelebbi értekezlet elég élénk volt 
s lelkésztársainknak ügyeink, bajaink iránti érdekeltségéről 
tanúskodott. — Több a gyakorlati lelkészet körébe vágó 
tárgy megvitatása után, somogy-sellyei lelkésztársunk, 
nt. Békási József ur 2 darab cs. aranyat tűzött ki pálya-
dijjul egy értekezésre, melynek tárgya: „adassék elő, hogy 
népünk vallás-erkölcsi életében, 1848 óta mutatkozó kór-
jelenségek, mi uton-módon lennének orvosolhatók?"— A 
jeligével ellátott pályaművek 1875. január 15-kére kül-
dendők be nt. Kerek Sándor értekezleti elnök és sós-ver-
tikei lelkész úrhoz. — Következett ezután pénztárnoki 
jelentés, ülés vége délután 1 órakor. 

Ambrus József, 
értekezleti jegyző. 



Külföldi egyház és iskola. 

1 felekezeti törvényjavaslatnak az osztrák 
urak házában való tárgyalása vonta magára kiválólag a 
közelebb mult napokban Ausztria s a müveit világ em-
bereinek figyelmét. A vérmes reményüek sem voltak min-
den aggodalom nélkül még ezelőtt tiz nappal, s tudva 
hogy az egész osztrák főpapság s conservativ-feudalis 
érzelmű aristokratia megjelenend ez alkalommal az urak 
házában, nem egy embernél merült fel a kétely, ha váj-
jon sikerülni fog-é az illető törvényjavaslatban rejlő arány-
lag eléggé modern s szabad irányú szellemnek az urak 
házában ülő mozdulatlan sötét testületen keresztültörni ? 
Hála istennek! Ausztria jelen évi naplója ismét egy íényes 
lappal szaporodott. A törvényjavaslat 31 szótöbbséggel az 
urak házában is elfogadtatott. Kiszállottak ugyan a csa-
tasikra a klerikálisoknak legkitűnőbb bajnokai, bár oly 
modorban, oly ügyes diplomatiai beszédekkel, hogy a 
hid megmaradjon a hátok megett a visszavonulásra, vagyis 
hogy azon esetre, ha az előterjesztett törvényjavaslat 
elfogadtatik is, ne kelljen az állammal nyilt harcba ke-
veredniük, avagy ne legyenek ezen beszédeik által a jövőben 
követendő engedékeny eljárásuk miatt compromittálva; 
— de a szabadelvűek erős érvei előtt szétmállottak az 
olyasféle püspöki érvek: „hogy isten az egyetlen és ab-
solut fejedelem, $ igy az ő csalhatatlan helyettesének, ki 
Rómában székel, minden katholikus köteles engedelmes-
kedni," vagy hogy „a modern jogállam — mint "Win-
dischgiá'z hg. mondá — valóságos zsarnoki intézmény, 
mely mindenütt s minden áron őt nem illető ügyekbe avat-
kozik" stb. 

A szabadelvű szónokok hathatós fegyvereket kölcsö-
nöztek majd a történelemből, majd a modern felvilágo-
sultság eszméinek, jogi elveinek tárházából. P. o. 

Hyeb. az osztrák uralkodók és a római curia közti 
viszonyt ecsetelte, amint az a történelem folyamában 
kifejlődött. Napnál világosabban, történelmi példák által 
támogatva, bizonyította be, hogy épen azon uralkodók, 
kik szigorúan katholikus érzelmeikért clerikalis részről 
mindig magasztaltatnak, a legeréjyesebben vódték meg 
az állam jogait, s minden melléktekintetet félretéve arra 
törekedtek, hogy az állam souverain joga egyházi túlka-
pások által ne veszélyeztessek vagy háttérbe ne szorit-
tassék. Idézi e célból habsburgi Rudolf, IV. Károly, a 
három Ferdinánd s a Lipótok s nemkülönben a felejthe-
teden Mária Terézia s nagy fia József példáját. Szónok 
ezen uralkodók törvényeiből bizonyítja, hogy ők sokkal 
tovább mentek, mint a jelenleg tárgyalás alatt levő tör-
vényjavaslat s ho?y a katholikus egyház ellenében épen 
azon császárok jártak el a legnagyobb szigorral, kik az 
ellenreformatio érdekében kardot emeltek. 

Érdekesen fejtegeti azon tárgyalások folyamát, me-
lyek 1872 óta a concordatum felbontása céljából folytak, 
mely cél azonban a legnagyobV ellenzésre talált. Ami 

azon vádat illeti, hogy a kormány részéről előterjesztett 
törvényjavaslatok csak a porosz kormány eljárásának 
utánzását képezik, megjegyzi, hogy az uralkodó parancsa 
folytán évek óta történtek már előkészületek ezen tör-
vényjavaslatok kidolgozására és előterjesztésére, s már 
Potocky minisztersége alatt kilátásba helyeztetett azok 
tárgyalása, tehát oly időben, mikor Berlinben a porosz 
államférfiak még nem gondoltak arra, hagy a római egy-
háznak hadat üzenjenek. 

Hartig gr. részletesen kifejti, mily előnyöket fog-
lal magában a tárgyalás alatt levő törvényjavaslat épen a 
katholikus egyházra nézve. Hatásosan ecseteli azon hal-
latlan gazdálkodást, mely a püspöki karnál az alapok és 
alapítványok kezelésénél kifejlődött, s bebizonyitá, hogy 
maguk a katholikus érdekek sürgősen követelik azt, hogy 
e gazdálkodás végre-valahára megszűnjék. Felhozza egye-
bek között például, hogy Csehország egyik városában szt. 
Nepomuk szobrának ezer frt évi jövedelme van, mig a 
szomszéd helységben a plébános a leguagyobb nélkülözések 
között tengeti éleiét, mert a püspök nem akarja megen-
gedni, hogy ezen évi dotatio a plébános javadalmazására 
ferdittassék. 

Auersperg Antal gr., ezúttal is, fényesen, 
hatásosan beszólt. Históriai példákra hivatkozva az állam-
nak az iránti jogát védó, hogy a concordatumot felbont-
hatta. Kimutatta, hogy a concordatum akkor, midőn az 
állam és egyház részéről feloldatott, rég megszüut létezni 
s épen ennélfogva ujolag kellett az állam és egyház közti 
viszonyokat szabályozni. A püspököknek sóhajait a „szabad 
egyház a szabad államban "-féle elv érvényesítése után (a 
mint ez t. i. Északamenkában létezik) azzal illustrálta, 
hogy a monarchia történelmi fejlődését hozta a főpásztorok 
emlékezetébe s a „rendőr-állam"-ra vonatkozólag mondot-
takra nézve megjegyezte, hogy a ki kényelmesnek tartotta 
a rendőrség oltalma alatt privilegizált külön állást el-
foglalni, annak tűrnie kell azt is, hogy a rendőrség dísz-
őrsége által törvényszerüleg szabályos álláspontjára vissza-
vezettessék. Szóló az osztrák monarchia alapitójának azon 
nyilatkozatára utalva, hogy a pápai legatusnak a németek 
királyával németül ós nem latinul kell beszélnie, azon 
óhaját fejezi ki, hogy az osztrák parlamentben ne római, 
hanem német beszédek tartassanak becsületes osztrák ki-
ejtéssel. A „noblesse obiige" jelszavát idézve, figyelmezteti 
rangtársait, hogy a törvényjavaslat megszavazása által ne 
a curia, hanem az állam s az uralkodó pártjára álljanak. 

Stremayr beszédét azzal végzi, miszerint re-
méli, hogy a vallásügyi törvények mindenki, még a püs-
pökök által is tiszteletben fognak tartatni, mivel ellenkező 
esetben az állam és egyház tekintélye fogna megrendittetni; 
ha azonban ellenállás fejlődne azok ellen, ez esetben el-
utasithatlan kötelessége a kormánynak, ezen ellenállást el 
nem tűrni. — A miniszterelnök pedig beszéde végén azt 
hangsúlyozza, hogy a hűség és szeretet azon köteléke, 
mely az ausztriai nópaket császárukkal egybefüzi, képezi 
azon tényt, ami a birodalom fennállása iránt a legbiz-



tosabb kezességet nyújtja; es ezen tényben nyilvánul a 
népnek a conservativismus iránti helyes fogalma. 

A Vatikanból. Rómából jelentik: A nagy hét 
elején a pápa két laibachi szlovén hölgyet fogadott, kik 
a Krajnában újév óta gyűjtött péterfillért, 3880 frankot 
aranyban, egy kosár masánczki almát és hódolati felira-
tot nyújtottak át a szent atyának. A pápa kegyesen fo-
gadta az ajándékokat, és az alma átvételénél megígérte, 
hogy el fogja költeni. Azonkívül nagyon megdicsérte a 
szloveneket iránta való szeretetükért és katholikus buz-
galmukért. 

Uj orosz felekezet. Az orosz kormány kér-
lelhetlen szigorral üldözi az öncsonkítók hitfelekezetét 
(skopczy) s most ismét egy igen különös, a skopc zok hit-
tanaival épen ellenkező irányú eretnekséggel gyűlt meg 
a baja. Felmerültek ugyanis emberek, kik azt hirdették, 
hogy a lelki üdvösség elérésére elkerülhetlen a testnek 
végelsenyvesztése — mortificatiója — de hogy ezen czélra 
nem a gyönyörök élvezetétől való tartózkodás, hanem 
végkimerülés által kell törekedni. Hasonló hithirdetők 
ellen — amint a „Birzev. Vedov." közli — nem régen 
az osztrogi esküdtszéknél zárt ajtók mellett fenyítő per 
tárgyaltatott, s három vádlott ez eretnekségben bűnösnek 
találtatván, személyes jogaiknak elvesztésére és transkau-
kazusi élethossziglani számkivetésre Ítéltetett. 

Berlin, apr. 15. Az egyházi törvényszék Ledo-
chowszky érseket, a májusi törvények alapján, in 
contumaciam, hivatalából való elmozdittatásra ítélte. 
Ezen Ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Adoina Petőfi Sándor életéből. A forradalom 

alkalmával rövid időre Petőfi Kolozsvártt is megfordult. 
Egy alkalommal , amint a belső-szénutcában sétálgat 
egyik honvéd tiszttel, a Nagy Sámuel-féle kurtakorcsmából 
éppen akkor dobtak ki egy' kopott németet, midőn Petőfi 
a kapu előtt haladt el. A német estében majd leverte 
lábáról, onnét belülről pedig iszonyú borizü hangon or-
dították: „Talpra magyar, hí a haza 1" — Hallod, Sándor? 
— Hallom, hallom, de nem örvendek neki. Nem részeg 
emberek számára irtam. — Barátom olyan időket élünk, 
mikor az ifjúság könnyen lelkesedik. — Hiszen szép dolog 
az a lelkesedés pajtás — felelt Petőfi — de nem négy-
kézlábon. 

* Losoncon, góth Ízlésben épült díszes ref. tornyot 
még tán e tavaszon kijavítják. Ugyanitt a ref. templom-
ban az oltár melletti perselyt feltörték, melyből az isme-
retlen tettes 12 ftnyi szegénypénzt vitt el, s azonkívül a 
gyászalkalmakkor használtatni szokott fekete posztón is 
könyörült, nyilván azért, hogy saját gyászát befödhesse. 

* Bánfalván f. év elején olvasókör alakult Boross 
Károly ev. lelkész elnöklete alatt. Már eddig is 58 
rendes tagot számit, s e ref. kath. és ev. gazdag magyar 

helység társadalmi élete élénkítésére és a különféle társa-
dalmi elemek összeforrasztására igen jótékony befolyást 
gyakorolt, őszintén sikert kiváuunk e derék egyletnek! 

* Az erdélyi ref. egyházkerület idei közgyűlése 
gr. Mikó Imre által f. hó 12-én nyittatott meg a ref. főiskola 
nagytermében. 

* A debreceni egyházmegye ápr. 11-én tartott 
gyűlésén elfogadtatott, hogy Derecskén a mostani papi 
javadalmaknak egyenlő felosztása után, két lelkészi állo-
más szerveztessék. Ez az ügy a legközelebbi egyházkerü-
leti közgyűlés elé fog terjesztetni. — Debrecenben a 
tiszántúli egyházkeiületből e héten a ref. lelkészképessógi 
első vizsgára 22-en, a másodikra 26-an jelentkeztek. 

* Szép példa. Kassán egy magát megnevezni nem 
akaró szerényebb sorsú polgár, családi ünnepe alkalmából 
159 fitot tett le a községi iskolaszék elnökének kezeihez, 
hogy ez összeg kamatai belátás szerinti községi iskolai 
célokra fordíttassanak. E nemes emberbarát ál- s rejtett 
neve — irja a helybeli lap — minden jótékony adako-
zásnál fellelhető s méltó utánzásul szolgálhat azoknak, ki-
ket az ég több földi jóval ajándékozott meg, s kik a jó 
tékonysági firmát nevetséges hiúságok s nevök nyomtatás-
ban megjelenésére önzőleg felhasználják. 

Felső-pokorágyi ev. lelkészszó H o n é c y Ödön lo-
sonci segéd-lelkész választatott. Utódjául Gál Mihály 
balassa-gyarmati s.-lelkészt emlegetik; jövetelének a 
„Losonci Lapok" előre gratulál. 

Gyászhir. Horváth Károly, szarvasi ev. tanitó 
— mint aNépn. Lapjában olvassuk — e hó elején elhunyt. 
A megboldogult ügyességgel párosult szorgalommal 29 
évig küzdött a tanítói pályán s ugyanezen idő alatt a. 
neki kedvenc pomologiával is foglalkozott. Özvegye és 
9 árvája sLatják. Béke hamvaira ! 

* A kis diákok foglalkoztatása Burkin londoni 
tanárnak igen sikerült eszméje. A „Nevelészef-ben ol-
vassuk, hogy nevezett tanár boszankodván azon időveszteség 
fölött, mely a lapdázás, csolnakázás és hasonló mulatságok 
által elpazaroltatik, és mégis jól tudván, hogy a serdülő 
ifjakat a szabadban kell foglalkoztatni, azt javasolta, hogy 
a diákok szórakozás végett Ilinckskey városka szépítésével 
mulassák magukat. A fiatal emberek ásóval, fejszével, 
kapával s egyéb ily eszközökkel fölfegyverkezve, Hincks-
keybe menjenek, ott az utakat hozzák rendbe s az egész 
környéket ugy állítsák helyre, mint illenék „Acgolország 
legkedvesebb városához". Erre már 50—60 diák jelent-
kezett is. és Burkin, mihelyt egészsége engedni fogja, 
személyesen álland ezen kis ármádia élére. Azon esetre, 
ha a tanár meggyógyul, a munkák azonn al kezdetőket 
veendik. _____ 

IRODALOM. 
* A sokszögtan továbbfejtése. Némely eddig 

megoldatlan feladatok megoldása, nevezetesen : a szabá-
lyos hét-, kilenc-, és több más szögök leirása s bármiey 



körív három egyenlő részre osztása mértani pontossággal; 
a szabályos sokszögök általános egyenlete és az ebből 
folyó felsőbb egyenletek. Irta Dr. W e i s z József. 
8-rét. 52 lap. Tettey N és társa bizománya. Ára 1 frt. 

* A megelevenítő lélek. Egyházi beszéd. Mon-
dotta az erdélyi ev. ref. egyházkerület közgyűlése alkal-
mával Maros-Vásárhelytt 1873. nov. 2-kén Sylvester 
Domokos, vízaknai ref. lelkész. Maros-Vásárhelyit, 1874. 
Ára ? A jeles vízaknai lelkésznek nem közönséges szónoki 
tehetségéről tesz tanúságot a jelen beszéd. Előadása értel-
mes, több helyen föllángoló, csak itt-ott a lelkesedés he-
vében válik áradozóvá; szerkezete pedig teljesen correct. 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

* Thót Ferenc, debreceni tanártól a „Bölcsészet 
történelme" 2-ik kötete megjelent. Tartalmazza a közép-
kori bölcsészet történetet, kidolgozva Erdmann müve nyo-
mán. Ára 1 frt. 20 kr. 

ADAKOZÁSOK. 
Az utolsó kimutatás óta alulírottnál az „Országos 

protestáns árvaház" javára következő kegyes adományok 
folytak be: A pesti ág. hitv. magyar confirmandusok 
14 frt; a rátót hí ref. egyház 80 kr.; a németországi. 
Gusztáv Adolf-egylet 125 frt. G ö n c y Pál ur 1 frt.; 
a vinterthúri segélyegylet 135 frt., Peja Magdolna hagya-
téka után 29 frt, 77 kr. A pesti első hazai takarék-
pénztár 200 frt. 

Budapest, 1874. april. 10-én. 
Hornyánszky Viktor, 

mint az „Országos protestáns árvaház" pénztárnoka. 

Szerkesztői mondanivalók : 
Zsoldos S. és W. uraknak, szives köszönettel vet-

tük, mihamarabb adandjuk. Sz. urnák Gy .. . n. Hacsak 
lehet adandjunk kivonatban. H . . . urnák Cs . . . Nagyon 
sajnáljuk, de lapunkat ily cáfolat előtt nem nyithat-
juk meg. 

Pályázati hirdetés. 
A felsőbányái ref. egyház kántor-orgonista-leánytanitói állomására. 

Évi dij 3 0 0 forint, 6 hold rét, melynek évi haszonbére jelenleg 37 fr t , tandíj a 6 0 — 7 0 közt 
levő tanítványtól egyenként 2 — 2 forint. Vasárnapi iskola tanításért 3 1 forint. Énekszós halottért 5 0 kr., 
imásért 1 forint. 

Alkalmas 3 padozott szoba s konyhából álló lak, szükséges melléképületekkel, házi kert, 5 köb-
öl keményfa. 

Pályázó vagy nős, vagy félév alatt nősülni tartozik. H a neje női munkát tanítani kópés: külön 
mellékjövedelemre számithat. 

Pályázók, kik csak okleveles tanítók lehetnek, kellő bizonyitványnyal ellátott kérvényüket, bérmentve 
áp r . 30- ig a ref. lelkészi hivatalhoz kéretnek beküldeni. 

F.-Bánya, 1 8 7 4 . ápr. 6. 
2—2 A re f . egyház t anács . 

Pályázat 
Steltzer Détniel féle dijpénzsebLre, 

A győri ágost. hitv. év. gyülekezet a kezelése a la t t lévő Stelzer Dániel alapítványból 4 0 
frtól 1 0 0 f r t ig terjedő ösztöndijakra az 1873 /4 isk. évre pályázatot hirdet. 

Folyamodhatnak; ágost. hitv. ev. szegény, árva, győri jómagaviseletü és szorgilmas tanulók, 
különösen a Stelzer vagy Ráth családhoz tartozók bár hol tanuljanak, 

A jelen isk. óv első feléről szóló tanodai ugy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanú-
sító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok f . é. május hó végéig alulírotthoz intózendők. 

Győr. April 8-án 1874 . 
Wagy Pál, 

2 — 3 a győri ágost. hitv. ev. isk. bizottmány elnöke. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutach Mór) könyv- és kőnyomdai müintézetében Pesten* 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ö ti z e t é s i c l i j : Hirdetések dija 

K i a d ó - H i v a t a l : 

Mária-utca 10-dik sz,, első emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Észrevételek Szekeres M. ur 
„Quousque" cikkére. 

(Vége.) 

Hasonlítsak már most össze ezen említett pesti 
e.-megyei határozat intézkedését, a tanárfizetések 
körül fennálló gyakorlattal : s indokolva látjuk a 
tanárikar részéről időnként előtörő panaszokat. lm 
szükségesnek, korszerűnek látszik, hogy a lelkészek-
nek legutolsója, a képzettség, tevékenység tekinteté 
ben leggyengébbje is legalább 1200 fttal s lakással 
dijaztassék: a tanároknak pedig a legelseje, a leg-
kitűnőbbje is aligha van igy díjazva hazai, vagy 
legalább a Királyhágón innen levő protest. egyhá-
zunkban, s ha van is — kivételképen — legfeljebb 
igy van díjazva, holott a lelkészi állomások között 
nem kevesek az olyak, melyek ezen megállapított 
minimumot messze túlhaladják. — S ha ily hát-
rányban vannak a tanárok már a prot. lelkészekkel 
is szemben, felesleges mondanom, hogy minőben 
vannak a más pályán levő iskolavégzett embe-
rekkel, legalább ezeknek esak kissé is jelesebb, mun-
kásabb tagjaival. 

De hát azért még sem kell örökösen nyugta-
lankodni, — kaphatom igen sok helyről válaszul, 
— a mennyi fizetés a tanári hiványban igértetett, 
az megadatik, sőt az időnként 2 — 3 0 0 fttal emel 
tetett is, és utoljára is, a ki nincs megelégedve, 
mondjon le, akad helyébe más. Teljesen igaz. S 
egyikért ezért emlitém mindjárt cikkem elején, hogy 
én nem személyekért, nem egyes tanárokért emeltem 
fel szavam, hanem a tanügyért. Magukkal az egyes 
tanárokkal könnyen megszámolhatnak, könnyen vé-
gezhetnek az iskolatartó testületek. Egyes emberek-
kel szemben mondhatja az illető testület : vagy elé-

gedjél meg a szegődött bérrel, vagy keress jobbat. 
S szerintem is egyéni érdekből nagyon kevés oka van 
a tanárnak, kivált az olyannak, ki még nem őszült 
meg az egyház szolgálatában, panaszkodni. Mert 
vagy ér az a tanár — tekintve képzettségét, mun-
kálkodási buzgóságát, az által i felmutatott sikert, — 
a díjul nyert 800, 1000, 1 2 0 0 forintnál többet, vigy 
nem. H a nem, akkor köszönje meg, hogy az egyház 
felvette szolgálatába, s hogy ezt a szerény de biztos 
fizetést is élvezheti. Ha pedig többet ér, ha érez 
magában képességet, munkakedvet, nagyobb anyagi 
jutalomra méltót, akkor menjen, keressen magának 
más munkakört, van most hála istennek a képzett 
munkás előtt elég; ha pedig még sem megy, hanem 
az egyháza s a tanügy iránti buzgósága őt mégis 
ezen körhöz s ezen pályához kapcsolják, akkor fize-
tése csekélysége ellenében keressen s leljen kárpót-
lást önbuzgóságában s azon öntudatban, hogy ő 
nem csupán bérért, hanem ügyszeretetből, őszinte 
lelkesedésből fáradozik. Ez a nemes tudat kétség-
kívül felér több száz forintnyi fizetés-feleme-
léssel. 

Igen! az egyes emberek száját könnyen be 
lehet dugni szerintem is. De nem oly könnyen hall-
gatnak el azok, kiket nem az egyének, hanem ma-
ga az ügy érdekel. Hova fognak alásülyedni — kérdezi 
nem egy aggódó kebel — csak egypár évtized alatt 
is, az egykor oly jó hirben állott, s egyházunk 
részére az egész nemzet tiszteletét, háláját kiérdem-
lett protest. iskolák, ha a kissé tehetségesebb em-
bereink legfeljebb a káplánság keserű kenyere elől 
menekülve foglalják el a tanári széket azon kitű-
zött szándékkal, hogy ezt mihamarabb valamely jó 
középszerű, ha mindjárt félreeső, s a magasabb 
szellemi működésre, tudományos továbbképzésre 
vajmi kevés tért engedő falusi lelkészkathedrával, 
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vagy egyetemi tanári székkel, ministerialis hivatallal 
cseréljék fel ? Hova tűnik el egyházunk egykori 
dicsősége, koronája, a felvilágosultságbau, szabadelvü-
ségben vezérfáklyául szolgáló főiskolák, ha a nagy-
nevű Budaiak, Szilágyi, Sinay, Kövi, Mártonok ba-
bórkoszoruzta székeikbe oly epigonok ülnek, kik 
szellemszegénységük, vagy élhetetlenségük, restségük 
miatt félnek, s képtelenek más pályára lépni; ha 
csak azok lesznek a protest. tudományosság aposto-
laivá, s a protest. ifjúság lelki vezéreivé, istápjaivá, 
kiknek nincs reményök, hogy akár mint lelkészek, 
akár mint állami hivatalnokok vagy magántisztvise-
lők a tanári 1 0 0 0 — 1 2 0 0 ftnyi fizetést fölöző dí-
jazásban részesülhessenek? Meghagyhatja az állam 
a bécsi ós linci békekötések okmányait, vagy az 
1791 . 26-ik articulus egyházi és iskolai autonó-
miát biztosító pontjait teljes épségükben : ez avult 
pergamenek s irott levelek meg nem mentenek ben-
nünket s iskoláinkat. Ellenben ám vessük tűzbe 
mind azt, mit a századok egyházunk történelmének 
lapjaira felvéstek; ám szaggassuk szót az ősök 
drága vérén szerzett, s oly becsesekül tekintett 
biztosító okmányokat: de ha alsó s felsőbb iskoláin-
kat a kor kívánalmaihoz képest, s kitünö tanerőkkel 
berendezzük, nyugodtan nézhetünk egyházunk jövője 
elé. A schulmeisterek nem csak a szuronyos had-
seregeket, de az ultramontáu-jezsuita hadat is le-
győzendik. 

De talán nagyon is a setét oldalát tekintettem 
egyszerre a felvett tárgynak, — hangzik az ellen-
vetés, — a tanári székek talán még sincsenek oly 
nyomorultul díjazva, mondják, hogy azokra maholnap 
csak a legselejtesebb emberek vállalkozzanak. A 
rendes fizetés mellett vannak mellékjövedelmek, és 
még sem Szekeres ur nem hallotta, sem ón, hogy a 
tanár éhen halt volna meg, s kétkedik legalább Sz. 
ur, „hogy protest. tanerőink tisztességes ételt későn 
se kapnának.* Biz az igaz, hogy a tanár is csak 
megél. Fel kell tételeznünk, hogy okos ember a 
tanár, okos embernek pedig mester a neve; s ha 
már mester, talál mellékforrásokat. Igen, de minők 
ezen mellékforrások ? Yagy olyak, a melyekből ha 
gyakorta ment, olyan szégyent hoz az összes hazai 
tanintézetekre, minőről a mult számunkban kellett 
említést tennünk, nevezetesen, hogy a szomszéd 
állam oktatásügyi ministeriuma kénytelen volt a 
magyar érettségi bizonyítványok érvényességét el-
vetni; vagy olyak, melyekből csak fokozott, s a ta-

nárnak saját céljától elütő térre irányzott munkás-
sággal, s igy testi lelki erejének idegen célbóli 
megfeszítésével lehet csak meríteni. Az elsőről nem 
is szólok; mert a mely tanár, vagy tanártestület 
jellembe vágó erkölcsi foltokkal van megbélyegezve, 
az a legnagyobb tudományos készültség mellett is 
csak mételyező fekélye a társadalomnak, megmér-
gezője a kezelése alá adott if júság szivének, jelle-
mének. Az utóbbi keresetmód becsületes ugyan, de 
hátrányos az intézetre; mert hiszen ma már az 
Abc, vagy az egyszerű bibliai történetek tanításához 
is tanulmány kell; hát még egy közép- vagy felső 
iskolai tanár mennyivel inkább késztetve van, ha 
magát s az intézetet a rohanva haladó kor színvo-
nalán akarja tartani, hogy egész életét s összes 
szellemi erejét saját szakmájára s önnön tovább-
képezósére fordítsa. Következőleg minden órával, 
melyet kenyérkereseti érdekből idegen téren való 
munkásságra fordítunk, azon tanintézet raboltatik 
meg, melynek szolgálatában állunk; minden darab 
kenyérrel, melyhez a tanár mellékfoglalkozás után 
jut , egy-egy szellemi falat vétetik ki a tanítvány 
szájából. A tanár csak megél, de az intézet álla 
aszik fel. 

És mégis: „bizony nem a fizetésemelés —-
mondják Sz. úrral igen sokan hanem az ügybuz-
galom, a lelkesedés viszi elé a protestáns tanügyet." 
Kétségkívül. Valamint az irott alkotmányok, s a pa-
ragraphusokba szedett bármily üdvöseknek látszó 
törvények egy nemzetet sem tettek még szabaddá, 
nagygyá: ép igy a nagy fizetések magukban véve 
sohasem fogják sem nálunk, sem másutt a tanügyet 
felemelni. A bérencek, bármily nagy jutalmazásban 
részesüljenek s bármily kitűnő tehetségek legyenek is, 
csak bérencek maradnak; a lélek, lelkesedés, ügy-
buzgalom az, amely megelevenít. És ha hazai pro-
testantismusunk akár hajdanta, akár a közelebbi 
időkben csupán az általa nyújtott anyagi díjazásokra 
s lelkesedés nélküli fizetett szolgákra támaszkodott 
volna, rég felállították volna sírja fölé a keresztet. 
Másrészt azonban azt sem szabad felednünk, hogy 
ez a „ lelkesedés," az ;iz „ ügy buzgalom " oly virág, 
mely kivételesen, egyes tűlmeleg keblekből elősar-
jadva, az egészen rideg, kopár, s mindenektől elha-
gyott vidéken is virágzik ugyan, de általánosságban 
véve csak ott díszlik, hol annak gyökerét az elis-
mérés, a méltányosság üdítő vizével öntözgetik. Kö-
vetkezőleg ha a lelkesedést a tanügy terén is jfoko-



zódó élénkségben akarjuk fentartani, nagyon is szük-
séges épen ma, az anyagiasság ezen korszakában, 
tettek által is tanusitani, hogy a tanügy terén mű-
ködő egyéneket nem akarják az illetők az iskolázott 
emberek legutolsó osztályába sorozni. 

De tanusitani kell ezt különösen egy más ér-
dekből. Szép az a lelkesedés, az az ügybuzgalom, 
és talán lehet is reménylenünk, hogy az apák ne-
mes példája hosszú időre fog még' fényleni, és hogy 
azok, vagy legalább egy jó része azoknak, kiket jó 
vagy balsorsuk a tanári pályára vezetett, fognak is 
ezentúl is az ügy mellett lelkesülni, ós nem te-
kintve a fizetés kisebb, nagyobb voltát, lélekből 
fogják szolgálni azon szent ügyet, melynek szolgá-
latába állottak. Igen, de épen a tanügy s a tudorná-
uyos tér olyan, melyen maga a lelkesedés még nem 
elég, hanem kell hozzá tehetség is ; az őszinte jó-
akarat mellé okvetlenül megkívántatik a talentum s 
a hivatottság. Következőleg iskoláink felvirágoztatá-
sára nézve egyik legfőbb s elengedhetetlen feltétel, 
hogy a tanári pálya anyagi tekintetben is odaérnél-
tessék, hogy annak elérhetéseért méltónak találja a 
legtehetségesebb, s a valódi hivatottsággal biró 
fiatal ember a küzdést, a munkát. Ámde éppen e 
tekintetben felettébb gyarló helyzetben vagyunk. Akár 
ha a most működő tanárok közt széttekintünk, 
könnyen megszámlálhatnék azokat, a kik a fensőbb 
iskolák tanulásához azon gondolattal kezdettek 
volna, hogy majd leszek valamelyik prot. taninté-
zetnél tanár ; olyat pedig talán épen nem lehetne 
találni, a ki már akkor a szakját is kiválasztotta 
volna; akár ha a mostani s kivált tehetségesebb 
fiatalok között széttekintünk, azt hiszem kevésre 
megy azoknak a száma, a kik midőn az érettségi 
vizsgát letéve, a pályaválasztás küszöbén állnak, 
azon gondolat s remény által lelkesittetnének, hogy 
majd egyik vagy másik szakban való alapos kiké-
pezésök által móltókká teendik magukat arra, hogy 
valamelyik prot. tanintézethez a bölcsészeti, jogi, 
vagy theologiai szakra tanárokul megválasztassanak. 
!Nem, a mi tanáraink, nem ily módon képeztetnek. 
Fac me talem, talis ero; ez divott eddig nálunk. 
Készültünk ki a lelkészi, ki az ügyvédi, orvosi, mér-
nöki pályára, hanem azután egy vagy más esetle-
gesség (vagy ha sajtóhibát akarnók csinálni mon-
danám : esetlenség) megtett bennünket theologiae-, 
jog-, matlieseos s physices tanároknak, s még sze-
rencse, ha megint ujabban közbejött véletlenek miatt 

át nem helyeztettünk egészen más szakra; mint p. o. 
a mult évben elhunyt Tatai collegánk, ki miután 
kiképezte magát a lelkészi pályára, megválasztatott 
szám- s természettani tanárnak, s egyszersmind meg-
bízatott a latin s hellen classikusok magyarázatával; 
a 30-as és 40-es években ezen a téren működött, 
az 50-es években áttették a theologíába, a 60-as 
években pedig beosztották a jogi karba. Azok az 
idők, melyekben a tanügy feltűnőbb hátránya nélkül 
ilyenek történhettek s a tanári előképzésre nézve 
csak ennyi kívántatott, ma már elmultak. A táb-
labírói világ leélte magát, s ma aki egy vagy más 
szakban kitűnő szolgálatot óhajt tenni, sikert akar 
felmutatni, annak azon szakra az ifjú kor egész tü-
zével, lelkesültségével, s a férfikor kitartó munkássá-
gával kell magát képezni, tökéletesitni. 

Mellékesen legyen szabad ez alkalommal reflec-
tálnom a „Figyelmező* közelebbi számának ezen pas-
susára: „Az egyházunk főiskoláiban működő hitta-
nároktól s különösen a pestiektől . . . azt vátnók, 
hogy valódi tudományos és pedig eredeti mii vekkel 
lépjenek fel, s szerezzenek becsületet a magyar név-
nek a külföldi protestáns tudományos világ előtt 
is." Tökéletesen igaz, legfeljebb a „különösen" 
szócskát ha talán kihagyjuk, mert e tekintetben a 
központi ós vidéki tanintézetek között aligha lehet 
nagy különbséget feltételezni, legalább külföldön ugy 
látom, hogy a kis Jéna, Tübinga, Halle tanárai 
mit sem tágitnak a központban levő berlini tanárok 
előtt. Valójában nagy szégyen biz az, s nagy gya-
lázata egész hazai prot. egyházunknak, hogy im van 
8 ~ 9 főiskolája, nem tudom hány gymnásiuma, és 
évtizedeken keresztül alig jelenik meg körünkből 
egy-egy oly tudományos mű, melylyel a külföld előtt 
becsületet vallanánk, nem csak, de még a külföldről 
behozott tankönyveket is gyakran kathol. szerzetesek, 
vagy világi tanárok fordítása, átdolgozása szerint 
használjuk. Bizony nagy ideje volna már, hogy igye-
keznénk e tekintetben is a szégyent hazai egyhá-
zunkról némileg lemosni. Némileg, mondom, mert hi-
szen sok mindenféle akadály áll. előttünk, s nehéz 
ami főiskoláinknak a német egyetemeknek csak ár-
nyékába is lépni. Kitűnő irodalmi müvek készítésé-
hez, többek közt, kitűnő olvasó közönség s kitűnő párto-
lás is szükségeltetik, a mi pedig nálunk vajmi nagy 
mértékben hiányzik. Külföldön ha egy-egy tehetsé-
ges tudós éveken keresztül folytatott tanulmányozás 
s munkásság után egy kitűnő müvei előáll: ezáltal 
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önnön s családja jövőjót anyagilag biztosította; mint 
p. o. kintlétemkor Müller Gyuláról beszélték, hogy 
egyik fiának 2 5 , 0 0 0 tallért adott á t apai örökség 
fejőben, a másiknak pedig dogmatikája kéziratát ígérte 
oda, s mindenki ez utóbbit tartotta nyertesnek; 
mig ellenb n nálunk nem hogy egy dogmatika vagy 
más theologiai mü kéziratáért, de még a legnagyobb 
közönségre számitható történelmi s természettani 
művekért is aligha fizetné meg a kiadó az említett 
ö;szegnek csak kamatát is. Messze vagyunk mi nyu 
got népeitől e tekintetben, tőlünk nem függő viszo 
uyaink nr'att i s ; de másrészről teljes igazság, hogy 
oly sok tanintézet s annyi tanár, mint a mennyi 
nálunk van, a mostaninál sokkal fényesebb eredményt 
mutathatna fel irodalmi tekintetben is, ha a tanári 
székekben ülő, és még inkább az azokba megnyerendő 
tanerők érdekében másképen gondoskodnánk mint 
eddig. 

Igen. de miből? s miként? — hangzik a kér-
dés, „hiszen híveink kezéből most is már a tápláló 
falatot kell kikérnünk", hogy intézeteinket a mostani 
kiadások mell i t t is fen-tarthassuk. Nagyon roszul 
ismerik — kik igy vélekednek — azon demokrati-
kus fonások bőségét, melyekből az ujabb kor legvi-
rágzóbb humanistikus célú intézményei táplálkoznak, 
A Gusztáv Adolf-egylet azon jelentékeny összegei, 
melyekből c-ak hazánkba évenkint több mint 1 2 , 0 0 0 
forint küldetik be, hazánk népónéi jóval szegényebb 
nép filléreiből gyül össze. Hány százezer vagyonos 
protestáns van hazánkban olyan — nem számítva a 
baranyaiakat s némely más falusi községeket, hol a 
hivek némelyike összes termésének majdnem negyed-
részét papja s tanítója fizetésébe kénytelen adni, — 
ki az egyházi iskolai célokra összesen nem adakozik 
annyit évenkint, — mint egy külföldi, burgo-
nyán tengődő napszámos? Egy-egy nagy városunk 
mórtföldekre terjedő határából kiszakítottak valami-
kor egy-két száz hold földet, ós ezzel még az uno-
kák számára is le lett ós le van róva mindennemű 
egyházi és iskolai adó. Nem kell még nálunk a nép 
szájából venni ki a betevő falatot, gazdag forrás rej-
lik még abban, mint' ezt a folyton szaporodó pá 
linkamérések, az emelkedő tormérési haszonbérek, s 
az egyre terjedő fónyüzé3 tanúsí t ják; csakhogy e 
forrásoknak egyházunk és iskoláink javára való bu-
zogtatása érdekében nem fejtettünk ki eddigelé kellő 
buzgóságot, nem érttettük meg vele, hogy azon ura-
sággal s azon jogokkal együtt, melyeket 1848-ban 

nyert, bizonyos kötelezettségek, nobile officiumok is 
szállottak reá, hogy azon nemes terhek, melyeket 
a földesurak, az egyház patrónusai viseltek, ma már 
részben az ő vállait nyomják. Ha majd a nép nem 
csak jogainak, de ilyen értelemben vett kötelezettsé-
geinek is tudatára jutand, gazdag forrás nyilandik 
körében ugy iskoláink mint általában a humanistikus 
intézmények javára. Hogy az nem egyszerre tör tónk, 
s hogy m m csak a laosből, de a Lévi nemzetségi-
ből is ki kell egy-két ivadéknak halni addig, mig 
külföldi hitrokonainknak mai álláspontjára ju tunk, 
azt jól tudom. De azért a Mózes székeiben ülök ta-
án ma is találnak itt-amott olyan kősziklákat, me-
yekből a Mózes vesszejével forrásokat lehetne fa-
kasztani. 

Addig pedig, mig az ily források felfakadná-
nak, kell tennünk legalább azt, mit a lelkészállo-
no ásókkal. Nevezetesen számot vetni magunkkal, s 
megvizsgálni, mely tanintézetekre van mindenek fe-
lett szükségünk s mennyit bírnak meg vállaiuk, és 
azután elfogadni s valósítani azt az elvet, hogy 
„inkább keveset de jót , mint sokat de roszat." 

Az idő a gyökeres orvoslásra itt van, most 
még nem késő, most még vannak, kik iskoláinkért 
tudnak lelkesülni, áldozni; de ha egyszer tanintéze-
teink alásülyednek, ha jó hirnevök behomályosodik, 
ha az irántuk való közbecsülés kegyeletérzete kihalás-
nak indul: akkor fokozott erővel is nehéz leend a 
közönséget irányukban lángra gyulasztani, s fczokat 
egykori díszes állásukra ismét visszaérné lni. 

FARKAS JÓZSEF. 

Olvasókörök. 
Sok kinövése van a mai társadalomnak, és sok lé-

nyegében véve helyes, üdvös dolog lesz a mai kornak 
kezében mételylyó épen ugy, mint az illatos virág pora a 
póknál méreggé. Csodálatos! de ugy van, és nem lehet 
tagadni, miszerint sok üdvös eszme, mely évekkel ez-
előtt hangoztatva volt és sok szépért, nemesért, jóért 
hevülő lelket áthatott, megvalósíttatván, a mai társadalom 
kezében oly metamorphosison ment által, hogy alig 
birja elképzelni az ember, hogy azon mindenki által 
nemesnek ismert eszme mikép nyerhetett oly ferde meg-
valósítást, mikép hatása nemcsak hogy jót nem szült, 
hanem az erkölcsi életre romboló volt. 

Évek során hangoztatta ugy a napi mint a heti 
sajtó az olvasókörök eszméjét és felhívta az ország minden 
lelkészét, tanítóját a többek közt, miszerint érvényesítsék 
befolyásukat a társadalmi téren és alakítsanak olvasókö-



röket. Panegyrisek tartattak ez eszme mellett, köteteket 
tennének ki — ha összegyűjtené az ember — ama fel-
hívások és cikkek, melyek a nevezett köröi* jóságát, cél-
szerűségét, hatását rajzolták és fejtegették. 

A sok felhívás nem volt hiába, mint meleg eső 
után a gomba, vagy ama bizonyos hüllő, a rana tempo-
raria, ugy támadtak az olvasókörök egymásután. Alig 
győzte az ember olvasni, hogy az x-i, y-i, z-i stb. min-
den szépért, jóért, nemesért lángoló földesúr kezetfogva 
a hasonló buzgó lelkészszel, tanítóval olvasókört alakítot-
tak és az egylet már helyiséget is bérelt s megrendelt 
ennyi meg ennyi lapot. Az eszmétől át volt hatva 
mindenki és buzgalomhiánynyal, restséggel és minden 
nemestől való visszavonulással vádolták azt a lelkészt, a 
a ki nem tudott vagy legalább nem igyekezett a divatos 
köröket megalakítani, azt meg épen elitélték volna, hát-
ramaradottnak, vaskalaposnak, csak bibliával foglalatoskodó-
nak aevezvón, a ki csak annyit mondott volna is, hogy 
nem kell azzal nagyon sietni, várjunk még egy keveset, 
nézzük a szomszédban alakultnál az eredményt. Hiszem, 
hogy nagyon kevés ember volt, a ki csak ennyit is mon-
dott, az meg épen lehetetlen volt, miszerint valaki ezen 
körök üdvös hatásában kétkedjék — megvallom, én sem 
kétkedtem, — mert egyszerre hátat fordítottak volna neki 
az emberek, mint olyannak, a kivel nem lehet okos dolog-
iéi beszélni. 

Nézzük meg most, hogy mi nemes,- üdvös hatással, 
mi jó befolyással voltak és vannak a falusi és sok kis-
városi olvasókörök a népre? Feleletem az, hogy ezek 
üdvös, jó, nemes hatással ugyan nem, hanem inkább vol-
tak és vannak kártékony és romboló befolyással a nép 
erkölcsi életére igen sok helyen. Valyon nem tulzás-e ezen 
állitásom ? Nem. Erről meggyőződhetünk, ha figyelemmel 
kísérjük ezen casinóknak, olvasóköröknek keresztelt időt-
vesztegető, ferde eszméket terjesztő és nagy részben és 
igen gyakran munkakerülők tanyájául szolgáló gyüldéket. 
Én nem mondom, hogy nincs kivétel, nem mondom, hogy 
nem lehet valahol faluhelyeken is olyan olvasókör, melyben 
a nép valóban tanul, erkölcsi életét nemesiti és ismereteit bő-
víti, és amely valóban megfelel az olvasókör szép eszméjének; 
de állítom, hogy az ilyen ritkább mint a fehér holló és hogy 
azon képben, melyben egy falusi olvasókör képét festem, a 
tisztelt olvasó körülbelül ráismer mindazon olvasó- és 
népkörökre, melyek csak ismeretkörébe esnek. 

Eajzoljuk az y-i olvasókört, ennek alakulását, múlt-
ját, jelenét, s ezt lerajzolva a többit is jóformán leírtuk, 
mert a falusi és igen sok kisvárosi nevezett körök ugy 
hasonlítanak egymáshoz, mint a tojás a tojáshoz. Az y-i 
olvasókör megalakult azon időben, még mikor ezeknek 
alakítása divat volt. Szervezésében résztvettek a helybeli 
közbirtokos, lelkész, tanító. De már a lapok megrendelésé-
nél nem egyezett a válaszmány; a lelkész, tanító ismeret-
terjesztő lapokat és hasznos mulattató könyveket óhajtott, 
a másik szervező a választmány egy részével csak politi-
kai lapokat. A lelkész, tanitó belátváo, hogy véleményük-
nek érvényt nem szerezhetnek és más okokból ie, — me-

lyeket nem tartok szükségesnek fejtegetni, mivel minden 
ily körnél felmerülnek, — visszavonultak, a közbirtokos 
a választási mozgalmak lefolyván, unalmasnak találta a 
kört s többé felé sem nézett. De azért a kor nem osz-
lott fel, vezérek is akadtak s az első szerepet átvették 
egy a csizmadia mesterséget soha megtanulni nem tudó 
foltozó varga, egy megyei exhajdu és pár hajdani telkes 
gazda. Ezek azután meg is jelentek minden nap a körben 
és vesztegették az időt s azou kívül néha keresték a la-
pokban azt, ami a legszélsőbb, Iegtulzóbb és ezeket móg 
félreértve s kificamodott észjárásuk essentiájával felereszt-
ve, várták az estve megjelenőket, kik eleintén valóban ol" 
vasas végett jöttek a körbe ; de a vezérek unszolására, 
miszerint nem kell már azt olvasni, olvasták ők és rövid 
szóval előadják és azután jobb lesz egy keveset kártyázni, 
borozgatni — félretették a különben is túlzó lapokat. Az 
olvasás helyett lassankint lett azután az oraculumok gya-
nánt tisztelt, kificamodott eszű egyének hallgatása és az 
indítvány második részéDek elfogadása. 

S az az egyén, a ki csak egy félórára indult a körbe, 
ott maradt reggelig ; pénze az oraculumok zsebjébe vándo-
rolt, maga pedig komoran, kedvetlenül tért haza, kimerül-
ve az éjszakázás, mértékletlenkedés által, más nap gazda-
ságának felé sem nézett. Igy terjedt ez napról napra 
tovább s mind többen lettek olyanok, kik a körbe sereg-
lettek épen nem olvasni, hanem az oraculumok szellem-, 
erkölcsrontó badar beszédeit hallgatni, kártyázni, időt 
vesztegetni és gyakran dorbézolni. S az a nép, mely eddig 
szorgalmatos, takarékos volt s estéit családja körében töl-
tötte, lett dologtalan pazar és élvezeteket családján kívül 
kereső. Ennek oka, bár lássék csodálatosnak, bár tessék 
absurdumnak, az olvasókör, illetőleg csak annak keresz-
telt gyüldevolt, mert addig estéit mindenki otthon töltötte, 
a korcsmába járás szégyen volt és családos embert nem is 
lehetett ott látni. Fájdalom ! de ugy van, hogy az olvasó-
körök épen nem hozták azt az üdvös befolyást, a mit 
vártunk tőlük, hanem inkább soknak és sok tekintetben 
romboló hatásuk van ugy a szellemi, mint az erkölcsi 
életre. 

Kit okoljunk ezért ? Erre magam sem tudok felelni, mert 
az olvasókörök eszméje absolute véve nemes, szép, üdvös, 
jó. Talán, — hogy ugy szóljak, a levegőben benne van-
nak már a corruptio miasmái épen ugy, mint az epi-
démiáé, vagy a társadalomban van már ugy benne a deprava-
tio, mint a gyümölcsnek már virágjában a gyümölcsöt 
megrontó féreg tojása. S akarjunk szépet, jót, nemest, a 
társadalom ugy alakítja azt magához, hogy a mézből 
méreg, a balzsamból rák, az erényből bűn lesz. 

De nem akarok én ezen cikkemben a társadalom 
általános hibáiról szólni — ugy is teszi azt bőven a uapi 
s heti sajtó — hanem concret dolgot, nevezetesen az ol-
vasóköröket tárgyalni s ezekn k rombol 5 hatását jelezve, 
lelkészeket, tanítókat, kik közül bizonyára többen alakí-
tottak olvasóköröket, melyekkel most megelégedve nincse-
nek, felhívni arra, hogy miként lehetne eme körök depra-
vatioján segíteni, ugy hogy azok a célnak s miveltség 



terjesztésének megfelelnének és valóban a szellemi, erköl-
csi életre üdvös hatást gyakorolnának. 

Az én nézetem az, miszerint a meglevő köröket 
igen nehéz volna reformálni, mivel ezeknek nagy rószök-
ben bennök vannak már nagy számmal azon peték, me-
lyekből kelnek ki a corruptio azon hernyói, melyek minden 
vedlésök után csak nagyobb pusztítást tesznek az erköl-
csi élet, erény és nemes szokások fáján. Ezeket tehát 
hagyni kell, hadd váljanak bábbá s talán megsemmisül-
nek hamarabb mint gondolnók, az erkölcsi életben elő-
forduló valamely jótékony zivatar által. De midőn eze-
ket mondom, épen nem akarom feladni az olvasókörök 
aszméjét igazi nemes értelmökben. Akarom, hogy legye-
nek olvasókörök, de ne a családokon kivül, hanem a 
családokban. Erre nézve alakítsunk a hol lehet egyházi, 
községi vagy iskolai könyvtárakat, mindegy akármelyiket, 
a cím nem határoz, mert a cél egy, nevezetesen a mi-
veltséget terjeszteni. 

' Értem pedig azt ugy, hogy áldozzon az egyház, 
vagy község bizonyos összeget egy felállítandó könyvtárra 
s ugyanerre gyüjtsüuk részvényeseket is, s a bejött jö-
vedelemből hasznos, okos könyveket szerezvén, az olvas-
mányok kölcsönöztessenek ki az egyes családoknak ugy, 
mint az általában a kölcsön-könyvtáraknál szokott lenni. 
Bizonyára a cél, miszerint népünk olvasásra szokjék, az 
olvasásból hasznot merítsen, sokkal jobban eléretnék igy, 
mint a mostani — olvasókör cimet hiába felvett — gyttldék 
által. 

Tudjuk azt, hogy faluhelyeken általában a családok 
nagyok, a családfők, nős fiak, sőt gyakran családos uno-
kák együtt laknak, egy családot képeznek. Ezek örömest 
olvasnának, ha otthon tehetnék, akár lapokat, akár köny-
veket egyik vagy másik este és ennek sokszoros haszna 
lenne. Először is a család azon tagjai, kik eddig olvasás 
cég alatt egész éjszakákon korhelykedtek, otthon marad-
nának és ez által a családi élet már sokat nyerne, má-
sodszor valóban olvasnának és kicsinyje nagyja résztve-
hetne benne, mert egy olvasná, a ház többi tagjai hall-
gathatnák, e mellett a téli estéken előforduló apró szobai 
munkákat is végezhetnék, harmadszor pedig mindenki 
figyelmesen olvasván a kezében levő tárgyat, megértené 
és valódi hasznot merítene belőle s nem terjedhetnének 
ama kificamodott eszű emberek által — milyenek majd min-
den faluban, kis városban vannak kisebb nagyobb szám-
mal — ferdén felfogott és még ferdébben közlött eszmék. Az 
ilyen családi olvasó köröktől várnék valódi üdvöt ós ugy 
a hírlapi mint a könyvészeti irodalomra hasznot, mert 
azon költséggel, melyek a most fenálló egyletekre fordít-
tatnak, a családi olvasókörök részére igen sokkal több 
lapot, könyvet lehetne szerezni, mivel tudjuk, hogy most 
helyiség bérlése, fűtés, világítás, szolga, bútorzat ugy 
felemésztik a jövedelmet, miszerint az irodalomra szép 
kevés marad. 

Megengedi a tisztelt olvasó, ha röviden érintem azt 
is, hogy micsoda irányadó elvet óhajtanék azon könyvek-
ben, melyeket igy a családok kezébe adnánk. Én csak 

egyet emlitek — miután a többi kellékekről ugy a napi, 
mint heti sajtóban elégszer volt szó — a rövidséget annyira, 
hogy ne volna cikk, elbeszélés, értekezés, mely három, 
legfölebb öt nyolcadrét lapnál többre terjedne. 

Figyelemmel kisértem ezt a dolgot; egyik vagy 
másik hívemnek könyvet kölcsönözve ugy találtam, hogy 
a legkomolyabb cikket is elolvasta, ha rövid volt és min-
den kérdéseimre a cikkből helyesen felelt, ellenben lett 
légyen a legkönnyebb olvasmány, beszély vagy épen 
népmese is, nem olvasta el, ha az hosszura terjedt. Lehet 
a cikk vagy értekezés népismertető, gazdasági, természet-
tani, természetrajzi, történeti ; elolvassa azt a nép, csak-
hogy legyen rövid. 

Miután olvasni szükséges a népnek s igazi mivelt 
nemzet csak ugy lehetünk, ha az olvasási kedv a nép 
minden rétegében elterjed, de a mostani olvasókörök nagy 
része nem felel meg a célnak: igyekezzünk a családi 
életbe bevinni az olvasást mind lapok, mind könyvek ut-
ján. Ha valahol a mai olvasókörök is megfelelnek ren-
deltetésűknek, az annál jobb, annál szebb, de még akkor 
sem tartom feleslegesnek a legkevesebbet sem a csalá-
dokba oltani be az olvasási kedvet. Ha pedig valahol a 
mai körök vagy semmi szellemi hasznot nem adnak, vagy 
épen a depravatiot terjesztik, akkor egész erővel mun-
kálkodjunk azon, miszerint ezek megsemmisüljenek és 
helyettök a családban, a családi életben támadjanak szel-
lemi és erkölcsi hasznot hozó olvasóegyletek. Annál inkább 
ajánlom pedig ezt, hogy ez által is mintegy kifejezést 
adjunk ama rég mondott igazságnak, miszerint mig a 
római egyházi elvből majd mindig a despotia szövet-
ségese, addig a protestantismus elvből igyekszik az em-
beri nem vezetője lenni az erkölcsi, szellemi szabadság 
és miveltség pályájáu. 

Baky István. 

ISKOLAÜGY. 
Válasz Bánhegyi István urnák. 

Bánhegyi ur e 1. 14-dik számában ellenem irányzott 
cikkéből meggyőződhettem a felől, hogy a nevezett iróval 
tárgyilagos polémiát folytatni teljes lehetetlen. Ezúttal 
nem is az a célom, csak azon szemrehányások megvilágí-
tására emelek szót, melyek személyem ellen felhozattak 
ugyan, de máshoz illenek. 

Első felszólalása alkalmával e 1. mult évi 46. számá-
ban B. ur egyenesen felszólítja az egyház férfiait, 
hogy szóljanak hozzá a kitűzött tárgyhoz. És midőn ón e 
felszólításnak engedve, a kérdésre e 1. 51-dik számában 
egész tárgyilagossággal megfeleltem, most ő utolsó cikké-
ben ugy beszél, mintha ón, cikksorozata megkezdését nem 
is „várván be", egy teljesen váratlan cikkben emeltem 
volna szót. Feleletem, melyre mint egyházférfi én is felszó-
littattam, nem lehetett váratlan, de kellemetleuül hat-
hatott ellenfelemre, mivel kellő világosságba helyeztem 



azon nem irigylendő álláspontját, melyből kiindulva a nép-
iskolai tankönyv Írásánál ily nézetet vall: „nem szabad 
mindazt önhatalmamból kiküszöbölnöm, mit a paedagogica 
kiküszöbölendőnek ítél." Emlékeztetem arra a két székre, 
mely közt az rendesen földre bukik, ki az egyház hiva-
talos tanait akarja tárgyalni, de e mellett paedagogus is 
akar maradni, — igaz és találó B. ur álláspontjára 
nézve. De az igazságot nem mindenki tűri szívesen, és 
innen magyarázható ki „váratlan" felszólalásom feletti 
panasza. Hinc illae lacrimae. 

B. ur továbbá azzal vádol, hogy félremagyarázom és 
erditem szavait. Álljanak az utóbbiak itt magok e 1. 
5 dik száma szerint: „Népiskoláink vallás-erkölcsi tény-
leges tananyaga pedig, melyről én akarok szólni, a követ-
kező : a bibliai történetek, egyházi énekek, a reformatió 
története ós a káté (a dogmák) rendszeres átnézete." Ha ily 
szavak után felteszem, hogy ezen elősorolt tananyag B. 
ur tananyaga is, akkor ferdítésről szó sem lehet, mert 
csak azt olvastam e sorokból, mit más is ott talált volna; 
én a sorok közt olvasni nem tudok, valamint nem értek 
azon diplomata beszédéhez, ki csak azéri szól, hogy igaz, 
gondolatait elrejtse. Mivel nem hallgat B. ur a német 
költő intésére: „Nichts halb zu sein ist edler Seelen Art", 
mivel csak az „egyház tantételeivel teljesen összevágó tan-
menetet akar összeállítani," azért folyvást habozik ; egy-
szer ugy látszik egészen tisztában van magával a tananyag-
ra nézve, máskor megint ily kérdésekre szorul: „mi tar-
tozik a vallás-erkölcsi tananyaghoz ?" A tridenti zsinat 
püspökei csak akkor hozhattak határozatokat, mikor a sz. 
lelket kész tótelekben Rómából megkapták. Sapienti pauca. 

Végre igen tisztelt ellenfelem oly insinuatióra vállal-
kozik, miszerint én álláspontja ellen Budapesten szövetsé-
geseket toborzok. Mig B. ur meg nem nevezi nekem azon 
lapokat vagy személyeket, amelyekkel, vagy a 
kikkel szövetkeztem, addig nem tarthatom őt az igazság 
barátjának, valamint határozottan visszautasítom ezen gya-
núsítást, melynél fogva állítja, hogy csak könyvem sorsa 
iránti aggodalmam vezeti tollamat. Még könyvem nem lá-
tott volt napvilágot, és B. ur nem is álmodott vallásos 
tankönyvről, mikor én már evekkel azelőtt tanulmányoz-
tam e tárgyat és cikkeket irtam e themáról, és a mit 
a múltban tettem, jövőben is folytatandom, vezéreltetvén 
egyedül az ügy iránti szeretettől. 

Ezen személyes észrevételeim után a legközelebbi 
számokban visszatérendek a dolog tárgyalására. 

Weber Samu. 

Hering János ur Tálaszára. 
A mit kívántam, — megkaptam; de nem ugy a 

hogy vártam. 
Először is nem H. J. úrtól vártam a választ, mert 

saját nyilatkozatai folytán igen alapos okaim voltak azt 
hinni, hogy ő legkevésbé fogja magára venni „handaban-
dáimat". Azután meg azt hittem, hogy majd aki válaszol, 
az én gorombáskodásaimat mellőzve, komoly higgadtsággal 

kenyeret dob vissza kő helyett, jóval fizetvén a gonoszért. 
Azonban a törülő mérgesebb lett a mosdónál, a mennyiben 
még gyanúsítások is járulnak hozzá. Ugy látszik H. J. 
ur megkedveltette ezen modort; mert lám folytatja, — 
és még erősebb fegyverekkel akar leverni engem. Pedig 
az ily magamféle kis vitézeket, ha csak épen lefőzni 
akar valaki, legegyszerűbben megteheti ezt ugy, ha fa-
kardjuk vagdalkozásait figyelembe sem véve, hónaljon 
fogva félreteszi őket: eredj az útból kis öcsém, mert át 
találunk lépni, aztán nem nőlsz meg. — Hogy én a 
múltkor élesen irtam, annak két oka volt. Először is tudni 
szerettem volna, hogy mi van a bokorban, és azt hittem, 
hogy minél jobban megzörgetem azt, annál bizonyosabban 
ugrik ki belőle valami. — Másodszor meg a bizottságnak 
Weber könyvére tett megjegyzései nekem oly abszurdu-
moknak tűntek fel, hogy igen nehéz lett volna szatírát 
nem írnom; már pedig én, amint tetszik látni — oly 
gyenge iró vagyok, hogy nehéz munkába nem foghatok , 
de a jó igyekezet mégis bennem van, hogy csekély erőm-
mel tegyek valamit, s igy csak akadékoskodom. — Végre 
pedig azt vártam, hogy a kérdésre nyerek választ. Én 
nem arra kértem a bizottságot, hogy múltkori cikkemet 
vegye bírálat alá és rólam készítsen torz-jellemképet; 
hanem azt szerettem volna tudni, hogy a bizottság mi-
némü elveket követ ? . .. C salatkoztam. A válasz legke-
vesebbet foglalkozik a tárgygyal, hanem annál többet szól 
énrólam. Pedig ez haszontalan dolog. A kik ismernek, 
azok ugy is ismernek, akik nem, — azokra nézve az én 
jellemem rajza semmi fontossággal nem birhat. Mit érdekli 
az az olvasóközönséget, hogy ón goromba, meg haszon-
leső, orthodox farizeus, meg tudja a jó isten még mi nem 
vagyok ? 

Véteknek tartanám ily üres feleselés továbbfolyta-
tásával tölteni el e lapokat, s azért, bár a tisztelt vála-
szoló ur merész logikájú következtetésére sokat lehetne 
mondani, — mellőzöm az engem illetők nagy részét. De 
némelyekre mégis saját becsületemre való tekintetből 
válaszolnom kell. 

Azzal vádol a cikk, hogy indiscret voltam. A dolog 
igy áll: — A bizottság két tagjának írásban beadott vé-
leményét, nem a hivatalos uton, az esperes által, hanem 
magától t. Hering János úrtól vettem át használat végett. 
Én, azt hivén, hogy a mit valaki hivatalosan cselekszik, 
az nem titkos dolog, hanem nyilvánosság elé adható, — 
közöltem az egyikből némely részleteket, kimutatni akar-
ván ez által, hogy azon kifogások, melyekre a bizottság 
ítéletét alapitá, nem annyira alaposak, mint inkább kere-
sett szőrszálhasogatások. Ha ez indiscretio, hiba volt tő-
lem, (ítélje meg a t. olvasóközönség,) ugy én ezennel íme 
mindazoktól, akik ez által méltán bántva érezhették ma-
gukat, tisztelettel bocsánatot kérek. Ezt ten-
ni — kötelességemnek tartom, többet nem tehetek. 

Egészen más az a második vád, az x—i állomásról, 
meg az y—i lelkészről. Hogy miképpen tartozik ez ide, 
és mi szükség volt ezt itt felhozni és igy elferdítve 
csakhogy ellenem fegyverül lehessen használni, azt igazán 



nem értem. Ezt nem tekinthetném egyébnek kíméletlen 
részakarat jelénél, — ha épen t. H. J. ur részéről az el-
lenkezőről meg nem volnék győződve. Igy is azonban nem 
tehetek mást, mint hogy e vádat, mint a dolog elferdité-
séből vont gyanúsítást, — határozottan vissza-
utasítom. Megfeleltem én ezért már egyszer; de mivel 
itt ismét, ós oly titokszerü gyanúsító célzással van fel-
hozva, hogy a dologgal ismeretlenek azt hihetnék, hogy 
én akkor valami embertelenséget követtem el, kénytelen 
vagyok ismét elmondani. Egy vasúti tisztviselő arra szó-
lított fel, hogy menjek el Gyanafalvára, egy ott halva fekvő 
vasúti szolgát eltemetni; én meg azt mondtam neki, hogy 
vagy menjenek a dobrai lelkészhez, mint akinek gyüle-
kezetéhez Gyanafalva tartozik, vagy hozzák a halottat az 
én gyülekezetem körébe, és akkor eltemetem. Hogy ők 
egyiket sem tették, azért én vagyok-e farizéus. Tessék 
csak egy pillantást vetni a földabroszra és megitélni 
mennyiben van igaza annak, a ki azt állítja, hogy Gyana-
falva „minden evang. gyülekezettől nagyon távol esik" 
Ott van Dobra, Körtvélyes, alig 1—2 órányira,Körmend-
től pedig a 17-ik helység, a 4-ik vasut-állomás, harmadik 
gyülekezet, és más esperesség. Kár ily fegyverhez nyúlni, 
az igazság nem szorult ilyenre, csak magának árthat vele 
az illető. 

A mi azt a farizeus szót illeti, én más vélemény-
ben vagyok. Hogy mostanában a „farizeus" szónak egy 
kicsit más az értelme mint: vaskalaposság, azt tudom; ere-
detileg meg, ha jól emlékszem a héber gramatikára, Pariz 
annyit jelentett mint: elkülöuző. a ki magát külső viselet, 
p. hosszú ruha, * borotválkozás stb. által a néptől meg-
különböztette. Ily értelemben vette ezt hajói tudom maga 
Jézus is. (Mát 23, 5. Luk. 20, 46.) Ez alul a vád alul 
is majd csak kitisztázom magam valahogy. 

Hogy én Weber könyvének atyja akarnék lenni, azt 
tagadom ; nem szokásom idegen tollakkal ékeskedni; hogy 
a közönség ne ismerhetné a művet, az nem áll, mert 
annyit csak tud minden lelkész németül, hogy a 
már megjelent német kiadást megértse; hogy pedig 
nt. H. J. ur lana caprinának, szóra nem méltó do-
lognak tartsa egy vallási tankönyvügyét, azt nem hiszem ; 
épen ö róla legkevésbé, a ki annyi buzgósággal fárad a 
kerület tanügyeiben. 

Az „oda csavargott" leírásakor én nem gondoltam 
senkire, legfeljebb arra, hogy nálunk lassú az ügyek me-
nete; ennek azonban nem mindég az egyének, hanem job-
bára rendszerünk az oka. Hanem hogy én Weber könyvé-
nek reclamot akarok csinálni, az már igaz! valamint 
mindennek, amit jónak, hasznosnak tartok, ugy ennek .is 
minél tágabb körben való megismertetését és terjesztését 
óhajtom és teszem a mennyire tehetem. Hisz különben 
nem fordítottam volna le! 

De hát mind nem erről vau itt szó, mindez csak 
érdektelen mellékes dolog. Egészen más forog itt kér-
désbeü. T. i. : 

Elégségesek-e jelenleg létező vallási tankönyveink? 
célszerű e különösen a káté? van-e olyan rendszere, 

módszere, hogy belőle okszerűen tanítani lehessen, amint 
mai napság tanítani kell? pótol-e a káté mindent? Én 
azt mondom, hogy — nem, és azt hiszem hogy velem 
együtt százan meg százan ezt fogják mondani. Sokat le-
hetne e tekintetben bizonyságul felhozni ; de hisz nem 
kell egyéb, csak egyetlen egyszer hallgasson végig valaki 
a kinek egy kis paedagogiai ismerete van ós nem a magol-
tatás embere, csak egyszer hallgasson végig valamely nép-
iskolában egy kátébeli vallásórát, hogy hadarják a 6—10 
éves gyermekek a féllapnyi hosszú, nem a kérdésre vála-
szoló feleletek értetlen szavait; bizonyosan azt fogja gon-
dolni magában: szegény gyermekek! szegény tanitó! sze-
gény vallás! 

Vagy hát tekintsük az eredményt. Igaz, hogy „az 
én gyomrom nem tekintély", valamint egy porszem, egy 
csepp viz nem az, de egy Zahara meg egy tenger már 
tekintély ám! Pedig a nélkül hogy nagy szavakkal akar-
nék élni, bizton állitom, hogy tenger azoknak száma, a 
kik szint oly gyenge felfogású gyermekek voltak mint én 
— a kik a káté kövületeit megemészteni nem tudták, s 
mivel azon kivül egyéb, tápláló tej, élet, lélek, nem 
adatott nekik, mihelyt az iskolából kikerülnek félredob-
ják a kátét a vallással együtt, legfelebb gunytárgyául 
használván azt, s ha szellemi dolgokkal foglalkoznak, 
inkább fordulnak más tudományhoz, melyet az iskolában 
jobban megkedveltettek. — Szóval, ha azt akarjuk, hogy 
vallásosabb népünk legyen, jobban kell tanítanunk a val-
lást, hogy pedig ezt tehessük, jobb tankönyvre van szük-
ségünk. 

Ezen a bajon akart segíteni Weber, kinek német 
nyelven megjelent könyvét a sajtó (nem csak a Prot. E. 
és I. Lap hanem egyebek is) dicsérettel ós ajánlólag fo-
gadta ; de midőn azt magyar forditásbau benyújtottam, a 
dunántuli ker. népiskolai bizottsága, a közvélemény elle-
nére — elitélte. 

Én ámulva olvastam a bizottságnak Ítéletét indokló 
pontjait, melyek elseje bűnül rója a műnek azt, ami ér-
deme; másodika oly általános, hogy az alatt mindent lehet 
érteni; harmadika nagy részben keresett aprólékosságon 
alapul; negyedike a fordítást rója meg. Nem tudtam el-
hinni hogy a fordítás által annyira el tudtam volna ron-
tani az eredetében jelesnek ítélt munkát, hogy az 
igy használhatatlanná lett volna; azért jónak véltem még 
egyszer megkérdeni a bizottságtól: csakugyan rosznak 
tartja-e a müvet ? — azon indokokból itéli-e el, melyeket 
felhozott, vagy talán valami más be nem vallott indok 
s közreműködött ? Mik az elvei, a melyek szerint a 
ikönyveket megítéli? Valyon a kátét tartja-e egyedül és ki-
zárólag üdvösnek és ezenkívül minden egyebet károsnak ? 
és ha nem, — valyon milyennek kellene lennie azon val-
lási tankönyvnek, mely az ő tetszését kiérdemelje? Ezt 
akartam tudni, ezt kérdeztem. Azon kivül egy kicsit ta-
pogatódzni is akartam, valyon nem tekinti-e magát a 
bizottság valami regulátornak, olyan censurafélének, 
mely hivatásának tartja elfojtani mindent, ami a régitől 
való eltérés, ujitás, szabadabb mozgalom ? — 



Erről van szó. nem egyébről. Ezért irtam múlt-
kori cikkemet. 

Nagytiszteletü Hering János ur volt szives vála-
szolni, mint a kinek jó „tudomásának kell lenni a dolog-
ról, mert ott volt." — Igaz, hogy a feleletben legkeve-
sebb a felelet, nagy része kritika, replica: de azért 
némelyeket mégis megtudhattam belőle. 

Először is azt, hogy a bizottság az „én munkámat 
(nem én mondom, hogy az enyém, hanem H J. ur) nem 
találta rosznak". Különös! hát nem azért vetette vissza, 
mintha rosz volna, hanem valami más okból. Tehát a 
bizottság maga sem vette komolyan a felhozott kifogá-
sokat, hanem valami más oka volt a könyvet nem aján-
lani ? Mi az a más ? Erre nézve is találok némi felvi-
lágosítást. „Kérdem, volt-e a bizottságnak utasítása, és 
ha nem volt, magához ragadhatta-e azt a jogot, hogy 
minden előzmény nélkül ajánljon oly könyvet . Nagyon 
különös ! hát egy biráló bizottság, melynek hivatása 
jó meggyőződése szerint i telni, még előbb utasi-
t á s t vár, hogy miként Ítéljen ? Ugyan kitől ? És hát 
akkor mire való az ő Ítélete ? Hisz az, a ki az utasítást 
adja, nem itélhet-e a bizottság nélkül is ? 

„Mit? A bizottság vessen fel egy elvi kórdéstt 
idézzen elő a gyűlésen elvi harcot ?" mondja H. J. ur. 
Erre már alig tudom mit gondoljak. Vagy én vagyok 
szörnyű tévedésben, vagy a bizottság nincs tisztában 
feladatával. Én ugy tudom, hogy a kerületi könyvvizsgáló 
bizottmány „minden eljárásáról a kerületi gyűlésnek fele-
lős" (I. Egyházi rendszer). Igy tehát nem csak hogy uj 
jogot nem ragadott volna magához a bizottság, ha Weber 
könyvét felterjeszti, sőt kötelessége lett volna ezt tenni 
akár tetszik neki a könyv, akár nem; akár ajánlja, akár 
elitéli azt. Ennek folytán vártam, hogy a ker. gyűlésen 
mikor fordul elő a bizottság jegyzőkönyve? Nem fordultelő. 
Megnyugodtam benne, ámbár nem tudtam, hogy miért 
történik igy. Most azonban H. J. ur szíves volt kijelen-
teni : hogy a bizottság nem akart elvharcot idézni elő. 

Ezt már nem hallgathatom el. Én azt hiszem, hogy 
a bizottságnak nincs joga valamely ügyet elfojtani, azért, 
mert annak elvei az övéivel ellenkeznek. Micsoda biró 
volna az, a ki nem az ügyet tekintené, hanem azt, hogy 
az illető melyik párthoz tartozik, jobboldali-e vagy bal-
oldali; s ha az történetesen nem az ő pártjabeli, elítéli 
és még csak fel sem terjeszti ítéletét oda, a hol eljárá-
saért felelős ? Tudom, hogy a polgári téren történtek ily 
visszaélések; de hogy egy ker. bizottság az egyházi téren 
is ezen elv szerint akarna cselekedni, azt nem hihetném, ha 
nyomtatva nem olvasnám. Meglehet, hogy tévedek, s ez eset-
ben ig«n lekötelez a ki felvilágosít; de én azt hiszem, hogy 
a bizottmánynak a ker. gyűlés előtt kellett volna jelentést 
tenni eljárásáról és megmondani őszintén, nyíltan ítéleté-
nek indokait, nem félve a netalán előidézendő elvharc-
tól. Nem is tudom, miért kell ettől tartani. Hát mikor 
a silabizálás helyett a hangoztatva-olvasás vétetett gya-
korlatba, idézett-e ez elő valami veszedelmes elvharcokat? 
Pedig Weber könyve is első sorban csak a vallásokta-

tás módszerét akarja a szemléltetés, a könnyebbről a 
nehezebbre való haladás elve szerint javítani! Ez-e az a 
veszedelmes kérdés ? Hiszen módszerét javítani, könnyíteni 
ker. végzés nélkül is kötelessége minden jóravaló tanító-
nak, s igy a vallástanitónak is. Igaz, hogy Weber köny-
vének egyéb tendentiája is van; nem csak arra van 
tekintettel, hogy : miként? hanem arra is, hogy mit? 
Tulajdonképpen azonban ez is csak módszertani kérdés. 
Ha már ez ellen volt kifogása a bizottmánynak, nem 
mondhatta volna-e meg őszintén: azért tartjuk vesze-
delmesnek ez irányt ós különösen e könyvet, mert nem 
akarja a hat—hét éves gyermeket az urvacsorája, meg a 
sz. háromság titkaira meg egyéb ily dolgokra tanítani, 
melyektől az ember lelki üdvössége függ, hanem csak 
arra, a mit Jézus tett és tanított, még ebből is csak 
olyanra, a mit a gyermek megérthet. Hogy ezen kérdés 
felretéséből lett volna-e elvharc a ker. gyűlésen? nem 
tudom. És ha lett volna?! Nos, hát féljünk-e attól, nem 
az-e a jelszavunk, hogy győzzön a jobb?! hanem az, 
hogy maradjon a régi? Olyan korhatagnak tartja-e a bi-
zottság egyházunkat, hogy még ily csekély, a vallás-
oktatás módszerét illető kérdés is veszedelmére lehetne ? 
Tudja-e a bizottság, midőn elvek megítélésére és ujitó 
törekvések elfojtására érzi magát hivatottnak? tudja-e 
bizonyosan, hogy ő a tiszta igazság birtokában van ? vagy 
csak arról is meg van-e győződve, hogy ő a kertilet 
többségének akaratját teljesiti ? Ha meg van erről győ-
ződve, akkor mit fél a kérdés fölvetésétől? ők, a többség, 
leszavaznak bennünket, és elhatározzák, hogy csupán 
csak a káté szerint szabad vallást tanítani. Ha pedig 
történetesen mi volnánk többségben, a kik a vallásukta-
tást a kornak megfelelőleg reformálni akarnók, és erre 
nézve egyelőre, jobb nem létében, célszerűnek tartjuk 
Weber könyvét, — ha mi vagyunk többségbeu, akkor a bi-
zottság az ö elveivel nem a kerület képviselője, pedig 
annak kellene lennie; és eljárásával nem a ker. akaratát 
teljesíti, pedig azt kellene tennie. 

„. . . . oly könyvet, melynek rendelkezése kiszori-
rítani a kátét." 

No azt épen nem mondjuk, hogy Weber könyvével 
egészen ki akarnók szorítani a kátét, legalább a káté tar-
talmát illetőleg nem. Elismerem, hogy szükséges azt i s 
tanítani, ami a kátéban van, de nem ugy amint a ká-
téban van, ós nem kezdetül, hanem befejezésül. Kezdjük 
a vallásoktatást olyanféle tankönyvekkel, mint a Weberé, 
befejezhetjük aztán a káté dogmáival a confirmatióra való 
előkészítéskor. — De hát mégha kiszorítanék is a kátét 
az iskolából, oly nagy baj lenne-e az? Én azt csak ör-
vendetes haladásnak tartanám, mert ugy tapasztalom, 
hogy a káté a vallásoktatás és igy közvetve a vallásosság 
megölője. Meg sem is foghatom, mikópen ragaszkodhatok 
valaki annyira a kátéhoz, hogy e mellett minden mást fölösle-
gesnek, sőt károsnak tart, hogy H. J. ur csupán a k á t é 
védelme végett szükségesnek tartja három hasábos 
cikkben engem feke tére mosdatni, hogy még 
mikor kijelenti, hogy ő is szeretne jobbat, még akkor is 
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káté helyett ismét kátét kíván vallási tankönyvül. Hol 
van a kátéban a vallás ? hol van a fődolog ? Jézus szent 
életének dicső példája? talán ott a második hitágazatban, 
(mert egyebütt nincs szó Jézus életéről,) midőn a szegény 
gyermek elhadarja: Hiszek a Jézus Krisztusban, Istennek 
egyszülött fiában, ki fogantaték szentlélektől, születék 
szűz Máriától, kinzaték, stb ? vagy hol van szó Jézus vallá-
sáról, arról a mit ö a törvény és próféták summájának 
mondott, a szeretetről? vagy „azértvannak a tanítók..." 
A mely tanító Weber kis elbeszéléseiből nem tudja ki-
vonni az aláirt tanúságot, az bizonyosan a kátéba sem 
fogja belemagyarázni ami nincs benne. 

Vagy talán azért jobb a káté, mert kérdésekben és 
feleletekben van szerkesztve ? — Hogy a folyó beszédben 
írt tankönyvek célszerűbbek a kérdés és feleletekben írot-
taknál, ez a kérdés azt hiszem már el van döntve (1. egye-
bek közt a néptanítók lapja mult évi számait). Nem is 
igen irnak most már tankönyvül kátékat. Csak épen az 
egyházi téren maradjunk e tekintetben is még a mult 
században? Káté csak ügyetlen vagy rest tanító kezébe 
való, a ki vagy nem tud, vagy rest katekizálni, hanem 
bemagoltat kérdést és feleletet. — És aztán még ha jók 
volnának a káté kérdései és feleletei! — Nem az-e a ka-
tekizálás első főszabálya, hogy a kérdés oly világos le-
gyen, hogy arra ne is lehessen mást felelni, mint a mit a 
kérdező akar? Szeretném én látni azt a felnőtt és akadé-
miát végzett embert, a ki a káté kérdéseire azt felelné, a 
mi oda van irva feleletül. És mily feleletek! Egy-egy 
fél lap, oly kifejezésekkel, a miket a gyermek semmiképpeu 
meg nem érthet. És ezeket volna-e könnyebb magyarázni 
Weber egyszerű elbeszéléseinél? Nem csoda, ha az ilye-
nekkel kínzott gyermek elidegenedik vallástól és iskolától. 
És mégis a ki a kátét védi, az ítéli el Weber könyvét, a 
miért talán némely történetkéből „a tanúságok nem ter-
mészetesen folynak!" 

Azt is felhozza a bizottság és ujabban H. J. ur 
Weber könyve ellen és a káté mellett, hogy amaz nem 
„rendszeres egész", „pedig szükségünk van nekünk olyan 
kis kátéra, mely kisebb gyermekeinknek rendszeresen is 
tanítsa az erkölcs- és vallásigazságokat." Ezzel azonban 
csak maga ellen beszél, mert épen a kátéban nincs, We-
ber könyvében meg igenis van okszerű rendszer. Csodá-
lom, hogy ezt tagadhatja valaki, a ki .átta a könyvet. — 
Hogy nem „egész", hogy nem akarja a kezdő gyermeknek 
mindazt tanítani, ami a vallás körébe vág: ez csak előnye 
a műnek, mert nem kényszeríti a gyenge gyermeket olyas-
minek tanulására, ami nem neki való. Különben irt 
már Weber könyvének folytatását is felsőbb osztályok 
számára, ami az első részben hiányzik, megvan ebben, 
ami még ebben sem volna, azt pótolhatja a konfirmán-
dusok oktatása. 

Azt mondja H. J. ur: „Akarja tudni véleményemet ? 
szívesen: szeretnék jobbat." (Mindig örömmel veszem, ha 
H. J. ur véleményét velem közli, mert tudom, hogy tőle 
tokát tanulhatok, ĵelen alkalommal azonban ugy veszem 
szavait, mint a bizottmány nevóben mondottakat.) Tehát 

„szeretnék jobbat". Hisz épen ezt kérdeztem én mult íz-
ben is, hogy mit tart a bizottmány jobbnak? milyen le-
gyen az ő elvei szerint szerkesztett tankönyv ? de még 
eddig nem kaptam erre a kérdésre választ. Most meg ujab-
ban azt is vagyok bátor kérdezni: mi módon lehetne nálunk 
valamely ujabb, jobb mű általánosan elfogadott tankönyvvé? 
Azt mondja H. J. ur: „a hivatalos hatóságoknak nem fel-
adata positive kezdeményezni". Meglehet, Kovács A. ur 
kerületében nem, de én ugy tudom, hogy nálunk a „ker. 
könyvvizsgáló bizottmányok . . . (2. §.) feladata minden 
vallási és iskolai könyveket . . . megbírálni, valamint 
időről időre arról is gondoskodni , hogy . . . 
a népiskolák jó tankönyvekkel ellátva legyenek." Ugy 
hiszem, egyházi rendszerünk ezen szavai elég világosan 
feladatává teszik a bizottmányoknak a tankönyvekről 
való gondoskodást. Nem is lehet az máskép. Hátha 
egyesek sem tartják feladatuknak a kezdeményezést, akkor 
mi lesz ? Maradunk-e még száz esztendő múlva is a mostani 
tankönyveink mellett ? Egyesek áldozzanak-e időt, fáradságot, 
pénzt ujabb könyvek kiadására; kockáztatván azt, 
bogy a könyvvizsgáló bizottság visszaveti munkáját ? 
Hisz nem ismerjük a bizottság elveit! És aztán milyen 
könyvet írjon valaki ? olyat a milyen az eddigiek ? Ez 
felesleges. Vagy pedig kezdeményezzen valami ujat ? akkor 
meggyülik a baja a bizottmánynyal, mely mint a példa bizo-
nyítja., agyonfojtja azt, mert nem akar elvharcot idézni 
elő a ker. gyűlésen! Hát hogyan lehessen igy rosz tan-
könyveink helyett ujakat venni használatba? Vagy ugy 
tegyünk mint eddig szokásban van a konfirmándusok ok-
tatásánál, hogy minden pap vagy tanitó készítsen magának 
tankönyvet és azt írassa le nagy időpazarlással a gyer-
mekekkel, vagy pedig lenyomatva fogadtassa el gyüleke-
zetével ? Meg lehet tenni, hanem ez aztán még cifrább 
állapot ám, mint ha Weber Könyvének történetkéit két 
tanitó kétféleképpen magyarázza. Én bizony azt hiszem, 
hogy a kerületnek, vagy aí egyetemes gyűlésnek kellene 
pályázatot hirdetnie jó vallási tankönyvekre, vagy ha ezt 
nem teheti, legalább utasítani a könyvbiráló bizottmányt, 
(ha már ez erre utasítást vár,) hogy ha vannak jó tan-
könyvek, azokat ajánlja, ha mindjárt korszerűek, és a pae-
dagogia elvei szerint szerkesztvék is azok. 

Sokat lehetne még e tárgyról beszélni, és kell is, 
mert a dolog épen nem üres „handabanda", nem „lana 
caprina", hanem nagyon ie fontos. Mert hogy szükségünk 
van jobb vallási tankönyvekre, melyek a mostani okszerű 
tanmód kívánalmai, a neveléstan elvei szerint legyenek 
szerkesztve, s a melyekben vallás is legyen, ne csak dogma, 
az nem is kórdés. Az se lehet tehát mellékes dolog, 
milyenek legyenek ezen tankönyvek? Ez az én themám 
(nem pedig az, hogy én milyen ember vagyok), melyhez 
most ujabban az a kérdés járul, hogy mi a könyvvizsgáló 
bizottmány feladata és hatásköre? És épen mivel fontos-
nak tartom a dolgot, szívesen folytatom a tárgyhoz szóló 
eszmecserét, s köszönettel veszem, ha valaki felvilágosít, 
a miben tévedésben volnék; de a személyeskedéseket 
figyelemre nem méltatom. 



Jelenleg csak H. J. ur válaszára akartam megjegy-
zéseimet megtenni. Igaz, hogy az ő cikke válasznak épen 
nem kielégítő válasz, de némelyeket mégis megtudtam 
belőle. Megértettem belőle, hogy igazam volt, jól sejtettem, 
hogy a bizottmány nem barátja a korszerű újításoknak, 
sőt feladatának tartja az ilyeneket elnyomni; hogy csak 
a kátéban találja az üdvösséget és nem azért Ítélte el 
Weber könyvét, mintha azt rosznak tartaná, és nem is 

csupán az ítéletben felhozott, hanem egyéb, ott meg nem 
mondott indokokból. 

Legalább H. J. ur válasza ezeket bizonyítja. 
Több kérdéseimre azonban még nem kaptam felvi-

lágosítást, pedig szeretnék tisztába jönni, azért várom a 
választ. 

Turcsányi Andor. 
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Az egész yilág presfoyteriauus szerkezetű 
egyházaihoz. 

A presbyteri szervezetű egyházak, bár különböző 
nevek alatt, az egész föld kerekségén el vannak terjedve, 
hazájok nem csak Európa és Amerika, hanem Ausztrália 
is, valamint, Ázsia és Afrika missói mezei. Ha mindezen 
egyházakat egy egyesületnek tekinthetnők, talán az egész 
világ legnagyobb protestáns egyházát alkotnák. De jelenleg 
semmi látható kötelék nem egyesíti őket, sem társi sem 
közös működési összeköttetés. Ujabban azonban többek 
előtt különböző országokban egyidejűleg, azon gondolat 
merült fel, hogy jó lenne, ha mindazok, kik a presbyteri 
egyházszervezet hivei, — jól ismert s az összes egyház 
különböző ágazataiban meglevő átalános érdekükkel ösz-
hangzólag, — utakról és módokról gondoskodnának, hogy 
formális érintkezésbe jöhessenek egymással nagy céljaiknak 
együttes működés általi előmozdítására. 

A szándék nem az, hogy az egész világ összes 
presbyteri egyházai egy szerves egyesületet alkossanak. 
Világos, hogy egy zsinat (General Assembly) előnyösen 
nem kezelhetné oly roppant területen fekvő tartományok 
egyházainak belügyeit, mint a milyenek Svájcz, Német-
ország, *) Franczia- Angol- Skótország, Irland, Wales, 
Australia, az Egyesült Államok és Canadu egyházai. — 
Nagy jogsérelmek állhatnának elő bármily olynemű kí-
sérletből, melynek célja volna ezen különböző tartományi 
egyházak raját ügyeinek kezelésébe beleavatkozol ; mert 
az egész egyháztörténet ázt mutatja, hogy nagy veszélyek-
től lehetná tartani, ha egy oly központi hatalom állítat-
nék fel, mely, nagyon hihetőleg, a helyi egyházak és 
egyesek szabadságába s jogaiba beleavatkoznék. E mellett 
a presbyteri egyház némely ágazatainak nagyszerű törté-
neti múltja van, melyhez az illetők előszerettel ra-
gaszkodnak ; mig másrészről némelyek kötelességüknek 
tartják bizonyságot tenni oly igazságokról, melyeket mások 

*) Talán elnézhetjük a távol Amerikában élő hitrokonaink-
nak, hogy hihetőleg „Németország" ala foglalják az Osztrák-Ma-
gyar birodalmat is. Olyanforma ez, mint ha pl. mi is Canadát 
egyszerűen „Amerika" név alá foglaljuk. A forditó. 

inkább mellékesnek tekintenek. Ily körülmények közt nem 
arra kérjük az egyházakat, hogy külön létüket egy nagy 
egységes szervezetbe olvaszszák; hanem csak arra, hogy 
tegyék érintkezésbe magukat a nagy presbyteri család 
egyéb tagjaival, az egyház javáról és az isten dicsőítésé-
ről való tanácskozás érdekében. 

Az egyesüléshez való csatlakozásra fel lenne jogo-
sítva minden egyház, melynek presbyteri szervezete van, 
s melynek vallástétele (Creed) a reformált egyházak 
Consensusával összhangzó. Semmi uj vallástétel 
vagy formula nincs szándékba véve. 

Már több helyen formális lépések is tétettek a 
presbyterianusok ezen egyesülésének valósítására. Jelesül 
e tárgy eléje terjesztetett az 1872-ben Philadelphiában tar-
tott nagy gyűlésnek, mely a skót reformáció háromszá-
zados emlékét ünnepié. Az amerikai Egyesült Államok 
presbyteri egyházának 1873-i zsinata egyhangú határo-
zatokat hozott a presbyteri egyházak egyetemes zsinata 
(Oecumenical Council) érdekében, s egy bizottságot ne-
vezett ki határozatainak foganatosítására. Ugyanazon évben 
az irlandi presb. egyház zsinatja hasonló határozatokat 
hozott; és kész e célból más egyházakkal csatlakozni. 

Azon bizottság, melyet az amerikai Egyesült Államok 
presbyteri egyházának zsinata kiküldött, — tekintettel az 
óhajtások ez összetalálkozására, — felhasználta azon jó alkal-
mat, melyet az Evangelical Alliance 1873-ban New-York-
ban tartott értekezletén annyi presbyterianus lelkésznek 
és presbyternek együttléte szolgáltatott, s egy gyűlést 
hívott ossza az e tárgyra vonatkozó nézetek egybevetése 
céljából. E gyűlés oktober 6-án tartatott meg. Mintegy 
150-en voltak jelen e gyűlésen, egymástól messze-távol 
eső országok különböző nevü presbyteri egyházainak hivei: 
az Egyesült Államok és Canada fő presbyteri egyházaiból ; 
Angliából, Skóciából, Walesből, Irlandból; Olasz és Né-
metországból. *) E gyűlésen, melyet a szivek örömteljes 
nyilatkozatai töltöttek be, — a következő egyhangú ha-
tározatokat hozták: 

*) Az alliance francia-nyelvű küldöttei mással voltak ez este 
elfoglalva ; de azután egy velők tar tot t külön gyűlésen nagy öröm-
mel fogadták e dolog megindítását. 



1. A mennyiben az amerikai Egyesült Államok 
presb. egyházának zsinata, s az irlandi presb. egyház 
zsinata, legutóbbi ülésein határozatokat hozott a presby-
teri egyházak egyetemes zsinata érdekében: mi, kiket 
jelenleg a Gondviselés összehozott, s kik a presbyterianus 
család különböző ágaihoz tartozunk, szivünkből üdvözöljük 
ezen a különböző országokbeli presb. egyházak főzsinatára 
(General Council) vonatkozó törekvéseket. 

2. A következő urakból *) bizottság alakul, mely-
nek feladata lesz érintkezésbe tenni magát egyesekkel 
ugy mint testületekkel, hogy ki tudja a presbyterianusok 
érzelmeit egy ily szövetségi zsinatot (Federal Council) 
lletőleg; és hogy belátása szerint lépéseket tegyen ez 
ügy előmozdítására. 

3. E bizottság felhatalmaztatik, hogy, a mennyire 
lehetséges, együttesen működjék az irlandi presbyterianu-
sok s az amerikai Egyesült Államokban levő presbyteri 
egyház zsinataival. 

Az ekként megalakúlt bizottság tagjai mélyen érzik 
a reájok nehezülő felelősség terhét. Bizton hiszik ugyan, 
hogy ügyök nemes s elég népszerű arra nézve, hogy 
isten segítségével sikert arasson ; mégis félnek, hogy va-
lamikép oly lépéseket ne tegyenek, melyek ez annyira 
nemes vállalatot kockáatathatnák. Ezért minden eljárásu-
kat a mennyei bölcseség vezérlete alatt óhajtják megin-
dítani s tovább folytatni. — Előleges tervezetük egyelőre 
csak abból áll, hogy a következő kérelmet terjesztik az 
egész világ presbyterianus testületeihez : 

1. Fejezzék ki annak módja szerint 
ez ügy iránti helyeslésüket. 

2. Alakítsanak egy bizottságot, hogy 
az személyesen vagy levelezés által tegye 
magát érintkezésbe más presbyteriánus 
egyházak bizottságával oly célból, hogy 
előkészületeket tegyenek a különböző 
egyházak képviselőiből alakítandó gyűlés 
vagy összejövetel létesítésére, mely gyű-
lés azután szervezné magát, s megállapí-
taná jellegét s cselekvésének útjait és 
módjait 

A bizottság tagjai felhívják az illetők figyelmét 
azon előnyökre, melyeket isten segítségével a tervezett 
egyesüléstől várni lehet:4 

1. Felmutatná az a világ előtt a presb. egyházak 
nagy családjának a lényegben való s a csekélyebb elté-
resek mellett teljesen megállható egységét. 

2. Nagy befolyása lenne a gyenge s létükért küzdő 
egyházak emelésére s erősítésére, midőn azok látnák, 
hogy egy nagy testület tagjai. Az európai continens 
protestáns egyházainak pl. nagy szükségök van kedvezőbb 
helyzetben levő egyházak rokonszenvére s támogatására. 

3. Alkalmat adna ez oly egyházaknak, melyek a 
szerves egyesülésnek nem barátjai **) az egyház egységében 

*) A bizottság tagjainak nevei e felhívás alatt olvashatók, 
**) A felhívás i t t az u. n. congregationalistákra s ilyen-

félékre céloz. A fordító. 

való hitöknek nyilvánítására s arra, hogy kifejezzék test-
véri érzelmeiket azok iránt, kiket szeretnek, mialatt kü-
lönleges bizonyságtételükhöz mégis ragaszkodhatnának. 

4. Minden presbyteri egyház megismerkednek a 
testvér-egyházak alkotmányával s működésével, s egymás 
iránti érdeklődésűk ez arányban caak növekednék. Sokan 
ez uton egyik-másik egyháznak oly jeles oldalaival ös-
merkednének meg, melyeket aztán magukhoz is átven-
nének. 

5. Ily módon az egyházak egyesülhetnének az 
igazság érdekében s az uralkodó bűnök ellen; mint pl. 
a vasárnap megtartásának védelmére, továbbá, hogy a 
pápaság alattomos törekvéseinek, különösen a nevelés 
terén, ellenálljanak, s hogy harcoljanak a különböző for-
mákban jelentkező hitetlenség ellen. 

6. E concilium, a nélkül hogy az egyházak szabad 
tevékenységébe avatkoznék, — észszerűen kioszthatná az 
evangeliumi munkát azon nagy mezőn, „mely a világ", 
mindegyiknek kijelölvén egy kört, megelőzvén két gyü-
lekezet (congregation) felállítását ott, hol egy is elengedő, 
vagy két missió-állomás létesitetését ugyanazon egy he-
lyen, mialatt száz meg száz hely a nélkül van. Ily uton 
az egyház jövedelmeiből sokat meg lehetne gazdálkodni, 
s erejét nagy vállalatokra összpontosítani. 

7. Bebizonyítaná ez egyesülés a keresztyén világnak 
a presbyteri rendszer működésében nyilvánuló eme nagy-
szerű tényeket: hogy e rendszer észszerű alkotmányánál 
fogva összefér az államhatalom bármely formájával; hogy 
eljárásának egyszerűségénél fogva alkalmazható a földön 
levő egyház minden föltételeire, s hogy,— ép ugy távol le-
vén a szabadosságtól mint a fenhéjázástól—leginkább kész 
elismerni az Összes hivők rokonságát. 

8. Föltüntetné a presbyteri egyházak kiterjedését 
és erejét, s igy eredménydus ellenállást fejtene ki a pápa-
ság és ritualismus kizárólagos törekvései ellen. 

9. Egy.ily conciliumból, meg lévén az szentelve s 
lelkesittetvén a Megváltó jelenléte által, — miként egy szív-
ből, a szellemi életnek uj forrásai buzoghatnának elő, 
melyek az egyház minden tagját szorosabb összeköttetésbe 
hoznák isteni mesterével, minden tagban melegebb sze-
retetet költenének felebarátjai iránt a mester érdemeiért, 
minden tagot ösztönöznének, hogy összes tehetségeit ben-
sőbb odaadással szentelje a mester müvére! 

Howard Crosby, D. D., L. L. D., a new-yorki 
universitas cancellárja. Dawson J. W., Canadában 
a montreali Macgill-collegium főigazgatója. Paxtóu 
Vilmos, D. D., az amerikai Egyesült Államok presb. 
egyházának lelkésze New-Yorkban, Ganse H. D.. az 
amerikai? reformált] egyház lelkésze New - Yorkban. 
Howell P o w e 11, a „walesi presb. egyh." lelkésze 
New-Yorkban. Grand lienard H. L., a „francia ev. 
egyh." lelkésze New-Yorkban. Hall János, D. D., 
az amerikai presb. egyh. lelkésze New-Yorkban. Gregg 
Dávid, a reformált presbyteri egyh. lelkésze New-
Yorkban. Ormiston Vilmos, D. D., az amerikai ref. egyh. lel-
késze New-Yorkba B o m b e r g e r J. H. A„ D. D., az egye-



sült államokbeli ref. egyh. lelkésze Lancasterben. 
Murray Jakab, D. D., a brit északamerikai alsó 
tartományok presb. egyházának elnöke. Mathews 
G. D. New-Yorkban, az egyesült presb. egyház titkára. 
Mc Cosh Jakab, D. D., L. L. I)., a new-jersey-i 
collegium presidense Princetonban. 

New-York. 1874. 

B E L F Ö L D . 

Az erdélyi ref. egyli.-kerületnek april 12. és kö-
vetkező napjain tartott közgyűlése. 

Az erdélyi ref. egyháznak ez a harmadik közgyű-
lése, mely az 1871. évben elfogadott uj egyházszervezet 
értelmében összeült. Szükségesnek tartjuk mi is megis-
mertetni lapunk olvasóival e gyűlés fontosabb tárgyait az 
Erd. Prot. Közlöny tudósítása alapján. A gyűlést apr. 12-én 
gr. Mikó Imre világi elnök nyitotta meg egy rövid velős 
beszéddel, melyben üdvözölve s a nagyfontosságú tárgyak 
komoly megvitatására felhiva a jelenlevőket, a többek közt 
ezeket mondja : 

„Ma, uraim, Európaszerte egy nagy mozgalom in-
dult meg, melynek hovafejlődése még most beláthatat-
lan. Vallásos mozgalom az, a mely noha az idő szerint 
más vallásos felekezetbeliek létét zavarja csak meg, s 
noha a kor előhaladott szelleméből indulván ki, a köz-
elismerésre jutott kölcsönös jog-tisztelet alapján remélhet-
jük, hogy egyházunkat egyenes megtámadással nem 
fogja veszélyeztetni, mégis méltó aggodalmat szül aziránt, 
ha valyon azok az ellentétek, melyek e mozgalom folytán 
az állami és egyházi hatalmak közt érvényesítésre töre-
kesznek, nem fognak-e oly megoldásra vezetni, a mely a 
mi egyházunkra is megrázólag hathat vissza. Nem mond-
hatni ugyan, hogy a veszély jelen van, de a veszély le-
hetőségét nem lehet tagadni. Az okosság azt parancsolja 
hogy e lehetőséggel szemben előre gondoskodjunk, hogy 
az előre látott eshetőség készületlenül ne találjon." 

„Nézetem az, hogy e tekintetben ez idő szerint első 
kötelességünk arra törekedni, hogy bensőleg megeiősöd-
jünk. Erre pedig legbiztosabb eszköz az az egyetértés, 
mely a közórzületből származva: a „salus reipublicae 
suprema lex esto" jelszót tűzi zászlójára." 

A lelkes éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd után 
az egyházi képviselők igazoltatván, az egész gyűlés testü-
letileg templomba sietett, hol Nagy Péter püspök ihletett 
imája után Szász Gerö kolozsvári esperes tartott egy 
költői hasonlatokban és erős érvelésben gazdag beszédet 
Pilátusnak eme szavai felett : „micsoda az igazság?" 

A tulajdonképeni tárgyalás april 13-án vette kezde-
tet, midőn a kisebb fontosságú ügyek elintézése után a n.-
eiyedi főtanoda ügyei megvizsgálására kiküldött bizottság 
jelentése olvastatott fel. A jelentés nagyon szomorú képet 
ad a főtanoda vagyonának eddigi kezeléséről. Kitűnik 
ebből ugyanis, hogy némely jószág jövedelméről 6 év óta 

nincs rendes számadás, némely birtok aránylag igen ke-
veset jövedelmez, sőt a kezelési költségek a jövedelem 
nagy részét felemésztik ; elhanyagoltattak az ideigl. bér-
szerződéseknek rendesekké átváltoztása, mi miatt a főiskola 
vagyona nagy károkat szenvedett. A gyűlés a jelentést 
tudomásul vévén, b. Kemény Gábor indítványára egy 
bizottságot küldött ki, hogy a jövőben való vagyonkeze-
lésre nézve véleményt adjon. Valóban szomorú dolog, hogy 
prot. egyházunk e leggazdagabb intézetének vagyona oly 
lelkiismeretlen kezek vezetése alatt hagyatott éveken ke-
resztül ! Óhajtjuk, hogy a bizottság minél helyesebb ós 
oly módokat találjon, melyek által a főiskola vagyona 
biztosítva legyen. 

Tárgyaltatott továbbá a kolozsvári egyházmegyének 
gondnok-választás iránti fölterjesztése, mi élénk eszme-
cserére adott alkalmat s a gyűlés legérdekesebb mozzana-
tát alkotá. A kolozsvári egyház ugyanis 1854-bea, midőn 
a theol. fakultás Enyedrői áttétetett, s házassági ügyek 
elintézésére felhatalmaztatott, s ennek folytán oly jogokkal 
birt s oly kötelezettségeket hordozott, melyek csak egy 
tractust illetnek meg. Most tebát a kolozsvári egyház 
kérelmezi a közgyűléstől, hogy miután gr. Teleki Domokos 
szavai szerint: bir az egyh.-megye 99 kellékével, adassék 
meg neki a 100-ik is — választhasson főgondnokot, annyi-
val is inkább, minthogy évek hosszú során át ugy tekin-
tetett mind a püspök, mind az egyházkerületi közgyűlések 
által, mint egyházmegye, s a tractust illető jogokat és 
kötelességeket gyakorolta is. E folyamodvány ellen Nagy 
Péter püspök szólalt fel, hosszas beszédében azt bizonyít-
gatván, hogy a kolozsvári egyház püspöki vizsgálat alatt 
álló ecclésia, s hogy mind a püspök, mind pedig az egyh.-
ker. közgyűlés ilyennek tekintette azt. De miután többen 
szólaltak fel, fejtegetvén a kolozsvári egyház jogos kíván-
ságát: 20 tag kívánsága szerint titkos szavazás rendelte-
tik el, melynek eredménye az lőn, hogy a jelenvolt 126 
tag közül 92 „igen"-nel, 34 pedig „nem"-mel szavazott, 
minek folytán a főgondnok választása 58 szótöbbséggel el-
fogadtatott. 

Az apr. 14-iki ülésnek legfőbb tárgyát képezte a 
püspöki jelentés, melyben felemlittetik azon valóban szo-
morú tény, hogy a betöltetlen papi állomások felette 
nagy számmal vannak s még több mint 100 népta-
nítói állomás van üresedésben. E bajon segítendő, indítvá-
nyozza, hogy a n.-enyedi képezde uiból szerveztessék s kellő 
tanerőkkel láttassák el. Szomorúan constatálja továbbá 
azon tényt, hogy a halálozások megdöbbentő mértékben 
szaporodtak ; 1872-ben általánosan 1400-al, 1873-ban már 
egy egyh.-megyében 2000-el multa felül az elhunytak 
száma a szülöttekét. Ezután az ig. tanács működéséről 
szóló jelentés tárgyaltatott, melyből kitűnik, hogy az ig. 
tanács a novemberi gyűlés óta 16 ülést tartott s 534 ügy-
darabot intézett el; a 14000 frtnyi államsegélyből 7000 
forintot a központi igazgatásra megtartván, a többit a szük-
séghez képest kiosztotta. Részletesen szól ezután a főtano-
dák s a püspöki vizsgálat alatt álló egyházak pénztári 
számadásai megvizsgálásának eredményéről, az iskolák 



ügyében tett inté zkedéseiről, örömmel emiitvén fel, hogy a 
papi, tanitói javadalmak szaporítása ügyében ujabb időben 
nagy buzgóság fejtetett ki. Mind a püspöki, mind az ig. 
tanács jelentése egy bizottságnak adatott ki az azokban 
foglalt indítványok iránti véleményezés végett. Tárgyalás 
alá került továbbá a jus dispensandi ügyében kiküldött 
enquete bizottság jelentése, valamint az egyetemes con-
vent jegyzőkönyvére vonatkozó véleményes jelentés is, 
melyek mind egy-egy bizottságnak adattak ki véleményes 
javaslat készítése végett. Ezután az ig. tanács a moldva-
oláhországi misióra vonatkozó jelentésót terjeszti elő, 
mely ki emeli, hogy a moldva országi magyar prot. egy-
házak legnagyobb része kész az erdélyi ref. egyh.-kerü-
lethez csatlakozni; ennélfogva szükségesnek látja az ig. 
tanács egy 4 tagu bizottságnak Moldva-Oláhországba oly 
célból leendő kiküldetését, hogy ezen bizottság az ottani 
egyházakat meglátogatva, ismerkedjék meg azok álla-
potával s a teendő intézkedésekre nézve véleményes je-
lentést terjeszszen be. Végre e jövő közgyűlés határidejéül 
pünköst utáni vasárnap, helyéül pedig Kolozsvár tüzetett 
ki. A gyűlés azonban még nem végződött be. 

A tiszántúli ref. egyházkerület ez évi 
második közgyűlését april 18., 19. és 20. napjain tartotta 
meg, Révész Bálint superintendens és gr. Dégen-
f e 1 d Imre főgondnok urak elnöklete alatt. A közgyű-
lést megelőző napon a lelkészképességi első vizsga kie-
légité sikerrel ment végbe. A gyűlés fontosabb tárgya 
közül a „Debrecen" után a következőket emiitjük meg. 
A karcagi papválasztást, a mely körül az egyháztanács 
kissé hanyagul járt el, érvényesnek nyilvánította ugyan 
az egyházkerület, de az eljárás felett rosszalását fejezte 
ki. A d e b e 1 i á c s i lelkész, a hivek kérelmére, hiva-
talából elmozdittatott. A hódmezővásárhelyi egyik lelkész, 
Karancsi Dániel, ellen beadott vádak alaptalanoknak tűn-
vén ki, az illető lelkész azok alól felmentetett. A nagy-
varsányi lelkészválasztást megsemmisítő egyházmegyei ha-
tározat érvénytelennek jelentetvén ki, a megválasztott 
lelkész, Fekésházi Gyula, hivatalában megerősíttetik. A 
derecskei kettős papság ügye az egyházmegyéhez azon uta-
sítással tétetett át: kérdeztessék meg az illető egyház-
község, — akarja-e a kettős papságot olyformán, hogy 
mindkót pap részére tisztességes s az eddigit megköze-
lítő fizetést adjon? A nyüvedi lalkész az ellene beadott 
vádak alól felmentetett. A tiszaadónyi egyháztól tem-
plomi székper került szőnyegre, a melyre nézve a „Debr." 
helyesen jegyzi meg, miszerint korunk gyalázata, hogy 
még ilyenek is fordulnak elő. Ivérsemlyénnek anyaegy-
házzá alakulása jóváhagyatott. A tanitóképességi vizsgák-
ról beadott jelentés szerint megvizsgáltatott 12 tanitó, 
ezek közül 3 kitűnő, a többi elegendő sikerrel tette le a 
vizsgát; a vizsgáló bizottság egyszersmind többrendbeli 
javaslatot terjesztett elő, melyek közül a többi közt elfo-
gadott s az egyes egyházmegyéknek utasításul adatott, 
hogy azok az 1868. előtt megválasztott tanítók részére 
tanitóképességi igazolványt állítsanak ki, hogy ennek 

hiánya miatt zaklatásnak ne legyenek kitéve. A főiskolai 
quaestori hivatal felállításáról a bizottsági javaslat még 
nem készülvén el, ez ügynek tárgyalása a közelebbi köz-
gyűlésen vétetik elő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A ceglédi ref. egyliáz egyik fiatal, buzgó taní-

tója, Bori Mihály, f. hó 19-kén virradóra rövid be-
tegség után elhunyt. Béke hamvain! 

* A bukaresti ref. magyarság 4 osztályú elemi 
iskolát akar építtetni. Ennek csak egy szárnya többe 
kerül 2000 aranynál, de reá az egyház legnagyobb buz-
galma mellett sem fordíthat többet 550 aranynál. Erre 
a célra a magyar király 100 aranyat ajándékozván, most 
már 650 arany, vagyis körülbelül 3445 o. é. frt. van 
együtt. Hol van még 1350 arany, vagyis 7155 frt? 
Bármily fonákul megy a missio dolga, azért maga az 
ügy megérdemli a segélyezést, s derék volna, ha a vagyo-
nos magyarok királyuk példáját követnék. Tavaly az 
itteni magyar olvasókörök: „Hunnia" és „Magyar iparos-
egylet", továbbá a „Magyar temetkezési társulat" egye-
sülvén „Magyar társulat" cim alatt, 1500 db. aranyon 
szép házat vett. Ezt az idén kibővítette egy tágas terem-
mel, ahol nemcsak fölolvasásokat, hanem bálokat is ren-
dezhet. A mult télen a szűkebb helyiségben is többször 
tartattak szavalati estélyek. A magyarság és a protes-
tantismus érdekében csak előre ! 

* Svájc alkotmányának revisióját, vagyiá az 
1848-ban alkotott foedaialis alkotmány módosítását a 
mult vasárnap vagyis april 19-én a nagy többség 
(319,000 svájci polgár és 14 kanton, szemben 168,000 
polgárral s hét kantonnal) elfogadta. Ezen ui alkotmány 
szerint: megszüntettetik az egyházi bíráskodás, az anya-
könyvek vezetése polgári hivatalnokokra bizatik, a hit és 
lelkiismeretbeli szabadság biztosíttatik ; a kötelező és in-
gyenes oktatás teljesen felekezet nélkülivé tétetik, és ki-
zárólagosan állami felügyelet alá helyeztetik; uj püspök-
ségeket, rendet vagy kolostort alapítani ezentúl csak a 
szövetségi hatalom engedelmével lehet. 

* Nagy-Rőcén az ev. egyház elhatározta, hogy 
évenkint négyszer magyar isteni tiszteletet fog tartani. 
Husvét-másodnapján (apr. 6.) tartatott az első magyar 
isteni tisztelet az itteni egyházban. A Murány-, 
Jolsva- és Ratkóvölgyéről számos előkelő család jelent meg, 
és a helybeliekkel egyesülve zsúfolásig megtöltötték a 
templomot. Az egész mivelt közönség olykép vett részt 
a vallásos éneklésben, hogy az ember egy tiszta magyar 
városban ós egyházban képzeló magát. Cékus István 
superintendens ez ünnepélyre Glauf Pál segédlelkészt 
küldötte ki, aki jeles beszéde s kitűnő előadása által a 
híveket mintegy magasabb szellemi világba emelé. Az 
isteni tisztelet után a városházán közebéd volt, azután 
kirándultak a helybeli kies fürdőbe; a közörömben osz-



tozott a város egész intellígentiája, közte a közbecsülósben 
álló r. kath. lelkész és a tanitó is. — Mi ebből az örven-
detes eseményből azt vesszük ki, hogy ütött a 100 és 
egynehány tanulóval nyomorgó pánszláv rőcei gymnásium 
végórája, s Zólyom vármegyének ez intézet megszüntetése 
tárgyában a magyar kormányhoz intézett kérelmét előbb-
utóbb Gömör v. m. vagy Rőce elégiti ki azzal, hogy a 
haza, saját s a protestantismus érdekében egy szép reg-
gelen megmagyarizálja, s ezzel virágzóvá emeli az isko-
lát. ügy legyen! 

* Kaulbach a közelebb elhunyt genialis művész 
neve ismeretes mind azok előtt, kik Münchenben, vagy a 
berlini uj Muzeumban megfordultak. Egy élő cáfolata 
volt ő a kathol. irók azon fonák állitásának, hogy a mű-
vészetnek a protestantismus megölője. Kaulbach Nérója, 
Luthere, Hunnok harca stb. mind ellenkezőt bizonyítanak. 
De különösen figyelmet érdemlő utolsó képe, mely a 
művész szellemét eléggé jellemzi, de egyszersmind a 
melyet, ugy tekinthetünk, mint korunk szellemének, s intő 
szavának egy haldokló genie által való tolmácsolását E kép a 
„Der heilige deutsche Michel" cimü rajz. A mester e 
kepén nagy előszeretettel dolgozott és sajátkezüleg irta rá» 
hogy a „vitéz német nemzetnek ajánlja." A képen a pá-
pa, a francia császár és fia s végűi jezsuiták láthatók, 
kikre Mihály arkangyal, a németek védszente, fenyege-
tőleg emeli pallosát. Kaulbach, halála előtt két héttol 
fejezte be e rajzot, s attól fogva máson nem dolgozott, 
mintha maga akarta volna, hogy e kép utolsó müve 
legyen. 

* Gyászhír. Takács Pál, pestmegyei csiktarcsai 
ev. tanitó s községi jegyző, f. hó 14-ón háromnapi szen-
vendés után, 66 éves korában jobb létre szenderült. 
A boldogult született 1808-ban Lekenyén Gömörme-
gyében. Iskoláit Rozsnyón és Sáro3-Patakon végezte, 
theologiai tanulmányait pedig Eperjesen folytatta, miköz-
ben a fóthi ev. leányegyház által tanítóul meghivatott, mely 
meghívást követve, egyháza szeretete s tisztelete között 
két évet töltött; majd Tápio-Szt.-Mártonban hasonló hi-
vatalban s szeretetben 12 évig működött. Itt érte az aszódi 
egyház bizalma, hol 7 évig viselte ernyedetlen szorga-
lommal a tanitói hivatal nehéz kötelességeit, hogy azokat 
még nehezebbekkel felváltsa, elfogadván 1849-ben a csik-
tarcsai egyház és község tanitói és jegyzői hivatalra való 
meghívását, mely kétféle hivatalt kettős lelkesedéssel s még 
aggkirában is fiatal erővel s buzgalommal 25 évig vitte. 
Temetése folyó hó 16-dikán nagy közönség jelenlétében 
ment véghez, mely alkalommal Dubovszkv Náudor r.-
kereszturi lelkész s a cinkotai ev. iskolaiárás körlelkésze 
ravatala fölött szónokolt. Béke hamvaira! Dubovszky 
Nándor, lelkész. 

IRODALOM. 
* Steinacker Gusztáv, buttelstedti lelkész, ki mint 

magyar iró, de különösen mint a magyar irodalomnak 
külfö'dön ismertetője s mint a magyarországi nőnevelés 

egyik elsőrendű bajnoka nem csekély érdemekkel bir, — 
közelébb „Ungarischer Lyriker" cim alatt egy 
nagy anthologiát ad ki, melyben Kisfaludy Sándortól 
kezdve a legújabb korig 76 költőtől 200 költeményt -szán-
dékozik bemutatni a német közönségnek. Munkáját iro-
dalomtörténeti bevezetéssel és életrajzi jegyzetekkel is 
ellátja. Függelékül tizenkét kitűnőség életrajzát fogja 
közleni. Előfizethetni a gyűjteményre a fordítónál, Pes-
ten a Grill-féle könyvkereskedésben 1 frt. 50 krjával. A 
munka jövedelmének fele része a magyarországi koleraár-
vák segélyezésre fordittatik. Steinacker anthologiájának 
főjelentőségét mi abban látjuk ugyan, hogy a külföld 
megismerkedik belőle költészetünk fejlődésével, jelen 
állásával; de azért ez nem zárja ki azt, hogy e munkát 
saját németajkú polgártársainknak is figyelmükbe ne 
ajánljuk. Ajánlhatjuk pedig már megjelenése előtt, láttat-
lanban azért, mert tudjuk, hogy Steinacker nyelvünket 
bírja s mint német iró kitüno tolláról ismeretes, fordítá-
sának sikerében tehát megbizhatunk. 

* Id. Zeyk Miklós hátrahagyott irományai. Össze-
szedte és kiadja Zeyk Ádám. I. kötet. Budapest, Tettey 
Nándor és társa. Mindkét kötet előfizetési ára 5 frt., 
bolti ára 6 frt. lesz. E diszes kiállítású munka, melynek 
megjelenését a sajtó már előre is örömmel jelezte, Zeyk 
Miklósnak, e kitűnő tudósnak eszméit tartalmazza szak-
gatott, sokszor ép e miatt az olvasó előtt nem egészen 
érthető jegyzetekben. Zeyk Ádám mindenesetre jó szolgá-
latot tett volna mind a megboldogult tudóá emlékének, mind 
pádig a tudós jegyzeteit tanulmányozó olvasónak, ha az 
egyes, helyi vagy személyi vonatkozással biró eszméket 
röviden interpretálta volna. Különben Zeyk Ádám elis-
merést érdemel magáuak a munkának összeállítása és 
sajtó alá rendezésiért. 

* A „Hasznos Mulattató" 9-dik füzete érdekes 
tartalommal megjelent. 

* Az „Egyházi Reform" 4-dik száma megjelent. 
Tartalma: Néhány szó az uj bibliafordításról. Dr. K o 
vács Ödön ós Keresztes József. Az egyház 
és állam közti viszony É.-Amerikában. Breviárium Ro-
manum. Egyházi szemle. Egyházi beszéd Péld. 10. 7. 
Trsztyenszky Gyula. 

* A „Nyelvőr" 4-dik füzete megjelent. Tartalma: 
Az összehasonlító magyar nyelvtudomány nevezetéhez. 
Hunfalvy P. Befejező megjegyzések Imre Sándor 
pályamunkájára. V o 1 f. A „be" másod értékű használata. 
Komárom y. A nyelvújítás az összehasonlító nyelvtu-
dományban. S t ei n er. Nyelvtörténeti adatok. Lőrinc. 
Adatok a nyelvújítás történetéhez. F i s c h e r. Iker 
szók. Ihász. A magyar nyelv a hírlapokban. S t e i n e r. 
Nyelvtudományi irodalom. S t e i n e r. Idegen csemeték. 
Steiner. Turcsányi. Ferenci. Kérdések 
és feleletek. Nyelvhagyományok: Kaszárnyai szók. Lint-
n e r. Mondokák. S o m 1 y a i. P a p p. Mester műszók. 
B a 1 1 a g i A. Gúnynevek. Turcsányi A. stb. 

* A nyíregyházi ref. uj templom alapkőletételi 
ünnepélyén 1873. máj. 22-kén elmondott ima és beszé-



dek egy kis, 22 lapos füzetben megjelentek s hozzánk 
csak most — majdnem egy teljes évre megjelenósök 
után — beküldettek. A füzet, melynek ára 30 kr., Ré-
vész Bálinttól egy imát és egy beszédet s Lukács Ödöntől 
egy beszédet tartalmaz. 

* Uj zenemű. Táborszky és Parschnál megjelent: 
A n g o t -négyes. Zongorára szerzé Mttller Ottó. 
Ára 60 kr. 

ADAKOZÁSOK. 

Adakozások a pesti prot. árva házra. 
Veres Benő komiósdi reí. lelkész ur 2 ftot, 

e következő sorok kiséretóben: Nagytiszteletü ur ! A ke-
resztyéni vallásosságnak és benső hitéletnek Isten előtt 
kedves illata a buzgó ének és ima, miket ember az Örök-
lényhez lélekben s igazságban emel, ós kedves izü gyü-
mölcse a szeretet jótékonysága, njit a szegények és 
ügyefogyott árvák iránt gyakorol. E szent meggyőződós-
ben tettek le a legközelebbi virágvasárnapou kezeimhez 
1 tit 40 kr. o. ó. a komiósdi ev. ref. egyh. újonnan confir-
máltjai, kik az úrban való szeretet szent közösségéhez sora-
koztak, — név szerint: Veres Benő 20 kr. Nagy József 
10 kr. Bakocs János 10 kr. Gergó Kata 10 kr. Vajda 
Páni 20 kr. Nagy Rebeka 20 kr. Matáuy Rebeka 20 kr. 
Peti Kata 10 kr. Kis Erzsébet 10 kr. Kovács Kata 10 
kr. Öiszesen 1 frt 4.0 krt o. é., küldő által kiegészitve 
2 frtra. 

Sántha Károly ev. leik. ur a veszpr.-p a 1 o t a i 
evang. gyülekezet rószéríl 2 frt, a confirmált gyermekek 
részéről 3 frt., összesen 5 frtot. 

Gaál György köröshegyi ref. leik. ur a kö-
zelebb confirmált növendékek részéről 1 frt 40 krt, saját 
részéről 60 kr.; összesen 2 frtot. 

Antal Dienes ref. leik. ur a szalafői egyh. 
részéről 6 frtot. 

Filó Tihamér és Csák Imre a szentesi 
reform, iskola azon növendékei között, kik ez évben con-
firmáitattak, gyűjtöttek, beküldtek 3 frt 67 krt. 

Molnár István r i ny a-s z t.-k i r ál y i elő-
imádkozó 1 ftot, melyhez adakozott a következő 4 con-
firmandus u. m. Bali Ferenc 20 kr. Nagy Samu Erzs. 20 
kr. Külső Szél Kata 30 kr. Szél KataL 20 kr ; az egy-
ház 10 kr. 

Kovács József görgetegi ref. leik. ur a con-
firmatio alkalmávali perselypénzt 60 kr. 

Mezei János őri-s z.-p é te r i ref. leik. ur a con-
firmándusok részéről 1 ftot, melyhez adakoztak: Róka 
Lajos, Laczo Lajos, Kökény József, Nagy Antal, Bata Etelka, 
Farkas Katalin, Szabó Zsófia, Zsoldos Lidia. 

Szerkesztői mondanivalók. 

H o m o 1 y a Tst. urnák. Eszmecserére, érdemleges 
vitára a más párthoz tartozók sorainak is tért adnak e 
lapok nem ritkán —- miként azt a t. olvasók jól tudják, — 
de bocsánatot kérünk, ha egy oly polemikus s majd e?y 
tömött ivre terjedő levél előtt lapunkat elzárjuk, melynek 
egyedüli célja csupán az, hogy a lapunk 14-ik számában 
a „Papi értekezlet Ungban" hozott cikk némely kifejezé-
sét, s Önre vonatkozó kitételét megcáfolja. Annyival is 
inkább, mert a vitatott kérdések egyike a körül forog, hogy 
valyon M. D. ur velős beszédével csakugyan „sarokba szoritot-
ta-é maradhatósan ama két reformert?" Ön azt mondja, hogy 
igen, a mi tudósítónk azt mondja, üogy nem. Ez ellen 
nincs cáfolat, nincs apellata. ez egyéni felfogás dolga ; s 
különben is jövő számunkban amaz értekezletre még vissza-
térünk. 

Steltzer Dániel-féle dijpénsaefeLre, 
A győri ágost. hitv. óv. gyülekezet a kezelése alatt lévő Stelzer Dániel alapítványból 4 0 

frtól 1 0 0 fr t ig terjedő ösztöndijakra az 1873/4 isk. évre pályázatot hirdet. 
Folyamodhatnak; ágost. hitv. ev. szegény, árva, győri jómagaviseletii és szorgilmas tanulók, 

különösen a Stelzer vagy Ráth családhoz tartozók bár hol tanuljanak, 
A jelen isk. óv első feléről szóló tanodai ugy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanu-

sitó bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. é. május hó végéig alulírotthoz intézendők. 
Győr. April 8-án 1874 . 

Magy P á l , 
3 — 3 a győri ágost. hitv. ev. isk. bizottmány elnöke. 

F»lelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : J)r. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Dentsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Pesten. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet. 

E l ő f i z e t é s i < l i j : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — "Bélyegdi 

külön 30 kr. 

A lelkész-értekezletek célja, köre, 
teendői. 

Ilogy a lelkész-értekezletek rendeltetésükhöz ké-
pest működhessenek, elsőben is a címben felvett 
fogalmak felől kell tisztában lenniök. És mivel nem 
a kúszált s ellentétes tárgyak után kapkodó, hanem 
a logikai szoros egymásutániságot követő rendszeres 
munka lehet csak céljának megfelelő: azért egy 
évről évre követendő munkarend magállapitása szintén 
igen szükségesnek mutatkozik. 

E cél némi megközelithetésére óhajt alulírott 
jelen programm-vázlatával közreműködni, erre nem-
csak az érdeklődést és figyelmet, hanem egyszers-
mind és főképp a szigorú, s műértő bírálatot is 
tisztelettel kikérvén. 

I . A l e l k é s z - é r t e k e z l e t e k c é l j a : 

Az elméleti s gyakorlati lelkészetbeni képződés, 
a testületi szellem ébresztése- s nevelésére, — 
a korral karöltve haladó reformirány megkedvelte-
tése s fokonkinti életbeléptésére, — a vallásta-
nítás tökéletesbitésére, — a munkafelosztás nagy 
elvének valósítására, — a gyülekezetben az egy-
házi közszellemnek különféle valláserkölcsi eszközökkel 
élesztésére, — mind az iskolai, mind a templomi 
tanítói testületnek a szegénység gondjaitól fölmen-
tése s illő dijaztatására, — országos domestika 
felállítására való közreműködés, — és ennek követ-
keztében az állam irányában országos egyforma sággal 
s egyetértéssel követendő prot. egyházpolitika meg-
állapítására való törekedés — és végre a többi, s 
különösen a róm. hitv. felekezettel szemben elfogla-
landó irány meghatározására Való igyekezés. 

H. 

Tekintettel az elszámlált célokra, kizár a lel-
kész-értekezlet a maga köréből az elméleti és gya-
korlati vallásra, egyház- és iskolakormányzásra vo-
natkozó tárgyakon kivül, mindent, mi e tárgyakkal 
lényeges egybefüggésben nincsen. — Kizárja tehát 
mindenek előtt a világi politikát, ugy szintén a fa-
iskola, gazdaságvitel, földmivelés, az iskolai reáltan-
tárgy dk miként leendő előadása sat, fölötti vitat-
kozást. 

I I I . 

A lelkész-értekezletek teendőit akaratlanul is 
felmutatják az előszámlált célok. És itt — ugy-
hiszem — lehetetlen meg nem ismerni azon első 
és sarkelv igazságát, hogy a ki másokat akar töké-
letesbiteni, egy gyülekezetet nevelni: annak ön-
magának kell elébb a lehető tökéletességre igyekezni. 
Ezért tűztem én ki 

1-ső célul az önképzést. Ámde legtöbbünk-
nek sanyarú anyag: helyzetünk nem engedi meg az 
elméleti vallástudományban való önképzésre szükséges 
ujabb és jobb könyvek megszerzését. Viribus 
unitis kell hát elérnünk a célt. mely felülmúlja 
egyesnek erejét. A lelkész-értekezletek teendője 
odamüködni, hogy az egyh.-megyei könyvtár részére 
az ujabb és jobb vallástankönyvek, nemkülönben az 
ellentétes elveket képviselő magyar egyh. lapok és 
folyóiratok megszereztetvén, köröztetés u t ján olvas-
tathassanak, s felőlük a vállalkozó vagy kinevezett 
egyén ismertetést v. bírálatot adhasson az érte-
kezleten. 

És mivel a gyakorlati lelkészet körében is 
egyesnek tapasztalata csak kevés, ezért kell az érte-
kezleten a sok keveset összitenünk, megvitatnunk, s 
az elfogadott jót gyülekezetünkben életbeléptetnünk. 
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2. Már a nagy Széchenyi kimondá a testületi 
szellem megteremthetésére a társulás egyedüli elvét. 

És a folytonos olvasás, az értekezleteken való ko-
moly és láncolatos eszmecsere szükségkép kell, hogy 
fokozza az érdeklődést, s megteremtse ama testületi 
szellemet, mely egyedül képes nagyokat alkotni. Im 
itt van a szemközti poluson, csaknem szemn.el látha-
tólag az ultramontanismusnak testületi — de re-
formellenes szelleme! 

Nem volna-e kiáltó szükség egy minden földi 
érdektől tiszta, s reform-irányban haladó testületi 
szellemet teremteni az átelleni poluson, ellensúlyozá-
sul, hogy a szellemvilág fel ne forduljon? 

3. Tudom, hogy ázsiai kényelmünkben szeret-
nénk elheverészni a századok óta megkövesült dog-
mák bemohosult sirjai fölöt t : de nem költ-e fel 
onnan minket a természettan hatalmas szózata, mely-
nek vívmányai előtt szemet hunynunk nem szabad, 
nem lehet ? Hiszen már ég és pokol megszaladtak, 
amabból az angyalok hullottak le, emebből az ördö-
gök pusztultak el, s még a sz. háromság is egye-
sült a kutató emberi ész hatalmas fegyverei előtt. 
És mi az élet evangyeliomának 19-ik, s az újra 
reformáló szellem 4-ik századában most is folyvást 
csak ama beomlott kutakból meritsünk-e poshadt 
vizet a szomjazó híveknek? Nem! Miként a régi vi-
lág 7 ik csod i ja , az efézusi pompás pogány templom 
is leomlott a ker. szeretet és igazság evangyeliomá-
nak hatalma előtt, ugy a petrifikálódott dogmák és 
szentek ma is fellegekbe emelkedő, s szemvakitó 
pompától ragyogó ujabbkori pogányszerü templomai-
nak is össze kell omolniok, hogy helyüket a szeretet 
vallásának templomai, s a lélek tisztaságában és 
erényekben álló egyszerű jézusi isteni tisztelet fog-
lalják el. i lyen evangy. reformirányban kell 
szerintem a lelkész-értekezleteknek is működniök. 
Osak igy ülheti meg egykor diadalát a lélek és sze-
retet vallása. 

4 . E lélekben ós szívben építő reformirányt a 
kicsiny nemzedék lelkében kell meghonositni igye-
kezni. Ez pedig csak ugy történhetik meg, ha a 
különféle tantárgyakkal ugy is tulhalmozott iskola-
tanitók kezéből maguk a lelkészek, mint wt&oxrív 
vallástaniíók veszik át a vallás előadásának hivatá-
sos tisztét. Mig mostani kátéink szerint , s mig 
a rendes tanítók által adatik elő a vallás: addig 
annak tanítása tökéletesebb, azaz szívre és életre 
ható és épületesebb nem l e h e t ; addig a vallásos 

reformirány nemcsak meg nem honosulhat, de csak 
meg sem kisértethetik, 

5. Ámde, hogy e cél elérésre közremunkálhas-
sunk, ezzel szoros egybefüggésben a munkafelosztás 
nagy elvének létesítésére is kell törekednünk. 
Korunk a szakrendszer kora. Századunk annyi-
féle tudományt teremtett, hogy mindegyikben töké-
letesnek lenni akarni is — teljes absurdum. Elég ha 
egyben közeledhetik valaki fokonkint a tökéletesség .felé. 
Kivált a vegytani ujabb és ujabb felfedezése'; 
által a földmivelés és baromtenyésztés valóságos tu-
dománynyá nőtte ki magát . Mit cselekedjünk most 
már mi, kik legnagyobb részben földbirtokkal va-
gyunk dotálva? Annak a földnek minél hasznosabban 
leendő megművelését tanulmányozzuk-e, mely az ed-
digi rendszer szerint megélhetésünkre szükséges? 
vagy abban a hivatalban tökéletesedjünk, melyre 
magunkat szenteltük, s melynek épen hű és pontos 
teljesítéséért nyertük dijul ama földbirtokot ? Sze-
rintem semmi helye a habozásnak. Két urnák tem 
szolgálhatván : nekünk, a munkafeloszíás nagy elvéf, 
követve, inkább és egyedül hivatalos SÍ aktudománya-
inkban kell magunkat mindjobban művelnünk. Tár-
sulás által érnek az eszmék, s a lelkész-értekez-
leteken kell megérlelni amaz eszmét, hogy az összes 
tanítói testületnek meg kell válnia — habár sokak 
által igen kedvelt — gazdálkodásától, hogy nagy hiva-
tásának megfelelhessen. Hiszen mostani rendsze-
rüüknéllelkészeinknek 99°/ 0 a inkább gazda, mint pap. 
Ez igy nem maradhat. A reformot az anyagi téren 
is meg kell kezdenünk, önmegtagadással, ellentóteül 
a hatalmas ellenfél dusgazdagságának ós kényelmének, 
s egyszersmind e szembetűnő példával mutatandók 
meg, hogy bármiaő felekezet kisebb és nagyobb 
rangú papsága a nagy uradalmakkali dijaztatástól 
való megfosztatás mellett is, sőt igy még inkább 
teljesítheti a lelkekre való felügyeletét. 

6. Az összes tanítói testületnek csakis ily ön-
zetlenséggel, s minden földi érdéklődéstől ment buzgó 
működése lehet aztán a népre oly hatással, hogy 
eljöttnek lássa az időt az egyh. hivatalok illő és 
magasabb dijaztatására. Azonban számtalan kis egy-
házaink ezt minden akaratuk s buzgóságuk mellett 
is, szegénységünk miatt, nem létesíthetvén. 

7. szükséges volna az országos dornestica élet-
beléptetése. Ámde én ezt nem annyira nagy 
uraink önmegadóztatásának, s éppen nem könyör-
adományok utján, hanem a már meglevő egyházi 



alapokon óhajtanám legcélszerűbben felállitandónak. 
Statistikai adatok hiányában csak általánosságban 
fejthetem nézetemét ki. 

Jézus vallása — szeretet vallása. A domesti-
kának is kell hogy ez legyen sziklaalapja. Ma-
gyar- ós erdélyországi ref. egyházaink most öt 
nagy részre szakadt egésznek tagjai, kiket öt külön 
lélek vezérel, pedig szerintem egy léleknek kellene 
lelkesíteni, az ötnek kellene alkotni egy élő szerves 
nagy egészet, egy magyar ref. anyaszent, egyhá-
zat. Ez elv szerint az egyes egyházak ne^i 
independentismusban külön-külön álló testületek, ha-
nem a nagy egésznek szerves alkotó tagjai. Főcél 
nem az egyesnek, hanem az egésznek fenntartása. 
Az egyesnek joga kell , hogy megszűnjék az 
egésznek létezhetési joga előtt. Ez elvek önként ke-
zébe adják az egésznek az egyesek feletti rendel-
kezési jogot. E legfőbb jogot gyakorolja az or-
szágos convent. Ennek mielőbbi, s korszerű fel-
állítására törekedni hatalmas rendeltetésök a lelkész-
értekezleteknek. E convent meghatározza az egyes 
vallástanitók díjazását a szerint, amint városon vagy 
falun, nagyobb vagy kisebb gyülekezetben, desolált-
ságban, vagy vándorpályán működnek, kimondván a 
maximumot és minimumot. A díjazás történik az 
országos közpénztárból, mely mellett áll egy orszá-
gos egyh. számvevőszék. Az országos pénztárba be-
folynak az egyházkerületek utján, minden egyes 
egyházakból mindazon földbirtokok évi haszonbérei, 
melyek eddig az egyházi hivatalnokok díjazására 
rendeltettek, de egyházi hatóság által bérbe adat-
tak, — nem értetvén tehát itt azon földek, melyek-
nek jövedelmeik az egyház egyéb közszükségeinek 
fedezésére fordíttattak, s melyek az egyházak önálló 
kezelésük alatt továbbra is megmaradnának. Be-
folynának továbbá az országos pénztárba a minden 
egyes lélekre, az országos convent által kive-
tendő egyházi adók összegei; ugy szintén az egye-
seknek évi adományaik. E közpénztárból fizet-
tetnének az egyh. hivatalnokok. 

Es mennyi az előny a szeretete terve mellett! 
Mennyi pör forrása dugulna be hivatalnokok és hi-
vek között, mely nio3t évenkint kiujul; mennyivel 
állandóbb lenne a szeretet, a bizalom, s mennyivel 
több az épülés, a lelki eredmény ! Mennyivel több 
idő az önképzésre, mennyivel csendesebb élet a gaz-
dálkodás nem létében; mennyivel tökéletesb meg-
felelhetés szent hivatásának! A gazdagabb és 

népesebb egyház közölné földi javait, az egyházi 
egyforma adózás utján, azzal, a melyiknek nincs és 
sok szegény egyház nem roskadozna a teher alatt, 
mint most. Egyik lelkész nem fényelegne, mint 
egy kanonok; és a másik nem rongyos köntösben 
enné fekete kenyerét. Es az egyensúlyt nem 
egyeseknek sokszor túlságos önmegalázódással ki-
kunyorált, s mégsem méltányos ajándékaik, hanem 
testületeknek a szeretet nagy parancsa utáni évi 
adományaik eszközölnék. A jézusi szeretet — az 
első keresztyén egyház nagy elve, mely szerint 
mindenük köz vala — megvalósítva lenne. Jézus 
látható testében a külső anyaszentegyházban. — A 
központi dijaztatással aztán együttjárna 

8. a prot. egyház egyöntetű országos kormá-
ny oztatása. A 7-ik pont alatt emiitóm, hogy egy 
léleknek kellene eleveníteni az egész prot. egyházat, 
s egy szervesen összefüggő egészet kellene alkotnia 
hogy könnyebben s helyesebben kormányoztathassák, 
ós az ellenfél támadásaitól inkább megvédethessók. 
Mert hogy vannak országos közügyeink: tagadhatat-
lan. Hiszen talán ilyennek tekinthető tanügyünk is. 
Nincs egy egyeteme 3 millió ref. protestánsnak! 
Theologiai seminariumaink sem oly berendezettek, 
mint azt a kor szüksége s számtalan tanuló helyzete 
igényelné. Grymoasiumaink többek, mint kellene, 
mig reál- s polgári tanodáink hiányoznak. 

Vallás- ós egyéb tankönyveink majd minden 
tanintézetnél mások. Ki tagadhatná továbbá meg a 
legujabb korból is, a vallásos sérelmek létazését is? 
Ezek szerintem nem az egyes lelkésznek vagy egy-
háznak, hanem az egésznek sérelmei; ellenük orvos-
lást az egésznek kell keresnie, mit az nagyobb ha-
tálylyal, szívósabb következetességgel, s biztosabb 
eredmény nyel is teljesíthet, mint az egyes. 

Számtalan más vallású helységek vannak, me-
lyekben tartozkodó hitsorsaink egy anyaegyházhoz 
sincsenek beosztva. 

Itt is az egész országra kiterjedő intézkedés 
szüksége?. 

A lelkész-értekezletek teendője már az ily köz-
intézkedést igénylő ügyek kijelölésével felmutatni 
egyszersmind a központi kormányzat szükséges vol-
tát mert 

9. ennek lenne hivatása az állani irányában 
követendő egyházpolitika vezetése, s a ref. országos 
egyház képviseltetóse is. Ha Magyarországon még 
recepta et non recepta religiókról nem kellene be-
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szólni, ha teljes vallásszabadság uralkodnéK : ugy 
ilyen egyházpolitikára semmi szükség sem volna. 
Mert bármiféle társulat csak az állam törvényei 
iránti engedelmesség határain belől találván fel lé-
tezhetési jogosultságát: céljára is csak azokon be-
lül működhetik. 

Az egyháznak pedig, mint valláserkölcsi tes-
tületnek, oly felségis cél van eléje kitűzve, oly tág 
mező áll előtte foglalkozási munkaterül, hogy célja 
kockáztatásával s rendeltetése hűtlen felejtésével 
csaponghat másfelé. Rendes körülmények közt még-
is marad az egyház a célja felá vezető egyenes uton 
az államtörvényeket pedig bármely esetben is tisz-
telni s teljesíteni szokta. De midőn egyszer az állam, 
másszor a római katholicismus részéről jövő ellenséges 
áramlatok kihajtják sodrából, hogy felejtessék vele 
hivatását, s csábok és rettentések által hálóba ve-
zessék: akkor valóban szükségesnek mutatkozik egy 
határozott irányú egyh. politika követése, mely a 
központi egyh. kormány által kimondatván, az egyes 
lelkész-értekezleteken leendő megvitatás után menne 
át mintegy a vérbe, s ismertetnék el teljesítése er-
kölcsi kötelességül. De ha a most már bennünket 
ritkán háborgató állam irányában is határozott állást 
kell elfoglalnunk: mennyivel inkább 

10. ama hatalmas, kitartó ós folyvást nyitott 
szájú ellennel a romanismussal szemben épen nem 
lehet közönyösen viselnünk magunkat. Ha az elszám-
lált teendők érvényét csupa zéróra redukálnám is, 
maga ez utolsó ós egyetlen teendő szükség- ós idő-
szerűknek permanenseknek folyton résen állni kel-
lőknek kiáltaná ki a lelkószértekezleteket. Mert ez 
ellenség nem háborgatni és boszaotani: ez meg-
semmisíteni akar bennünket. 

Ez a harcot élethalálra folytatja. Alkudni, 
egyezkedni vele nem lehet. Nagy hatalma érzetében 
esek feltétlen megadást követel. Da ez az önmeg-
adás egy lenne az öngyilkossággal. Ha anyaszentegy-
házunk gyilkosai lenni nem akarunk mint egy ember 
kell ébren lennünk és vigyáznunk; mint egy em-
bernek ugyanazon értelemtől vezéreltetnünk; az ellen-
fél dúsgazdagságát és külső erejét lelki kincseink 
s belső hatalmunk öntudatával helyettesítenünk, s 
teljesen egyöntetű eljárásunk által az ellenfélt tisz-
telettanulásra, s illő távolságban megállásra, vagy 
hátrálasra kényszerítenünk. 

Tiszt, társaim ! Ha talán az itt egy csoport-
ban, s mégis hiányosan elszámlált teendők halma-

zára azt mondaná valaki, hogy e programm so-
kat felölel, de keveset szorít: azt ón kényte-
lén volnék emlékeztetni, miszerint, habár e teen-
dők közül némelyek oly szoros egybefüggésben 
vannak is, hogy midőn egyiket végezzük, már 
akkor a másikat is valósítjuk: de mégis álta-
lában nem egyszerre, hanem szoros egymásutániság-
ban vitatandók, érlelendők, s valósitandók azok, 
kénytelen volnék emlékeztetni a kor hatalmasan 
megintő szavára, az ellenfél tömörült erejére, kiállí-
tóit csa aképes hadoszlopaira, melyekkel szemben sem 
fél munkát tennünk, sem megcsüggednüuk nem sza-
bad. Es mivel teendőink sokaságára tekintve, aka-
ratlanul is lelki szemeink elé tűnik ama szomorú 
körülmény, hogy épen apró testületekre kerületekre 
szétszakadozottságunk az oka most is erélyteleusé-
günknek, tehetetlenségünknek: kezdjük el mi lel-
kész-értekezletek a tömörülést részint az által, hogy 
óvenkint legalább három fiókórtekezletet tartva, s 
jegyzőkönyveinket egymással nemcsak tudomásul vétel 
sőt inkább egyöntetű működhetés végett kicserélve, 
negyedízben már egy általános egyh. megyei értekez-
letre csoportosuljunk, részint ós ez idő szerint főképp 
az által, hogy az országos prot. tömörüléshez tegyük 
meg ama szükséges lépést, mely az egyh.-kerület 
arcáról is letörlendő lenne ama szégyenbélyeget, 
melyet sz. fehérvári gyűlés convent-ellenes határo-
zata arra sütött vala, ós szerveszszünk egy folya-
modványt, melyet a velünk együtt értő és érző lel-
készek aláírván, terjeszszük be az egyh.-megyei gyű-
lésre azon kérelemmel, hogy az egyh.-megye a ha-
tározatképes convent eszméjét magaóvá tévén, e 
határozat elfogadására a többi kebelbeli egyh.-me-
gyéket is hivatalból felkérje, hogy e majd e részen-
kénti elfogadások után bekövetkezendő egyh.-kerületi 
gyűlésen győzelmesen emelhesse fel ragyogó fejét a 
szégyenletesen elbukott conventügy!! 

VARGA LAJOS. 
Értekezleti megbízásból közli körlelkész-érte-

kezleti jegyző. 
ZSOLDOS SÁNDOR. 

ISKOLAÜGY. 
9 

A tiszántúli ref egyházkerület az isko-
lákra vonatkozó önkormányzati jogaink épségben megtarta-
tása érdekéből közelebb a képviselőházhoz egy kórvényt 
nyújtott be, mely a főbb pontjaiban igy hangzik: 



„A magyarországi mindkét hivallásu evangélikusok-
nak jogait az iskolák állítására és fenntartására nézve, 
békekötések s országos törvények biztosítják. 

Ebből folyólag a miniszteri törvényjavaslatban foglalt 
azon tétel: hogy a hitfelekezetek, törvényhatóságok, köz-
ségek, egyesek saját erejükből állithatnak és tarthatnak 
fenn a törvényben megnevezett bárminemű középtanodai 
tanintézetet, a megállapított szabályzatok és feltételek 
mellett; és igy a protestáns mindkét hitfelekezetekre nézve 
is, a középtanoiák felállítása és fen tartása. — csak meg-
engedettnek jeleztetik : ez több tekintetben sérelmes reánk 
protestánsokra, és a mi állami jogi állásunkra nézve. 

Mert a protestáns hitfelekezet joga az iskolák fel-
állítását és fenntartását illetőleg, nem engedély alapján 
áll, hanem történeti múlttal és fejlődéssel bir; s máig is 
fennálló álamjogi szerződésekkel és sarkalatos törvények-
kel vau az biztosítva : a mennyiben a törvénykönyvünkbe 
is beigtatott bécsi és linci békekötések és kölönösen az 
alaptörvény erejével bíró 1791 : XXVI. t. c ezen jogot 
a protestáns hit felekezet részére, minden megszorítás nél-
kül és örök időkre biztosították. 

Annálfogva egyházkerületünk óhajtja, hogy a közép-
tanodákról szóló törvényben világosan mondassék ki: mi-
szerint a prot. hitfelekezet, a bécsi és linczi békekötések-
ben s az 1791: XXVI. és 1848: XX. t. cikkekben gyö-
kerező iskolatartási és önkormányzati jogait a középtano-
dákra nézve is sértetlenül megtartja és gyakorolhatja. — 
Valamint másrészről, hogy ha a fennálló vallási és iskolai 
törvényekben a mai kor igényei által követelt oly változ-
tatások szándékoltatnak tétetni, melyek a prot. hitfeleke-
zetnek a most idézett békekötéseken és törvénycikkeken 
alapuló jogait érintik : a teendő változtatásoknál ezen jogok 
kellő figyelembe vétessenek, s a most tényleg létező tör-
vényes állapot gondosan összehasonlittassék azzal, mely az 
nj törvény által létrehozatni céloztatik. 

Ezekből tehát már önként következik, hogy a kö-
zéptanodai oktatás rendezésénél a magyarországi protestáns 
hitfelekezetekkel szemben, a kormány és törvényhozás 
előtt nem egy fehér lap áll, melyre tetszése szerint írhatna 
uj törvényeket, hanem positiv törvényeken alapuló, máig 
is fennálló jogokkal van dolga, melyeket az uj törvény 
alkotásánál figyelem nélkül hagynia nem lehet. 

Továbbá a törvényjavaslat a tanszabadságot hirdet-
vén, az nézetünk szerint nem abban áll, hogy az által 
épen ez irányban, az iskolaügy mezején oly megszorítások 
léptessenek életbe, melyek a fejlődést, haladást s a ver-
senyt akadályozzák, a tudomány és közmiveltség kárára és 
szokszor hátrányára: hanem sokkal inkább oly intézkedé-
sek megtételét kívánja és föltételezi, hogy jótékony hatá-
sával még azokra is kiterjesztessék, kik azzal eddig nem 
bírtak és nem rendelkeztek. 

Hogy tehát ezen jogok a tanszabadság átalánossá 
tétele által másokra is kiterjesztessenek, az ellen egyház-
kerületünknek kifogása nincs, sőt azt örömmel fogadná; 
de hogy a tanszabadság ürügye alatt, egyházunknak posi-

tiv jogai megcsonkíttassanak, vagy egészen megsemmisít-
tessenek, az ellen felszólalni már elkölcsi jogos kötelessége. 

Már pedig a miniszteri törvényjavaslat olyan jogokat 
támad meg, midőn az iskola felállítási ós fenntarthatási 
jogot egyenlősítvén, ezt minden különbség nélkül oly fel-
tételekhez köti, melyek a protestáns hitfelekezetek által 
eddig birt önkormányzati jogokba ütköznek, és azzal me-
rőben ellenkeznek. 

Az 1791: XXVI. t. cikk ugyanis elismervén azt, 
hogy az iskolák a magyar protestáns egyház testének ki-
egészítő részét képezik : örök időkre biztosítja az evangé-
likusok számára azon jogot, hogy ezek már létező iskolái-
katfenntarthassák; ott, a hol szükségesnek tartják ujakat 
állithassanak fel; a tanítók és tanárok számát meghatároz-
hassák, azt növelhessék, vagy kevesbíthessék; a tanítókat, 
tanárokat, rectorokat, alrectorokat szabadon hívhassák 
meg és elbocsáthassák, — a tanítás ós tanulás módját 
szabályozhassák, — végre hogy iskoláikat s nevelési min-
den ügyeket saját curátóraik és hatóságaik által kormá-
nyozhassák. 

Ellenben a miniszteri törvényjavaslat, a hitfelekezetekre 
nézve épen ugy, mint a törvényhatóságokra, községekre és 
egyesekre nézve, minden megkülönböztetés nélkül egyenlő 
feltételeket tüz ki, melyek mellett ezek iskolákat nyithat-
nak avagy tarthatnak fenn. 

Korlátok közé szorítja a tanárok szabad választását, 
képesitésök módját; neghatározza ezeknek számát, fizető-
söknek minimumát, kijelöli a tantárgyakat, rendelkezik a 
a vizsgákról s a szorgalomidő mennyisége felett; sőt any-
nyira megy a részletezésben, hogy még arról is gondos-
kodik, hány négyszög-láb területnek kell esni az alsóbb 
és felsőbb osztályokban egy-egy tanulóra; meghatározza 
a tanulók számát, kik e teremben befogadhatók; és pe-
dig mindezt oly bőkezűen szabja meg, hogy az általa 
kijelölt föltételeknek teljesen megfelelő iskolák felállításá-
ra, felszerelésére és fenntartására nem hogy csupán a saját 
erejőkre támaszkodható protestáns hitfelekezetek nem ké-
pesek, de kivéve talán egyes minta-iskolákat, nem képes 
arra maga az állam sem, sőt egész határozottsággal mond-
hatni, hogy ilyen iskolák átalánosságban, —- a miveltség 
és anyagi jólét legelőrehaladottabb fokán álló államokban 
sem találhatók fel. 

Látni való ebből, hogy a miniszteri törvényjavaslat-
ban a protestáns hitfelekezetek önkormányzati joga egé-
szen mellőztetett, s iskoláikra vonatkozó legfontosabb jo-
gaik. melyeknek ma még törvényes birtokában vannak̂  
legnagyobb részben semmivé fognak tétetni; mi által pe-
dig a protestáns egyház létalapja, sőt élete van megtá-
madva." 

A felirat az emiitett állításokat részletesebben ki-
fejtvén, végül a következőkbe foglalja postulátumait: 

„A magyarországi protestáns hitfelekezeteknek bé-
kekötések s országos alaptörvények által biztosított iskola-
ügyi jogai sértetlenül fenntartassanak. 

Az állam szabja meg az iskolák által adandó kép-
zettség minimumát, de hogy ama célt, vagyis e mini-



mumot miféle eszKözök segélyével érik el a protestáns 
iskolák, abba az állam ne avatkozzék, és igy: 

A kormány ne avatkozzék be közvetlenül a prot. 
iskolaügyek intézésébe. 

Az országos törvényben meghatározott feltételeknek 
meg nem felelő iskolák ne bezárassanak, hanem oda se-
géltessenek, hogy céljokat megközelíthessék. 

A prot. középtanodák fenntartása és átalában 'a 
felekezeti iskolai ezélok előmozdítása is az állam legfon-
tosabb érdekei és teendői közé tartozik ; és igy: 

A prot. tanintézetek is mindaddig, mig más iskolák 
részesülnek államsegélyben, ez anyagi segélyezésben részc-
sitt essenek." 

Annyiszor elmondtak már az itt kifejtott né 
zetek fölött ítéletünket, hogy részünkről fölöslegesnek 
tar t juk még csak egy szót is vesztegetni annak 
cáfolására, amit a mai mivelt világban ugy az el 
inélet, mint a tényleges állapotok, végkép megha-
ladtak, 

A modern államban a szabadsági eszméknek hó-
doló protestáns egyház antonomiáját nincs mitől fél-
teni ; de igen is félteni kell iskolát és tndományt 
oly egyház gyámkodásától mai időben mely minden áron 
a Regnuni Marianum korabeli törvényeket kivánja 
érvényre emelni, nem ügyelve arra, hogy kétélű fegy-
veit forgat, melyet könnyen ellenünk is fordíthatnak. 

Jusson eszükbe, hoiiy Magyarországon nemcsak 
tiszta magyar reformátusság, hanem egyebek közt, 
hogy közeleső példát hozzunk föl, szintén protestáns 
feleink is lakoznak Erdély havasai közt, kik most 
is épp ugy hivatkoznak törvénybe iktatott privilégiu-
maikra, mint a tiszántúliak, azzil a különbséggel, 
hogy ők Andreanumot ós Leopoldinumot ezek pedig 
bétsi és lifitzi békekötést emlegetnek. 

Mindig hiba, ha a haladó jelen egyetemes sza-
badságát, a hűbéres múltban kicsikart kivételes sza-
badalmak által akarjuk szabályoztatni. 

B u l l a g i M ó r . 

A tiszántúli egyházkerület országgyűlési kéi'vé-
nyéhez. 

Egy ideig, kevésbé tapasztalt jóakarattal a politikai 
napi lapokban adtam elő a magyar protestáns egyház 
által ma követni tanácsos politikára vonatkozó szerény 
nézeteimet, azt hivén, hogy igy, bármily csekély fontos-
ságúak legyenek is a tőlem származott szavak, az ország 
nagy közönsége előtt részint névvel, részint névtelenül 
intézett, de mindig fiúi szeretetből származott támadással 
talán némileg nagyobb pressiot lehet gyakorolni azon 
irány latra a masryar protestáns egybáz kebelében, mely-

nek tiszteletreméltóságát épen én bármennyire ismerem 
is; de külföldi tapasztalataim után a magyar protestáns 
egyház jövőjére veszélyességét is nem kevesebb mérvben 
érezem. A szomszéd államokban történt egyházjogi 
mozgalmak azonban ép az utóbbi másfél év alatt mind-
inkább változtatván Magyarországon is az egyházjogi 
nézeteket, sem szükségesnek, sem célszerűnek nem tartom 
többé házi bajainkat az ország nagy közönsége elé vinni. 

A fájdalmas érzés egy bizonyos nemével olvastam a 
tiszántúli ref, egyházkerületnek a középiskolai törvény-
javaslat tárgyában az országgyűléshez intézett kérvényét; 
mert azon aggodalomnak, melylyel minden becsületes, ha-
záját és egyházát egyaránt szerető magyar protestáns 
tekinti az oly mozzanatokat, melyek szerinte csak arra 
szolgálhatnak, hogy a protestáns egyház tekintélyét a 
magyar államban alásülyeszszék: egy ujabb lökést ad 
azon nagymérvű tájékozatlanságra mutató alapszellem, mely 
e kérvény egész szövegét átlengi. 

Bocsánat, ha talán kissé erősebben látszom kifejezni 
érzelmemet, mint az valóban szándékom, de ennek alapja 
némileg azon bizalom, hogy talán nem fogok ép azok 
által félreértetni, kikhez szólani kívánnék csekély 
igénytelen szavaimmal, kik iránt a szeretet egy soha ki 
nem alvó neme él e percben is bennem, kik iránt a 
hála egy bizonyos nemével vonzódom, kiknek javát 
akarnám ugy a mint én értem azt; valamint azon ügy-
nek is, melyet képviselnek s melynek én oly sokkal tarto-
zom. Előttem állanak azon tisztes őszbevegyült fejek, 
melyek a debreceni collegium nagy, széles boltozatu ta-
nácstermében szoktak összegyülekezni, tanácskozandó k 
az egyház java felett; előttem azon komoly tekintetű 
hatalmas épület, melynek tágas folyosóin annyiszor hal-
lottam az ének szavait felhangzani: „minden te kőfalaid-
ban csendesség és jó békesség." Nem tagadom, elszakad-
hatlanul ragaszkodom ez emlékekhez s azon férfiakhoz, 
kiket én érteni és tisztelni tanultam, mint talán kevés 
más ember e hazában, s akik talán meghallgatják az én 
szavamat, a bár sokkal kevésbé érdemesült fiatalabb sza-
vát is, midőn a véletlen, sőt tulajdonkép az ő nekik kö-
szönhető ismeretek által nyújtott kedvezőbb helyzet, igaz ! 
nehéz áron vásárolt tapasztalatai folytán szólva, arra 
kívánom kérni: hogyne szóljanak többé ugy, 
amint őket s becsületes törekvéseiket az orsaág nagy 
többsége ma csak félreérthetné. Hivatkozva az ország-
gyűléshez benyújtott kérvény a bécsi és linci békekötések 
és az alaptörvény értékűnek vallott 1791. XXVT. t.-cikkre 
azt állítja, hogy a protestánsoknak ezekben j o g adatott 
az iskolák állítására, és igy nem egy fehér lap áll ma a 
magyar törvényhozás előtt, melyre tetszés szerint felír-
hassa az mit az országban levő valamennyi iskolákra 
nézve teljesíttetni kiván. 

Maradjunk tehát a jog alapján. De hol van azon 
fél, melylyel a bécsi és linci békekötés köttecett. A bécsi 
békét a szerencsi gyűlésen a rendek által Magyaror-
szág és Erdély fejedelmévé választott Bocskay 
kötötte Rudolf képviselőjével. A nikolsburgi békét az 



1620-diki 'pozsonyi országgyűlésen magyar királylyáválasz-
tott s tényleg az ország birtokában levő Bethlen kötötte 
II. Ferdinánddal, a ki hogy nem pusztán a protestánsok 
ügyében, hanem az ország jogaiért küzdött, bizo-
nyítja az is, hogy Gyulafehérvárit, Monostoron és Karáu-
sebesen a jezsuitákat telepitette meg. A linci békekötés 
a vallásügyekre nézve csak a bécsi béke I. cikkének meg-
erősítése és magyarázása, tehát ugyanazon alapú. 
1791-ben hasonlókép az egész magyar országgyűlés fel-
kérésére szabályozta II. Leopold nov. 7-diki leiratával a 
bécsi és linci békekötések alapján a protestánsok jogait. 

Ezen idők óta azonban az egyik szerződőfél, kivel 
a bécsi és linci békekötések a Magyarország fejedelme és 
országgyűlése által köttettek, mint ezek szerint moraliter 
az országtól különböző idegen szemóly, megszűnt létezni, 
a mennyiben azon jogai és tulajdonságai, a melyeknél 
fogva mint alkotmányos monarchiával a fentebbi békekö-
tések köttettek, az 1848 III. t. c. által, mely ellen pedig 
a protestánsoknak nem jutott eszébe annak idején tilta-
kozni, a magyar parlamentre szállottak át; és így az 
eredetileg szerződő felek egyike a másiknak is jogutódává 
levén, az egyetemes jogi elv szerint a jogok és kötelessé-
gek kölcsönösen megsemmisítették egymást, a minthogy 
a magyar protestáns egyház jogalapja ma többé nem a 
bécsi és linci békekötésen, hanem az 1848. XX-dik, 
és az 1868. LIII. t. cikkeken garkallik. 

De ha még ez eset nem állana is, ha mint a 
tiszántúli egyházkerület kérvényében állíttatik, csupán az 
említett régi törvényeket tartjuk is szem előtt, valyon 
kétségbe vonja e valaki egy ország törvényesen összehí-
vott és megalakult parlamentjének ebbeli jogát, hogy az 
előbbi törvényeket eltörölve, helyébe ujjakat alkothasson ? ! 

Belátható tehát hogy azon argumentatio, mely az 
egész kérvény alapjául szolgál, a p a r l a m e n t a -
l is kormány forma lényegének nem 
értéséből származik, s mint ilyen tekintetbe vehető sem 
lévén a képviselőházban, jobb volna ekérvényt 
még jó idején, halehet , visszavenni-

A felirat többi részére ép ennek folytán nem aka-
rok ily részletesen reflectálni, mert ép ily könnyű volna 
bebizonyítani, hogy jó szándók, de nem elég tájékozottság 
szülöttei a többi állitások is. Én részint saját tapasztalatom, 
részint a helyszínén szerzett tudomásom alapján ismerem 
Magyarország igen nagy részében a protestáns középisko-
lák tényleges állapotát, s ép igy saját szemlélet, alapján 
ismerem a külföldi angol, skót, német, francia, porosz és 
svéd középtanodákat, ós meg vagyok győződve felőle, 
hogy ha e felirat szerkesztői mind azt látták és tudják, a 
miket én láttam és tudok, ha csak igen kevéssé szeretik 
is saját fiaikat, soha egész életűkben többé egy szóval sem 
említenék azt, mit e feliratban kívánnak, hogy t. i. t ö r-
vóny ne kényszerí t se a magyar pro-
t e s t á n s o k a t az eszközök megválasz-
tására . A ki kétkedik e tanács helyességén, ajánlom 
lord Macaulaynak az angol parlamentben 1847-ben a 

nevelésügyről tartott nagyszerű beszédében a skótok mult-
iáról és átalakításáról felhozott tényeket. 

Végül mindezek elmondása után a protestáns isko-
lák számára is államsegélyt kór a felirat! . . . 

Nem vették észre e felirat készítői, hogy e háiom 
tény igy összeállítva, mit mutat? Csaknem lehetetlen, 
hogy ne érzették volna, miszerint a szellem, az okoskodás-
mód s az álláspont, melyet a tiszántúli egyházkerület e 
felirat szerint Magyarországon elfoglalni kiván, tökéletesen 
ugyanaz, melyet a porosz parlament ellenében a német 
katholikus clérus foglalt el s melyért most Ledochovszky 
érsek lakol? 

Ily álláspont sohsem volna méltó a magyar protes-
táns egyházhoz és hiszem, hogy higgadt meggondolás után 
ezt mindnyájan be fogjuk látni. 

Dapsy László. 

Ezzel kapcsolatban közöljük a „Pesti Napló" egyik 
közelebbi számának „Agricola" aláírással megjelent ide 
vonatkozó cikkét, mely kétségkívül azokra nézve is, kik 
ezen kérdésekben nincsenek velünk egy értelemben, eléggé 
buzditóul, serkentőül szolgálhat arra nézve, hogy igyekez-
zünk, már akár az állammal kezet fogva, akár az autonomia 
sáncai közé vonva meg magunkat, közép és felsőbb tano-
dáinkat a kor igényeihez képest berendezni, átalakítani. 
Az illető cikk igy szól: 

Budapest, april 25. 
E lap (t. i. a Pesti N.) april 11-ki 83. számában 

alaposan kifejtvén, hogy a Lajthán tul a magyar s kivált 
protestáns érettségi bizonyítványokat, H a s n e r egykori 
osztrák közoktatásügyi miniszter egy rendeletének követ-
keztében, azért nem fogadják el, mivel hivatalos nyomo-
zás alapján kiderült az, hogy a protestáns tanárok az 
érettségi vizsgákat egy felső-magyarországi gymnasiumban 
nem kellőkép kezelik, oly tényt constatál, a mire az igaz 
protestáns embernek pirulnia kell, s magát mindenkinek 
arra elhatározni, hogy autonómiánkat önkényt reformálva 
e szégyenokot jövendőre, vagy mi hárítsuk el, vagy ha ez 
immár lehetetlen, a kormánynak ügyeinkbe több befolyást 
engedve, a bajt ez uton orvosoljuk. 

De ne vétessék öngyalázásnak szavam s ne nehez-
teljenek autonomiánk barátai érette, hogy én hiányainkra 
rámutatok. Nem állok egyedül, sokan tapasztaltak ezek-
ből egyet és mást és minduntalan s mindegyre panasz-
kodnak százan s aggódnak magukban gyermekeiket szerető 
szülők ezeren. Én is a protestánsokhoz sorozom magam, 
van érzékem a protestantismus hitele és a felekezeti au-
tonomia iránt, tudom sokféle áldásos hatását a múltban, 
hazánk politikájára, ugy mint nemzeti érdekeinkre, de 
egyszersmind látom nagy hiányait s káros mulasztásait a 
jelenben. Azt hiszem, gyermekeink teljes lelki kiképezteté-
sét, nemzeti hitelünket és hazánk szellemi-erkölcsi egész 
existentiáját feljebb kell becsülnünk a haladó idő rendes 
vágányából sok tekintetben kiesett autonomiai sehlen-
driánunknál. 



Mi adott hitelt a protestánsok közoktatási autonó-
miájának ? Kérdezzük meg a történelmet. A katholicis-
mustól és germanisatiótól való félelem — feleli az s ha 
ehhez csak még azt hozzáteszszük, hogy a protestantis-
mus életfeltételét látta abban, hogy amint valláselvi 
vagyis religionarius ügyeit önhatáskörén belül, a kormány-
hatalomtól és minden külbefolyástól menten, önmaga in-
tézheti, ugy intézhesse nevelés és oktatás ügyét is azon ok-
ból, mert iskolai tanrendszerével szoros elválhatlanságban 
állott a templom és vallás. 

Ez autonomia az erdélyi approbata alaptörvényeken, 
a bécsi és linczi békekötéseken, II. József császár türelmi 
rendeletén, és az 1791-ki és 1848-ki sarkalatos törvénye-
ken gyökerezik. Semmi kétség nincs a felett, hogy az 
autonomia erős őrbástyája volt a hit- és lelkiismereti sza-
badságnak, megvihatlan kőszála a magyar nemzetiségnek. 
Ezért kegyelettel van eltelve iránta minden hű protestáns 
sziv. De ma a helyzet — nemzeti kormányunk levén — 
megváltozott. E kormány a parlamentből áll elő, hol 
minden hitfelekezet képviselve van, melynek eljárását a 
sajtó ellenőrzi, az interpellálási jog evidentiában tartja, 
maga a parlament irányozna. Ma sem katholizálástól, 
sem germanisatiótól nem tarthatunk. Hiszen az első lé-
pésnél feltartóztathatja kezét a miniszternek az interpel-
láló képviselő, megakadályozhatja a sajtó, a törvény kor-
látai közé szoríthatja vissza a közvélemény. Ha változnak 
a viszonyok, változtatjuk politikánkat. Ma még a törvény-
nek sem lehet állandósága, ha a közvélemény ellene van. 
Mig parlamentünk és parlamentaris kormányunk van, ad-
dig ama két veszélytől nem félhetünk. 

Az autonomiai jog azt a terhet rótta a protestán-
sokra, hogy a végre, hogy a kormány rendelkezési jogát 
kizárhassák, nem is kívántak az államtól semmi segélyt, 
hanem maguk gondoskodtak templomról, iskoláról. Ez jó 
volt hajdan, mikor még az ország 3—400,000 magyar 
nemesé volt, s a földmívesé csak munkája bére, mikor 
beláthatlan latifundiumokról rendelkeztek a protestáns 
főurak, templomokat építve, collegiumokat alapítva, tanári 
székeket dotálva stb. De mindebből ma vajmi kevés ma-
radt meg, sőt kihalt a régi vallásos buzgóság és az ál-
dozatképességgel az áldozatkészség is. 

Más világ volt a régi s más a mai. Régen egy 
főgymnasiumnak 2—3 tanár kellett 3—400 bankó forint 
fizetéssel, 3—4 köztanitó, kiknek 10—20 frtja volt. Ma 
szakkönyvtár, bő taneszközök, tágas iskola s kényelmes 
hall-termekf 8 — 12 rendes tanár, a tudományokban tel-
jes tájékozottság s a legmagasb szinvonalu nélkülözhetlen 
szükségek. Egy 12 tanáru teljes felgymnasium célszerű 
fentartására kell fél millió tőke. Mi protestánsok ezzel 
nem bírunk. Ezért nyomoruságaink hosszú és siralmas 
sora, ezért van gyakran elhanyagolva közoktatási ügyünk. 

A mai tudományos előhaladottság az autonómiának 
igen terhes kötelezettségeket szab elő, a miket vagy tel-
jesitnie kell, vagy merevségén tágitni. Mert a tudományt 
nyomorgatni, az ifjúságot az ismeretekben csak féligmed-
dig való fokra emelni nem szabad, mert a haza közmű-
velődési ügyét más nemzetek szemei előtt nevetség tár-
gyává tenni vétek, s hogy a gazdag lelki tulajdonokkal 
biró magyar ifjúság akár tanári gyöngeség, akár ezek és 
az iskolák rosz ellátása vagy taneszközök hiánya miatt 
más müveit nemzetek ifjúságával ne versenyezhessen, ez 
bűn lenne a haza ellen. 

Reformunk kezdődjék itt. Hazánk összes institutiói, 
egész állam-életünk egy gyökeres átalakuláson ment ke-
resztül. A protestáns autonomia feladata is az. Az önér-
dek, az eszély és a hazaszeretet azt tanácsolja, hogy 
ezt ő maga tegye meg. 

Ez az egyik corollarium. 
A másik a kormányt illeti. Siessen az a gymnasi-

umi tanításról való törvényt megalkotni, s a protestáns 
gymnasiumoknak az állami gymnasiumokkal egy színvo-
nalra, habár fokozatos felemelését elrendelni; a tanár-
képesítés, s azok fizetése, a tanitásügynek arra hivatott 
rendes igazgató által ellenőrizése, a rendes iskolai és 
érettségi vizsgák czólszerüen tartása lényeinél magának 
azon jogkört és befolyást biztositni a törvényben, a mit 
az állami tanintézeteknél bír s mi a magyar ifjúság áta-
lános, egyforma és öszhangzatos, a lehetőségig legmagasb 
erkölcsi és szellemi kifejlődését biztosítsa. Ezzel tartozik 
a nemzetnek és vezetői hivatásának. 

A g r i co 1 a. 

r 

cimzett. Ha általános és jogosult a panasz, hogy egyhá-
zuűk iránt kihalt az érdekeltség, és hogy ezen napról-
napra növekvő baj leginkább onnan származik, mert nem 
ismerik maguk az egyházbeliek eléggé saját egyházukat, 
azon közmondás értelmében, ignoti nulla cupido, — akkor 
ezen könyv legbiztosabban alkalmas egyházunkat oly moz-
zanatokban és szereplő személyekben és pedig oly vonzó 
formában rajzolni, melynél fogva az olvasó nemcsak 

Könyvismertetés. 
„Die Helclen cler christlichen Kirche. Lebens- und 
Kulturbilder für Iíaus und Schule, mit 180 Text-
Abbildungen, 8 Tonbildern und einem Titelbilde von 

August Werner. S. 472. 2lj2 TJdr. 
Már régen nem akadtam oly könyvre, mely annyira 

szükséges és valóban hézagot pótló lett volna, mint a fent 



könnyen tájékozhatja magát egyházunk történelme terén, 
de lelkesülni is tanulni fog azon intézmény iránt, melynek 
a múltja oly nagy, jelene oly lényeges feladattal bir. 

Elfoglalt álláspontját a szerző előszavában indokolja. 
A keresztyén egyházi történelem tanulmányozására és mél-
tatására hiányoztak mindeddig az alkalmas tankönyvek, 
a létezők vagy igen tudományosak és drágák voltak, vagy 
oly hiányosan, csak száraz kivonatokban és Ízetlen formá-
ban szerkesztettek, vagy annyira theologiát tartalmaztak, 
hogy a ház és az iskola nem élvezhették azokat, és a nép 
tudatlanságban maradván, jéghidegséggel viseltetett az 
egyház legszentebb érdekei iránt. Azért a szerző az egy-
ház legkiválóbb mozzanatait és személyiségeit elbeszélő, 
könnyű formában, számos illustratiókkal ellátva rajzolja, 
és mindenesetre nem hiában hiszi, miszerint könyve 
nemcsak érdekes, de szükséges ismereteket terjesztő ol-
vasmány is lesz, annál inkább, mert nem sülyed a szűk-
keblű, theologiai pártoskodás álláspontjára, hanem min-
denütt a történelmi szükség barátja. Alakjai, melyeket 
fest, nem lehelik a hitfelekezeti merev ós átkozódó anathó-
mákat, hanem a Jézus és keresztyénsóge üditő szellemét, mely-
nek megismerésire oly ritka alkalom adatik népünknek és 
ifjúságunknak. Ha más, nem ily szellemben rajzolt alakok 
is előfordulnak, az csak azért történik, hogy megfelel-
hessen a szerző az elvnek: opposita juxta se posita ma-
gis ellucescunt. 

Bevezetésében a szerző a bi lia keletkezéséről és 
jelentőségéről tájékozza az olvasót. Az inspiratió-féle tan 
szerint tanították, miszerint a keresztyének a sz. irás 
minden tana- és szavához ugy vannak lekötve, mint az 
izraeliták a vallástörvényhez, a törökök a koránhoz, és az 
indusok a védához. Helyesebben értelmezzük azonban a 
bibliát, ha ugy fogjuk fel mint más történelmi uton ke-
letkezett könyvet, és azért ezt is épen ugy mint más könyvet 
alávetjük a lelkiismeret és az ész tekintélyének. Általában a 
tisztelet a sz. irás irányában annál inkább nő, minél 
inkább tisztul belátásunk annak valódi lényébe. A biblia 
egyes könyvei tartalma és eredete tekintetében többnyire 
elfogadja a tűbingai iskola kutatásainak eredményét. Meg-
jegyzendő , hogy mindezen tudományos dolgokról oly 
érthetően és a gyengébb felfogáshoz oly leereszkedőleg ir, 
hogy az egész tárgyalt anyag mindenki előtt világossá 
lesz, bármennyire tájékozatlan is különben e téren. Kie-
melendő még itt a szerző nézete Jézus felett. Ugyanis 
az üdvözítő az uj testamentomban „emberfiának" nevezi 
magát, ki középpontja akar lenni azon országnak, melyben 
az erkölcsi jó, az erény és a szellem az uralkodók. Ezen 
„emberfiádból későbben istent csináltak és még anyját 
is mint „istenanyát" tisztelték. Nekünk Jézus nem egyéb, 
mint az isten iránti bizalomnak, az önmegtagadásnak és 
felebaráti szeretetnek hirdetője szóban és tettben, valamint 
képmása is az örökkévaló szeretetnek. 

A könyv tulajdonképi tartalma következő. I, K e-
reszt és korona: a három oszlopapostol; Pál ; 
hűség az üldöztetésben; Origenes és hivei; Athanáz és 
társai ; Aurelius Augustinus, a nagy egyházi atya és 

ideje. Jellemző itt az igazság és kutatás elnyomása cél-
jából már akkor is elkövetett eljárás, melynél fogva Ori-
genes ellenei igy vélekedtek. „Wer immer dieselbe Wahr-
heit lehrt, schreibt nur e i n Buch ! Wer aber mit einer 
so grossen Zahl von Schriften hervortritt, dessen Glaube 
ist schwankend, zweifelhaft, unbestándig." II. Éj és v i-
r a d á s : az uj hit hirdetői, Columban, Bonifác sfb.; 
keresztháboru , egyházi uralkodók és tanitók; nagy 
Leo, VII. Gergely, Thomas Becket, Abalard stb. ; min-
denféle szentek a középkorban ; uj világosság, Wald 
Péter, Wikleff; a tűzpróba, Huss, Hyeronim, Savana-
rola. III. Ige ós kard: Luther és a német reformá-
tió ; Zwingli Helvétiában; Calvin és a hugenották, angol 
és skót reformátió, uj szentek a kath. egyházban, 
Loyola, Xavér, Vincentius de Paula; prot. segítség a veszede-
lemben, Gusztáv Adolf stb.; a puritánusok ; üldöztetések, 
John Bunyan , Cromvell, Milton, Baxter, III. Vilmos. IV. 
Uj utak és magasabb célok: Spener, Franké, 
és a pietisták; Penn, Zinzendorf, a hü munkások az Ur 
szőlőjében ; Wesley és a methodisták; kegyes költők, Bach, 
Gellert, Klopstok ; Oberlin , Lavater , Jung-Stilling ; 
Schleiermacher; Bunsen, Zárszó. Ha itt ezen idézetekkel 
jelezni akartam a könyv tartalmát, nem tartom felesle-
gesnek még ismételni, hogy az elbeszélések 180, a legte-
kintélyesebb források után dolgozott és sikerült illustrá-
tióval vannak ellátva, melyek a már magában folyó és 
könnyű irályt még szemléletivé, a könyvet igazi népkönyvvó 
teszik. 

Ezen könyv azonban nemcsak minden házban ked-
ves és hasznos olvasmány lesz, de az egyháztörténelmi 
tanításra is igen ajánlható taneszköz a népiskolában. Is-
meretes, miszerint nemcsak az általános, de móg az egy-
háztörténelmi oktatás a népiskolában nem állhat többé 
száraz tények, számok és nevekből, hanem oly életképek-
ből, melyeket a tanuló, mivel concretek, könnyen felfog, 
örömest tanul és hiven megőriz emlékezetében. Nem tör-
ténelem, hanem történelmi képek adandók elő a népisko-
lában, melyeket Grube a világtörténelemre nézve jel' 
lemrajzoknak nevez. Az egyházi történelem, ily egyedül 
helyes előadásánál, könyvünk leghasznosabb szolgálatot 
közvetitend a tanítónak. Először a kívánt tananyagot egé-
szen részletig, néha még jellemző adomákkal világosítva, 
tálalja elő, és másodszor elbeszélésénél előmutathatja a 
képeket, melyek a nézletiség elvének megfelelvén, a ta-
nítás sikerét előmozdítják. Az elmélet ugy mint saját ta-
pasztalatom e téren, egyaránt ajánlják e tanmódszert, 
mely könyvünk segítségével tökéletesen elérhető. 

Végül nem mulaszthatom el „a prot. theologiai 
könyvtár" szerkesztői becses figyelmét e könyvre fordítani, 
miután hiszem, hogy magyar fordítása népünk kezében és 
az iskolák használatában nem csekély eszköz lenne a prot. 
egyházi történet szélesebb körökben való ismertetésére és 
az egyházi ügyek iránti érdek és szeretet ébresztésére. 

„Es ruh'n gebannt die Geister in der Schrift, 
Bis sie verwandten Göistes Flamme trifft." 

Weber Samu. 
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B E L F Ö L D . 

Szives válasz B. urhoz. A Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap 1873. 37. számában hozzám intézett felszólítására, 
miszerint — „a dunamelléki ref. egyházkerületnek, a 
legrégibb időktől fogva nyomtatásban megjelent hivat&los 
kiadványainak (superitend. jegyzőkönyvek, — egyh. Al-
manachok, - conventi, — egyetemes tanbizottsági jegy-
zőkönyvek, — felhívások, — törvények, statutumok) teljes 
cimsorozatát az Egyh. Lapban közzétegyem" ugyanezen 
lap 39. számában közlött előleges — s B. urnák később 
személyesen is kijelentett Ígéretemhez képest ezennel 
van szerencsém egész készséggel pontonként felelni. 

I. Az egyházkerületi gyűlések jegyzőkönyvei: 
Tudomásom szerint 1740-dik évtől kezdve megvannak 

e. k. levéltárunkban kéziratban, közöltettek az esperesi 
hivatalok által az egyes egyházakkal, melyeknek presby-
teriumai a „Rendszabályok 4. § szerint köteleztettek, az 
e. k. consistorium végzéseit is jó rendben tartandó jegy-
zőkönyveikbe beirni." 

Az 1843. juniusi közgyűlés jegyzőkönyvi 33. sz. a. 
elhatározta az e. k. jegyzőkönyvek kinyomatását, hogy 
„a kebelbeli valamennyi egyház jó idejében hibátlanul 
s egész terjedelemben bírhassa azokat." Ennélfogva nyom-
tatásban köröztettek, az 

1843. évi junius 26—30. 
1844. „ „ 17. s következő, 
1845. „ „ 23-30. 
1846. május 11—13. 
1846. julius 6—12. 
1846. october 4—8. 
1847. május 3—9. 
1847. september 29—oct 1. 

*1848. május 15 s következő, 
1848. augusztus 26 s sept 6. 
1849. julius 2 s következett napokon tartott köz-

gyűlések jegyzőkönyvei. 

Ez utolsónak 1-ső száma alatt azon időhöz képest 
akkori püspök ur (Polgár Mihály) bízatván meg „az idő 
közben jöhető változások és körülményekhez képest az 
egész egyházkerületet kormányozni" : miután 1850. febr, 
10-én kelt rendelete a cs. hadsereg magyarországi főpa-
racsnokának „megtiltá az egyházkerületi gyűlések eddig 
szokásban volt módoni tarthatását", — hivatalos eljárá-
sáról jegyzőkönyvet vezetett, melyben az általa időnként 
meghívott iskolai, pap- és számadásvizsgáló bizottmányok, 
ügyvédi s több, közöttök az 1851. május 5-én bizalmi fér-
fiakból alakult köztanácskozmányok jelentései is benfog-
laltatnak, jelesül 

1849/50-ről 1—35. 
185% „ 1—125. 
185% „ 1—218. 
1852/3 „ 1—157. sz. alatt, s azokat évenkint 

megküldé a 8 egyházmegyének. 

1853. junius 13—16. 
1856. october 27—29. 
1857. május 4-én tartott közgyűlések jegyzőkönyvei 

szintén kéziratban, de az 

*1857. augusztus 31—sept. 5. 
•1858. május 3—8-án tartottaké már nyomtatásban 

adattak ki s az előbbié azonnal, a másiké felsőbb tilalom 
következtében két év múlva juttattatott el az egyházme-
gyékhez, illetőleg egyházakhoz s épen az emiitett tilalom 
folytán 

1858. sept. 6—14. 
1859. május 2-8. 
1859. december 12. 
1860. május 7—10 napjain tartott közgyűlések jegy-

zőkönyvei kéziratban, de már az ezutáni minden közgyű-
lés jegyzőkönyvei nyomtatásban jelentek meg. E köz-
gyűlések ideje: 

•1860. julius 2—6. 
1860. october 8—13. 

*1861. május 27—30. 
* „ october 30—nov. 1. 
•1862. május 19—23. 
* „ october 15 -18. 
•1863. május 28-jun. 3. 
* „ october 28—31. 
•1864, május 21-27. 
*1865. junius 10—18. 
*1866. május 26-jun. 3. 
•1867. junius 19—24. 
* „ october 28-31. 
•1868. junius 6-14. 
•1869. május 22—28. 
•1870. junius 11—17. Ára 35 kr. 
•1871. junius 3—9. „ 40 „ 
•1872. május 25-30. „ 36 „ 
* „ september 27—30. Ára 15 kr. 
•1873. junius 7-14. „ „ „ 

II. Egyházi Almanachok és Névtárak : 

Egyházi Almanak 1836. évre Polgár Mihály fő-
jegyző által 

Egyházi Almanach 1842. évre Polgár Mihály főjegyző 
által. 

•Egyházi névtár 1848 évre Báthory Gábor által. 
Ára : 70 kr. 

Egyházi névtár 1855. évre Báthory Gábor által. 
Egyházi névtár 1856. évre Báthory Gábor által. 
Egyházi névtár 1859 évre Báthory Gábor által. 
•Egyházi Almanach 1862. évre Dobos János által Ára 

50 kr. 

•Egyházkerületi névtár 1867 évre jegyzői hiv. által Ára 
20 kr. 

* » n » 1869. „ „ „ 2o kr. 
* „ „ 1871. „ „ „ 30 kr. 
* „ „ 1873. „ „ „ 35 kr. 



III. Conventi jegyzőkönyvek. 

E. k. levéltárunkban kéziratban megvannak de 
nyomtatva csak 2. u. m.: 

* A vallás- és közoktatási minister által Budapestre 
1848-ik évi sept. 1-ső napjára egybehivott magyarhoni 
helv. hitv. öt egyházkerület képviselőinek értekezleti 
jegyzőkönyve. Közzétette Balogh Péter, a tiszántúli ref. 
egyházkerület superintendense 1867-ben. Ára 10 kr 

A magyarországi ref. egyház egyetemes conventjének 
jegyzőkönyve 1873 jul. 1—6. Kiadta Filé Lajos mint 
jegyző. 

IV. Egyetemes tanbizottsági jegyzőkönyvek. 
E. k. levéltárunkban kéziratban megvannak : 
1858-ik évi május 27. Pesten. 
1858-ik évi september 28—30. Debrecenben. Napló. 
Ugyanekkóoáról. 
Egyesülési alapszabályok és 
*Népiskolai szervezet. Nyomtatásban is, ára 20 kr. 
1859-ik évi october 30. S.-Patakoo. 
1860-ik évi april 13. Pápán. 
1860-ik évi october 3. Pesten. 
Nyomtatásban megvannak: 
1861-ik évi april 4. Pesten. 
1861-ik évi september 24. Debrecenben. 
1862-ik évi november 25. Miskolcon. 
1863-ik évi november 25. Rév-Komáromban. 
1864-ik évi junius 20—22, Debrecenben. 
1865-ik évi junius 12—14. Pesten. 
1867-ik évi junius 13—14. Pesten. 
1868-ik évi junius 4- 6. Pesten. 
1869-ik évi november 20—22. Pesten. 
Ismét kéziratban: 
1874-ik évi április 12—14. Pesten tartott értekez-

letekről. 

V. Felhívások 
* Néh. Polgár Mihály püspök úrtól 1851. junius 

30-ról a pengő kros gyámsegélyre, felsőbb iskoláink meg-
mentésére. 

* Néh. Báthory Gábor h. supcrintendens úrtól 1857 
sept. 5-ről hasonló célra. 

Török Pál püspök úrtól 1863. 7-ről a házi (domes-
ticai) pénztárra gyűjtésre. Ûgyanattól 1872 február hó-
ban az e. k. tanítóképezde gyarapítására. 

* Ugyanattól 1872. március hóban az 186év óta 
fennmaradt iskolai pengő kr. gyámpénz-hátralékok törlesz-
tésére. 

VI. Törvények, Statutumok. 
* Egyházi törvények. Komjáthy és Gelei kánonok 

179°̂  : XXVI. t. c. a dunamelléki ref. egyházkerület 
1796—1846-ig hozott Rendszabályai. Kiadva Polgár Mihály 
e. k. v. főjegyző által Pesten 1864. Ára 70 kr. 

* Az egyházat és lelkész hivatalos teendőit illető 
országos törvények kivonata. Kiadta Polgár Mihály e. k. 
v. főjegyző. Pesten 1870. Ára 25 kr. 

* Közgyűlési házszabályzat ós szervezet. 

* Esküformák a dunamelléki ref. egyházkerület 
1867 évi octoberi közgyűlése által megállapítva. 

* Rendtartási szabályok ós fegyelmi törvények a du-
namelléki ref. egyházkerület keblében levő közép és 
felsőbb iskolákra nézve. Ára 10 kr. 

A *gal jelölt kiadványokból néhány példány köz-
benjárásomra megszerezhető, és pedig 30 krjával azon 
e. k. jegyzőkönyvekből, melyeknek ára nincs kitéve s a 
legközelebb május végén tartandó e. k. közgyűlés alkal-
mával legbiztosabban átvehetők. 

Polgár Mihály. 

Az erdélyi ref. egyh.-kerület folytatólagos 

közgyűlése. 

Lapunk szük tere miatt csak röviden tudósíthatjuk 
olvasóinkat a mult számban közlöttek után tárgyalt való-
ban nagyfontosságú dolgokról. Az april 15-iki ülésnek 
egyik legérdekesebb tárgyát képezte a Teleky-könyvtár 
ügyében kiküldött bizottság véleményes jelentése, mely 
egész terjedelmében elfogadtatván, határozatba ment, hogy 
miután a főconsistorium és fidei kommisszárius között a 
felügyeleti jog tekintetében kezdettől fogva eltérő nézetek 
állottak fenn s az ügy elintézése peres útra tereltetett : té-
tessenek lépések arra nézve, hogy gr. Teleky Sámuel úr-
ral a fenforgó differentiák békés uton egyenlittessenek ki 
s a közoktatási miniszterhez egy felirat intéztessék, mely-
ben az Ugy valódi állása derítendő fel. Tárgyaltatott ezu-
tán a n.-enyedi tanítóképezde tentartása iránti javaslata 
az ig. tanácsnak, mely szintén egész terjedelmében elfo-
gadtatott, odautasittatván egyszersmind a főtanoda elöl-
járósága, hogy a képezde tantervét dolgozza ki s terjeszsze 
az ig. tanács elé. Határoztatott továbbá, hogy az állami 
tanitóképezdék növendékei, ha egyházi szolgálatba kí-
vánnak lépni, a hit- és erkölcstanból az illető hittanár, a 
ker. esperes s az ezáltal felhívott két bizalmi férfiú előtt 
vizsgát tegyenek. Ezzel kapcsolatban kimondatott, hogy a 
reál-, polgári- és felsőbb népiskolákban a va!lás-tauifcás a 
lelkészt illeti, illő díjazás mellett, miről az ig. tanács fog 
gondoskodni. Ezután szőnyegre került a jus dispensandi 
kérdése, mely hosszas ós élénk vitára adott alkalmat, fej-
tegettetvén némelyek által, hogy dispensálni csak a püs-
pöknek van joga, ki azonban az esperesekre azt átruház-
hatja. Végre elhatározták, hogy miután a többi espereseknek 
megadatott a dispensálási jog, a kolozsvári esperestől se 
vonassák az meg. Tárgyaltatott ezután a volt határőr-
vidéki iskolák tárgyában a kultus- minisztérium leirata, 
melyre nézve határozták, hogy a minisztériumhoz egy fel-
iratot intézzenek, melyben kérjék, hogy az ezen iskolákra 
tett alapítványoknak a reformátusokat illető része a 
s.- szentgyörgyi középtanoda szükségeinek fedezésére for-
díttassák. A gyűlés ezutáni folyamában legfontosabb tárgy 
volt a n.- enyedi főtanoda vagyoni állapotáról szóló jelen-
tés megvizsgálására kiküldött bizottság előterjesztése, mely-
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bői kitűnik, hogy a vagyon kezelésénél megrovás alá eső 
hanyagság egyaránt fordult elő. A hosszas, órákig eltar-
tott vitának eredménye az lőn, hogy az előterjesztésben 
foglalt inditványok első pontja, melyszerint egy kormányzó 
bizottság küldessék ki, elfogadtatott, a többi pontok tár-
gyalása pedig másnapra halasztatott. 

(Az „Erd. Prot. Közi." után. p.) 

A n.-szalontai ref . egyházmegye Vadászon, ápril 
9-én tartott közgyűlése. 

Közérdekű tárgyai voltak: 
1. Azon jelentések olvastattak fel, melyek az egy-

házmegyei látogató küldöttségek által terjesztettek be. 
Ezen jelentésekből kitűnt, hogy vannak e.-megyónk-

ben tanitók, kiknek iskoláik ez évben is roszaknak talál-
tattak. Ezekre nézve határozatilag mondatott ki, hogy 
ha a következő e.-megyei látogatásig meg nem javitják 
iskoláikat, hivatalaikról lemondottaknak fognak tekintetni, 
s nemcsak ott nem maradhatnak, ahol most tanitók, de 
sehol a n.-szalontai e.-megvóben alkalmazást nyerni nem 
fognak. 

Tulszigorunak tartom e határozatot, ha az illető 
tanitók nagyobb egyházakban szolgálnak most. Ezekre 
nézve jobb leendett, ha ez alkalommal kisebb egyháza kba 
tótettek volna. Kivihetetlennek tartom e határozatot, ha 
az illető tanitók a kisebb egyházakban szolgálnak jelen-
leg, mert most sem képes az e.-megye minden tanitói 
állomást betölteni; az pedig ez idő szerint képtelenség, 
hogy minden egyház tanitóképezdót végzett tanitót kap-
jon; még a gymnasiumi tanulók s mesterlegények közt se 
nagyon válogathatunk. 

Az iskolavizsgálásra nézve határozatképen mondatott 
ki, hogy minden e.-megyei látogató az illető iskolának 
azon állapotát tartozik kitüntetni, amelyben azt a vizsgá-
lat alkalmával találja. 

E határozat alapján nem egy jó tanitót lehet rosz-
nak tüntetni fel. Ha a legjobb tanitó vesz is át egy el-
hagyatott rosz iskolát: az első évben nem foghatja azt az 
e.-megyei látogató küldöttség jónak találni. Ha szülei rosz 
akarat vagy betegség miatt hónapokon keresztül nem 
járnak a gyermekek iskolába: nem lehet jó az iskola az 
e.-megyei látogatás alkalmával. Ha az iskola rosz: rosz 
a tanitó is. Kész a végzetes következtetés. Nem elég te-
hát csak ezt vezetni jegyzőkönyvbe az e.-megyei látoga-
tóknak : rosz az iskola; hanem azt is meg kell határo-
zottan irni, hogy miért rosz? Ez az igazság ! 

2. Olyan ügyek merülvén fel, melyekben vizsgálat 
előtt nem lehet igazságos Ítéletet hozni, végzésileg mon-
datott ki, hogy a vizsgálat megtartatik ugyan mindannyi-
szor, valahányszor az ügy természete és mivolta vizsgála-
tot kíván, de a vizsgáló küldöttség napi dija s utazási 
költsége mindenkor előre lefizetendő az esperesi hivatalnál 
a vádlók által. Ha aztán a vizsgálat alapján a vádlott 
bűnösnek találtatik: a vizsgálati költséget a vádlott meg-
téríti a vádlóknak. Igen helyesen ! 

Eddig, ha a legmóltatlanabbul vádoltatott is a lel-
kész vagy tanitó: a vizsgáló küldöttséget a vádlott vagy 
az egyház látta el, s a vizsgáló küldöttség ingyen tett 
szolgálatot. Igy aztán egymást érték a panasz- és vádle-
velek az e.-megyei közgyűléseken, mert a vádaskodás a 
a vádlóknak semmibe se került, s ha nem nyertek: az-
zal vigasztalták magukat, hogy költség nélkül pereltek. 
Most az előre lefizetendő költség meggondolóbbakká s 
tartózkodóbbakká fogja tenni a vádaskodókat, s bizonyosan 
kévesbedni fog az alaptalan panasz- ós vádlevelek száma. 

3. Következett az úgynevezett helyosztás. Ez alka-
lommal csak tanitók változtak. Többen voltak, kiknek 
bizonyos és bizonytalan okok miatt váitozniok kellett. 
Voltak ujonnan alkalmazandó tanitók is. Megkérdezvén 
egy tanácsbiró az illető egyházak küldötteitől, hogy nem 
jöttek-e már eddig valami megállapodásra leendő tanítóik 
iránt ; midőn ezek nemmel feleltek : oda utasíttattak, hogy 
menjenek ki a gyülésteremből és kint állapodjanak meg. 
Kimentek tehát a küldöttek és a változni kívánó és ujon-
nan alkalmazandó, tanitók és az utcán megtörtént a tanitó-
vásár. Mólyen megindulva szemléltem s hallgattam, hogy 
miképen lettek a tanítójelöltek adás-vevés tárgyaivá. Nézze 
biró uram ! mondá az egyik, ez öreg, megette már ke-
nyere javát; ha ezt visszük el: őrökre rajtunk vesz. Lássa 
kuráturam! szóla a másik, ez nagyon fiatal, maga is 
gyermek: miképen lehetne gyermekek tanítója! — De 
nem folytatom tovább . . . a vásár meglett s minden ta-
nitó és tanítójelölt talált vevőre. 

Imádkozzunk . . . népnevelés! jöjjön el a te országod! 
Véleményem szerint, ha már nem lehet azt kivinni, hogy 
a tanítókat is, épen ugy mint a lelkészeket, maga a nép 
ünnepélyesen, egy erógre kinevezett küldöttség előtt vá-
laszsza: annyit minden esetre meg lehetne s szabadna 
zsinat nélkül is tenni, hogy a helyosztást maga az 
e.-megyei gyűlés eszközölné, s minden tanitó azon hivatalt 
foglalná el, melyet számára a tanácsbiró urak, érdeme 
szerint, kijelölnek. Ez az eljárás bizonyosan embersége-
sebb s igazságosabb is lenne. 

4. Indítványoz tátott, hogy az e.-megye ne tartson 
többé vándorgyűléseket hanem mindenkor a központon 
tartassanak az e.-megyei gyűlések. Ez indítványt támo-
gató érvek: * 

a) A vándorgyűlések egyes gyülekezetek nagy fcer-
heltetésóvel járnak. 

b) E terheltetés nem arányos, mert az e.-megye 
szélein fekvő egyházak, bármily jó módúak is, őszi, azaz 
kis gyűlést tartanak. Amannnak költsége 250, emezé 
100 ftra tehető. 

c) Néha fizikai lehetetlenség eljutni, a járhatatlan 
utak miatt, egyik-másik gyűlési helyre. 

d) A vándorgyűlések ez egyháziasságot s közbuz-
góságot nem emelik, sőt sok esetben csökkentik, mert 
egynómelyik piszkos ügy meghordoztatik szerteszét 3—4 
helyen is, s az elébb talán jámbor nép hallja, hogy 
miként is lehet bánni hivatalnokaival, s ösztönt kap, 



hogy megkísértse oda haza, papjával, tanítójával szem-
közt, amire hallotta, látta a példákat. 

e) Nem lesz ingyen eszem-iszom, s az apró, min-
dég nyűglődő egyházak jobban meggondolják, csináljanak-e 
küldöttség-ellátási költséget maguknak vagy nem ? 

f.) Azon egyházak, melyek a néhány év előtt meg' 
állapított sorrend szerint még nem tartottak ki e.-megyei 
gyűlést, 100—200 frtot szivesen fizetnének a papi és 
tanítói gyámiötózetek részére, s ez uton mind a két gyám-
intézet gazdagabb lenne ezer-ezer forinttal. 

Ez érvek azonban nem voltak elegendők az indít-
vány elfogadására, noha ezek ellen egyetlen érv hozatott 
fel csak a vándorgyülési rendszer mellett, az t. i. hogy 
a már évek előtt megállapitott sorrendnek a végére kell 
érni. Tehát még hét éven keresztül vándorgyűlések fog-
nak tartatni. 

Maradt ugy mint régen volt. 
Legyen ugy mint régen volt! 

A gyűlés többi tárgyait mellőzöm. 
Csak azt hozom még nyilvánosságra, hogy a gyű-

lést megelőző nap a lelkészi kar „lelkészegyesület"-té 
alakult, célja nem az, hogy tudományos felolvasások és 
értekezések által tanítsuk egymást, hanem az, hogy a 
gyakorlati lelkészet körébe tartozó intézkedésekben s 
eljárásokban egyöntetűséget hozzunk be, becsületbiróságot 
állítsunk fel, s egyesült erővel oda hassunk, hogy az 
egyházi irodalom kitűnőbb termékeit és az egyházi lapo-
kat a legszegényebb lelkészek is olvashassák. 

Ágya, ápr. 24. 1847. 
Nagy Sándor, ref. lelkész. 

Yálasz Homolya István urnák 
A prot. egyh. és isk. Figyelmező f. évi II. és III. 

füzetében Homolya István cseppelyi ref. lelkésztől „Ungi 
levelek" cim alatt egy közlemény van, melyben egyéb 
discursus mellett — csak ugy odavetőleg — értesít az 
ungi ref. lelkészi értekezletről. E közleményben, emiitett 
füzet 143. lapján, igénytelen személyem azon kitüntetés-
ben részesül, hogy ország világ előtt reformernek decla-
ráltatom. E kitüntetésre nem vágytam, de elfogadom, mert 
az állítás igaz. De azt már kétlem, hogy ilyen titulusú 
lelkész — az ungi egyh.-megyében — csak én és Né-
meth Imre ur lennénk. Ám próbáljon H. ur e tárgyban 
minden ungi lelkészt kikérdezni! 

Tagadom azt is, hogy én akár elcsépelt, akár el-
csépeletlen érvekkel megkisérlettem volna egy fiók reform-
egylet alakítását. Igaz, hogy midőn a reform.-egylet ugy 
átalánosságban szóbahozatott, s ellene t. Makay Dániel 
ur hangot emelt, e hang ellen — természetesen a re-
form.-egylet javára — ón is elmondtam saját vélemé-
nyemet. Hogy aztán t. Makay ur mennyiben szorított 
engem sarokba, a!zt magyarázgatni tiltja nekem az illem, 
s az erkölcsi érzésre irányuló ama szabály: propria laus 
sordet. 

„Egyébiránt -— irja Homolya ur — nem tagadom 
nekem is volt velők egy kis szóváltásom." 

Kitűnő sajátsága az egynémely urnák, hogy a hol 
mozog a bokor, ott farkast kiált, ahol pedig valósággal 
van farkas, ott csak ugy elsiklik, nem mer szemébe nézni. 
Hát az ő szóváltása — igazán mondva — nem kettőnkkel, 
hanem egyedül Németh Imre úrral magával esett. A ki 
ismeri t. Németh Imre urat — pedig a mi egyházke-
rületünkben sok van ilyen — az tudja azt is, hogy Né-
meth Imre ur igen müveit modorú ember; tudja, hogy 
társalgását s vitatkozását a ref. papban annyira szüksé-
ges szerénység és simaság jellemzi; e mellett ő már kül-
sejében is tiszteletre hivó alak, 50 év körül, régi köztisz-
teletü lelkész, s egyh.-megyei tanácsbiró. S talán Ho-
molya ur, az ifjú ember, egy éves lelkész mindezeket 
respektálta neki adott feleletében ? Nem. Hanem ökölre 
szorított markokkal elébe áll, s oly gesztikulációval, 
minő a boxirozásnál szokás, egészen orra alatt hado-
náz, s beszédének extraktuma gyanánt oda jut: hogy ha 
Németh Imre ur nem hisz az ördög ő nagyságának 
orthodox körmeiben és szarvaiban, mondjon le a n.-dobro-
nyi parochiáról. (Ez különben nem is hiábavaló beszéd, 
mert N.-Dobrony az ungi egyh.-megyében a legnagyobb 
jövedelmű parochia.) 

Erre aztán az értekezlet minden tagja nagyot nézett, 
de volt is oka reá; mert ha már esik is balgatagság az 
nap alatt, de azt meg kell vallani, hogy nálunk a Ho-
molya ur módora és nézete még eddig nem volt 
divatos, adja isten hogy ne is legyen azzá. 

Az átalános megbotránkozást ellensúlyozandó, nyom-
ban indítványozta valaki: hogy ha van Homolya ur zse-
bében revolver, azt konfiskálni kell, mert itt még baj is, 
lehet. A siker nem maradt el; mert valóban a leg-
komolyabb arc is mosolyt öltött; már én azon nem dis-
putálok hogy a mosoly kit illetett, elég hogy a publicum 
szokatlan kellemetlen helyzetéből ki lett segítve. — Ez 
volt a Homolya ur „egy kis szóváltása." Hanem igy volt, 
cáfoljon meg akárki a jelenvoltak közül. 

Egyébiránt, a ki egy folyóirat jóhiszemű olvasó kö-
zönségét a tények elferdítésével tévútra vezeti, azt Ítélje 
el a pubiikum. Szabó Endre, 

palágyi ref. lelkész. 

Külföldi egyház és iskola. 
Ausztria. Az egyházügyi tor vény javas-

latok másodika. Az osztrák felsőház közelebb a 
második javaslatot is, mely a felsőbb egyházjavadalmakat 
progressiv adó alá veti a vallási alap javára, szintén nagy 
többséggel (66 szavazattal 20 ellen) helyben hagyta. Ez 
a javaslat, fontosságra nézve, vetekedik a már elfogadott 
elsővel, mely a kath. egyház külső jogviszonyait szabá-
lyozza. Az osztrák püspökök azt akarták, hogy a vallás-
alapot szolgáltassa ki a kormány a püspöki karnak, az majd 
gondoskodik az alsóbb papság jobb javadalmaztatásáról. A 
kormány más eljárást követett. A kormány maga 
kezeli a vallási alapot, maga javítja az al-
sóbb papság dotációit, s ecélra tetemesen 



mta gadóztatja a püspököket. A harmadik javas-
latot, mely a szerzetesrendekről szól, most tár-
gyalja a képviselőház. 

Poroszország. A papok száműzésére vo-
natkozó törvényjavaslat tárgyalása. A né-
met birodalmi gyűlés ápr. 21-én kezdte tárgyalni „a hiva-
talos hatalmukkal visszaélő papok kiutasításáról" szóló 
törvényjavaslatot. A tárgyalás ezúttal is heves vitákat 
idézett elő. 

A vitát a kormány nevében dr. Förster kezdé 
meg, azt mondván, hogy nem az állam kezdi meg a har-
cot az egyház ellen, de a kitört küzdelemben védelmi intéz-
kedésekről kell gondoskodnia. A javaslat azon papok ellen 
irányul, kik néha a kormány által elmozdittattak, mégis 
egyházi funkciókat mernek végezni. A fegyver, melyet a 
kormány kíván, éles ; de rosz fegyverrel nem lehet harczolni. 

R eichensperger tagadja, hogy a porosz kor-
mány valaha kíméletet tanúsított volna a kath. papok 
iránt, s ha a porosz törvények nem érdemlik meg a kí-
méletes szót, — a jelen javaslat már pláne a leggonoszabb 
fajtájú számüzési törvény. A kath. papok ép oly helyzet-
ben vannak az egyházpolitikai törvényekkel, mint Lut-
her a wormsi gyűlésen, hol kijelenté, hogy ő az akkor 
kibocsátott törvényeknek nem engedelmeskedhetik : „isten 
engem ugy segéljen — nem tehetek máskép." — A tár-
gyalás alatt levő javaslat a leghallatlanabb kivételes tör-
vény, melynek célja, hogy német honfiakat megraboljon 
minden jogvédelemtől s kitegye őket a rendőrség vad 
önkényének. 

Nem elégszik meg azzal a kormány, hogy a papo-
kat tömegesen bebörtönöztetheti, most hazájuktól akarja 
őket megfosztani; e kiűzés, ha humanusabbnak látszik is 
első pillanatra, mint a papokat a börtönök bűzhödt légkö-
rében hagyni engedni, de mindenesetre ép oly embertelen. 
A javaslat tovább megy a francia törvénynél, mely leg-
alább 10 évre szorítja a papok hazátlanná tételét, de ez 
semmi időt sem szab meg. Fölhívja végül Bismarckot, 
hogy, mint sok másban, itt is rendelje alá személyes né-
zeteit az állam-eszélynek ha ezt nem teszi, akkor a bi-
rodalmi gyűlés vesse el e javaslatot, mint vízözön előtti 
múmiát. 

Leonhard igazságügyér: Azt mondá az előttem 
szóló, hogy senki se várt volna a kormánytól ily előter-
jesztést, de erre én csak azt válaszolhatom, hogy Rómá-
tól sem várta volna senki, hogy hadat izenjen az állam-
nak és proklamálja a csalhatatlansági dogmát. Ellenállást 
az állam törvényeivel szemben lehet tűrni az államon ki-
vül, de nem az államon belől. A mit a javaslat kiván, 
igen egyszerű: a ki nem engedelmeskedik a törvénynek, 
azt kiteszszük az államból, s azt hiszem, ezt az állam 
szempontjából csak helyeselni lehet. 

S c h u 11 e azon állítást cáfolja, mintha az államnak 
nem volna joga a püspököket letenni hivatalukból, ha erre 
okot adnak. De igenis, van joga. A történet számos példát 
mutat föl e tekintetben. Igy nagy Ottó több püspököt, és 

III. Henrik pápákat és püspököket tett le hivatalukból. 
Az állam szivesen lett volna engesztelókenyebb, ha a hier-
archia nem lett volna oly követelő. Most magának tulaj-
donítsa a főpapság e következményeket. Az állam nem 
tehet máskép. 

Buss sajnálatát fejezte ki az állami törvényhozás-
nak folytonosan gyarapodó elvadulása fölött. Soha sem 
hittem volna —úgymond— hogy aggkoromban ily dolgokat 
megérjek. De tegyenek bármit, a kath. egyház hajthatlan 
fog maradni. 

Az utolsó szónok Frankenberg gróf volt, ki mint 
kath. és volt római követségi tag a javaslat mellett emel 
szót. Elbeszélte, hogy egy alkalommal a pápánál volt ki-
hallgatáson, s a pápa ekkor azt mondá, hogy egy állam 
sem okoz neki annyi örömet, mint a protestáns Poroszor-
szág, mely mindig igazságos és engedékeny a kathoiikusok 
iránt. Poroszország politikája nem változott azóta, de igen 
is változott a kúriáé. A birodalmi gyűlés legjobban teszi, 
tehát, ha elfogadja a javaslatot. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A tornai ref. egyházmegye apr 20. ós 21-kén 

tartott közgyűlésének egy gyengédtelen, sőt méltatlan 
jelenetéről tudósítanak bennünket. „Egy megtörtént lel-
készválasztás — írja tudósítónk — meg vagy meg nem 
erősítése tárgyaltatott a többek között. A választás megtör-
ténte után ez hivatalosan bejelentetett az esperesi hiva-
talnak, ki ennek folytán kiadta az megválasztott lelkész 
részére az elfogadási engedélyt, s a lelkész elfogadta a 
megrálasztást s ezután másfél hónap múlva uj egyháza 
hivei felhívása következtében elment oda ismerkedni s az 
urvacsoráját kiosztani. Ez erős vádul hozatott fel ellene, 
a vádolt lelkész feláll s védi magát, hogy mint fiatal em-
ber nem gondolt abban törvénysértést, meglátogathatni 
egyházát, példákkal is igazolván mentségét; de védbe-
széde eredménye az esperesi ajkról e kemény nyilatko-
zat lett: „ha egy kis szemérem volna tiszteletes úrban, 
most itt se lenne", hozzá gondolva: nem hogy védné ma-
gát, s egy kenetesassessori ajkról szintén ellebbent e szó: 
„portékáját ment árulni." Az egyházmegyei közgyűlés hall-
gatva fogadván ezen korholást, hallgatott az ily módon 
arcul ütött lelkész is; de volt egy mégis, kinek az ily 
minden vért fellázító nyilatkozat felforralta vérét, egy 
közönséges egyháztag, ki megválasztott lelkészöket e tá-
madásra védelme alá fogta, s e valóban drastikus 
váddal felelt: „tudjuk mi, mi a mi bajunk, az hogy nem 
választottuk meg az esperes ur vejét ... ha azt megvá-
lasztjuk, már régen volna nekünk papunk s nem volna 
semmi bajunk." Egy egyszerű egyháztagtól az esperes 
személye ellen e kemény támadásra talán visszatorlás kö-
vetkezett ? ... Nem . .. semmi... hallgatott az egyház-
megye, de hallgatott mindenekfelett maga esperes ur." 

Sajnálattal olvassuk mindenkor az ilyesféle jelene-
teket, mert :\z ilyenekkel kétségkívül önmagunk alatt 
vágjuk a fát, önmagunk rongáljuk a lelkészi kar s az 



egyházkormányzók tekintélyét. Hogy a vádolt ifjú lelkész-
nek csupán az volt-e bűne, mi itt felhozatik, nem tud-
juk (miben különben mi semmi bünt nem látunk), de 
ha mindjárt sokkal súlyosabb vétségei lettek volna is, 
ám büntessük minél szigorúbban, de a felhozottakhoz 
hasonló kifejezéseket egy lelkész irányában soha meg nem 
engedhetőknek tartunk, nem pedig főként oly helyen, hol 
nem csupán konsistorialis birák, de egészen laikusok, sőt 
az illető lelkésznek leendő hivei is jelen vannak, s hol 
azután az egybázkormányzói hivatal is ily erős, otrom-
bának látszó megtámadásnak lehet kitéve. Jól tudjuk mi, 
hogy ma, a szabadválasztás korában nagyon sok lelkész-
választás nem ugy történik, mint talán az egyház jobbjai 
s vezérférfiai, menten minden önzéstől, óhajtanák ; de ha 
már tetszett ezt a választási módot elfogadnunk, tűrjük 
el ennek a néha nem kedvünk szerinti eredményét is, s 
lelkésztársaink irányában ovakodjunk a szenvedély szavait 
hallatni. 

* Lelkészválasztások : A monori ref. egyház 
lelkészévé a mult vasárnap egyhangúlag Balla Lajos 
h. lelkész; a c e c e i ref. egyházba nagy szavazattöbb-
séggel Mészáros Já no skun-szent-miklósi gymnasiumi 
tanár, az ő c s é n yi egyházba pedig Dömők Péter 
kistóthfalusi r. lelkész urak választattak meg. 

* Derecskén a ref. egyház közelebb elhatározta, 
hogy a kettős papságot, az egyházkerület által kiszabott 
teljesithetlen föltétel alatt nem óhajtja (lásd lapunk mult 
számában a tiszántúli ref. egyh.-ker. gyűléséről szóló tu-
dósítást), ennélfogva a megürült lelkészi állomást egy 
személy és nem kettő által fogja betöltetni, A választás 
néhány hét múlva lesz. 

* Antik tanitői kellék. Folyt a vita az erdélyi 
ref. egyház közelebbi közgyűlésén a n.-enyedi tanítóké-
pezde felett. Egyik sürgette, hogy gondoskodjanak több 
jövedelemről, s állítsanak bele négy tanárt; a másik indít-
ványozta, hogy fogjon az egyház kezet az állammal, s 
egyesült erővel helyezzék jobb karba; a harmadik véle-
ménye szerint, elég lesz abba egy jó tanár, s ha még 
a gymnas. tanárok is némileg segítenek, elég bölcs ta-
nitók fognak onnan kikerülni. Ez utóbbi vélemény mel-
lett szólalt fel a többek közt Erdélynek egy különben 
igen derék, tevékeny s praktikus irányú esperese is, ki 
ismerve az erdélyi tanítóságok nagy részének felettébb 
nyomorúságos voltát, s mint esperes praxisból tudva, 
hogy a jelesebb készültségü tanitó mennyire boldogtalan-
nak érzi magát, egy utolsó cseléd fizetéséhez hasonló 
fizetéssel egybekapcsolt állomáson, igy szólt: „Nem is 
kell nekünk olyan nagy készültségü tanitó, mi csak 
annyit kívánunk a tanítótól, hogy tudjon praktikusan 
tanítani, ne igyók sokat, s legyen benne vallásos 
szellem." 

* A f. év máicius végén elhunyt néh. Németh 
Lajos, egykor udvari ágens, közelebb a pesti ref. egy-
ház presbytere, a pesti ref. gymnasiumnak, a debreceni főis-
kolának, a magy. tud. akadémiának két-kétezer forintot 
hagyományozott. 

* Mint Svájcból írják, a napokban G o n z e n-
b a c h szövetségi tanácsos a pápa kívánságára, — ki 
még mindig azt reméli, hogy Svájccal ismét vissza lehe-
tend állítni a diplomatiai összeköttetést, látogatást tett 
IX. Piusnál, hogy neki a svájci egyházi mozgalmak ter-
mészete és iránya felől közelebbi felvilágosításokat adjon. 
A pápa többi közt igy szólt: „Azt mondják, 
hogy B i s m a r c k az, a ki titeket ilyes dolgokra ösz-
tökél." Gonzenbach igyekezett a pápát e nézet alaptalan-
ságáról meggyőzni, midőn a pápa közbe vágott: „B i s-
mark ur nagy á l lamférf i , mert nagy ered-
ményeket vívott ki s most az eredmények szerint mér-
legelik az államférfiakat. Bismarck tehát nagy 
ember, de nem liberális!" 

Ezután a porosz egyházi viszályról beszélt Gonzen-
bachnak a nagy csalhatatlan s mondá: „Nem értem, mint 
lehet a vallást üldözni, holott ez az állam alapja, s még 
a hitetlen kormánynak is támogatnia kellene a vallást, 
mert hisz ez az ő érdekében van. Én istenem uram, hogy 
haszonlesésből roszat tesznek az emberek, az érthető, az 
emberi gyengeségekből foly. De hogy a roszat ha-
szon nélkül teszik, sőt é r d e k ö k elle-
nére, ez már még sem mutat bölcse-
s é g r e." 

Hogy Gonzenbach válaszolt-e erre ő szentségének, s 
mit ? arról nem szól a krónika; hanem nekünk volna 
reá egy pár szavunk. Először is értse meg ő szentsége, 
hogy mai napság nem a vallást üldözik, miként üldözték 
a pápai szék ösztönzésére századokon keresztül tűzzel ós 
vassal, hanem most a saját hatáskörükön túllépő, s az 
állam törvényei irányában engedetlenkedő lázzongó és 
lázitó főpapokat s fanatikusokat üldözik, azaz csak a 
törvény értelmében büntetik. A vallásos hit soha sem 
volt oly szabad, mint most. Továbbá egy kis fogalom-
zavar is van itt. Mostanában kétféle államot ismer a 
történelem; az egyikféle az, melyről egy ember mond-
hatta : L'etat c'est moi; a másik az, melyről maga az 
állam mondhatja ugyanezt. Vagyis van aristokratio-abso-
lutistikus és van demokratico-alkotmányos állam. Amannak 
a zsarnok államnak, igen is alapját, főtámaszát képezte 
—a vallás? nem, hanem a római hierarchia, és épen ezért 
az ily kormányok, habár egészen hitetlenek voltak is, 
— igaza van ő szentségének — hü a támogatták a pap-
uralmat,' készséggel bocsátották a szuronyokat a főpapok 
s a jezsuiták szolgálatába; de a szabad államnak nincs 
érdekében sem egyik vagy másik vallásfelekezet üldözése, 
sem egyik vagy másik papi kaszt kiváltságolása.— Hogy 
haszonlesésből roszat tesznek az emberek (ha más ro-
szat nem, legalább hogy a butaságot, bigottságot támo-
gatják, a felvilágosultságnak útját állják) ezt érti ő szent-
sége, azt hiszem érti legtöbb püspök, érsek ur, sőt talán-
elég értelmesek e tekintetbeu a gazdagabb parochiák 
plébánosai is ; de hogy haszon nélkül, sőt ellenére önér-
dekének, tehessen valaki már akár roszat, akár jót, az 
sehogy sem fér ő szentsége fejébe, „ez már—mint mondja— 
mégsem mutat bölcseségre." Nem biz a! de hát mindig 



voltak a világnak olyan jó bolondjai, kiket nem a világi 
haszon, nem önző érdek vezérelt cselekedeteikben. 

N E C R O L O G O K . 
Szarvas, 1874. april 17-kén. 

Nagy tiszteletű szerkesztő ur ! Két hét lefolyása alatt 
két jelesünket kísérők vérező szivve1, könyező szemek-
kel az örök nyugalom helyére: a kitűnő képzettségű 
Horváth Károlyt és a felebaráti szeretetnek s nevelószet-
nek fölkent mivelőjét Nóvák Károlyt, szarvasi evang. 
tanítóinkat. 

Horváth Károly mint theologia-végzett lépett 
a tanitói pályára ; előbb Felső-Szelin és Albertin, utóbb 
Mező-Berényben, végül Szarvason tanítóskodott, összesen 
29, ez utóbbi helyen 19 'éven át. Jeles tehetségekkel, 
classikai miveltséggel megáldott, felszerelt derék tanitó, 
asperességi főiskolai tanácsos. Nevét, megjelent neveló-
szeti s társadalmi cikkei, valamint a szarvasi és más 
tót ajkú evang. egyházakban jelenleg is használatban 
levő ABC ós olvasó-könyvecskéje dicsérik. Szabad ide-
jében hangya-szorgalmú, kitűnő pomologus, ki ezrivel 
nemesitette s nevelte a csemetéket, igy is jóltévője 
a vidéknek,- — s ki a gyümölcsfa-nemesítésben ugy 
a helybeli evang. tanítóképezde, mint a nagyobb 
népiskolák növendékeinek képző oktatást nyújtott ; 
miért a magas kormány által több izben kitüntetve 
lőn. Hosszas, sorvasztó betegség után f. hó 3 kán, 
50 éves korában történt kimultát egyháza, ismerősei, ba-
rátai s mindenek felett özvegye s 9 árvája gyászolják. 

Nóvák Károly, helybeli születésű tanfórfiu, 30 
év óta szarvasi tanitó; kiváló hivatással, ernyedetlen 
szorgalommal. Érdemeit elősorolni, valamint a tenger 
fövényét számonszedni, lehetetlen. Elég tudnunk, hogy 
szerető szivének minden dobbanása, fenkölt szellemének 
páratlan tevékenysége, erélye egyetlen nagy célnak állott 
szolgálatában, e cél: a népnevelés. Ha látta valaki azon gyer-
meki határtalan vonzalmat, melyet kisded tanítványai 
iránta mindenkor tanúsítottak, azon előzékenységgel páro-
sult bizodalmat, melylyel minden ösmerőse környezé, s e 
mellett a sikert, mely tevékenységét koronázta: lehetet-
len volt a tanítónak állását nem irigyelnie . . . Mennyi 
ügyszeretet s buzgalom, mennyi kedély s erély e gyönge 
testben! Együtt sírt a sírókkal, együtt vigadott a viga-
dókkal ; az egyháznak buzgó hive, a társaságnak, melyben 
megjelent, lelke, tanitótársainak méltó büszkesége; példás 
életű polgár, hü családapa, minden izében példányszerü 
ember . 50 éves korában siró özvegyet s 3 árvát hagy 
hátra. Folyó hó 17-én törtónt váratlan halálának oka 
tüdőlob. 

Két erős oszlopa a protestáns, különösen a szarvasi 
evang. egyháznak, két edzett bajnoka a népnevelés szent 
ügyének 50 éves korukban ide hagynak, éreznünk engedve 
a veszteség pótolhatlanságát, látnunk hagyva az aggasztó 
ürt, melyet távoztuk okozott az egyház mély fájdalmára, 
a társadalom valódi gyászára. Ezerek könyei áltatják 

sirhantjaikat... A részvét e könyei alkossák ama her-
vadhatlan korona valódi gyöngyeit, melyet e két jelesünk 
nemes harcának megfutásával az TJrtól kiérdemelt; e 
könyek essenek gyógyító balzsamul, a férjet, apát ve-
szítettek vérző szivére; sarjadozzék ezek nyomán a tet-
tekben nyilatkozó megbecsülés azon lombdus fája, mely 
alatt árvák és özvegyek övéik verejtékén megérdemlett 
biztos menhelyet lelhessenek. 

Béke az elhunytak poraira! 
BenkaPál, Zvarinyi Lajos, 

ev. tanitó. ev. tanitó. 

ADAKOZÁSOK. 
Zajos János baranyai elnyomorodott tanitó ré-

szére: Nagy Benő sukorói ref. leik. ur 1 frt. Mar-
ton Sándor lovasberóuyi ref. tanitó ur 1 frt. 

Adakozások a pesti prot. árvaházra. 
Marton Sándor lovasberényi ref. tanitó ur 13 

frt 30 krt. melyhez adakoztak: tiszt. Szombathy Lajos 
ref. leik. ur 4 frt; Marton Sándor ref. tanitó neje, szül. 
Földváry Emilia asszony egy kézi munkájának kisorsolá-
sáb51 befolyt összeget 7 frt. 80 kr. Kovács János presbyter 
1 frt, özv. Csordás Mihályné 50 kr. 

Benyó János ó-falvi ev. lelkész ur az apr. 
19-ón confirmált uj egyháztagoktól 5 frtot, melyhez ada-
koztak : Wangor A. 30 kr. Hatko Gy. 20 kr. Handza J. 20 
kr. Ruscsak Gy. 20 kr. Tomcsik J. 20 kr. Sztraka J. 
20 kr. Stofan Gy. 20 kr. Gazdacsko J. 20 kr. Csulkai 
Gy. 20 kr. Hazsin J. 10 kr. Tomcsik D. 10 kr. Fircsak 
A. 20 kr. Hudak D. 10 kr. Sztoklasza 20 kr. Nyemcsik 
E. 20 kr. Szvat E. 10 kr. Fedorjak B. 5 kr. Dubinszky 
B. 10 kr. Korecskó E. 20 kr. Stofan B. 20 kr. Mijavecz 
A. 20 kr. Makó B. 20 kr. Zimmermann J. 10 kr. Ska-
csik 25 kr, lelkész ur által kiegészítve 5 frtra. 

Gyenge Károly leik. ur a rétnei ref. egyház 
híveinek szíves adományozása fejében 4 frt. 

A k a d a r k ú t i ref. egyház 4 frt. 
Somogyi Lajos ref. leik. ur a batonyai con-

firmándusoktól 1 frt. 
Baróthy József az udvari (Biharmegye) ref. 

egyház részéről 3 frt. 
Doctor János n.-szöllösi (Ugocsa m.) ref. espe-

res ur 50 kr, a dabolci ref. egyház részéről 1 frt 50 
kr, összesen 2 frt. 

Szerkesztői mondanivalók. 
B. G. urnák, Gyüd. Még dec. 31-én megérkezett, s 

az 1873-iki árvaházi tudósítás 12-ik lapján van nyugtáz-
va. W. urnák B.. . n. köszönettel vettük mindhármat, de 
bocsánatot kérünk, hogy legjobb akaratunk mellett is eddig 
nem lehetett. De közelebb. N. J. urnák K .... n. N. B. 
urnák S ... n. Abba akartuk hagyni azt a dolgot, de 
oly érdekes illusztratio, hogy szándékunkat megváltoztatta, 
s közelebb. Külsősomogyi urnák közelebbi számunkban 
válaszolunk. M. Gy. urnák magánlevelet küldénk. Turgo-
nyi s Oremus urak adományait jövő számunk hozandja. 



P R O T E S T A I T S 

GYHÁZI é s i s k o l a i l a p . 
Szerkesztő- és 

ív i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz.. elsö emelet. 

Klöfizetési tlij : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 tt. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 'óO kr. 

A magyar protestáns papság hivatása. 
Talán felesleges is a nemzeti jelzőt használ-

nom, midőn általában a prot. papság hivatásáról aka-
rok szólani; azonban tekintve a külföldi, például az 
amerikai vagy a skót, fejlettebb egyháatársadalmi viszo-
nyokat s állapotokat, lehetetlen első pillanatra ésare 
nem vennünk azon óriási különbséget, mely a kül-
földi s magyarhoni prot. Jelkészi kar anyagi és 
társadalmi helyzete s állapota közt a viszonyok 
folytán kifejlődött. A helyzet ós viszonyok tényleg 
létező ilyetén különbségénél fogva tehát csakugyan 
szólhatunk s szólnunk is kell specifice a magyar 
prot. papság hivatásáról. 

Ha a lelkészi hivatal szellemi oldalát akarjuk 
mérlegelni, ki kell mondanunk, hogy ennél, hivatá-
sát tekintve, dicsőbb, magasztosabb pálya a földön 
nincsen. Tanítani, világosítani a szegény népet; a 
vallás égi nemtőjeként kísérni őt mindenütt földi 
páljafutása legválságosabb pontjain ; fokozni örömét, 
csillapítani fájdalmait; megóvni őt, ha csak lehet, 
az erőszak s ármány tőrei s hálóitól; kifejteni az 
érzékiség durva pólyáiból, az anyagiság rabbílincsei-
ből a szellemet s magas küzdelmekre hevitni sőt 
képesítői azt; ápolni a népnek jogérzetét; fejlesz-
teni szabadságvágyát; kalauzolni őt a vallás fáklyá-
jával az emberi munkamezők roppant térségein min-
denfelé : nemde magasztos hivatás, dicső feladat! 
Valóban, a ki e szellemben fogja fel a lelkészi hi-
vatalt ; a ki pályáján ily elvek s meggyőződés által 
engedi magát vezéreltetni, az ily ember már a va-
lóságban is igen közel áll egy protestáns lelkész 
eszményképéhez. 

Hát még ha tekintetbe vesszük az emberiség 
egyre szaporodó roppant ismerettömegét; a tudomá-
nyos buvárlat ezer és ezer kincseit; azon óriási 

eredményeket, melyeket a kutató szellem a tudo-
mány akármelyik ágazatában napjainkban előhozott: 
az egyre terjedő miveltség s kulturviszonyokkal 
szemben tűnik csak fel igazán nagyszerűnek egy 
protestáns lelkész hivatása. Protestáns egyházunk 
társadalmi alapelve a haladás s nem szűnő szellem-
fejlődés levén, joggal várja meg a világ egy protes-
táns lelkésztől, hogy ő a tudományos haladás téréin 
is vezérzászlót lobogtasson; a kor szellemi, társa-
dalmi és tudományos miveltsegének ne csak birto-
kában legyen: hanem híveit is a t u d o m á n y ós 
i s m e r e t lelket ujitó felsőbb élveiben részeltetni 
iparkodjék. A prot. lelkésznek a kortól elmaradni egy-
általában nem szabad; neki okvetlenül a kor ma-
gaslatán kell állnia, ha vezére akar lenni híveinek, 
mert különben vak vezetné a világtalant, és mind 
a ketten verembe esnének. 

A korszellem fejlődése, iránya, a század ural-
kodó eszméi iránt tehát a lelkipásztor soha sem 
lehet közönyös, sőt legelső kötelessége: megfigyel-
ni az idők jeleit; megfigyelni híveinek a fejlődött 
társadalmi viszonyok s tényezők által föltételezett 
szellemi szükségleteit; s mindent elkövetni, hogy 
lépteit a kor iránya szerint intézhesse, s egyháza 
szellemi követelményeit kielégíteni mindenkor képes 
legyen. Sikerre ne számítson ma már oly lelkész, 
ki hallgatói lelkét a lezajlott századok tantóteleivel 
óhajtaná ma is táplálni; az ördögrőli mesék, a 
Gryehennáról megállapított képzetek a dualistikus vi-
lágoézlet korában igen helyükön lehettek, de ma 
már bizonyosan kinevettetnék, a ki tudói appará-
tussal az ördög lételét törekednék bebizonyítani s 
komolyan még csak állítani is merné, hogy van 
olyan pokol, hol az elkárhozott lelkek alatt a fekete 
ördögök folyvást tüzelnek. A tudomány komoly szó-
zata az ily abszurditásokat régen elhal Igaitatta. 
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Á lelkésznek tehát elutasithatatlan kötelessége, 
hogy a tudományos szellem életmozzanatait minden-
kor éber figyelemmel kisérje; a kor társadalmi tö-
rekvéseinek, a szabadság, egyenlőség, testvériség 
uralgó eszméinek egyházi szónoklataiban is hangot 
adjon; hallgatóit a század irányelveire ne csak 
figyelmeztesse, hanem egyszersmind szent tűzzel kel-
je a az emberjogok védelmére; szóval az igehirdetés 
nagyfontosságú mezején akként iparkodjék a lelkész 
szellemerkölcsi befolyását hallgatói lelkiéletéra érvé-
nyesíteni, hogy templomi működése soha f ö l ö s l e -
g e s s é ne vál jék; mert ha a szellemi ismeretek 
forrásából másutt is meríthetnek majd a hivek, 
könnyen azon gondolat fog gyökeret verni lelkük-
ben, hogy mire való a templom, a predikáczió, hi-
szen lám a könyvekben, kaszinókban s ujságlapok-
ban is feltalálhatja az igazságot az ember. 

Ne ámítsuk magunkat; igehirdetésünk, tem 
plomi prédikálásunk iránya, szelleme nincs összhang-
zatban a kor tudományos szellemével, miveltségi 
irányával s követelményeivel; hiányzik egyházi beszé-
deinkből az egész társadalmat átkaroló ama ma-
gasztos szellemirány, mely psychologiai elveket fej-
tegetve, az emberi szellem összes szükségleteit kielé-
gíthetné. Pedig a bűneset theoriáj a, a satisfactio 
dogmája, ugy a hogy azt a régi századok hitték 
és vallották, ma már egyáltalában nem képes a 
kutató szellemek vallásos harmóniáját helyreállítani, 
a lelki béke olajágát az emberi kebelbe aláhozni. 
És mennyire hátravagyunk e téren, isten a meg-
mondhatója. Ismerünk lelkészt, a ki egy kissé sza-
badelvű szónoklatával nem engedó a legátust fel-
lépni ; pedig hallgatói az ő ódon kotyvadékai után 
csak ugy ujultak örömben, ha a kathedráról kissé 
szabadabb szellem lengett feléjök. Tudjuk mi, hogy 
egyházi beszédirodalmunk reformja nagy megfon-
tolást, ovatosságot igényel; de viszont erélyesen 
hangsúlyozzuk azt is, hogy e tekintetben tenni kell 
immár valamit, s a kor magasb iránya s követel-
ményei szerint kell alakitani egyházi beszédeinket. 

Panaszolkodunk, hogy egyre szélyedez a hivek 
serege, lazul a hitbuzgóság; mégis oly keveset 
teszünk a vallásos szellem ébresztésére; látjuk, hogy 
a templomok mind gyérebben látogattatnak, s a 
vasárnap délutáni katechisátio helyett a csapszékekbe 
kullognak a jámbor hivek: mégsem iparkodunk a 
valláserkölcsi élet tátongó sebeit megorvosolni, s 
templomi tanitásainkba uj irányt, u j szellemet lehelni; 

már e tekintetben igazán osztom B o r o s s nézetét: 
„In te est pernic;es tua Israel !* mert e bajt 
csakugyan mi lelkészek együttesen volnánk hivatva 
orvosolni. 

Hivatalos állásánál fogva a lelkésznek a társa-
dalmi életben is igen szép, igen fontos szerep jutott 
osztályrészül. A társadalom felsőbb ós alsóbb osz 
tálya, a nép ós az uri rend, igen szívesen veszi, sőt 
megvárja, hogy társas összejöveteleikben a lelkész is 
résztvegyen; s a társas körökben az i z 1 é s a tár-
salgási i l d o m terjesztője és meghonosítója legyen. 
Sokan azt mondják, hogy a lelké z csak a tem-
plomban legyen pap, mi pedig azt mondjuk, hogy 
főkép a társas életben ne legyen az más mint lel-
kész, mint a társalgási illem és csín terjesztője, 
általában a valódi ós nem felü'etes miveltségnek 
meghonosítója. A magyar prot. lelkészre mind a 
templomban, mind a társasági életben igen fontos 
feladat vár, amidőn tudjuk, hogy nálunk fenső b 
vallásos műveltséggel még a kaputos osztály sem 
igen dicsekedhetik, ugy hogy templomainkban az uri 
reLd h Í jét ugyan csak belepi a por, s népünk is 
igen szeret az uri rend nyomdokai a járni, haladni. 
Vallásos emelkedett közszellemet kell tehát terem-
tenünk, mely híveinket az elhagyott templomokba 
mindinkább visszavezesse, a társadalmi élet köreit is 
áthassa, megszentelje és vezérelje. 

De hogy a magyar prot. le1 készi kar hivatásának 
kellőleg megfelelhessen, hogy a külföldi protestán-
tismus emelkedett közszellemét Magyarhonunk tár-
sadalmi életében is meghonosíthassa, hogy a magyar 
társas élet is a vallásos szellem megszentelő hatása 
alatt mintegy újra szülessék: múlhatatlanul megkí-
vántatik, hogy egyházunknak olyatén szervezetet 
adjunk, papjainknak, tanítóinknak oly fizetést bizto-
sítsunk, mely őket az anyagi gondoktól teljesen meg-
mentse , bennök a munkavágyat éleszszfl, fokozza; 
szelleműknek szárnyakat kölcsönözzön, a tudományos 
képzettség mindazon forrásait elüttök feltárván, me-
lyek nélkül magasabb miveltségre mai nap már senki 
egyáltalában szert nem tehet. Mi nem mondjuk, hogy 
a szellemi képzettség terén az anyagi jutalom ját-
szaná a főszerepet; de már azt határozottan aláírjuk, 
hogy a mai reális korban oly pályára már t e -
h e t s é g e s ember nem vállalkozik, ahol reá csupán 
nyomor ós nélkülözés várakozik; állítjuk, hogy ko-
runkban az annyit emlegetett p a p i t e k i n t é l y 
sülyedéoét egyenesen az egyházi személyzet fizetésé-



nek c s e k é l y s é g e idézte elő. Egy közönséges ura-
dalmi tisztnek, egy kereskedelmi könyvvezetőnek, sőt 
egy vasúti bakternak többre megy a fizetése, mint 
sok lelkész és tanítónak, a ki, ha gazdálkodás által 
nem iparkodik évi jövedelmét megszaporítani, kész 
fizetéséből bizony felkopik az álla. 

A lelkészek anyagi helyzetét megváltoztatni, 
őket a gazdálkodás hivatásuktól merőben elvonó, te-
kintélyüket aláásó kényszerűsége alól felmenteni: 
magának az egyháznak legelső ós legsürgősb fel 
adata, kötelessége. Nem ott a baj, mint B o r o s s 
sejti, hogy a prot. lélkészek is ottan-ottan egy kis 
politikai szereplésre vállalkoznak, képviselőválasztás-
kor a polgárjogok legszebbikét gyakorolják; hiszen 
némely ultramontán szellemű püspök urak ennél sok-
kal többre vállalkozuak, lábbal tiporják az állam 
szentesitett törvényeit, mégis van tekintélyük, de-
hogy: ott a baj, hogy lelkészeink roszul vaunak 
fizetve, hivatásuktól a gazdálkodás á l ta l elvonatnak; 
ott a l a j , hogy maga a világi elem nem igen tö-
rekszik a papok anyagi helyzetét megjavítani; nem 
igen törekszik nemes példaadással a népbe a vallásos 
buzgóságot ós lelkesedést felfokozui és éleszteni. — 
Hány kaputos egyéniség van, ki esztendeig sem látja 
a templom belsejét ; évek óta nem járul az urasz-
ta lához; az ily példák ássák aztán alá az egyház 
tekintélyét, csökkentik a nép szemében a lelkészi hi-
vatal nimbusát. Minek a templom, minek a pap, 
lám az urak is milyen könnyen nélkülözik. 

B o r o s s n a k F a r k a s József hittanár úrhoz e 
lapok 10-ik számában intézett nyilt levele nem a 
történetírás komoly hangján van szerkesztve; egy 
elegico-satyricus ömlengés az inkább regényes mint 
korrajzi szinezettel; sok van ott állítva, ami bebi-
zonyításra vá r ; mert hogy papjaink ugy káromkod-
nának mint a kutyabagosi bíró, hogy embertársaikra 
menten töltött puskákat ragadoznának ; hogy a val-
lásellenes gunyiratokat az olvasókörökben röhögve 
szónokolnák el; hogy Böszörményit meg a Jézust 
teljesen identificálnák; hogy egyáltalában a primit 'v 
tudományosság legalsó fokán állanának és egyebet 
sem tennének mint szörnyen pipáznának : ezeket ál-
lítani ugyan lehet, de bebizonyításuk talán még se 
menne olyan könnyen. *) 

*) Nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy a fentebbiek 
nem p a p j a i n k r ó l mondattak el, hanem papjainknak csak 
egynémelyikéről, s akarjuk hinni, hogy csak a ritka kivételt ké-
pezőkről. S z e r k . 

Hála isten, nem vagyunk annyira, hogy a prot. 
egyház múltjának kimagasló alakjai, dicső fórfiai 
melle't a mai kor nemzedéke többé még csak meg 
sem állhat orcapirulás nélkül; egy N. N. *) talán 
nem igen pirulnak el amaz antik celebritások mel-
lett, pedig ezek ugy tudjuk mint felszentelt papok. 
Oh, pedig mennyire más idők voltak azok, melyekben a 
hajdani hithősök szerepeltek, a küzdő lelkészek há-
ta mögött lelkes világi elem képezett sorfalat, s a 
száműzöttek árváinak könyeit letörölte a nép; most 
e v ;lági elemet feltalálhatod kávéházak, sörcsarnokok 
s kaszinókban, de a templomban a küzdő Sión falain 
belől aligha. B o r o s s cikkére nézve is áll C o r n e i l l e 
figyelmeztetése: „ S o u v e n t l ' h i s t ő i r e e s t u n 
m i r o i r t r o m p e u r . " A történelmi érték s hite-
lesség szempontjából igen hamis tükröt tár fel az 
egyházunk jelen viszonyaira vonatkozólag. Nem aka-
runk mi a papság gyakorta tapasztalt gyarlóságaira 
köpenyt borítani, csak az egész egyháznak akarjuk 
fülébe mondani: „In te est pernicies tua, Israel." 
Mert a dolog voltad épen csakugyan ugy áll. A 
papságra az dobjon a világiak közül követ, a ki 
maga minden kifogáson kivül áll. Emelkedjék a vi-
lági elem is a kor színvonalára, támogassa példa-
adásával a papság valláserkölcsi működését, azonnal 
más alakot öltenek magokra egyháztársadalmi vi-
szonyaink. 

Mi a baranyai népóletet, a társadalmi s egy-
házi viszonyokat közelebbről nem ismerjük, melyek 
közelebbről okot szolgáltattak a papság tekintélye fö-
lötti elmélkedésekre s Boross epés cikkére; de mi 
örömmel mondhatjuk, hogy vidékünkön a papság te-
kintélye még annyira alá ásva nincs. Igaz, nem az 
a nimbus s varázsfelhő környezi azt ma már, ami 
a hajdani szent székek fölött lebegett ; a képviseleti 
rendszer természete s szelleme szétfújta ama bűvös 
ködöt; a nép, képviselői által, a papokkal együtt ta-
nácskozik ; a viszony szívélyesebb, bizalmasabb ; külön-
ben ez nekünk jobban tetszik, mint az a hajdani szolga-
zsarnok viszouy, mely a papok s hivek közt léte-
zett. Az igaz, hogy találkozik egy-két kamasz, ki e 
helyzettel visszaél, de ez volt mindig, volt a consi-
storium legdívóbb idejében is. 

Mi tehát Borossal nem is a tekintély sülye-

**) Az elősorolt neveket kihagytuk, az N. N.-nek helyébe 
gondoljon mindegyik olvasónk ismerősei közül ugy az egyik mint a 
másik tábor köréből néhány általa tisztelt s becsült nevet. 

Szerk. 
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dése felett sopánkodunk, hanem egyházunk hiveit 
hangosan figyelmeztetjük az idő követelményeire, 
figyelmeztetjük az előrehaladt kor kívánalmaira; 
hogy vegyük eszünkbe jókor mindazokat, melyek a 
mi békességünkre valók, javítsuk intézményeinket, 
teremtsünk conventet, domestikát, n e r t a panasz, 
sopánkodás fölhalmozódott bajainkon egyáltalában nem 
segit; ha sérti híveink, uraink gusztusát a papjaink 
által viselt öltönyök, vitorla kabátok igénytelensége, 
adjanak jobb fizetést, hogy diszesb ruhában járhas-
sunk, mert a mostani szük javadalmazás mellett ma-
holnap nem lép tehetséges ifjú e pályára, s nem lesz 
a ki a Mokány Berciknek, Bacur Gazsiknak meg a 
kutyabagosi bírónak káromkodni segítsen. Egyéb-
iránt óhajtjuk, hogy az általunk nagyon tisztelt cikk-
író szavai legyenek gyújtó villámok, s lobbantsák 
immáron lángra azon egyháztársadalmi kérdések fel-
halmozódott anyagát, melyek megoldásra várnak, kü-
lönben elrobog mellettünk a világkerék, s ama dics-
telen síriratot irja fel rólunk a történelem: „In te 
fűi t pernicies tua, Is rael !" . . . 

PERESZLÉNYI JÁNOS. 

Baranyai echó Farkas József és Boross Mihály 
urak cikkeire. 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok mostanában a 
baranyai állapotokkal foglalkoznak pro et contra. s kü-
lönösen Farkas József tanár ur és X. igen élénken és 
valódi vonásokkal rajzolják az itteni állapotok képét ; 
Boross Mihály nr pedig erősen kiemeli a papi tekintély 
sülvedósét s ennek okát bennünk papokban keresi, mond-
ván: „in te est pernicies tua Izrael." 

Nagy figyelemmel és érdeklődéssel olvastam az e 
tárgyban megjelent cikkeket és sok igazságot találtam 
valamennyiben; s miután már sokan szólottak a dologhoz, 
én hallgattam volna is, hanem az az egyik baranyai 
levél, melyre hivatkozás történik, alkalmasint az én 
tollamból került, mert olyan tartalmú levelet tiszte-
letreméltó helyre hivatalosan én is küldöttem ; de meg 
Baranyában hivataloskodván, az itteni állapotokat megle-
hetősen ismerem. 

Bajaink valóban olyanok, mint a fentérintett cikkek-
ben rajzolva vannak s ezek okai és forrásai ezer és ezer 
felől származnak. A nép műveletlen ós tudatlan s telve 
irántunk való roszakarattal; orvosolnánk, de az orvosság-
gal nem él; tanácsolnánk, de tanácsunkat be nem veszi; 
parancsolnánk, de szót nem fogad. Tekintélyt ismerni 
nem akar, népünk előtt csak annak van tekintélye, akinek 
pénze van, tehát a zsidónak; meg a kinek pandúrja 
van, tehát a szolgabírónak; erkölcsi tekintélyt épen 
nem ismer, mert erkölcse tökéletesen meg van vesztegetve. 

Ilyen állapotok mellett féktelen szabadsággal felruházva, 
s mégha hozzá veszszük, hogy Baranyában a világi hatóság 
az ultramontanismus erős befolyása alatt áll, Bács-
kában a hatóság jobbadán rác , Slavoniában pedig 
horvát, mindannyi részint a reformátusoknak, részint 
a magyarságnak ellensége, mely gyakori tapasztalatunk 
szerint alattomban bujtogat is ellenünk, de panaszos 
ügyeinkben semmi esetben kezünkre nem jár, az erőteljes 
protestáns intelligentia pedig hiányzik, ugy bogy vi-
lági tanácsbirákat kénytelenek vagyunk más megyékből 
requirálni ; én nem azon csudálkozom, hogy ilyen köiül-
mények között tekintélyünk sülyed, hanem igenis azon, 
bogy még annyi tekintélyünk van, ameny 
n y i van. 

Farkas ur ajánlja a papi értekezleteket. Ezek meg 
vannak, de nem hivatalos szervezetben s ezek csak azon 
bajokat orvosolhatnák, melyek bennünk a papi testület ke-
belében mutatkoznak, de1 a nép az ott határozottakra nem 
adna semmit. 

Ajánlja az olvasó körök alakítását. Ezt is meg-
próbáltuk; ötven hatvan embert összeszedegettünk a javá-
ból, olvastunk nekik, tanítgattuk őket, a dolog ment is 
egy darabig, de akkor elkezdették a többiek a tagokat 
gúnyolni, a papot bántalmazni mind addig, mig a kör meg 
unva a sok bántalmazást, föl nem oszlott. Dalárdát is ala-
pítottunk Mohács városában, a lelkész buzgott mellette, 
spgélyeztük, bátorítottuk a tagokat, s az ere dmény az lett 
hogy az egyházi elöljáróság a nép nevében megtiltotta n3-
kik a templomban és temetéseken való működést. Azontúl is 
folytatták a tanulást, de hol egyik, hol másik demagóg 
presbyter megállította vasárnaponként a népet s lázította, 
pap és tanitó ellen, mig végre oda vitték a dolgot, hogy 
beverték a dalárdistákra az iskola ablakait is5 

s6: agyonveréssel is fenyegették őket ; mit volt mit tenni : 
feloszlott, s a tanitó is elkeseredve lemondott nem csak 
állásáról, hanem a tanítói pályáról is. 

„A lelkész szükségességének érzetét is fokozni kel-
lene" de ez nem rajtunk áll. A világi hatóságok rend-
szeresen dolgoznak már régóta azon, hogy a lelkész be-
folyását csökkentsék. A tiszta kálvinista községekben a 
község és egyház eddig egy volt, s a falu 
dolgában mindig megszokták kérdezni a papot, aki tudott 
is okos tanácsot adni, s szava döntő volt; most, község-
rendezós cime ala t t a pap befolyását meg-
szüntették, hogy annál több maradjon a politikai hatóság-
tól függő jegyzőnek. Ezelőtt a községbiró a templomban 
a pap kezébe tette le a szent esküt, s némileg függött 
papjától, most ho'mi tiszteletbeli ideiglenes diurnista es-
keti fel — minden oktatás nélkül — s az is oda ül a 
papokat csúfolók székébe. Az iskola- ós nevelésügy egé-
szen kezünkben volt, azt kivették, és átadták a bocsko-
ros keresztyéneknek, akik aztán a tanügy rendezését 
azon kezdették, hogy a tanitó fizetését leszállították, s az 
iskolákat pedig hagyták ugy a hogy volt. 

Itt van móg a házasságügy, mely fontos ós még 
kezünkben van ; de már megszorítva. A házassági enge-



délyt a politikai hatóság osztogatja jó pénzért „a katona-
kötelezettség fenntartása mellett", mienk csak az esketés. 
S az ajtóban áll már a polgári házasság, melyet 
a szűrös biró fog megkötni, s a pap befolyása ott is oda 
lesz ; de itt Baranyában már gyakorlatba is vették a pol-
gári házasságot, a mennyiben az asszonyokat cseré-
lik-berélik, ha megunja valamelyik a házastársát, ott 
hagyja s összeáll mással; ezelőtt ha ilyen ese'ben irtunk 
a szolgabirónak; rögtön pandúrral kisértette haza a meg-
szökött házastársat: most ott kapják a tanácsot, hogy Íras-
sanak szerződést mint holtig szolgáló cselédnek, s nem 
háborgatja őket senki s ily szerződéseket a faluházánál 
gyártanak, s bigámiákat a községi birák, jegyzők a felsőbb 
hatóság pártfogása alatt kötögetnek. 

Az ötvenes években az ország közvéleménye egészen 
mellettünk állott; a református kathedrák dörögték a sza-
badság igéjét, s népszerűségünk a pátens korában cul-
minált s mi voltunk azok, akik az alkotmányos szabadság 
kapuit kinyitottuk, azt hittük, hogy majd az alkotmányos 
világ minket jutalmazni fog, legalább azzal, hogy a val-
lásegyenlőség alapján nekünk is visszaadja a házassági 
ügyekbeni bíráskodási jogot, melyet régebben gyakoroltak 
elődeink, mely joga megvan a rom. catb. egyháznak szent-
székeiben s meg van az erdélyi reformátusoknak is; de 
hát csalódtunk, a pápista szentszékeket ott feledték, a 
mieinket pedig elfeledték megadni. Most meg már azt is 
pengetik, hogy az anyakönyvek vezetését is átruházzák 
a politikai hatóságokra, akkor aztán: „A mór megtette kö-
telességét, a mór elmehet!" 

Azt is joggal remélhettük, hogy az ország közvéle-
ménye felkarol bennünket mint a szabadság és felvilágo-
sodás apstolait; hanem hát módiba jött az alkotmá-
nyos világban a papokat ütni, minden politikai párt-
lap, sőt sokszor saját egyházi lapunk is minket ostoroz, a 
pártok ránk licitálnak a nép előtt; még ha a pápista pa-
pokat ostorozzák is, minket ér az ostor vége, mert a 
mi népünk olvassa s mi ránk érti. 

Midőn a világi kormány igy tépegeti fóliáinkat, hát 
vájjon saját egyházi kormányunk, ott a hol tehetné, tesz-e 
befolyásunk nevelésére valamit ? ! Igenis nem ! 

Az egyházi elöljárók féktelen szabadsággal válasz-
tatnak, holott ezelőtt a presbyterium maga egészítette ki 
magát, s a kit a pap nem akart, azt szóba se hozták; 
most már egynehány restauratió óta kifogytunk a vallá-
sos, becsületes elöljárónak való emberből, s a felséges nép 
választja a nyakunkra ostornak a leggarázdább szájhőső-
ket. Kánonaink szerint a tanitót a pap nevezte ki és a 
pap felvigyázása alatt állott, ezt a jogot is odaadták az 
ó népnek, most tanitót is a nép választ, mindig a lelkész 
ellenére ós legtöbbnyire ostorául. Az igy választott tanitó 
sem papjától, sem egyházi felsőbbségétől függeni nem akar, 
sőt a néppel egyetértve lelkipásztorának boszantására 
jár; például hozom fel a felsőbaranyai egyházmegyét, hol nem 
tudom miféle szabadelvüségi viszketegből néhány éve azt 
mondták ki, hogy ezután nem csak papokból és világiak-
ból áll a közgyűlés, hanem minden tanítónak, preceptornak 

stb. ott szava és szavazata vaű ; el is mentek s a népképvi-
selőkkel összecsaptak, s mindég mikor csak akarták le-
szavazták a papságot, s e mellett elkezdtek pápista lapokba 
firkálni az egyházi kormányzókról csúfnál csúfabb dolgo-
kat, az engedelmességet felmondták; s most hogy a super-
iutendentia kimondta, hogy a tanítók is saját kebelökből 
választott képviselőket küldhetnek, ők személyes jogot kö-
vetelnek, s azzal fenyegetőznek, hogy pápista papokat 
választanak képviselőjükül a kálomista egyházi gyűlésre. 

Az alsóbaranyai egyházmegyében pedig azt talál-
ták ki, hogy a papnak csak akkor van joga az egyház-
megyei gyűlésen szavazni, ha gyülekezetétől 
megbizó levele van, holott ezelőtt a papoknak 
meg volt személyes joga a gyűléseken s másutt megvan 
ma is; ebből meg az a tréfa keletkezett, hogy számos gyü-
lekezet a papját nem választotta meg, hanem akkora ka-
lapu embereket küldöttek egyházi képviselőkül, mint egy 
taligakerék s lett egyházi gyűlés egyházi fér-
fiak nélkül! 

Szóval az a bolond közszellem, reform-düh ütötte 
fel fejét, hogy alkotmányt faragunk se előre, se hátra 
nem tekintve, alkotmányt csinál a conve t, superintendentiák, 
tractusok, presbyteriumok, papok, mesterek, egyházfiak, ha-
rangozók, bakterek, de egyik se ismeri a másikét, egyik 
se tartja meg a magáét. 

Szóval mig a lelkészek jogait, hatáskörét egyik felől 
szedi el a világi hatóság, másfelől maga az egyházi kor-
mány nyirbálja, mindent átruházván a népre : s a nép a 
ráruházott jogokat gyakorolja is aztán ugy hogy a con-
venciókat csorbítja, a földeket elfoglalgatja stb.; egyházra, 
iskolákra nem áldozik, az egyházi vagyont eliszsza — 
mert hiszen ő keze'i minden ellenőrködés nélkül, az övé, 
azt teszi vele amit akar. Ha isten sokáig vezérel ben-
nünket ezen az uton, maholnap megérjük, hogy a falusi 
pap nem lesz egyéb mint falusi komédiás, a ki táncol 
ugy, amint neki a feUéges nép dudál, vak Sámson, ere-
jéből kivéve, megkötözve, kit a filisteusok gúnyolnak, 
hogy hol a t ek in té ly? 

Egyik ultramontán lapból olvastam, hogy a protes-
tantismus a felbomlás magvait hordja magában a fékte-
len szabadsággal, s fájdalom, igaza volt. Mindenki kor-
mányozni akar, engedelmeskedni senki. 

Ezelőtt a papot az egyházi hatóság rendelte a gyü-
lekezet lelki szükségeihez képest, most ezt a nagy jogot 
is odadobták a felséges népnek, a mely aztán se tudo-
mányt, se tehetséget nem néz, hanem azt nézi, ki a szá-
lasabb legény és ki tud nagyobbat ordítani. Mire az uj 
pap elfoglalja szent székét, már akkorra a választások alatt 
sárral jól bedobálták, convencióját megnyirték, s ugy 
tekintik mint aki állását nekik köszöni, tehát aki felett 
joguk van regnálgatni, s tanítják is azután kezükhöz, de 
nincs köszönet benne. Lám az országos törvény belátta, 
hogy a választott hivatalnok nem lehet 
eléggé független, s ugy nevezi ki hivatalnokait. 
Most az emancipatiók korát éljük ; zsidót, parasztot, rácot, 
tótot stb. felszabadítottak, s minket a tömeg szeszélyei-



nek játékává tettek, nem volna-e ideje már egyszer min-
ket is emancipálni?! Adják vissza régi jogainkat, függet-
lenségünket ; oldozzák fel megkötött kezeinket, meglesz a 
tekintély, de igy soha! sőt azt tapasztaljuk, hogy a leg-
lelkesebb papok vannak kitéve a legtöbb bántalomnak. 

Bajaink kútforrása abban rejlik igenis, hogy t ö r-
vényeink tökéletlenek, közigazgatá-
sunk 1 á g y , sanópfék te len . 

Egyedüli menedékünk abban lesz, ha törvényeinket 
átnézzük és kellő szigorúvá teszszük mind magunk, mind 
hallgatóink iránt. A polgári kormánynyal pedig egyességre 
lépünk, hogy határozatainkat végrehajtani segítsen. A tör-
vényt áthágókra vagy lázitókra büntetést szabunk. A többi 
okoskodás nem használ semmit. 

Nagy Ignác. 
(Vége köv.) 

ISKOLAÜGY. 

Szigetin Warga János e. i. sz. főgymnasiumi igaz-
gató-tanárnak 41 éves tanári pályájáról való le-

mondása Nagy-Kőrösön. 

Nagytiszteletü és tekintetes egyházi tanács! 
Egyenként tisztelt uraim ! 

Isten kegyelméből tanári pályám 41-dik évét töltöm 
a nagykőrösi főgymnasiumban; töltöm és töltöttem a 
nevezett éveket pályám iránt való öntudattal, ön 
érzettel és önakarattal. Töltöttem és töltöm 
öntudattal, a mennyiben a tanári föladat fogalma lévén 
folyvást előttem, abban, miként tehetségem engedé, igye-
keztem magamat tökéletesíteni. Töltöttem és töltöm a 
mondott éveket önérzettel, a mennyibeu a tanári föladat 
fogalmából indulva ki, igyekeztem magamban az 
iránt kötelességszerű érzelmet teremteni. Töltöttem és 
töltöm az érintett éveket önakarattal, a mennyiben a 
kötelességszerű érzelem után benső ós szabad önelhatá-
rozással minden kívülről jöhető tartás és utógondolat 
nélkül igyekeztem föladatomnak lelkiismeretesen 
megfelelni. 

És én végetlenül örülök, hogy mindezt nem csak a 
főgymnasium, hanem Nagykőrös minden tan- és mivelő-
dési intézetei iránt folyvást és minden megszakítás nélkül 
gyekvém vala teljesíteni, a mennyiben itt kezdtem 

tanári pályámat, állandóan itt tanítottam, itt folytattam 
hivatalomat, itt végezem, sőt immár bevégzém azt azon 
végetlen hatalmú és bölcseségü isten kegyelméből, kinek 
jóságából kezdtem volt meg azt. 

De, igen tisztelt uraim! mindez részemről csak 
igyekezet vala; a valódiság, a siker más kér-
dés Ezt megítélni önök dolga ós azoké, kik ezelőtt is a 
tanintézetek elöljárói valának. 

Ily irányú ós jellemű tanári működésem körében a 
kötelességérzet és a testi erő egymásra való vonatkozása, 

összeütközése, illetőleg küzdelme közt három mozzanatot 
lehet megkülönböztetni: 

Első: erőteljes fiatal tanári pályám, melyben a 
munkát biró testi erő teljesen fölibe emelkedett a köte-
lessógérzetnek, túlsulylyal birt s uralkodott e fölött. Ekkor 
igyekeztem annyit tenni, a mennyit csak megbírtam. 
Ezért a nagykőrösi tanintézet emelése tekintetéből rendes 
tantárgyaimon fölül 1833-ban azonnal megkezdem tani-
tani a magyar nyelvet, majdan ennek rövid i r o 
dalmát és a neveléstudományokat, mint idő-
szerüleg a legszükségesebbeket; mert mindier ezt tartám 
vala: „haszontalan szolgák vagytok, hacsak azt cseleke-
szitek, amivel tartoztok". 

Második mozzanat hajló és h a j l o t t 
korom, melyben a testi erő és kötelességérzet közt vi-
szonylagos egyensúly állt be, s a küzdelemben hol az 
egyiknek, hol a másiknak jutott a fentebb emelkedés, de 
mégis ugy, hogy a küzdelem egymásra való kölcsönös 
hatása közben a kötelességérzet ha csekélyebb túlerőt is 
mindig kölcsönzött e gyengülő testnek, annyi a mennyi 
erüyt mindig ébresztett a testben a kötelesség terhének 
megbirhatására. 

Innen van, igen tisztelt egyháztanács ! hogy 41-dik 
éves tanári pályámon 1874. április 13 ik napjáig betegség 
miatt sem lettem kénytelen csak egy órát is teljesen 
elmulasztani; minthogy a legbölcsebb isteni gondviselés 
még a betegséget is két izben akkor bocsátá reám, 
midőn szünidőben pihennem lehetett. És ez is az, a miért 
istennek több velem közlött jótéteményei közt leborulva 
imádom a mindenható végetlen kegyelmét. Még ezen 
korban a Kant Föl tót len parancsoló tör-
vényének (Categoricus imperativus): 
„Megteheted t. i. erkölcsi kötelessé-
gedet, mert meg kell tenned. (Du kannst, 
denn du sollst) vala reám érvénye és értéke. De, igen 
tisztelt egyház tanács! bekövetkezett 

a harmadik mozzanat tanári pályámon, és ez 
már az elgyengült kor, melyben a testi erő és a 
kötelességérzet küzdelme közt a túlsúly a kötelességérzet 
mellett maradt ugyan; és pedig mint a test kötelékei 
alól némileg kiszabadult, talán fölmagasztalódva is; ellen-
ben a testi erő nemcsak lejebb szállt, hanem szinte telje-
sen kimerült és elenyészett, annyira, hogy itt már el-
mondhatom, el kell mondanom ezt: „jóllehet a lélek kész 
de a test erőtelen." Itt többé nincs rám nézve értéke ós 
érvénye a Kant-féle fö l t é t l enü l parancsoló 
törvénynek sem; mert utoljára is az ember egész 
subjectiv világának meg kell hajolnia az objectiv világ 
hatalma előtt, bármennyire hatoljon is be az első, mint 
szellemi hatalom az utolsóba, bármennyi jót és üdvöst 
módosítson is az ezen, és bármennyire láttassék is a 
subjectiv gondolkodás uralkodni az objectiv tárgyakon. 
Még a kettőnek egymással való küzdelme után is a vi-
szonylagos kiengesztelődésben mindig erősebb az objectiv 
világ. És ennek mind az isteni, mind az emberi, mind 
a természeti törvények szerint igy kell lenni. 



És ime, nagytiszteletü és tekintetes egyház tanács ! 
e lgyengül t koromnál fogva folyó év április 
13. napjával odajutottam, — és pedig ide is isten kegyel-
méből és végetlen bölcsesége szerint jutottam el, — hogy 
hivatalos kötelességemet ugy miként azt eddigelé folyta-
tám vala, többé nem folytathatom ; nem folytathatom és 
nem viselhetem hivatalomat, minthogy e lgyengül t 
korom beálltával nem néhány hivatalos óra vagy hét 
elmulasztásáról lehet szó; hanem a szorosan órákhoz 
kötött tanit ás miatt gyakran bekövetkezhető s időről időre 
előkerülhető hosszas mulasztásokról; tehát végre is pusz-
tán névleges hivatal viselésről. Én igy hivatalt nem 
viselhetek, a hivatal terhére és hátrányára lenni nem 
akarok, terhére és hátrányára lennem nem szabad ; de viszont 
azt sem akarhatom, hogy a hivatal reám nézve is elviselhetet-
len teherré váljék, ezt szintén akarnom nem szabad; azt 
nem szabad a hivatal iránt való tiszteletből, ezt a ma-
gam iránt való kötelességből; mert érzem, sejtem, sőt 
tudom, hogy az elgyengült testi erő, és az erőt föltéte-
lező, erőt igénylő hivatalviselés mellett napjaim hama-
rább meg fognak számláltatni, mint a Mindenható azokat 
a maga örök végzése szerint elrendelte volt. Nem mérem 
tul többé erőmet; nem esem többé istenkisértésbe ; mert 
meg vagyon irva: „A te Uradat istenedet ne kisértsed, 
hanem őneki szolgálj." Mózes csak egyszer becsülte többre 
erejét, mint a Jehovához való hű ragaszkodását, és meg-
büntető az Ur; mert megmutatá ugyan néki a Kanaánt, 
de nem engedé meg, hogy abba bemehessen, hanem meg-
halt a Nébó hegyén. 

Tehát, nagytiszteletü és tekintetes egyház tanács! 
nincs más mód, mint tanári pályám harmadik korsza-
kából folyólag nyugalomra lépnem. Leteszem azért 41-dik 
éves hivatalomat az igen tisztelt egyháztanács kezébe, 
leteszem nem kényelemből, hanem azon szomorú kény-
szerűségből, mely a pontos tanitásra képtelenné 
vált s a rendes hivatalviselésre alkalmatlanná lett el-
gyengült életkorom következménye. Leteszem hivatalomat 
a legmélyebb tisztelettel, leteszem a legmélyebb hálával, 
leteszem a legmélyebb köszönettel, leteszem magam irá-
nyában kényszerűségből folyó elhatározással 
de azon nyugodt önérzettel és tiszta öntudattal, hogy 
hivatalomnak mindenkor és mindenben eleget tenni töre-
kedtem ; a nagykőrösi elöljáróság iránt pedig azon őszinte 
nyilatkozattétellel teszem le hivatalomat, hogy pályámon a 
tisztelt elöljáróság részéről mindenkor és mindenben szives 
pártolást, megkülönböztető elismerést és méltánylást tapasz-
taltam. Egyedüli kérésem, hogy nekem ezen évet, melyet 
mint igazgató kezdtem meg, bevégezni szabad legyen ; 
szabad legyen tanártársaim s nagjobb részt kedves volt 
tanitványaim segélyével, kik valamint igazgatói hivata-
lom kezdetén velem átalában a tanári kötelességek telje-
sítésében versenyeztek, annyira, hogy ha valami jót tettem, 
azt ők együtt tevék velem, és ha van valami érdemem, az 
egyszersmind az övék is; ugy a még hátra levő igazga-
tói korszakban rajtam segíteni szívből Ígérkeztek, s tan-
tárgyaim tanítását helyettem immár meg is kezdék. 

Egyébiránt remélem, bízom az istenben, hogy magam is 
tehetek még valamit mind az igazgatói hivatalban, mind 
a tanításban, mit buzgón is kérek istenemtől, ós hiszem, 
hogy megadja ezt irgalmasságából; mert még mindent 
megadott, mit szívből kértem vala ő Felségétől. 

Áldja meg az isten Nagykőrös városát, áldja meg 
nagyjait és kicsinyeit! Áldja meg az ég a reformált egy-
házat ; virágozzék ebben az isten félelme, mint minden 
bölcseségnek nemcsak kezdete, de végcélja is. Áldja meg 
az isten a nagykőrösi iskolákat, áldja meg ezek közt a 
gymnásiumot, mely folytonos szeretetem és gyönyörűségem 
tárgya vala; áldja meg a praeparandiát, melynek elemeit 
még 1833-ban kezdém meg, azóta ennek mind fentartása 
mind tova fejlesztése a legkedvesebb gondjaim közé tar-
tozók ; áldja meg a népiskolákat, melyeknek korszerű 
emelése vágyaim leghőbbje vala; virágozzék ezen isko-
lákban a józan értelem és fölvilágosodás mellett a keresz-
tyén hit és erkölcsiség; virágozzék a keresztyéni hitből 
és erkölcsiségből folyó mindenféle jóságos cselekedet. 
Áldja meg az ég az egyház és iskolák minden rendű elöl-
járóit , áldja meg az iskolákban fáradozó tanítórendet, 
áldja meg mindazon tanártársaimat, kikkel valaha mű-
ködtem, legközelebb azokat, kikkel jelenben szolgálok ; 
áldja meg átalában a gymnásiumi tanári kart erővel, hogy 
neveljenek és képezzenek elő a gymnasiumban a hazának 
a maguk rendeltetésüket fölfogó, ez iránt l e l k i -
ismeretesen érező, s azt valólag betöltő 
ifjakat, majdan polgárokat; mert csakis ily polgárok 
által lesz az összes haza boldog és az összes hazában 
csakis az ily polgárok lehetnek valóban boldogok ; áldja 
meg az akadémiai és egyetemi tanárokat is, hogy a 
gymnasiumban megkezdett jó irányt teljesedésbe vigyék 
és annak eszméjét valóditsák. Áldja meg és javítsa tár-
sadalmi és állami életünket is, hogy ez a gymnasiumok-
nak részben már valóditott eszméit el ne ferdítse. 

Áldja meg az ég a gymnásium jelen iskola-évi 
növendékeit̂ ; áldja meg mindazokat, kik 41 éves tanári 
pályámon tanitványaim valának ; azokat, kik élnek, áldja 
meg földi, majdan mennyei boldogsággal; akik elhunytak, 
örök üdvösséggel. 

Kelt Nagykőrösön, 1874. ápril 30-án. 

Értekezlet a középtanodai törvényjavaslat ügyében. 

Trefort Ágost közokt. miniszter fölszólítja az 
értekezlet tagjait a netaláni különvélemények előadására. 
Először Zichy Antal szólal föl, reménye nélkül nézetei 
elfogadásának, melyet mégis előad, kikel a bifurcatio el-
len, mely a 10—12 éves ifjút már arra kényszeríti, hogy 
pályát válasszon. Lehetetlen, hogy ennek káros következé-
sei ne legyenek. 0 ugy szervezné a középtanodát, hogy 
legalább a négy első év ugy rendeztessék be, hogy egé-
szen közönyös legyen, melyik pályára képzett legyen. Reál-
iskolai tanárok is ugy nyilatkoztak, hogy a gymnásiálii 
növendékekkel többre tudnak menni. Ő ezt kivihető-



nek is tartja, mert nem látja be, miért lehessen különböző 
tankönyv felekezetek ugy mint a két irány alsóbb fokán. 

Cseng ery Antal egészen osztja Zichy nézeteit, de 
annyi ténynyel állunk szemközt, hogy nehezen várhat ered-
ményt. De azt hiszi, hogy a tanügyi bizottság még tovább 
ment, mert itt már a trifurcatiót hozza be, mely még 
veszélyesebb, mert a szülőt a polgári iskolákkal még na-
gyobb zavarba hozza. Ily iskolák felállítására a kö7ségek 
Lem is kötelezhetők középiskola czimén, mig igy kötelezve 
érzik magukat. Ez által csak eszmezavart fognánk okozni. 
A csonka intézeteknek ellene van. Az al- és felgymnásium 
tantárgyainak külön választásának is ellene van; la az a 
nyelvekért van, azt könnyű helyre ütni. A görög nyelvre 
nézve fél, hogy jövőre sem lesz rajta áldás, mert nincse-
nek hozzá tanerőink; de nem bánja, kisértsük meg. Nem 
nyújt erre kilátást a mostani tanárképezde sem. 0 a kö-
rülmények javulásától s a jó methodustól, nem a tör-
vénytől várja a megoldást. A felvételi vizsgát illetőleg 
megjegyzi, hogy jobb lett volna e helyett az előkészítő 
osztály. Vizsgákat csak azon tárgyakból követelne, melye-
ket a tanuló az előbbi intézetben rendesen nem tanult. 
Hibának tartja, bogy irodalmi képzettség után senki se 
lehessen középtanodai tanár, holott egyetemi h-het. 

Molnár Aladár erre azt jegyzi meg. hogy az egye-
temi előadás nem követel oly didacticai képességet, mint 
a középtanodai. Csengery Antal tovább folytatva meg-
jegyzéseit, sokalja a középtanodák óramennyiségét. Ez 
azt eredményezi, hogy a tanulónak magánszorgalomra 
semmi sem marad, ü a gymnasiumban 3 főtárgyra fektetné 
a súlyt: az anyanyelv, latin és mathematika. Kikel a 30 ik 
§. a miniszter azon kötelezése ellen, hogy a hol szükség 
van, mindenütt állítson középtanodát, ezt nem tartja szük-
ségesnek törvényben kimondani. 0 jobb szeretné tervszerint 
kijelölni az illető helyeket, hol a közmivelődés ezt követeli. 
Hibáztatja, hogy fegyelmi eseteknél, a tanárokra nézve a 
fölebbvitelről gondoskodva nincs. A tanári értekezlet tár-
gyainak megszabását igen szükségesnek tartja, ezeket az 
együttes működés szempontjából hetenkint véli tartandóknak. 

A vidéki tanári értekezleteket jónak tartja, de a 
költségekről gondoskodni kell. A tanárok fizetésére nézve 
nem állami intézeteknél nem helyesli a minimum kimon-
dását. Az állami felügyeletnél megjegyzi, hogy követelhető 
lehessen a tankönyvek és statistikai adatok előmutatása 
is. A törvény követelményeinek meg nem fölélő intézete-
ket ő nem záratná be, csak a nyilvánosságot vonná 
meg tőlük. Bezáratást csak állam-vagy közerkölcsiségelle-
nes irányzatot tanúsító intézetek ellen alkalmazna. Pulsz-
ky Ágost Csengery azon megjegyzésére, hogy magán-
növendékek csak teljes középtanodában tehetnek évi vizs-
gát, azt jegyzi meg, hogy az évi vizsga követelését nem 
tartja jogosultnak. 

Ti sz a Kálm án elégségesnek tartja az ily nö-
vendékeknek, ha be akarnak lépni egy nyilvános intézetbe 
az utolsó évi tantárgyakból tett vizsgáját. Mo In ár Ala-
dár azt saját culturalis viszonyaink mellett veszélyesnek 
tartja. Yécsey Tamás Molnárhoz, Oláh Gyula Ti-

sza Kálmán véleményéhez csatlakozik. C s e n g e r i An-
talnak a zárvizsgálatról is eltérő nézetei vannak ; ő az 
illető intézeteknél kivánja a zárvizsgát megtartatni. Itt 
ellenőrizhetné a tanfelügyelő az illető intézeteket ; igaz-
talannak tartja azt a tanulókra nézve is, kik idegen, néha 
szakértetlen férfiak vizsgálatára bízatnak. Különben a zár-
vizsgákat haszontalanoknak tartja. 

Molnár Al. védi a törvény álláspontját, bár el-
fogadja az ajánlt módozatot is, ha az államnak akkora 
befolyás lesz engedve, mint Németországon. Utal hazánk 
gyakorlati viszonyaira. Trefort Ág. csak egy megjegy-
zést tesz Csengery Ant. javaslataira. Ő nem ismeri el, 
hogy a tanárképezde oly gyönge lenne mint Cs. ecse-
telte. 

P u 1 s z k y Ág. védi a vegyes vizsgálati rendszert; 
Yécsey Tamás Csengery nézetét pártolja. S c h v a r c Gy. 
ugyan ajánlotta a polgári iskolák betetőzését, de nem 
mint előkészítő szaktan folyamokra. Helyesli, hogy ne 
csak állami bizonyítvány legyen elég a tanári qualificatióra. 

Tisza Kálmán a görög nyelvet illetőleg Csen-
gery mellé nyilatkozik, és azt csak facultativnak kivánja 
nyilvánítani. A bifurcatiot illetőleg Zichyt pártolja; a zár-
vizsgákat szigorúan akarja megtartani, főleg az értelmi 
fejlettségre fektetve. Általában az állam felügyel tének megőr-
zése mellett súlyt fektet arra, hogy a törvény a feleke-
zeteknél sem jogos, sem jogtalan aggályt ne költsön, mjrt 
ettől függ sikere. Az államnak szerinte joga és kötelessége 
meghatározni mi a minimuma valamely tanintézet iránti 
követelményének, s megtartani a szoros vizsgát: de hogy 
minő eszközökkel éri el az eredményt, az csak a tansza-
badság megszorítására vezet; azonkívül fél, hogy a törvény 
megszorítása mellett sok tanintézet meg fog szűnni, kárára 
a nemzeti mivelődésnek. Az egyforma szabványok sértők 
lehetnek a felekezeti intézetekre. 

Molnár A. némely felvilágosításokat ad a tar-
vényjavaslat megtámadott pontjaira nézve, különösen a 
polgári iskolákra nézve. Ez iskolák jelen szervezetének 
nem felel meg a teljes összekapcsolás. Zichynek azt jegyzi 
meg, hogy a reáliskolába be kell hozni a latin nyelvet. 
Csengery a 4 éves népiskola után G évre akar polgári 
iskolát, mint most van. 

Trefort miniszter a polgári iskolákra vonatkozó 
határozati javaslatot elejtendőnek látja, Szilády Áron 
Csengerynek a 3 főtantárgyra vonatkozó nézetét pártolja. 
Szeretné, ha ez indítványt a házban megtenné. 

B E L F Ö L D . 

Quousque tandem ? 

Talán emlékezhetnek arra olvasóim, hogy e lapok 
jelen évi folyamának 6-ik számában egy egyházpolitikai 
cikk jelent meg tőlem, mely Dapsy László ur cikkének 
alkalmából, különösen ránk, magyarországi protestánsokra 
nézve azon fontos életkérdéssel foglalkozott: hogy minő 



magatartást lehet és kell nekünk tanusitanunk a hazai 
jogállammal és társadalommal szemközt, ha azt akarjuk, 
hogy ügyünket fölvirágoztassuk s épen a társadalom ja-
vára hasznossá tegyük ? Fejtegetésem végeredményében 
oda ment ki, hogy Dapsy úrral ellentétben, ki a magyar 
protestantismusnak a mostaninál nagyobb mérvű politikai 
mozgékonyságát és missióját látta szükségesnek ajánlani, 
azon nézetnek adtam kifejezést, hogy minket, ugy sajátos 
heljzetünk, mint a szemünk előtt álló világpéldák, arra 
utalnak, hogy az állammal, mint a társadalom ügyeinek 
legilletékesebb s egyúttal legalkalmasabb vezetőjével és 
intézőjével mindenben barátságosan kezet fogjunk, sőt 
segélyére legyünk, amennyiben annak céljai és intézkedé-
sei becsületesek s a humanismus törvényeit meg nem 
sértik. Arra fektetem a súlyt, hogy én, az egyháznak 
főleg mint oly társadalmi egyesületnek és tényezőnek tu-
lajdonitok értéket és jelentőséget, mely a közerkölcsiséget 
és ebből származható boldogságot saját belátása és elvei 
után törekszik ugyan előmozdítani, de a melynek épen 
azért nincsen alapos oka arra, hogy minden lépten-nyo-
mon féltékenységet tanúsítson egy másik egyesület iránt, 
a melynek nálánál szélesebb munka- és hivatási köre vau; 
a melynek, épen ezen ok miatt, szintén kell lenni bizo-
nyos eljárási elvének, megfelelő jogkörének és hatalmá-
nak. Ha felszólalásom csak legtávolabbról is megérdemelte 
a figyelmet, abban kétségen kivül ez volt olyan pont, 
mely az eszmecserét megérdemli. Mert hiszen az igazán 
csak kiegészítés, alkalmi részlet vala, ha én Dapsy urnák 
a tanári fizetés javítása céljából tett ismeretes indítvá-
nyára megtettem észrevételemet s szintén szólottam vala-
mit a tanitó-testület annyagi helyzetének javításáról. 

Igen, de hát mi történik ? ! Szekeres Mihály csicsói 
ref. lelkész ur, mellőzvén egészen a tárgyat, melynek 
kedveért cikkem Íratott s nekiesvén egyik részének, 
mely miután egy indítvány volt elóttem s Dapsy urnák 
egész cikkére kívántam felelni, felszólalásomból ki nem 
maradhatott, e lapok 16-ik számában egy cikket tesz 
közzé, melyben cicerói hévvel, a kikeseritett türelmetlenség 
szenvedélyeskedésével, mintha csak catilinai bűnt követtem 
volna el a tanárok közül, kérdi tőlem: quousque tandem? 
ugy színezvén ki s olyan hangon tartván az egészet, 
mintha én soha egyebet nem csinálnék, mint örökös 
„jeremiad"-ot irnék a tanári fizetés fölebb emelése mel-
lett; mint a ki nem tartozom „azon tanférfiak közé, kik 
a helyzettel megismerkedve várnak és tanítanak, de azok 
közé, kik a divatos szólamot szüntelen hangoztatják, kik 
szüntelen nyomort, rémitő nyomort, borzasztó, erkölcste-
lenség felé ragadó nyomort hangoztatnak még a sajtó 
közegeiben is." 

Azt hiszem: a kérdés, hacsak nem egyszerűen szó-
noki figurának van szánva, a mivel egy komoly lap nem 
foglalkozik, mindig olyan célból van föltéve, hogy arra 
felelet adassék. Azért talán természetesnek találja e lapok 
olvasó közönsége, ha e kérdést, a benne foglalt és kere-
sett tárgyat eszmecsere tárgyául tűzte ki e lapok szerkesztője, 
s ha Szekeres Mihály ur cikkére én is megteszem ész-

revételemet, mint a ki a kérdésre tulajdonképen okot 
szolgáltattam ; daczára annak, hogy Farkas József úrtól 
e fe'ett már egy igen alapos elmélkedést volt alkalmunk 
olvashatni. Jó az, hogy őszintén, nyíltan, sőt szeretem 
hinni, a móltányos igényeket kielégíteni hajlandó érzelem-
mel fel van téve a kérdés: quousque tandem; mennyi 
az, mit a tanítótestület végzett munkája dijául vár ? 
igy hamarébb megoldást nyerhet közöttünk azon üg<', 
mely igazán conventionalis alkuvá kezd már válni ; 
mely mindenkor fájdalmas orcapirulással volt összekötve 
a békétlenkedő, a kérelmező részéről, de a mely mindig 
is ellenkezett s ellenkezik az adományozó, a rendelkező 
testület méltóságával. 

Tehát az őszinte kérdésre őszinte felelet! . . . 
Fel nem tudom fogni, hogyan lehetett az én sora-

imból azt kiolvasni, hogy én csak a tanári testület 
fizetésónek fölebb emelése s általában jobb, kedvezőbb 
anyagi helyzetbe való tétele mellett emeltem szót, irtem 
siralmas „jeremiádoi", daloltam megunt régi nótát; s ho-
gyan adtam olyféle szemrehányó, de egyszersmind öndi-
csekvő megjegyzésre alkalmat: ti tanárok mindig cssk 
békétlenkedtek, elégedetlenek vagytok; mindig többet 
kívántok, folyvást azt kiáltjátok : „fizetés-emelést, előre! 
mindig csak előre; lám mi lelkészek, hü munkások, ilyen 
meg amolyan szegények vagyunk, erre meg arra kell köl-
tenünk, de azért nem zugolódunk." Nincs mit titkolnom 
rajta, azért tétovázás nélkül ki is mondhatom, hogy én, 
épen fejtegetett egyházpolitikámból kifolyólag, s az egy-
házról, annak céljáról, élethivatásáról alkotott fogalmam-
ból indulva ki, a lelkészi hivatalnak s igy természetesen 
a lelkészi testületnek is, különösen és mindenek előtt mint ta-
nitó és nevelő hivatásnak és osztálynak tulajdonitok értéket és 
társadalmi jelentőséget; az első sorban nem azért érde-
mel kellő elismerést, sőt jövője sem azért van biztosítva, 
mert bizonyos vallási, egyházi végzendők kiváltságos, 
megbízott kezelője és intézője, mert hiszen az is szép 
és szükséges, de valljuk meg, a legkönnyebb is, hanem 
működésének horderejét abban látom, hogy ő népnevelő, 
a közerkölcsiség munkása, tehát a tanító-rendhez tartozik 
épen ugy mint akármelyik tanár. Igy levén a dolog, én 
nem a tanári testület szánnlomra méltó anyagi 
helyzetét festettem fekete, de a valódiságnak megfelelő 
színekkel; nem a tanári testület fizetésének eme-
lése mellett emeltem szót, hanem igenis méltányosabb elisme-
résben való részesítésre ajánlottam általában azon mun-
kásokat, kik a népet tanítják és nevelik; amit 
semmisem bizonyít jobban, mint az, hogy fölszólalásombau 
a tanár elnevezést csak kivételesen, ugy szólván el-
vétve használtam s beszéltem a tanít ó-testületről 
Magyarországban általában. 

Ha talán e testület lelkészi részének hívatlan 
prókátora lettem, a bocsánatkérés megtételére szívesen 
ajánlkozom; da ón bizony a szükséget e részben általá-
nosnak látom és tapasztalom; az enyémhez hasonló 
„eicelsior" után kiáltozó hanggal lelkóaztársaim oldaláról 
e lapokban is nem egyszer találkozom s Szekeres Mihály 
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ur szemrehányásában csak aimyi az igaz, hogy valakiben 
a martyromságra való hajlam nagyobb lehet, mint egy 
másikban; az egyformán mély és fájdalmas sebet az 
egyik ember nagyobb resignatióval tűri, mint egy másik, 
ki láza alatt néha meg-megmozdul s gyógy-ir után kiált; 
de valamint én senkit sem igyekszem lebeszélni, hogy az 
eféle ascetikus erényekben továbbra is ne gyakorolja ma-
gát, Assisi szt. Ferenc kosztján, Stilites Jakab tartózko-
dási helyén nyugodtan ne érezze magát, ugy megvárha-
tom másrészről, hogy ha fáj, kiálthassak s ne tartassák 
mindjárt mammon-imádásnak, az anyagiak után való 
kapkodásnak, lelkesedés, igaz munkakedv hiányáuak, ha 
néha fölteszem magam előtt az irás által is megengedett 
azon kérdést: „Vájjon miért munkálkodom, hogy az én 
lelkemet minden jótól megfoszszam" ? ha néha nyíltan is 
elmondom: méltó a munkás a maga jutalmára; do ut 
des, facio ut facies. 

Őszinte feleletet Ígértem a quousque tandemre, s 
áz első ez: mindaddig, míg az itt szóban 
forgó munka jutalmazási elvek teljesen 
érvényesítve nem lesznek, most már világosan 
kiemelem, a „tanári" pályán is legalább ugy, 
minta „lelkészin" van több helyen. Tudom 
hogy neheztelésre ad a szó alkalmat, de hát csak mondjuk 
meg egymásnak az igazat: a lelkészi kar jó részének, 
könnyű. Szekeres Mihály ur türelmét gyakorolni; fizeté-
sének mennyisége, annak módja, végzendő fáradságához 
való aránya, igazságosabb mint a tanáré, a ki tudoraány-
nyal foglalkozik, nemcsak épen tanít; aki a tanitóosz-
tályt képezi ; akitől sok váratik, de akinek kevés adatik. 
Nagyon szép, nagyon kivánato3 dolog az az ügybuzgalom, 
az a „gondolat, mely tárgyunktól van lelkesülve", de hát 
elvégre elutasithatlan szükség, hogy nemcsak istennek 
minden igéjével él az ember, hanem az előbbinek élvez-
hetési céljából éppen kenyérrel is, s elvégre a tanárnak 
is szabad az összehasonlítás; ő sem űzheti el gondola-
tait, nem némíthatja el tapasztalatait: ime, én hetenkint 
16—24 órát töltök el a tanítással, az előleges készüle-
tet, az önképzést nem is számítva, hetenkint 16—24 
prédikációt tartok s jutalmam nem több, mint annak a 
lelkésznek, a ki ha minden nap kétszer prédikál sem 
teszi ezt többször mint 14-szer, nem is említve azt, hogy 
bár ez is nehéz és komoly munka, az enyimmel egy 
rangba helyezni mégsem lehet, kivált ha ez összehasonlí-
tást a felsőbb oktatás körében teszszük meg, a hol már 
nem csak tanítanunk, a megállapított igazságokat közöl-
nünk, a tudomáuynyal csak éppen foglalkoznunk 
kell, hanem ahol a tudomány müvelését, az igazság ke-
resését és előbbrevitelét várják tőlünk jogosan azok, akik 
jutalmazásunk érdekében tett mozgolódásunkat nem szí-
vesen veszik. Mindaddig, mig ez elégedetlenségi ok 
meg nem szüntettetik, most én, majd egy másik alkal-
mat fog szolgáltatni a quousque tandem föltevésére ; ha 
pedig helyzetváltoztatás nélkül hallgatás álland be, ez 
az elfásultság, a teljes közönyösség, az o!csó szolgálat 
és sovány munka egymással való kibékülésének, a protes-

táns tanügy halálának előjele leend . . . Luciannak 
ama keserű resignatiója: quem dii oderunt, preceptorem 
fecerunt. Ezt igenis el lehet érni, ha csak ilyen nézetű 
ápolókat akarunk tanügyünknek megnyerni, helyesebben 
— fogni. 

Hogy „azok a jó egyházkerületek ugyancsak emel-
gették ám éviől-évre a fizetéseket" szívesen elismerem; 
hogy „azok a kegyes egyházak ugyancsak gondolkoznak ám, 
évenkint miből kerül ez ki, miből óh uram", alásan meg 
is köszönjük ; de hát e jóságnak egy fogyatkozása va-
gyon. A tanári fizetések nem annyira emeltettek, 
mint inkább póto l ta t tak ; akkor kapták, mikor már 
régen elköltötték; a tanár elégtelen fizetése miatt elúszott 
elsőben, s fizetéspótlása által szalmaszálat kapott, mely 
által kiszabadult ugyan a mult zavarainak hullámaiból, 
de nem lett biztosítva, hogy jövőre ismét el ne merül-
jön . . . Azért quousque tandem ? Bizony mindaddig, 
mig meg nem lesz tartva ama második 
munkajutalmazási elv: bis dat, qui 
ci t o dat. 

Sőt még tovább ! 
Az egyenlő nehézségű, egyenlő pontossággal végzett 

munka egyenlő jutalmazást érdemel isteni és emberi tör-
vények szerint is. Érthető zugolódási alap az, ha a pro-
testáns főiskolák tanári fizetése között ilyen esés mutat-
kozik 800: 1900; ha Debrecen elől jár, Pápa, mint tu-
dom, legutolsónak marad; ha Patakot megelőzi Nagy-
kőrös. A belyi körülményeket igenis tekintetbe lehet és 
kell venni; ki mint fogadta el a „conventiot", igenis 
állja meg; de hát mozduljunk szívesen, arányosabb lépé-
sekkel egymás után a jó követésében, a quousque tan-
demre mindjárt kevesebb helyről le3z ok ós alkalom. 

De néha aẑ rt még ekkor is megmozdulunk ! Még 
ezután is: előre, excelsior! 

Meg vagyunk szokva, hogy Oroszországra csak a 
kancsuka, a barbarismus, az elmaradottság gondolatával 
tudunk emlékezni. Pedig mennyire a szép példát képriseli 
a szóban forgó tárgyra nézve is előttünk! ? Előttem fek-
szik dr. Hermann L. S t r a c k szentpétervári ta-
nárnak az orosz tanügy állapotáról adott s az országos 
középtanodai tanáregylet közlönye által (1874. április fü-
zet) kivonatosan ismertetett előterjesztése. Onnan veszem 
az adatokat azok számára, kiknek nincs alkalmuk e fü-
zetet kezükhöz venni. Az igazgató tanárnau, szabad laká-
son kivül évi fizetése 2000 rubel ; ha igazgatói teendői 
mellett hetenkint még hat órát tanit, ezért külön 360 
rubel. Minthogy pedig az igazgatók rendesen már tapasz-
talt tanférfiak, nyugdijt is élveznek, mi 1000—1400 
rubelt tehet ; ugy hogy összegezvén az igazgatói fizetést, 
az 3360—3760 rubelig megyen, vagyis, 1 frt 60 krral 
véve egy rubelt, 5376—5916 o. é. frt. A legmagasabb 
rendes tanári fizetés 1500 rubel, a legcsekélyebb 750 r. 
Az osztályelnökségért külön 160 r. s ismét külön tan-
dijosztalék és egyéb gi-atificatiók, tehát 1200—2656 o. é. 
frt. a tandijosztalékon kivül és pedig minden heten-
kinti 12 óráért. Azt, hogyan dijjazzák a tanügyi téren 



való foglalkozást Németországban, nem is említem, mert 
hiszen ekkor el kellene mondanom, hogy pl. egykori göt-
tingai tanárom Ehrenfeuchternek szájából hal-
lottam, hogy az ő fizetése 6000 tallér, tebát 9000 o. é. 
forint, s ez hihetetlennek látszanék azok előtt, kik nálunk 
olyan megnyugvásban élnek: tanárainknak mindent meg-
adtunk ! 

Ilyen példák állván előttünk, ha, mint kell, szeré-
nyen elismerjük is epigoni kicsinységünket azon világ-
hírű tanférfiakkal szemközt, kik igy dijaztatnak, valami 
megmagyarázható az, ha a quousque tandem föltevésére 
néha-néha alkalmat szolgáltatunk. Es ezt elhallgattatni 
csak ugy lehet, — és ez megint őszinte felelet az őszinte 
kérdésre, — ha a tudomány, az e téren való működés Ma-
gyarországon is, legalább megközelítőleg olyan anyagi és 
szellemi elismerésben fog részesittetni, mint ez azon álla-
mok részéről történik, ahol belátták immár : elvész a nép, 
a mely tudomány nélkül való ; tehát a hol a közmivelt-
ség terjesztése az első életkérdés s az erre adott áldo-
zat szemrehányások nélkül szívesen tétetik meg. Legyen 
kilátásba helyezve, hogy a tanári fizetés nálunk is leg-
alább 2000 foriutig emelkedik ; hozassék be addig is, mig 
ez megtörténhetnék, az ötévenkinti szolgálati pótlék, az 
elégületlenség hangja mindjárt gyérülni fog; bár elhall-
gatni egészen még akkor sem fogunk. 

A tanügy érdekében mindig tovább ! Előre, excel-
sior !! . . . 

Kibontakozhatlan zavaroknak szülője az, hogy ná-
lunk az egyházi és tanügy olyan túlságos összefüggésbe ho-
zatnak egymással ; hogy mind a kettőnek dolga felett 
ugyanazon emberek határoznak, egy időben, ugyanazon 
zöld asztalnál tanácskoznak és döntenek, két olyan fon-
tos ügy nem fér meg egymás mellett; lehetetlen, hogy 
az egyik mostoha kezekre ne kerüljön. Innét a nagy ta-
nácstalanság, melyben fontosabb iskolai ügyek elintézése 
minket rendesen talál; innét azon jelenség, hogy ilyen 
ügyek kerülvén elő, sok küldött, csak épen mert kül-
dött, mert szólania illő, ötleteit kénytelen közölni sok 
oly tárgyban, a melynek csomója folytonos tanulmány, vele 
való foglalkozás nélkül meg nem oldható. Az egyházi köz-
igazgatási ügy is igen fontos, az oktatásügy még fon-
tosabb : amahhoz is külön bólcseség és tapasztalás kell, ez 
is külön nehéz tanulmányt igényel; én nem tudom miért: 
a pap is ellensége a tanárnak, sokalja gyakran erre nézve 
a tisztességet; a tanár sem bizik mindig a papban, irigyli 
tőle könnyebb állását, nehezen esik neki az irányában 
igen sokszor kimutatott felsőbbségi, rendelkező jog. Nem 
jól megy ez igy ; innét az alkalom a quousque tandem gya-
kori feltevésére, kérünk egy igen tekintélyes olyan tan-
ügyi bizottságot, melynek minden tagja egyformán tanul-
mányoz s nem tolja a munkát egy emberre, akinél tehetséget 
és fáradhatlan szorgalmat, ügy buzgalmat lát ; az ilyen 
bizottság az iskola anyagi ügyeit is jobb rendben tart-
hatja, s ez jobb rendben tartatván, a tanári fizetés eme-
lése is könnyebben megtörténhetik, s mi tanárok szép 
csendesen megszűnünk panaszkodni s végezzük munkán-

kat ugy, mint ezt tehetségünk megengedi. C a t i 1 i n a 
abba hagyja bűnét, Ciceró nyugodtabb 
exordiummal kezdheti meg szószéki elé-
adásait. 

Mitrovics Gyula. 

Lelkész-igtatás Somorján. 

E folyó év ápril 19-én egyszerű, de szívemelő vallásos 
szertartásnak voltunk tanúi a kisded Somorja városban 
Pozsony megyében, hova csekélységem is lelkész-igtatásra 
volt hiva. 

A kisded ref. somorjai egyház, már néhány h5 óta 
rendes lelkész nélkül volt; a lelkészi állomás betöltése csak 
ujabb áldozat következtében történhetett, mert elébbi 
helyzetében senki nem vállalkozott arra. Most pedig, az 
ujabb áldozat nyomán Csontos Károly ur ma-
gára vállalta az isten anyaszentegyházának gondját. 
Vályi Lajos esperes ur hajtá végre a beigtatást. A 
különböző felekezetű kis város lakosai, nem-, rangkülönb-
ség nélkül sorakoztak a templomba a felhivó harangok 
elzugása után. A különben elég tágas templom teljesen 
megtelt. A/, orgonakiséret mellett elhangzott énekszó 
után, az urasztal mellé állottak Vályi Lajos espe-
res, és Csontos Károly választott lelkész ur. — Már 
maga e modor, mely a régi szokástól eltérő volt, figyel-
met gerjesztett az ünneplő sokaságban. Azonban a 
belsőket, a lelkieket tekintve sem maradtunk csalódásban. 
Az igtató férfiú, a különben is ünnepelt szónok, szeretett 
esperesünk, felemeló hatályos szózatát, s oly ékesen 
kötő szivére a lelkész teendőit az ifjú lelkésznek, hogy 
azok a szép hatályos szavak soká emlékünkben le-
endnek. 

Az ifjú lelkész ezután fellépett a szószékbe s 
1. Pét. V. 2. 3. 4 alapján oly beköszöntőt tartott, hogy 
lehetett olvasni a lelkész után sóvárgó nép szemeiből, 
miszerint testben s lélekben megujulva, s nemes érzel-
mekkel megteljesedve tértek vissza családi tűzhelyeik-
hez. Adja az ég Ura, hogy a felavatott uj lelkész a 
sírig oly kedves megelégedéssel találkozzék pályáján, 
minővel azt kezdó! 

A templomi ünnepélyt vig társalgás követé, melyet 
az említett ref. egyház hivei rendeztek. Mint a lelki 
sáfárságban, ugy az anyagiaknál is a buzgóságnak kettős 
mértéke áradozott. Áldva legyen a kis buzgó gyülekezet 
istentől. 

Gyenge Károly, 
rétbei ref. lelkésa. 

Külföldi egyház és iskola. 
Svájc. — Az elszórt protestánsok 

v a 11 á sos tám og atásár a alakult társaság 
mult évi dec. 7-én tartotta 30-ik évi közgyűlését, melyen 
örömmel jelentetett, hogy a társaság folytonosan áldásdu-
sabb előhaladásnak örvendhet Az 1873-ik évben 29,628 
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frankot vett be, — Ausztriában három elsaórt gyü-
lekezetet segíthetett. Bécsben a francia község hovato-
vább szükségesebbé válik, s lényeges szolgálatokat mutat-
hat fel; buzgalmát Dubois lelkész urnák köszönheti. Az 
isteni tisztelet itt rendesen a nyári hónapokra fölfüg-
gesztetik, mivel akkor a község eloszlik; de a mult év-
ben a világkiállítás miatt három és fél hónappal meghosz-
szabbitották. — Svájcban a Vaud kantonban elszólt 
német protestánsok gondosan evangelizáltatnak és láto-
gattatnak, Freiburgban egy uj templom alapját vetették 
meg. — Olaszországban a francia isteni tisztelet, 
mellet Roller lelkész ur több télen keresztül Rómában 
tartott azon idő óta, hogy a franciák ott birtokukat el-
vesztették, ugy látszik mindinkább feleslegessé kezd válni. 
— Franciaországban a társaság hatásköre 23 de-
partement-ra terjed ki; különös gondjai alá veszi az 
evangeli«atiót: felügyel a vallásos összejövetelekre, az 
evang. iskolákra, templom-épitésre stb. Az annecy-í egy-
ház megalapítását teljesen bevégezhette. A Jura hegység-
nek azon részén, hol 2 millió kath. közt 2000 prot. van 
elszórva, az utóbbiak nagyon kezdenek elszaporodni a 
francia protestánsoknak Elszas- és Lotháringiából való ki-
költözése által. Főleg az erre való tekintetből nevezett 
ki a besancon-i igazgatóság egy negyedik prédikátort. 
Ain d̂ partement-ban hét helyen 12 prédikátor van, 
u. m. 5 prédikátor és evangelista, 2 hitoktató, 4 tar.itó 
és tanítónő ós 1 biblia-felolvasó. 

A baseli missio-társaságnak jelenieg 
Hindostan-, China- és nyugoti Afrikában 93 missionariusa 
van, kik közül 59-nek neje is van; továbbá 95 kateche-
tája; 102 oktatója és oktatónője. Az urvacsorához járul-
ható tagok száma azon községekben, melyek e társaság 
által alapíttattak, 3700. 

Olaszország. — Páter Grassi és az inqui-
s i t i o. Páter Grassi, ki amint tudva van a prot. val-
lásra lépett át, az inquisitio széke elébe hivatott, hogy 
vagy álljon vissza előbbi vallására, vagy pedig eretnek-
ségi bűnéért lakoljon meg. Mondják, hogy a kormány, 
mely megkérdeztetett, hogy az illető engedjen-é az inqui-
sitio felszólításának, azt felelte, hogy ne. De a volt apát 
ugy vélte, hogy a szent törvényszék előtt neki okvetlen 
meg kell jelenni, követve három barát által, kik közt az 
egyik Meter lelkész legyen. A barátoknak, kiket nem 
bocsátottak be, az ajtón kivül kellett állani, s az eret-
neknek itélt apátnak egy óra hosszat egyedül kellett véd-
nie magát, de a mit egész bátorsággal és jó lélekkel tel-
jesített s végre felszólította ellenségeit, ha váljon merik-e 
ők neki csak egy hajszálát is bántani? S valóban azóta 
semmit sem mertek ellenében tenni, hogy az apátot visz-
szatartsák, ki ez időtől kezdve többször prédikált a Va-
tican közvetlen közelében fekvő kápolnában. Ez eset után 
azon rendnek, melyhez Grassi is tartozott, hat tagja oly 
tanulmányra szentelte magát, mely igen könnyen az apát 
által követett útra vezetheti őket. 

Az evangelium terjedése. Egy presbyte-
rianus missionarius írja, hogy a reactionarius mozgalom 

dacára, melyet az elsietett Mikado-i refortnálások idéztek 
elő, az evangeliom naponként terjed. „Közönségünk — 
irja a missionarius — annyira gyarapodik, hogy 150 személy 
is van az isteni tiszteleten. Az ének sokat vonz oda, kik 
azután kedvet kapnak a predikatiót hallgatni és megtér-
nek." Egy más missionarius, ki a japán zenészeiben gya-
korolja magát, azt tapasztalta, hogy az általában véve 
elég komoly, és hogy sok japán zenedarab igen alkalmas 
keresztyén énekekre. 

Brazília. — A protestantismus előhal a-
dása Ezen országban a protestantismus örvendetes elő-
menetelnek örvend, s pedig annál inkább, minthogy ezt 
a szent irás idézi elő. A bibliát azok, kik olvasni tudnak, 
örömmel fogadják és olvassák, ami nem is maradhat 
eredmény nélkül. Egy amerikai missionarius a rio-de-ja-
neiro-i presbyteriumhoz igy ír : „ Alto-da Sarraban Bratas-
tól 20 mérföldre egy iskolát állíthattam, mely nappal 
27 gyermeket, este 19 felnőttet számlál. A hivek saját 
jószántukból és költségükön egy templomot építettek, mely 
egyszersmind iskola is. Rio-Novoban is egy községet ala-
píthattam megkeresztelt 29 felnőttel és 35 ifjúval s gyer-
mekkel. Nagy szükségünk van tanítókra és biblia-felol-
vasókra. 

Fidsji-szigetek. — Egy hajóstiszt bi-
zonysága api' ot. missio felől. Az olaszországi 
„Garibaldi" fregatte jelenleg a genuai herceggel, a király 
unokaöcscsév.'I a világ körül utazik. Ezen fregattenak egy 
hajóstisztje egy levélben a wesleyanus prot. missio felöl 
következőket irja: „Junius 30-án a Matakoe szigeten, 
mely a Fidsji-csoport legdélibb részén van, kötöttünk ki. 
Ott egy szép, értelmes, de kegyetlen és emberevő fajra 
találtunk. De ezen kegyetlen hajlam, hála istennek, leg-
nagyobb részben megtöretett a vesleyan missionariusok 
buzgalma és fáradhatlan igyekezete által, kik 1835 óta 
itt vannak. Ezek, ellátva azon eszközökkel, melyek a ró-
mai hit propagandáját elősegítő eszközökön messze felül 
állanak, igen sokat tettek a műveltség és keresztyénség 
elterjesztésére az egész Polynesia-ban." Ezen bizonyságté-
tel annál figyelemreméltóbb, mivel minden kérés és fel-
szólítás nélkül adatott és pedig róm. katb. tiszt által, 
ki a tényeket meg tudta Ítélni. Mi itt ez alkalomból csak 
azt jegyezzük meg, hogy a téritők által használt eszközök 
csupán azok lehetnek, melyeket az evangeliomi hitnek 
ereje kölcsönözhet. 

• KÜLÖNFÉLÉK. 
* A győri „Szabad Polgár" méltán szólítja föl a rend-

őrséget, hogy fordítson figyelmet azon visszaélésre, hogy 
Győr városát folyton-folyvást uj és uj szerzetesnők raja 
lepi meg, kik Németország vagy Helvécia különböző vi-
dékeiről vándorolnak hozzánk és a közönség kegyeletét ki-
zsákmányolják, koldulván hol kórházra, hol aggok, hol árvák 
részére. Mi meg a Jászságból és Hevesmegyéből vett tu-
dósításból arról értesülünk, hogy e vidékeken kivált morva 



és tiroli barátok és apácák kunyorálnak szünet nélkül. 
Valóban nevezetes könnyelműség, hogy mig saját szegé-
nyeinknek sok helyt eltiltottuk a koldulást, azalatt idegenek 
hordják el tőlünk az irgalmasság adományát. Nekünk 
magunknak is ugyan elkelnének a jótékony intézetek, és 
ezért ha adakozunk, ugy sajátjainkra tegyük azt, nem pedig 
a nálunk sokkal gazdagabb külföldnek holmi apáca-böl-
csődéire. 

*A közoktatási miniszter felhívja az illető hatósá-
gok figyelmét a tanítónőkre, s azok alkalmazását ajánlja 
a kisebb fiúgyermekek tanítására is. Szükség volt e ren-
deletre, mert a vidéken nagy előítélet uralkodik a tanítónők 
iránt, elannyira, hogy még a leányok mellé is férfitanitót 
akarnak alkalmazni. Ennek bebizonyítására csak H a r t a 
pestmegyei községre hivatkozunk, hol egy uj hányiskola 
félév óta üresen áll, mert nem kaptak bele tanítót, taní-
tónőre meg — hihető, hogy nem is gondoltak. Ugyanezen, 
egyébként jóravaló és jómódú község evang. egyháza uj 
iskolaházat építtetett, de nincs köszönet benne. A padok 
ugy vannak elhelyezve, hogy jobbról-balról egyenlő vilá-
gosság ömlik be két-két ablakon. A padok hátdeszkájára 
az ülőhely felül egy léc van alkalmazva, ugy, hogy ha a 
gyermek hátradől, az legalább is ruháját szaggatja össze, de 
púpos is lehet tőle, mert arra kényszeríti, hogy meggör-
nyedve üljön. Egyszóval a gyermekeknek az ablakok a 
szemüket, a padok a derekukat fenyegetik. 

*A pécsi „Néptanodaa azt a kuriozumot, közli, hogy 
Felső-Örsön az iskola és a kocsma egy födél alatt van. 
Hát ahoz mit szól, ha mi ezt a hirt azzal egészitjük ki, 
hogy Budapesten is vannak iskolák, hol egy ugyanazon 
kapu vezet a kocsmába és az iskolába. Értjük a bérkocsis-
utcai Arany-perec kurta kocsma helyiségében; és a pro-
montor-országut városrészen lévő iskolákat. 

* Hódmezővásárhely egy idő óta nagy áldozatokat 
tesz a népnevelés ügyében. Legújabban a város törvény-
hatósága elhatározta, hogy a jövő évben két kisdedóvó-
intézetet fog fölállítani a gr. Károlyi-családtól megvásárolt 
Bika és Koplaló nevű ezelőtt kocsmai helyiségekben. 

* Gf-yönkön Dömötör János tanfelügyelőnek a tolna-
baranyai iskolatanácshoz intézett jelentése szerint egy ma-
gyar ref., egy magyar ev., egy német ref., egy német ev. és 
egy magyar-német izr. iskola van. A tanfelügyelő ur meg-
kisérlette a különben is sülyedőfélben levő magyarság 
számára egy magyar tannyelvű községi iskolát állítani, 
melyben együtt tanulnának a magyar ref. és ev., úgyszintén 
a szórványosan levő r. kath, szülők gyermekei, s talán a 
többieké közül is azokéi, kiket az uj iskola tanítási sikere 
oda vonzana. Kísérlete azonban a két lelkész jóakaratú tá-
mogatása dacára is meghiusult a köznép rövidlátó korlá-
toltságán, melynek az önkormányzati jog itt is kárára 
szolgált. Ők maguk érzik legjobban, hogy magukra hagyatva 
mint felekezeteknek nincs elég erejök iskolájukat jól szer-
vezni, de nekik azért még sem kell, nekik jó az ugy amint 
van, és gyanús szemmel tekintenek papjaikra, mint akik 
„az iskolát el akarják adni." 

* Szathniáron katholikus kaszinó alakult ad majo-
rem Dei g'oriam. Tagjai nagyobbrészt földmivelők, de 
ezeknek is csak az alja, és dologkerülő emberek, akik 
imádkozás és egyéb szent cselekvényekkel akarnák elérni 
azt, amit a társadalom jóravaló tagjai becsületes munkával 
szereznek meg maguknak. A szatmári intellegentiának 
becsületére válik, hogy távol tartja magát a vallási fana-
tismus ezen ujabb fészkétől; de még nagyobb dicséretet 
érdemelne, ha az uj egyletet sikerülne megbuktatnia. 
Legyenek meggyőződve katholikus atyánkfiai, hogy ezzel 
nekik semmit sem ártanának, de nyerne vele a város, 
melynek polgárai közt a békés hangulat, s az egymás val-
lása iránti türelem nem zavartatnék meg. 

* A zólyommegyei határozat következtében a kor-
mány a pánszláv és hazaellenes gymnasiumok ellen vizs-
gálatot rendelvén el, a „Národné Noviny" levelezője ezen 
eljárást egészen szabatosnak nyilvánítja, és ebben bizto-
sitékát látja az ez ügyben követendő igazságnak a kor-
mány részéről. Már most az lenne a rendje, hogy Ge-
duly, Czékus és Barton urak, kikre a vizsgálat bízatott, 
Z51yomvármegye bizottmányát szólitnák föl konkrét té-
nyek előadására, melyek folytán a rőcei, zuiói és szent-
mártoni ev. gymnasiumok pánszláv iránya bebizonyíttat-
nék, mert ily adatok nélkül az elrendelt vizsgálat aligha 
fog kellő sikerre vezetni. 

* A kötelező polgári házasság Magyarországon. 
Az állami és egyházi viszonyok rendezése tárgyában ki-
kü'dött képv. házi bizottság hetes albizottsága május 6-án 
tartott ülésében megkezdé a polgári házasság kérdésének 
érdemleges tárgyalását. Az ülésen a bizottság mind a hót 
tagja, ugy a cultus-, igazságügy- ős belügyminiszter urak 
is megjelentek. 

S o in s s i c h Pál elnök felolvastatta a képviselőház-
nak 1873-ik junius 30-án kelt s a bizottság kiküldetésére 
vonatkozó határozatát, ugy a nagy huszonhetes választmány 
megbízását és ezek nyomán a mai tanácskozás tárgyául: 
a polgári házasságnak mikénti behozatalát és szabályo-
zását tűzte ki. 

Ugy a cultusminiszter, mint a bizottság összes tagjai 
a Deák Ferenc által kifejtett nézetek szerint, a kötelező, 
csak;s a kötelező polgári házasság behozatala mellett 
nyilatkoztak in principio. 

A kivitelben mutatkozó vagy felmerülő nehézségek-
nek mikénti legyőzése vagy mellőzése iránt a jövő ülésben 
fog a bizottság tanácskozni; — ma csak a házassági pol-
gári jognak elkészítésére nézve mondatott ki annyi, hogy 
azt az ig.-ügyi miniszter előzetesen még ezen évben be-
mutassa. 

* A magyar püspöki kar befejezte tanácskozásait. 
A cultusminúzter arra hívta fel a püspököket, hogy a 
legközelebbi három évben a tanulmányi alap 40—50 
ezer frt deficitjét pótolnák. A püspöki kar ezt készséggel 
megszavazta. A tanácskozás második tárgyát a középta-
nodai törvényjavaslat képezé. A püspökök ezt tüzetesen 
megvitatták, s határozataikat emlékiratba foglalták, melyet 
a napokban nyújtottak át Trefort miniszternek. 



* A dunántuli ref. egyházkerülethez tartozó m e-
z Ö f ö 1 d i egyházmegye segédgondnokává a vallásos buz-
góságáról, egyháza iránti hő szeretetéről széles körben 
ismeretes Molnár Imreur választatott meg. 

* A bányai evang. egyházkerület folyó hó 12-ikén 
Pesten közgyűlést tartand, melyen a leköszönt b. Podma-
niczky Frigyes ur helyébe megválasztott uj felügyelő, 
Kadvánszky Antal zólyommegyei főispán ur fog 
ezen hivatalába beigtattatni. 

* Kimutatás a selineci ev. nőegylet 1873-ik 
évi működéséről. 

Az egylet tagjainak száma: 147. Minden rendes 
tag évi járuléka legalább 60 kr. A tagsági rendes járu-
lékok egy harmada, — valamint a pénzbeli ajándékok is 
teljesen, — hacsak az adományozó másként nem ren-
delkezett, a tőkéhez ésatoltatnak. Ily módon befolyt: 
tagsági járulékokból 247 frt. 83 kr, ajándékokból 129 
frt. 37 kr, büntetésekből 4 frt. 30 kr, belépési dijakból 
egyszer mindenkorra 11 frt, beváltott kamatszelvények-
ből 112 frt. 70 kr, kamatokból 66 frt. 31 kr, pénztári 
készlet 48 frt. 83 kr. Összes jövedelem: 620 frt. 34 kr. 

Kiadás; 
A munkaképtelen szegény özvegyek s elhagyatott 

ügyefogyott árvák gyámoli'ására, még pedig rendes havi 
részletekben, összesen 156 fit. Rendkívüli kiadás ugyan-
azokra, nevezetesen az iskolások ellátása s a tandijak 
fejében 36 frt. 11 kr. A pesti árvaház javára 4 frt, 
tőkésittetett 310 frt, kamatokban maradt 66 frt. 31 kr, 
pénztári maradvány 47 frt. 92 kr. Összes kiadás: 620 frt. 
34 Ír. Gyám olittat ott: 11 özvegy s 22 árva; ezek közül 
19-en havi pénzbeli segélyezéssel s ruhával, a többi 14 árva 
ruhával s iskolai tanszerekkel. A védencek ruházására 
külön folytak be az adományok, részint elviselt ruhákban̂  
részint pedig uj kelmékben, mint karácsonyi, évenként 
e célra gyűjtetni szokott könyöradományok. Az átidomitás 
és varrás az egylet tagjai által, szabad vállalkozás folytán, 
az ifjabb gyülekezeti tagok, különösen a leányok segédke-
zóse mellett eszközöltetik. Az elkészített ruha főkiosztása 
az „árvák" karácsonyfája alatt történik, az egylet elnöké-
nek házánál, a kinek bőkezü̂ géből rendesen gazdagon 
meg is vendégeltetnek. Az óv folytán különben a szükség 
szerint készíttetnek a ruhák a fenérintett módon. A tel-
jesen elhagyatott szegény árvák ellátábáról gondoskodik 
akként az egylet, hogy azokat, egyes arra vállalkozó tag-
jainál, csekély díjazás mellett, elhelyezi. Amely mód az 
árvák nevelésére s fejlődésére nézve, igen jónak bizonyul-
Igy, isten segítségével, oda jutottunk, hogy körünkben, a 
melyben a szegénység ugyan inkább honol mint máshol, 
tulajdonképeni koldus avagy elhagyatott s bitangoló árva 
nincsen. Ezt pedig gyülekezetünk körében, isten után, az 
évek óta buzgóan s fáradhatlanul működő nőegy-
letnek köszönhetni. A kilencedik óv óta működő egy-
let tőkében is meg tudott takarítani: 3260 frt. 10 krt., 
s még jelentékenyebb tőkének tekinthető a jótékonysági 
szellem, működése által lényegesen elősegített meghono-
sulása, nem csak a gyülekezet körén belül, de azon kívül 

is. A feléje forduló közbizalom pedig mindinkább érleli 
számára gyümölcseit, gazdag adományokban és hagyomá-
nyokban, még pedig a felekezet határain túl is. Isten ál-
dása legyen ezentúl is rajta! 

Az egyetemes gyűlés s elnöke Kachelmann Eszter ur-
bizásából. Selmec, april 29-én 1874. Az egylet titkára 
Hándel Vilmos ev. lelkész és tanár. 

* Gyászhír. Muhi Sámuel tenkei ref. lel-
kész, nagyszalontai egyházmegyei főjegyző f. hó l-jén 
meghalt. Özvegyet és 5 gyermeket hagyott hátra. *) 

IRODALOM. 

* Az egyházi irodalom terén Tiszántúl élénk moz-
galom kezd megindulni. A „Debrecen" legalább arról 
tudósítja a közönséget, hogy többen a vidékről „Debreceni 
Lelkészi Tár" cím alatt füzeteket akarnak megindítani s a 
vállalat szerkesztőjéül Illyés Bálint, kisújszállási ref. lel-
készt óhajtják. Bánfalván pedig Rác Károly lelkész julius 
l-jén „Evangyéliomi Követ" cím alatt egyházi lapot indit 
meg, mely két hétben egyszer egy íven jelenik meg; elő-
fizetési ára egész évre 2 fr. A Rác lapjának „már van egy 
izraelita előfizetője Bánfalván" — jegyzi meg ugyancsak 
a Debr., nem tudjuk gunyból-e, vagy álmélkodásból a hal-
latlan esemény fölött, hogy Rác még ki se hirdette meg-
indítandó vállalatát, s már is van annak egy előfizetője, 
még pedig zsidó előfizetője. Egyébiránt mi részünkről uj 
collégáinkat üdvözöljük s őszintén kívánunk nekik bol-
dogulást. 

* A „Szózat" cimü társadalmi-politikai heti hírlap 
eddig megjelent négy száma beküldetett hozzánk. Ez a 
négy szám oly kitűnően van szerkesztve, hogy móg a leg-
elkényeztetettebb igényeket is képes kielégíteni. Hogy pe-
dig a későbbi számok is meg fogják ütni a mértéket, arról 
kezeskedik a szerkesztő Vajda Jánosnak jeles tolla, politi-
kai képzettsége s a journalistica terén való jártassága. Ol-
vasóink ha jó heti lapot akarnak járatni, rendeljék meg 
ezt a lapot, melynek egyik legfőbb előnye a többi közt az 
is, hogy pártállást nem foglal s a politikai időszaki ese-
ményeket higgadtan és elfogulatlanul tárgyalja. 

* Adalékok a szarvasi ev. egyház legújabb történe-
teihez. Válaszul az úgynevezett „Emlékirat"-ra a presby-
terium megbízásából irta Zsilinszky Mihály, presbyter. 
Szarvas, 1874. Ez egy tisztán polemicus irat, melyhez ép 
ezért hozzá szólani nem tartjuk magunkat illetékeseknek. 

* Ifj . Csáthy Károlynál Debrecenben megjelent 
Imre Sándor középiskolai alsóbb osztályok számára 
készített „Rövid magyar nyelvtan"-ának 2-dik füzete. Ára 
80 kr. Ajánljuk a szakférfiak figyelmébe. 

* Egy hang a XVI. szepesi városból a törvény-
hatóságok tervezett kikerekitése tárgyában. Irta D r. T a-
vasi Lajos. Igló-Kassa. 54 lap. Ára 20 kr. Derék ve-

*) Bővebb necrologot kérünk, Szerk. 



terán irónk e kis röpiratában a ministeri törvényjavas-
lat mellett argumentál. Minden sorából kitűnik a szak-
avatottság, a helyi viszonyok alapos ismerete, melyek a 
leghőbb hazaszeretettel párosulva javasoltatják vele, hogy 
a szepesi városok csakugyan olvasztassauak be a várme-
gyébe. Szabadságszeretete, magyarsága nem húzódozik a 
megyétől , mely, mint régi hagyományos emlék alapján 
természetes viszonyok következtében összeállott törvény-
hatóság sokkal inkább involválja magában a szabadság 
eszméjét, mint a privilegiált városok szűkkeblű, elkülönző 
intézménye. Szerző azt irja, hogy e röpirat a javaslat 
közzététele után, egyéni s alkalmi felbuzdulásból Íratott. 
Annál derekabb, hogy mégis igen ügyes modorban irt 
annyi történeti, mivelődésügyi tanulság foglaltatik benne 
s általa a szerző oly kidomborodó elmeéllel dolgozott 
művel gazdagította politikai röpirataink sorát. Amennyi-
ban a sdlangos privilégiumok ellen magyar- és szabad-
sági szempontból küzd, e röpirat azonfelül, hogy szepes-
megyeieknek fölötte érdekes: tanulságos olvasmányul 
szolgálhat a haza minden polgárának. Felhívjuk rá a 
közönség figyelmét. 

* Horkai Bácsitól, ki jelenleg árvaházunkban mű-
ködik mint árvák atyja, ismét megjelent egy jól irt kis 
könyvecske „Pest-Pilis-Soltmegye földié-
i ra ta kis gyüszübe szorítva kis iskolás gyermekek szá-
mára" cim alatt. Ára ? 

* Surányi Gyula, peeri ref. lelkész „Lelki buz-
góság hangjai" cimü magán- és családi használatra irt 
imakönyvére előfizetési felhívást bocsátott ki ifj. Csáthy 
Károly Debrecenben. A munka terjedelme mintegy 20 
nyomott ivet teend ki s ehez képest előfizetési ára való-
ban felette csekély, félvászonba kötve 1 frt. 20 kr., egész 
vászonba kötve 1 írt. 50 kr., arany vágással 1 frt. 80 
kr., bőrbe kötve 2 frt. 25 kr. Bolti ára tetemesen drágább 
lesz. A gyűjtőknek minden 10 előfizető után egy tiszte-
letpéldány jár. A megrendelések junius végéig küldendők be. 

* Az „Uj Magyar Sión" áprilisi füzete megjelent. 
Tartalma : Simor János megnyitó beszéde a Sz.-István-
társulat közgyűlésén. Párvonalozás. Ha zslinszky 
József. Szent V. Pius pápa. Fábián János. Rajna 
vidékén. Maszlaghy Ferenc. Irodalom : Monin-Ga-
lambos : Vianney J. M. plébános életrajza. Sólym o s. 
Flammarion: La plurité des mondes habités. Sajó. Hugó 
Yictor legújabb regénye. B es n y e y. Vegyesek. 

* A „Tanáregyl. Közlöny" 7-dik füzete megje-
lent. Tartalma: A természettudományok befolyása az 
ember erkölcsi nevelésére. Lederer Á. A mechanika 
tanításáról a középtanodában. Heller Á. A Királyhágón 
tuli helv. h. iskolák állapota 1872—73-ban. T égi ás G. 
Az egylet választmányának a rajzkiállitást illető felirata. 
Irodalom: Az az egyptomi sötétség a pesti k. egyetemi 
paedagogiai tanszéken. L u b r i c h Á. Egy theologus költő. 
Névy L. Dr. Weisz : A sokszögtan továbbfejtése. D r. 
Császár K. Garami: A latin verstan alapvonalai. 
Lintner L. Egyleti élet. Lapszemle. Vegyesek. Ren-
deletek tára. 

WGF Ráth Mór ás a Franklin-társulat e héten számos 
ujabb kiadványát küldte be szerkesztőségünkhöz, melyek-
ről azonban helyszűke miatt csak jövő számunkban. 

ADAKOZÁSOK. 
I. közlemény. 

A rimaszombati egyesült prot. gym-
nasium építkezési alapjára f. é. május 1-jéig kővetkező 
adományok folytak be: Baksay István tanár gyűjt. Terhes 
Pál helv. hitv. lelkész menyegzője alkalmával 12 frt. 
50 kr. Czikornyai Lajos 50 kr. Kudelka János 2 frt. 
Zachar Gusztáv tanár egyszer mindenkorra 5 frt. és 10 
éven át 1 forintjával. Fábry János tanár 10 frt. Zsem-
bery Adolf 30 frt. Polnisch János tanár egyszer minden-
korra 5 frt. ós 10 éven át 1 forintjával. Baldenvégh 
József 3 frt. Rábely Miklós 2 frt. Baksay István tanár 
10 frt. Baksay József 50 frt. Kres József 5 frt. Boior 
István tanár 5 frt. Nemes József III. oszt. tanuló 1 frt. 
Nyugták eladásából bejött 20 frt. Hámos József ig. vá-
laszt. elnök 100 frt. id. Badinyi Gyula ig. választ, jegyző 
20 frt. Tremel Miklós prépost 5 frt. Hlavács Gyula tanár 
10 éven át 1 forintjával. Hamvay Aladár 10 frt. Bende 
Andor 1 frt. 50 kr. Összesen 300 frt. 50 kr. Mely ke-
gyes adományok a fennevezett tanoda részéről ezennel 
hálás Köszönet mellett nyugtáztatnak. Rimaszombatban, 
1874. május 1-én. Az igazgatóság. 

Adakozások a pesti prot. árvaliázra. 
Mészáros János tanár ur a kunszentmiklósi 

reform, fiu-confirmándusok részéről 6 frt. 
Gyikó Ferenc török-szentmiklósi leik. ur a 

ref. egyház leány-confirmándusaitól 1 frt. 
Az e m ő d i ref. egyházból 3 frt. 
Hándel Vilmos ev. tanár s leik. ur 15 frtot 

küldött, e következő sorok kíséretében: Nagy tiszteletű 
ur! A panasz és kérelem szava hozzánk is elhatott s 
nem hangzott el egészen eredménytelenül. S/.igoru viszo-
nyaink között sietünk mi is tőlünk telhetőleg az árvaház 
javára áldozatfilléreinket meghozni. Mellékelve küldők 
ugyanis, az egyház pénztárából 5 frt, a nőegylettől 5 
frt, Kachelmann Károly felügyelő úrtól 2 frt. Breznyik 
János igazgatótól 2 frt. Hándel Vilmos 1 frt. Összesen : 
15 frt. o. é. Vegyék az adományokat oly szívesen, a 
mily szívesen adatnak. A helybeli nőegylet, a mely már 
évek óta fizeti rendesen évi járulékát, habár tavalyi ado-
mánya más cim alatt lőn bevezetve, ez id.én is, de csak 
az őszi gyűlés után, be fogja azt ismét küldeni. 

Nagytiszteletü ur! Van szerencsém a gyülekezetünk-
ben virágvasárnap és nagypénteken confirmált gyerme-
keknek, — kiknek előre ajánltattak a prot. árvagyerme-



kek — önkéntes adományát 8 frtot és egykét frtos tallért, 
— mit Polgár Katica ajándékozott, — s igy összesen 
10 frtot idecsatolva tiszteletteljesen, az illető helyre való 
áttétel végett megküldeni. Csekély ugyan ez összeg, de ha 
mint eddig, ugy ezutánra is minden évben ennyivel járul-
nak is gyermekeink e kegyeletes cél előmozdításához, egy-
két árvának néhány percre azzal is eDyhitik keserű sorsát. 

Fogadja stb. M.-Tur. 1874. apr. 16. Turgonyi 
Lajos, reform, lelkész. 

Nagytiszteletü szerkesztő ur! Folyó hó 9-én vidám 
lakodalmi ünnepet ültünk a nagydobronyi ref. egyház 
köztiszteletü lelkészének, Németh Imre urnák szives, vendég-
szerető házánál. E napon vezeté ugyanis oltárhoz a neve-
zett egyház jeles képességű s készültségü segédlelkésze, 
Szőllősy Gyula ur menyasszonyát, főnöke bájos leányát. Az 
esküvőt követett kedélyes lakomán poharat emelt többek 
közt a házi ur is, melegen üdvözölve s éltetve a vőle-
génynek szintén jelen volt szüléit, s a rokonokból, meghitt 
barátokból, s a család tisztelőiből alakult vendégkoszorut, — 
megindult hangon adott hálát istennek, hogy őt, mé& élete 
kora reggelén az apa-anya nélküli árvaság siralmas ke-
nyerére jutottat el nem hagjta, hanem viszontagságos 
életén át atyai őrgondjával s áldó kegyelmével kisórve, 
ily kitűnően diszes és fontos helyre méltatta, s megen-
gedte érnie azon magas örömet, hogy most egyik kedves 
gyermekének nászünnepét megülheti. Ezen incidensből, 
eszmetársitás folytán, természetesen ment át beszélgetésünk 
a vallásos lelkek kegyeletes filléreiből létesitett s fenntar-
tott humanistikus intézetekre, s azok közt különösen a 
protest. ország, árvaházra, mely az isteni gondviselést köz-

vetítő magasztos missióját nemesen felfogva, évről évre 
mind nagyobb számmal Öleli ápoló keblére az elhagyatott 
árvákat, s nevel belőlük a hazának és egyháznak mun-
kás, hasznos polgárokat, s alólirt fölhívására általános lett 
a készség nemcsak az örömszülék, hanem a lakodalmi vendégek 
részéről is, ezen örömünnepet a nevezett intézetre való szíves 
adakozás által magasztosabbá s emlékezetessé tenni. Igy 
gyűlt össze azon 23 forint, mit az adományozók megbízásából, 
ezennel szerencsém van nagytiszteletü urnák, a prot. árva-
ház részére leendő átszolgáltatás végett, tisztelettel 
megküldeni. Ezen összeghez adakoztak: Németh Imre n.-
dobronyi lelkész s örömapa 1 frt. Juhász Zsazsána öröm-
anya 1 frt. Szőllősy Gyula vőlegény 1 frt. Németh Má-
ria menyasszony 1 frt. Németh Kálmán jogász 50 kr. 
Németh Péter tanuló 50 kr. Németh Kati 50 kr. Szől-
lősy Ferenc uradalmi gazdatiszt s örömapa 1 frt. 
Basa Éva örömanya 1 frt. Szőllősy Eszter 1 frt. Szőllősy 
Erzsi 1 frt. Makkay Endre csomonyai ref. lelkész 1 frt 
Orémus Dániel salamoni ref. lelkész 1 frt 20 kr. Szent-
imrey Ferenc n.-dobronyi tanitó 20 kr. Ragyócy Antal 
k.-dobronyi birtokos 1 frt 50 kr. Lencsés Tamás n.-dob-
ronyi jegyző 1 frt. Böszörményi János k.-dobronyi tanitó 
1 frt. Nagy Vince k.-dobronyi birtokos 1 frt. Fogarasy 
Gábor n.-dobronyi erdész 1 frt. Makkay Miklós eszenyi 
jegyző 1 frt. Szentimrey József tanuló 20 kr. Molnár Al-
bert iparos 50 kr. Szőllősy Klára neje 1 frt. Eperjesy 
Károly n.-dobronyi tanitó 40 kr. Szabó József eszenyi ref. 
lelkész 1 frt. Jakab István k.-dobronyi ref. leik. és neje 
Gyalay Mária 1 frt 50 kr. Összesen 23 frt. 1874. apr. 15. 
Orémus Dániel, salamoni ref. leik. 

Sopron sz. kir. város közöLsége, a helybeli hitfelekezeti jelleg nélküli német-magyar tannyelvű 
3 osztályú felsőbb leány tanodájánál, az 1 8 7 4 / 5 tanév kezdetével, két rendes tanítói állomás, jelesül a 
nyelvtani és történettaiii, u§y a mennyiségtani és természettudományi (természetrajz, természettan ós vegy-
tani) csopoitra leend betöltendő. Ezen állomásokkal 8 5 0 f t évi fizetés, 8 5 ft szálláspénz és öt izlen 
7 5 f tnyi öt évenkénti fizetési pótlék, ugy a városi szabályzat szerinti nyugdijazás van összekötve. A 
megválasztott tanitók a népiskolai törvény határozatainak, ugy a felsőbb leánytanodá a nézve fená:ló 
és jövőben megállapítandó városi szabályoknak magukat alávetni tartoznak, egyébiránt fentartatik egy 
próbaév feltétele, ugy a tanitó részéről a tanintézettől megválni akarás es-tében 1 / i évi felmondás 
követeltetik. 

Pályázni kívánók felhivatnak, miszerint életkoruk, a magyar ós német nyelvben tökéletes jártasságuk, 
előirt felsőbb népiskolai tanképzettségük, s eddigi alkalmaztatásuk kimutatása meUett, foljamodványaikat 
Sopron sz. kir. város közönségéhaz f. é. junius hó 30-ig küldjek be, megjegyeztetvén még, hogy az 
igazolt középtanodai tanképzettség kiváló tekintetben részesít. 

Sopron sz. kir. város közönségének 1 8 7 4 . april 15-én tartott közgyűléséből. 1 — 3 . 

J P í e f f e r F e r d i n á n d könyvárus bizományában Budapesten megjelent és kapható: 

I r t a : Szilády János ref. lelkész. 
l - s ő füzet. Ára 1 f r t 6 0 k r . 1 — 2 . 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : ö r . Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai müintézetében Pesten. 



P R O T E S T Á N S 

GYHA2I E 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet, 

Elí>fizetési <lij : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

R a d v á a i s z k y A n t u l u r n á k , 
az ágost. hity. Bányakerület újonnan választott 
főfelügyelőjének, máj. 12-iki beiktatási ünnepélyén 

mondott beszéde. 

Nem keresve, hanem parancsolva foglalom el 
az itt kijelölt helyemet. Nem keresve, mert valamint 
egyrészről a közbizoda'mat a legirgyob') jutalomnak 
s legfényesebb kitüntetésnek: ugy másrészről a 
közbizodalomnak elnyerése utáni vágyódást a legna-
gyobb gyengeségnek tartom. Szabad ember a nyil-
vános életben csak az lehet, ki ment az aspiratiók 
viszketegétöl. Engem ezen gyengeség a nyilvános 
pályára lett fellépésem kezdetétől fogva nem bántott 
soha, — s ha azon körökben, melyekben működtem, 
némi részben elnyertem volna is a közbizodalmat, 
annak birtokába nem ju 'ot tam azért, mivel utána 
jártam, hanem azért, mivel azzal pályámon talál-
koztam, S igy most is nem keresve részesü-
lök a közbizodah.mnak reám nézve felettébb kitün-
tető manifest:itiójában, mely ezen supiTÍntenden-
tiának kerületi elnökévé lett megválasztatásómban 
érdemeim felett nyilvánult; sőt inkább leverőleg és 
aggasztóiig hatott reám ezen kitüntetés, mert te 
kintettel arra, hogy túl vagyok az életnek azon vi-
rágzó korán, melyben eredmény teljes működést 
várhatni, tekintettel arra, hogy hivatalbeli elődöm-
nek lelki és testi erejével nem mérközhetem, s te-
kintettel végtére arra, hogy egy 67 éves embernek 
működését inkább kisebb körre szorítani, mint tá ? a -
sabbra kiterjeszteni kellene; méltán lepi el aggoda-
lom keblemet, midőn a kerületi felügyelőnek teendői 
sorára tekintek. 

Ezen körülmény volt oka annak, hogy midőn 
megválasztatásom tudomásomra adatott, azon kétség 
merült fel t ennem, valyon korom gyarlóságával szem-
ben szabad-e az egyházi téren oly állomást .elfoglal-
nom, melybe hogy a hivatásnak kellőleg megfelel-
hessek, magamat elégségesnek nem tar iható :n többé 
Ezen öntudatnak a kötelességérzetteli küzdelmei 
közt felmerült kétségeim mogbirálására kértem meg 

kö .egyházunknak némely tekintélyét, s csak azok 
által megnyugtatva és felbátorítva, — tekintettel 
egyszersmind arra, hogy egy ujolag megkísériendő, 
talán több izben szavazást kivánó, minden esetre pe-
dig az egyházak kényelmetlenségével járó választás 
hosszabb időt vehetne igénybe, — kételyeim felett 
győzött végtére a kötelesség érzete. Nem tehát a 
munkátóli szabadkozás tartóztatott vissza, — nem 
az akaratnak, nem a lelkesedésnek hiánya, mert a 
mióta 4 5 évvel eze lőtt a megyei életbeni első fellé-
pésem iándzsatörés volt éppen a vallás ügyében, 
azóta még nem pihentem az egyház terén s nem 
szűntem meg az egyház körén belül és kivül tehet-
ségeimhez képest folytatni működésemet. 

Nem tehát az akaratnak, nem a vallásügy 
iránti buzgalomnak hiánya, hanem az egyháznak ér-
deke, mely a közügyek kezelésénél ép erőt kiván, 
tartóztatott vissza a nekem szánt állomásnak elfoga-
dásától. S igy csakugyan nem keresve, Ír nem pa-
rancsolva foglalom el ezen széket, parancsolva any-
nyiban, a mennyiben a bizodalom a közvéleménynek 
kifejezése s ez azon hatalom, mely az egyes ember 
akaratának alárendeltetését követeli, s ezen hatalom-
nak parancsára, — dacára minden ingadozásomnak —-
adtam meg magamat a közakaratnak; de mivel ma-
gam magamnak vagyok legszigorúbb bírája, engedel-
meskedem a közakaratnak, hanem azon kikötéssel, hogy 
ha egy esztendőnek lefolyta után nem lennék hiva< 
t iloskodásomban önmagammal megelégedve, szabadon 
léphessek le ezen állomásról, korántsem azért, hogy 
azontúl tevéketlenségben töltsem az időt, hanem az-
ért, hogy akkori erőmhez mérendő kisebb körben 
szolgálhassak még az egyháznak, mert végső lehel-
letemig hitem és meggyőződésem az fog maradni, 
hogy egyházát igazán ós buzgóm szerető protestáns-
nak az egyház terén való működése nem végződhetik 
ott hol ereje hanyatlani kezd, hanem végződik csak 
ott, hol ereje megszakad. 

Ilyen előzmények után, midőn elfoglalnám a 
kerületi elnökségnek egyik megürült székét, ne várj i 
a tisztelt gyülekezet, hogy szokásos székfoglaló be-
szédem teendőimnek programmját állítsa elő. Nekem 
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programmom nincs, de szorosan véve nem is lehet, 
mert az egyházi hivatalnoknak működését jelezik a 
protestantismusnak alapelvei, s mi képi eljárását sz -
Mlyozza a közegyháznak alkotmánya. Azon egy-
ház, melynek jelszava: haladás, főelve : szeresd fele-
barátodat, mint önmagadat, melyben ahivek rang-
különbség nélkül, egyenlően vannak feljogosítva — 
azon egyház, melynek hívei a más hitfelekezetüeket 
testvéreiknek tekintik, s azokkal itt a földön s a 
sirontul is együttesen kívánnak üdvözülni, oly positiv s 
határozott alapon áll, hogy hivatalnokainak programmra 
nincs szükségük, mert teendő k sorát azon elvek jel-
hik, s igy a kerületi elnökségnek működési köre is 
zatározottan levén körvonalozva, feladata nem 
annyira saját tézeteit érvényesíteni, mint inkább vég-
rehajtója lenni az egyház alapelveiből kifolyó köz-
akaratnak. De általában nem is fektetek nagy 
súlyt a választásoknál most karöltve járó program-
mokra, mert ezek többnyire a fellengős oratorismus-
nak hibás kiüövései, s hasonlítanak azon növényekhez, 
melyek gyönyörűen virágoznak s szépségük állal el-
ragadnak, de ezen virágok nem hoznak gyürnöl 
csöt. A fűszerezett oratorismus, mely hazánkban talán 
többet ártott mint használt, varázserejéből már ve-
szít, s vele a programmoknak becse is l^jebb szál-
lott, s méltán mert a programmokban vajmi gyéren 
vívmányok, többnyire csak, és gyakran nem is te '-
jesithető ígéretek nyilvánu'nak, — egyházunk pedig 
nem Ígéretekre, hanem tettekre szorult. Egyéb 
iránt személyemre vonatkozólag éltemnek múltja jö-
vendő tetteimnek programmja. 

Nincs tehát előadandó programmom, de annak 
helyébe kifejezést akarok adni több rendbeli kívá-
nalmaim közt négy fő kivánatomnak, melyeknek 
teljesítését, annál forróban óhajtom, mennél erősebben 
vagyok meggyőződve arról, hogy ezen négy kí-
vánalmaim teljesülése egyházunk erősebb felvirágzá-
sának s consolidátiójának főtényezője lenne. Ezek-
nek sorában: 

Első kívánságom az 1848 . 2 0 . t ö r v . c i k k -
b e n l e f e k t e t e t t e l v n e k t ö k é l e t e s é r v é -
n y e s í t é s e . A hitfelekezetek közti egyenjogúság 
s viszonosság van ezen törvényben kimondva, hogy 
azonban ezen elvek a gyakorlatban még mennyire nem 
érvényesíttettek, azt, mivel köztudomásra van, taglal-
nom nem szükséges. Hozattak ugyan az utolsó év-
tizedekben egyházunkra vonatkozó némely törvények, 
melyeknek becsét fogadni ugyan nem, de elismerni 
sem lehet, hogy általuk tökéletesen volna megfe-
lelve a fent érintett torvényben lefektetett elvnek. 
Egyes vallásos kérdésekre kivételesen és szórványo-
san, minden szerves összefüggés nélkül hozott tör-
vények kielégítők nem lehetnek, szükség van egy 
törvényre, mely az 1848-iki törvény szellemében 
megoldandja a még függőben levő vallásos kérdése-
ket, és szabályozandja a hitfelekezetek közti viszo-

nyokat, és hogy összefüggésben, egy tökéletes egé-
szet képezend. Működik ugyan az egyetemes köz-
gyűlésből kiküldött választmány, mely az ország-
gyűlés eleibe beadandó petitiónak kidolgozásával 
bízatott meg, miután azonban ezen választmány 
eddig még nem adta be munkálatát, annak mielőbbi 
beadatását tartom szükségesnek, nemcsak azért, mivel 
a fenálló országgyűlésnek utolsó óve immár lejár, 
de főleg azért, mert épen most ülvén egybe a kép 
viselőháznak a vallás ügyében működő bizottsága, 
az, ezen petitiót, működésének legjobb anyagául 
használhatná fel. 

Második főkivánságom az iskolaügynek felka 
rolása. H a j d a n m é g i n k á b b talán mint mo t, 
a protestáns iskolák azon jó hírben állottak, hogy 
legjobban felelnek meg a tanügy kellékeinek s a 
korszellem igényeinek, s méltán is állottak ezen jó 
hírben, mert minden szegény-égünk dacára egyedül 
csak a válogatott jeles tanerők alkalmazása s mű-
ködése által volt elérhető az, hogy iskoláink a 
tudományok igényeinek színvonalán tartották fel 
magukat. H a n e m f á j d a l o m most tartani lehet 
attól, hogy a fejlődött körülményeknél fogva ho-
mályosodni fog tanintézeteinknek eddigelé éke en 
ragyogó fénycsillaga. A kö-szellemnek követelései 
az iskolákra nézve fokozódnak, s mióta az állam 
vette kezébe az iskolák ügyét, a kormánynak az 
iskolák szabályozására s felszerelésére vor átkozó 
igényei napról napra oly mérvben növekednek, hogy 
szegénységünk mellett alig leszünk képesek ezen 
igényeknek megfelelhetni. .Ha tehát fenfartani 
akarjuk a protestáns iskoláknak eddigi hirét s hite-
lét, gondoskodnunk kell arról, hogy a korszellem s a 
kormány követeléseinek, a mennyiben az utóbbiak nem 
jőnek autonómiánkkal üsszeütközésbe, e'eget tegyünk. 
Ez pedig csuk ugy érhető el, ha a szükséges tan-
erőket kiállítjuk s a tanároknak a mostaninál jobb 
javadalmazásáról gondoskodunk. A tanerőknek mily 
mérvbeni szaporítását, a tanintézeteknek miképpi 
felszerelése szabályozza, a tanároknak jobb javadal-
mazását pedig követeli azon körülmény, hogy mind-
inkább látjuk fogyni azoknak számát, kik a tanszé-
kekre hivatva lehetnének. Valljuk be őszintén, 
alig hoz valaki az állam szolgálatában ragyobb 
áldozatot a tanárnál, mert az egész életének lefolyta 
alatt szünet nélkül foglalkozik mindig, csak egy uj 
sarjadéknak kiképeztetésével s ha hivatásának lelkiis-
meretesen akar megfelelni, kénytelen lelkével, a még 
csak fejlődésben levő sarjadéknak gyenge fogalmai-
hoz folytonosan leereszkedni; pedig a tudományosság 
bizonyos fokozatán álló egyéniségnek nagyobb 
megerőltetésbe kerül a tudományosság magaslatáról 
az értelmiségnek szűkebb körébe folytonosan leeresz-
kedni, mint innen a tudományosság magaslatához 
felemelkedni. Ilyen áldozattal járó hivatás méltán 
érdemli n r g az illő jutalmazást. Nem az a hibánk, 



hogy kevés, hanem inkább az, hogy sok iskoláink 
vannak, s ez az oka annak, hogy tanintézeteink nin-
csenek kellőleg felszerelve s az ott működő tanárok 
fáradozásukhoz mérendő javadalmazással nincsenek 
ellátva, mert annyi iskolákat kellőleg ellátni nem 
telik tőlünk. Ezen bajon csak ugy lehetne segíteni, 
ha tanintézeteink száma leszállittatnék, s igy a keve-
sebbre leszállított iskolák, ugy a mint kellene fel-
szereltetnének. Ennek eszközlése lenne véleményem 
szerint főfeladata a közegyháznak, s evvel annál 
kevésbé kellene késni, minél iukább tarthatni attól, 
hogy ha mihamarább nem segítünk ezen ügyben, az 
annyira jó hirben álló iskoláink más tanintézetek 
által fognak tulszárnyaltatni, melyek azonban a kor-
szellemnek alig fognának ugy mint ezek megfelelni. 
Nem mellőzhetem el e helyen megemlíteni, hogy 
miután az 1 7 9 0 : 26. t. cikkely által í.utonomiánk 
az iskolákra is volna kiterjesztve, a közegyháznak 
feladata az iskoládnak a kormány általi szervezésé-
nél befolyását érvényesíteni, mit az egyház a nép-
iskolák szabályozásánál tenni elmulasztott. 

A harmadik főkivánságo n hasonlít az előbbe-
nihez. Bizonyosan senkinek sem kerülte ki figyelmét, 
hogy hittani jelöltjeink száma szembetünőleg ritkul. 
Azon körülmény, hogy a hivataloskodásnak akár-
melyik más neme kényelmesebb s jutányosabb létet 
biztosit, mint a lelkészi állomás, oka annak, misze-
rint éviől évre kevesebben szánják magukat a lel-
készi pályára, s mint a tapasztalás bi/onyitja csak 
azon fiatalokból lesznek theologusok, kik anyagi 
vagy talán lelki tehetségeik hiányánál fogva is nem 
érzik magasabb aspiratiókra magukat feljogosítva. 
Lehetetlenség ennek káros következményeit előre 
nem látni, mert ha ez igy marad, nemcsak hogy 
elvesznek a theologia terén sok jeles capacitások, 
hanem általában a szükségesnél kevesebb lelkészi je-
löltjeinek lesznek s ahhoz tartani lehet attól, hogy 
beáll ismét azon szomorú idő, melyben a vallásos 
üldözések korszakában az egyházak zsarnok módjára 
lelkészeiktől megfosztatván, kénytelenitve valának a 
néptanítók soraiból választani lelkészeket. Igaz, hogy 
szegénységünk mellett nehéz feladat a lelkészek 
anyagi létét javítani, de némileg mégis segítve 
volna, hogy ha a theoh giai növendékeknek kiképez-
tetése könnyittetnék; ez pedig csak ugy lenne elér-
he ő, ha főiskoláink egyikébe egy oly theologiai facult;is 
jöune létre, hol a növendékeknek anyagi állásá-
ról legalább részben volna gondoskodva. Előnyös 
lenne az ilyetén intézetnek felállítása már az ' r t is, 
hogy a hitjelöltek abba fejezvén be tudományaikat 
hiltani jelöltjeink hittani kiképzésök egyönte'ü volna, 
e felett ezen intézet lia nem is épen tökéletesen, 
de némileg mégis pótoluá a külföldi egyetemeké lá- t 

togatásának szükségét, hova theologusaink, megbánt ás :íi 

uólkül legyen mondva, talán nagyobb ; részben nem.u 
kellőleg előkészítve vándorolnak. ; ^ n y j m & j H" u -g a 

A negyedik fókivánatom, fájdalom, egy elszo-
morító tapasztalásnak kifolyása, melyoek teljesítése 
nem függ az egyház hatalmától, hanem függ egye-
dül az egyesek s illetők szilárd akaratától s lelke-
Fedésöktől. Napról napra mindinkább észrevehető, 
mikéat az ifjúságban meglazult s meghidegült a 
vallás iránti buzgalom, s miként ezen mirigy elha-
rapózott főleg azon sarjadék közt, mely leginkább 
hivatva volna egyházi ügyeinkbea egykor tevékeny 
részt venni. Elszomorító valójában ezen tapasztalás, 
mert a jövendőbe tekintve méltán lepi el aggoda-
lom kebleinket, midőn az ifjúságnak mostani rész-
vétlensége mellett nincs biztos kilátás arra, miként 
fognak az egyház terén most fáradozó munkásoknak 
megritkulandó sordi jövendőbe kiegészíttetni, ha 
épen azon világi osztálynak fiai, melyre az egyház 
számit, s jogosan számithaíma, nem keresik az al-
kalmat egyházi ügyeinkkel közelebbről megismerkedni. 

Kót veszedelmes ellenség küzd jelenleg egymás 
ellen az egyházi téren, mind a kettő káros hatással 
vau ugy az egyházi mint a társadalmi életre, — 
ez a pietismus ós iodifferentismus; az első a túl-
feszített orthodoxisrnusnak, a másik a roszul felfo-
gott rationalismusnak hibás kinövése; mind a ket-
tőnek iránya rosz, de ha akót rosz közt kellene vá-
lasztanom, inkább csatlakozom a pietismushoz, mert 
az utóbbit veszedelmesnek tar tom; s fájdalom, ugy 
látom, hogy a protestáns világi ifjúság a két rosz közt a 
roszabbikhoz, t . i. az indifferentismushoz gravitál, s így 
egészen megfeledkezik arról, hogy a magyar prot. egyház 
csak az erős buzgalom által jött létre s tartotta fenn 
magát, dacára azon viszontagságoknak, melyeken át-
törni kellett. Sajnálom, hogy azon ifjúság, melyhez 
ezen szavaim lennének intézve, nincs itt kellőleg 
képviselve, vigye tehát legalább egy szellő ezen te-
remből ki szavaim viszhangját hozzad ifjúság s tu-
dassa veled, hogy te vagy első sorban hivatva a ta-
vékenységre; neked pihenni nem szabad, legkevósbbe 
az egyház terén, mert vallásunk szelleme szerint 
minden híve az egyházrak, bizonyos tekintetben 
annak papja is. Azért hozzád i f jusá j , ki még az 
életnek rózsás kertjében vándorolsz, hol távol az 
életnek árnyoldalaitól, a legtisztább forrásból elfogu-
latlanul fejlődnek érzeményid, hozzád tartozik az esz-
méknek felébresztése; minket, kiket a kor s tapasz-1 

talás megtört, kik bejártuk már az életnek tövises 
pályáját, kiket az életnek s viszontagságoknak ké-
telyei higgadtakká s óvatosakká testtekyIminket illet 
az általatok felébresztett eszméknek megódeltetése s 
az egyház szükségeihez ivaló idomítása. íEllentótesuek 
látszó, deninégis egy^ cél után törekedv ezen ^műkö-
dés,:, hasonlít azon tűzhöz, melynek előbb!lángba kell 
égni, hogy az tao munkás müveire felhaszaálaudó pa-
lázszsá váljék.; Tűledr ifjúság, az eszméknek lendüle-
tét,, i itö 1 ülik- q aki megéri el tetésó t. várja ak egyház 
s ennélfogva szükséges (egyik; tényezői vagy az egyház 
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organisinusában. Ébredj fel tehát szunyadozó pro-
testáns világi if júság, s felelj meg egyházad, iránti 
kötelességednek, s hidd el, hogy ezen kötelességednek 
hű teljesitése lcghatályosabb imádságod leszen. Lel-
kesítsen téged az egyház teréu egykor babérozott 
őseidnek azon példája, kiknek sirhantjait d ;cscsége-
sen koszorúzva fedi immár az időnek moha! 

Programm helyett ezen négy óhajomnak akar-
tam kifejezést adni, s megragadtam arra ezen al-
kalmat, mely személyemre nézve egy ünnepély. Ün-
nepek alkalmával szoktuk kivánatainkat nyilvání-
tani, s azért nyilvánítottam ma azokat azon meggyő-
ződéstől indíttatva, hogy azon mérvben, melyben azok 
fognak valósulni, fog gyarapodni közegyházunk 
i s ; én pedig szerencsésnek tartom magamat, ha azok-
hoz bár egy mákszemmel is fogok hozzájárulhatni. 
S midőn igy szivemben régen zárt óhajaimat kifejez-
tem, elfoglalom azon széket, melybe az egyházak akara-
tának többsége hívott meg engem* Fogadják azon tisz -
telt egyházak köszönetemet bizalmukért, melyet meg-
választatás im által bennem helyezni méltóztattak. A 
választóit a bizodalownak letéteményese s ennélfogva 
igen fel tudom fogúi, valamint egyrészről a biza-
lomnak nagy becsét, ugy másrészről az azzal járó 
felelősségnek súlyát, mert a választók a bizodalom-
nál nagyobb kincset nem adhatnak, a választott an-
nál nagyobbat nem vehet által. Ebben rejlik a bizo-
dalomnak nagy becse, s miután ez csak tettekkel 
meghálálható, ereimhez képest igyekezni fogok, hogy 
e részben választóimnak adósa ne maradjak. 

Főtisztelendőségedhez fordulván, az áliita-
tosságnak és kegyeletnek érzelmei lengetik át keb-
lemet, mert midőn főtiszteiendőségedet immár mint 
elnöktársamat üdvözölném, a múltnak képei merül-
nek fel előttem, annak tudatában, hogy közösen fog-
laljuk el most mi ketten azon helyeket, melyekben 
ugyauBzoü minéműségekben, melyben most mi, ültek 
egykor egy-ütt apáink, s igy mintha hagyományké. 
pen szállott volna ránk ez nsuperintendentiának elnök-
sége. Ezen körülmény nehezíti ugyan állásunkat any-
nyiban, amennyiben súlyos feladat azokhoz, kik itt 
voltak, apáinkhoz hasonlítani, de szolgál egyszers-
mind ösztönül nyomdokaikba lépni. Felfogásom sze-
rint a kerületi üg) eknek kezelése leginkább az egy házi 
elnökre nehezedik, a kerületi felügyelő annak inkább 
csak segédje, s én szerencsémnek tartom ezen minéinűség-
ben osztozkodhatni főtisztelendőséged hivatalos terhei-
t en . Bennem főtisztelendőséged mindig kész segédjét 
fogja találni, s meg vagyok arról győződve, hogy az ügy-
kezelésben nem ágazandnak el véleményeink, mert 
bár külön időszakban, de egy iskolában nevelked-
tünk, s a vallásos érzelmet sziveinkbe zsenge karunk 
ban csepegtette már azon híres mester, ezen super-
intendentiának halhatatlan emlékezetű patriárchája, 
ki főtisztelendőségednek atyja, nekem pedig confir-
mationális, oktatóm volt ; ő az egykori szerencsés 

kezii vető nem sziklára, hanem fogékony talajba, szi-
vünkbe t. i. vetette el a magot s ezen mag a vetőnek 
dicsőítésére megfogamzott s meggyökeredzett, s en-
nélfogva nem kételkedhetem elveink ugyanazonosságá-
ban, nézetünk egyöntetűségében s működésünk egyenlő 
irányzatában. Vállat vállhoz vetve, kezed; kézzel fogva 
könnyebbé válik a tehernek sulyja s igy mi is vállat 
vállhoz vetve, kezet kézzel fogva fogunk működni s 
egyesült erővel fogjuk viselni a hivataloskodásn ik 
terheit, reménylőleg kívánt eredménynyel; mert 
főtisztelendőséged felett lebeg Szeberényi Jánosnak, 
felettem azon ősömnek szelleme, ki vallásáért a kia-
padón vérzett el, s igy ösztön, akarat s a kötelesség 
érzete bennünk egyesülvén, a kívánt sikernek remény-
sége alatt indulunk pályánkon, s erre adja meg is-
ten áldását! 

Baranyai echó Farkas József és Boross Mihály 
urak cikkeire. 

(Vége.) 

Ismerjük Calvin történetét Genfben, ott is folyvást 
zavarogtak a törvény ós rend ellen, a nagy reformátort 
hányfélekép bántalmazták? Sőt el is űzték; s végre is a 
vas-szigoru egyházfegyelem nagy néppé, virágzó státussá 
tette a csak veszekedni, rakoncátlankodni tudó genfi 
népet. 

Mi itt Baranyában sok tekintetben hasonló helyzet-
ben vagyunk Calvin helyzetével. A dorbézolás, lázitás, pa-
pok bántalmazása büntetlenül űzetik; a féktelen szabadság 
a barbár butasággal és arcátlan erkölcstelenséggel szövet-
kezett, s kezünkből minden védekezési eszköz, tőlünk min-
den hatáskör jóformán el van szedve. 

Az egyházi fegyelem behozatalát, sőt nélkülözhetLn-
ségét már Calvin erősen hangsúlyozza s a mindennapi ta-
pasztalat is e mellett szól. 

Például hozom fel a pengőkrajezáros adó ügyét. Ba-
ranyában ezen csekély adományt több egyház csupa döly-
fösségböl megtagadta, s hijába kértük; nem hallgattak a 
szent Dávid hárfájára se; hanem amint kijött a rendelet, 
hogy extquálni fogják, akkor befizették minden további 
huzavona nélkül, sőt most már szégyenlik, hogy előbb is 
nem fizették, sőt határozottan kárhoztatják azokat a 
szájaskodókat, kik a fizetéstől letiltották az elöljárókat. 

Saját lelkészkedési körömből is bátorkodom felhozni 
pár drastieus példát. Szokásba kezdett itt jönni, hogy a 
legények a templomban garázdálkodtak isteni tisztelet 
alatt, párszor megintettem őket, nem használt; tar-
tottam előttük prédikációt a templom szentségéről, s az 
ott tartozó magunk illendő viseletéről: a t. c. ifjúság rá 
se hederített; hanem aztán mi meg külső belső elöljárók 
egyetértve, egy szép vasárnapon bent fogtuk a legénysé-
get, s ősi szokás szerint a templom küszöbén jó hatot a 
tizenkettőt verettünk rájuk, s párszor ismótelttík, ebből 
aztán megtanulták, hogy az a templom csakugyan szent 
hely, s azóta nincs szebb magaviseletű ifjú-
ság mint a miénk! 



Továbbá szokásban van Baranyában, hogy a legényt 
megházasítják 18 éves korában, ha törik ha szakad a 
házassági engedélyt bármi nagy költséggel is kieszközlik 
a minisztériumnál, ugy hogy az I-sö korosztályú katona-
köteles ifjú legtöbbnyire u.ár nős ember; hanem az ilyen 
gyermekészszel kötött házasság első évei többnyire viszál-
kodásban telnek el, csak az idő gyalulja össze őket. A 
kény én-kedvén nevelt menyecske nem akar dologhoz szokni, 
a már férfiúvá ütött gyerkőc pedig ifjú nején uralkodni akar 
s iránta durva; az ily köiülményekből igen gyakran ci-
vakodás fejlődik, s a vége az lesz, hogy a nő ott hagyja 
férjét. Ez előtt ilyen esetben a férj szüleivel együtt 
lelkipásztoránál emelt panaszt, s egyiket is másikat 
is lepirongattuk, vagy ha a férfi nem akarta haza-
venni nejét, vagy a nő vonakodott hazamenni, igen kur-
tán akként bántunk el velük, hogy a bűnöst ott a hely-
színén érezhetőleg megintettük, a kisbiróval társához haza 
kisértettük, s k é s ő b b a l e g j o b b h á z a s t á r s v á l t 
b e l ő l ü k . Most ezt többé nem tehetjük, az államhata-
lom tilt ja, s az Összecivódott házastársak elmaradnak 
végképp egymástól, utóbb mással Összeállanak „ b a g ó 
h i t r e " , a vad házasságok s velük az erkölcstelenség 
árad, s az ilyen családok többnyire tönkre mennek. 

Nagyon szép dolog az a szabadság; de csak addig, 
mig az erkölcsősség határait is át nem lépi; mert „ha az 
erkölcs megvész, Róma ledől!!" 

Farkas J . ur a jótékonyságot is ajánlja; ezt gyako-
roljuk is tehetségünk szerint, de néhány év kiábrándít. 
Először kérnek, másodszor követelnek, utóbb erőszakoskod-
nak rajtunk, s kárt tesznek. A kölcsönadottat p*dig ren-
desen nem fizetik vissza. A krisztusi szelíd engedékeny-
ség mellett pedig búzánk ócsuvá, borunk vizzé változik. 
S nagy része örökre elmarad. „ J ó t e t t é r t j ó t ne vá r j 
s o h a " rajtunk beteljesül naponként; p. o. a mult nyáron 
itt a kolera iszonyúan dühöngött, én éjjel nappal jártam 
sorra a betegeket, orvosoltam még pedig igen szép siker-
rel az orvosi utasítások szerint; azt hittem, hogy a nép 
egyetemes háláját fogom kiérdemelni, s azt nyertem, hogy 
fülem hallatára beszélték hogy „bárcsak már az urakat 
meg a papokat húzná az a görcs" ! „Lám a szegénységet 
viszi a cholera, ezt a papot meg nem tudja elvinni" !! 
Ilyen dolgok után a szeretet édessége nem válik- e epévé ? ! 

Legyen szabad még általam különösen tiszteit Borcss 
Mihály ur nagy sensatiót keltett levelére is észrevételt 
tenni! Ha azt hitte, hogy „darázs-fészekbe nyul s fejére 
zúdul a b á l v á n y i m á d ó k (?!) egész kasa," csalódott; 
darázs-fészek lehet a papi testület, d e f u l l á n k t a l a n , 
a mit az is mutat, hogy Boross urat egy se csipte még 
meg. Mi már megszoktuk, hogy bennünket boldog boldog-
talan üssön ; ha egy darabig elfelejtenek bennünket ütni, 
hát magunk ütjilk egymást, hogy el ne szokjunk tőle; 
nincs már értelme annak a régi példabeszédnek hogy „el 
n e f e l e d d a z t a n a p o t , m i k o r b á n t o t t a d a 
pa p o t!" 

Szemünkre hányja B. ur az egyháziatlan k ü l s ő 
m a g u n k v i s e l e t é t ; ebben igaza van, a régebbi papo-

kat borotvált arccal ós sarkig érő bokaverőkben ismer-
tük, rengeteg köcsög kalappal befedezve. Ma kurtább ka-
bát vagy attila rendes ruházatunk, s bajusz és szakái. 
Szóval nem igen "különbözik viseletünk a laicus közép 
rendétől; ha nézünk egy tractualis gyűlést, hamar azt is 
gondolhatnék, hogy a becsületes csizmadiák tartják céh-
gyülésüket; mert semmi papi jelmez ott többé nem lát-
ható, sőt némely társunk olyan hatalmas kisodrott ba-
juszszal ül ott, hogy hamarább azt gondolná az ember, 
hogy Poncius hóhéra, minthogy Krisztus szolgálja. De hát 
ezen a bajon könnyű segíteni, megborotválkozunk és fel-
öltjük a tekintélyes bokaverőt; hanem valyon lesz-e 
azért tekintély?! Epen nem lesz! most gúnyolnak ben-
nünket egykáziatlan, akkor pedig egyházias magunkvise-
letéért, most Mokány Berci, Bacur Gazsi, kutyabagosi biró, 
stb. a titulánk, akkor pedig leszen „Farizeusok, sima 
képű jezsuiták, fekete sereg stb."; szóval böjtöljünk a pusz-
tában Keresztelő Jánossal, vagy menjünk lakodalomba 
Jézussal: megbotránkoznak bennünk, m e r t m o s t az a 
d i v a t ! Mindamellett az egyháziasabb külsőt én is pár-
tolom és sürgetem, még pedig ugy a templomban, mint a 
templomon kivül, mert a templomban kellő és illő, a vi 
lágban pedig legalább nem hívnak bennünket teins 
uraknak!! 

A politizálásra és kortesvezérkedésre nézve csak 
azt jegyzem meg, hogy attól megmenekedni — bármily 
kellemetlen is ez a dolog - igen bajos. Ha a felsőbb 
körök hajánál fogva bele nem tudják húzni a papot az 
árba, saját hallgatói beleüzik vas villákkal is. Ilyen-
kor „ e l ő l t ü z , h á t u l v i z, f ö l ü l v i l l á m , a l u l 
v u l c á n " . Szólnék e dologról bővebben, de érzem, hogy 
nagyon keserű lennék és kemény. Két követválasztást át-
éltem már i t t ; s különösen a legközelebbi múltban majd 
agyonszúrtak a közcsend fentartói, a pandúrok! majd 
agyonvert a nép, utóbb kizsebelt saját pártom, sajtó-
pert vetett a nyakamba az ellenpárt, még majdnem 

rabbá is tettek, s akkor természetesenki is csaptak volna. 
Legcélszerűbb volna e tekintetben, ha a superintendenciák 
letiltanák a papokat a politikába való elegyedéstől, m é g 
p e d i g e g y i k p á r t r é s z é r e u g y m i n t a m á -
s i k r a , legalább a letiltó rendelet minden párt erősza-
koskodása ellenében paizsul szolgálna; de a míg ez meg 
nem történik, követni fogja némelyik meggyőződését, másik 
érdekét s a legtöbb engedni fog vagy a felső vagy az 
alsó pressiónak, amint saját bőrére nézve üdvösebbnek véli. 

Boross Mihály ur ismer papot, a kit valamely botrány 
miatt degradáltak más egyházba, s eltiltották a papi 
szolgálattól, s ott pensionálták, melléje káplánt rendeltek 
stb. Ez ősi szokás v o l t ; de már megszűnt, mert a sza-
bad papválasztás beütött, s többé, ha valaki kiesik egy-
házából, nem számithat arra, hogy más egyházba helyez-
tessék, mert botrányos életű papot úgyse választanak meg. 
Ugy vagyunk most már eklézsiáinkkal, mint az óhitű 
papok feleségeikkel: aki egyszer elvesztette nem kap má-
sikat. Egyébiránt nem is volt az a régi intézmény olyan 
nagyon rosz, mert azt Boross ur sem kívánhatja, hogy em-



beri gyarlóságból esett hibáért valakit végkép egész életére, 
tán számos családjával együtt szerencsétlenné tegyünk. 
A régebbi időben ugy sújtották az ilyeueket, hogy degre-
dálták ; a gyülekezet panaszának is elégtétetett, de meg a 
bűnös pap se lett végkép megölve: a kecske is jóllakott, 
a káposzta is megmaradt. Kár volt a választási tőrvények 
alkotásánál ilyen esetre is nem gondolni; mert a felbuj-
togatott, rágalmakkal elámitott nép bizony hamar hajlandó 
a kis dolgot nagygyá fújni s bezárni a templomot papja 
előtt, a z t e l i t é i n i , k i h ú z n i , k i v á l t h a t u d j a , 
h o g y s e n k i s e b á n t j a é r t e , pedig „ e g y t ú r ó -
é r t e g y m a c s k á t n e m k e l l a g y o n ü t n i . " ! 

Azt azonban örömmel constatálhatom, hogy az 
ujabb időben, mióta a papokra olyan nagyon rájár a 
rúd, nagyon kevés botrány fordul elő. Régebben a papra 
napirenden volt a panasz : „maga részeges, felesége tán-
cos" ; az ujabb időben csak ilyenforma panaszok forognak 
a tractuson : egyhelyütt a pap földjót elszántották, másutt 
nem akarják szántani; a legelő-illetéket, mit az úrbéri 
tőrvény itélt, elvették, másutt a pap vékáját elvágták, 
boros mértékét kisebbre vették, szóval a nóp fizetni nem 
akar; ha most még erkölcsi hibákat is tudna rásütni 
papjára: irgalom nélkül kihnzná. Az a fő hiba inkább, 
hogy az idevaló nép egyházi felsőbbséget ismerni épen 
nem akar; maga a felséges nép! akar vádló, tanú és biró, 
sőt végrehajtó is lenni egy személyben. Boross ur szigorú 
igazságosságát ón is pártolom : l a k o l j o n a b ű n ö s 
p a p é r d e m e s z e r i n t , d e l a k o l j o n á m a 
b ű n ö s h a l l g a t ó i s ! Legyen igazság minden részre! 

Ami végezetre a „Ludas Matyi" ba való irkálást illeti, 
t. Boross ur megnyugtatására kötelességemnek ismerem 
kijelenteni, hogy a K a r a k á n M a r c i k n e m a p a -
p o k é s e g y á l t a l á n n e m a z e g y h á z i r e n d 
soraiból kerültek ki. Ezt hitelesen ón jelenthetem ki, 
mert a „Ludas Matyi"-uak egy ideig én is munkatársa vol-
tam, s a munkatársakat ismertem. Boross ur cikke itt 
legélesebb és leghegyesebb; ezért már egész anathemát 
kiált reánk. Pedig ugy tudom, hogy szabad sajtó alatt 
élclapba irni nem tartozik a halálos bűnök közé. Hát 
Boross ur nem irt éle lapba ? ! Én ugy tudom, hogy egy-
kor nagy élvezettel olvastunk a „Bolond Miská"-ban szellem-
dus cikkeket, melyekről azt mondta az ismerős világ, 
hogy B. ur tollából folynak ! Vagy talán ha a „Borsszem 
Jankó "-ba irtunk volna a „Ludas Matyi" helyett, nem is 
érdemelnénk oly erős szemrehányást ? ! 

Én igenis irtam verseket a „Ludas Matyi"-ba Kondor 
Marci név alatt, g amit irtam, megírtam, nem szégyenlem 
sajátomnak elismerni. Politikai pártirány volt igenis, 
de erkölcstelenség nem volt egy betűmben sem ; most is 
ki merném újra nyomatni. Hogy mások milyen irányú és 
alakú munkákat irtak oda, arról felelősek mi nem lehe-
tünk, épen ugy mint az országúton járó nem lehet a má-
sikról felelős, aki az országúton jár, habár ae a másik 
erkölcstelen is. Egy nyilt közlöny pedig nagyon hason ü t 
egy nyilvános országuthoz. „In te est pernicies tua Is-
rael"! Nem a papokban, nem a levitákban, h a n e m az, 

Izrael népében van az ő romlása!! Kemény nyakú Izrael 
megveti az ur igéjét, és megkövezi prófétáit. Nem mon-
dom ón azt, hogy szó nem fér hozzánk, hogy tökéletesek 
vagyunk; de igenis a nagyobb hiba az újkor intézményei-
ben van, a külviszonyokban rejlik, de ón kétségbe esve 
jövendőnk felől nem vagyok; a zavart idő hozta ránk 
ezt a járványt, ugyhiszem ha magunk is iparkodunk, majd 
az idő is segit. 

N a g y I g n á c , 
rbf. lelkész. 

ISKOLAÜGY. 

Törvényjavaslat a gymnasiumi és reáliskolai okta-
tásról. 

( képviselőház tanügyi bizottságának szövegezépe.) 

I. Fejezet. Osztályozás. 

1. § A gymnasiumok kiválóan az egyetemre, a reál. 
iskolák kiválóan a műegyetemre előkészítő középtanodák. 

2. §. E középtanodik vagy az állam által fentartott 
állami, vagy testületek, hitfelekezetek, társulatok avagy 
magánosok által fentartott nem állami intézetek; ez utób-
biak viszont nyilvános vagy magántanodák. 

3. §. Mindazon középtanodai intézetek, melyek a 
vallás- és közoktatásügyi minister kezelése alatt levő 
alapokból tartatnak fenn, avagy királyi adomány fejében 
szerzetrendek által láttatnak el, avagy általában, a 
melyek jelenleg az ország közoktatási kormányának köz-
vetlen vezetese és igazgatása alatt állanak : a törvényho-
zás ez ügyben intézkedéséig továbbra is a közoktatásügyi 
minister rendelkezése alatt maradnak, egyéb állami 
tanintézetekkel egyezőn szervezendők, s a jelen törvény-
nek az állami intézetekről szóló határozatai (a meunyiben 
e törvényben kivétel nem tétetik) reájuk vonatkozólag is 
érvényesek. 

II. Fejezet. Az állami gymnasiumok s reáliskolák szer-
vezete. 

4. §. Mind a gymnasium, mind a reáltanoda nyolc 
osztályból s ugyanannyi évfolyamból áll. 

Kivételesen nem teljes ily középtanodák felállítása 
is megengedhető, melyek azonban négy osztályuaknál ki-
sebbek nem lehetnek. 

5. §. A gymnasium rendes tantárgyai: az alsó négy 
osztályban: a) hit- és erkölcstan, b) tannyelv, s a hol az nem 
a magyar, ott c) a magyar nyelv, d) latin nyelv, e) né-
met nyelv, f) földrajz, (hazai és általános), g) magyaror-
szág története, h) mennyiségtan, i) természetrajz, k) rajzo-
lás, 1) szópirás, m) testgyakorlat. A felső négy osztályban : 
a) hit- és erkölcstan, b) latin nyelv és irodalom, c) görög 
nyelv és irodalom, d) a tannyelv és irodalom s a hol ex 
nem a magyar, e) a magyar nyelv és irodalom, f) német 
nyelv és irodalom, g) bölcsészeti előtan (logika és ember-
tan, a lélektant is beleértve) a 7-ik osztálytól kezdve, h) 



Magyarország oknyomozó toiténete, tekintettel az alkotmány 
fejlődésére, i) egyetemes történet, folytonos' tekintettel a 
művelődésre, k) mennyiségtan, 1) természettan és vegytan, 
m) mennyiségtani és természettani földrajz s a geologia 
elemei, n) testgyakorlás. 

6. §. Mint rendkívüli tantárgyak a gymnasiumokban 
az önként vállalkozóknak taníthatók: a) valamely hazai nyelv 
a vidék szüksége szerint, h) francia nyelv, c) angol nyelv, 
d) olasz nyelv, e) rajz (a felső 4 osztályban), f) gyorsírás, 
g) műének. 

7. §. A reáltanodák, rendes tantárgyai: a) hit-és 
erkölcstan, b) a tannyelv és irodalom s a hol ez nem a 
magyar: c) a magyar nyelv és irodalom, d) németnyelv 
és irodalom, e) francia nyelv (az 5-ik osztálytól kezdve), 
f) bölcsészeti előtan (logika) a 7-ik osztálytól kezdve, g) 
földrajz (hazai és általános), h) magyarország története-
a felsőbb osztályokban oknyomozólag, s tekintettel az al-
kotmány fejlődésére, i) egyetemes történet, folytonos te-
kintettel a művelődésre, k) természetrajz és geologia, 1) 
természettan, m) mennyiségtani és természettani földrajz, 
n) vegytan, o) ábrázoló mértan, p) rajzolás, r) a nemzet-
gazdaság elemei (a 7-ik és 8-ik osztályokban), s) szépírás, 
t) testgyakorlás. 

8. §. Mint rendkívüli tantárgyak a reáltanodákban 
az önként vállalkozóknak taníthatók: a) valamely hazai 
nyelv, b) latin nyelv, c) olasz nyelv, d) angol nyelv, e) 
vegyelemzés. f) mintázás, g) gyorsírás, h) műének. 

9. §. Az 5. és 7. §-ban elősorolt rendes tantárgyak 
az illető tanodák minden növendékére nézve kötelezők; 
kivételkép azonban a gymnasiumokban a rajzolás, s mind-
két nemű középtanodában a szépírás és testgyakorlatok 
valamely testi fogyatkozás miatt elengedhetők-

A rendkívüli tantárgyak a rendes tanórákon kivül 
adatnak elő. Ezek tanulására csak az önkényt vállalkozó s 
magukat beírató tanítványok kötelezhetők. 

10. §. Az egyes tantárgyakban elérendő célt időről 
időre a közoktatásügyi minister határozza meg. A hit- és 
erkölcstan tanítása iránt az illető egyházi hatóság intéz-
kedik, de a tantervet csupán a minister jóváhagyásával 
állapithatja meg; továbbá a tanítás oly egyén által, kit 
a minister elfogadott, az állami intézet helyiségében, vagy 
az illető egyház helyben levő nyilvános tanintézetében 
eszközölhető, s csak rendkívüli esetben történhetik a mi-
nister engedélyével másutt. 

11. §. A gymnasiumokban és reáliskolákban a taní-
tás szakrendsi.er szerint történik ; még pedig az alsó osz-
tályokban szakcsoportositás, a felsőbbekben pedig tiszta 
szaktanitás utján. 

12. §. Mind a gymnasium, mind a reáliskola legalsó 
osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik felvételi 
vizsgálaton igazolják, hogy van oly mérvű képzettségük, 
minőt az elemi iskola alsó négy évi tanfolyamában kellett 
megszerezniök. A felvételi vizsgálat részleteit a közokta-
tásügyi minister külön szabályzatban állapítja meg. 

13. §. Felvételi vizsgálatot tartoznak letenni azon 
tanulók is, kik gymnasiumból vagy polgári iskolából reál-

iskolába, úgyszintén, kik reáliskolából vagy polgári isko-
lából gymnasiumba akarnak átmenni. 

Továbbá szintén felvételi vizsgálat alá vehetők azon 
növendékek, kik oly nyilvános gymnasiumból vagy reális-
kolából jőnek, melyben akár a tanterv, akár az egyes 
osztályokban tanított tárgyak, avagy a tanított ismeretek 
mérve eltér azon intézet tantervétől, melybe a növendék 
felvétetni óhajt. 

14. §. A felvételi vizsgálatot azon közép'anoda tanár-
testülete tartja, a mely középtanodába a növendék fel 
akar vétetni, s ugyanezen tanártestület határoz a felvétel 
fölött is. Ezen vizsgálatért dij nem fizettetik. 

15. §. A jelen törvényben megállapított felvételi kel-
lékeknek megfelelő bármely ifjú rendes tanulóul a jelent-
kezés sorrendjében beveendő, kivévén azon esetet, ha a 
felveendő tanuló ragályos betegségben szenved, vagy ha az 
elutasítás kimutathatólag helyszűke avagy az illető osz-
tály tulteltsége miatt történik a j den törvény értelmében. 

16. § Más gymnasiumból vagy reáliskolából jövő 
növendékek csak akkor vétethetnek fel a következő osz-
tályba, ha az általuk elhagyott tanintézet bizonyítványával 
igazolják, hogy a közvetlenül előzött osztályban kielégítő 
sikerrel tanulták legalább is azon tantárgyakat, melyek 
kötelezett tantárgyak abban az intézetben is, hova fölvé-
tetni óhajtanak. 

Egyik tanintézetből a másikba való átlépés rendesen 
csak a tanév első vagy második felének kezdetén tör-
ténhetik. 

17. §. Minden gymnasiumban és reáliskolában rend-
szerint csak rendes tanárok alkalmazandók. Tanerők hiá-
nyában azonban kivételesen helyettes tanárok is alkal-
mazhatók oly feltétellel, hogy két év lefolyása alatt a ta-
nári vizsgálatot letegyék, különben állomásukon továbbra 
meg nem hagyatnak. A rendes tanárok száma bármely 
középtanodai intézetnél az abban fennálló osztályok számá-
nál kisebb nem lehet. 

18. §. Rendes tanárokul Cáak oly egyének alkalmaz-
hatók, kik a közoktatásügyi minister által kinevezett kö-
zéptanodai tanárvizsgáló bizottságok valamelyike előtt 
sikerrel állották ki a képesítő vizsgálatot, s igy oklevelet 
nyertek. Ily tanárvizsgáló bizottságokat a minister a ha-
zában levő oly nyilvános főtanodáknál szervezhet, melyekben 
a törvénynek megfelelő bölcsószet-természettudományi tan-
szak és középtanodai tanárképezde van. 

A kik azonban e törvény hatályba lépte előtt nyil-
vános reáliskolában vagy gymnasiumban már mint rendes 
tanárok legalább öt évig szolgáltak, ha egyszersmind 
elöljáróságuk bizonyítása szerint hivatásuknak, képzettsé-
güket tekintve is, kellően megfelelnek, e képesítő vizs-
gálat alól felmenívék. A többiek 3 év lefolyása alatt tar-
toznak a vizsgálatot letenni. 

19. §. A tanárképesités módját, a vizsgáló bizott-
ságok szervezetét és hatáskörét a vallás- és közoktatási 
minister szabályrendelet utján állapítja meg. 

20. §. Hogy a külföldön nyert tanári oklevelek 
mennyiben tekintetnek a belföldön is érvényeseknek, a 



közoktatási minister a hazai tanárvizsgáló bizottságok 
valamelyikének meghallgatása után, esetről esetre hatá-
rozza meg. 

21. §. Az egy tanintézetben alkalmazott tanárok 
létszáma: a) gymnasiumban a rajzolás tanárán, továbbá 
a hitoktatókon, a szépírás, a testgyakorlás és a nem kö-
telezett tantárgyat képező élő nyelvek tanítóin kívül a 
tanárok száma : a nyolc osztályúnál legalább 12, a hat 
osztályúnál 9, a négy osztályúuál 6, b) reáliskolában, a 
hitoktatókon, szépírás és testgyakorlás tanítóin kívül, de 
a rajztanárral együtt: a nyolc osztályúnál legalább 12, 
a hat osztályúnál 10, a négy osztásúnál 7. 

Minden középtanodában az igazgató 10, a szaktu-
dományok tanárai 18, a rajzolás tanára pedig 20 óránál 
öbbre hetenként nem kötelezhetők. 

22. §. A tanórák heti száma a tanulókra nézve, a 
testgyakorláson kívül, az alsó osztályokban 28-nál, a fel-
sőbbekben 30-nál több nem lehet. 

23. §. A testgyakorlat minden tanintézetben akként 
szervezendő, hogy mindegyik növendék hetenként négyszer 
legalább egy-egy óráig részesüljön korához és testi erejé-
hez mért gyakorlatokban. 

Az ötödik osztálytól kezdve minden tanuló egész 
a tanfolyam bevégezteig a katonai (gyalogsági) fegyvergya-
korlatokra s a céllövésre is oktattatik. Ezen tanulókkal 
hetenként a testgyakorlat kétszer, s ezen felül katonai 
gyakorlat egyszer tártatik. 

E katonai gyakorlatok alól csak az ezekre testileg 
nem alkalmas tanulók mentetnek fel. 

A katonai gyakorlatokhoz s céllövéshez szükséges 
fegyvereket, lőszereket, torna- és katonai eszközöket az 
állam szolgáltatja minden tanintézetnek díjtalanul, s ezek 
a minister által megbízott hatóság gondjai alá adatnak 
s épségben tartásukért az felelős. 

E katonai oktatás tantervét a közoktatásügyi minis* 
ter a honvédelmi minísterrel egyetértőleg állapítja meg 
szakértők meghallgatása után. 

A céllövések és egyéb katonai gyakorlatok a honvé-
delmi minister által erre képesekül elismert egyének 
vezetése és ügyelete alatt eszközlendők, s ha ily egyén 
nem volna az intézet tanitói között: az igazgatóság ké-
relmére a közoktatási minister a honvédelmi ministerrel 
egyetértőleg biz meg valakit az oktatással, kí fáradsá-
gáért az államtól móltányos tiszteletdijat nyer. 

E katonai gyakorlatok is a tanintézet igazgatóságá-
nak közvetlen ügyelete alatt tartatnak. 

A tanulóknak a katonai gyakorlatokból nyert osz-
tályzatuk iskolai bizonyítványukba kitétetik. 

24. §. A gymnasium vagy reáltanoda egy-egy osz-
tályában 50 tanulónál több rendszerint nem lehet; a hol 
a tanulók létszáma öt egymásután következő évben meg-
haladja az ötvenet, párhuzamos osztályok állitandók fel, 
és a tanerők a 21. § hoz képest szaporitandók. 

25. §. A tanodai épületek egészséges helyen épül-
tek, szárazak, s a tanulók létszámához mérten elegendő 

számú, tágas, világos és kellőleg szellőztethető tanítási, 
rajzolási és tornázási termekkel legyenek ellátva. 

Az ezentúl építendő tantermekben minden tanulóra 
a teremnek legkevesebb 13 láb (4 méter 11 c. m.) ma-
gassága mellett az alsó osztályokban 10 • l ábny i (0.999 
• méter) — a felsőbbekben pedig 12 • l á b n y i (1.199 
• méter) — a rajzolási termekben pedig 30—32 • lábnyi 
(2.997 • — 3 . 1 9 7 • m é t e r ) hely számítandó. A már lé-
tező tantermek is, a mennyire lehet, e szerint alaki-
tandók át. 

26. §. Minden középtanodai tanintézetben a tanulók 
számára egy könyvgyűjtemény, a tanárok számára egy 
szakkönyvtár és az intézet minősége által igényelt termé-
szet- és vegytani, állat-, növény-, ásványtani ós földrajzi 
tárgyak, és eszközök gyűjteménye, továbbá rajz- és gypsz-
mint.a gyűjtemény, s kellőleg felszerelt torna-terem állít-
tatik fel. E könyvtárak és gyűjtemények növelésére éven-
ként bizonyos összeg fordittatik. 

27. §. Az évi szorgalomidő (az ünnepi szünnapokat 
is beleszámítva) 10 hónap, Az évi nagy szünidő julius 
és augusztus hónapokban tartatik. 

28. §. A középtanodákban minden tanév vágén nyil-
vános vizsgálatok tartatnak. A nyolcadik osztályt végzett 
növendékek pedig zárvizsgálatot tesznek. 

(Vége köv.) 

A g y m n a s i u m i é s r e á l i s k o l a i o k t a -
t á s r ó l s z ó l ó t ö r v é n y j a v a s l a t tárgyalását 
május i l - ik i ülésében kezdte meg az osztályok előadói-
ból alakult központi bizottság. Elfogadtatván tárgyalási 
alapul a tanügyi bizottság szövegezése, annak 1—28. 
§§-ai folytán a következő jelentékenyebb változtatások 
tétettek. A 3-ik §-ban kimondatott, hogy a közalapokból 
fentartatott, vagy szerzetes rendek által ellátott középtano-
dák e d d i g i j e l l e g ü k f e n n t a r t á s á v a l a tör-
vényhozás ez ügybeni intézkedéséig a miniszter rendelke-
zése alatt maradnak, s az állami tanodákkal egyenlően 
kezelendők. 

Az 5 - ik§ban a gymu. főtárgyainak jelöltetett ki 
a magyar és latin nyelv s a mennyiségtan; mellőztetett 
az alsó s felső osztályok tárgyainak külön csoportosítása, 
a német a 3-ik osztálytól kezdve tanitandónak határozta-
tott s a g ö r ö g f a c u l t a t i v tárgygyá tétetett. A 8 ik 
§-ban — C s e n g e r y igen érdekes előadással támogatott 
indítványára — a reáltanoda r e n d e s tárgyai Közé 
vétetett föl az e r k ö l c s t a n , s f a c u l t a t i v tárgyává 
a l a t i n nyelv, a nemzetgazdaság elemeinek tanítása 
pedig csak a 8-ik osztályra szoríttatott. 

A 12-ík § ban a gymn. vagy reáliskola legalsó osz-
tályába a fölvételhez fölvételi vizsga vagy n y i 1 v á n o s 
n é p i s k o l a i b i z o n y í t v á n y követeltetik. A 13-ik 
§-ban egyik tanintézetből a másikba való átlépésnél a 
fölvételi vizsga csak azon tárgyra szoríttatott, mely az 
utóbbi tanintézetben köteles, az előbbiben nem volt az. A 
18-ik §-ban rendes tanárokul kivételesen vizsga nélkül is 



alkalmazhalóknak határoztattak, kik az irodalom terén 
valamely tárgyból kiváló képességüket igazolák. 

A 12. §-ban a gymn. rendes tanárainak száma 12-
ről 11-re szállíttatott le, a 22-ikben pedig a tanórák heti 
száma az alsó osztályokban 26, a felsőkben 28-ra (28— 
30 helyett). 

A bizottság ülésén a kormány részéről T r e f o r t 
cultusminiszter volt jelen. 

— A magyarhoni luth. középtanodák tanárai emlék-
iratot intéztek a képviselőház tanügyi bizottságához a bea-
dott k ö z é p t a n o d a i t ö r v é n y j a v a s l a t ellen, mely-
ből kiveszsztik a következőket: 

A mint egyrészről óhajtjuk, hogy evangelikus gym-
náziumaink szervezetükben lehetőleg közelítsenek a törvény 
által követelt berendezésű állami gymnasiumokhoz, — ugy 
másrészről jogosan megkívánjuk, hogy ezen alkalmazkodásuk 
mellett is protestáns intézetek maradjanak ; mert meg 
vagyunk győződve, hogy ezen. önállóságukban ugy a 
tudomány, mint a haza javára hasznos működést lesznek 
képesek kifejteni. A mennyiben tehát a mélyen t. képvi-
selőház tanügyi bizottságának törvényjavaslata a kormány 
számára oly jogokat adna, melyeket eddig gymnáziumaink 
szervezésére, kormányzására, felügyeletére nézve egyedül 
autonóm prot. egyházunk gyakorolt, s melyek a törvénybe 
foglalt bécsi és linczi békekötések ós az 1790—91-iki 26. 
törvénycikkben egyházunk és tanintézeteink számára bizto-
sitvák, kötelességünknek tartjuk ezek ellenében, megvál-
toztatásuk czéljából észrevételeinket megtenni. — A 10. 
§-nál óhajtjuk kifejtetni, hogy az oktatásügyi miniszter 
az egyes tantárgyakban nem. az elérendő célt, hanem az 
elérendő határt szabhassa meg, mert az előbbeni megha-
tározás a törvény betűje értelmében készített tantervre nézve 
lehet felette jelentékeny hatású. A 11. §-ban kifejezett 
szakcsoportositást szívesen elismerjük, de az alatt nem 
értjük és elfogadhatónak sem tartjuk, hogy a tantárgyak 
egymás alá rendeltessenek. A 12. §-t, mely azt követeli, 
hogy „mind a gymnázium, mind a reáliskola legalsó osz-
tályába csak oly növendékek vétetnek föl, kik fölvételi 
vizsgálaton igazolják, hogy van olymérvü képzettségük, 
minőt az elemi iskola alsó négy évi tanfolyamában kellett 
megszerezniük," — az értekezlet nem helyeselheti. Az ér-
tekezlet az ily fölvételi vizsgát nem kivánja átalában kö-
telezőnek, hanem csak azokra, kik magánnevelésben része-
sültek, vagy nem a népoktatási törvény értelmében szerve-
zett népiskolának bizonyítványa alapján kívánnak a gym-
názium első osztályába fölvétetni. A 13. § második részét, 
melyben az mondatik, hogy az egyik nyilvános gymnázi-
umból a másikba átmenni akaró tanulók fölvételi vizsgálat 
alá vehetők, értekezletünk elfogadhatónak nem tartja, mert 
nyilvános csak olyan gymnázium lehet, mely a törvény 
értelmében van szerezve; ha pedig nyilvános az intézet, 
kell, hogy annak bizonyítványai országos értékűek legyenek 
és minden más nyilvános intézetben elfogadtassanak. A 
21. §. utolsó részét, melyben a tanárok heti órá'nak száma 

van meghatározva, értekezletünk fölöslegesnek ós kiha-
gyandónak tartja, mert a tanárok száma meg lévén szabva 
a tanóráknak a tanárok közötti fölosztása a gymnázium 
belügye. A 28 §. azon részét, mely csupán az év végén tar-
tandó vizsgálatokat hagy fönn, oda óhajtjuk módosíttatni, 
miszerint minden félév végén tartassanak vizsgálatok. — 
Az 54. §. második része, mely szerint „az egyes tantár-
gyakból tanítandó ismeretek terjedelmét időről időre a 
közoktatási miniszter állapítja meg," nagy aggodalmakra 
szolgál. Az 1 7 9 0 - 9 1 . XXVI. t. cz. 5. §-ának világos 
értelme szerint ugyanis a protestáns egyház csak a tör-
vényhozás által megállapítandó tantervhez tartozik alkal-
mazkodni. A középtanodai törvényjavaslat 54. §-ának ezen 
része szerint ellenben az intézet egész tanfolyama alatt 
tanítandó ismeretek terjedelmét (a hittanitáson kivül) a 
közoktatási miniszter állapítja meg. Ennélfogva a közép-
tanodai törvényjavaslat a prot. egyház tanintézeteit e te-
kintetben a souverén törvényhozás helyett a végrehajtó 
közag, a miniszter korlátlan intézkedéseinek szándékolja 
alárendelni. Az 58. §. harmadik pontját, melyben az van 
kifejezve, hogy az „egyéb nem állami gymnáziumokban 
csupán oly egyének alkalmazhatók tanárokul, kik állami 
vizsgáló bizottság előtt, vagy a hazában levő valamely 
nyilvános és bölcsészet-természettudományi tanszakkal biró 
főtanoda tanárképezdójénél tanári szigorlatot állot-
tak ki s tanári működésre oklevéllel képesittettek 
— ágostai hitvallású evangelikus egyházegyetemünk 
ily értelemben nem pártolhatja. Az értekezlet ennélfogva 
kijelenti, hogy egyházunk a tanárvizsgálati jogot továbbra 

is megtartani akarja. Az 59. §-t tauári értekezletünk ki-
hagyandónak ta r t j a ; különösen nem pártolja pedig abban 
a tanári fizetés minimumának megállapítását, mert a nép-
iskolai törvényben megállapított néptanítói fizetés mini-
mumának meghatározásából is azon gyakori szomorú ta-
pasztalással találkozunk, hogy a közönség a minimumot 
rendesen maximumnak veszi, A 60. §-nak második részét, 
mely a nem állami, tehát felekezeti tanintézetek hatósá-
gait is arra akarja kötelezni, hogy tanári testületüknek 
egy-egy tagját az országos tanári értekezletre küldjék, 
oda kivánja módosítani, hogy a felekezeti iskolád hatósá-
gai is köteleztessenek évenkinti tanári értekezletek tar-
tására, mely értekezletek munkálkodásuk eredményét a 
miniszternek beterjeszthetik. A 63-ik §-nak 1) pontjához 
hozzáteendőnek kivánja az értekezlet, hogy az evangéliku-
sok iskolaalapítási joga az 1790)91. XXVI. t, cz. ér-
telmében épségben tartassák fön. A 64-ik §., melynek ér-
telme szerint a törvény követelményeinek meg nem felelő 
tanintézet bezárandó lenne, értekezletünk oda óhajtja 
módosítani, hogy az ilyen tanoda ne bezáratással, hanem 
a nyilvánossági jog elvonásával sujtassék. Ezek volnának 
észrevételeink, nagymélt. közoktatási miniszter ur, a kép-
viselőház tanügyi bizottságának szövegezése szerint kiadott 
gymnáziumi és reáltanodai törvényjavaslatra. Nagy méltó-
ságod és a mélyen tisztelt képviselőház iránt érzett azon 
rendithetlen bizalmunkkal van szerencsénk azokat a ma-
gyarhoni ág. hitv. evang. gymnásiumok és felsőbb iskolák 
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nevében Nagyméltóságodnak átnyújtani, hogy az azokban 
kifejezett méltányos és törvényes óhajtásaink a középtano-
dai törvény megalkotásánál kivánt méltatásban részesülend-
nek. Meg vagyunk győződve, hogy Nagyméltóságod és a 
mólyen tisztelt képviselőház azon, országos törvényekkel 
is megerősitett jogalapot, mely magyarhoni evangelikus 
egyházunk és tanintézeteink életföltétele, egyházunk sé-

relmével megingatni s igy egyházunk hiveit lelkiismere-
tükben aggasztani nem fogja, — sőt inkább módosítá-
saink- és észrevételeinknek a középtanodai oktatásról hozott 
törvényjavaslatba való felvétele által, azon törvényes jog 
alapot föntartani és egyházunkat lelkiismeretében meg-
nyugtatni kész lesz. 

Nazarenus esperes. 
A nazarénusok, — kik azon bizonyos nonchalance 

mellett, mely náluk kinek-kinek engedi tenni azt, ami 
épen neki tetszik, s kik főleg ez okból egyházkerületünk-
ből 30—40 családot évenként kicsábitanak, mult 1873. 
október havában egyik hitelvők szankcióját ünepelhették a 
tolnai helv. hitv. egyházmegyén előfordult jelenetben. 

Nevezett egyházmegye újonnan választott esperese 
ugyanis beiktatásakor megtagadta az esküt, s mivel 1868-
ban t. birónak választásakor szintén ezt tette — azt pe-
dig nevezett lelkészről fel nem tehetem, hogy egyházegye-
tem által hozott törvény fölé helyezze magát á la római 
pápa, — nincs más feltevésem, melyből kiindulva ezen 
autokratikus eljárását megítélni tudnám, mintha feltéte-
lezem, hogy krypto-nazarénus. És mórt ne ? ha voltak 
egykor krypto-kálvinisták, támadhatnak most köztünk 
krypto-nazarénusok. Nincs is ez ellen senkinek kifogása. 
A helv. hitv. egyház senkit ki nem közösít. Vagyunk 
annyira szabadelvűek, hogy a tőlünk elszakadottat egyhá-
zunk élő fája egy elszáradt s önmagától leesendő ágául 
tekintjük, hanem azt már megköveteljük egyházunk kere-
tén belől álló egyéntől, hogy alkotmányunk minden pont-
ját tiszteletben tartsa. 

Országgyűlési képviselőink, ha meggyőződést változ-
tatva egyik pártból a másikba átlépnek, magokat uj vá-
lasztásnak vetik alá. Ezt igy hozza magával a becsület. 

Ha a paksi lelkész meggyőződésével ellenkezik az 
eskü, — melyet püspökünk ós főgondnokunktól kezdve 
letett minden egyházi hivatalnok, legyen annyi érzéke, 
hogy szakadjon el nyíltan a hazai helv. hitvallátu egy-
háztól, s lépjen be — ha neki ugy tetszik, vidékünkön 
is már nagyban terjedő ama felekezetbe, melynek egyik 
fő hitcikkét — mint ez a katonai sorozásoknál is ész. 
lelhető, az eskü megtagadása képezi. 

Sérteni nem akarván, d3 az eltévelyedettek irányá-
ban különben is gyengédségre lévén utalva, vettem föl 
nevezett lelkész tettének irányadójául meggyőződését. Be-
csületbeli kötelessége tehát kilépni egyházunkból, ha meg-
győződését követve, lelkiismerete tiltja az eskütételt. 

Ha pedig nem meggyőződésből, hanem azon visz-
ketegtől hajtatva cselekedett, melyről helv. hitvallásunk 

XYIU : 7 §.-ában ez olvasható : „többet használ az egy-
házaknak a pásztorok ártatlan egyszerűsége, mint né-
melyeknek mesterkélt, de dölyfös miveltsége," vagy ha tán 
hallván valamit azon polgári reform-javaslatról, mely sze-
rint a mai depravált erkölcsök mellett az eskü, mint 
többé garantiát nem nyújtható bizonyíték a törvénykezés 
terén mellőzendő lenne: ez esetben nagyot hibázott, tán 
magasb és a modern eszmék zászlósául akarván feltünn 
az által, hogy meggondolatlanul anticipálta szabadelvű 
helv. hitv. egyházunk e tekintetben is minden bizonynyal 
megteendő intézkedését, ha erre az időt elérkezettnek 
látandja. 

Meggondolta-é többször nevezett lelkész tettének 
minden következményét ? Nem látja-e, hogy ezen tette 
következtében ugy tünteti fel az esküt rendtartásunkhoz 
hiven letett egyházi hivatalnokokat, mint a korszellemtől 
elmaradott, bornírt, szűk látkörü obskúrusokat, kiknek 
szellemileg setét körében már ezentúl nevezett lelkész, 
mint a modern eszméktől egyedül körülsugárzott pharósz 
fogna megjelenni. 

Ha egyes ember ámbiálhatta volna magának e té-
ren az initiativát megragadni, azon férfiú tehette volna 
ezt, ki 1871. junius 4-én anyaszentegyházunk örömria-
dása mellett tette le az ünnepélyes esküt. De tudja ezen 
férfiú, hogy egyházegyetem által hozott s több század 
gyakorlata által szentesitett törvény, ugyancsak az egy-
ház egyeteme által módosítható vagy törölhető el. Nevezett 
lelkész azonban, ki pedig ama férfin saruja kötelékeinek 
megoldásához sem szerzett még eddig érdemet, magát 
feljogosítva hitte ily tettre, bár e tárgyban a dunamel-
léki helv. hitv. egyh.-ker. 1863. iegyzőkönyvének 57. pontja 
nyilván kimondja, hogy ez mint törvényhozási cselekmény, 
az egyházegyetem körébe tartozik. 

Minő arccal fog nevezett lelkész legközelebb a ker 
gyűlésen azon magas miveltségü világi rend és tisztes es-
peresi kar gyülekezetében helyet foglalni, mely letett es-
küjéhez hiven őrködik, hogy egyházalkotmányunk semmi 
pontban meg ne sértessék. 

Hogy fog nevezett lelkész esperesi hatáskörében elő-
fordulandó kánon és egyházi rendszabályainkat sértett ese-
tekben eljárni, vájjon mire fog hivatkozni. És ha azon 



egyén vagy gyülekezet, kit vagy melyet törvényellenes 
tetteért rendre utasitani hivatalos kötelmeihez tartozand, 
ezt fogja mondani: nem fogadom el a rendreutasitást 
öntől, mert ön már in limine adeundi officii önmagát e te-
kintetben képtelenné tette, mint fog magának elégtételt 
szerezni ? 

Kánonaink esperesi hivatalról szóló része nyilván 
parancsolja, hogy dioecesibus seniores cauonice electos 
i u r a t o s q u e opportet praefici; egyházkerületünk rend-
szabályai ugyanezt rendelik II. Rész 24. §-ban. 

Mivel azonban az egyházegyetem iránt köteles és 
tartozó tisztelet körén önhatalmúlag kivül helyezte ma-
gát nevezett lelkész, ós magasb — önépitette kulturai állá-
sáról hihetőleg reám is — mint az egykor tiszteletben 
tartott egyházi rendtartások védőinek elkésett epigonára 
szánólag mosolyog, utasítom a Francia ref. egyház Gal-
licana confessio alapján Larroque által megirt, ujabban 
Martin Henrik által kiadott ily cimü müvére: „Confor-
mitó de la discipline des églises réformées de Francé 
avec celles des anciens Chrétiens." Tisztultabb presbyteri 
felfogást a mult századok egyházalkotmányai fel nem 
mutatnak ennél, és már itt megkívántatott az egyház 
hivatalnokai részéről nemcsak a fogadástétel, hanem alá-
írás a hitvallás és alkotmány fentartására. 

Hogyha pedig az azon kor viszonyaiból folyó kon-
fessionális merevséget — mint modern ember tán figyel-
mére nem méltatná, utasítom, a nagytudományu ref. 
egyháztudós glasgowi lelkész Lorimernek 1842-ben Edin-
burgban Manual of Presbyteri cim alatt, továbbá prince-
toni hittanár Miller, nemkülönben dr. Bellmár hallei 
jogtanár egyházalkotmányt tárgyaló müveikre, mely mü-
veket kétségen kivül ismerve nevezett lelkész — belő-
lök meggyőződhetik, hogy ezen müvek tudós szerzői — 
bár a föld különböző pontjain laknak is — a hitközösség 
alapján megegyeznek abban, hogy valamiut egykor a 
jeruzsálemi, antiochiai, filippi, efezusi stb. gyülekezetek 
ugyanazon tekintélynek hódoltak s egyformán kezeltettek : 
kell hogy mi is — hogy a lelki áldás annál gazdagabban 
buzogjon — ugyanazon rendtartásokkal éljünk s egyes-
nek nincs joga azon önhatalmúlag változtatást tenni, amit 
egykor az egész fogadott el. 

De mivel oly egyénről, ki előtt az egész msgyar-
orazági helv. hitv. egyházegyetem semmi, fel kell ten-
nem, hogy ezen itt felhozott tudósokra sem ad sokat, 
ennélfogva oly egyház rendtartására hivatkozom, melynek 
alkotmányában az apostoli ős egyszerűség leginkább ki-
fejezésre jutott s melyben a hitbuzgóság maiglan is 
tisztán lángoló fénynyel ragyog. 

Ez a szabad skót egyház. Ezen — minden presby-
teri közigazgatást Yalló egyház előtt tán utólérhetlen ma-
gasságban álló s hatalmas életerőben nyilatkozó egyház-
ban, mint ez az 1847-ben kiadott Constitutional cate-
chism. of the free church of Scotland cimű hivatalos 
műben megíratott, és mind e mai napig^meg is tartatik, 
minden egyházhivatalnok — mert az eskü elhangzik az 

igérettétel meg még kevesebb értékű — magáról rever-
salist köteles adni, amint erről nevezett lelkész az Edin-
burgban 1846. juni 1-én tartott 24-ik ülés határozatából 
tudomást vehet, — melyben az illető hivatalnok minden 
pillanatban szeme elé tarthatólag kötelezi magát, hogy a 
jelenleg érvényben és fenn-álló rendtartásokat sem direkt, 
sem indirekt uton önkényüleg megmásítani sem nem 
fogja, sem nem engedi. 

Ha már ezen minden prot. egyháznak mintául 
szolgálható egyházban az igérettétel semmi, az eskü 
kevés, hanem pláne írott reversalis kell, mit gondol ne-
vezett lelkész, kötelezve van-e az ember hinni oly egyén 
igérettételének, ki arra hivatkozva, hogy felesküdött egy-
szer papnak és az elég, — ezen egyetlen esküjét is meg-
törte, és önmagával kibonyolithatlan ellenkezésbe jött, 
mert az ő idejebeli papok esküjében ezen kifejezés is 
előfordul: „esküszöm, hogy az ekklesiai kánonokat, törvé-
nyeket hiven megtartom." De meg az 1867. októberi ker. 
gyűlés jkönyvében olvasható esküforma az illető küldöttség 
által azért dolgoztatott ki s közmegegyezéssel azért fo-
gadtatott el, hogy azt a legelső charlatán félredobja ? 

Mit szóljunk az ugyanott és akkor megválasztott 
többi hivatalnok eljárására, kik az adott példa után in-
dulva, hivatalukat az eskü letétele nélkül puszta igéret 
mellett szintén elfoglalták. 

Nem mondhatuuk mást mint a mit a latin igy 
fejez k i : minor a majoré discit arare. 

Mégis többször nevezett lelkész praecipitált eljárása 
folytán az egyházmegye az, mely ily uton akaratán sőt gon-
dolatán kivül nemcsak ellenmondásba önmagával, hanem 
ami a következetlenségnél is több, oly helyzetbe jutott, 
melyről a francia azt mondja: ölj meg, de ki ne nevess. 

Ugyanezen tolnai egyházmegye nevezetesen, mely a 
mult öFzszel espereseit, pénztárnokát és egy lelkész ta-
nácsbirót eskütételre nem kötelezve egyszerű igérettétel 
mellett hivatalba állított, most april hóban — tehát öt 
hó múlva egy világi egyént s egy lelkészt eskütétel mel-
lett vett fel hivatalnokai sorába. 

Értse a ki tudja. Hanem azt már értettem volnaf 

ha a mult októberi jelenet alkalmával igy szólott volna 
valaki a tolnai gyűlésen: az eskü ugy látszik a korszel-
lem által túlszárnyalt schlendrianismus. Volt már a su-
perintendentián is e miatt feszültség, itt ismét előkerült 
ez ügy, vessünk végett tehát ezen abnormitásnak az által, 
hogy törvényes uton megválasztott hivatalnokaink tényleg 
vegyék át tárcájokat, de ünepélyes és formaszerinti be-
iktatásuk akkorra maradjon, midőn az eskütétel ügyében 
a ker. gyűlés a tolnai egyházmegye által teendő s az eskü 
eltörlését sürgető indítványa felett határozni fog. 

Ezt értette volna 

K ü l s o m o g y i T a m á s . 



Jelentés az enyedi, eperjesi, kolozsvári és pesti 
prostestáns theol. önképzőtársulatok által kiadandó 

közlöny tárgyában. 

Folyó évi január hó 25-én a hazai 8 prot. theol. 
intézet önképzőtársulataihoz, illetőleg ifjúságához egy 
felhívást bocsátottunk ki, melyben hangsúlyozván, hogy 
mennyire égető szükség volna egy oly közlönyre, mely 
a hazai prot. theol. intézetek ifjúságát mintegy gyúpont-
ban egyesítse, az együvé tartozás és testvériség érzelmét 
ápolja, az ifjúság előhaladását folytonos figyelemmel kí-
sérje s általában a hazai prot. theol. ifjúság munkaked-
vét fokozza, — felhivtuk az önképxőtársulatokat, illetőleg 
a theol. ifjúságot, hogy az eszmét körükben tüzetesen 
megbeszélni, s az általunk előirt pontokra teendő megjegy-
zéseiket velünk közölni szíveskedjenek. 

E felhívásunkra a mai napig a debreceni, nagy-
enyedi, eperjesi, kolozsvári ós soproni önképzőtársulatok 
küldöttek be nyilatkozatokat. A p o z s o n y i hittanhall-
gatók részéről S e b j á n János kijelentette, hogy ön-
képzőtársulattá mindez ideig nem alakulhattak ugyan, az 
eszme azonban körükben kedvező fogadtatásban részesült, 
a mint ez a Prot. Eeyh. és Iskolai Lapban közétett nyi-
latkozatukból is nyilván kitűnik. A p á p a i és p a -
t a k i theol. ifjúságtól ismételt sürgetésünk dacára sem 
kaptunk választ. Minthogy pedig a közlöny ügyében még 
ezen iskolai év bezárta előtt mindenesetre határoznunk 
kell, önképzŐtársulatunk eljöttnek látta az időt, hogy a 
beérkezett nyilatkozatok eredményét nyilvánosságra bo-
csássa. 

1. Ami az általunk feltett első kérdést illeti, hogy 
t. i. „van-e s z ü k s é g egy közösen kiadandó theol. 
ifjúsági közlönyre ?" — a s o p r o n y i önképzőtárs. 
ifjúsága részéről azon választ kaptuk, hogy „a célnak 
— kölcsönös összekötetésbe lépni hazánk theol. intézetei-
vel — köztünk is vannak buzgó pártfogói, de a kivitel 
ily módja felett kételkedünk" minthogy „a theol. inté-
zetek ifjúsága folyvást kevesbedik." A d e b r e c e n i 
önképzőtársulat pedig kijelentette, miszerint „a közös 
lap eszméjét nem pártolhatja, sőt ily lapnak szükségét 
sem látja," mivel — úgymond — „ránk, tanulóifjakra 
nézve az ismeretesnek beszerzése a legfontosabb s legfőbb 
teendő és cél, — azoknak kiadása, másokkal közlése 
inkább a későbbi higgadtabb, képzettebb, ismeretekkel 
már bővelködő férfikor feladata," — hanem e helyett 
J?egy más, hozzánk sokkal illőbb, komolyabb, becsesebb 
termékeket hozható, állandóbb, nem is annyira költséges 
vállalatot megindítani igenis 5hajtanánk, — s ez egy időn-
ként megjelenő a l b u m lenne," melynek tartalmát „az 
egyes társulatokból kikerült jelesebb szakmüvek" s a 
theol. intézetek báléletéből vett tudósítások képeznék. 
Ellenben az e n y e d i , e p e r j e s i és k o l o z s v á r i 
önképzőtársulatok ifjúsága, élénk örömmel üdvözli a kö-
zös lap eszméjét s annak létesítéséhez anyagi és szellemi 
támogatását egész készséggé] felajánlja. 

Ennélfogva constatáljuk, miszerint az enyedi, eper-
jesi, kolozsvári és p e s t i önképzőtársulatok a közös 
lapot szükségesnek tartják s annak kiadását együttesen 
és vállvetve megkisértendik. Önkényt értetik, hogy a ne-
tán később csatlakozni kivánó többi önképzőtársulatokra 
nézve az egyesülés lehetősége ezután sem lesz kizárva. 

2. A lap t a r t a l m á r a nézve előterjesztett ja-
vaslatunkat a 3 önképzőtársulat egyhangúlag elfogadja. 
A mit e tekintetben még a nagy enyedi és részben a ko-
lozsvári önképzőtárs. indítványozott, az ezen általánosság-
ban tartott javaslatunkban mind benne foglaltatik, és igy 
leginkább csak az illető szerkesztőre nézve szolgálhat az 
majd annak idejében iránytű gyanánt. 

Ennélfogva a lap tartalmát a vallás és egyház s 
közelebbről a hazai theol. ifjúság ügyére vonatkozó fejte-
getések, eszmecserék képeznék. Minthogy pedig a lap 
egyik főczélja épen az volna, hogy a különböző theol. 
intézetek ifjúságát egymáshoz közelebb hozza s egymás-
sal megismertesse: állandó rovat lesz nyitva az egyes 
theol. önképzőtársulatokról vagy theol. ifjúsági testüle-
tekről beérkezett tudósítások és közlések számára. Hozni 
fog továbbá cikkeket egyes homiletikai kérdésekről, ugy 
szintén az ifjúságot érdeklő indítványokat, könyvismerte-
téseket és vegyeseket. 

Egyszersmind az enyedi önképzőtársulat felszólalására 
ezennel nyilváuosan és határozottan is kijelentjük, a mi 
különben hallgatólag már a felhívásban is benfoglaltatik, 
miszerint mi nem tanítani, hanem tanulni vagyis tanul-
mányainkról egymásnak számot adni akarunk, hogy lapunk 
nem igényli magának sem a tudomány továbbfejlesztését, 
sem a gyakorlati életre való hatást olyformán, mint 
azt egy, a közvélemény módosítására célzatosan működő 
lap teheti. Mi lapunkat csak az ifjúság szellemi kapcsá-
nak, gyakorló iskolájának és szellemi élete tükrözőjének 
tekintjük és óhajtjuk bog} más is annak nézze. 

3. A lap m e g i n d í t á s á t illetőleg az önképző- * 
társulatok többsége azon véleményben volt, hogy az még 
ezen folyó iskolai évben eszközöltessék. Miután azonban 
az idő felette e l ő r e h a l a d a lap csakis a j ö v ő i s k o 
l a i év e l e j é n o k t ó b e r h ó b a n fogja pályafutását 
elkezdhetni. — A többire nézve a felhívásban tett javas-
latot mindhárom önképzőtársulat elfogadja, mely szerint 
a lap minden hónapban egyszer, tehát az egész évfolyam 
alatt tízszer jelenjók meg, kis füzet alakjában, 2 frt 50 kr. 
előfizetési ár mellett. — A lap fentartása ós biztosítása 
tekintetéből a pesti önképzőtársulat 30, az enyedi 20, a 
kolozsvári 10, az eperjesi önképzőtárs. 4 előfizetőt bizto-
sit. Egyszersmind ugyanezen önképzőtársulatok ígéretet 
tettek, hogy a lapot pártfogóik és az ifjúság törekvései 
iránt érdeklődő egyének között terjeszteni kötelességöknek 
tekintik. A lap terjedelme ennélfogva a majdan beérke-
zendő előfizetések mérvétől tétetik függővé; kívánatos 
azonban, hogy a lap lehetőleg 2-3 ivnyi tartalommal 
jelenjék meg, és pedig as; enyedi, eperjesi, kolozsvári és 
pesti önképzőtársulatok <iége alatt. — A kiadás egyéb 
módozata az illető önképzőtársulat intézkedésére bizatik. 



4. A mi a lapnak s z e r k e s z t é s é t illeti, mind-
nyájan azon meggyőződésben vagyunk, hogy e tekin-
tetben az illető önképzőtársulatnak teljesen szabad-
kezet kell engednünk, természetesen azon korlátok között, 
melyeket fentebb általánosságban kimondottunk. — Az 
enyedi önképzőtársulatnak azon indítványa, mely szerint 
„mindenik önképzőkör válaszszon a maga kebeléből egy 
szerkesztőt, ki a lap szerkesztőjével munkatársi minőség-
benhivatalos összeköttetésben álljon", azthiszszük, mindnyá-
junk részéről általános viszhang;a talál s a jövő év elején 
ahhoz képest fogunk eljárni. 

A szerkesztéssel az enyedi és kolozsvári önképző-
társulatok a p e s t i önképzőtársulatot bizzák meg. Az 
eperjesi önk. társ. a felhívásban kifejezett óhajtáshoz ké-
pest hallgatólag a d e b r e c z e n i önképzőtársulatra kí-
vánná e tisztet ruházni; minthogy azonban a debreczeni 
önképzőtársulat a közös lap létesite'se érdekéből velünk 
szövetkezni nem óhajt, és igy a megbízatást el sem fogad-
hatta, felhívjuk az e p e r j e s i Önk. társulatot, szívesked-
jék szavazatát hozzánk mielőbb beküldeni. 

Ez rövid foglalatja a felhívás következtében beérke-
zett nyilatkozatoknak. 

Midőn önképzőtársulatunk az itt előadottakat egész-
ben, és részleteiben elfogadja, s azok alapján a lap megin-
dítását véglegesen elhitározandónak tartja, felszólítjuk az 
e n y e d i , k o l o z s v á r i és e p e r j e s i őnképzőíársu-
latokat, szíveskedjenek hozzájárulásukat hozzánk intézend) 
néhány sorban hasonlag kijelenteni, hogy azután ez ügjet 
befejezettnek tekinthessük. 

Hogy pedig a lap c i m é r e nézve szintén közösen 
történjék a megállapodás, utólagosan azt a javaslatot 
teszszük, hogy a megindítandó lap „ P r o t e s t á n s H i t -
t a n h a l l g a t ó k K ö z l ö n y e " cimet viseljen. Erre 
nézve is szívesen kérjük a három önképzőtársulat hozzá-
járulását. 

Kelt Budapesten, 1874. május 10. 
A pesti ref. theol. önképzőtársulat s ennek nevében : 

S z ő c s F a r k a s , L é r a y L a j o s , 
elnök. főjegyző. 

B E L F Ö L D . 

A kiilső-soniogyi ref. egyházmegye évi közgyűlése. 
Nagytiszteletü szerkesztő u r ! 

egyházmegyénk is megtartotta évi vándor-gyűlését, 
ez idén Bálványoson, ápril 28—29-ik napjain, nt. G a á l 
G y ö r g y e»peres és tek. D é c s e y L a j o s segédgond-
nok urak elnöklete alatt. 

A kezdetben nem igen népes közgyűlés első teen-
dője volt a törzskar kiegészítése, mely egy egész évi foly-
tonos szavazás és szavazás után végre sikerült is. Az 
egyházi tanácsbirói székre, mint szintén a megüresült 
pénztárnoki hivatalra Szalay Ferenc n. szokolyi, az al-

jegyzőségre pedig Kálmán Gyula ságvári lelkész válasz-
tattak el. Ez eredményhez részünkről cs^k azon óhajtás-
sal járulunk, hogy az uj hivatalnokok örököljék elődeik 
buzgalmát s munkabíró erejét! 

A tisztikar kiegészítésénél kell azon uj mozzanatot 
is felemlítenem, hogy az e.-megyebeli tanitói testület azon 
óhajtásának, miszerint a tanitói gyárapénztár ezentúl ne 
a lelkészivel közösen, hanem külön kezeltessék, elégtétetett, 
és a tanitói gyámpénztár melletti sáfárkodás Laky Sándor 
ireghi tanitó úrra bízatott, kinek személye elég kezes-
séget nyújthat az illetőknek azon reményre, hogy ő hív-
nek fog találtatni a kevésen. 

Ezután jött az esperesi jelentés, melynek egyes 
pontjai oly annyira élénk vitára adtak alkalmat, hogy a gyű-
lés első délelőttjén maga ezen jelentés minden egyéb tár-
gyat leszorított a szőnyegről. Egyházmegyénk életének egy 
évi képét vázolva, ha némi vigasztalót konstatálhatott 
is e jelentés, de másfelől egyes fekete pontocskákat, 
egyes árnyékos jelenségeket is láthatánk — a fény mel-
lett szemeink előtt elhúzódni. Láttunk egyes egyházakat, 
sőt egyes lelkészeket is, kik elmulasztván megadni is-
tennek, ami az istené, az egyháznak, ami az egyházé: 
az ügyek vitelében való pontatlanság és ügybuzgalom 
hiánya által igyekeztek tündökölni. — Ezekre nézve, 
e r é l y e s h a t á r o z a t o k a t hozott a közgyűlés, 
melyek —- reméljük — nem maradnak csupán a papiro-
son, mint annyi más, istenben boldogult határozataink. 

A tanügyi bizottság elnökének érdekes jelentése, a 
maga beszélő számadataival, általában véve haladást jele-
zett az egyházmegyei tanügy terén. Egyes speciális kór-
tünetek, természetesen, nem hiányoztak itt sem, mint 
nem is fognak hiányzani mindaddig, mig a tankötelezett-
ség nem csupán a türelmes papíron, nem csak az eré-
lyes miniszteri rendeletekben, hanem erélyes közegek által 
a valóságban is, életbe nem lesz léptetve. Különösen 
ismétlő- iskoláink — ha ugyan vannak — még most is 
a kezdetlegesség vajúdó állapotában sinlődnek, vagy csu-
pán a régi vasárnapi iskolák rangjára degradáltattak. 
Minthogy ezek felállítására az egyház nem kötelezhető, 
ez utal a községre, no a község meg szintén utal — az 
egyházra ; és igy interduos litigantes — szenved az ügy. — 
Itt is hozattak erélyes végzések. 

A tanügyi dolgokkal kapcsolatban, emlité st teszek 
a gyönki gymn. tanárikar egy memorandumáról, me lyet 
az egyházmegye, mint egyik fentartó testület, közgyűlési 
elé tárgyalás végett beterjesztett. Az emlékirat veleje az, 
hogy mivel a gyönki gymnasium nem rendelkezik annyi 
pénzerővel, a mennyi az országos középtanodai törvény-
javaslat §-aiban megszabott elégendő számú tanerők előállítá-
sára, ezek illető díjazására ós az intézet törvényszerű 
berendezésére megkívántatnék: hívjuk szövetségesül az 
államot, melynek segélyével ezen pozíciónkat továbbra is 
megtarthatjuk. — A közgyűlés ezen tervezetet tanácsko-
zása tárgyává ezúttal nem tette, mert azon meggyőződés-
ben élt, hogy egy — még csak a javaslat stadiumában 
levő — törvényhez alkalmazkodni korai dolog volna mind-



addig, mig nem az, a törvényhozás retortáján keresztül 
menve, a maga igaz valóságában állhat előttünk. De meg 
nagyon félő, hogy a folytonos pénzhiánynyal küzdő állam, 
megkeresésünkre azt találja mondani: Rózsi, megvetlek! 
Egyébiránt, amikor megjő az idők teljessége, tárgyaltatni 
fog e tervezet, ha sürgős lenne, rendkívüli gyűlésen is. 

A közgyűlési tárgyak közül emlitésreméltó azon 
végzés is, mely — in idea — tán nem a legkorrektebb, 
de a kényszerhelyzet nyomása alatt meg kellett hozni. 
Ugyanis országszerte tapasztalható a hiány elegendő 
számú tanítókban, s nem példanélküli az az eset sem, 
hogy a megüresült tanitói állomások, a tanügy nagy 
kárára, huzamosabb ideig betöltetlen maradnak. Vagy ha 
valamiképen betöltetnek is, mivel hogy szabad a vásár 
s nyitva a pályázat u t ja : egy-egy állomás betöltése négy-
öt üresedést is vonhat maga után, s ekép a gyülekezetek 
és népiskolák tömérdek bajnak és zavarnak lehetnek ki-
téve. — Ezen bajnak — mely proximus ardet —• 
megelőzése tekintetéből kimondotta a közgyűlés, hogy 
i d ő k ö z b e n csak az esetben távozhatik el a feleke-
zeti tanitó egy más állomásra, ha az egyházi év végéig 
alkalmas segédről vagy helyettesről gondoskodik. — E 
határozat tehát nem állja útját senki szerencséjének, 
nem gátol senkit az előnyösebb állomásra távozásban, 
csak illő hatáok és korlátok közé szorítja a divattá vált 
időközi változásokat, melyek nem csak nevelési, de vallási 
tekintetben is ki nem számitható károkat szülnek, lévén 
a mi szegény kálvinista tanítóink egyszersmind kántorok, 
énekvezérek is. 

Örömmel és éljenzéssel fogadta a közgyűlés azon 
jelentést, hogy a nagyszékelyi kisded ágost. gyülekezetnek 
az erősebb német ref. egyházzal, egy évvel ezelőtt tervbe 
vett egyesülése immár bevégzett ténynek mondható, a 
mennyiben a testvéries egyesülésről szóló okmáuy is a 
gyűlés asztalára letétetett. -Üdvözöljük ugy az ágostai 
minta ref. egyházmegyék derék képviselőit, kik tapintatos 
eljárásukkal s valódi protestáns szellemtől áthatottan, ez 
ügyet ily diadalra segiték. 

A közgyűlés többi tárgyai, mint apróbb helyi ügye-
ket illetők, nem érdeklik e lapok t. közönségét s ezért 
nem is fárasztom becses figyelmét ezek leírásával. 

Voltak törvényszéki tárgyak is, mennyiségileg ugyan 
nem sok, de minőségileg — tárgyak szerint — valóban 
elszomoritólag ponderálnak. Legkivált, egy lelkésztársunk 
ellen már több mint egy év óta folyamatban levő krimi-
nális pernek tragikus kifejlése méltán megdöbbentbetett 
minden, egyházát szerető, protestáns embert. Mert ha 
a só is megizetlenül, mivel sózattatik meg ? 

Nem vagyok oly gyöngédtelen, hogy ezen kellemet-
len ügyet szellőztessem, s a nekünk úgyis eléggé fájó 
sebet a közvélemény piacán, közszemlére állítsam. Fátyolt 
reá! Engedje meg szerkesztő ur, hogy a vádaskodás 
helyett inkább résztvevő szívvel kesereghessek e romok 
felett. 

M a r i u s. 

A mármaros ugocsai ref. egyházmegye tavaszi 
közgyűlése. 

A mármaros-ugocsai ref. egyházmegye ez évben Pá-
terfalván tartá közgyűlését ápril 8—9. napjain. April 8-án 
a consistoriális ügyek végeztettek. Másnap nagy gyü-
lekezet jelenlétében tartott istenitisztelettel vette kezdetét 
a gyűlés, mely alkalommal gödónyházi lelkész Csernák 
István kitűnően szónokolt. 

Istenitisztelet után esperes Doktor János kenetteljes 
imával, -Várady Gábor segédgondnok szívélyesen üdvözlő 
s alkalomszerű beszéddel nyiták meg a gyűlést. 

Derék esperesünk egy jelesen szerkesztett kimerítő 
tudósítást olvasott fel, mely egyházmegyénk ugy szellemi 
mint anyagi helyzetét teljesen felöleló. 

A tudósítás nevezetesbb pontjai ezek : 
1. Született a mult 1873. évben a 32 egyházból 

álló egyházmegyében fin emü 380, nőnemű 322; összesen 702, 
2. Meghalt finemü 565, nőnemű 493 ; összesen 

1058. Igy 356-tal több halt el, mint született, mely 
nagy különbséget a mult nyári cholera- ós himlő-járvány 
okozta. 

3. Összeesketett házaspárok száma 215. 
4. Az egyházmegyebeli összes lélekszám, finemü 

7779, nőnemű 7556; összesen 15,335. 
5. Iskolaköteles fiu 1086, leány 972; összesen 2058, 
6. Tanulók száma: fiu 962, leány 793 : összesen 

1755. E szerint 124 fi és 179 leány, összesen 303 gyer-
mek nem iskolázott szegénység, messzelakás stb. okok 
miatt. 

7. Fi- és leány- e g y ü t t e s iskola van 2 7 ; felső 
elemi fi- 3, alsó elemifi- 3; különálló fi- 2, különálló nő-
iskola 5. 

8. Az iskolatanitók osztályzata: 
Kitűnő volt 8, közelkitönő 2, dicséretes 14, közép-

szerű 9, gyenge 5. Két egyházban semmi iskola nem volt. 
Összehangzatos éneklés taníttatott 6 iskolában. 
10. A kölcsönmagtár ereje 447 köböl 21/i véka 

életnemü ; pénzben 2023 frt 46 kr. 
11. Tűzkár ellen 5 egyház nincs biztosítva, 27 biz-

tosítva van stb. 
E tudósítás felolvasása után, melyből rövidség oká-

ért csak a közérdeküeket jegyeztem fel, a közgyűlés szo-
kott ügyei tárgy altattak végig, melyeknek gyors vitelében 
ritka tapintattal járt el az elnöklő segédgondnok. 

A tivadari volt lelkész Gergely Károly szatmári 
tanárrá választatván, a papi aljegyzői hivatalra, melyet 
két éven át kitűnő szorgalommal s ügyességgel folytatott, 
szavazás rendeltetett volt el. A beérkezett szavazatok kö-
zül a gyulai lelkész Ladányi Pál 10, a f.-ardai lelkész 
Nagy Frigyes 10 szavazatot nyertek, a többi szavazat 
tóbbek közt oszolván meg. Az egyenlő szavazatot nyert 
két egyénre nézve uj szavazás határoztatott. 

Ezután a máramaros-tájéki iskolákról 1858—1872. 
juliusíg terjedő kimerítő tudósítás olvastatott fel a „Má-



ramaros" mult évi számaiból. Ebből, valamint a halmi és 
ardai tájókról sok örvendetes tudomást szerzett a gyűlés, 
melyből kiemelendő, hogy a „Néptanítói értekezletek" el-
fogadását az ugocsai egyházak megtagadván, néhány év 
óta lelkészek látják el az értekezletre összegyűlt lelkésze-
ket s isk.-tanitókat, s egyszersmind jutalmakat is tűztek 
ki az iskola körébe tartozó legjobb munkára. Ezt azért 
emlitem fel, mert korlátoltabb anyagi helyzetű lelkészeket 
magunknál nem ismerek. 

A mult gyűléstől idáig meghalt a lelkészek közül 
3, u. m. a. t.-ujlaki h. Ip. N a g y János, ki több éveken 
át főjegyzője vala az e.-megyének, kitűnő szónok, valódi 
genie; a szelid B a d a Károly t.-váraljai, s a szorgalmas 
gazda s hiv pap S z a b ó György, bökényi lelkész. Áldás 
kgyen poraik felett! G é r e s s y Imre viski lp. hosszas 
és makacs betegeskedése miatt végkép lemondott hivata-
láról. A jó reményű ifjú pap lemondását ugy saját egy-
háza, mint az egyh.-megye sajnálkozással fogadta. 

Be hogy örvendetes tárgy fölém ütésével végezzem 
tudósításomat: örömmel jegyzem föl V á r a d y Gábor 
segédgondnoknak alapitó levele tartalmát, mely szerint 
évenkint 60 frtot alapított (már a mult évre ki is fizetett) 
jó tanuló s jó erkölcsű szegény pap s tanitó-fiuk fölse-
gélésére. Áldás koronázza a jószivü adakozót ! Exegit 
monumentum aere perennius. 

Végül megemlítendő, hogy a péterfalvi egyházközség, 
különösen annak elöljárói, mindent elkövettek, hogy ma-
gyar szivélyességöket kimutassák; de irányokban is nem-
csak köszönő elismerés, hanem tettekben nyilatkozott ki-
fejezése történt a hálának, midőn, ha szabad nyilatkoznom 
szerénység sértése nélkül, s-gondnok V. G. 10 ft. a mindig 
és mindenütt áldozó Nánássy L. tanácsbiró 5 ft, Fóris 
István h. tanácsbiró 6 ftot adakoztak a péterfalvi egyház 
tornyának kijavítására. 

Ezek után áldást óhajtok az egyes egyházakra s 
iskolákra s az azokat vezetőkre s boldogítókra. 

Huszt, 1874. május 3. 
M á r a m a r o s . 

Egyházmegyei gyűlés Pápán. 
A pápai ev. reform, egyházmegye ez év május 

6 —7-ón tartá meg közgyűlését Pápán nt. Stettner Iguác 
esperes és tek. Szabó György s.-gondnok urak elnöklete 
alatt. 

Sok és szép mozzanatai, határozatai voltak e gyű-
lésnek, melyek a józan haladás barátjának kebelét őszinte 
örömmel töltik el. 

Csak a közérdekübb határozatokat közlöm. 
1. Esperesünk buzdítása folytán jótékony célra gyűlt 

a mult évben egyházmegyénkben több 200 forintnál^ 
melyből Kun-Ágota közel 100-at kap. A mult sanyarú 
év nálunk a keresztyéni szeretet éve volt. 

2. Egy kis egyházban, Bödögén, mind a lelkészi, 
mind a tanítói hivatal megürülvén, a két hivatal egyesit-

letett s jövőre adminisztrátort nyert 600 írtra menő 
fizetéssel. Elv, hogy a hivatalnok illően dijjaztassék, s hol 
nem lehet, a hivatalok egyesittetnek. A leik. és tanítói 
fizetések emelésének eszközlésére a f. kerület felkóretik. 

3. Kimondatott, hogy jövőre egyházmegyénk a kép-
viseleti gyűlésben választja tisztviselőit. Mely gyülekezet 
nem jöhet, irásba küldheti szavazatát. Sok idő nyeretik, 
az érdekeltség fokozódik, a képviseletnek teljes hódolat 
adatik. 

4. Örvendetes, hogy gyülekezeteink — kettő kivételé-
vel — tartozásaiknak eleget tettek. A k ttő is szigorúan 
szorittatik kötelessége teljesítésére. Rosz kovász nem kell. 

5. Tanügyünk emelése végett felállíttatott a körlei-
készet újra, pontos jelentés feltétele mellett. 

6. Egyházmegyénk, mint a koronkénti tisztválasztás 
hive, kívánja, hogy jövőre az egyházkerületi tisztviselők 
is választás alá jöjjenek időnként. Ez indítvány felkül-
detik. 

7. Tanácsbirák lettek: Körösi Sándor jogtanár, 
Barát Ferenc főisk. pénztárnok, Ballá Gábor teveli lelkész. 

Volt még sok ügy és tárgy, de kevésbbé közérde-
kűek levén, azokról hallgatok. 

S z e k e r e s M i h á l y . 

Külföldi egyház és iskola. 

Eredeti levél. 

N. t. szerkesztő u r ! Ha szolgálatot teszek vele, 
bátorkodom becses lapjában a nagytudományu berlini 
tanárnak, dr. Casselnek Bécsben tartott előadásaiból csak 
egy rövid vonás számára helyet kérni. 

Az emiitett tanár ugyanis, mint egy buzgó apostol 
járja be a német világ nevezetesebb városait, s ugy szól-
ván váratlanul lepi meg a kíváncsi közönséget oly dol-
gokkal, melyek a sziv nemesítésére nem mulaszthatják 
el jótékony hatásukat. A mező, a melyen hatni kíván, a 
v a l l á s m e z e j e ; minden szava — nem tulzom a dol-
got — valóban aranyat ér ; mert észből észhez, szívből 
szívhez szól. 0 a huraanismus álláspontján áll, de az ág. 
hitv. ev. zászló alatt küzd s a keresztyénségnek magasz-
tos eszméjével hódit. Valódi Pál apostol, ki hűn ragasz-
kodik hallgatói értelméhez és felfogásához! — De a 
nagy nem szorul gyenge tollam magasztalására! 

Az emiitett tanár midőn második előadását a ke-
reskedelmi akadémia nagy termében tartá, köztudomásra 
adta, hogy f. hó 19-én ő fogja az ág. hitv. ev. templomban 
tartani a prédikációt; épen azért felekezet különbség 
nélkül tódult a közönség a templomba, mely ép oly zsú-
folásig volt telve, mint az érintett akadémiai terem 17-én 
estve8 órakor, hol „a bolygó zsidóról" (der ewige Jud) ér-
tekezett. De erről szólni nincs szándékom. A mint az 
ének elhangzott, minden szem a szószék felé volt irá-
nyozva, s kiki kíváncsian várta megtudni: váljon a nagy 
szónokot, vagy az elhírhedt mély gondolkozót fogja-e hal-



lani. Szónokunknak már a szószéken történt megjelenése 
világosau mutatta, hogy Ő nem a formalismus embere, 
de hogy beszéde tartalomdus leend, azt mindenki hitte s 
hitében senki nem csalatkozott. 

Fohászul: „Az atyának kegyelme stb.a mondatot 
vette, s ennek elmondása után a lehető egyszerűséggel 
mondí: „mai beszédem alapjául fog szolgálni: Ezékiel 
„Il-ik fejezete;" de elolvasta a Ill-ik fejezetből is a 12 
első verset. Az egész beszédet a lehető legnagyobb figye-
lemmel kisértem, belőle sokat feljegyeztem, de fájdalom, 
mind leirni nem voltam képes; azért csak jegyzeteim 
nyomán szabadjon annak vázlatát adnom. A formát ille-
tőleg az egész beszéd a fokozás szabályaira volna vonható; 
de a szigoiu szabályosságtól egészen függetlenül járt el 
szónokunk, tehát a vázlatot sem öltöztethetem formába. 

Az alapigék felolvasása után kissé halkan kezdve, 
de utóbb a legnagyobb tűzzel ecsetelte a szónok azon 
viszonyokat s körülményeket, a melyek között élt a zsidó 
nemzet akkor, midőn a próféta kiküldetett isten által 
prédikálni. Elmondta a nép akkori Ínségét, nyomorát, az 
elharapódzott pártoskodást, beszólt a zsidó népnek üldöz-
tetéséről. A próféta mindenütt személyesen nem volt — 
folytatá - de mégis jól tudta a veszély és baj okait, 
forrásait. Most tehát kiküldetik, hogy azt orvosolja, a 
bajok forrásait dugja be, a veszélyt háritsa e l ! E nagy 
munkához erélylyel, elszántsággal, önfeláldozással fog ; 
számot vet magával; látja, mily kemény szivü és meg-
rögzött emberekkel kell csatára szállania: d e é r z i 
i s t e n i h i v a t á s á n a k i s t e n i s é g é t ; azért akár 
hallják, akár nem hallják, mind azzal nem törődik. Ha 
elfordulnak, utánok megy ; ha befogják füleiket, hangosan 
kiált, de nem tágit; csúfolásukat nyájasan fogadja ; ül-
dözőit nem üldözi; ha azok engedetlenek az Ur törvényé-
nek, ő annál inkább óhajtja azokat megtartani. Az elébe 
tárt levelet, mely nyögés és jajgatással vau tele, elnyeli, 
azaz azok okait kutatja, s a hol látja, ostorozza szavaival 
s fenyegeti isten haragjával a hűtleneket; szóval, a jó 
próféta el nem fárad, soha el nem apad életet adó ta-
nítása. 

De nemcsak nem hallgatják s elfordulnak tőle; 
nemcsak gúnyolják és üldözik, hanem előtte hízelegve 
is megjelennek s mondják neki: ime mi jól ismerjük 
szép tehetségeidet, fáradhatlan munkásságodról is meg 
vagyunk győződve; de te mégis hiába teszesz bármit 
is, mert mi mégis csak a gonosz, az istentelen nép ma-
radunk, — s ha te ez uton tovább munkálódol is, mi 
üldözünk, gunyolunk, csúfolunk, megvetünk s bántalmak-
kal illetünk tégedet. Azonban nekünk, mondják ők, épen 
ilyen emberre van szükségünk; jöjj! használd fel tehetsé-
geidet a mi céljainkra s akkor nyitva előtted a világ 
tisztelete, első rangra fogunk juttatni, ezrek fognak előt-
ted szolgálatra állani: jer, kövess bennünket, lépj a mi 
társaságunkba! De a valódi próféta fájdalommal fordul 
el, sőt tanítására alkalmul használja fel e szavakat, s to-
vább küzd az igazság mellett, nyugodt lélekkel szenvedi 

az üldözéseket, isten akaratjának megfelelő irányban tör-
tént munkásságának tudatában. 

S e fáradozásainak jutalma, hogy a megett levél 
keserű tartalma megédesítette száját mint a méz! Erős 
arcával, kemény homlokkal áll mindennek ellent, a mi 
rosz; nem fél, nem retteg, nem fárad ki soha, mert 
tudja, hogy az Ur homlokát olylyá tette, mint az adamás, 
mely erősebb a tűzkőnél. 

Valyon kik vagyunk mi? — kérdi végre a szónok. 
Vannak köztünk most is lelkes próféták, kik mindent 
képesek feldáldozni — de mint mindig, — számuk kevés. 
Vannak — fájdalom — nagy számmal, kik a zsidó 
nép megrögzött gonoszságának hü képmásai! De még nem 
késő ! . . . hallgassa kiki a lelkes próféták szavait! . . . 
sőt törekedjék azoknak valóban nehéz feladatát, ámbár 
csak pártolása által, könnyíteni. Mert valóban nagy fel-
adat jó prófétának — jó lelkésznek — lenni! 

Ha eme rövid vázlat helyett az egészet adhatnám, 
örömmel hivnám fel, legalább fiatalabb próféta társaimat, 
annak olvasására; de igy csak ennyivel kell megelégednem 
s nem marad más hátra, mint sajnálatomat kifejeznem 
a felett, hogy nem áll módomban azon épületes beszédet, 
különösen mint emiitóm fiatalabb prófétatársaimnak oku-
lás végett bemutathatni. De talán e rövidke vázlat is 
világot vet némileg azon kebel vallásos melegére, mely 
dr. Casselt valódi hatásos, gyújtó, lelkesítő szónokká teszi. 

Bécs, 1874. april 19. 
T u r c s á n y i G y u l a . 

Franciaország. — E g y u j r e f o r m , e g y h á z 
L y o n b a n . Mint a fra cia egyházi lapok irják, Lyon-
ban egy uj ref. egyház s illetőleg templomépítés vált 
szükségessé ; mert a megszaporodott hivek számára a még 
1804-ben istentisztelet tartása végett épített templom ma 
már a célnak többé nem megfelelő. A templom a Rhone 
jobb partjára terveztetett, s iskola és más melléképüle-
tekkel mintegy 400,000 frankba kerühie. A plánumok és 
alaprajzok készek — csak még a pénz hiányzik. Az egy-
háztanács legutóbbi gyűlésében elhatároztatott, hogy a 
község minden tagjaihoz egy körözvény intéztessék segély-
adás és uj kötelezettségek felvállalása végett. S egyszers-
mind itt remény fejeztetett ki, hogy az állam, valamint a 
város is járulni fog a közköltségekhez. 

— A v a l l á s o s t á r s u l a t o k é v i k ö z g y ű -
l é s e folyó hó 19 én veszi kezdetét Párisban, és szokás 
szerint egy egész hétig s néhány rákövetkező napig fog 
eltartani. 

Olaszország. — P á t e r G r a s s i p o l g á r i 
h á z a s s á g a . Garibaldi ismeretes tábori káplánja, a 
szerzetes rendjétől az evang. egyházhoz tért páter Grassi 
közelebb házasságra lépett bizonyos Annunciata Gavagnoli 
hölgygyei. A házasság polgárilag köttetett a római kapi-
toliumban, hol Gavazzi és Carnelli, szintén kilépett bará-
tok voltak a tanuk. 

Folytatása a mellékleten. 



P a l e s t i n a . — Á r v a h á z J e r u z s á l e m b e n . 
Ezelőtt tizenkét évvel, midőn Syriában a keresztyének kö-
zött nagy járvány uralkodott, Jeruzsálemben egy syriai 
árvaház alapíttatott. Azóta Schneller igazgatósága alatt 
és a Chrischona-missiótársaság pártfogása által fennáll. 
Ide Syria, Paíestina és más keleti tartományokból vesz-
nek föl árvákat, még pedig — ami figyelemre méltó — 
tekintet nélkül, hogy miféle felekezethez vagy valláshoz 
tartoznak. Az ápolás egészen ingyenes, és evangelikus 
alapból fedeztetik. Az első évben 10 árva ápoltatott; 
ma pedig valami 80-ra megy föl azok száma, kik mind-
nyájan európaisan vannak öltözve és nevelve. Alsóbb és 
felsőbb osztályokban taníttatnak. A tanítás arabul és né-
metül foly, s az isteni tisztelet és vallás-oktatás mellett 
az alsóbb nevelés rendes tárgyait öleli fel. Ezenkívül a 
növendékek még a földművelésben és mesterségekben is 
oktattatnak. 

Ű j H o l l a n d i a . — A m i s s i ó t e r j e d é s e . A 
moraviai missionariusok ezen országban, igaz, nem gyor-
san, de biztosan haladnak előre. Spieseke missionarius 
kevéssel ezelőtt Eben-ezer-ben egy uj menházat alapí-
tott azon benszülött gyermekek számára, kiket a pogányság 
kóbor és nyomorúságos helyzetéből megmenthet. Ezen 
intézet már 20 leányt és 5 ifjút számlál, kik egy ke-
resztyén házaspár vezetése alá helyeztettek. Jelenleg a 
nevezett állomáson mintegy 90 benszülött és 20 fehér 
van megkeresztelkedne. 

Dé l -Amer ika . — Az A m a z o n - v i d é k i m i s -
s i ó r a a délamerikai missió-társaság két ágensét küldötte 
ki, hogy ott a missiót megkezdjék, még pedig az Amazon 
partján, távol annak torkolatától. Ezek az anglican püs-
pökség felügyelete alá helyeztettek, melynek Dél-Amerikában 
már székhelye van. 

Dél-Afr ika . — E g y u j m i s s i ó i á l l o m á s 
T a m b u k k i b a n. Hartmann, egy morvái missionarius, 
nem rég egy utat tett, hogy Stokwe főnökkel értekezzék 
az iránt, miszerint a tartományából engedjen át egy 
helyet missiói állomás felállítására. A dolog oly jól ütött 
ki, hogy azonnal a működéshez lehetett fogni. A főnök két 
tanú erősítésével az engedélyre nézve egy aktát állított ki. 
Miután ezt megtette, ajándékul egy öltözet európai ruhát 
kért, „melyet — írja a missionarius — én ilyen tanúsí-
tott jóakarat és nemeslelküség után, nem tagadhat-
tam meg." 

Nyugot -Af r ika . — E g y e l v e s z e t t m i s s i ó i 
á l l o m á s v i s s z a á l l í t á s a . A Gaboon partjain levő 
amerikai missionariusok a nangeDge-i állomást, mely a 
folyam két ágának összefolyásánál fekszik, 8 órányira an-
nak torkolatától — el kellett hagyniok. Azt ők most is-
mét visszaállították s ügyességüknek lehet köszönni, hogy 
az evangeliom ezen helyeken hirdettethetik. Több király 
vagy főnök fejezte ki abbeli kívánságát, hogy szeretnék 

is, miszerint a téritők alattvalóik oktatására szentelnék 
magukat, s ígérték, hegy őket ebben tehetségük szerint 
gyámolítani fogják. 

Kalifornia. — A c h i n a i n ő k e v a n g e l i -
z á i t a t á s a. A chinai nők azon száma, kik férjeiket Ka-
liforniába követték, elég nagy arra nézve, hogy az evan-
geliomnak nekik való predikáltatása felől gondoskodás 
történjék. Evégett néhány st.-francesco-i nő egy „A csen-
des déli tenger részére alakult nö-társaság"-ot alapított, 
mely összeköttetésben áll az episcopális methodista 
missio-társasággal. A nő-társulat első ágense : Templeton 
asszony, már az eredményről tudósítást küldhetett. Szerinte a 
chinai nők általában eléggé megnyerhetők s készek, hogy 
komoly beszélgetéseket folytassanak, és háládatosak azon 
részvét iránt, mely az ő szellemi jólétük előmozdítására 
irányul. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Az ágost. h i tv . bányakerület f. hó 12-én tartotta 

a pesti evang. egyház nagy termében újonnan választott 
főfelügyelőjének, R a d v á n s z k y A n t a l zólyomme-
gyei főispánnak beigtatási ünnepélyét. A szép számmal 
összesereglett közgyűlési tagok előtt a főfelügyelőségről le-
mondott b. P o d m a n i c z k y F r i g y e s üdvözölte 
rövid, de meleg beszédben utódját, és átadta neki a főfel-
ügyelői pecsétet. Ezután Radvánszky Antal ur, kinek 
családjából már négyen ültek a főfelügyelői székben, — 
a lapunk elején közlött nagyérdekü beszéddel elfoglalta 
székét, majd S z e b e r é n y i G u s z t á v superintendes 
ur által, ki lelkes beszédében a Radvánszky-család érdemeit 
elősorolta, melegen üdvözöltetett. A közgyűlés pedig elha-
tározta, hogy Radvánszky A. ur beszédét egész terjedel-
mében jegyzőkönyvbe veendi s kinyomatja. 

* Derecskérő l a „Debrecen" következő tudósítást 
hozza : Reform, egyházközségünkben mai napon tek. F é-
n y e s Károly egyházmegyei tanácsbiró s tiszt. K u n 
László m.-pályi ref. lelkész urak, mint egyházmegyei kül-
döttek jelenlétében s felügyeletük alatt történt lelkészvá-
lasztás eredményéről van szerencsém Ígéretemhez képest 
értesíteni a tisztelt szerkesztőséget. A főtiszt, egyházke-
rületi közgyűlés ide vonatkozó határozata szerint a lelkész-
választásra nézve szükséges átalános szavazattöbbség az 
első izbeli szavazás alkalmával, midőn t. i. B í r ó Antal 
160, L á p o s y János 85, B i k i Károly 47, B o r u z s 
Lajos 26, G y ö g y ö s y Sámuel 16 szavazatot nyertek, 
ki nem tűnvén, az aránylag legtöbb szavazatot nyert 3 
egyén között ujabb szavazás eszközöltetett, s ennek foly-
tán B i r ó Antal 252, L á p o s y János 75, B i k i Károly 
11 szavazatot nyervén, B i r ó Antal jelenleg szikszói ref. 
lelkész lett nagy többséggel m e g v á l a s z t o t t l e l -
k é s z ü n k . 

Biztos értesülés szerint kitűnő lelkészt, s egyszers-
mind derék, tudományosan képzett férfit nyerendünk benne. 
E választás tehát ref. egyházunkra nézve szerencsésnek 
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mondható. De azért nem lehet őszinte kifejezést nem ad-
nunk Láposy János ur, mint közel 3 év óta egyházunkban 
szolgáló s terhes hivatalát hiven s becsületesen betöltött 
időközi lelkészünk iránti elismerésünk s hálás érzelme-
inknek is; s miként örömmel és legjobb remónynyel várjuk 
körünkbe a megválasztott uj lelkészt — ugy Láposy 
János urat egyházközönségünk jó emléke, részvéte s áldása 
fogja kisérni. 

* A m a g y a r k a t h o l i k u s püspöki kar a középta-
nodai törvényjavaslat tárgyában f. hó 5-ikén Budapesten 
értekezletet tartóit, melyből a kormányhoz egy emlék-
iratot intézett. 

* Gyász je len tés . Özv. Nánási Fodor Pálné szül. Pol-
gár Karolina ugy maga, mint leánya Karolina, özv. Bodoky 
Károlyné és gyermekei, — Nánási Fodor Pál és neje Geyer 
Zsófia és gyermekei, — Ida hajdon leánya, — Nánási 
Fodor Károly és neje Mezei Eózsa s ezeknek gyermeke 
— fájdalomtelt szivvel jelenti felejthetlen férje, illetőleg 
édes és nagy atyjuk N á n á s i F o d o r P á l nagyharsá-
sányi lelki sz, Baranyamegye volt esperese s egyházkerü-
leti tanácsbirónak folyó hó 9-én d. e. 10 órakor 5 heti 
szenvedés folytán végelgyengülésben élte 67-ik, boldog 
házasságának 38-ik, lelkészségének pedig 42-ik évében 
történt gyászos kimultát. Földi részei f. hó 11-én d. u. 
2 órakor a nagyharsányi sírkertbe tétetnek örök nyuga-
lomra. Áldás és béke poraira ! *) 

IRODALOM. 
U j a b b k i a d v á n y o k. 

A mult hét folytán oly sok könyv és folyóirat 
küldetett be szerkesztőségünkhöz, hogy ez alkalommal 
elég lesz azoknak csak cimeit is elősorolnunk, valamint a 
füzetek tartalmát közlenünk, s közülök a kiválóbbaknak 
rövid ismertetését a jövő hetekre vagyunk kénytelenek 
halasztani. 

Rá t l i Mór kiadásában megjelentek: T ö r t é n e t -
í r ó k é s a t ö r t é n e t í r á s . Csengery Antaltól. Cabi-
net-kiadás. 314 lap. Ár a 2 ft. 40 kr. A m a g y a r o r -
s z á g g y ű l é s e k t ö r t é n e t e . Irta Dr. Fraknói Vil-
mos. Első kötet. 1526—1536. Nagy 8-rét. 236 lap. Ára 
2 ft. 80 kr. A d e d u c t i v és i n d u c t i v l o g i k a 
r e n d s z e r e mint a megismerés elveinek és a tudomá-
nyos kutatás módszerének előadása. Irta Mill J . Stuart. 
A eu. tud. akad. megbízásából fordította Szász Béla. 3-dik 
füzet. 289—432 lapig. Ára 1 ft, M ü l l e r M i k s a 
fölolvasásai a nyelvtudományról. A m. tud. akad. megbí-
zásából fordította Steiner Zsigmond. 3-dik és utolsó 
füzet. 273—448 lapig. Á r a i ft. A z ó k o r t ö r t é n e t e . 
Irta Duncker Miksa. A m. tud. akad. megbizásából ford. 
Jónás János. 3-dik füzet. 289—432 lapig. Ára 1 ft. A 

*) Kérjük az illetőktől a boldogult bővebb nekrologját. 
S z e r k. 

r ó m a i k t ö r t é n e t e . Irta Mommsen Tivadar. A m. 
tud. akad. megbizásából ford. Toldy István. 2-dik füzet. 
1 4 5 - 2 8 8 lapig. Ára 1 ft. G ő t h e é l e t e . Irta Lewes Gy. 
H. A m. tud. akad. megbizásából ford. Szász Károly. 
3-dik füzet. Ára 1 ft. Ezzel befejeztetett a muuka 1-ső 
kötete s ugyané füzetben veszi kezdetét a 2-dik kötet. 
1874. VIII. t ö r v é n y c i k k a métermérték behozataláról. 
8-rét. 12 lap. Ára 20 kr. A m. kir. m i n i s t e r i u m r e n -
d e l e t e i n e k g y ű j t e m é n y e . 1873. folyam. 10-dik 
(utolsó) füzet. Az 1873-ik évi rend. gyűjteményéhez tárgy-
mutatóval. Ára 50 kr. 1874. évi folyam. Ára 40 kr. 

A Franklin-társulat kiadásában megjelentek: 
H o g y a n b o l d o g u l u n k ? Irta Dr. Mathews Vilmos. 
Fordította és megjegyzésekkel ellátta Poligén. A „Kis 
Nemzeti Muzeuui" cimü vállalat 23. és 24. kötete. Két 
kötet. Ára 50—50 kr. V e z é r c s i l l a g o k vagyis ve*̂  
lós mondatok és költői gondolatok honi és külföldi remek-
irók müveiből. Második bővített kiadás. Ára 2 frt. G y a -
k o r l a t i u t m u t a t á s az eperfa- és selyem-hernyó-
tenyésztésre. Irta Áron Edrf. Második kiadás. A „Falusi 
Könyvtár" cimü vállalat 11-dik füzete. Ára 50 kr. A 
n a g y a p ó e l b e s z é l é s e i . Irta Tóth József. Egy szí-
nezett képpel. Csinos kemény boritókban. Ára 1 frt. 
40 kr. V i l á g t ö r t é n e l e m rövid előadásban. A leg-
újabb történeti könyvekből tett jegyzetek nyomán képezdék, 
polgári- és felső leányiskolák számára irta Vasvári Benő, 
tanár. Első kötet. Ó-kor. Ára fűzve 60 kr. N é m e t 
n y e l v t a n közép-, reál-, polgári iskolák, képBzdék stb. 
számára és magánhasználatra Irta Gráf Jakab kolozsvári 
ref. főtanodai tanár. Első rész. Ára 80 kr. 

Táncsics Mihály müvei. 1-ső kötet: Bordács Elek, 
a gyalog árendás. Erényképek szerelmes levelekben. Géci 
és Mezősi mint erényhősök. A hontalan leány. 2-dik 
kötet: Pazardi Tóbiás. Bogdán unokája Laura. Erős hit. 
A napszámos, ü t i rajzok. Végszó. 3-dik kötet: Tordai 
Endre és az oklevelek. Tanitó és tanítványának beszélge-
tése. Férfiúi szépség. Gyöngét égek. Bárcsak pap lenne. 
Repülő sült galambok. 8-dik kötet: Hit, papok, pápák. 
12-dik kötet: Hunnia függetlensége. Nyilatkozat Széchenyi 
István gróf „Két garas1' cimü müvére. — Előfizetési ár Tán-
csics összes müveire 20 ft. Négy részletben is előfizethetni 
5—5 írtjával szerzőnél, Budapesten tömőutca 2. sz. a. 

Egyházi beszédek. Irta Fejes István, sátoraljaúj-
helyi ref. lelkész. 1-ső füzet. Ára 2 ft. 

A közönyrő l . Irta s a deési ev. ref. egyházmegy. 
1874. márc. 22-kén tartott papi és tanitói értekezletén 
felolvasta esperes Almási Sámuel, s huszonöt évi espe-
ressége emlékére kiadták az egyházmegye tagjai az öz-
vegy-árvaintézet javára. Kolozsvárit, Ára ? 

Jesszika lege lső imája, Kilenc képpel. Fordította 
németből F. L. Kapható Hornyánszky Viktornál. Ára? 

A Budapesti Szemle 9-dik száma. Ára 2 frt. 
Tartalma: Szerbia és a forradalom kezdete. K á l l a y 
B é n i . Voltaire. B o d n á r Z s i g m o n d . Az orosz had-
járat Khiva ellen. V á m b é r y Á r m i n . Stuárt Mill 



önéletrajza. Laugel Ágost után y.—t. A drágakövek az 
1873-diki bécsi világtárlaton. S z a b ó J ó z s e f . A pá-
risi mai hírlapok. A Cornhiil Magazin után B e l é n y e s i 
G á b o r . Költemények : A sellő. G u 1 a i P á l . Élő emlék 
Gőthe után S z á s z K á r o l y . Mesék. G r e g u s s 
Á g o s t . A legújabb magyar lyra. —p. Angelo de 
Gubernatis ujabb müvei. G r ó f K u u n G é z a . Értesítő:' 
Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. A. L, György 
E. Angol államférfiak és szónokok a jelenkorból élet- és 
jellemrajzokban. P. Á. Kriesch J . A természetrajz elemei. 
Bernhard v. Coíta: A jelen geologiája. S z a b ó J ó z s e f . 
Jókai M. A holt költő szerelme. 

A Tanügy 5-dik füzete. Tartalma: Iskolai iro-
dalmunk érdekében. K i r á l y P á l . A magyar időszaki 
paedagogiai sajtó 1868-ig. K i s s Á r o n . A női iparos-
oktatásról. W e b e r S a m u . Az uj gymnasialis taDtervja-
vaslat. Dr . K I ei n m a n n M őr . A rajzoktatás reformja 
Ausztriában. L a n d a u A l a j o s . A gymnasiumok termé-
szettani gyűjteménye Ausztriában. S. R. Az egyetemi 
fölvételi vizsgálatok. S. Zs. Az iskolai könyvek Oroszor-
szágban. Baden főhercegségben 1873. nov. 8. uj tanár-
vizsgálati rendszabály. A tanitóhiány megszüntetése érde-
kében. L e d e r e r Á b r a h á m . Irodalom: Az iparos-
oktatás Bajorhonban. D r . C s á s z á r K á r o l y . Die Re-
form der Lehrerseminare. G y ö r g y A l a d á r . Urbis 
Romae visi illustres. K o m á r o m y L a j o s . A latin 
verstan alapvonalai. S c h i l l S a l a m o n . Az ember 
rendes mibenlétéről. Verebélytől. Yölkerkunde. D r . G o 1 d-
z i h e r I g n á c . Vegyes: Egy mult századbeli gymnasialis 
statistika. A bajor iparos iskolák, reálgymnasiumok és 
Industrie-Schule-k. Az olasz parlament. A bajor gazdasági 
továbbképző iskolák. 

E r d é l y i Muzeuin 4-dik száma. Tar ta lma: Köny-
vészeti adatok a classika philologia történetéhez hazánk-
ban. S z a m o s i J á n o s . Toldalék ehhez. B a r t a l A n -
t a l . Az erd. muzeum-egylet 1874. márc. 12. tartott 
közgyűlésén a muzeumi gyűjtemények állapotáról tett je-
lentések. „Történeti Lapok" ismertetése- Muzeumi gyűjte-
mények gyarapodása márciusban. 

U ^ ^ H i b a i g a z i t á s . Steinacker Gusztáv ur hibaigazítást 
küldött be hozzánk, mely szerint az általa kiadandó 
Anthologia ára nem 1 frt 50 kr., amint lapunk 17-dik 
számában jelentve volt, hanem 2 f r t 50 kr. 

Szomorú történet. 
A közelebb mult április hó első, s március hó 

utóbbi fele hazánk némely pontjain felettébb szomorú em-
léket hagyott maga után. Alig volt nap a nevezett idő 
alatt, hogy a lapok néhány nagyobbszerü tűzesetről ne hoz-
tak volna tudósítást. Egy községnek hol fele, hol har-
mada néhány szerencsétlen óra lefolyása alatt semmivé 
lett. Egy ily sújtó csapás érte a többek között a komá-
romi ref. egyházmegye egyik községét is, K i s u j f a l u t , 
hol március hó egyik napján tűz ütvén ki, a dühöngött 

vihar következtében — néhány ház kivételével — az egész 
község lángok martalékává lőn, s fájdalom, a lelkészi és 
tanítói lak is, kivált ez utóbbi be is égve, romokban he-
ver, „és a becsületes agg lelkész — mint tudósítónk irja 
— 40 éven át gyűjtött keresményétől, saját és családja 
öltözékétől, sőt még könyveitől is megfosztatva, könyező 
szemekkel s tört szívvel, egyedül istenben bizva áll a 
romok felett." 

Az illető t. esperes ur felfogván e szánandó hely-
zetbe jutott agg lelkésztársáuak ügyét, megtalálta azon-
nal segélytgytijtő levelével az egyházmegyeboli lelkésze-
ket, kiktől azonbau alig gyűlt össze 25—30 frt, melyen 
4—5 pozsonyi mérő búzát talán vehet az agg lelkész, 
hogy épen éhen meg ne haljon, de ez által a bajon 
távolról sincs segítve. Hogy az illető megyebeli lelkész-
társak nyújthattak volna-e bővebb marokkal segélyt a 
koldusbotra jutott öreg collegának ? nem akarjuk fesze-
getni. Meg van most a maga baja minden embernek, 
még a jobb sorsban lenni látszónak is, s épen azért 
tudósítónk keserűen satyrikus sorait félretettük. De azt 
érezzük, hogy ma, a humanismns szellemétől áthatott, 
s a testvériség jelszavát oly sűrűen hangoztató korban 
önhibája nélkül koldussá lett szolgatársunkat a nyomor 
közepette hagyni, s 40 évi hü, becsületes fáradozásai után 
a koldusbottal kezében bocsátani sirja felé nem lehet, 
nem szabad. A jótékonyság szellemén kivül hisszük, hogy 
felébredt s működik bennünk a k a r s z e l l e m s a 
szorosabb értelemben vett testvériség érzete is már oly 
fokig, hogy egy szolgatársunk segélykérő szavait meg-
értsük, s a szerencsétlent összetett filléreinkkel a nyo-
mor széléről kiragadjuk. 

Tisztelt lelkésztársak ! Ti tudjátok legjobban, hogy 
egy csekély jövedelmű családapának mily nagy munkájába, 
mily önmegtartóztatásába kerül öregsége napjaira, s csa-
ládja biztosítására valamicskét megtakarítani. Ezen emiitett 
szolgatársunk 40 év óta gyakorolta ez erényt, 40 éven 
át nélkülözött, 40 éven át takarékoskodott: és most egy 
pár óra alatt teljesen megsemmisíttetni látta egész élete 
fáradozásainak anyagi eredményét, és most megtört test-
tel és lélekkel ott áll, hol 40 évvel előbb, azon különb-
séggel, hogy most már nem csak maga koldus, de azok 
is, kikért négy évtizeden át küzdött, fáradozott. Nagyon 
erős csapás ez egy emberre ! Kárát nem pótolhatjuk, 
hosszas becsületes munkával szerzett keresményét vissza 
nem adhatjuk, de némileg segíthetünk rajta s családján, 
enyhíthetjük némileg fájdalmát. 

Legyen szabad azért a t. lelkészeket-, egyházunknak 
a jótékony adakozásokra kész szivü egyes tagjait (elkérni, 
s a szerencsétlen agg lelkésztársunkat tettleges részvé-
tükbe ajánlani. Sokan vagyunk, és ha csak fillérekkel jö-
vünk is segíteni, jelentékenyen segíthetünk ; s szívből jövő 
adományainkkal nem csak a koldusbotot veszsztik ki egyik 
tiszteletes szolgatársunk s családja kezéből, de egyszers-
mind a keresztyónségben rejlő humanismusnak, s a kö-
zöttünk is éledező kar-szellemnek s testvériességnek egy 
szép sugarát vetjük egy becsülettel folytatott élet alko-
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nyodó napjaira ; s tetteink által viszhangoztatjuk az Urnák 
egykor Ézsaiáshoz intézett eme szavait: „Ne félj én szol-
gám, én szerelmesem, kit én választottam ! mert vizeket 
töltök ki a szomjúhozóra, és a szárazra vizet eresztek ; 
kitöltőm lelkemet a te magodra, és az én áldásomat a 
te csemetéidre, és virágozandnak, mint a füvek közt a 
virágok, s mint a fűzfák a folyó mellett." (Esai. 44, 2.) 

A s z e r k e s z t ő s é g részéről az adakozásokat 12 
fttal megkezdjük, melyet a napokban már az illető helyre 
el is küldöttünk. S z e r k. 

ADAKOZÁSOK. 
Az utolsó kimutatás óta alólirottnál az „Országos 

protestáns árvaházra" következő adakozások folytak be: 
Az első hazai takarékpénztár 200 frt, Gebhardt, 

született Kriszt Magdolna asszony hagyománya 1000 fr t , 
Fogler, született Madarász Róza asszony hagyománya 1000 
frt, a Pollák Adolf-féle hagyomány gondnoksága földteher-
mentesitési kötvényekben 200 frt, a fővárosi takarékpénz-
tár 50 frt, a lajosfalvai ág. hitv. egyház 3 frt. Két 
„atyátlan és anyátlan árva" Tót-Komlósról 5 frt, Tornyai 
Schossberger Simon Vilmosné asszony szőllődézsmavált-

sági kötvényekben 1000 frt, Lingl Ferenc ur Pesten 
2 frt, Horváth József bogdásai lelkész ur 33 kr., Csire 
István, nagy-bajomi ref. lelkész ur 4 frt, az eőri-szigeti 
ev. gyülekezet 5 frt, Nagy Sándor, dunaföldvárí evang. 
lelkész ur 2 frt 25 kr., Bán József, nagy-zerindi ref. 
lelkész ur 1 frt, Ádám József, szeremlei lelkész ur 14 
frt, a debreczeni egyházmegye 20 frt, Nagy Gáspár ur 
Érkörtvélyesen 1 frt 50 kr., Bérczy Pál, nagybányai ág. 
hitv. lelkész ur 8 frt, Odor József kis-dobszai ref. lel-
kész ur 1 frt. Janis Tódor, halló-lomniczi ág. hitv. lel-
kész ur 1 frt 35 kr. 

Hornyánszky Viktor, mint az „Országos protestáns 
árvaház" pénztárnoka. 

Szerkesztői mondanivalók. 
György Aladárnak a „Hon" 100-ik számában közzé-

tett támadó cikkére hozzánk beérkezett válaszokat jövő 
számunk együttesen hozandja. Valamint a vértesaljai tu-
dósítást is azon számra kellé hagynunk. K. Gy. urnák 
Velencén. Nagyon köszönjük, de megbocsát, ha lapunk 
szük tere miatt pár hétig késünk; valamint a többi cik-
kek t. közlőitől is ezen hibánkért bocsánatot kérünk. 

S z e r k. 

H I R D E T É S E K . 
Sopron sz. kir. város közönsége, a helybeli hitfelekezeti jelleg nélküli német-magyar tannyelvű 

3 osztályú felsőbb leánytanodájánál, az 1 8 7 4 / 5 tanév kezdetével, két rendes tanitói állomás, jelesül a 
nyelvtani ós történet tani, ugy a mennyiségtani és természettudományi (természetrajz, természettan és vegy-
tani) csoportra leend betöltendő. Ezen állomásokkal 8 5 0 ft évi fizetés, 8 5 ft szálláspénz és öt ízben 
75 ftnyi öt évenkénti fizetési pótlék, ugy a városi szabályzat szerinti nyugdíjazás van összekötve. A 
megválasztott tanítók a népiskolai törvény határozatainak, ugy a felsőbb leánytanodára nézve fenálló 
és jövőben megállapítandó városi szabályoknak magukat alávetni tartoznak, egyébiránt fentartatik egy 
próbaév feltétele, ugy a tanitó részéről a tanintézettől megválni akarás esetében évi felmondás 
követeltetik. 

Pályázni kívánók felhívatnak, miszerint életkoruk, a magyar és német nyelvben tökéletes jártasságuk, 
előirt felsőbb népiskolai tanképzettségük, s eddigi alkalmaztatásuk kimutatása mellett, folyamodványaikat 
Sopron sz. kir. város közönségéhez f. é. junius hó 30-ig küldjék be, megjegyeztetvén még, llOgy az 
igazolt középtanodai tanképzettség kiváló tekintetben részesit. 

Sopron sz. kir. város közönségének 1 8 7 4 . april 15-én tartott közgyűléséből. 2 — 3 . 

P f e i í e r F e r d i n á n d könyvárus bizományában Budapesten megjelent és kapható: 

Egyházi beszédek. 
I r t a : S z i l á d y JáfíOS ref. lelkész. 

1-ső füzet. Ára 1 f r t 6 0 k r . 2 — 2 . 

Felelős szeikeBztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Mór. Főmunkatárs: f a r k a s József. 

Nyomatott Deutsch tes tvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében PeBten. 



P R O T E S T Á N S 

Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i r a t a l 
Mária-utca 10-dik sz., első emelet. 

l t e l ^ é u házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
fólevfer4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bólyegdij 

külön 30 kr. 

Volna-e szükségünk ma is egy 
kis pünkösti tűzre? 

Szárnyat ölts fel szivem gondolatja és repülj 
a messze múltba. El innen, a számitó ész, az uzso-
ráskodó értelem hónából, a száraz, a rideg Európá-
ból, el oda messze keletre; a fellengző érzelmek, a 
rajongó képzelem s vallások hónába. El a Jordán 
mellé, melynek habjai most is oly méltóságosan höm-
pölyögnek, mint két ezredévvel ezelőtt; keressük fel 
Názáreth utcáit, fris ós zöld kertjeit, szálljunk fel 
képzeletben a Karmel hegycsúcsaira, melyek festői 
csoportozata a tenger hullámaiban füröszti magát, 
járjuk el Sichem titokteljes szent helyeit, emelkedjünk 
a Thábor ködös ormaira, hol az Ur tanítványaival 
nem egyszer társalgott, és adjuk át lelkünket 
legalább egy pillanatra azoknak a világmozgató 
eszmék- s gondolatoknak, melyek a kis Gfalilaeábau 
egykoron egy egész szellemi forradalmat idéztek elő; 
melyek átalakitandók valának nemsokára az egész 
emberiségnek mind valláserkölcsi, mind társadalmi 
életviszonyait. 

Midőn a krisztianismus bölcsőjéhez képzeletben 
visszaszállunk, óriási sulylyal nehezedik lelkünkre 
azon kérdés, hog:y voltaképen hát micsoda valláser-
kölcsi életviszonyok s állapotok voltak azok, melyek 
közt a keresztyénség létrejött, meghóditá a szelle-
meket, s az élő hit fénysugaraival nemsokára be-
ragyogta az egész világot? Orthodox testvéreink e 
problematikus csomót könnyen ketté vágják ; szerin-
tük egyszerű az egész dolog; égi hatalmak közvet-
lenül nyúltak be az események óragépezetének haj-
szálrugói közé, angyalok, túlvilági lények, seráphok 
jöttek a földre, azután egy csomó csuda könnyen 
megtette az egészet, s a krisztianismuscak, mint be-

végzett szellemvilági ténynek trónja azonnal felemel-
kedett a földön. 

Aztán könnyű volt a keresztyénségnek elterjedni; 
ha a gépezet egyik vagy másik kereke megakadt, 
angyal jött azonnal mozgásba hozni azt; a bölcseket 
angyal inti meg, hogy Heródeshez vissza ne menjenek; 
az inti meg Józsefet, Máriát, hogy a gyermekkel 
Egyptomba meneküljenek; kár volt az angyalnak be 
nem szólni azon szegény jó anyákhoz is, kiknek gyer-
mekeit a vérengző Heródes felkoncoltatta, azok kö-
zül iá bizonyosan többeu siettek volna megmenteni 
ártatlan kisdedeiket. No persze, az ily kényes kérdé-
sek analysise közben az orthodox logika bonckése is 
csorbát szenvei s az i r á s betűjének vékony leplé-
vel iparkodik logikai szegénységét elfedezni. 

Mi pedig a dolgok végokát, létforrását kutató 
eszüukkel ismételve teszszük fel a kérdést a k r i s -
t i a n i s m u s o l y g y o r s s h a l l a t l a n s i k e r ű 
l é t r e j ö v é s é t s e l t e r j e d é s é t i l l e t ő l e g . 
A talaj, a légkör volt-e melegebb ós termékenyebb, 
vagy a szellemvilág csakugyan csudásan ériutkezett 
abban a korban a föld lakóival ? Fogékonyabb volt-e 
akkor az emberi kebel mint m a , eszményi célokért 
inkább tudtak-e lelkesülni uz emberek mint napjaink-
ban? Mi, akik a kristianismus történelmi létfejlő léiének 
elvét, tanát valljuk és hirdetjük, mi holmi teriné-
szetfelettisógi, revelationalis theoriáknak egyáltalában 
helyt nem adunk. Mi hiszszük a szellemvilág létezé-
sét ; hiszszük a szellem hatalmát; hiszszük 'az anyagi 
és erkölcsi világrendiatéző örök Is tené t ; hiszszük és 
tanitjuk a testvériség nagy elvét; az egyetemes em-
beriségnek a f i ú s á g szellemében ü d v r e , b o l d o g -
s á g r a ó s s z a b a d s á g i * a elhivattatását; hiszszük a 
halhatatlanságot, még pedig a szellem személyes fenn-
maradásával kapcsolatban: de már azt nem hiszszük, 

42 



hogy a krisztianismus valláserkölcsi és társadalmi 
elvei, u j világot alkotó fenséges eszméi csudás uton 
születtek volna s csudás uton terjedtek el. 

A keresztyénség gyors elterjedése saját elveinek 
ós eszméinek életerős organismusában, az akkori rom-
ladozott világviszony okban találja fel a maga kulcsát; 
a vallási állami és társadalmi despotismus minden-
felé elérte a zenitpontokat. A nyomor és pauperis-
mus pohara csordultig telt a népek kezében. Jézus 
ilyen vallási és társadalmi viszonyok közt ragadta 
meg a haladás lobogóját, Aztán hogy ne gyújtott, 
hogy ne vonzott, hogy ne bájolt volna el az a fé-
nyes szellem, mely épen alkalmas időben lobbantá 
lángra az emberi szellem eszmevilágát, s az ujitó 
és elevenítő i g a z s á g o t nem Plátó, Epicur, Zeno, 
általában a görög bölcsészek élesen boncoló, de a lel-
ket hidegen hagyó bölcsészeti rendszerében, hanem 
az ő s z i n t e s é g egyszerű és mesterkéletlen nyel-
vén adta elő. 0 nem az iskolák tanmódszeres kike-
rekített, hanem az é l e t ós l é l e k meggyőz) nyel-
vén szólott, és szólott a néphez senkitől és semmitől 
vissza nem rettenő erélyessóggel és bátorsággal. Az 
elragadó é k e s s z ó l á s volt azon fegyver, melylyel 
a farizeusok tanrendszere eilen a legerősebb csapá-
sokat intézte; ez volt a varázsvessző melylyel hall-
gatói lelkét megérintette, feltüzelte s a régi rend 
szerrel való határozott szakításra buzdította. Nem holmi 
absurd csudák, hanem a kitartás, erély és az igazság, 
erény, a jog ós szabadság lángoló szeretete, ezek 
voltak azon talizmánok, mik a Krisztus alak át oly 
vonzóvá, tanításait oly épületesekké, érveit oly el 
lenállhatatlanokká tették, s még a szegény egyszerű 
népet is azon bűvös eszmekörbe édesgették, melynek 
eszményi magaslatai felé azóta is folyvást küzd s 
édesen vágyó pillantásokkal tekint az emberiség. 

Ne törpitsétek a történelem ezen magasztos 
alakzatát szemfényvesztő varázslóvá s csudatevővé, 
kit az idealistikus rajongás szárnyai szoktak min-
denkor ragadni, aki csak ront de nem épít, s ephe-
nier alkotásainak fellegvárait még éltében össze-
dönti az idő. Krisztusban egy világölelő nagy szel-
lemmel van dolgotok; egy uj világ építőmesterével, 
ki a tényleges viszonyokkal megalkuszik ugyan, s az 
okos kormányos ügyességével kerüli a kőszirteket, de 
azért határozottan mondja ki elveit, s egy mesteri 
paedagóg tapintata- s finomságával rakja le tanít-
ványai lelkébe az u j eszmék csiráit. 

Igen, Urunk egyik mesterműve az volt, hogy 

tanítványaiba a szóbeli közlés csatornáján teljesen 
át tudta önteni saját eszméit, szellemét; ugy hogy 
tanítványainak ajkai által tulajdonképen ő szólott, 
ő hatott, élt és működött. Nagyszerű fényes vonás 
Urunk örök szép jellemében. Nem a kereszten nagy 
ő, hanem a hegyen mikor prédikál; s tanítványai 
közt, midőn mesterileg oktatja őket. És a magvak-
jó földbe hullottak. 

Az első pünköst nemcsak a világtörténelem 
szellemfejlődési processusába vitte át a keresztyón-

séget, hanem egyszersmind az uj világ, a feltűnt 
szellemélet, az a n y a s z e n t e g y h á z alapköveit 
vetette meg. I t t sem történt semmi c s u d a ; utat 
tört magának az e s z m e ; létjogot az i g a z s á g ; 
Pét^r lángszónoklata felgyuj fá a jelenvoltak kebe-
lét s a jeruzsálemi egyház azonnal megalakult, a 
kristianismus tényleg helyet foglalt az államban; 
lótezhetési okmányára háromezer ember ütötte fel 
:i pecsétet. De az áttérés nem üres formalitás volt 
ám, nem valamely hitcikk s tanrendszer felvétele ; 
nem bizony, hanem „ J ó s z á g u k a t ós m a r h á i -
k a t e l a d j á k v a l a , ós o s z t j á k v a l a a z o -
k a t m i n d e n e k n e k , m i n t a s z ü k s é g m u -
t a t j a v a l a . " (Csel. 2. 45.) Ilyenek valának az 
első keresztyének, ama dicső úttörő hitbajnokok, kik-
nek halántékait az a l k o t á s dicsfénye ragyogja 
körül évmilliárdok múlva is. 

Volna e szük-égünk ma is egy kis pünkösti 
tűzre? Mi magyar pr testánsok e kérdésre nem is 
tudjuk, hogy hol kezdjük a feleletet. Hogyne volna 
szükségünk, mikor épen az a bajunk, hogy amaz 
a 1 k o t ó l e l k e s ed é s szent tüze aludt ki keb-
lünkből. Stagnálunk, tespedünk; elaludtak a lelkek a 
hajóban; a kik ébren vannak, azok sem tekintenek 
kellőleg körül. A kor áramlata ragadja hajóukat, de 
iránytű s kormányos nélkül. Kevés ember tehet 
szert olyan rózsás szemüvegre mint S z e k e r e s 
barátom, a ki szegény tanáraink anyagi helyzetén 
már alig talál javítani valót. Mi ellenkezőleg igen 
vészterhesnek látjuk a jövőt s nagyon jogosnak, 
kényszerültnek tanáraink felszólalását. Általában az 
egyház hivatalnokainak anyagi helyzete nálunk a 
lehető siralmas lábon áll. Es a Sión őrei mégis 
alusznak. A prot. lap hasábjain egyre zeng a gyász-
zene, ós a Sión őrei mégis alusznak. És meddig 
fognak zengeni e gyász hangok ? Quousque tandem ? 
Há t mindaddig, míg a Sión őrei aludni fognak. 
T e n n i k e i k A helyzet tarthatatlan. A kis egy-



házakat egymással összekapcsolni í Jó. De n°m olyan 
művelet lesz-e ez: elfogyott az olaj, tehát a lám-
pákat ki kell oltogatni vagy összetörni. Nem fog 
majd fájni lelketek, mikor a valláserkölcsi élet vi-
lágló tornyait kioltogatjátok egymás után ? Ne dön-
tögessétek Ossz.} a dicső apák alkotásait. Egyesül-
jünk, hozzuk lélr.3 a k o n v e n t e t ; adóztassuk meg 
magunka t ; a nagyobb egyházak, a vagyonosabb egy-
háztagok móltányos kulcs szerint a d ó z z a n a k 
többet, ne alamizsna legyen ez, hanem szeretetbeli, 
hitközösségi adófillér, melynek csöppjei egy országos 
domestikába folyjanak össze s onnét ágazzanak ki a 
szűkölködő egyházak, lelkészek, tanárok, tanitókhoz. 
Örök bélyeg marad a magyar protestantismus hom-
lokán ha e l h a g y j a vérzeni a k i s e b b e g y h á z a -
k a t . A részek után megy az egyetem, ez már a 
feloszlás stádiuma. A l é l e k ós é l e t m e z e j é t 
h u l l á k n e m b o r i t h a t j á k . — Még nem késő ; 
meg pislognak az őrtüzek, ne engedjétek kialudni. 
Az első pünköst hősei a semmiből is tudtak terem-
teni, ti elhagynátok pusztului a meglevőt. — Egy-
házam, ne várj segélyt senkitől: „Aide toi et Dieu 
t 'a idera*! . . Adjon Isten boldog ünnepet! . . . 

PERESZLÉNYI JÁNOS. 

A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületből. 
Rozsnyón, máj. 11-én 1874. 

A Hon, melynek 100-ik számában György Ala-
dár a lutheránusok bazaüuságát méltatlanul megtámadta, 
jónak látta a beküldött válaszok közül Fidler Sándornak 
igen felületes, s a lutheránusok sértett közérzületét ?em-
miképen ki nem elégítő gyenge válaszát, György Aladár-
nak, a vádat némileg tovább is fenntartó önigazolási 
commentárjával közölni. Miután azonban a vád vakmerőbb 
és szörnyebb, semhogy bővebb szó nélkül lehetne hagyni: 
ugy hiszem, journalistikai kötelességet fog teljesíteni az 
Egyházi és Iskolai Lap tisztelt szerkesztősége, ha lapjában 
a Hon által visszautasított erélyesebb tiltakozásnak helyet 
adand, mely máj. 3-kán küldetett meg a Honnak. 

György Aladár a Hon 100-ik számában kissé vas-
tag modorában támadja meg a lutheránusok hazaliuságát 
azért, mert a turóc-sz.-mártoni ev. gymn. patronatusa 
az evang. egyház autonómiájának megsértését látja azon 
vádban, melyet Zólyom megye a turóc-sz.-mártoni s 
más némely tanodák szláv üzelmei ellen emelt, remélvén 
a jámbor patronatus, hogy védelmére fog kelni első sor-
ban a thuróci senioratus, második sorbau a dunáninneuj 
kerület, végre pedig az egész evang. egyház. Mindezt a 
thuróc-sz.-mártoni patronatus mondja; de György Ala-
dár ez alkalomból ugyancsak keményen leckézteti meg 
az összes lutherauismust, s elmondja, hogy a lutheránusok 

hazafiusága ellen már kezdettől fogva (ezt az aerát mi 
nem ismerjük) sok volt a panasz, — hogy általában 
kapzsisággal és határozott jellem szilárdságnak hiányá-
val bélyegzett ezen felekezet, nagy része régtől fogva hó-
dol a pánszláv gondolkodásmódnak ; — hogy ezen fele-
kezetnél a valódi állampolgárok száma elenyészőleg csekély 
azokéhoz képest, kik vagy csak lutheránusok, vagy e név 
alatt a haza érdekeinek ellenei, stb. 

Nem ismerem György Aladár hazafiúi érdemeit, — 
lehetnek azok óriásilag nagyok, — de azt még sem hi-
szem, hogy feljogosíthatnák arra, hogy — bár egyesek 
kevés kivételével, — egy egész vallásfelekezetet oly 
módon állítson pelengórre, miként ő teszi, s csodálkozom, 
hogy a higgadt Hon, mely különben éretlen handabandá-
nak hasábjait megnyitni nem szokta, mégis helyet adott 
egy egész felekezet méltatlan és durva megtámadásának, 
mely igazolható lett volna tán akkor, ha a miuister által 
felszólított superintendensek s az egyházegyetem, az auto-
mia ürügye alatt pártolnának hazaellenes biinös törek-
vést ; de igy mint adva van, bizony nem egyéb, mint 
sajnos incidensből generalisált, s már ennélfogva is alap-
talan vád és rágalom, milyen különösen a kapzsiságnak s 
a jellemszilárdság hiányának, ide nem is tartozó, de két-
ségtelenül meg nem gondolt hánytorgatása. 

Tisztelem György Aladár hazafiúi érzelmeit, de lo-
gikáját nem, ha érzelmei tulhevessége által oda ragadtat-
ja magát, hogy teljesen összezavarja a n e m z e t i s é g 
és e g y h á z fogalmait, s kevéssé loyalis és igazságtalan 
sértője legyen egy egész felekezetnek. 

Mert ha mint cikkének bevezetése gyanittatni akarja, 
az egyházi életnek nemcsak alapos, de egyszersmind részre-
hajlatlanul nyugodt tanulmányozója volna, nem vonhatná 
kétségbe azon lutheránusok hazaliuságát, kik szabadon 
választott superintendenseikben Pákh Mihályban, Haubner 
Mátéban s még Máday Károlyban is, a hazafiul küzdelem 
martyrjait tisztelték; beérné hazafiúi érzelmeivel azon 
lutheránusoknak, kik az utolsó időkben is szabadon oly 
superintendenseket választottak, kiknek hazafiusága kifogás-
talan ; tudná azt is, hogy sem a magyar ajkú, sem a ma-
gyarhoni német ajkú lutheránusok nem takarnak az auto-
nomia köpönyegével akár szakadár, akár pánszláv törek-
véseket, de becsületes jó hazafiak, mint akár György 
Aladár; tudná azt is, hogy a szláv ajkú lutheránus nép 
és papsága sem pánszláv vagy hazaellenes irányú: de 
hogy igenis vannak egyes tót papok — a tiszai kerület-
ben mintegy 20 — s most fájdalom már tanárok is, kik 
a magyartól különválni akaró törekvésnek apostolai, s ha 
kell martyrjai, kik ujabban tanyákról is gondoskodtak, 
melyeken szellemök irányában s a magyarok gyűlöletében 
képezhessék a serdülő ivadékot. Ezeket sújtsa György 
Aladár, nem mert lutheránusok, de mert o l y a n t ó t o k , 
kik külön aspiratiókat ápolnak mint az erdélyi szászok, 
kik ha nem lutheránusok, de György Aladár vallásúak 
volnának is, separatistikus vágyaik kielégítése után töre-
kednének. Nem a lutheránus teszi, de a t ó t , köztök, mint 
nem régen a besztercei volt ptispök gyámkodása mellett nem 
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lutheránus i s ; nem a lutheránus teszi, de a s z á s z , s a 
kormány feladata nem engedni, hogy ezek politikai, ama-
zok netalán antonom egyházi jogaik egyoldalú ferde ma-
gyarázatával az állam érdekeit veszélyeztessék, miként a 
benső egységet kétségtelenül veszélyeztetik azok, kik 
évenként ábrándos Sláviának 10—20 apostolát küldik 
világgá, kik különválni törekvő nemzetiségi vágyak palás-
tolt és tagadott, de mégis kirívó ápolásával, a mngyart 
nem értve, a magyartól nem értetve, gyűlöletes akadályul 
legyenek a hazának minden fiát egyaránt lelkesítő köz-
szellemnek ; de György Aladár urat kérem, hogy akkor, 
midőn a thuróc-sz,-mártoni evang. gymn. patronatusa 
egy botor nyilatkozattal lép fel, s a Národné Noviny 
lapban alaptalan, hiu reménynek ad kifejezést, ne kürtölje 
világgá: „hogy a miveltség tekintetében tán legelső 
helyet foglaló f e l e k e z e t , a lutheránusok használták 
fel az autonomia köpönyegét nemzetellenes működés 
megóvására." Teheti Sz.-Márton, teheti a thuróci espe-
resség, de Gy. A. ur maga is jól tudja, hogy ezek még 
nem lutheránus felekezet. 

Ha pedig igazán alaposan, de egyszersmind tapinta-
tos körültekintéssel tanulmányozna az egyházi élet nyilat-
kozatait: nem fogja oly igen rosz néven venni, ha a 
magyarhoni protestánsok erősen ragaszkodnak azon jo-
gokhoz, melyeket nem hazaellenes törekvések palástolására, 
de egyházaik és tanodáik megóvására számukra biztosí-
tottak garantirozott békekötések és szentesitett hazai tör-
vények ; meg fogja érteni és állami veszélyt nem látni 
azon aggodalomban sem, melylyel nemcsak Calvin vastag 
nyakú, de Luther jellemszilárdság hiányával bélyegzett 
követői is, hazánkban a „gondolatszabadság" őrei kíván-
nak maradni, addig legalább mig regnum Marianum 
leszünk, s csalhatatlan szellemmel saturalt ministeri om-
nipotentia'sem lehetetlen. 

Nyugodt lehet; a magyarhoni protestantismus a 
hazának sem culturalis, sem szabadsági érdekeit veszé-
lyeztetni nem fogja. 

K r a m a r c s i k K á r o l y . 

lyon érdemes és ildomos-e, egypár fauaticus pánszláv ta-
nár s az általuk netán vezetett gymnasiumi pártfogóság 
hibája és nemzetisógellenes eljárása miatt, ily átalános 
kifakadásokra vetemedni: „hogy a lutheránusok ellen kez-
dettől fogva sok panasz volt", „ezen felekezet, melyet ál-
talában a kapzsiság s határozott jellemszilárdság hiánya 
bélyegzett meg" (? ! ) stb. annak megítélését bátran a hig-
gadt eszű olvasóra bizhatnánk ugyan; de minthogy 
ezeu a nagyközönség előtt leirt súlyos vádak határozot-
tan alaptalanok és igazságtalanok, azok ellen ünnepélye-
sen tiltakoznunk kell ! Mert e szerint hazafiat lansággal 
vádolja cikkíró „általában a lutheránusokat, noha az e 
rajz alól sok egyest kiveendőnek tart is." 

Arról, hogy a régmúltban a Bocskay, Bethlen, 
Kákócziak és Tököly-féle lelkiismereti és közszabadsági 
harcokban mit müveitek a lutheránusok, midőn [nagyrészt 
eszükkel és vérükkel vívták ki nemzeti és lelkiismereti 
szabadságunkat; mentették meg épen a nemzetiséget és al-
kotmányunkat; hogy a Szelepcsényiek, Kobbok és Caraf-
fák önkénye alatt hány vértanút szolgáltattak a vallási 
és nemzeti szabadság ügyének ; arról bővebben szól a 
történelem, melyet György A. urnák is eléggé tudnia 
kellene; e régi időkre tehát bővebben visszatekinteni 
nem akarunk; hanem tekintjük csak az ujabb idők folya-
mát s bátorkodunk cikkírótól kérdeni: valyon aWit tnyé-
dyek, sup. Kis János, Berzsenyi Dániel, Döbrentei Gábor, a 
Podmaniczkyak, Zayak és Prónayak, Petőfi Sándor és maga 
Kossuth Lajos, s azon számos luth. irók, kik ujabbkor 
irodalmunk jó részét megteremtették, valyon hazafiatlan 
lutheránusok voltak-e ? Sőt merjük állítani, hogy épen 
Berzsenyi, Petőfi és Kossuth voltak azok, kiknél tisztább, 
hívebb és magasztosabb hazafiságot hazánkban senki nem 
hirdetett soha !! 

Annak tehát, hogy hazánk felvidékén találtatik né-
hány pánszláv gyamnasialis tanár, s tán általuk vezetett 
gymn. pártfogóság, korántsem a lutheranismus az oka ; ha-
nem a panszlavismus, épen az, mely ellen a gyanúsított 
lutheránus egyházkerületek már 1836-ban mind az ak-
kori udv. kancelláriához, mind a pozsonyi országgyű-
léshez felírtak, melyet akkor még csirájában elfojtani gyer-
mekjáték lett volna, ha t. i. a lutheránus autonomia oly 
souverain hatalom lenne, milyennek azt cikkíró lenni ál-
lítja, vagy ha az akkori kormány tett volna ez ügyben is 
valamit. 

De hiszen magában azon tényben, hogy Zólyom-
vármegye, melynek lakosai kiválóan tótajkuak, a kormány-
hoz és képviselőházhoz felirt, tehát maguk a tótok több-
sége szólal fel a tót gymnasium üzelmei ellen, eclatans 
megcáfolása rejlik cikkíró állításainak. Épen igy azon kö-
rülménynek, hogy az erdélyi „szász lutheránusok hdzafiat-
lanok" korántsem a lutheranismus, hanem a paugermanis-
mus az indoka; mert a mint a tótok mindent szlávizálni, 
épp ugy a szászok mindent germanizálni szeretnének; de 
ehhez a lutheranismusnak semmi köze! Ennek oka is 
egyedül hajdani királyaink ós kormányaink azon cselek-
vényében található fel, hogy e szász fajnak mindig külön 

Válasz György Aladár urnák a „Hon" f. évi máj. 
1-sö 100 ik sz. a. lapban közlött „A lutheránusok 

hazaünsága" cimü cikkére. 
Mindenekelőtt ki kell jelentenünk, hogy az éles tollú 

György Aladár úrral, ki valóban alig ir már cikket a 
nélkül, hogy vagy egyest, vagy testületet, vagy felekeze-
tet érzékenyen ne sértene, polémiába nem ereszkedünk; 
de azt, hogy a lutheránusokat általában hazafiatlansággal 
vádolja s a „legrettentőbb" bünt vágja a haza színe előtt, 
egy szerinte „hatalmas s műveltség tekintetében talán 
legelső helyet elfoglaló felekezet" szeme közé, elhallgatnunk 
nem lehet, nem szabad! — És valyon mi adott ellenünk 
Gy. A. urnák ezen legsúlyosabb vád emelésére alkalmat ? 
Az ismeretes Zólyomvármegyei felirat, melyben a megye a 
thuróc-sz.-mártoni tót gymnasium ellen, mind a nm. 
magy. minisztérium, mind a képviselőházhoz felirt! Va-



és kiváló szabadalmakat osztogattak többi polgártársaik 
rovására, s hogy vannak még most is, kik a jogegyen-
lőség dacára azokat jelenleg is fentartandóknak vélik! 

Hiszen maga cikkiró is felkiált, hogy „ne téveszszük 
össze a vallást az egyházzal;" ő pedig maga összezavarja 
a felekezeti kérdést a nemzetiségivel. 

E fentebbi történelmi tényekkel ugy hiszszük teljesen 
tönkre tettük György Aladár urnák a lutheránusokat álta-
lában gyanúsító alaptalan vádjait ; miért is azokat részünk-
ről, dunántuli lutheránusok részéről határozottan ós a leg-
erólyesebben visszautasítjuk s nyíltan kijelentjük az egész 
magyar haza előtt, hogy hazafiság dolgában magunkat 
sem György Aladár, se03 senki által felülmúlni nem en-
gedjük. Kelt Iklau-Berényben, máj. 6-án 1874. 

B a r a n y a y L á s z l ó , 
a soproni alsó ev. egyházmegye felügyelője. 

ISKOLAÜGY. 

Törvényjavaslat a gymnasiuini és reáliskolai okta-
tásról. 

(k képviselőház tanügyi bizottságának szövegezése.) 
(Vége.) 

I I I . Fejezet. Az állami gymnasiumók s reáliskolák köz-
igazgatása. 

29. §. Az állami gymnasiumók s reáliskolák közvet-
lenül és kizárólag a közoktatásügyi minister hatósága 
alatt állanak. 

30. §. A közoktatási ministernek kötelessége min-
denütt, hol az ország közművelődése érdekóban szüksé-
gesnek látja, a törvényhozásnak az évi költségvetés alkal-
mával nyilvánítandó jóváhagyása mellett, gymnasiumokat 
s reáliskolákat állítani. 

31. §. Az állami gymnasiumokban s reáliskolákban 
a növendékek tandijat fizetnek, melynek mennyiségét, a 
helyi viszonyokhoz képest, a minister határozza meg. 
Szegénységüket kimutató oly tanulók, kik megfelelő er-
kölcsi viselet s kellő szorgalom mellett a tanulásban ki-
elégitő előmenetelt tanúsítanak, kérelmükre a tandíj fize-
tése alól a tanári kar által felmentetnek. 

32. §. Az állami gymnasiumokban s reáliskolákban, 
inint hitfelekezeti jelleggel nem biró közös tanintézetekben, 
a vallástanitásra tanári állomások az állam által nem ál-
líttatnak, azonban azoknak, kik a 10. §„ értelmében az 
illető hitfelekezetek által a vallástanitással megbízatnak, 
a kormány méltányos tiszteletdijat ad. 

33. §. Minden állami középtanoda külön igazgató 
közvetlen vezetése alatt áll, ki egyszersmind ugyanazon 
intézetnek tanára. 

34. §. Az igazgatót a minister ajánlatára ő felsége 
nevezi ki. 

35. §. A jelen törvény 3. §-a értelmében a minister 
hatósága alatt álló oly tanintézetekben, melyeket a fenn-

álló gyakorlat szerint szerzetes rendek látnak el, mind a 
tanárok, mind az igazgatók csak a minister jóváhagyá-
sával alkalmazha'ók vagy változtathatók. 

36. §. A rendes tanárokat a közoktatásügyi minis-
ter nevezi ki, még pedig uj intézet felállításánál az igaz-
gató, a tanári testületek kiegészítésénél ellenben az igaz' 
gató és az illető tanári tsstület meghallgatása után. 

37. §. Az állami gymnasiumokhoz vagy reáltano-
dákhoz kinevezett, nem állami nyilvános kőzéptanodák 
igazgatóinak és rendes tanárainak nyilvános intózetekben 
töltött szolgálati évei épen ugy számittatnak be, mintha 
azokat államszolgálatban töltötték volna, 

38. §, Minden 15, s ha közöttük több nem teljes 
intézet van, legfőlebb 20, a 2-ik §-bau felsorolt közópta-
noda egy lankerületet képez, melynek élén egy középta-
nodai felügyelő áll. 

39. § A tanfelügyelőt, különös tekiutettel a tanári 
pályára képesített és azon működött szakférfiakra, a mi-
nister előterjesztése alapján ő felsége nevezi ki 

40. §. A középtanodai tanfelügyelők, igazgatók, ren-
des és helyettes tanárok s a reudkivüli tantárgyak tanítói 
is évi fizetést húznak. A rendes tanárok fizetése, ide értve 
a tanintézeti igazgatót is, minden ötödik szolgálati óv 
után növekedik, a szolgálati évek száma azon évtől szá-
míttatván, melyben tanári működésűket akár helyettes, 
akár rendes tanári minőségben megkezdették, és azt sza-
kadatlanul folytatták. 

Az évi fizetések és 5tödévi pótlékok az évenkénti 
államköltségvetésben állapittatnak meg. 

41. §. A középtanodai tanfelügyelők, igazgatók és 
rendes tanárok nyugdíjra jogosított állami tisztviselőknek 
tekintetnek. A rendkívüli tantárgyak tanítói nyugdíjra 
igényt nem tarthatnak. 

A nyugdíjrendszer külön törvényben állapittatik meg. 
42. §. A vallás-és közoktatásügyi minister kezelése 

alatt levő alapokból ellátott tanintézetek tanárainak fize-
tését és nyugdiját illetőleg a 40. és 41. §§-ok érvénye-
sek. Azonban ezen §§-ok nem vonatkoznak a 3. §-banirt 
azon intézetek tanáraira, melyeket szerzetes rendek lát-
nak el. 

43. §. A középtanodai tanfelügyelők, igazgatók és 
rendes tanárok éltük hosszára neveztetnek ki, ós állásuk-
tól a közoktatási minister által csupán bűntény, erkölcsi 
vétség, s hivatali hanyagság miatt mozdíthatók el. Bűn-
tény esetében az elmozdítás a jogérvényes marasztaló íté-
let után történik; a vád alá helyeztetéskor azonban az 
illető felfüggesztendő. 

Erkölcsi vétség s hivatali hanyagság eseteben az 
elmozdítás csak előleges fegyelmi vizsgálat alapján ren-
delhető el. A fegyelmi vizsgálatot egy e célra a közoktatás-
ügyi minister által kirendelt bizottság teljesiti, mely 
felerészben középtanodai tanárokból alakítandó. 

Hivatalos teendőik teljesítésére testi fogyatkozás 
miatt időközben végleg képtelenekké vált tanárok ellátása 
iránt a nyugdíjtörvény intézkedik. 



44. §. A tanártestölet az igazgatónak elnöklete 
alatt havonként értekezletet tart, melyben: a) a tananyag-
nak kellő beosztásáról és módszeres kezeléséről gondosko-
dik; b) az iskola állapotát a nevelés és fegyelem szem-
pontjából vizsgálat alá veszi, s a netaláni hiányok pótlá-
sát eszközli. 

45. §. Az igazgató : 1. az iskolai általános törvé-
nyek és hatósági rendeletek végrehajtója: 2. a tanári 
értekezletek elnöke; 3. képviselője a tanintézeteknek a 
hatóságok, a szülők és gyámok s általában a közönség 
irányában; 4. a tanintézet irodai ügyének vezetője; 5. 
a tanintézet tudományos és fegyelmi állapotának ellen-
őrzője. 

46. §. A tanfelügyelő kötelessége: 1. az állami 
középtanodákban a kormány rendeleteit végrehajtani, ille-
tőleg azok végrehajtásáról gondoskodni, a nem állami 
középtanodákb.m pedig a törvény rendeleteinek teljesitésére 
felügyelni; 2. a tankerületéhez tartozó középtanodákat 
évenként legalább háromszor, ós pedig különböző időszakok-
ban meglátogatni, s ez alkalommal a tanári értekezleteken 
valamint az évi utolsó látogatásnál a zárvizsgálatokon el-
nökölni ós ellenőrködni. 

47. §, A tanfelügyelő ezen kivül a vezetése alatt 
álló középtanodák igazgatóival, és az egyes tanártestüle-
tek két-két képviselőjével együtt évenként kétszer érte-
kezletet tart, melyben az intézeteket közösen érdeklő, ille-
tőleg a minister által tüzetesen kijelölt közoktatásügyi 
s paedagogiai kérdések tárgyalandók. 

48. §. Minden három évben a közoktatásügyi mi-
nister középtanodai országos értekezletet tart, a közép -
tanodák állapotának megismertetése, azok tökéletesbitó-
sére célzó javaslatok, s általában az összes középtanodai 
intézetet közösen érdeklő közoktatásügyi kérdések tárgya-
lása és megvitatása végett. Ez értekezlet tagjai: a közép-
tanodai tanfelügyelők, a 44 §-ban körülirt ertekezletek-
nek, és a nem állami tanintézeteknek egy-egy küldöttje. 

49. §. Mindezen értekezletek ügyrendját ós eljárási 
módját a közoktatásügyi minister külön rendelettel fogja, 
szabályozni. 

50. §. Az állami középtanodák tantervét a 9-ik §. 
értelmében kiadandó szabályzat alapján időről időre a 
vallás- ós közoktatási minister állapítja meg, s ennek a 
helyi körülményekhez való alkalmaztatása, s ezekhez 
képest szükséges módosítása iránt, az egyes tanártestü-
letek meghallgatása után intézkedik. 

51. §. A használható tankönyveket és taneszközöket 
a közoktatásügyi minister jelöli ki; az egyes intézetek-
ben használandókat a kijelöltek sorából a tanártestületek 
választják. Az egyes tanintézetek tanártestületei, valamint 
egyes tanárai is ajánlhatnak indoko't fölterjesztéssel a 
ministeruek tankönyveket elfogadásra. 

IV. Fejezet. Nem állami nyilvános gymnasiumoTc és 
reáltanodák. 

52. §. A hazában létező hitfelekezetek, törvényha-
tóságok, községek, egyesek s oly hazai társulatok, melyek 

alapszabályaikban kifejezetten e célra is alakultak, saját 
erejökből tarthatnak fenn és állithatnak e jelen törvény-
ben megnevezett, bárminemű középtanodai nyilvános 
tanintézetet, a következő §§-ban foglalt feltételek mellett. 

53. §. Az 52. §-ban felsorolt testületek s egyesek 
által fenntartott tanintézet felett az illetők maguk ren-
delkeznek és gyakorolják az igazgatási jogokat a jelen 
törvény értelmében. Ennélfogva a tanintézet vagyonának 
kezeléséről, a tanerők alkalmazásáról és fizetéséről, a fe-
gyelmi eljárásról, s a tandij meghatározásáról az illetők 
maguk gondoskodnak. 

54. §. A jelen törvénynek az osztályok és évfolya-
mok számát; a rendes kötelezett tantárgyakat, az évi 
szorgalomidő tartamát meghatározó 4. 5. 7. 9. 23. és 
27. §§-ai a nem állami gymnasiumokra és reáliskolákra 
is érvényesek. Az egyes tantárgyakból az illető intézet 
egész tanfolyama alatt tauitandó ismeretek terjedelmit 
s mérvét-, (a hittanitáson kivül) a 48. §-ban rendelt tanári 
országos értekezlet meghallgatásával, időről időre a köz-
oktatási minister állapítja meg, de a minister által fel-
állított ezen mérték egyfelől az illető intézetre nézve 
csak a minimumot határozza meg, s másfelől nem halad-
hatja tul az ugyanazon fokú állami tanintézetekben al-
kalmazottat. Ezen korlátokon belől az illető tanintézet 
hatósága állapithatja meg a tanrendszert, a tantervet és 
a tankönyveket. Azonban a törvényhatóságok s községek 
által fentartott tanintézetekben, az államkormány által 
kiadott vagy jóváhagyott tantérvszerínt eszközlendő a ta-
nítás, az az által engedélyezett tankönyvek használandók. 

55. §. A nem állami nyilvános intézetek főhatósá-
gai kötelesek ugy a tanulókra, mint a tanárokra vonat-
kozó fegyelmi szabályzataikat (a fegyelmi eljárást is be-
leértve) s az ezeken időnként, eszközölt változtatásokat a 
közoktatásügyi ministerhez tudomásvétel végett felter-
jeszteni, valamint a tanulókra vonatkozó fegyelmi sza-
bályzatokat nyilvánosan is közzétenni. A törvényhatósá-
gok s községek által fentartott nyilvános tanintézetekben 
az állami hasonló intézetek számára kiadott fegyelmi 
szabályzatok alkalmazandók. 

56. § A nem állami gymnasiumokba s reáliskolák 
legalsó osztályába is csak oly növendékek vétethetnek fel, 
kik az elemi iskola alsó 4 évi tanfolyamából sikerrel tesz-
nek felvételi vizsgálatot, A felvételi vizsgálat tárgyait s 
a megkívántató eőlismeretek mérvét azok határozzák meg, 
kiknek hatáskörébe a tanterv megállapítása tartozik. Az 
egy osztályba felvehető növendékek létszámát, — a más 
hasonló fokú tanintézetekből átlépő tanulók fölvételét, — 
s a közönség irányában a nyilvánossági joggal együtt járó 
kötelezettséget illetőleg a jelen törvény 15. 16. és 24, 
§-ai minden nem állami nyilvános tanintézetre nézve is 
kötelezők. 

57. §. Az iskolai épületek s tanítási helyiségeket, 
ugy szintén azok felszerelését illetőleg a jelen törvény 25. 
és 26. §-ai kötelezők. 

58. §. A nem állami tanintézetekben a tanárokat 
ezen intézetek illető hatóságai szabadon választhatják. A 



törvényhatóságok vagy községek által fentartott nyilvános 
tanintézetekbe alkalmazandó tanerők minősitvényót, köte-
lességeit és számát illetőleg a jelen törvény 17. 18. 21. 
§-ai érvényesek. Egyéb nem állami gymnasiumokban s 
reáliskolákban is csupán oly erkölcsileg feddhetlen egyének 
alkalmazhatók tanárokul, kik saját tanszakjukból vagy a 
jelen törvény 18. §-ban irt állami vizsgáló bizottság előtti 
vagy a hazában levő valamely nyilvános és bölcsészet-íer-
mészettudományi tanszakkal biró főtanoda tanár-képezdéjé-
nél tanári szigorlatot sikerrel állottak ki, s tanári műkö-
désre oklevéllel képesittettek. A nem állami bizottság 
előtt teendő szigorlatok a minister megbízottjának jelen-
létében s részvétével eszközöltetnek. A nem állami s nem 
az államkormány hatósága alatt álló nyilvános tanintéze-
tekben a jelen törvény életbeléptetésekor már rendes ta-
nárokul alkalmazott, s képességűket tettleg bebizonyított 
egyének állomásaikon továbbra is meghagyhatok. A nem 
állami, s nem Í3 törvényhatóságok vagy községek által fen-
tartott gymnasiumokban s reáliskolákban a tanárok száma 
a hitoktatókon, szépírás és testgyakorlat tanítón kivül: 
8 osztályúnál legalább 10., 6 osztályúnál legalább 8., 
4 osztályúnál legalább 6. Párhuzamos osztályok állításá-
val a tanerők száma is aránylagosan szaporítandó. Minden 
intézetben legkevesebb annyi rendes tanár alkalmazandó, 
a hány osztály van, a párhuzamos osztályokat is számítva. 
A vallástanitásra theol. tanfolyamot elvégzett oly egyé-
nek vagy lelkészek is alkalmazhatók, kik tanári pályára 
külön oklevéllel nem képesitvék. 

59. §. A hittanitókon kivül a középtanodák i-endes 
tanárai kizárólag csak azon intézetben működhetnek, 
melynél alkalmazva vannak.. A rendes tanárok fizetése la-
káson vagy megfelelő lakbéren felül legkevesebb évi ezer 
forint. 

60. Az egyes törvényhatóságok és községek által 
fentartott kozéptanodák tanügyi tekintetben közvetlenül 
a közoktatásügyi minister hatósága, s az állami tankerii-
leti középtanodai tanfelügyelő igazgatása alatt állván, a 
tanügyi értekezletekről szóló 47, ós 48. §§. ezen közép-
tanodákra is vonatkoznak. Egyéb nem állami tanintéze-
tek hatóságai kötelesek gondoskodni arról, hogy tanári 
testületüknek egy-egy választott tagja a 48. §-ban rendelt 
országos tanári értekezletre elküldessék. 

61. §. Azon gymnasiumok és reáliskolák, melyek 
törvényhatóság vagy község vagyonából és jövedelmeiből 
a törvényhatóság vagy község által felekezeti különbség 
nélkül tartatnak fenn, ezentúl felekezeti jelleggel nem 
biró közös tanintézeteknek tekintetnek. Azon már fennálló 
ily hitfelekezeti iskolákra nézve mindazonáltal, a melyek 
eddigelé a törvényhatóság vagy község vagyonából vagy 
jövedelmeiből tartatnak fenn, avagy segélyeztetnek, szabad-
ságában áll az illető törvényhatóságnak vagy községnek 
az eddigi gyakorlatot továbbra is fenntartani; de ily eset-
ben a segélyezés a község, illetőleg törvényhatóság terü-
letén levő különböző hitfelekezeti nyilvános gymnasiumok 
és reáliskolák között igazságos arányban osztandó meg, s 

egytől sem tagadható meg, mig a többi felekezetek iskolái 
irányában is meg nem szüntettetik. 

62. § Valamely vallás-felekezet, törvényhatóság, köz-
ség, társulat avagy egyes által fentartott oly középtano-
dai tanintézetet, melynek fenállását országos müveitsági 
vagy fontos helyi érdekek kiválóan igénylik, és melyet 
az illetők nem bírnak saját erejökből a törvényes kellé-
keknek megfelelően fentartani (különösen, ha egyszerű-
in'nd középtanodai célra tett, a helyhez kötött jelenté-
keny alapítványok vannak) a közoktatási államkormány 
segélyezheti, s illetőleg gondjai alá veheti a következő 
lényegesebb föltételek alatt és módon: a) a tanodának 
azon idő szerint meglevő minden alapitványos tőkepén:'e, 
épületei, mindennemű ingó és igatlan birtoka, továbbá is 
az intézett tulajdona marad, s annak jövedelmei azontúl 
is ugyanazon intézet céljára fordítandók; b) az ily ál-
lamsegélylyel fenálló középtanodában az állami középta-
nodák tanterve alkalmazandó ; c) azon tanárokat, kik a 
fentebbi a) pont alatt nevezett tőkepénz, alapítvány vagy 
birtok jövedelméből, avagy az illető intézet hatósága ál-
tal netán kijelölt egyéb jövedelmekből dijaztatoak, to-
vábbra is mindig az intézet hatósága választja a tanári 
pályára képesített egyének közül; a tanárok fizetését is 
ugyanazon hatóság határozza meg, csupán a fizetés leg-
kevesebbjét kell megállapítani, az államkormánynyal a 
segélyzés iránt kötött szerződésben. Valamint más. ol-
dalról az állam által (vagyis az állami segélyből) fize-
tett tanárokat a közoktatási minister nevezi ki ; d) ha az 
állam a tanoda törvényszabta évi szükségeinek fedezésére 
megkívántató összegnek felénél kevesebbel vagy logfölebb 
felével járul a segélyzett tanintézet fentartásához, (és igy 
a teher nagyobb részét az illető intézet hatósága viseli) 
azon esetben a tanintézet felett való összes igazgatási és 
rendelkezési-jog (a fentebbi a) b) c) pontok megtartása 
mellet'.) továbbra is az intézet hatóságát illeti, és a köz-
oktatási államkormány csupán a felügyeleti jogot gya-
korolja a segélyzett iskola irányában. Ha pedig az állam 
évenkint a szükséges öszszegnek felénél többel járul a ta-
noda fentartásához, (tehát a teher nagyobb részét ő vi-
seli) ez esetben a közoktatási kormány az egész taninté-
zetet gondoskodása ós rendelkezése alá veszi, de az illető 
intézet saját hatósága számára, a fentebbi a) pont alatt 
irt vagyon tulajdonjoga és az intézetre fordítása, valamint 
a c) alatt irt tanárválasztási jog biztosíttatik; e) bármely 
középtanodai tanintézetet a közoktatási kormány csak 
azon esetben és addig gyámolithat anyagilag a fent elő-
adott módon, ha és a meddig azon iskolát fentartó val-
lási vagy világi testület önként elfogadja, vagy óhajtja a 
segélyezést. Minden ily gyámolitás alkalmával a közok-
tatásügyi kormány és a segélyzett fél között e célra kü-
lön szerződés- kötendő, melyben a segélyzés módozatai, 
közelebbi feltételei, a mindkét félre biztosított jogok és 
vállalt kötelezettségek részletesen megállapitandók. 

63. §. Minden, a jelen törvényben nevezett közóp-
tanoda az állam közoktatási kormányának főfelügyelete 
alatt áll. E célból: 1) minden újonnan felállítandó ily 



tanintézetet, még annak megnyílta előtt, köteles az azt 
létesítő testület vagy személy a közoktatásügyi ministernél 
bejelenteni, felterjesztvén egyúttal a tanoda szervezeti 
alapszabályait, tantervét és a tanító erők kimutatását. 2) 
Az állami tankerületi középtanodai tanfelügyelő, vagy a 
közoktatásügyi ministernek e célra külön megbízottja, 
minden nem állami nyilvános tanintézetet bármikor meg-
látogathat, és ugy az oktatás menetéről, mint az intézet 
vezetéséről ós igazgatásáról magának tudomást szerezhet, 
azonban ezen intézetek vagy tanáraik iránt semminemű 
rendelkezési jogot nem gyakorolhat. 3) A nem állami 
nyilv. tanintézetek elöljáróságai kötelesek a közoktatási 
minister által kívánt statistikai adatokat a tankerületi 
felügyelőnek átszolgáltatni, vagy ha kívántatik, egyenesen 
a ministerhez felterjeszteni. 4) Minden, nem állami kö-
zéptanoda köteles évenként, a tanév bevégeztóvel s leg-
fölebb a következő tanév megnyílta előtt legalább egy 
hónappal, az intézet illető főhatósága utján külön érte&it-
vónyt a közoktatási ministerhez benyújtani, melyből ki-
tűnjék az iutézet anyagi és szellemi állapota, a tanerők 
száma, működése, a tartott előadások, a tanulók száma 
(osztályonként is), a vizsgálatok eredménye, az intézet 
igazgatása és fegyelmi állapota. 5) A közoktatási minister 
felügyel arra, hogy minden tanintézeti vagyon és különö-
sen tanodai célokra tett alapítványok biztosan elhelyezve 
gyümölcsöztessenek és rendeltetési céljukra rendesen 
fordíttassanak : ennélfogva jogában áll a tanodai főható-
ságtól a tanodai vagyon állásáról, mikénti elhelyezéséről 
ós kezeléséről időnként hiteles kimutatást kívánni. 

64. §. A közoktatásügyi ministernek, ugyancsak az 
állam főfelügyeletének gyakorlása végett, jogában áll 
minden tanodát, mely a törvény követelményeinek meg 
nem felelne, az illető tanoda főhatóságához félévenként 
három izben intézett megintés után bezáratni. Az ily 
módon bezárt középtanoda vagyonát az illető hit felekezet, 
törvényhatóság, község és társulat mindaddig, mig a be-
zárt intézetet törvényszabta módon nem szervezi,, s meg 
nem nyitja, csupán közoktatási célokra fordíthatja. A 
már létező tanintézetek tanerőinek létszáma és fizetése 
— avagy meglevő épületei miatt netán szükségesnek 
mutatkozó ily megintések csak a jelen törvény szentesí-
tésétől számított két év múlva kezdhetők. 

V. Fejezet. Magángymnasiumok és reáltanodák. 

65. §. Hitfelekezetek, törvényhatóságok, községek 
társulatok és egyesek állithatnak és tarthatnak fen bármine-
mű, ajelen törvényben megnevezett középtanodai magán-
nevelő vagy tanintézetet, ha azt oly egyén közvetlen vezeté-
sére és igazgatására bizzák, ki az abban nyitni szándé-
kolt tanfolyamra oklevéllel képesített tanár, vagy azon 
téren való működése által, az államkormány tudomása 
szerint is, közelismerést vívott ki magának. 

66. §. Magánnevelő- vagy tanintézet szándékolt fel-
állítását az intézet szervezetének, tantervónek és a benne 
működő tanerőknek bemutatása mellett, köteles az inté-
zet tulajdonosa, a megnyitás előtt legalább 30 nappal a 

községi hatóságnak, és az azon tankerületben működő 
középtanodai tanfelügyelő utján, a miniszternek bejelenteni. 

67. §. A tanhelyisógeket, s az egy osztályban tanít-
ható növendékek létszámát illetőleg, a jelen törvény 24. 
és 25. § ai a magánintézetekre nézve is kőtelezők. 

68. §. Minden magánintézetnek megadható a nyil-
vánossági jog, ha az, szervezetét, felszerelését, a benne al-
kalmazott tanerők létszámát, minősitvónyét s fizetését 
illetőleg legalább is a jelen törvény 54, 55, 56 57, 58, 
59, és 60. §-iban foglalt rendeleteknek s kellékeknek 
megfelel; és ba az intézet tulajdonosai és vezetői az ál-
lami közigazgatás hatáskörének alávetik magukat. 

69. §. Ha valamely magánnevelő- vagy tanintézet-
ben a jelen törvény intézkedései meg nem tartatnának 
vagy ha a kormány erkölcsi bajoknak jönne tudomására, 
vizsgálatot, rendelhet, s annak eredményéhez képest az 
illető intézetet bezárathatja, sőt rendkívüli esetben a neve-
lést és tanítást a vizsgálat lefolyta előtt is felfüggesztheti. 

70 §. Kiválóan szükséges és kitűnő ilynemű közép • 
tanodáknak viszont a közoktatásügyi kormány erkölcsi s 
anyagi támogatást nyújthat. 

71. §. Minden szülőnek ós gyámnak szabadságában 
áll ugyan gyermekeit, gyámoltjait a háznál, vagy bármely 
tanodában oktattatni; azonban a nyilvánossággal nem biró 
magánintézetekben és a háznál oktatott növendékek, köte-
lesek minden tanév végén valamely nyilvános közópfeano-
dában vizsgálatot tenni. 

VI. Fejezet. Zárvizsgálatok. 
72. §. A nyolcadik osztályt, tehát az egész tanfolya-

mot akár állami, akár nem állami ugy nyilvános minij 
magántanintézetben bevégzett azon ifjak, kik bármikor-
állami főtanodában akarják tanulmányaikat folytatni, 
avagy bármikor oly állami vizsgálatot akarnak letenni, 
melyhez a gymnasiumi vagy reáliskolai teljes tanfolyam 
elvégzettsége kívántatik: kötelesek a főtanodai tudomá-
nyos tanuláshoz szükséges képzetségüket s érettségüket 
az e czélra a közoktatási miniszter által kinevezendő 
viz?gáló bizottságok előtt kiállandó vizsgálaton igazolni. 
Ily vizsgáló bizottság minden oly városban állítandó, hol 
nyolcz osztályú teljes nyilvános gymnásium vagy reális-
kola van, s tagjai közé aránylag nevezendők ki a helyben 
levő ugy állami, mint nem állami nyilvános, nyolc osz-
tályú gymnasiumok s reáliskolák tanári közöl is. A vizs-
gálat főleg az értelmi képzettségre s azon ismeretekre 
terjed ki, melyek az egyetemi s illetőleg műegyetemi 
tanulásra leglényegesebb alapul szlolgálnak. A vizsgálat 
tárgyait s mérvét az egyetemek és a műegyetem tanári 
karának meghallgatásával a minister állapítja meg. Ezen 
vizsgálatok nyilvánosan tartandók. 

73. §. E tőrvény végrehajtásával, valamint az át-
meneti intézkedések megtételével is, a vallás- ós közok-
tatásügyi miniszter, — és a 23. §-ban foglaltakra nézve 
egyszersmind a honvédelmi minister bizatik meg. A köz-
oktatásügyi minister a középtanodai oktatás ügyéről há-
rom évenként jelentést tesz az országgyűlésnek. 



B E L F Ö L D . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület tavaszi 
közgyűlése. 

Megtartított Miskolcon í. évi május hó 5, 6, 7-dik 
napjain K u n B e r t a l a n püspök és L o v á s z M i k -
l ó s tornai, mint legidősb segédgondnok és helyettesí-
tett világi elnök urak elnökletök alatt. 

Kevés közérdekű tárgyai következőkben emelhe-
tők k i : 

Elnök püspök ur az egyházmegyékből, az egyházi 
ós közoktatási téren a mult év folyama alatt tapasztalt 
főbb mozzanatokról, az eddigieknél részletesebb jelentést 
vévón: azok alapján egybeállított elnöki jelentésében 
egy részről egyházi és iskolai életünk nagy mérvben ész-
lelhető hiányaira mutatott; mig másrészről az előhaladás 
s buzgó előretörekvés és áldozatkészség örvendetes jelensé-
geit is jelezte e téren. Ez utóbbiak fölött érzett köz-
örömünket azonban fájdalmasan lehangolta a jelentés 
azon utóbbi része, mely az egyház és közoktatás meze-
jének számos hű munkásai között, részint a természet 
rendes utján, részint a mult év folyama alatt uralgott 
járvány következtében, igen sok jeleseink kidőltét tudatá 
kiknek sírjaikra ez alkalommal sem mulasztánk el, szives 
emlékezetünk könyei közt letenni a kegyelet kiérdemlett 
koszorúját. 

Ezen kegyeletes emlékezésünk tárgyait képező el-
hunytaink közül hálával emeljük ki néhai T o l c s v a i 
N a g y G e d e o n t , mint különben is egyikét a magyar 
protestáns egyház létét egykor fenyegető válságoskor leg-
bátrabb előharcoáainak, ki épen jelen gyűlésünk előtt föl-
mutatott legutóbbi végrendeletében a t i s z á n i n n e n i 
r e f . e g y h á z k e r ü l e t b e l i h e l v . h i t v . e l e m i is-
k o l á k é s k i v á l ó s z ü k s é g e t s z e n v e d ő e g y h á -
z a k r é s z é r e 20,000 osztr. é r t é k ű f r t o t h a g y o -
m á n y o z o t t ; a z e l e m i i s k o l á k r a v o n a t -
k o z ó l a g : a t a n i t ó k é s t a n o n c o k k i t ű n ő 
s z o r g a l m á t ós k é p e s s é g é t a j á n l v á n a 
s e g é l y e z é s k u l c s á u l ; a l e l k é s z e k é s 
t a n i t ó k s z ü k s é g b e n s i n l ő d ő ö z v e g y e i 
é s á r v á i s z i n t é n r é s z e s i t i e t h e t v é n 
e z e n a l a p í t v á n y j ó t é t e m é n y é b e n , d e 
c s a k k ü l ö n ö s k i v á l ó e s e t e k b e n . Az 
egyházkerület ezen jótékony végrendelet fölötti hálás ér-
zelmének az által vélt legméltóbb kifejezést adni : hogy 
elhatározta, miszerint az alapitványozó neve alatt, s ezen 
alapítványi tőke kamatjaiból eszközlendő jutalmazásra 
évenként egy a népiskolai tanügy körébe vágó pályakér-
dés tűzetvén k i , az erre beadott és megbírálandó müvek 
közül a legjobb lesz jutalmazandó — valamint jó igye-
kezetü, kitűnőbb szegény iskolai növendékek részére, az 
iskolai évet bezáró közvizsgák alkalmával, vallásos könyvek 
fogDak ugyanezen alapból jutalmul'kiosztatni. Ezenkívül az 
alapitványozó arcképe, nevét s jótékony alapítványát meg-

jelölő aláírással ellátva, több nagyjaink hiven megőrzött 
arcképei közé főiskolánk könyvtárában fog elhelyeztetni. 

A n. m. vallás- és közoktatási minisztériumtól, mi-
ként főbb, ugy alsóbb elemi tanintézeteinket illető, s 
azoknak a törvény által kívánt, kellő berendezését sszer-
vezését sürgölő intézményeket ez alkalommal is volt sze-
rencsénk nagy számban hallani. Erre mint mindig, 
ugy most is feleletünk csak az lehet: hogy mi a saját 
érdekeink által is parancsolt, iskolai szervezkedést erőnk 
vég kifogytáig, mindannyiszor, legalább is azon mérvben tel-
jesítjük, melynél nagyobb mérvben egy hazai hitfelekezet 
sem. A mi hiányok még ezenfelül mutatkoznak, az hely-
zetünk anyagi korlátoltságának lehet betudható. Mind e 
mellett is joggal vélnénk bár, ugy nemzeti mint feleke-
zeti szempontból, erőfogyottságunk tudatában, iskolai cél-
jainkra az állam segélyét fölkérhetni, hogy megfelelhessünk 
a törvény méltó kívánalmainak; azonban a hazai jelen 
kedvezőtlen pénz- és hitelviszonyok tekintetbe jővén egy-
házkerületünk előtt is , az által akar a még létező hiá-
nyokon segíteni , hogy elvonva jövőre az eddig szorosan 
egyházi célokra szánt államsegély egy részét, azt kizáró-
lag a magukat szervezni nem képes iskolák gyámolitá-
sára áldozandja föl. 

Lelkészválasztási törvényeink, sok egyház által, 
még mindig önkényes elmagyarázgatások s ferde értel-
mezések által játszatnak ki. A törvény egyik pontjának 
legutóbb világos és félre magyarázhatlan értelmezést 
adott az egyházkerület, — azt t. i., hogy nem a meghí-
vott, s a meghívást el nem fogadott két lelkész után 
hívható meg a harmadik helyen a káplán, hanem a két meg-
hívás és valósággal megtörtént változás által tényleg 
megürült, harmadik egyház választhat papjául már káplánt, 
és mégis történtek kijátszási esetek. Ezen kijátszás 
meggátlása legnagyobb részben az egyházmegyék kor-
mányainak a törvény szellemében követendő erélyes el-
járásától függvén : utasításul adatott, hogy az ily módon 
lelkészt választandó egyházak jó eleve figyelmeztessenek, 
miszerint ne oly állomásu lelkészekre irányozzák válasz-
tásukat, kikről jól tudhatják, hogy a hívást el nem fo-
gadják, hanem vagy legalább is egyenértékű, vagy épen 
csekélyebb jövedelmű egyházakból igyekezzenek lelkészt 
hívni, különben a fentebb jelzett kijátszás eseteiben, vá-
lasztásuk törvényellenesnek, s így meg sem erősithető-
nek frg tekintetni. 

A mult évi tavaszi közgyűlés alkalmával két fon-
tos indítvány tétetett az egyházkerület asztalára; egyik, 
az abauji egyházmegye indítványa, mely az egyházak és 
lelkészek osztályozását célozza, legerősebb indokát a papi 
promotio elvében helyezvén : másik, az alsó borsodi egy-
házmegye indítványa, mely szerint a lelkészek anyagi 
sorsa javításának szempontjából, a lelkészi díjminimumot 
800—1000 ftban véli megállapittatni; a mely anyaegy-
házak pedig e dijminimumot biztosítani nem képesek, 
leányositandók. E két indítvány, beható részletes tárgya-
lás és véleményezés végett, küldötségnek adatván ki : e 
küldöttség már ez alkalommal terjeszté be véleményét^ 
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elsőben is az abauji indítványra nézve kimondván, hogy 
a mennyiben ily osztályozási rendszer elvileg is nélkü-
lözi a tiszta protestáns alapot az által, hogy könnyen 
utat nyithat a papi kasztok kifejlődésének, de e mellett 
az egyházak szabad választási jogát is felette korlátolja: 
ezt elejtendőnek véleményezi. Mig másrészről az alsó-
borsodi indítványt olyannak, tartja melynél fogva a lel-
készek anyagi sorsa javításának kérdése megoldható leend: 
„Itt az ideje, ugy mond a küldöttség, hogy ref. egyházunk-
ban a papi állást, annak fontosságához képest, rendezés 
alá vegyük, s a mai kor viszonyai szerint meghatározzuk 
azon minimumot, mely a lelkésznek anyagi existentiáját 
biztosítja, s erkölcsi helyzetét, az állásához mért tisztelet 
színvonalán föntartja. A papság anyagi szegénységével 
befolyása és tekintélye is alászáll; a lelkészi pálya nem 
lesz többé keresett, a hivatás kedvezőbb térre menekül, 
s a ref. egyház papjaiban veszti el legelőbb a világos-
ságot, mely fő életeleme. Ez jövendő veszélyünk forrása." 
stb. Küldöttség véleményét az egyházkerület egészben 
elfogadja, s annak szellemében utasítja az egyház-
megyéket, hogy a mennyiben a lelkészi díjminimum 
meghatározása csakis akkor lesz lehetséges, ha előbb a 
jelenlegi papi fizetések, s az egyházak jövedelmeiről biz-
tos adatok szereztetnek be, mely adatok a lehető legna-
gyobb pontossággal és szabatossággal összeállítva, leg-
közelebb az egyházmegyék az iránti véleményeikkel együtt 
terjesztendők föl, hogy a lelkészi díjminimumot, a hely-
zett és körülmények tekintetbe vétele mellett, mennyiben 
kívánják megállapittatni ? 

Két lelkészválasztási eset is fordult meg, mint 
fellebbezett ügy az egyházkerületi gyűlés előtt. Mindket-
tőnél a simonia vádja meiült föl. A c é c e i lelkószvá-
lasztásnál, bár közvetve sok történt olyan, a min a papi 
állást mélyen lealázó eme bűn szennye sötétlik, de 
közvetlenül még sem bizonyulván be az illető h. lelkész 
ellen a simonia bűne: az egyházmegye ítélete ugyan 
helybenhagyatott, de kegyelemből oda lön szelídítve, hogy a 
kérdéses egyházba nem, de más bármely papi állomásra 
akadálytalanul meghívható ieend. A mellette, s talán 
tudta nélkül közvetve korteskedő négy egyháztag azonban 
a jelen lelkészhivási esetre, választási jogától megfoszta-
tott. A másik, t. i. az é g e r s z ö g i választási ügy, a 
nagy többséggel megválasztott, de a fellebbező kisebbség 
által méltatlanul vádolt derék ifjú lelkész javára dőlt el. 
Bizony kár is volt ez ügyet mintegy üstökénél fogva ide 
vonszolni, mire épen nem volt szükség, mint oly eljárásra 
mely csakis magukat a vesztes feleket aíéli el kérlelhe-
tetlenül ; oly gyanúsításokra adván okot, melyeknek ala-
posságát ugyan nekünk, az ügyet távolról, s legfölebb is 
csak papírról szemlélőknek hinni, annyival inkább az 
illetők fölött pálcát törni, sem okunk, sem jogunk nincs, 
de a melyektől mégis menteknek és tisztáknak szeret-
nők tudni egy részről a szabad választási jogokat gya-
korló, más részről, az azok fölött talán épen őrködésre 
is hivatott kezeket. 

Az ünnepi legátiókra, gymnasiumi növendékeknek 

és jogászoknak, ki vagy nem bocsáttathatása az egyház-
megyék véleményétől tétetvén függővé: a véleménytöbb-
ség, a gymnasiumi felsőbb két osztály növendékeinek, 
kellő képesítettség és felügyelet mellett, e jótétemény 
élvezhetését meghagyja; egyik egyházmegye indítványára 
e mellett szóba jött a legátiók ügyének akként lehető 
rendezése is, hogy a mennyiben a pataki legátiók jó nagy 
részébe, az ottani theologus, és erre képesített felgymna-
siumi ifjak naponként csökkenő száma miatt, nem jut 
ünnepi követ: a fönmaradt legátiók mindannyiszor a 
miskolci testvér főgymnasium felsőbb osztálybeli növen-
dékeinek adassanak át, Elvileg valóban alig lehet ok, 
mely a legátiók, mint a régi patronalis kor egyik ela-
vult intézményének, jelen alakjában fönmaradását, üdvös-
nek bizonyíthatná. Ideje volna valahára, az ez által 
eddig fedezett szükségeknek, az ifjúság már mai kori 
műveltebb lelkületével és önbecsérzetóvel összeférhetőbb 
fedezése módjáról gondolkozni. 

A főiskolai gymnasiumi tantermeknek régóta terve-
zett épitóse elvalahára teljesülést é r ; az úgynevezett 
B e 1 e z n a y- vagy p a r a d i c s o m-s o r fog tervszerűen e 
célra átalakíttatni, mely által 8 igen téres és egészséges 
tanterem, s egyéb szükséges helyiségek fognak szolgálni 
a főiskola rendelkezésére. Ezen egész tervezetnek legaján-
latosabb oldala az, hogy a főiskola saját erejével födöz-
heti a 33,000 frtnyi előirányozott építési költséget. A 
terv, páratlan szaki pontossággal kiállítója s bemutatója 
Mikes Gyula okleveles mérnök. 

Bemutattatott végre a Sárospatakon alakuló „I ro-
mi k ö r a l a p s z a b á l y a i " , mely célul tüze ki magá-
nak első sorban az iskolai kézi könyveknek, s a tudo-
mány mai fejlődésének szinvonalán méltó helyet foglalható 
szakmüveknek stb. előállítását. Az alapszabályok igen 
kevés módosítással elfogadtattak, s örömmel üdvözli az 
egyházkerület a vállalat nemes törekvésű úttörőit. E kör-
nek magvát egyelőre a derék főiskolai tanárikar képezi, 
mely a főiskola körén kivül, a vidékről is majdan neve-
zetesebb erőket vonand magához, élén a főmozgató erő-
vel, a főiskola lelkes világi algondnokával. A kör szellemi 
munkásságát az egyházkerület gyámolítja, valamint a 
tanügy érdekében, általa fölhasználható, irodalmi termé-
keknek létrehozásánál, mint pártfogó ós kiadó szerepel. 
Áldás és siker koronázza a nemes vállalat embereinek, 
a tudomány s közoktatás érdekében megkezdett buzgó 
törekvéseit! 

A főiskolai, s általában minden még tárgyalandó 
fontosabb tanügyek, legnagyobb részben a pataki főisko-
lai közvizsgákkal egyidejűleg tartandó juliusi közgyűlésre 
tétettek át. B. J . 

A vértesaljai helv. hitv. egyli.-m. közgyűlése. 
Röviden tudósítom e lap t. olvasó közönségét mult 

hó 27. és több napokon tartott egyh.-megyei közgyűlésről. 
Imával lett megnyitva a közgyűlés,* melynek első 

tárgya volt az esperesi felterjesztés, mely a legnagyobb 
mérvben magán hordozá a debreceni orthodox typust, 



mely miatt az történt, hogy többen felszólaltak, hogy a 
tárgyra nem tartozó s csak az egyh.-megye egy része ál-
tal vallott elveket magában tartalmazó bevezetés, ne vé-
tessék fel a jegyzőkönyvbe, azonban a többség igy szólt: 
„mind igazak és ámenek" s be lesz víve aj jegyzőkönybe. 
Ezután feleskettettek a megválasztott egyházi és világi 

jegyzők, melyre csak annyit jegyzünk meg, hogy jó volna 
az esküformát rövidíteni, mert igy elveszti hatását. Erre 
már a polgári eljárás nyújt is szép példát. 

Sajnosan kellett tapasztalnunk, hogy egyházmegyénk-
ben a személyeskedés mind inkább terjed, s a boldogulás 
és haladás termő anyja, a collegialitás vesz, vagy csak egy 
kevés számból álló clubra terjed ki. 

Örömmel tapasztaltuk azonban , hogy az ujabb esz-
méknek, a valódi szabadságnak és szabadelvüségnek is 
vannak már egyh.-megyénkben harcosai; kevés ezek szá-
ma, de azt mondhatom, hogy SZÍVÓS természetűek és 
meggyőződés, nem pedig érdek vagy más mellékgondolat 
vezérli őket. 

A tanügyi bizottság jelentése az volt, hogy az iskola-
ügy emelkedik egyh.-megyénkben, a tanitók buzgók és az 
egyházak áldozatkészek s éber íigyelmükbe részesitik az 
iskolákat. Meg nem foghattuk azt, hogy egy iskolára az 
iskolafelügyel 3k r o s z í t é l e t e t mondottak 2 izbeni 
szoros vizsgálat után s az esperes ur % órai s egyszeri 
szemle után k i t ű n ő n e k declarálta azt. És e dolog el 
lett hallgatva, pedig itt utánnézésnek lett volna helye. 

Indítványoknak egész sokasága volt; kettő volt legne-
vezetesebb. 

Ifj. Sárközy Kázmér ur, legtevékenyebb s legbuz-
góbb v. tanácsbiránk, fájdalommal constatál ja, hogyegyház-

. megyénk elmaradva a többitől erkölcsi kötelességének ele-
get nem tesz, mert özvegyei és árváiról nem gondoskodik : 
példa rá, hogy az alapított magtár c s á k i s z a l m á j a 
l e t t (erről majd jövőre bővebben irok), indítványozza, 
hogy mig egy igényeknek megfelelő segélypéuztár felállít-
ható lesz, intézkedjék ugy az egyh.-m. az egyes egyhá-
zakkal egyetértve, hogy minden halálesetén, lelkész és 
egyház, illetve tanitó és egyház, adjon v i g a s za j á n d é k o t, 
egyszer mindenkorra az özvegy ós árva számára, mely-
ből bejönne leikészözvegy számára 500, tanitóözvegy 
számára 250 frt. Elfogadtatott elvben s pártolóiag az egy-
házakhoz megküldetik. 

Többen indítványozták, hogy az egyh.-megyei köz-
gyűlés számára - több oknál fogva - készíttessék ház-
szabály. Elfogadtatott s ennek még ez év folytán elkészí-
tésére, 6 tagu bizottság küldetett ki. 

Főesperes Koncz Imre is indítványozza, hogy az 
egyh.-m. javasolja a ft. egyh.-ker.-nek, hogy készítsen 
költségtervet. Elfogadtatott. 

A pénztári vizsgálóbizottság jelentése tudomásul vé-
tetett. A magtárról számadás nem adatott. A könyvtárról 
hallgat a krónika. 

A törvényszék zárt, olyan mint a róm. kath.-nál a 
biblia. Erről tehát csak némelyet irhatok. 

Nevezetesen azt, hogy a törv. szék egy lelkészi hi-

váuyt, melyet 1860-1868. ós 1872-ben megerősített, még 
pedig 1867-ban Koncz Imre ur ajánlatára, most a neve-
zett ur erős argumentálása folytán, helytelennek és tör-
vénynyel ellenkezőnek jelentett ki. Azt hiszem, hogy ez 
nem következetes eljárás. Ezt az ügyet különben egy röp-
iratban akarom nyilvánosságra hozni, hogy mindenek 
lássák és értsék a dolgot és Ítéljenek róla a többire. 

Yolt egy más tárgya a törv. széknek, hol az előbbi 
„de nobis, sine nobis" Ítéletét kellett volna megsemmisí-
teni, de nem tette. 

Nem untatom tovább az olvasót, elválok tőlük azon 
óhajommal, bár uralkodnék közöttünk több collegialitás és 
kevesebb é r d e k . 

S z a b a d s z á l l á s i . 

A b a r s i h e l v . h i t v . e g y h á z m e g y e az 
1874. év máj. 6, 7-én tartotta Léva városában képviseleti 
közgyűlését. Nevezetesebb tárgyait bátor vagyok közleni e 
becses lapok hasábjain. 

A gyűlés kezdetén N a g y J á n o s esperes ur, egy-
házlátogatása útjában észlelt tapasztalatait terjesztette elő. 
Elmondta, hogy e.-megyénk hivei egyetemében az erköl-
csiség nem lankadt, a vallásos buzgóság nem hült, sőt 
áldozatokban tünteti ki magát; bár mint testet az árnyék, 
kisérte előadását a fájdalom a feletti érzete, hogy a házas-
élet paradicsomát feldúló több visszás házasság fordult elő. 

Örömünkre szolgált, hogy az egyházakban, a nyo-
masztó viszonyok dacára is, főként az építészet terén 
nagy haladásnak volt tanuja; mert több egyházban a 
templomok tataroztattak, a tornyok bádoggal fedettek, a 
kor kívánalmainak megfelelő uj iskolák építtettek s épités 
alatt vannak. — Az ingó s ingatlan vagyonok szaporod-
tak. Az iskolákban az uj tanmódszer szerinti tanítás, a 
korszellemének megfelelőleg — ernyedetlen tanítói szor-
galom mellett — szép reményekre jogosító haladást 
mutat, ugy annyira, hogy e.-megyénk területén 16 kitűnő 
iskola van jelenben, pedig a járvány himlő okozta becsu-
katása több iskolának nagymérvű akadálya volt az elő-
haladásnak. 

Lelkes éljenzéssel fogadtatott Szobonya Endre lelkész 
azon előadása, mely szerint néhai mohii lelkész Csik 
Péter özvegye t. Olajos Therézia asszony 500 frtot kéz-
besített neki az e.-megyei lelkész-özvegyi pénztár javára 
alapítványul, azon föltét alatt, hogy nevezett asszonyság 
haláláig az e.-megye kezelése mellett húzza kamatját. 

Ezen a szegény özvegyek iránt tanúsított munkás 
szeretet mig egyrészről e.-megyénk háláját kiérdemelte, 
másrészről mint követendő szép példa, méltó hogy e 
becses lapok hasábjain is feljegyeztessék, annyival inkább, 
mivel mint értesültünk, a tett kegyes alapitványnyal 
n.ég nem merült ki nagylelkű adakozási készsége. 

Beterjesztetett e.-megyénkhez több lelkész által, 
az 1873. nov . 15. Sz.-Fehérváron hozott conventellenes 
határozatnak ellenére, a convent-ügynek véleményezés 
végett az e.-megyékhez leendő leküldését, az e.-megye 
közbejöttével kérő folyamodvány is, s miután a határo-
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zatképes convent mellett több lelkes szózat emeltetett, 
e.-megyénk mellőzést látván a sz.-fehérvári conventelle-
nes határozat hozatalánál, a convent-ügyet e.-megyei be-
ható tárgyalás és véleményezés végett kéri a kertilettől 
leküldetni, s egyúttal bizottságot nevezett ki, hogy a 
határozatképes convent-ügyben munkálatot készítvén, ter-
jeszsze a gyűlés elé. 

Az e.-kerülettől véleményezés végett leküldött ezen 
indítványra: tekintettel arra, hogy a segédlelkészek egyh.-
kerületünkben rendezetlen állapotban vannak, a mennyiben 
egyik e.-megyében nagy — a másikban pedig a szükség-
nek is alig megfelelő csekély számmal vannak; tekintettel 
arra, hogy egyik e.-megyében jobban dijaztatnak, mint a 
másikban, ugyanis, egyikben a halotti stóla egészen a s. 
lelkészé, a másikban csupán 20 f r t o. é. fizetése van: 
inditványoztatik, hogy a ft. e.-ker. főtanács tartsa mindig 
evidentiában a s. lelkészeket, egyes esperes óhajtása szerint 
az e. ker. rendeljen s. lelkészt, továbbá határozza meg 
fizetését, hogy az egész e. kerületben egyforma legyen 
az, ugy szintén a kibocsátási költség is egyenlősittessék: 
e.-megyénk kinyilatkoztatja, hogy a lelkészi fizetések ará-
nyához képest kívánja ineghatároztatni a s.-lelkészi fize-
tést ; óhajtja, hogy a s.-lelkészek felett az e.-kerület 
rendelkezzék a kebeléből kinevezendő küldöttség által, s 
a dunamelléki e.-kerület példájára mindkét vizsgát az e.-
kerület hajtsa végre, ennek folytán az e.-megyei vizsga 
megszüntettetvén : megszűnik a kibocsátási költség is. 

Az indítványozott e.-kerületi gyámolda tel állítását e.-
megvónk óhajt ja; de egyúttal kijelenti, hogy a kebelében 
fennálló gyámoldáját függetlenül maga még virágzóbbá 
tenni óhajtja, s e tekintetből bizottságot nevezett ki, hogy 
szakférfiak meghallgatása után, a gyámolda alapszabályait 
reformálja, s tegye lehetővé, hogy egy lelkész több rész-
vényt is fizethessen, s özvegye arányban húzhassa utána 
a hasznot. 

Azon kerületről megküldött indítványt, hogy az egy-
házi közterhek hordozása birtokaránybau intéztessék el, 
e.-megyénk annyival inkább helyesli; mert a tagosítások 
óta — kevés kivétellel — e.^megyénkben ez van gyakor-
latban. 

A barsi ref. tanitó-egylet beadott iratában, a taní-
tásban gátul szolgáló s papi terhekhez tartozó, kanonika 
Órákon való katedrai szolgálat alóli végleges felmentését kéri 
a tanitói testületnek: világos levén, hogy a jelenlegi 
tanitói karnak katedralis szolgálata vagy vocatorialisán, 
vagy a százados szokáson alapul, s nagyszerű változásokat 
is idézne elő, főként oly egyházakban, melyek filiákkal 
kapcsoltattak össze, s a lelkész bizonyos meghatározott 
űrnapokon a filialis egyházba köteles menni isteni tisztelet 
tartás végett; e.-megyénk nem látván jogköréhez tartozó-
nak a kérelem megadását, az e.-kerületre terjesztette fel. 

Még egyéb helyi ügyek elintézése után, fájdalmas 
szívvel vette e.-megyénk szeretett elnökeinek Nagy János 
esperes, és Konkoly Thege Pál s.-gondnok uraknak, mint 
szintén több ülnökeinek hivatalaikról való lemondását, annyi-
val inkább, mert mint Izrael előtt a fényes felhő, bokros 

érdemeket szerezve menvén előttünk: megtanultuk őket 
szeretni és becsülni, s csakis a még náluk virágzó fér-
fiúi erő, szilárd kitartás, lankadatlan erély éleszti remé-
nyünket, hogy jövőben is a könnyen szirtekbe ütődő egy-
házunk hajóját szokott buzgósággal segitendnek kormá-
nyozni. 

M o l n á r S á m u e l , 
e.-m. főjegyző. 

U n g v á r , m á j . 17. AProt. Egyh. és Isk. lap több 
hasábjain olvasható az ungi lelkészi értekezletnek Ho-
molya ur által a Figyelmezőbe lett megemlítésénél elvetett 
eme kifejezése „s a r ok b a s zo r i to 11 a" s ezen kife-
jezés igénytelen nevemmel hozatik szoros viszonyba; 
minthogy e lap igentiszteit szerkesztője is szives volt a 
közelebbi számban megjegyzéseiben fölhasználni: Ezennel 
e l l e n t m o n d o k e z e n k i f e j e z é s n e k , nyilvá-
nítva, hogy sohasem volt sajátságom a s a r o k b a s z o -
r í t á s . 

A papi értekezleteknek célja, hogy tökéletesedjünk, 
nem pedig hogy ott egymást szorongassuk; ott testvéri 
szeretettel, társalgásig modorban szoktunk még eddig a 
felmerülő vagy eleve kitűzött tárgyak mellett és ellen 
érvelni s győz a mi jobb, vagy függőbe marad továbbra 
az érvek egyensúlya között a tárgy. 

Így tárgyalgattunk mi s cserélgettünk eszméket a 
szürti összejövetelben is minden szenvedélyesség nélkül ; 
soha se hittem, hogy ez még hírlapi személyes súrlódá-
sokat is képes legyen szülni, de ma már valahogy igen 
kényes lett az emberi természet. 

Jobb lett volna, ha nem személyekkel bíbelődnek a 
közlök, hanem hogy milyen tárgyakban minő lett a 
megállapodás, ugyszinte nem a reform, — mert hiszen ez 
szóba sem hozatott, — hanem a protestáns fiókegylet 
irányában is ; azt pedig S z a b ó E n d r e tiszttárs öcsém 
mint választott értekezleti jegyző (bár itt elkésése miatt 
helyettesítve volt) igen régen megírhatta volna s akkor 
feltűnik, hogy sokan vagyunk-e Lutherek, Kálvinok; 
mert az értekezlet végeredménye a határozó. 

De hát szeretjük azt ha más tesz, mi pedig élvezünk 
mosolylyal. Igen jól tette azért Homolya ur, hogy megszó-
lalt, csakhogy aki ir, írjon ugy mint az esemény hűsége 
követeli s ne lökjön légbe üres golyót pislogó kanóccal, 
mert az, ha a szél el nem fújja, ráesik vissza; azonban 
elért egy célt, s ez jó, — megmozdította a szundikáló ungi 
fiatal lelkészeket, s most ugyancsak kezdik háborgatni 
cikkeikkel, közleményeikkel e lap szerkesztőjét; mit eddig 
egyházmegyei gyűléseink felhívására sem tevének még 
igen tisztelt jegyzőink sem ; pedig bizony sok életrevaló-
ság van Ungban szegénysége dacára is, buzgóságban pe-
dig hátrább nem áll egy egyházmegyénél sem, s Názá-
retből is származhatik valami jó. 

Az is igaz, hogy, — mert nemcsak isten igéjével, 
de kenyérrel is élünk, — az anyagi gondok mentségünkre 
állanak, mert ha az ungi lelkészek jövedelmét mérlegelné 
s vetné össze igen nagyrabecsült Farkas ur a tanárok 



fizetésével, furcsa kis különbözeti eredményt tüntetne ki, 
a hol csak e jelen évben is az élet drágasága figyelembe 
s beszámításba vételével s minden lehető javadalmak ösz-
szeállitásával tizenhat lelkésznek kellett az egyh.-megyei 
pénztárból a maximumra 370 forintra felpótolni évi fize-
tését. Bizony ily állásban meghúzódik a szellem. De 
azért mi ennek ellenébe is apostolkodunk s tán még 
erősebben mint a húsos fazekak mellett ülők. Népünk 
erős egyházi adózást tesz, — többet nem bir de a 
leányositás, egyházi tömörülés itt felekezetünk előnyére 
nem lehet, mert már a régibb kísérlet azt eredményezte, 
hogy a leány más. karjába dőlt, a hivek mint a juh, ha 
távol a pásztor, elszéledtek visszaterelhetlenül, no de 
erről minek beszélgetnénk; sokat próbáltam már, isme-
rem a helyzetet, a mi egy helyen lehet jó, az más 
helyen lehet rosz; nem minden plánta acclimatizálódik 
egyformán. *) 

Az értekezleteken megszoktuk mi beszélgetni az 
efóle dolgokat is, azért lenne jó, ha nem személyek em-
legetését, hanem a megbeszélt dolgokat, a megegyezést 
nyert ügyeket, a m i n d e n e k e t m e g p r ó b á l j a t o k , 
a m i j ó a z t t a r t s á t o k m e g alapszabály szerint 
életrevalónak ismert eszméket valósitgatnánk s Írogat-
nánk meg, ez érdekelvén csak a lapok olvasóit, s ez ál-
tal keltenénk az értekezletek iránt is érdeket. 

Remélem, hogy az én felbuzdult néhol talán neki 
is tüzesedett ungi lelkész barátaim ezután nem lesznek 
velünk vénekkel együtt házacskáinkba húzódó csigák, 
hanem ifjú tűzzel, de nem égető, hanem melegítő tűzzel; 
nem perzselő, de szellemet tápláló léleklánggal le fog-
ják rakni a. lapokban drága szellemgyöngyeiket a mi 
gyönyörűségeinkre, és nem ugy hogy a s z u n y o g o t m e g -
s z ű r i k , a t e v é t p e d i g e l n y e l i k , hanem szemük 
előtt fog lenni írásaikban, közleményeikben Krisztus sza-
va: A b b ó l i s m e r n e k m e g t i t e k e t a z én t a-
n i t v á n y i m n a k l e n n i , h a t i e g y m á s t s z e r e -
t i t e k . M a k a y D á n i e l . 

A gömöri lielv. hitv. egyházmegye tavaszi köz-
gyűlése. 

A gömöri helv. hitv. e.-megye tavaszi közgyűlését 
f. évi ápril 8, 9. napjain H u b ó n tartá meg, Török 
József esperes és Ragályi Ferdinánd s.- gondnok ikereluök-

*) Midőn az 1868-iki népiskolai törvény meghozatott, a 
dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése bizottságokat nevezett 
ki az egyházmegyékbe azon utasitással, hogy a hol hasznosnak s 
célirányosnak mutatkozik, igyekezzenek iskoláinkat községiekké 
változtatni, a hol ellenben akár vallási, akár nemzetiségi érdekek 
a felekezeti iskola fentartását parancsolják, ott igyekezzenek a 
felekezeti iskolákat ezentulra is minden áron fentartani. Azt hi= 
szem az egyházak leányositására nézve is ilyesféle elv volna kö-
vetendő ós szerintünk is az ilyen pontokon, ugy vallási mint nem-
zetiségi érdekből anyaegyházainkat nem szabad feláldozni. Igen 
de miként mentsük meg ? Mert 2—300 f tér t aligha fogunk néhány 
óv múlva jóravaló lelkészeket kapni. Ilyes érdekből sürgetjük mi 
már régóta a domestikát. Az összes hazai protest. egyháznak kel-
lene áldozatot hozni az ily fontos helyek, ezen prot. végvárak 
megmentése érdekében. De há t ! . . . Szerk. 

lete alatt, melynek közérdekübb tárgyairól — habár kissé 
későn i?, — az egybeállított j.-könyv nyomán értesítem e 
becses lapok t. olvasóit. 

Reggeli templomi istenitisztelet után a tanácskozás 
rövid fohászszal megnyittatván, mindenekelőtt az üresedés-
ben levő papi tanácsbirói hivatalra beadott szavazatok 
bontattak ; fel, melyekből kitűnt, hogy T ó t h S a m u 
e.-m. iőjegyző 24, és igy általános szavazatot kapott, s 
mint megválasztott tanácsbiró azonnal fel is eskettetett. A 
r e c s k e i elkésett szavazatért az illető lelkész a szokott 2 
ft. pénzbírságban elmarasztatott. Szentpétery Sámuel egy-
házi, Lőrinczi Eudre világi tanácsbiráknak közgyűlé-
sünkről elmaradásukat igazoló leveleik tudomásul vétettek 
egyszersmind határozatul kimondatott, hogy ezután 
gyűlésről elmaradását minden hivatalnok igazolni köteles. 

Esperes időközi intézkedéseiről szóló jelentését ter-
jesztvén elő, az egyházlátogatás j.-könyveinek alapján je-
lentheti, hogy e.-megyénkben a vallásos és erkölcsi élet 
általában megnyugtatónak mondható ; az Ur igéje evan-
gyéliomszerüleg hirdetve, egyszerű szertartásaink hitelveink 
szerint megtartva ; az igaz hit gyümölcsöző, a mult mos-
toha év dacára egyházra s iskolára tett buzgó áldoza-
tokban több helyütt szinte váratlanul szép gyümölcsöket 
hozott. — Fájdalmas részvéttel hozza köztudomásra, hogy 
T ö r ö k J á n o s a zsipi ref. egyház hü lelkipásztora, 
a vidéknek köztiszteletben álló népszerű orvosa, ki haj-
lott korában is annyit fáradozott a szenvedő emberiség 
gyógyításában, a classikus miveltségü s kitűnő nyelvis-
merettel biró tudós férfiú, mult év nov. 19-én szenderült 
halálos álomra; meghalt továbbá S z a b ó I s t v á n nyu-
galmazott lelkész f. évi febr. 13. — Tanítóink közül a 
páratlan becsületességü V a s a d i N a g y I s t v á n 
trizsi tanitó, tanítóink jubilált nestora 1873. szept. 12-én, 
C s i z i J á n o s , a kitűnő szakavatottsággal biró simoni 
iskolatanitó mult év szept. 14-én; — lefizette a mulan-
dóság adóját idősb minaji B o r n e m i s z a I s t v á n , 
e.-megyénknek sok ideig buzgó tanácsbirája, a mindnyá-
junk által tisztelt igaz hazafi, buzgó egybázias férfiú, 
kitűnő családatya. — Esperesünk jelentése tudomásul vé-
tetvén, rendelkezései e.-megyeileg megerősíttettek, elhunyt 
lelkész, tanitó s világi ügybuzgó feleink sirhalmára az 
őrök béke nyugalmát óhajtva, e.-megyónk érdemeik 
elismerésének j.-könyvileg is kifejezést adni határozta. 

Az egymástól sok részben elütő egyházak- s isko-
lákra vonatkozó statisztikai adatokat illetőleg határoztatott, 
hogy a mennyiben ez adatok kétszeri összeszedésénél 
nevezetes különbség mutatkozik : az iskolalátogatók csak 
az iskolákra, az egyházlátogatók pedig kizárólag az 
egyházakra vonatkozó statisztikai adatokat szedjék. 

A T o m p a M i h á l y elhunyt kedves emlékű köl-
tőnk síremléke felállításával megbizotfc Soós Miklós és 
Hanvay Zoltán jelentik, hogy ugy az emlék mint a sir-
kerités is, ez idő szerint már a helyszínén Hanván van, 
s a végfelállitáshoz csupán a szakértő egyén által meg-
határozandó kő, mész, s több aprólékos anyagok szüksé-
geltetnek. Kérik továbbá az e.-megye intézkedését a le-



leplezés ideje, módja, ünnepélyessége, s mindezeknek nyil-
vános kihirdetése iránt. Végül az eredeti gyűjtések össze-
geinek és a rozsnyói bazár jövedelméből átvett 1,000 
ftnak hova lett fordításáról számot akarván adni: egy 
szűkebb körű bizottság kiküldését kérik, mely küldöttség 
a számadást megvizsgá^á, s az eredményt legalább a 
megye kebelbeli lapjaiban közzétenné. Egyházmegyénk 
óhajtja, hogy a leleplezés ünnepélyességgel hajtassék végre, 
s az emlékügyi bizottságnak utasításul adta, hogy a sír-
emlék végleges felállítása, a leleplezés határnapja, ün-
nepélyességének mikéntje, a számadás megvizsgálása s 
közzététele, szóval az ügy befejezése körül felmerülő min-
den dolgok és kérdések elintézésében bölcs belátása sze-
rint cselekedjék, s eljárásáról annak idejében e.-megyénkr 
nek jelentést tegyen. 

A tankópesitő vizsgák megtartása s a tanítói okle-
velek kiállításával Török József esperes, Soós Miklós is-
kolaválasztmányi elnök és Tóth Samu e.-m. főjegyző oly 
módon bízattak meg, hogy e.-megyebeli tanítóink szá-
mára, kik a tauképesitő vizsgát e.-megyei vizsgáló bizott-
ságunk előtt hivatalba lépésök alkalmával mindannyian 
letették, tanítói okleveleket állítsanak ki, s azokkal 
tanítóinkat minél elébb lássák el. 

(Vége köv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A polgári házasság. Az állam és egyház közötti 

viszonyokban javaslattételre kiküldött képv.-házi bizottság 
albizottsága, mely a polgári házasság ügyével foglalkozott, 
a napokban tartá második ülését. A bizottsági ülésekben 
megállapított határozatok a következők: 

1) A polgári házasság, még pedig kötelezőleg be-
hozassék. 

2) E végre a polgári házassági jognak szerkezetét 
készíttesse el az igazs. minister, még pedig ezen óv folytán, 
tehát legkésőbb december végéig tegye le azt a ház 
asztalára. 

3) A polgári házasságok a község elöljárói, tehát 
hatósággal felruházott, és rendes tanácsosai biró városok-
ban a polgármester és jegyző, — nagy és kis községekben 
a biró és jegyző előtt kötendők, a biró a cselekvényért, a 
jegyző a cselekvényért s annak szabályos bejegyzéseért 
lóvén felelősek. 

4) A szolgabíró tartozik negyedévenkint megvizs-
gálni a helyszínén a könyveket, melyek minden év végével 
az illető megyei vagy városi levéltárba beküldendők. 

5) A polgári házasságnak a polgári törv.-könyvben 
megállapítandó következményeit mindenki respektálni köte-
les ; de ezáltal a f e l e k e z e t e k v a l l á s e l v e s e b -
b ő l k ö v e t k e z ő e g y h á z i e l j á r á s e d d i g i s z a -
b a d s á g á b a n nem korlátozható. 

* A nők teljcskoruságáról szóló törvényjavaslat, 
melyet az igazságügyminister a ház máj. 18-iki ülésében 
előterjesztett, a „R—m" szerint a következő intézkedéseket 
tartalmazza: „Hajadonok 24. óleíóvök betöitével teljes-

koruakká válnak, és minden, a teijeskorusággai járó jogok 
élvezetébe lépnek. Minden nő teljeskoruvá lesz fórjhez 
menetelével, tekintet nélkül életéveire. E jogot a nő ak-
kor is megtartja, ha a fönnebb meghatározott életkor 
betöite előtt özvegységre jut, férjétől bíróilag elválaszta-
tik, vagy házassága föloldatik." 

* A magyar kath. főpapság. A máj. 18. hiv. lap 
jelenti: „0 császári és Apostoli királyi Felsége f. hó 15-én 
keit legfelsőbb elhatározással a vallás- és közoktatási ma-
gyar kir. ministert megbízni méltóztatott, hogy a ma-
gyar kath. főpapságnak, a tanulmányi alap hazafias se-
gélyzése alkalmából a legmagasb elismerés nyilváníttassák." 

* Budapest tanácsa jelen évi költségvetési előirány-
zatában a fővárosi népiskolai tanügyre 754,540 frtot 
irányzott elő. A főváros a népiskolai oktatásügyet illető-
leg 6 év óta igen szép példával megy elő hazánk vá-
rosai előtt. 

* A Brogl ie kormány Francziaországban, mely a kath. 
clerikalis pártot s ultramontán clerikalis áramlatot, bu-
csújárási mániákat egy év óta oly nagy előszeretettel dé-
delgette, a legközelebbi napokban megbukott. De hogy az 
uj kormányban nem gubát cseréltek-e ? most még kérdés. 

* xl Tábitha-egylct félévi jelentése (1873. nov. 
5-kétől, 1874. május 5-kóig. Látogattatott az egylet ré-
széről ezen időszak alatt 143 egyén, illetőleg család. Ezek 
közül segélyeztetett 88 ; különféle okoknál fogva nem se-
gélyeztetek 35 ; meghalt mielőtt őt a segély érhette volna 
1, s az adott cim alatt meg nem találtatott 19. Az 
egylet pénztárába befolyt: tagsági dijjak utján 85 frt 
50 kr, adakozások utján 479 frt, tehát összesen 564 frt 
50 kr. Ebből kiadatott különféle kelmékre: 177 frt 68 kr. 
varró- és kötő eszközre: 11 frt 97 kr. Mellékes kiadásokra 
37 frt 5 kr. Kenyérre : 258 frt 10 kr. Fára: 14 frt. Egy-
leti pecsétre: 1 frt 70 kr. Gyűjtő ivekre 1 frt. Egy csa-
ládnak egy setét nedves pincéből egészségesebb lakásba 
leendő áthelyeztetésére, és egy negyedévi házbérének fe-
dezésére 29 frt. Egy másik családnak hasonló célra 10 frt. 
Összesen 540 frt 50 kr. Marad tehát még az egylet pénz-
tárában 24 frt. Az egylet ruhatárába beküldetett összesen 
202 darab viselt ruha és lábbeli; s ezen felől 16 pár uj 
harisnya, ós egy nagyobb készlet kötő- és varróeszköz, 
úgymint egy vég kék barchent is. Kiosztatott a se-
gélyezettek közt 473 darab ruha, 14 mázsa fa, 2581 font 
kenyér. Ezen felül egy egyén kapott egy paplant, 
és szalmazsákot. Megjegyzendő, hogy a készpénz osz-
tása ellenkezvén alapszabályainkkal, az említett kót 
család házbérének lefizetése (melyre szokatlanul égető volt 
a szükség) akképen eszközöltetett, hogy az egylet titkára 
a szükségelt összegeket nem a segélyezendőknek, de egye-
nesen az illető háztulajdonosoknak kézbesítette. Budapest, 
május 5. 1874. M e s z l ó n y i I l o n a , titkár. 

* Kiss Áron ur, a n.-körösi ref. tanítóképezde 
igazgatója, a kolozsvári egyetemen f. hó 20-án a bölcsé-
szeiből t ú d o r i vizsgát tett dicséretes eredménynyel. 
Ha nem csalódunk ő az első, ki a kolozsvári egyetemen 
tudori oklevelet nyert. 



„Adalékok Magyarország nevelés- és oktatás-
ügyi történetéhez" cimü munkája fentebb emiitett Kiss 
Áron urnák a nyomda alól a napokban kikerült, s a jövő 
hó elején az előfizetőknek szét fog küldetni. Az előfize-
tési ivek tartói felkéretnek, hogy az előfizetők névjegyzé-
két e hó végéig N.^Kőrösre, szerzőhöz címezve, küldjék be. 

* A decs i ref. egyházba (Tolnamegye) a mult 
vasárnap G ö d e K á r o l y sepsi-sz.-györgyi lelkész ur 
választatott meg lelkészül. 

IRODALOM. 
* Egyliázi beszédek, Feies Istvántól. (Ld. lapunk 

mult számát) E beszédek felett Ítéletet még nem mond-
hatunk. Felületes lapozgatás után csak arról győződtünk 
meg, hogy Fejes beszédei megérdemlik a tanulmányozást, 
a figyelmes átolvasást, s ennek alapján a beható és tüze-
tes bírálatot. Nem is mulasztjuk el tanulmányunk ered-
ményét annak idején közleni az olvasókkal. Addig pedig, 
hogy a munka irányáról fogalmat szerezzen magán ak a 
közönség, álljon itt Fejes ur hozzánk intézett magánl e-
velének azon része, amelyben előadja nekünk a vezér el-
veket, amelyeket beszédei Írásánál követett. Azt his szük 
ennek közlése által indiscretiót nem követünk el, sőt 
talán inkább szolgálatot teszünk ez által mind a jeles 
szerzőnek, aki a saját irányával teljesen tisztában látszik 
lenni, mind a közönségnek, mely ez iránynyal a mi is-
mertetésünk előtt is már meg akarna ismerkedni. Egyéb-
iránt Fejes István neve nem idegen az egyházi körökben, 
s igy alább közlendő levele csak megerősíthet bennünket 
a jó véleményben, melylyel Fejes eddigi irodalmi műkö-
dése iránt viseltettünk. „Összes beszédeimnek vezéresz-
méje — irja a többi közt Fejes ur — az ember ön-
becsének emelése a keresztyénség erkölcsi és hit-igazságai 
által. Az én Krisztusom az emberi élet tiszta példánya. 
Ezen vezérelvemből önkényt foly a modern tárgyalás, mely 
nélkül, nem hiszem, hogy mai nap képes legyen valaki 
a megzsibbadt vallás-erkölcsi életbe uj melegséget önteni. 
Innen van, hogy beszédeim alakja is kivetkőzik az isko-
lás korlátokból; p. o. a felosztásokat ritkán jelzem előre, 
miután beszédeimben a fölvett bibliai helyet egészen sze-
retem tárgyalni és kimeríteni, izeket azért mondám el, 
hogy ha beszédeimben valami szokatlannak látszanék, az 
nincs tudatom nélkül, hanem elvből s általában egyházi 
beszédeink tartalmánake és alakjának felfrissítése céljából. 
Nekem e részben meggyőződésem, a mit már elvtársa-
immal nem egyszer közlöttem, hogy a papság reformálása 

nélkül nehezen fogják reformeszméink áthatmi az életet. 
A papság reformálásán pedig a tudományos munkák, 
vezércikkek, értekezletek s elíéle eszközök felett, a leg-
nagyobb erő az e g y h á z i b e s z é d e k b e n van. Egy-
házi beszédet minden pap vesz és olvas ; ha tehát e 
téren valakinek sikerül uj világításban tüntetni fel a 
biblia vallás-erkölcsi eszméit, ezáltal uj világot kelthet 
föl a papság lelkében s hogy ugy mondjam, nem az el-

méletből, de a példákból ismeri meg, hogyan kell ma 
prédikálni a Krisztust. És közelebbről ez volt indokom 
arra, hogy egyházi beszédeim kiadását én is megkezdjem, 
nem igényével ugyan a p é l d á n y - b e s z é d e k adásá-
nak, de érzetével azon kötelességnek, mely reám is, mint 
a protestánsegylet egyik tagjára hárul. Bár elvtársaink 
közül minél többen és a nálam erősebb fők is kilépné-
nek e térre, hogy egymástól is okulhatnánk, másokat is 
ébresztenénk ós a magyar ref. egyház szónoklati irodal-
mába az eddiginél valamivel tartalmasabb szellemet Iö-
velhetnénk!" 

* A Nye lvőr 5-dik füzete megjelent. Tartalma : Jut 
és rokonai. S t e i n e r. Magyar-ugor szótár. H u n f a l v y . 
Befejező megjegyzések Imre Sándor pályamunkájára. W ol f. 
A tárgyas-tárgyatlan ragozáshoz. L e h r. Adatok a nyelv-
újítás történetéhez. F i s c h e r . Iker szók. I h á s z . A 
magyar nyelv az egyházi szószéken. K őr é s z . Helyreiga-
zítások, magyarázatok. S z v o r é n y i . K r i z a Kérdések 
és feleletek. Népnyelvhagyományok: Termeszetrajzi nevek. 
T u r c s á n y i . Mondókák. T a p o d y . Bakter-uiáitások. 
T ó t h . Állatnevek. Z s i l i n s z k y . Helységnevek. V i d a. 
Népballada. N a g y L. stb. 

* Az „Egyli. Reform" 5-dik száma a kő vetkőző 
tartalommal megjelent: Messiási mozgalmak Zsidóországban. 
Iiausrath után P. K. Az egyház és állam közti viszony Észak-
Amerikában. (Folytatás.) Köznap reggeli énekek. S z é l e s 
E n d r e . Egyházi szemle: Az egyház és az állam közötti 
harc. O-katholikus dolgok. Egyházi beszéd : Önzés Krisztus 
keresztje előtt. If j . Coquerel nyomán J e s k ó L a j o s . 

* A budapesti kir. egyetemi könyvtár Értesí-
tője cim alatt Dr. Horvát Árpád, az egyetemi könyvtár 
igazgatója kiadta azon hirlapok és munkák névjegyzékét, 
melyekkel az említett könyvtár 1874. jao. 18-kától febr. 
28-káig gyarapodott. 

* Aigner Lajos kiadásában megjelent: S z é p é -
s z e t i k é p z é s g y n á s i u m a i n k b a n . Módszertani 
értekezések, tartotta Károly Gy. Hugó, prem. r. főgymn. 
rendes tanár Kassán. Ára 1 frt. 20 kr. Ajánljuk az illeté-
kes körök figyelmébe. 

* Táncsics Mihály müveire, melyekről lapunk mult 
számában említést tettünk, fölhívjuk a közönség figyel-
mét. Az ő társadalmi, politikai, vallási nézetei sok tekin-
tetben eltérnek ugyan a mi nézeteinktől; de ez nem aka-
dályoz bennünket abban, hogy el ne ismerjük, miszerint 
Táncsics müvei sok tanuságost foglalnak magukban, s en-
nélfogva netaláni túlzásaik és naivitásaik meglehetősen ellen-
súlyoztalak számos előnyeik és tartalmasságuk által. 

ADAKOZÁSOK. 
Nagy tiszteletű szerkesztő ur! Olvasva becses lapja 

20-dik számában a kisujfalusi valóban szivrenditő szo-
morú történetet, mélyen megilletődtem szegény agg lel-
késztársunk siralmas állapotán, s tudván azt, hogy „bis 
dat qui cito dat" sietek én is nyomorúságán tőlem tel-
hetőleg segíteni, s egyszersmind bátor vagyok e lap ha-



sábjaiu ltílkéoztársaiiE előtt egy szerény iuditványnyal 
fellépni véginségre jutott lelkésztársunk érdekében. Meg-
lehet sokak tlőtt talán nevetségesnek látszik inditványom 
s talán túlságosnak. Szerintem nem túlságos, és ha ne-
vetséges is, ám legyen, csak a nyomoron legyen segitve. 

Inditványom röviden ez, hogy lelkésztársaim közül 
azok, kik a keresztyéni felebaráti szeretet, de különösen 
a kollegiálitás szempontjából hajlandók emiitett társunk 
nyomorúságán segíteni, áldoz/.ák fel e célra egy halottól 
járó stolaris illetmény őket, igy azt hiszem sok keserves 
könyet letörölhetünk eme porig lealázott lelkésztársunk 
szemeiből. 

Én részemről e mai napon eltemetett halottamtól 
kapott stoláris illetményemet 3 frtot, megtoldva azt 
még magam részéről 1 írttal és igy 4 forintot azon 
kéréssel küldőm c. tiszt, szerkesztő ur kezeihez, hogy 
ezen összeget emiitett szerencsétlen lelkésztársunk kezei-
hez juttatni szíveskedjék. Kelt Szalk Sz.-Márton, 1874. 
máj. 18-án. D o b o s L á s z 1 ó, ref. lelkész. 

Ugyancsak e cé!ra n. t. L i t k e y P e t e r buji 
ref. leik. s esperes ur saját részéről 2 frt, özv. Tóth 
Gáborné részéről 1 f r t = 3 frtot küldött. 

Dr. B a r s i J ó z s e f ur Budáról 1 frtot. 
R á c z K á r o l y ref. ós B a r o s s 7Í á r o 1 y evang. 

leik. urak Bánfalvárói egy egy =2 ftot. 

Adakozások a pesti prot. árvaliázra. 
Nagytiszteletü szerkesztő ur! Hogy az általános nyo-

mor, a főidig sújtó inség a kebel fogékonyságára, a sziv 
melegségére megölőleg még nem hat, hogy édes magyar 
népünk a közügy iránt ma se részvétlen, az a rákiabált 

közöny nem az igazi, hogy tettei igenis mutatnak belső 
vallásosságra — ezt a megszámlálhatatlan példán kivül 
bebizonyitá a nagyharsányi nép is, — kit pedig a csapás 
összes nagyságában, többszöri föltünése által mondhatni 
utolsóig sújtott — és a szép kérés ma is jó mag itt, e 
szivek ma is termékeny föld — hála az égnek. 

íme prot. árvaházunkra bejött összeghez adakoztak: 
Herendi János 10 kr. Bóli István 4 kr. Kulcsár János 
18 kr. Bóli János, Leány Sándor, Bozsó József, Gölön-
csér János, Török Sándor, Ambrus Ferenc, Kulcsár József 
8— 8 kr. Harsányi Ferenc 5 kr. Bozsó Ferenc és Ist-
ván, Szujkó Ferenc 8—8 kr. Török József, Szekeres Fe-
renc 18—18 kr. Pakuszi Péter, Bence Péter, Ábrahám 
Sándor 8—8 kr. Pakuszi János 10 kr. Szántó József 8 
kr. Özv. Kovács Antalnó 18 kr. Bóli József, Szekeres 
Sándor, Vince Ferenc, Bóli Ferenc, Szabó József 8 — 8 kr. 
Püspöki Juliánná 5 kr. Pécsi Józset, Ambrus József, 
Leány Juliánná, Badócs István, Kis Ambrus János 8—8 
kr. Özv. Simon Sára, Özv. Papp Sándorné 1 8 - 1 8 kr. 
Özv. Vajda Józsefné 1 frt. o. é. Összesen 4 frt 40 kr. 
Nagyharsány, Baranyamegye, 1874. máj. 1. K á j e l 
J ó z s e f , káplán. 

F ö r d ő s L a j o s ref. esperes ur a kecskeméti 
ref. egyház részéről 20 frt, a n.-k ő r ö s i ref. egyház 
adományaként 6 frt. 

Szerkesztői mondanivalók. 
S t e t t n e r lg., L i s z k a y J ó z s e f uraknak : 

Kaptuk, de térsziike miatt csak jövő számunkban közöl-
hetjük, ugy szintén a hét folytán érkezett többi adakozá-
sokat is közelebbi számunk hozandja. 

Sopron sz. kir. váró.* közönsége, a helybeli hitfelekezeti jelleg nélküli német-magyar tannyelvű 
3 osztályú felsőbb leány tanodájánál, az 1 8 7 4 / 5 tanév kezdetével, két rendes tanitói állomás, jelesül a 
nyelvtani és történet ta-iii, ugy a mennyiségtani és természettudományi (természetrajz, természettan ós vegy-
tani) csopoitra leend betöltendő. Ezen állomásokkal 8 5 0 f t évi fizetés, 85 ft szálláspénz és öt izben 
75 ftnyi öt évenkénti fizetési pótlók, ugy a városi szabályzat szerinti nyugdíjazás van összekötve. A 
megválasztott tanítók a népiskolai törvény határozatainak, ugy a felsőbb leánytanodára nézve fenálló 
és jövőben megállapítandó városi szabályoknak magukat alávetni tartoznak, egyébiránt fentartatik egy 
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Clarké James Freeman, 
Parker Tódor óta egy amerikai theologus sem 

vonta annyira magára a mívelt közönség figyelmét, 
mint Glarke James Freeman. Nem pusztán a nagyter-
jedelmű theologiai műveltség, a gondolkodás nyugodt-
sága és tisztasága az, mi munkáit nagy jelentősé 
güvé teszi, hanem az, hogy a theologiában egészen 
eredeti álláspontot foglal el. Egyesülve látjuk nála a 
meggyőződésnek különös biztosságot nyújtó positivis-
must, egyfelül a régi ós mellékes iránti éles kriti -
kával, másfelül oly tágkeblüsággel, mely az igazság 
magvát, ahol meg van, még a legcélellenesebb fel-
tűnésében is méltányolni tudja. 

Clarké a positiv keresztyénség alapján áll. De 
figyelemmel kiséri a kegyesség nyomait minden nép 
ós nemzetnél. Midőn a világot mozgatott ás ma is 
mozgató nagy vallásokat festi, nem tesz ugy mint ama 
korlátolt eszű Sión-őrök, kik hogy a „keresztyónsóget* 
annál fényesebb világításba helyezhessék, azokra min-
denféle ráfogások által sötét árnyékot vetnek; hanem 
inkább felmutatja azokat teljes értékükben, hogy igy 
egy-egy fokkal feljebb emelkedve, elvigyen a vallás-
hoz, melyért szive oly lelkesülten dobog, a Jézus 
keresztyénsógéhez. A „ t í z v a l l á s r ó l * szóló müve 
korszakalkotó. Clarké minden porcikájában szabad 
gondolkozású theologus. De midőn az egyháztant 
megtámadja, nem teszi azt kegyeletnélküli rombolni-
a karóssal cynicus modorban, hanem szeretetteljes el-
ismerésével az elavult formákban és formulákban la-
kozott kegyességi tartalomnak, melyet C aztán fé-
nyesebb ós tisztább alakban vezet elébünk. „ A z 
o r t h o d o x i a , a n n a k i g a z s á g a i ós t é v e d é -
s e i " című könyve példányképe az orthodoxismus büszke 
rendszere ellen viselt harcnak. Minden egyes tant ha-
talmas csapásokkal sujt a földhez, de ugy, hogy 
mindenkor egy magasztos eszme emelkedik ki szebb 

pompában az olvasó szemei előtt. Clarké theologiája 
a régi egyház romjain épült; de a romok 
elenyészett dicsőségről szólnak s uj élet kél az ozn-
ladókokból. Uj világ" tárul elébünk a régi falazatot kör-
nyezve, s a legszebb kilátás nyilik meg a vándor 
előtt, ki a leomlott falakra lép. Clarké mint pró-
féta a jövendő egyháza ós egy várandó theologia 
mellett szól, mely Schleiermacher nagyszerű rendsze-
réből ós a mai szabadelvű protestantismus egyházi 
törekvéséből okvetlen fejlődni fog. 

Legújabb munkájában, melynek címe: A h i t 
f o k o z a t a i , Clarké a hitfejlődés következő fokait 
vagy átmeneteit vezeti szemünk elibe: 1) az atheis-
musról a theismusra; 2) a keresztyónségen kívüli 
theismusról a keresztyónsógre; 3) a romanismusról 
a protestantismusra és 4) a betűről a szellemre 
(vagy az orthodoxiától a liberalismusra). Nem mintha 
ez lett volna magának szerzőnek theologiai fejlődése; 
mert mai időben jelentékeny ember, aminő Ciarke, 
aligha olyan uton fejlődik. Ki Ítélete elfogulatlan-
ságát és szabadságát annyira meg tudt* óvni, hogy 
az atheismusnak szeme közé nézvén, azt nem hitet-
lenség ós istentelenség vádjaival, hanem eszmei fegy-
verekkel tudja legyőzni, oly férfi nem lehet hogy 
elébb római katholicus, aztán igazhitű protestáns s 
csak aztán lett légyen lélekszerinti protestánssá. El-
lenkezőleg, mindé1.éjétől fogva tisztában kellett len-
nie az iránt, hogy a vallás ter^n a szabad gondolko-
zás elve föltétlenül elismerendő. A hit lépcsőzetei 
mások számára épitvék; legfelől, mint szép cél, Jé-
zus tisztult vallása áll, szerző által egész dicsősé-
gében felülmulhatlan előképül felfogva, Kinek kedve 
van ama cél felé törekedni, annak utja egyengetve 
van, akármilyen lett volna álláspontja elébb. Ha po-
gány, megteheti a lépést az atheismus vagy ma. 
teralismusról a theismusra; ha szabad gondolkodá-
sú : a puszta theismusról a keresztyónsógre ; ha 
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ultramontáii: a római katbolicismustól az igazi katho-
licus protestantismushoz (mert a harmadik szakasz 
felmutatja az átmenetet nemcsak a római katholi-
cismustól a protestantismusra, hanem a dogjiaszerü 
korlátolt protestantismusról a tisztult katholi-
cismusra is) ; ha betüimádó : az orthodoxiától 
a szabadelvű keresztyénséghez. Még az i s , ki 
mint Rothe elmondhatja , hogy a személyes is-
ten létezése felől soha nem kételkedett, theologiai 
szemlélődésénél be nem dughatja fülét azon nyomós 
okok előtt, melyeket a materialisták, atheisták ós 
szabad gondolkozásuak állításaik mellett felhoznak, s 
némelykor tán szivszorongással iparkodnék nyomósabb 
okokat állítani azokkal szembe. Yagy aki, mint Hase 
K., tetőtől talpig protestáns is, épen inert szelleme 
tágabb látkörü, vonzódással lesz oly törekvések iránt, 
melyek a római katholicus egyháznak fényes cultusá 
ban, szigorú egyházfenyitékében és benső kegyességében 
sajátjai, ugy hogy komoly föllépés kell hozzá, hogy a 
szabad protestantismus álláspontját igazolhassa. 

Kiválóan jeles, amit szerző a materialismus ellen 
felhoz. Rámutat azon hit egyetemességére, mely sze-
rint az emberben anyagtalan princípium is van; bi-
zonyít e mellett a nép közt uralkodó hit a feljáró 
lelkekben szintúgy, mint azon tény, hogy majdnem 
minden nagy gondolkodó ós vallásszerző a lélek 
önálló létezését tanította. Anyagrészecskék nem 
alkothatnak élő testet; hol élet van, ott többnek 
kell lenni. Minden szerves ós minden élő lényben ezt 
összetartó egység van; a í emberben ez az egység a 
lélek, mely személyiségét U képezi. Ha a materialismus 
követője azt állítja, hogy az emberben csak anyag 
van, hogy egé^z léte csak anyagrészecskék eredmé-
nye, s ha arra hivatkozik, hogy a testrészek szenve-
dése a lelkierők szenvedését vonja maga után : akkor 
Clarké erre azt jegyzi meg, hogy igenis, a test a 
műszer, melylyel a szellem dolgozik. Az orvos hasz-
nálja késeit műtételeire, az ács bárdját faragásra, a 
zenész hanginűszerét játszásra; de azért az orvos nem 
eredménye késének, vagy az ács bárdjának, a zenész 
hangműszerének; hanem mindenik különálló valami a 
műszereken kivül. Igy a szellem is. Használja az 
agyvelőt gondolkozásra; de ő nem eredménye az agy-
velőnek; sőt inkább az agyvelő neki műszere ő pe-
dig önálló valami. Ha az agyvelő szenved, a szellem 
nem dolgozhat; de újuljon meg a műszer, s ismét 
munkás lesz. A lélek olyan, mint a zenész, ki or-
gonája mellé ülvén, abból fölséges hangodat varázsol 

eló. JL)h egyszer csak a hangszer ócska lesz, a fúvók 
nem szolgáltatják a kellő levegőt a sípoknak, ezek 
elrongálódnnk, a billentjük meglazulnak, s ime, a 
zenész játéka nem az többé, ami azelőtt volt; ab-
ban a mértékben, amint az orgona mindócslíább-
ócskább le<z, hangját mindinkább veszti, ugy tűnik föl 
miutha a zenész ereje is mindinkább fo /yni . Utol-
jára az orgona többé semmi hangot némád , sugy tn 
akkor a zenész sem tehet semmit. Tehetetlenné vá;t-e 
azért a zenész? Nem. Adjatok neki u j hangazerfc 
s meglátjátok, hogy tehetsége nem kisebb mint veit 
valaha. Igy tör:ónik az emberrel, mikor megöreg 
szik, agyveleje meggyöngül; emlékező tehetségünk, 
gondolkozó-tehetségünk nem olyan többé mint egy-
koron. Ez pedig onnan van, mert az emlékezés, g n 
dolkozás műszere elromlott; ez as egész. Adjatok a 
léleknek uj műszert, élénkebb testet, s meglátjátok, 
hogy ereje most is olyan, mint volt Vttlaha. De 
mondja a materialista : az anyag létezéséről bizonyo-
sak vagyunk, de nem vagyunk bizonyosak a szellem 
létezéséről. Erre Clarké megmutatja, hogy a szel-
lemi dolgokról való tudomásunk legalább is oly biz-
tos mint a testiekről. A testi dolgokat is csik azok-
nak az érzékeinkre ható tulajdonságaikról és sajátsá-
gaikról ismerjük meg, ezekből köyetkeztetőleg nyerünk 
tudomást a dolog létezéséről, s ezt nevezzük anyag-
nak. Ugyanazt ai eljárást követjük a szellemi dol-
gokra nézve is. Öntudatunk benső tüneményekről, 
gondolatokról és érzelmekről tanúskodik, ebből olyasmi 
létezésére következtetünk, amin e változások, tiire-
mények esnek s ezt nevezzük léleknek vagy szel-
lemnek. Ha a test a szellemre befolyást gyakorol, 
viszont a szellem is hat a testre. Ha egyébként a 
materialismus nézete a lélek önillóságtalanságáról 
győzne, azonnal a legfontosabb vallásigazságoknak buk-
niok kellene, s akkor isten, halhatatlanság, remény 
nincsen. Már pedig ez miga is a materialismus el-
len szól. Oly rendszer, mely az emberiséget remé-
nyétől, az életet értékétől fosztja meg, nem gyakor-
lati s már ennélfogva valószínűtlen. 

S ezzel áttér Clarké a főkérdésre : a materialis-
mus által számkiüzött isten-eszméjére, i z is-
tenhit hatalma s a meggyőző erő, amelylyel Clarké 
az istenhit szükséges voltát fejtegeti, értekezéseinek 
fénypontját képezi. Az atheisinus, bár mily tisztelet-
tel viseltetik is szerző annak egynémely képviselője 
iránt, szivén van találva s némely állításaival szinte 
nevetségesnek tűnik fel. 



Logikai uton, mondja Clarké, isten létezése nem 
bizonyítható. De ez nem is segítne semmit. Mert a 
bizonyítás valós inüségnól többet nem eredményez. 
Kell létezni oly dolgoknak, melyek bizonyosabbak 
előttünk miuden bebizonyítható dolgoknál, melyek léte-
lói, föl kell tennünk, hogy mások létezését bebizonyíthas-
suk. E dolgok közétartozik első sortan saját létezésem. 
Senkinek be nem bizonyíthatom, ha azt találja mondani, 
hogy amit abból észrevesz, az végre álom is lehet, 
mint más dolog, melyet álmában látott. De én tu-
dom hogy vagyok, s ez elég. A kétkedőnek a kül-
viln g létezését sem lehet bebizonyítani, mert csak 
külső tapasztalat által jutunk tudomására. Isten is-
meretét bensőnk tapasztalata által nyerjük, szelle-
münkből ered. Az atheista azért szinte olyan mint a 
vak vagy a siket, ki a lót lényeges részétől meg 
van fosztva. Adhatok a siketnek valószínű okokat azon 
dolog létezéséről, melyet mi zenének nevezünk. Mond-
hatom neki : látod hogy annyi ember összegyűl kö-
zösen hogy figye jen valamire, amit te meg nem figyel-
hetsz; látod a hangszereket, az azokat kezelőket, s 
igy, kell itt valaminek lenni, ami mindazon embereket 
cselekvésre ösztönözi, mert azt fel nem teheted, hogy 
mind az csak a te ámításodra történik. A siket ak-
kor belátja, hogy itt van valami; de azért tiszta fo-
galma és absolut bizonyossága a zene létezéséről még 
sincs; ezt csak akkor bírhatná, ha a hallást visz-
szanyerve a zenét s í já t tapasztalatából ismerhet-
né. Szintigy utalhatjuk az atheistát az egyházra, a 
prófétákra, a hívőkre s áhitatosokni s mondhatjuk 
neki : látod hogy mindezen emberek egy istent imád-
nak, ós hogy azok valamit látnak s hallanak, amit 
te nem látsz ós nem hallasz; ez uem lehet vak 
eset, sem nem szándékos ámítás, hanem kell valami 
oVán?k lenni; kell valami összeköttetésnek lenni az 
ember ós a legfelsőbb lény közt, mely iránt neked 
nincs érzéked. Ez uton valószínűvé* tehetjük az isten 
létét az atheistának; de teljes bizonyosságot csak 
akkor adhatnánk neki, ha magát a vallást adhatnék 
neki, ha sikerülhetne bensejében vallásos érzületét 
lelkölteni. Akkor megi-merné istent saját tapaszta-
la ábó'. 

Ezúttal Clarké azt is megcáfolja, amit az ujabb 
angol bölcsészek a „n e s c i e n c e a elméletének ne-
veznek. Ez elmélet kitűnőbb képviselői: H a 111 i 11 o u , 
M a u r e l és S p e n c e r H e r b e r t , mely utóbbi 
az „ i s m e r e t l e n i s t e n t " mint a legmagasabbat 
állítja oda, ahova theologia és philosopbia eljuthat, 

legmélyebb, legbiztosabb ténynek állítván azt, hogy 
a mindenségben nyilatkozó egyetemes erő végérejár-
hatatlan. Clarké ennek ellenében kijelentést vesz föl 
s azt hiszi, hogy képesek vagyunk istent megismerni. 
0 ugyanis különbséget tesz „ érteni (unclerstandiug)" 
és „felfogni (comprehendiug)* között. Sok oly dol-
got ismerünk, melyet meg nem foghatunk. Véges 
szellemünk a végetlent felfogni nem képes, de azért 
ismeri; fogja, de meg nein foghatja; azaz tudatunk 
helyes minőségileg, de korlátolt mennyiségileg. A 
gyermek ismerheti atyját a legpontosabban, de azért 
mégis igen tökéletlenül fogja fel. Szintúgy ismerhe-
tem valósággal az istent; érthetem, mit jelent a 
végetlen szeretet, hatalom és jóság; de vajmi keve-
set foghatok fel azok végetlen foglalatáról, azok ter-
véről, mélységük, terjedtségük és magasságukról. 

Az isten léié melletti szokásos bizonyítékoknak 
természetesen csak igen relatív jelentőség tul ajdonít-
ható, de a három főbizonyiték, az ontologikus, kos-
inologikus ós theologikus, a szellem három sziiksógkópi 
eszméjét : a tökéletességet, szükségességet ós célszerűsé-
get, egymástól elválaszthatlan momentumokul mutatja 
fel; túlfelől a vallás az ember természetéhez tartozik, 
mi szintén a vallás tárgya, isten mellett bizonyít (psy-
chologiai bizonyíték). Afejlődósi elmélet, mely a világ-
nak, akár mint ős sárnak, akár mint fejlődött világnak 
szerzőjét tagadja, egész oktalansága szerint oly em-
ber bolondsága által tétetik világossá, ki valamely 
nagy tudományos munkáról, pl. Gibbon római törté-
netéről, azt állítaná, hogy szerző nélkül csak ugy 
magától fejlődött, s hogy a betűk magoktól csak 
ugy találomra szjrkeződtek azon rendbe, melyben most 
ama nagy munkát képezik. 

A munka második részében Clarké azon theis-
mus ellen fordul, mely jelenleg „szabadvallás (free 
relig'on)" vagy radicalismus neve alatt különösen 
Amerikában van nagyon elterjedve. Megmutatja, hogy 
a keresztyénség történelmi vallása az ember termé-
szetének a legtökéletesebben megfelel ; mig a sza-
badvallásbeliek önfejlődósi (self developement) elmé-
lete, mely szerint minden egyes embernek az igaz-
ság, jóság ós szépség keresésében elől kell kezdenie 
s amely az igaz szabadságot a minden tekintély el-
leni protestálással zavarja össze, valóságos hátra-
menés. Elébünk adja a Jézus életképét ugy, hogy 
mesteri vonásokkal csak tiszta emberiség! jellemét 
festi. Az evangélisták ugyan ugy festik Jézust, mint 
bünuélkülit ós csalatkozhatlant. De a csalatkozhat-
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laoság csakis az isteni dolgokról való tanítására 
vonatkozik. A tudományokat illető sok dologban té-
vedhetett ; de amit istenről, kötelességeinkről, hal-
hatatlanságról elmond, azt csalatkozhatlan tekintóly-
lyel, tévmentes bizonyossággal mondja (Mi joggal, erre 
nézve 1. Bibliai tanulmányok I . füz. 7 9 — 8 5 ) ; csak-
is azt tanít ja, amit maga látott hallott, amit ta-
pasztalt . — Hogy bünnólküli lett légyen, csak ak-
kor nem volna gondolható vagy természetellenes, 
ha a bűnösség az ember természetes állapot i volna, 
pedig ópensóggel nem az. 

A keresztyénség, a nem-keresztyón theismushoz 
hasonlítva, haladás, amennyiben módszere sokkal mé-
lyebb, mert ennek lényege az élet, míg a theismusó 
a puszta gondolat. A közbenjárás eszméje által sok-
kal inkább behat az .isteni szeretet és igazsag ré-
gióiba; míg a theismus az embert önmagára utalja. 
Messzebb megy és egyetemibb, amennyiben a Jézus-
ban központosuló szellemi élet minden emberi törek-
vések csiráit magában zárja ós mindennemű szük-
ségórzetnek eleget tesz. Mindég elébbre halad, mert 
módszere a fejlődós (evolution) ellentótben a szakí-
tással (revolution). A theismus okoskodik istenről, a 
keresztyénség ól is tenben; a theismusban nyerünk 
okoskodásokat ós valószínűségeket, a keresztyónsógben 

-meggyőződéseket óá reálitásokat. 
Clarké i t t különösen azon 5 0 állítás (50 affir-

mations) ellen fordul, melyekkel A b b o t t F . E . a 
puszta theismus „szabad vallását" keresztyénség nól-
kül akarja megalapítani. Clarké e szabad vallásban nem 
lát egyebet, mint azon tórekvések felujulását, melyek-
nek már a keresztyénség kezdetekor Plotinus, Por-
phyrius, Jamblichus, Proclus, Synesius ós mások hó-
doltak. A „szabad vallás" kizárólag a tudományban 
ós civilsiatióban gyökerezik; bibliáikata chemia,geo-
logia ós astronomiáról írt legújabb munkák teszik; 
prófétáik mai napság Huxley, Spencer, Mill, Tyndall, 
Cjmte ós mások. Ezek lábainál ülnek ama szabad 
gondolkozók ós hallgatják szavukat csaknem vak hit-
tel. 0 nekik nem kell papság, hanem kritika és tu-
domány : ez előtt nóma tisztelettel hajolnak meg. A 
„szabad vallás" követői összejönnek közösen gondol-
kodni, a keresztyének összegyülekeznek, higy együtt 
éljenek. Ha a keresztyénség ez életet az ember vi-
lágosságának nevezi, a theismus ellenkezőleg azt állitja, 
hogy a világosság kópezi az életet. Ámde a puszta 
bölcselet vallást móg soha nem szü l t ; hol szellemi 
élet van, ott igenis a gondolkozás fölóbresztetik; 

de a gondolat világossága nem szüli az életet. A 
theismus a keresztyónségtől elszakadva, isten lótelót 
puszta vélekedéssé teszi, a kötelességet társadalmi 
megegyezóísós aha lha ta thnságot talánynyá. A Krisz-
tusból kiinduló élet teszi bizonyossággá. A theismus a í 
egyes embert tökéletesedési harcában elszigeteli, mi 
az erőseknek jó lehet, de nem felel meg a gyöngék, 
a csüggedök, a bűnösök szükségleteinek. Ellenben a 
keresztyónsógben isten minden emberhez jő. A köz-
benjárás eszméje által a legalantabb levőt a legma-
gasabbnak közösségébe hozza. Megmutatja, hogy ja-
vulásunk eszközölhető nem csak ugy, hogy magunk 
egész erőből dolgozunk öatökéletesedésünkön, htnein 
ugy is, hogy teljes odaadással az egészhez csatlako-
zunk, hogy szeretettel viseltetünk isten ós embertár-
saink iránt. A keresztyénség kiterjeszti sympathiáitaz 
egész világra, oly tág tere van, mint az emberi ter-
mészet, s ópen azért egyetemes vallás. Haladása an-
nál biztosabb, miután a múlthoz csatlakozik s csen-
desen tovább épít, mig a „szabad vallás" követője miu-
dóg elől kezdi az emberi természet tabula rasajánál, 

„An endless seeker with no past behind." 
(Vég nélküli kereső mult nélkül.) 

Ha eszerint Józus a messiási eszmét a zsidóktól 
átvette, ez nem szolgálhat neki hátrányul ;ő átvette 
azt az eszmét legtisztább alakjában, s lett királya 
ós papja az egósz emberiségnek, vezetője minden em-
beri léleknek istenéhez. H a számos általa kimondott 
igazság rég kimondva volt mások által is, s 
ha némely tanát Buddha, Confueius, Zoroaster ós má-
sok rendszereibea is feltalálhatni, ez semmit sem bi-
zonyít egyetlensóge ellen. Legföljebb azt mutatja, 
hogy ama tanok az általáno s emberi természetben 
gyökereznek. Mégis mindenestül eredeti volt ő, már 
csak azon absolut bizonyosságnál fogva is, melylyel 
mint isten küldöttje szól. 

A könyv utolsó kót szakasza kevósbá jelentős és 
fontos, habár azok is sok szépet és figyelemreméltót 
tartalmaznak, A harmadik fejezet, mely a katholi-
cismus és protestautismusról szól, sokszor jut tat ja az 
embernek H a s e Polemikáját eszóbe; a negyedik rö-
videbb fejezet a be1üről ós szellemről szólés a vallás 
és theologia közti különbsógre figyelmeztetvén, meg-
mutatja, hogy a theologiai felfogások nagy külön-
bözősége mellett is e vallásban mint ilyenben elóg 
közös alap van, melyre a jövő nagy egyházát meg-
alkothatni, inely is szerző szemei előtt dicső voná-



sokban mint protestáns katholicus igaz egyház áll. 
Ez egyház természetesen nem fog vallástételen ala-
pulni (no statement a t all). 

A keresztyének, mondja Clarké, bármennyire 
eltérők is nézeteik, lényegben mégis egyek. Eltérnek 
egymástól, amennyiben korlátoltak; amint mélyebbre 
hatnak, magasabbra emelkednek, találkoznak. Mert 
hiszen mindnyájan egy istent, egy Krisztust, egy 
bibliát, egy kötelességi törvényt, egy közönséges 
szentegyházat, egy örök életet, egy szent lelket hisz-
nek. Mikor különszakadnak, ez azért van, mert is-
meretük részszerint való; mikor egyetértenek, azért 
teszik, mert hitük korlátoltságát kiegészíti a szere-
tet bősége. 

Kiben a szeretet és humanitás lelke él, Clarké 
müveit lelkesedéssel ós kedvteléssel fogja olvasni, ha-
bár egyházi terveire nézve más véleményen van i j . 
Mindenesetre jellemző az, hogy Clarké munkái a 
leghivőbbek, pl. a methodisták részéről éppé a anuyi 
elismeréssel találkoznak, mint a legradikalisabbakuál. 
Ahol kegyesség, igazi kegyesség vau, s az ész sza-
vára hallgatnak, nem lehet osztatlan elismeréssel 
nem találkoznia. A felvilágosodás amaz erős vitézei-
nek, kiknek mind bolondság, amit nem tapogathat-
nak s ami kísérleteiken túlmegy, természetesen nincs 
mit keresniök az olyatén könyvekben. Ezek megér-
téséhez első k ivántatóság, hogy bírjon az ember a 
vallás lényegével: isten szellemi életével az emberi 
lélekben, mely létezése bizonyítását nem várja logi-
kai tételektől, de épen azért nincs mit tartania a 
tudákos nihilistáktól. *) 

(A „Prot. Kirchenzeitung" után). 
BALLAGI MÓR. 

Yideant eonsules! 
Feltettem magamban, hogy minden évben a duna-

melléki egyh.-kerületi gyűlést megelőzőleg irok egy ilyen 
cimü cikket a „Prot. egyh. ós isk. lap" számára, ha a mó-
lyen tisztelt szerkesztőség szives lesz neki helyet engedői, 
ecsetelendő némely helyzeteket, sine ira et studio, a ma-
guk meztelenségében; felhiván egyszersmind oszlop-íér-
tiainkat: videant! melyet én magyarázatilag ekként for-
d itok át nyelvünkre: t e g y e n e k v a l a m i t ! 

*)Addig is mig bővebb kivonatokat közlenónk Clarké munkái-
ból, meg kell jegyeznem, hogy azokbán én vallási nézeteim legtö-
kéletesebb kifejezését találom. A látszólagos eltérés csak onnan 
ered, hogy hazai theologiai viszonyainkhoz képest nekem eddigelé 
erőmet még leginkább a regi elleni harcra kellett fordítanom, míg 
Clarké kedvezőbb viszonyok kózt inkább a positiv épitkezéshez 
látott. B. M. 

Mielőtt, azonban tovább mennék, reflektálnom kell 
a tavaly e cim alatt mondottakra. 

Egy évvel ezelőtt felhívtam a felső-baranyai egy-
házmegye kormányzó fértiainak becses figyelmét, egyúttal 
egyházkerület linket is a Sahara egy kisded oázára, a pé-
csi hitsorsosok elhagyatott állapotára, jelezvén, miszerint 
csak egy kevés lelkesültség, csak akkora hitbuzgóság 
mint egy mustármag kellene, s egy ifjú erős gyüleke-
zet táuadbatna ctt fel a századok óta szendergő ha-
muból. 

Kiáltásom — ugy látszik — elhangzott a pusztá-
ban ; gyenge hangom még csak egy kemény sziklában 
se ütődött meg, hogy legalább a csalóka v i s z h a n g 
felelt volna rá. 

Egyet azonban akkori indítványomból — bármint 
essók is nehezemre a keserű csalódás — vissza kell vonnom. 

Arra kértem a ft. dunamellóki e.-kerületet, hogy a 
pécsi különféle iskolákban tanuló ref. ifjaknak a sokké-
pen megterhelt ós gyakran szomorított ág. hitv. ev. lel-
kész ur helyett a reál-tanoda egyik ref. vallású lanárát 
nevezze ki, vagy kérje fel vallás-tanárul, kit az akkori 
tanfelügyelő ur is melegen ajánlott, s igéró, hogy fele 
fizetését a kormánytól kieszközli, felét adja meg a su-
perintendentia. 

Ezt kell visszavonnom. Miért ? . . . Elmondok egy 
megtörtént esetet, s kérem a ft. superintendentiát, hagyja 
a pécsi iskolákban tanuló ref. ifjak vallási gondozását 
tovább is az ág. hitv. ev. lelkész ur kezei közt. Az 
ajánlott tanár urnák született egy fiu-gyermeke, keresz-
telő papul és keresztatyául az ottani reá'-tanodai igaz-
gatót Sz. urat, ki buzgó róm. kath. pap, kitünőleg tudo-
mányos f), jánosiszelidségü keresztyén, hívta meg. Ez a jó-
lelkű pap református rítus szerint akará megkeresztelni 
a gyermeket, mint Kis Gábor ur fiát a losonci 
kath. pap, s evégből tudakozódott M. pénzügyigazgató-
sági tisztviselőnél, ki elébb ref. pap volt, a keresztelés! 
ritus felől. Az atya azonban előállott, s kijelenté kere-
ken, hogy ő kath. ritus szerint óhajtja megkereszteltetni 
gyermekét s kath. anyakönyvbe iratni. Ugy küldött aztán 
haza a keresztyén lelkületű kath. pap szentelt olaj s más 
clenodiumokért. Az ilyen tett csak megerősítése annak, 
hogy az illető tanár ur a ref. ifjakat a legnagyobb 
gyűlölettel üldözi, tantárgyaiból a mint csak teheti buk-
tatja, még az olyanokat is, kik legnagyobb szorgalommal 
tanulnak, s más tanárok előtt kitűnő, jeles osztályzatot 
nyernek, alig-alig érdemesiti egy-egy hánytvetett elégsé-
ges osztályzatra. 

Most lépjünk egy lépéssel közelebb magunkhoz. 
Még mindig igaz a költőnek a gyászos években 

elmondott szava: „pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve 
széthull nemzetünk!" 

A tolnai ref. egyh. megyében Pakson ezelőtt 40 
évvel még minden jobbágy-sessio a ref. magyarság kezén 
volt; s most? alig van 4—5 földes gazda, A nagymá-
nyokí ref. magyarok a mult század végén még papot 



kértek a traelualis gyűlésen, s most? nem lakik ott egy 
magyar sem ! 

Várallja ezelőtt 40 - 5 0 évvel tiszta ref. magyar 
község volt; most fele német, vau virágzó luth. leány-
egyház, templom, tanitó. Bonyhád elzüllött, már most a 
volt törzsökös ref. magyar lakosság által birtoklott teme-
tőt is el akarják kivánni. 

Hidas már esak alig 50-—60 lélekből álló anya-
ekklézsia. Szerencse, hogy lelkésze már öreg, napjai meg-
gzámlálvák, különben pár év alatt hallgatók nélkül ma-
radna s vén napjaira elmehetne koldulni, mert az espere-
sek a legnagyobb jóakarattal sem tudhatnak ekklézsiát adni 
az ilyen szerencsétlen lelkészeknek, a korlátlan és fékte-
len szabad választás miatt! Candidálhatja ott az esperes 
ezerszer is a 60 éven tul levő vén papot, a hol tizenhét 
ifjú ajánlkozik. 

A nagypali presbyterek ezelőtt vagy 40 évvel pa-
pot kérni mentek a tractualis gyűlésre. Az áldott lelkit 
Öreg tractualis curátor, a boldogult V., kérdi tőlük : 
van-e már a kendtek falujában, atyámfiai, német? Van 
bizony nagyságos uram már 6 házzal. No atyámfiai, 
vigyázzanak kendtek, nagyon vigyázzanak, legyenek kend-
tek buzgók, vallásosak, szorgalmasok, takarékosok, s el 
ne felejtsék kendtek, hogy én azt mondtam: vigyázzanak 
az ekklézsiájukra, nagyon vigyázzanak. Alig telt bele 10 
év, megint mennek a nagypaliak papot kérni; az áldott 
lelkű öreg curátor megint kérdi tőlük: no atyámfiai, 
van-e már több német a kendtek falujában? Van bizony, 
nagyságos uram, már egy egész utca két sor házzal. 
No a kendtek falujába bele is ütött a . . . sat. . . . Azóta 
van már másik utca is, a legközelebbi népszámlálás már 
csak 216 lelket talált azon egyházban, egy gazdának az 
egyházi adója felül van 30 fton, azon kivül az egyházi 
közmunkát egész napon keresztül, még pedig az eszten-
dőnek több napjain keresztül teljesiti. Quid sit futurum? 
a jó isten tudja! Semmi prófétai tehetség nem kell hozzá, 
bizvást állithatjuk, hogy ez az egyház is 10 év múlva 
Hidas sorsára jut, s ha a jó isten, a jelenlegi buzgó, ta-
karókos s minden tekintetben kitűnő képzettségű, még 
most élete delén levő papot addig onnét el nem segiti, 
(már pedig a jelenlegi állapotok mellett erre nagyon ke-
vés kilátás van) ez is el mehet öreg napjaira, kitűnő tu-
dományos ismereteivel valahova, nem tudom minek. 

Meggondolták-e az ilyen következéseket azok, kik 
a korlátlan szabadválasztás nagy allelujávali behozatala-
kor különösen Felső-Baranyában elkövettek mindent arra 
nézve, hoey az egyik féltől, az intelligenstől, elvétessék 
minden jog, a másiknak pedig odaadassék mind-mind, 
sok, még a soknál is több ! ? 

Képzelem, minő vaskalapos vén papnak gondolnak 
engem némely paptársaim. Jó, azonban még hála isten-
nek életidőmre nézve se vagyok, meg talán gondolkodásom 
módjára nézve se volnék talán az, habár ezeket az élet-
béli keserű példákat felhoztam is. 

Mo?t már bocsásson meg, szerkesztő ur, ha e 
nem szeretett dolgokkal ennyit bíbelődöm. Szomo:u dol-
gok biz ezek épen az alkalomra előadva, mikor a vi-
gasztaló sz. lelket várjuk ; de hát megígértem, hogy ha 
isten éltet, esztendő ilyenKorra ismét írok egy ilyen cimü 
cikket két más szomszéd tractusról, addig majd itt a 
magam ecclájában dolgozom, fáradok, s gyűjtöm az ada-
tokat, mert vaktában nem szeretek semmit leirni, kivált 
olyat, ami keserű, habár igaz is, — de n jm állha-
tom meg, hogy el ne mondjam, vagy a dolgot szépítsem, 
mert nem akarom, hogy az Esai. 5. 20. ban m3girt mon-
dás beteljesedjék rám nézve. 

Addig is isten velünk ! 
Addig is videaut consules 

Madocsa, 1874. május 15. 

K á l m á n F a r k a s , 
lelkész. 

H E I, F Ö L 13. 

Kivonat 

az alsó-nógrádi ág. hitv. ev. papi testület 1874. 
évi május 5-én Dengelegen tartott 8-ik értekezletének 
jegyzökönyvéből : 

10-szer. Több a gyakorlati lelkészkedés körébe 
vágó érdekes kérdés megvitatása és irányadó meg-
oldása után, szőnyegre került a „Hon" polit, és kö/gazd, 
naplap f. é. 100-ik számában megjelent „A. l u t h e r á -
n u s o k h a z a f i u s á g a" cimtt, felekezetünket egy cse-
kély töredék hibái miatt általánosságban s igy alaptalanul 
s mélyeu sértő cikk felett való értekezés. Hosszabb eszme-
csere után az értekezlet határozatkép kimondja : 

Kerestessék meg jegyzőkönyvileg a „Hon" t. .szerkesz-
tője, hogy az emiitett cikk következő passusát: „ A. l u t h e -
r á n u s o k h a z a f i u s á g a e l l e n k ü l ö n b e n kez-
d e t t ő l f o g v a s o k p a n a s z v o l t . E z e n f e l e -
k e z e t , m e l y e t á l t a l á b a n a k a p z s i s á g s ha-
t á r o z o t t j e l l e m s z i l á r d s á g h i á n y a b é l y e g -
z e t t m e g , e z e n f e l e k e z e t n a g y r é s z e r é g t ő l 
f o g v a h ó d o l a p á n s z l á v g o n d o l k o z á s m ó d -
n a k . Az á l l a m s e g é l y t e l f o g a d j á k s ő t 
e g y e t e m e s g y ű l é s e i k e n r e n d c s e n h e v e s e n 
v e s z e k e d n e k m e g o s z t á s a f e l e t t s e z e n á l -
l a m i s e g é l y b ő l n e m r i t k á n g y á r t a n a k f e g y -
v e r t m a g a az á l l a m e l l e n " — mint a történelem igaz-
sága és a tényleges helyzet valóságával teljességgel ellenkező 
és soha, semmikép be nem bizonyítható állításokat vonja 
vissza. Ha pedig a „Hon" t. szerkesztője ezt tenni bármi 
oknál fogva vonakodnék, kerestessék meg ugyancsak jegyző-
könyvileg a nógrádi ev. esperesség f. é. junius 17-én 
tartandó közgyűlése a végett, hogy ezen alaptalan vádak 
és rágalmak megtorlása iránt követei által ugy kerületi 



mint egyetemes gyűléseinken a szükséges lépéseket teljes 
erélylyel megtegye. 

Kiadta Szügyban, 1874. évi május 19-én, 

W 1 a d á r V i k t o r , 
az alsó-nógrádi ev. papi ért. jegyzője. 

Válasz líramarcsik urnák. 
Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy K. cikke 

a „Hon"-hoz nem jött s Fidler cáfolatát csak azért adtuk 
ki legelőbb, mert azon napig mástól egyetlen sor cáfolat 
sem érkezett be. A „Hon"-hoz érkezett iratok legalább 
kivonatilag közölve voltak a „Hon"-ban s igy e tekin-
tetben semminemű méltánytalanság sem történt. 

Magára az inkriminált cikk lényegére uézve meg 
kell jegyeznem, hogy annak egyetlen sorából sem lehet 
kimagyarázni, mintha én a lutheránusokat általában haza-
fiatlanoknak tartanám, sőt ellenkezőleg nem egy helyütt 
nyíltan is kimondom, hopy a kivételeket elismerem. Kiég 
legyen K. idézeteire utalnom. Hogy a lutheránusok között 
vaunak olyanok, kik nemzetellenes irányt követnek, azt szin-
tén nom tagadhatja senki. A különbség ennélfogva csak 
az, miszerint én azon hitben vagyok, hogy ezen rész ké-
pezi a többséget, cikkiró szerint azonban e rész igen 
csekély. Nézetem támogatására felhozom,hogy a 209,000-nyi 
erdélyi szász csekély kivétellel, a legalább 213,000 nyi 
felvidéki luth. tötök jelentékeny része az általam rajzolt 
irány követői s ez már ireu tekintélyes számot képvisel 
az összesen csak 1.085,000 lelket tevő luth. egyházban. 
S ezen számhoz még sok más elszórtan élő is járul. K. 
maga felemlíti, hogy a magyar helyeken „alig 20 luthe-
ránus pap" h5dol a pánszláv szellemnek. Alig 20! Mennyi 
apostatát csinál busz pap a hivők között! Különben le-
het, hogy az én utazásaim, s tekintélyes luth. egyénekkel 
társalgásaimból, úgyszintén az irodalomból vett adataim 
túlzottak s a pánszláv s paugerman irányú rész a kisebbsé-
get teszi. Mindamellett ugy hiszem, hogy a kisebbség 
még ezen esetben is nagyon tekintélyes hatalom s e/.t 
bizonyíthatni hiszem az által, hogy maguk a hazafias 
érzelmű lutheránusok félnek tőlök. 

Két ellenvetés lehet jogos cikkem ellen : egyik, hogy 
egyes kifejezései túlzottak, másik, hogy e vádam, még ha 
van is igaz benne, nem a lutheránusokat, mint egy fele-
kezetet, hanem csak egy fele ezethez tartozó egyéneket 
illeti. Az első vád egyéni megítélés szeriüt változó lehet 
minden egyes kifejezésre nézve, azonban e téren magam 
védeni nem akarom, a cikket átnézni s meglatolni 
kellett volna. A második vádat átalánosságban szintén el-
ismerem. A szepességi lutheránusok s a dunántuliak 
legnagyobb részének hazafiságáért én is kész vagyok jót 
állani s magában véve egy feleke/et, mint felekezet, nem 
is lehet hazafiatlan ; mindamellett, midőn látjuk, hogy 
ugy jelenleg, mint régebben, a „felekezeti autonomia" 
ürügye alatt küzdenek csaknem mindenütt a közművelő-
dés s államtörvények ellen s hogy, miként a forradalom-

ban az oláh popák s szerb pipok, a vallás nevét emle-
getik folytonosan — lehetetlen azt rosz néven venni, ha 
az iró magát a „felekezet" szót használja. Ez nemcsak 
velem, de mással is megtörtént s meg fog történni ez-
után is. 

Általában véve felszólalásom, melyet közvetlenül a 
pánszláv gymnasiumok ismert esete idézett elő, azon ha-
zafiatlan egyének ellen volt irányozva, kik, talán a görög 
kath. egyházat kivéve, épen a lutheránus egyház kebelé-
ben vannak legnagyobb számmal. Nem az egyházat, nem 
a hitet bántottam, hiszen akkor a dogmából vagy egy-
házszervezetből kellett volna kiindulnom; hanem egyene-
sen ezen egyéneket, S ezen támadást ezentúl is folytatni 
fogom, s ugy hiszem magok a lutheránus egyház magyar-
érzelmű tagjai sem vonulnak vissza a már elenged-
hetienné vált küzdelemtől. 

G y ö r g y A l a d á r . 

Nagy tiszteletű szerkesztő u r ! Az ,,Eg) h. és Isk. 
Lap" f. é. 19-ik száma a különfélék rovati alatt Dömö-
tör János, tolnabaranyai tanfelügyelő ur legutóbbi hiva-
talos jele nteséből Gy ö n k r ő l különösen apostrophálva 
közli, miszerint itt a magyar ref. 03 magyar ev. hitfele-
kezetek öuerejükből külön nem levén képesek iskoláikat 
kellőleg szervezni, a különben is sülyedőben levő ma-
gyarság érdekében is egy magyar tannyelvű községi iskola 
felállítísa terveztetett, mely kísérlet a k é t l e l k é s z jó-
akaratú támogatása dacára a nép rövidlátó korlátoltságán, 
és azon g y a u u j á n, hogy „p a p j a i k a z i s k o 1 á t 
el a k a r j á k a d n i " , meghiusult, mindezért a prot. 
ö n k o r m á n y z a t i j o g tétetvén felelőssé, mint 
amely itt is károsnak bizonyult. 

Szegény prot. autonomiánk ! Hiszen tanfelügyelő ur 
mennyiben tartja azt károsnak, az végre is egyéni felfo-
gás dolga, miről véli vitatkozni e helyen épen nem aka-
rok, ámbár nem hallgathatom el, hogy miután a törvény 
a tanfelügyelőségnek a felekezeti iskolákra nézve, ha 
azok a törvény kellékeinek meg neui felelnének, csak 
ugy mint a nem-felekezetieknél szabad rendelkezési ke-
zet adott, — az itt fenforgó esetből az önkormányzati 
jog elleni vádat épen nem találom helyesen indokolva. 
Másrészről azonban ezen közlemény által én is, egyház-
községem is, mint, a tanfelügyelő ur jelentésében oly szo-
morú szereplésben fölléptetett egyik fél, igen közelről 
levén érintve, ugy hivatalos állásom, mint gyülekezetem 
iránt, de még az igazság érdekében is tartozom azon 
helyreigazító nyilatkozattal, miszerint tanfelügyelő urnák 
ezen jelentése l e g a l á b b a z e v . h i t f e l e k e -
z e t r e v o n a t k o z ó l a g t e l j e s e n a l a p t a -
lan, amennyiben ezen gyülekezet annak idején e tárgy-
ban tartott teljes gyűlésében az egy magyar tannyelvű 
közös iskola eszméjét magáévá tevén, a felekezeti érdekben 
szükséges és jogos fentartások melleti felekezeti isko-
láját községivé átengedni az üdvös cél tekintetéből köz-
akarattal elhatározta; és ha ezen végzéséhez képest mégis 



további lépéseket nem tett, ez csak abban találja magya-
rázatát, hogy a nagyobb száom ref. magyarság a közös 
iskola eszméjét el nem fogadván, az ev. felekezet a tör-
vényben kellékelt 30 magyar tanköteles gyermeket nem 
tud felmutatni, és ez esetben a célba vett közös magyar 
tannyelvű iskola eszméjének sem értelme sem törvényes 
alapja nem volt. Ezen nyilatkozatom szives közlését 
kérve tisztelettel maradtam 

Gyonk," máj. 19-én 1874. 
R i t t e r I s t v á n , 

gyönki ev. lelkész. 

A gíímöri helv. h i tv . egyházmegye tavaszi köz-
gyűlése. 

(Vége.) 

Az egyházlátogatási j.-könyvek olvasásánál örömmel 
jegyeztük fel, hogy a vallásos buzgóság több egyházban 
az Ur oltárára hozott áldozatokban is nyilvánult. így 
adakoztak, illetőleg hagyományoztak: B a l o g o n Kovács 
István és Bandi Pál András isten dicsőségére 40—40 ftot, 
Yégh Katalin az Ur asztalára egy piros selyem kendőt; 
Varga Pál p o k o r á g y i lakos isten dicsőségére 40 
frtot; R i m a s z o m b a t b a n Kriston Erzsébet egy arany-
nyal futtatott ezüst tányért, Csider Károly főgondnok egy 
ezüst poharat an urasztali készletekhez, Prófét Péterné 
isten dicsőségére 20 forintot; K i s f a l u d b a n Kubinyi 
Eszter k. a. az egyház javára 20 frtot, Löiinczi Endréné 
szül. Kriston Judit asszony egy urasztali értékes teritőt; 
S i m o n i b a n b. Vass Krisztina a belhivatalnokok fize-
tésének javítására 40 forintot; H u b ó n Balugyenszky 
Apollónia az egyháznak 200 forintot, szegény gyermekek 
iskoláztatására 40 forintot; G.-S z k á r o s o n Szekeres 
György az is-kólának egy hold földei, Draskócy Hona 
kisasszony az Ur asztalára egy díszes selyem teritöt, Kud-
lik Juliánná a szószékre értékes teritőt; S z a 1 ó c o n 
Csefo Judit és Zsuzsánna az Ur asztalára értékes selyem 
kendőt, B e r z é t é n az iskolára Máriássy Móric 100 
osztr. fr tot; S z u h a f ő n a róm. kath. vallású 
Vatthay Sándorné az Ur asztalára egy értékes kenyérosztó 
tányért. — A vallásos buzgóságnak a nyomasztó anyagi 
viszonyok között is ily szép tettekben nyilvánulását kedves 
örömmel vette tudomásul e.-megyénk, s az adakozóknak 
köszönetet szavazott. — Egyházainkban a vallásos élet az 
esperesi jelentés szerint is általában megnyugtató és gyü-
mölcsöző ; némely egyháznak szép tőkéje vagy magtára 
van, melynek kamatait vagy egyházi célokra, vagy a bei-
hivatalnokok fizetésére fordítja. Sajnos azonban, hogy 
egyes egyházakban az egyház tőkéi s magtári követelései 
nincsenek biztosítva, az ily egyházak elöljáróinak megha-
gyatott, hogy az egyház tőkéit felelősség terhe alatt biz-
tos jótállók mellett kezeljék. Van azonban néhány anyagi 
szükséggel küzdő egyházunk is, ezeknek segélyt esdő ké-
relme pártolólag ajánltatott a főt. e.-kerület figyelmébe. 

Nagyobbszerü adományt is nyert e.-megyénk a 
d e r e n c s é n y i u r a d a l o m részéről. Nevezett 

uradalmi egyetemes közbirtokosság ugyanis, bogy százados 
fennállásának emlékét a testületi közösség megszűnte 
után maradandólag megalapítsa, az a l s ó b a l o g i 
népiskolára 1000 frt tőkét tett le, melynek kamatai e 
népiskola közcéljaira lesznek fordítandók. Ezen alapítványi 
tőkéhez Á g o s t , S z á s z C o b u r g g o t h a i h g . 
ő fensége felerészben, s a közbirtokosság is felerészben 
járult. E népnevelési célokra tett nagyobbszerü adományt 
e.-megyénk hálás köszönettel vette tudomásul. Coburg 
Ágost ő hercegségét a s z u t o r i egyház is jóltevői 
közé számlálja, mert 54,000 tégla égetéséhez szekerenként 
20 krért adott fát. Legyen kedves az Ur előtt az ő oltá-
rára hozott áldozat. 

H u b a y M i k s a elhunyt földbirtokos is szép 
hagyományt tett két e.-megyebeli egyházunk s iskolánkra. 
Csider Károly e.-m. ügyvéd e hagyaték tárgyában jelenti, 
hogy az 1871. jun. 25-én kelt, 1872. ápr. 17-éIl kihirde-
tett és jogérvényre is jutott végrendelet e.-megyénknek két 
egyházát érdekli: és pedig a 11. pontban a n . - r e c s k e i 
egyháznak 200 frt, az iskoláuak 300 frt, a 16-ik pontban 
pedig a g.-s z k á r o s i egyháznak 200 frt, az iskolá-
nak 300 frt, oly egyenlő feltételekkel és célokra hagyo-
mányoztatok, hogy a 200 frt kamataiból mindenekelőtt 
a húsvéti communio költségei fedeztessenek, — a kama-
tok feleslegéből szegény özvegyek segélyezésére 100 frtra 
szaporodó alap állittasék elő, melynek aztán kamatai az 
ily özvegyek közt kiosztassanak, — a 300 frt kamatainak 2/3 

része egy fi- és egy leánynövendék ösztöndíjjal való jutal-
mazására fordíttassák. De e tetemes és közhasznú hagyo-
mányi összegek még jelenleg — mig a hagyományozónak 
két nőrokona meg nem hal, vagy férjhez nem megy — 
fel nem vehetők. Különben az ugy is fekvőségekből álló 
vagyon törvényszerüleg biztosítva van. Nyugodjanak békén 
a kegyes hagyományozónak porai, ki végrendeletében egy-
házi és iskolai célokra 1000 frtot hagyományozott. 

Csider Károly gyámoldai választmányi elnök az 
1873/4. évfolyamra vonatkozó pénztári számadás kimutatá-
sát beterjesztvén, abból megtudtuk, hogy gyámoldánk activ 
állása 11,931 ft. 90 krajcár. A tetemesebb összegű 
gyámoldai hátralékok szigorúan ós haladék nélkül behaj-
tatnak. 

Soós Miklós iskolaválaszt mányi elnök beterjeszti e.-
megyebeli népiskoláink anyagi és szellemi állását részle-
tesen kimutató s az 1874-ik febr. hóban végrehajtott is-
kolalátogatások jegyzőkönyrei alapján szerkesztett jelentését, 
benyújtván kapcsolatban a nagy gonddal összeállított nép-
iskolai táblás kimutatást is. Ezek szerint e.-megyénkben 
van 28,304 lélekszám után 3070 6- -12 éves iskolaköteles, 
2883 iskolábajáró, tehát nem jár iskolába 187, ismétlő 
iskolaköteles van 1113, ebből jár iskolába 628, nem 
jár 485. Kitűnő iskola van 17, dicséretes 32, kielégítő 
13, gyenge 4; teljesen felszerelt 24, hiányosan 39, egy 
alig, kettőben semmi taneszköz nincs. Faiskola van 22, 
testgyakorló 4 helyen. Jó tanterem van 39, szük, sötét, 
vagy egészségtelen 27. Jó tanítói lak van 54, a többi 12 



szük, sötét vagy egészségtelen. — E jelentés tudomásul 
vétetvén, s jegyzőkönyvileg köröztetni rendeltetvén, a kitűnő 
és dicséretes osztályzatú iskolák ezúttal is elismeréssel 
emeltettek ki, a kielégitő osztályzatú iskolák tanítói elő-
haladásra buzdittattak, agyeoge iskolák tanítói megrovattak 
s nagyfontosságú hivatásuk lelkiismeretes betöltésére uta-
síttattak. 

Nagy Pál könyvtárnok az e . - m e g y e i k ö n y v t á r 
jelen helyzetéről szóló tudósítását beterjesztvén, abból ki-
tűnt, hogy a k ö n y v t á r i é p ü l e t boltozata megrepede-
zett a könyvtári c a s s a 504 ft. 34 krt tesz, mely 8°/0 

kamatra van egyeseknél elhelyezve; a könyvtár javára 
a papok által fizettetni szokott egy forintos évi járulékot a 
könyvtár folytonos gyarapítása céljából állandósittatni 
kéri, a köny\tár használhatósága szempontjából a „kata-
lógus" litographirozását jelenti, s a litographirozott ka-
talógust be is mutatja. A k é p t á r eszméjének megtes-
tesülése szempontjából ajánlja, hogy minden lelkósztársuuk 
s világi és tanitó atyánkfiai is küldjék be fényképei-
ket. Az 1873. évi tavaszi gyűlés óta könyvtárunk részére 
ajándékoztak: T ó t h S a m u e.-m. főjegyző 3' munkát 
4 kötetben, ugyancsak Tóth S. elhunyt jeles káplánjának 

B e r e g s z á s z i L á s z l ó n a k hátrahagyott könyvtárából 
e kitűnő ifju emlékére, 8 munkát 8 kötetben, N a g y 
P á l tornallyai lelkész ós könyvtárnok 9 m. 10 kötetben; 
összesen tehát ajándékoztatott könyvtárunknak 20 m. 22 
kötetben. Köny vtárnok, midőn Ráth Mór rendkívüli árle-
szállítást hirdetett, a szépirodalmi osztályból is meghoza-
tott 22 müvet. Ezenkívül könyvtárunk mint a természet-
tudományi társulat tagja, kapta és kapja havonként 
a term.-tud. társulat közlönyét és ennek könyvjutalékait, 
úgyszintén előfizetett a Révész Imre „Figyelmező-"jére, s 
a prot. theologiai könyvtárra. Egy év alatt gyarapodott 
tehát könyvtárunk ajándékozás és vásárlás utján összesen 
47 munkával 84 kötetben, ide nem számitva a term.-tud. 
társulat közlönyét és Révész „ Figyelmező "-jét. E, könyv-
tárunk állásáról szóló kimerítő jelentést e.-megyénk tu-
domásul vette és határozta, hogy a könyvtári helyiség 
megnyitására, vagy esetleg egy uj könyvtár építésére ön-
kéntes adakozást fog megindítani, s ez iránt egyházi ugy, 
mint világi férfiainkat meg fogja keresni. A könyvtár ja-
vára a papok által fizettetni szokott egy forintos évi járulék 
továbbra is fentartatott. Nagy Pál könyvtárnoknak, e.-me-
gyénk részéről a könyvtár körül tanusitott buzgalmáért 
szives köszönet szavaztatott; a katalógus minden lelkész 
nek meg fog küldetni, s annak hátsó lakján a 7 pontból 
álló könyvtári szabály kötelező törvény erejére emeltetett; 
a könyvtár részére tett könyvbeli adomácyokért az aján-
dékozóknak köszönet szavaztatott, egyszersmind felhivattak 
megyebeli lelkész, tanitó s világi atyánkfiai, hogy könyv-
tárunkat könyvadományaikkal gyarapítsák; végre könyv-
tárnok intézkedései helyeslő tudomásul vétettek. 

A könyvtári ügyek tárgyalása közben B a 11 a B á -
l i n t zádorfalvi lelkész jelenti, hogy néhai O r b á n 
F e r e n c ragályi volt lelkész hagyatéki ügyeinek korlát-
lan rendezésével bízatván meg, elhunyt kedves emlékű 

lelkész könyvtárának érdekesebb könyveit az elhunyt em-
lékére e.-m. könyvtárunknak felajánlja, mely kegyeletes 
szóbeli ajánlat előlegesen is szives köszönettel fogadtatott. 

Török József esperes, Ragályi Ferdinánd s.-gond-
nok és Csider Károly tanácsbiró s e.-megyei ügyvéd 
mint a p e l s ö c i t a g o s i t á s i s ezzel kapcsolatos 
ügyek elintézésére kiküldött biztosok jelentik, hogy meg-
bízatásukban eljártak s közbenjárásuk eredménye az lön, 
hogy az egyház által fenntartott fi- és leányiskolákra s ne-
velőintézetekre a városi volt úrbéres, illetőleg polgári 
birtokosság félházhely illetőségének megfelelő 16 hold 
szántóföldet ós rétet birtokarányosan, a földe^uraság 
által pedig egv egész házhely illetőségének megfelelő 24 
hold erdőt s legelőt (a már eddig biztosított ugyanazon 
mennyiségű erdőn, legelőn felül) kiadatni felajánlottak, 
s ezen ajanlatuk a birói j.-könyvbe iktatás által is jog-
érvénvesittetett; e mellett a közös térek 3/100 része mint 
iskolaalap és szorgalmi kert kiadása is biztosíttatott. Ezen 
egyházra és iskolára tett ujabb szép adomány örömmel vé-
tetett tudomásul. 

Katona Pál és Csider Károly e,-m. tanácsbirák 
m i n t a s u s a i m a g t á r i ü g y rendezésére kiküldött 
biztosok beterjesztik nagy gonddal és fáradsággal készí-
tett jelentésűket. A biztosoknak, — kiválólag pedig a fá-
radhatlan ós tevékeny egyházias férfiú Csider Károly ta-
nácsbiró s e.-m. ügyvéd urnák, ki egyházaink érdekében 
semmi fáradságot s áldozatot nem kiméivé, bokros teendői 
mellett is mindenütt megjelenik ott, hol tevékenységére ós 
tollára szükség van, — e bonyolult helyzetű magtári ügy 
rendbehozásáért e.-megyénk elismerést szavaz. 

A r u d n a i ref. hivek iskolájokat önerejökből nem 
birván fenntartani, az ág. evangélikusokkal fogtak testvér-
kezet, s azokkal egyesülve fogják fenntartani a tanítói hi-
vatalt, egymással oly egyezségre lépvén, hogy a tanitók 
felekezetileg egymást felváltva hivassanak és szolgáljanak 
az egyházban, egyszersmind a mindkét felekezet lelkésze 
s egyháztagjai által irott, szabályszerűen kiállított tanítói 
dijlevelet is bemutatták. — E.-megyénk örömmel üdvö-
zöl minden oly mozzanatot, mely a két testvér prot. fe-
lekezet egymáshoz közeledését előmozdítja, ez alkalom-
mal is jóváhagyja azt, hogy Rudnán a különben is kevés 
számú mindkét prot. hivek által egy közös iskola állit-
tassék s tartassák fenn; azonban szükségesnek látja 
hogy az egyesülés módozatai részletesebben pontoztassa-
nak és szerződésbe foglalva, mindkét fél által aláírassa-
nak. Ez okból e.-megyénk tisztelettel és hivatalosan meg-
keresi a gömöri ág. evang. esperességet, hogy saját ke-
beléből Rudnára egy bizottságot oly utasítással küldjön ki, 
hogy nevezett bizottság az általunk is kiküldendő bi-
iOttsággal magát érintkezésbe téve, s egyidejűleg működve, 
a két prot. felekezet között a közös iskola fentartására vo-
natkozó anyagi és szellemi ügyeket beható tárgyalás alá 
véve, tanácskozásai eredményét rendszeres, és mindkét 
fél küldöttei s egyháztagjai által aláirott szerződésbe fog-
lalja, s felülvizsgálat és megerősítés végett mindkét e.-
megyének bemutabsa. Részünkről Rudnára biztosokul 
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Szentpétery Sámuel pelsőci ref. lelkész s e.-m. tanács-
biró és Máriássy Móric küldetnek ki, — mig pedig ez 
ügy befejeztetnék, e.-megyénk a rudnai 1.-egyháznak en-
gedélyt ad arra. hogy az általa bemutatott tanitói dijle-
vólre tanitót hívhasson. 

A lelkészek között semmi változás nem történt, csu-
pán Zsipbe választatott meg lelkészül Batta Mihály ba-
logi s.-lelkész, de a gyűlésig meg nem hivatott; ez ok-
ból a választást e.-megyénk egyelőre tudómásul vette s 
az egyházat a megválasztott lelkész meghivására utasí-
totta, egyúttal Batta Mihályt mint legidősb s.-lelkészt 
— miután az özvegynak jövő évi sz. György napig kegy-
éve van — zsipi időtöltőül berendelte. A tanitók kö-
zül ifj, Csizi Miklós Simoniba, Sonkoly J5zsef egy évre 
Pelsőcre, Tarjányi Béla Szalócra, Fodor József A.-Szu-
hára, Hé Sándor Kövecsésre, Lenkey Lajos Imolára, Kasza 
József Berzétére, Pál Miklós Radnótba választattak és 
erősíttettek meg rendes tanítókul. Az ideiglenesen működő 
tanitók közül Bittó József Zubogyon, György Ferenc 
Naprágyban, Váradi Pál Kőrösben nevezett egyházak ké-
relmei folytán rendes tanítókul erősíttettek meg. Három 
egyház pedig — mind a mellett, hogy megyénkbe más e.-
megyóből is jöttek át tanitók — nem kapott tanitót. 

Jövő őszi gyülésünk helyéül sorrend szerint a k ö-
v e c s e s i egyház tüzetett ki. 

Közli K o v á c s L á s z l ó , 
e.-m. aljegyző. 

RÉGISÉGEK. 

P á z m á i i y-e vagy V e r e s in a r t i ? 
— Veresmarti Mihály élete és müvei. — 

Ritka nagy ember, ki életét magasb eszméknek 
szentelvén, tanuja lehetett elhatározó diadalmainak. A 
legtöbb, ha szerencsésen küzdött is, inkább csak azon 
reményben fáradott, hogy majdan élet fakad nyomdokain, 
így nyerte századokra kiható roppant jelentőségét Páz-
mány Péter, kinek minden tette, nagy és kicsiny egya-
ránt mutatja, hogy szemmel tartotta a jelent, soha nem 
tévesztette szem elől a jövőt, miközben figyelme épp úgy 
kiterjedt a birodalom ügyeire, mint egyénekre. 

A római költő szerint principis est virtus maximé 
nosse suos, s ha valaki, úgy Pázmány bizonyosan ember-
ismeret dolgában is igazi princeps volt. Előttünk van 
története, s abból látjuk, hogy a minden ízében remek, 
országlásra termett férfiúnak aegise alatt vergődnek föl 
kisebb tehetségek, kiket ő mintegy iskolájában nevelt 
annyira, hogy kimúlta után eszméit, elveit továbbterjeszt-
hessék. És ez a jövőre irányzott számítás célt ért. Le-
tűnik a bíboros érsek, de azórt nem marad vezér nélkül 
az egyház, csakhogy az e g y e t százak pótolják, és mert 
határozott irányt adott nekik, egy akaraton van vala-
mennyi. ilyen emberre volt szükség, hogy a katholiciis-

mus diadalra jutassa eszméit a szellemileg hatalmas pro-
testántismussal szemben. 

Pázmány minden tekintetben gondoskodott követők-
ről. Széles hatásköre minden ágában voltak választottai, 
kikre hogy milyen hatást gyakorolt, legpraegnansabban 
látjuk kifejezve az íróknál. Rés/ánt ez a készakarva elői-
dézett szellemi rokonság, részint annak tudása, hogy 
Pázmány több müvet írt álnév alatt, részint a vallási 
irodalomban átalában gyakran tapasztalható gyanúsítás 
idézte elő azt a sajátságos esetet, hogy valakinek tulaj-
don neve alatt megjelent művét századokon át erőnek 
erejével másra fogják. 

Ez történt Veresmarti Mihálylyal, ki gondolataival 
örökösen Pázmányon csüggvén, a müveik közt előállott 
észjárási és írmodori hasonlatosság könnyen felkölti ben • 
nünk a gondolatot, hogy közös forrásból eredtek. És ezt, 
ami legföljebb csak gyanitás lehetne, igazsággá emeli 
egy jezsuita. A tény röviden a következő. 

1611-ben Pozsonyban egy fordított mü jelent meg 
e cim alat t : Tanáchkozás, mellyet kellyen a különb z i 
vallások kfzzíil választani. 8r. Irta Lessius Lénárd, ford. 
Veresmarti Mihály Posonyi Kanonok — mások Pázmány-
nak tulajdonítják, veti utána Sándor István (Magyar 
Könyvesház. Győrött, 1803. k 8-r. 17 1.), alkalmasint 
Péterffy Károlyra célozva, ki — egyébként buzgó jezsuita 
— Veresmarti e müvének csak második kiadását ismerte 
és azt egyenesen Pázmány művei közé sorolja (Sacra 
Concilia Ecclesiae Romano<Catholicae In-Regno Hungáriáé 
Celebrata. Posonii, 1742. kis ívrét, Tom. II. pag. 226.) : 
„Consultationes de fide capessenda : sub nomine Michae-
lis Vörös-Marty. Posonii Anno 1612." Ebben az a legkü-
lönösebb, hogy harmincnyolc lapra ezután (Tom. II. p. 
264) az 1629. okt. 4 dikén tartott nagyszombati zsinatról 
szóló cikkbeu említi az irót: „Michaél Veresmarty, Ca-
nonicus Posoniensis ut Abbas de Báta: Item, nomine 
Abbatis de Simigio, & de Silisio, legitima absentis, sub-
scripsi" (t. i. a határozatoknak); és a 375. lapon: „Subs-
cripsi etiam ego Michael Veresmarti, Abbas de Báta 
Canon. Poson. meo, &Ven. Capit. Poson. nomine, ut ejus-
dem delegátus." E szerint Péterffy vagy sohasem látta 
Veresmarti müvét, vagy pedig mystificatiót űz. Nem 
tudjuk eldönteni melyiket a kettő közül; különben is az 
állítás keletkezése háttérbe szorúl azon sokkal fontosabb 
tény mellett, hogy e botor föltevést mennyien fogadták 
el. Bod Péter : Magjar Athenás 327. 1. azt hiszi, hogy 
ezt „el-is lehet hinni"; Jac. Ferd. Miller de Brassó,: 
Epistolae, Qvae Haberi Poterant, S. R. E. Cardinalis, 
Archi Episcopi Strigoniensis et Hungáriáé Primatis Petri 
Pázmány. Budae, 1822. 8 r. Tómul. I. p. XXII. egyene-
sen „Opera Cardinalis Pázmány edita" közé sorolja s 
még csak egy szót sem veszteget a bizonyításra; hason-
lóképen Podhraczky József: Pázmány Péter élete, Budán 

1836. 4 r. 89 1. 
Ez a sorozat jó példa arra nézve, hogy mire vezet 

az elfogultság és az adatoknak másodkézből átirása. Mu-
tatja, hogy sehol- és sohasem engedhető meg, hogy fö-

döm 
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lületes értesülést, vagy egyéni véleményt, mint kész 
igazságot adjunk elő. A bibliographiában, mely tulajdon-
kép hasznos kicsinységekkel bíbelődik, legkevésbe van 
megengedve az ilyen eljárás. 

Minket egyebeken kivül fölment a Pázmány és 
Veresmarti személy-azonossága gyanújától Veresmarti 
autobiographiája, melynek másolata „Megtérés, avagy 
Veresmarti Mihál Prédikátornak a kalvinista tévely-
gésből a katholikus, avagy régi,, igaz, római, pápista 
s keresztyén hitre Ítélettel megtérésének históriája. Irta 
azon Veresmarti Mihál Baranyavármegyéből, pozsonyi 
kanonok" címmel, a besztercebányai püspökség szentke-
reszti (Bars v. m.) könyvtárában létezik. Innen másol-
tatta le saját használatára Bottka Tivadar, és közölvén 
Franki Vilmossal, annak Pázmány Péter és Kora (Pest, 
1868. 8 r. I. 82.) cimü remek munkájában először hasz-
náltatott föl. 

Veresmarti református szülőktől született 1570 
körül*) Baranya vármegyében, tán éppen az alsó baranya-
bácsi egyházmegyében máig virágzó Veres- vagy Vörös-
marton. A debreceni ref. iskolában tanult, bizonyítja ezt 
az In t ) s Tanitó Levél című munkájának a magyar 
nemzeti muzeumban létező példánya címelőző lapján 
található ezen saját kézirata: „f Eruditis Dominis, 
Debrecinej. scholae alumnis, ejusdem quondam alumnus, 
author rnittit." Innen kikerülvén, Czegléden és Kecske-
méten mint iskolamester, később Nagy-Kőrösön mint 
ref. prédikátor működött. 2) Azonban nem sokára Nagy-
Körös számos lakosai a török elől menekülvén, a Csalló-
közben vonták meg magukat. Veresmarti velők tartott, s 
igy származott át a mostani túl a dunai superintenden-
tiába, hol előbb komáromvármegyei Imelyen, később nyit-
ravármegyei, akkor virágzó, most már egészen elpusz-
tult komjáti ref. ekklésiában predikátorkodott. 3) 1605-
körül lemondott tisztéről és Nagyszombatban a magán 
életbe vonult vissza. Komjátiu utódja Suri Mihály volt, ki a 
Forgách kíséretében ottani birtokait látogató Pázmány-
nyal gyakran találkozott. Suri a vitázni szerető Páz-

Danielik József: Mapyar írók. Kiadja a Szt. István Tár-
sulat. Pest, 1858. 8 r. II. 372. 

2) A „három város" történetében nem fordul elő. Hornyik 
Kecskemét város története. Kecskemét, 1861. II. 116—118. ír a 
ref. egyházi férfiakról, és a kecskeméti jegyzőkönyv 27. lapján 
1594. évben előjövő ezen jegyzésre „Mihály uram az praedieator" 
azt állítja, hogy ez alatt a helybeli származású Kecskeméti Végh 
Mihály, az 55. zsoltár irója értendő. II. 116. — Balla Gergely 
Nagy-Kőrősi Krónikájában, és a Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1845. 
évfolyamában N. Szabó Károlytól megjelent „ceglédi h, b. egyház-
történeteiben" sem em'íttettik. 

3) F rank i : Pázmány életében I. 82. nyitramegyei Irmel és 
Komjáti. Ez azonban nem lehet, mort ily nevű helyek nem létez-
nek. Az utóbbi bizonyosan Komjáti. Irmel alatt szerintem a nyitra 
megyei, mostan az alsó-szőlősi íef, egyházhoz tartozó Ürményt 
nem lehet érteni, mert valószínűtlen, hogy a jó magyar Veresmatti 
ezt e nevet így elferdítette volna. Véleményem szerint Irmel = Imely, 
mely bár Komárom vármegyében fekszik, de Nyitravármegyéhez 
csak egy magyar mérföldnyire, a hajdani komjáti seniorátusban. 
mint a martosi ret. egyház filiája. 

mánynyal nem tudta kiállani a versenyt, és a képzet-
tebb Veresmartit hívta segítségére, ő maga pedig „va-
lamíg közel érezte Pázmány Pétert, idején általszedte 
magát Csornokra, Forgách urak falujába, jó fertályi 
mértföldnyire Komjátitól." ]) Ilyenkor Veresmarti állott 
helyt, de csak kevés ideig: a hitvitázáa eredménye az 
lett, hogy Pázmány által meggyőzetvén — katholizált. 
Ezzel élete fordulópontján keresztülesett, midőn a félre-
vonult ref. prédikátor nagyszombati magányából mint r . 
kath. pap és iró lépett ki a világpiacára. I t t kezdődik 
a protestáns egyházat is mélyen érdeklő irodalmi mű-
ködése. 

Azon avult könyvek, melyekkel ezután foglalkozni 
szándékozunk, kifejlett irodalom becses emlékei. Abból 
az időből valók, midőn nemzetünket a nemzetiségnél n a -
gyobb, mert már természeténél fogva átalánosabb forra-
dalom, a vallási, tartotta izgalomban, s teremtett olyan 
irodalmat, melyhez hasonlót igen, de különbet akkortájban 
egy nemzet sem mutathatott föl. 

Széchenyi még alig néhány évtizeddel ezelőtt, iro-
dalmunk szomorú állapotaira tekintvén, kitört belőle a 
ja jszó: „csuda ott szépet alkotni, derekast írni, hol nincs 
megismerő, nincs olvasó!" Keserű panasz, mely még szo-
morúbbá válik, ha meggondoljuk, hogy irodalmi tekintet-
ben, tán a legújabb időig történetünk minden korára rá-
illik. Az egyetlen kivétel a XVII. század ama dús ter-
melése, melyre méltán büszkék lehetünk. Az irodalom 
emelésére erősen befolyt a protestantismus azáltal is, 
hogy az olvasási kedvet meghonosította. Már pedig, hogy 
mennyire fontos az olvasó közönség, van alkalmunk látni 
napjainkban, midőn a könyvirodalomban a termelő foly-
vást szaporodik, a togyasztó egyre fogy, s ha a kettő közt 
jobb arány nem áll be, súlyosan fogja megérezni az igazi 
tudomány. Nálunk a XVII. század Íróinak nagy számáról 
ismert műveik tesznek tanúságot; hogy olvasókban sem 
volt hiány, azt a forgatás által elnyűtt, különböző írással 
telijegyzett régi könyveken kivül, egyes elszórt adatok is 
bizonyítják. A lelkész-renden lévők közt számosan lehet-
tek oly szorgalmas olvasók, mint tanulmányunk tárgya, 
ki negyven évet élt folytonosan tanulva, a nélkül, hogy 
csak egy sort is producált volna. Tanáchkozás című mun-
kája III. kiad. (Poson, 1640) előszavában írja : „Ezen ke-
resztyén Hit igazságának szorgalmatos visgálásában fárad-
tam én-is" ; önéletírásában pedig igy nyilatkozik: 
„Föltett célom s kívánságom az vala, hogy az én vallá-
somat igaz keresztyén hitnek, s a többit tévelygésnek ta-
láljam. De keresztülesék." 

Pázmány roppant emberismereténél fogva ugy 
látszik rögtön fölismerte az eddigelé kevesekkel érintke-
zett, kis körben mozgott tehetséget, mely bár kezdemé-
nyezésre nem volt elég erös, de egy irányban idomítva, 
arra nézve rendkívül hasznossá válhatott. Veresmarti az 
érsek ösztönzésére az írói pályára lépett, melyet ő maga 
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igy ad elő *) : „mikor már annyira jutottam vólna, hogy 
(Joau 3. v. 1. 2.) Nicodemus mödgyára, a Szentséges 
Romai Anyaszentegyház Cardinállyához, e mostani Esz-
tergomi Érsek Urunkhoz akkori állapattyában, éjjel jár-
nék; egykor asztaláról vévén e kónyvetskét; és valamel-
lyet olvasván belőle mondám, hogy az nékem szópkjny-
vetskének láttszik; s jó vólna meg-fordítani, a mi 
Magyannk is hadd olvasnák. Az-után, a Catholicus Hitre 
magamat ő Nagysága kezébe hogy adám, s vallám, azon 
o Naga tettszéséből Béczbe ménék, hogy mégis (mint 
o Nága szóllott Psal. 44. v. 12.) Obliviscerer populum 
meum, & domum patris mei; elébbenyi C o m p a n i á m -
r ó l feletkezném. Béczben létemben jűve hozzám osztán 
o Nagának levele, melyben ezeket is írta vala (ez 6 
Naga levelét még-mais előadhatom): Prodijt libellus 
nostri Leonardi Lessij, judicio meo utilissimus; quem'ego 
Hungaricum habere vellem, & mutti meeum. Visa mihi 
res digna, in qua D. Vestra elaboraret, & suo nomine, 
praefixa Epistola dedicatoria ad D. öeorgium Homonnai, 
in lucem ederet. Rogo itaq; D. Vestram, hunc iaborem 
non subterfugiat." 

A munka 1611-ben csakugyan megjelent, és 1612-ben 
már második kiadást ért. Ez időtájban Veresmarti átté-
rése helyén, Bécsben, hosszabb ideig tartózkodott, hol 
1610-ben az egyházi rendbe vétetett föl. Hazatérve vág-
séllyei plébánossá lett. 2) Pázmány pozsonyi kanonokká 
nevezte ki, azután a bátai apátságot kapta meg 3) s mint 
ilyen irta alá az 1629. Pázmány alatt4) és az 1638.-ban 
Lósy Imre alatt Nagyszombatban tartott zsinat határoza-
tait ; 5) és mint ilyen irta egyéb műveit, melyekkel 
egymásután állott elő. 

1638. „Az Igaz Isteni Tiszteletnek Tiszta Tüköré: 
Melyben világossan és fényessen láthattya ki-ki az Istent, 
és az Isten Tiszteletinek szakséges-vóltát és, Hol kellessék 
ezt Istenessen és üdvÜsségesen követni. íratott Egy Is-
teni Tiszteletnek buzgó terjesztPje-és Prédikátora által, — 
Nyomtattak Posomban, M.DC.XXXVIII. Esztendőben." 
k 8r. 237 1. 4- „Catalogus Summorum Pontificum" la-
tinul sztln 5 1. — Sándor István: Magyar Könyvesház, 
29 1. „F. Veresmárti Mihály "-nak tulajdonítja ; ugy szin-
tén Danielik: Magyar írók. Pest, 1858. 372. 1. Minden 
jel odamutat, hogy ő irta. Budapesti könyvtárainkban is 
i.z ö müvei közé van osztva. Egy példánya a varasdvár-
megyei lepoglavai monostorból 1640-ben Petrachich Ká-
rolyhoz, ettől egy pálos kolostorba, s onnét Jankowich 
gyűjteményébe jutott, ki a táblára „Speculam Cultus 

Veresmarti M.: Tanáchkozás stb. III. kiad. Foson, 1640. 
a 45 — 47 sztln 1. az ajánló levélben. 

Autobiographia. Frankinál i. h. II. 85. 
3) M, Czinár: MonasteriolOgia. Tom. I. pag. 230. és Rupp 

Jak.ib': Magyarország helyrajzi története. Pest, 1870. 8 r. 380 1. 
4) Carol. Péterffy: Sacia Concilia Eccl. R. Catb. In Hung. 

Posonii, 1742. T. II. p. 264. és Mich Szvorényi: Synopiis Critico-
Historica Decretorum Synodalium pro Ecclesia Hungaro-Catholiea 
Editotum. Vesprimii, 1807. 8 r. p. 246. 

B) Péterffy ; Sacra Concilia. T. II. p, 375. 

Divini, nescitur auctor" irta, most azonban Veresmarti 
művei közé sorolva létezik a nemzeti muzeumban. Egy 
másik példánya a magyar tud. akadémia könyvtárába a 
„Col. Pazmaniani"-ból került; első és utolsó levele hi-
ányzik ; táblájára hibásan van irva: „Nieolai Telegdi 
Strigoniénsis Canonici Opus Catechetico-polemicum." 

1639. „Int) 's Tanító Levél; Melyben A' Régi Ke-
resztyén Hitben, A' Bátaikat ErSssíti Apáturok; (8 sor 
mottó Bellarminból) Veresmarti Mihály, Posoni Canonok; 
&c. — Posomban, M.DC.XXXIX. esztendőben." k 8r. 
XXj 1. Ajanlo levél Pázmánynak, Posomban Sz. Gergely 
pápa napján 1634. + 9 szn + 298, végén „írtam 
Posonban, Böjt elö hónak hetedik napján, 1633.a — Ez 
a munka igen el van terjedve, mert „seriptum eius stilo 
Hungarico exaraíum, et omnibus promiseue, ipsis etiam 
Evangelicis in comitiis regoi diribitum, magnós animorum 
motus exeitavit". 1) 

Egy másik, egykorú nyomtatványban ezt olvassuk 
e munkáról: „a' mint nyilván mondják, e könyvet (t. i. 
az Into Tan. Levelet), a' Posoni Országos Gyűlésben, 
minden kérés nélkül, ő maga (t. i. Veresmarti), sákkal 
hordatván-fel az ország házához, elol-utól mindeneknek, 
nevezet szerint penig az Evangélikusoknak, nagy bőven 
osztogatta, és egész Magyar országot véle be-tőltotte." 3) 
E mellett tanű&ágot tesz a számos fennmaradt, ós csak-
ugyan a szerző által ajándékozott példány. A Szabó Ká-
roly által az Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyveiben V. 
117. említett helyeken kívül, tudtommal megvan még 
a dunamelléki ref. egyházkerület könyvtárában, hova a 
„Collegy Soc. Jesu Suepusy" birtokából került; a nem-
zeti muzeumban nem 2, hanem 3 példányban. A Jan-
kowich példányt egykor a szerző a debreczeni alumnisták-
nak küldötte; ugyanitt egy másik példány igen csonka, 
csak a számozott lapoknál kezdődik, címe is hibásan van 
fölírva: „Veresmarti a Bátaiakhoz Poson 1633." A ma-
gyar akadémia egyik példánya címelőző lapjára a szerző 
ezt írta : „fAdmod \ Re ido D o, Andreae Fabritio, Canonico 
Posonie 'i, author mi t t i t ; " a másikon „Dono Datus P. 
Jos : Rájnis, Ao 1773." és Dr. Schedel stampigliája, ez 
a darab a gr. Telekiek Alapítványából való. A tud. egye-
tem birtokában is két példány van, az egyik címelözö-
jén : „ t P r 0 Talie monasterio, Confrater, author ddt" ; 
a másikén: „f Hlustrissimae Dominae, D 'ae Christianae 
Nyári de Bedeg, Excellentissi Domini, Dni Nieolai Esz-
terhazi, Comitis Palatini, &c. Consorti, author mittit." — 
Ez ellen a munka ellen írt egy magát meg nem nevező 
magyar evangelicus hét könyvet, melyek 1657-ben Nagy-
Váradon jelentek meg „Jesvita Páterek Titkai" ós „Pá-
pisták méltatlan üldözésé a vallasert" cím alatt. 

1640 „Tanáchkozás, Mellyet Kellyen A' Kíil mbW> 

') Joannes Ribini : Memorabilia Ecclesiae Avgvstaneae Coiif. 
in Eegno Hvüg. Posonii, 1787. 8 r. P. I. p. 498. 

2) Pápisták méltatlan ülüözese a' vallasert. . . Mitsoda ál-
nok mesterségekkel szokták a' Pápisták az Evangelicusokat a' 
magok Vallására hajtani, 12 r. 1657. p. 6, 7. 



Vallások-Közzel Választani: Melly, Leonardus Lessius, &c. 
Írásából Magyarrá, Veresmarti Mihály, Baronya-vármegyé-
ből ; Posoni Canonok, &c. által fordíttatott. Es, Elösz r 
magán, 1611. Másodszor, az Meisner roszszalkodasára rC-
vid felelettel, 1612. Harmadszor, azon Tanáchkozás meg-
s. erzésének; és mind háromnak vezet ) Táblájának hozzá-
adásával; most — Nyotattatott — M. DC. XL. Eszten-
d ben, mindenkor itt Posonban." 8r. Ajánlva „Grof 
Battyáni Ádám-nak, a' Romai birodalomnak Szentelt Vi-
tézének, Chászár és Király Urunk ő Felsége Tanáchának 
és Komornikjának, Magyar-országnak a Dunán-túl-lév", 
részének és Kanísa ellenébe vettetett Végeknek Genera-
lissának . . . " mint bátai apátur és canorok Posonban, 
Szent Mátyás apostol napján, 1635. 25 szn lev. + 2 9 1 + 
„Tablája E' könyvetskék Részeinek" 10 lev. A tulajdonos 
könyvtárak lajstromát adja Szabó Károly, Erd. Múz.-Egyl 
t \ k . V. 118 1. 

1641. „Az Eretnekeknek Adott Hitnek Megtartásá-
ról. És az Istennek Adott Hitnek Meg-Tartásáról. Mel-
lyeket Egy Tudós ember Írásából magyarrá, V. M. B. A. 
P. C. Sz. L. K. K. 0. M. Fordított. — Nyomtatott, K. 
U. ő. F. Sz. V. P. 1641. Esztendőben." k 8r. 100 + 
1 szn. Ez a könyv bibliographiailag a ritkábbak közé 
tartozik. Tudtommal megvan a nemz. muzeumban 2 
péld., t. i. külön, és ósszekötve az Int- Tanito Levéllel, 
— továbbá a dunamelléki ref. egyházkerület, a tud. 
egyetem és a magy. akadémia könyvtárában, hasonlókép 
az Intő Levéllel kötve össze. 

Müveiről még egy becses adatot szolgáltat számunkra 
Ferenczy Zsigmond Jakab, ki mint bencés, alkalmasint 
rendtársai hagyományából tudta, hogy „nevezetes róla, 
hogy történeti dolgozatainak átnézését egy paunonhegyi 
jeles magyar benedekire bízta. Hova lett azonban a dé-
r é k m ü, nem tudjuk." 

Veres'narti müvei szellemére nézve Toldy igen 
helyesen ítél, midőn Keresztűri Pállal teszi össze 2), mert 
hittudományi harcaik csakugyan egyenlő erőkkel, s mind-
két félről önfeledő gyűlölséggel viseltettek. Ellenben Ri-
bini azt hiszem túloz, midőn szerzőnkről igy nyilatkozik: 
„in literis ad Bataienses datis, palam adseverare non 
dubitavit, Romano catholicos consuinmato gaudere jure, 
Evangolicos, quod essent haeretici, ferro, flamme, aliisque 
violentis remediis, ad sacra Romana cogendi." 3) 

Veresmarti valamennyi munkáján meglátszik a nagy 
hatás, melyet Pázmány gyakorolt reá. Pázmány valóságos 
olygarcha a magyarságban, s aki vele érintkezve lép e 
birodalomba, hatalmába esik s több-kevesebb idő alatt a 
hozzáalkalmazkodásra kényszerül. Veresmarti gondolko-
dásmódja és stylusa is nagyjában a Pázmányé, a kettő 
közt azonkívül, hogy az egyik eredeti, a másik c a k 

*) Ferenczy: Magyar Irodalom és Tudományosság Története. 
Pest, 1854. 8 r. 99. I. 

-) Toldy: Magyar Irodalom Története. III. kiad. Pest, 
1872. I. 64. 

3) Bibini: Memorabilla Eccl. A. C. in Hung. P a r j I. p. 498, 

másolat, — csupán annyi a különbség, hogy míg Páz-
mány a latint alakítja át rendkívül ügyesen magyarrá, s 
minden sora teli elmeéllel, finom, de annál erősebb vá-
gással : Veresmarti egyenest a nép nyelvéből és Páz-
mányból merít, kissé uehézkesebb, s egyébként kifogásta-
lan magyarsága néha a durvaságba csap át. 

Az elmondottak után nem szorul bővebb bizonyításra1 

hogy Veresmartinak Pázmánynyal való azonosítása merő 
íictio. A müveikben felötlő hasonlatosság mellett, irataik 
között több olyan lényeges különbséget tapasztalunk, 
melyet az emiitett írók is bizonyosan észrevesznek, ha 
valamelyikök egy kicsit jobban belemélyed a két iró 
munkáiba. 

B a l l a g i A l a d á r . 

KÜLÖNFÉLÉK. 

I-Le G r a n d Vi lmos lelkész, a Baselben tanuló 
magyarok mindég kész segítője, ki a na^ y va-
gyont, melylyel isten megáldotta, csaknem mind 
jótékonyságra költötte, s nem hiába viselte az „apó" 
nevet, mert csakugyan atyja volt minden ügye-
fogyottnak, május 18-án 79 éves korában elhunyt. 
Béke és áldás hamvaira! 

* Boross Mihályt , lapunk jeles munkatársát, súlyos 
csapás érte szerető neje halálában. A gyászjelentés igy 
hangzik: Boross Mihály maga és gyermekei : István, En-
dre ós Ilona nevében, öáv. Zuber Pálné, Zuber Kálmán, 
Zuber Betta Bosonyi Kajtár Ágostonná, Zuber Gyula és 
Kolozsvári Sándor szomorodott szívvel jelentik felejthetlen 
neje, anyjuk, leánya, testvérök és sógorasszonya. N á n h e -
g y e s e l i Z u b e r I l o n a , f-hó 26-kán reggeli fél hétkor 
— hosszas szenvedés után — életének 38-dik évében, 
tüdőszélhüdésben történt hirtelen halálát. A boldogult 
földi maradványai 27-kén délután 5 órakor helyeztettek 
be a hosszutemetői családi sírboltba. Az engesztelő szent 
miseáldozatok csütörtökön, f. h5 28-kán reggeli 8 órakor 
mutattattak be a Mindenhatónak a fehérvári székes egy-
házban. Béke lengjen az elhunyt porai fölött s adjon az 
ég enyhülést a ritka jó nő, a gondos anya, a szerető rokon 
felett kesergőknek. 

* Egy h i r d e t é s i b izony i tvány . A forrói — abauj-
megyebeli — róm. kath. s. lelkész Taplánszky Béla — 
miután az evang. vőlegényt téritvényadái>ra, a róm. kath 
menyasszonyt pedig az evang. egyházbini esküvőtől való 
visszalépé re — eredmény nélkül igyekezett volna rábírni, 
végre ily hirdetési bizonyítványt állított ki : Quod Mária 
KoscsŐ in Eccles. Forroviensi ter promulgata fuerit, 
praesentibus nuncio. Forró, 10. maii. 1874. Adalbertus 
Taplánszky, Copoerator Forroviensis. Az okmány egy nyol-
cadrész íven, pecsét nélkül kiállítva, küldetett a fancsali 



v. lelkészhez, ki aztán a jegyes párt, tanuk által kiállí-
tott bzonylat mellett, meg is eskette. — Közli: B&rtho-
lomeidesz János, hegyaljai esperes. 

A Balassa-Gyarmaton és vidékén szép számmal 
lakó reformátusok meghívására Illyés Lajos losonczi lelkész 
most vasárnap — a Nógrádi Lapok értesülése szerint — a 
megyeház nagy termébeu isteni tiszteletet tart. E hirrel 
kapcsolatban megemlítjük azt a példás vallási türelemről 
tanúskodó szokást, mely a b-gyarmati egyházban divik, 
hol ugyanegy kápolnában a r. kath. ós mindkét prot. 
egyház lelkészei fölváltva végzik az istenitiszteletet. 

IRODALOM. 
* Adalékok Magyarország nevelés- és oktatásügy, 

történetéhez. Irta K i s s Á r o n . Szerző sajátja. 8 rét, 
158 lap. Ára 1 ft. 20 kr. Tartalmát a következő cikkek 
képezik : Maróthy, a számtanitó. Losonci H. István. 
Wályi K. András. Neveléstudományi irodalmunk a XVIII. 
században. Campe, Salzmann és fordítóik. Népiskolai 
tankönyvek a mult század végén. Wimmer Gottlieb Au 
gust. Váradi Szabó János. Pálf'y József. Bátkv Károly, 
A magyar időszaki paedagógiai sajtó 1868-ig. E cikkek, 
melyek már előbb megjelentek különböző szaklapjainkban, 
valóban sok becses adattal gazdagítják nevelésügyi tör-
ténetünket. Szerző gazdag forráskészlettel dolgozott; a 
bányának, melynek kiaknázását tette élte feladatává, min-
den zegét zugát ismeri; a talált kincseket élvezhető for-
mában állítja szemünk elé. Csak az a kár, hogy seholsem 
utalja az olvasót a kútfőre, melyből ezt vagy amazt az 
adatot merítette. Ez kétségkívül csökkenti munkájának 
értékét arra rézve, aki maga is búvárkodik s aki maga 
is a dolgok mélyére akar hatolni, hogy tanulmánya an-
nál alaposabb legyen. Még a legkétségbevonhatlanabb 
hitelességű történetírótól is megkívánjuk a kútfők lelkiis-
meretes idézését, kétszeres okunk van ezt megkívánni 
Kiss Árontól, aki — mint emiitők — forrásismeretei által 
a maga szakjában kiváló helyet foglal el s ebbeli ismere-
teinek közlésével míg egyrészről nagy szolgálatot tenne a 
tudománynak, másrészről a saját, különben senki által 
kétségbe nem vont hitelességét is nagyban emelné. 

* A kül- és belvilág érzékelhető és érezhető lét 
jelenségei. Szerkesztette (?) Dr. W e i s z J ó z sef. A szö-
vegbe nyomott nyolc fametszvénynyel. Budapest, Tettey 
és társa 8-rét, 250 lap. Ára 2 ft. 80 kr. Homályos szerke-
zet, értelmetlen definitiók, ro «z irály — ezek teszik hasz-
navehetlenné e munkát s ezek árulják el, hogy a szer-
kesztő (?) maga sincs tisztában azzal a tárgygyal, melyet 
valamelyik némek, Oken-féle philosophus után összetákolt. 

* A méter rendszer Ismerteti V a j d a f i E r n ő , 
igazgató a budapesti VII. kerü'etbeli polgári leányisko-
lában. Budapesten. Kiadják Calderoni és tsa. 8-rét, 24 lap. 
Ajánljuk e füzetkét, mely a Calderoni és tsa. által össze-
állított szemléleti gyűjteményt, a hoszmérték°t, tér, köb-
és sulymértéket érthetően és röviden megmagyarázza. 

Óhajtandó, hogy a Calderoni-féle gyűjtemény és e kis 
füzet miuél szélesebb körben elterjedjen. A tanitók sokkal 
helyesebben teszik, ha ezt szerzik meg maguknak, mint 
ha a métermértékekhez való taneszközökért is a külföldhez 
fordulnak, s Bopptól szerzik meg drága pénzen azt, amit 
idehaza jutányosabban megkaphatnak. 

* Az egyetemi könyvtár Értesítőjének 2-dik fü-
zete megjelent. Tartalmazza azon könyvek névsorát, me-
lyekkel a könyvtár márc. l-jétől apr. 30-ig gyarapodott. 
Az Értesítő 3-dik füzete, Dr. Horvát Árpád hivatalos kikül-
detése s az ezt követő őszi szünidő miatt, csak oktober hó 
folytán jelenik meg. 

* A Hasznos Mulattató 12 dik füzete megjelent, 
s ezzel befejeztetett a vállalat harmadik kötete. A negye-
dik kötet 1-ső füzete e hó végén kerül ki a sajtó alól. 

* Előf izetési f e l h í v á s küldetett be hozzánk D r. 
D u d i t s M i k l ó s n a k „A hasonszenvi gyógyrendszernek 
alkalmazása a közéletben" cimü munkájára, nemorvosok 
használatára, különös tekintettel azon határvonalak kijelö-
lésére, melyen tul a nemorvosnak gyógyítani nem helyes. 
Szerző ezen müvében a mindennap előfordulható, legtöbb 
emberi betegségeket, s ezeknek gyógykezelését mindenki 
előtt érthető rövidséggel, és a nem-szakember ismeretkö-
réhez mérten vázolja, egy-egy betegségnél kevés, de biztos 
és sokszorosan megpróbált gyógyszert hoz javaslatba, mi 
által a nemorvos zavarba hozatala, kétkedése, ingatagsága 
és ebből eredhető kapkodása mellőzve lesz. Ezen felemii-
tett előnyeinél fogva ezen munkát használhatja egyaránt 
gazdag és szegény, valamint a társadalom bármelyik osz-
tálya. legyen az kiváló vagy rendes műveltségű egyén, de 
legtöbbször az orvostól gyakran távollakó l e l k é s z e k , 
t a n i t ó k , k ü l s ő t a n y á k o n l a k ó b i r t o k o s o k , 
g a z d a t i s z t e k , h a s z o n b é r l ő k és az olvasni tudó 
föld népe is. Jöhet azonban alkalma a városban élő em-
bernek is otthon vagy útközben, hogy ezen könyvet igénybe 
vehesse, ha csak addig is, mig a hívott vagy felkeresett 
orvosi segélyt megnyerheti. Ezen munka, alkalmazandó 
gyógyszerek bírása nélkül, nem használható gyógyításra. — 
Hogy ezen gyógyszerekhez jutányos áron és megbízható 
forrásból hogyan juthat az olvasó, továbbá mi módon kell 
a gyógyszereknek elkészítve, betegnél alkalmazhatónak 
lenni, ezekre a szerző pontos és kimerítő utmutatást fog 
adni. Továbbá a homöopathia ügyének előmozdítása és le-
hető kiterjedés eszközlésére szolgáló, tehát főképen az 
egyetem szakmáján való előadására vonatkozó fontos kér-
déseket e könyv tartalmába tárgyalás és megfejtés végett 
átvette szerző, valamint a nemorvost legfőbb mórtékben 
foglalkoztató azon kérdést: Van-e jogosultsága a nemor-
vosnak gyógyításokkal foglalkozni szenvedő embertársa 
javára minden pénz és haszonórdeke nélkül ? E kérdésre 
igennel felel. — A munka 5—6 ivnyi füzetekben, összesen 
22—24 ivnyi tartalommal fog megjelenni. Az 1-ső füzet 
f. évi jun. 15-kén küldetik szét. Minden következő hó 1-
sején megjelenik egy-egy füzet, ugy hogy az egész könyv 
szeptember elején az előfizetők kezében leend. Előfizetési 
ára 2 ft, 50 kr. Egyes füzetekben küldve 2 ft. 70 kr. 



Gyűjtők 10 előfizető után egy tiszteletpéldányt kapnak. Á 
megrendelések Tettey és tsa. könyvkereskedőkhöz inté-
zendők. 

* Tettey Nándor és társánál kaphatók: Rajzfü-
zetek a népiskolai szabadkézrajz gyakorlásához. Magyarítva 
Roller J . utáu. Öt füzet. Egy-egy füzet ára 12 kr. Ezen 
rajzfüzetek eredeti német szöveggel Ausztria népiskoláiban 
általánosan használtatnak. 

ADAKOZÁSOK. 
A k u n á g o t a i áttért helv. hitv. egyház gyámo-

lására a komáromi helv. hitv. egyházmegye egyes egy-
házaiból begyült kegyadományok részletes kimutatása. 

Adakozó egyházak : Alistál 8 frt. 31 kr. Aranyos 
1 frt. Bátorkeszi 40 kr. Bucs 10 frt. Csicsó 1 frt. Deáki 
60 kr. Ekei 1 frt. 65 kr. Ekecs 10 ur. Earkasd 2 frt. 
Gellér 1 frt. Ó-Gyalla 1 frt. 10 kr. Hetény 25 f r t Ho-
dos 20 kr. Kamocsa 1 frt. N.-Keszi 2 frt. Komárom 
1 frt. Izsa 6 frt. 54 kr. Kulcsod 2 frt. L. Szakálos 
3 frt. 81 kr. Mad 4 frt. Madar 5 kr. K.-Mánya 7 frt. 
Marcelháza 6 frt. 5 kr. Martos 1 frt. 80 kr. Imely 5 frt. 
N.-Megyer 1 frt. Izsap 50 kr. Megyercs 50 kr. D. Mocs 
10 frt, Negyed 1 frt. Néma 6 kr. N.-Ócsa 1 frt. Padáuy 
5 frt. Patas 8 frt. 74 kr. Perbete 8 frt. Csuz 40 kr. 
Udvard 1 frt. Cs. Radvány 4 frt. 67 kr. D. Radvány 10 kr. 
Somorja 2 frt. B. Paton 5 kr. F. Paton 5 kr. Réthe 5 frt. 
M.-Sook 3 frt. Szap 3 frt. 98 kr. Szentpéter 1 frt. A.-
Szakálos 1 frt. A.- Szöllős l .frt . Kisujfalu 30 kr. N.-Tany 
50 kr. Zsigárd 5 frt. Jóka 1 frt. Öiszesen 158 frt. 46 kr. 

A midőn a kitett összeget elől emiitett cólra kö-
szönet nyilvánítása mellett átvettem, köztudomásra hozom 
egyszersmind azt is, hogv mindazon adományozók n9vei 
adományaik kitevésével, az egyházmegye határozata sze-
rint egy külön füzetben kinyomatni ós az illető t. be-
küldő urakhoz megküldetni fognak. 

H a j n a l Á b e l , 
esperes. 

Nagytiszteletü Szerkesztő Úr. Nem dicsekedésül 
hanem minél nyilvánosabb beszámolás tekintetéből köz-
löm a pápai reform, egyházmegye közadakozását a sa-
nyarú 1873-évben tett őszi egyházlátogatás óta. 

Az o r s z á g o s p r o t . á r v a h á z r a : Ekklézsi-
ákpénztárai egyes hivek, lelkészek ésjsk. tanitók adakoztak 
összesen 52 ötvenkét forintot, mely összeget van szeren-
csém ide mellékelni. 

Azon árvaházban jól kitanult és a pápai főiskolában 
tanulmányait dicséretesen folytató S z a b ó G y u l á n a k 
uémi segélyül, buzgó segédgondnokunk és lelkészeink ada-
koztak 23 frt. 20 k r t : huszonhárom forint busz krt. 

K u n-Á g o t a D ö m ö s és F e l s ő-B á n y a ré-
szére, szószékről lett kihirdetés és a híveknek az elöljárók 
által házankénti megkeresése folytán 26 ekklézsiából 

gyűlt összesen 186: száznyolczvanhat frt. tizenegy kr . 
— u. m : Takácsi 15 frt. 13 kr. Nyárád 16 frt. 
10 kr. Táp 9 frt. Padrag 4 frt. 31 kr. Pápa 6 frt. 
Noszlop 6 frt, MezŐ-Lak 3 frt. Dereáke 5 frt. 30 kr. 
Ajka 10 frt. 3 kr. Tósok 5 frt. Sz.-Miklós 7 frt. Kúp 
2 frt. Adorjánháza 3 frt. 67 kr, Egeralja 3 frt 6 kr. 
Mihályháza 5 frt. Görzsíny 10 frt. 10 kr. Gyimót 2 frt. 
Bödöge 1 frt 60 kr. Te vei 17 frt. 12 kr. Pázmánd 
12 frt. 60 kr, Réde 9 frt. 40 kr. Csögle 6 frt. N.-Pirit 
4 frt. Tapolczafő 7 Lt. Szemere 7 frt. 45 kr. Díka 
8 frt. 24 kr. Mely összeg illető helyére el küldetett. 

Nyárádon máj 10. 874. 
S z e t n e r I g n á c z, 

esperes. 

Nagytiszteletü szerkesztő ur! Pünköstben a k i s u j -
f a l u i égettek nyomorát lefestvén híveim előtt, siettek 
filléreiket összehordani a kegyelet oltárára ; siettek leg-
alá! b egy csepp gyógy balzsamot hozni a szerencsétlenek 
fájó sebére. Nyolc, azaz 8 frtot oly végből küldök nagy-
iiszteletüségedhez: méltóztassék azt, bölcs belátása sze-
rint, a kisujfalui égettek, vagy csak a lelkész ur számára 
elküldeni. Vajha a szt. lélek jótékonyságra ébresztette 
volna hazánk minden egyházának híveit, s bebizonyítot-
ták volna magukat, az é l ő keresztyén egyház tagjainak 
lenni! 

Az á r v a h á z a t sem feledém ki gondjaim közül. 
A confirmándus-gyermekek adakozásával együtt, — mely 
60 krt tesz — az árvák pénztára gyarapításira küldök 
1 frt s 50 krt. Magunk is nagyon szegények vagyunk s 
igy jó kevés az, mit adhatunk; hanem ezt a keveskét 
tegye értékessé s áldásossá azon keresztyéni tiszta szel-
lem, — melylyel azt a nyomor enyhítésére, atyafiúi üd-
vözletünk mellett, küldjük. Múljanak bennünket jobbmódú 
egyházaink az adakozásban felül, szemök előtt tartván 
az irás szavait: a kinek több adatott, több is követelte-
tik attól vissza. 

V a r g h a L á s z l ó , 
monostori lelkész. 

Ugyancsak a k i s u j f a l u s i r. lelkész részére : 
S o m o g y i L a j o s n. sarlói ref. seg. leik. 1 frt 25 kr. 

H a l k a S á m u e l kadarkúti leik. ur 1 Irt. 
N é m e t h K á r o l y szék.-fehérvári ev. lelkész 1 frt. 
K a l c h b r e n n e r K á r o l y szepesolaszi evang. 

leik. ur 1 frt . 
K a c s ó h L a j o s n. b a j o m i r e f . l e i k . es-

p e r e s ur 2 frt. 
A n a g y-b a j o mi ref. egyház 2 fr t . 

A p e s t i p r o t e s t . á r v a h á z r a : S z i -
l á g y i B e n ő gyömrői ref. leik. ur a konfirmáudusok 
részéről 2 frt 40 kr. 

G a l l é A n d o r k.-hartai ev. leik. s esperes 
ur 5 f r t ; melyhez adakoztak: 

Véber Péter 4 kr. Schmidt Boldizsár 4 kr. Grőb 
Pét. 10 kr. Kónya Pét. 4. kr. Klamm Andr. 10 kr. 



hogy népünk a prot. vallás e kegyeletes céljához mily 
örömmel s áldozatkészséggel rakja le filléreit, ez mutatja, 
hogy a népből nem halt még ki a fogékonyság a nemes, 
szent és jó iránt. 

A midőn tehát van szerencsém a prot. árvaházra 
az ide 11.ellékelt 13 forint 30 krt nagytiszteletüségedhez 
megküldeni, hogy kegyeskednék azt illető helyére juttatni, 
egyszersmind kérem méltóztassék magam igazolása vé-
gett az adakozók neveit további buzditás végett be-
cses lapjában közölni. Adakoztak a következők: Hauser 
Márton 1 frt. Körtvélesi Dániel 30 kr. Pál Gábor 20 kr. 
Koczó József 1 frt. Nagy János 10 kr. Gyenes Mih. 40 kr. 
Tandori Istv. 20 kr. Bodi Ján. 20 kr. Tandori Fer. 20 kr. 
Geszti Sándor 30 kr. Kőrözsí József 30 kr. Pacal Mária 
50 kr. Borbély Erzsi 50 kr. Halasi Pepi 50 kr. K. 
Szabó Judith 1 frt. Gubranszky Juli 40 kr. Erdős Éva 
30 kr. Geszti Zsuzsánna 40 kr. Szabó Ilma 1 frt . Kis 
Anna 20 kr. Dömötör Zsuzsánna 50 kr. Cséki Erzsébet 
30 kr. Tuba Sára 40 kr. Ssekres Susa 20 kr. Győri 
Klára 50 kr. Asztalos Juli 50 kr. Kis Juli 20 kr. Boros 
Susa 20 kr. Fődi Juli 20 kr. Boros Juli 50 kr. Törjék 
Mária 10 kr. Végre az egyháztól 60 kr. 

Adja az ég, hogy e csekélység bár egy percre 
enyhítse egy árvának keserű sorsát s helyzetét! 

Újvidéken, május hó 15 én 1874. 

K u l c s á r S á n d o r , 
ref. lelkész. 

Lehoczki Istv. 4 kr. Lehoczki Pét. 4 kr. Klein Jáno3 4 
kr. Schnautigl Pét, 14 kr. Hánzchen Ján. 4 kr. Gottschal 
Istv. 10 kr. Flikk Ján. 3 kr. Báyer Pét. 8 kr. Klein Já-
nos 50 kr. Muth dán. 3 kr. Roth Marg. 10 kr. Schmal 
Marg. 5 kr. Kaszt Kat. 3 kr. Weber Sus. 3 kr. Énisz 
Kat. 4 kr. Dohlenstein Kriszt. 10. Krausz Kat. 4 kr. 
Schneider Kat. 20 kr. Knodel Marg. 10 kr. Arnold Kat. 
3 kr. Grőb Kat. 3 kr. Schmal Magd. 3 kr. Weber Ers. 
5 kr. Lisztmayer Marg. 4 kr. Kuntz Már. .-0 kr. Got t -
schal Kat. 10 Meixuer Kriszt. 10 kr. Roth Mór. 4 kr. 
Arasz Magd. 4 kr. Összesen 2 frt. 64 kr. Kiegészítésül a 
küldő 36 kr, az egyház 2 frt. 

A r a n y M i h á l y pátkai ref. tanitó 2 frt, e 
következő sorok késéretében : 

Nagytiszteletü szerkesztő ur ! A kegye'etérzést 
meghonosítandó jótékony intézetünk iránt, a prot. árva-
házra csekély gyűjtést rendeztem e hó 14-én konfirmált 
tanitványaim között; kik a nevezett intézetre következőkép 
adakoztak : Csanádi István 10 kr. Kele;nen István 10 kr. 
Kocsis Gábor 10 kr. Kocsis József 2 kr. Kovács István 
4 kr. Molnár János 10 kr. Deli János 10 kr. Szűcs 
József 10 kr. Simon János 10 kr. Pintér Jáu s 10 kr. 
Szántó Mihály 2 kr. Joó Juliánná 10 kr. Füri Sára 6 
kr. Oláh Erzsébet 4 kr. Szabó Juliánná 10 kr. Szántó 
Erzsébet 5 kr. Oláh Zsuzsánna 10 kr. Ozsváth Katalin 
10 kr. Hetyei Zsuzsánna 2 kr. Füri Éva 4 k r t ; összesen 
1 frt. 69 krt, — kiegészítve küldő által 2 frtra. 

Pátka, máj. 16-án 1874. 
A r a n y M i h á l y , 

ref. tanító. 

Nagytiszteletü ur! Folyó hó 14-dikén tartottam a 
confirmálást egyházamban ; a naponkint fájdalmasan ta-
pasztalt vallási hanyatlás, jótékonyság lazulásának némi 
megszüntetése céljából, kettős szorgalommal törekedtem 
Jakab apostol hitelvét gyenge fogékony sziveikbe meg-
honosítani, s hogy tanításomnak lett némi eredménye, 
tanúsítja az ide mellékelt 13 frt 30 kr, melyet egyházam 
confirmandus gyermekei a prot. árvaházra általam kül-
denek. 

Az összeg, igaz, ne ni sok ; de azt hiszem, ismerve 
népünk szegénységét, elég, s szinte nyom valamit az 
áldozat oltárán. S örömmel telik el szivem, tapasztalva, 

K o n t r a I m r e zámolyi ref. segédleik. ur 2 fr. 
30 krt, melyhez adakoztak: a zámolyi confirmándusok : 
Lukács Mihály, Nagy Mihály, Simon István, Rabi István, 
Simon József, Tanárki Erzsébet, Varga Erzsébet és Csoóri 
Lidia, összesen 1 frtot. Faragó János úr tanitó és neje 
Zsilka Eszter asszony 1 ft. 30 krt. 

S z i g e t h y J . n.-bajomi ref. tanitó ur 1 ftot, mely-
hez a következő confirmándusok járultak: Tóth János, 
Patak József, Baranyák Ferenc, Bene Mihály, Tilér 
György, Tamás József, Barta Katalin, Kovács Erzsébet, 
Dávid Erzsébet, Tóth Erzsébet, t iz- tiz krajcárral. Kis-

A pestm^gyebeli k.-hartai evang. egyházban szükségeltetik egy tanitóképezdét végzett és 
képessógi oklevelet nyert tanitó vagy tanítónő, egyelőre a 3. 4. ő ós 6-dik iskolaéves leánykák mellé, 
kik számra nézve nehánynyal százon felül lesznek. Evi fizetésül, kap : tisztességes szabad lakást fűtéssel, 
tandijul minden gyermek után 12 krajcárt és az egyház pénztárából 4 0 0 ftot o. é. 

Kik ezen állomásra reflektálnak, kellő okmányaikat f évi aug. 15-ig alulírotthoz beküldeni, 
vagy pedig személyesen megjelenni szíveskedjenek. K . Har ta 1874 , máj. 19-én. 

G a l l é A i i d o r , 
2 — 3 k.-hartai evang. lelkész. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : J)r. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj, Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műiatézetében Pesten, 



PROTESTÁNS 

EGYHASI ÉS ISKOLAI LAP, 
Szerkesztő- és 

Fv i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., első emelet, 

E l ö í i z e t é s s i d í j : 
Hely ben házhozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések díja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

Haladások a katholicismusban. 
Midőn ón a ka thol ic i smu^körébon előforduló 

haladásokról akarok irni, első mfífai atra ugy tetszhe-
tik, mintha lehetetlenséget akarnók művelni, mert 
hiszen jól tudjuk, hogy a róm/Hjath . egyház, mi r t 
ilyen, a tridenti zsinat óta nem mozdult helyéről, 
és ha megmozdult is, ugy bizonyára nem a haladás 
utján. De ha a róm. kath. hivatalos egyház mos-
tani elfogadott álláspontja ós kiképzett rendszere 
mellett képtelen volt é< lesz is a valódi haladásra, 
ugy másrészről az ujabb időben, dacára Róma át-
kainak, oly események merültek fel a katholicismus 
körében, mel)ek sok visszaélés elé gátat vetet tek; 
ós oly férfiítk állottak elő, kik a nélkül, hogy a 
kath. egyházból kiléptek volna, oly tanokat hirdet-
tek, melyek tagadhatlau tanúbizonyságot tesznek azon 
haladásról, mely a katholicismusban sok helyütt ész-
revehető. 

Ha valahol van igdzi szembeszökő, mintegy 
kézzel fogható ellenmondás, ugy bizonyára vaű Jé-
zus ezen mondása: „az ón országom nem e világból 
való", *) és a pápa világi hatalma között. De ezen 
roskadozó pápai trón, melyet az utolsó időben úgyis 
csak idegen zsoldosok támogattak romba dőlt Sedan 
ágyudörgései között; ós ha a pápának móg volt is 
némi reménye világi hatalma visszaállithatásáho/, 
ugy ez tel jesei elenyészett az uralkodók mult évi 
bécsi találkozása alkalmával, kik, ha valamiben, ugy 
abban a fait accompliban tökéletesen egyetértettek, 
miszerint a pápa világi hatalma többé soha vissza 
nem állitható. A néhány százezer francia, belgiumi ós 
irlandi ultramontán vérmes reményei ós foudorko-
dásai e tényen mit sem fognak változtatni. 

*) Ján. 18. 36. 

A jezsuita rend melynek III . Pál pápa általi 
megerősíttetése idejében csak 60 tagból lehetett volna 
állania, de azórt megszüntetésekor már 2 2 , 5 8 9 ta-
got számlált, és most megint 7 9 5 6 egyéut foglal 
magában, — ezen rend annyira veszélyes nem csak 
a katholicismus békéjére ós haladására, de az egész 
emberiség jólétére nézve, hogy ezen Loyola-intézet 
megszorítását vagy felfüggesztését minden elfogulat-
lan szive mélyéből kívánja. Miórt is méltán haladás-
nak nevezhetjük a katholicismusban, ha ezen ve* 
szélyes rend, mely a gyilkolást is megengedi, *) ha 
jeleuL-g még nem is átalánosan, de legalább több 
helyütt szigorú korlátok közé szorittatik. Németor-
szágból nem csak a jezsuiták, de a velők rokon reu-
dek is, mint a redemptoristák, lazaristáK, a sz. ló-
lektől nevezett papi congregátió, ós a société du 
sacre coeur de Jézus, egyszerűen kiutasitattak. Olasz-
országban sziutón még a mult évi november hóban 
kényszerittettek zárdáik elhagyására. Ausztriában 
szintén gátoltatni fognak működésükben az u j egy-
házpolitikai törvény azon §-ánál fogva, mely világo-
san kimondja, hogy azon rendek, melyeknek tagjai 
oly cselekvényeket követnek el, melyek ártanak az állam 
érdekeinek és a közbékének, megszüntetendők. S hogy 
a jezsuitákat ily államellenes törekvésű rendnek te-
kintik Ausztriában, mutatja azon fontos körülmóoy 
miszerint az Innsbruckban létező jezsuita theologiai fa-
kultás budgetje 1 7 3 . 0 0 0 fr t rendes ós 9 6 0 0 f r t 
rendkívüli kiadásokkal az állam háztartásából közelebb 
kitörültetett, ós ez által az egész intézet felfüg-
gesztetek. Ilyen örvendetes tényekkel szemben na-
gyon sajnos, hogy nálunk azon kérvények, melyek 
majdnem minden törvényhatóság részéről az ország-
gyűléshez beterjesztettek, ós az országos törvónyek 

*) Keller, de jure et officiis bellicis lib. I : „Tyrannum qui 
per vim et illegitime principatum occupavit, si tyrannis aliter 

tolli non possit, occidere cuilibet licitum sít." 



alapján a jezsuita rend megszorítását, illetőleg fel-
függesztését, célba vették, a i acta tétettek. 

Az ókatholikusok terjedése szintén haladás a 
katholicismusban, mert nem csak tiltakoznak a csal-
hatlanság dogmája, az emberi ész ezen gúnyja el-
len, hanem általában szabadelvüebbek a vallás terén, 
és az önálló államot nem sújtják átokkal, hanem 
örömest alávetik magukat törvényeinek. Németor-
szágban körülbelől 50 ,000 Poroszországban mint-
egy 17,000-re megy az ókath. lelkek száma. A bá-
deni országgyűlésbe 20 ókath. tag választatott. A 
bécsi ókath. gyülekezeten kivül északi Csehországban 
is alakulnak ily községek. Ilyenekre találunk már 
Olaszországban is, dacára a mantuai püspöknek, 
ki ellenük agitál. Legszebb jövőjök azonban Nómetor 
szágban van. It t Reinkens felvilágosodott püspök 
vezetése alatt állanak, ki esküjébeu, melyet Vilmos 
császár kezébe tett le, világosan kimondta: „hogy 
az ő reá bizott lelkekben ápolni fogja az uralkodó 
iránti tiszteletet ós hűséget, párositva a haza iránti 
szeretettel, ápolni fogja az állam törvényei iránti 
engedelmességet ós általában mindazon erényeket, 
melyek egy jó keresztyénhez ós hű alattvalóhoz 
i l l ' L " Reinkens fizetése 16 ,000 tallérral a porosz 
állam által fedeztetik, és ez a püspök nemcsak itt, 
de Bádenben ós Hessenben is törvényes egyházfőül 
elismertetik. Ily alapon tovább fog fejlődni az ókath. 
község. 

Lényeges haladás észlelhető a katholicismusban 
a svájci reform-mozgalmak óta, melyek élére itt 
Hyacinthe genfi kath. és nős lelkész lépett. Ő kö-
vetkező programmot állított fel, mely napról-napra 
több követőkre talál, nevezetesen: az isteni tiszte-
let az anyanyelven tartandó, a sz. vacsora, mint 
I I . Paschal ( 1 1 1 0 ) pápáig, most is két szin alatt 
ünneplendő; afülbegyónás megszüntetendő; a lelkész 
a nép által választatandó, kinek a nős élet meg-
engedendő mikép ez szokásban volt VII. Gergelyig; 
a papi functiók után stóla nem fizetendő; a lelkész 
hivataloskodása semmiféle politikával össze nem ke-
verendő. Ki ne örülne ily programmnak ós azon 
körülménynek, miszerint annak hirdetői az egyház-
ból, melyet reformálni akarnak, nem léptek ki, ha-
nem benne maradtak, épen oly célból, hogy az 
egészet mint valódi evangeliomi kovász áthassák, s 
uj életre óbreszszék ? 

Nagy haladásnak tekinthetjük továbbá a katho-
licismusban az uj idő szellemében hozott ós hozandó 

azon egyház-politikai, vagyis az egyház és állam 
közti viszony rendezését célzó törvényeket. Ezek el-
len, az igaz, küzd a római kath. hivatalos egyház 
minden eszközzel, mely rendelkezésére áll. De még 
is meghozatnak, és pedig áldásdús sikerrel, melynél 
fogva az egyháznak elég alkalom adatik arról meg-
győződhetni, miszerint Bonifáciusnak „Dominus ac 
redemptor noster" bullája óta csakugyan nagy téve-
dés volt ugy hinni és cselekedni, mintha a pápának 
lett volna alárendelve az állam minden életmozza-
nataival. Svájcban az állam már is ura a maga 
házának, és minden püspök vagy lelkész épen ugy 
s azon törvények szerint büntettetik, mint más alatt-
való, ki az állam törvénye ellen vétkezik. Ezen bün-
tetés itt 1000 frankig mehet, vagy pedig börtön-
ből, hivatalvesztésből és számkivetésből áll. Porosz-
országban a fennálló alkotmányos törvény alapján, 
szintén megtöretik a clerus gőgje és engedetlensége. 
A pénzbeli büntetés ez évi január hóig 2 7 , 0 0 0 tal-
lérra rúgott fel. A boroszlói városi hatóság t litélte 
Förster püspökét 29 törvényellenes hivataliktatás 
miatt 11 ,600 tallérnyi birságra, esetleg 2 évi fog-
ságra. Es hogy Bismarcknak nincs kedve lemondani 
az uj egyházpolitikai törvény kiviteléről, mutatja 
Ledochow^ki érsek sorsa, ki 8000 tallérból álló 
pénzbírságát nem fizethetvén meg, az ostrowoi 
fogságba vitetett. Az osztrák egyházpolitikai tör-
vényjavaslat, ha mint törvény szentesittetni fog, 
szintén erősen megvódendi az államot az egyház 
túlkapásai ellen; nevezetesen a 16. ó-: 18. §§. értel-
mében a püspökök bárminemű hirdetményeiket csak 
a pol. hatóság jóváhagyása után hozhatják nyilvá-
nosságra, és egyházi hivatalát senki sem használ-
hatja fel arra, hogy valaki állami jogainak élveze-
tében akadályoztassák. Honunkban a 25 tagból álló 
bizottság, mely ily értelmű törvényjavaslat kidolgo-
zására kiküldetett, fájdalom, hogy az óv elején köz-
bejött körülmények miatt kénytelen volt egészen a 
közelebb mult napokig félbeszakítani munkáját. 

Mindezek a haladások a katholicismusban nem 
történetesek, hanem az uj idő fejlődésének termé-
szete^ következményei. „Es gibt keinen Z u f a l l , 
und was uns blindes Ungefáhr nur dünkt, gerade 
das steigt aus den tiefsten Quellen," mondja egy 
német iró. Ily baladásoknak azonban mi protestán-
sok csak örülhetünk, mert egy részről látjuk, hogy 
örökös stagnátió még a kath. egyházban sem lehet-
séges, ha nem mozdul maga, akkor előmozditatik a 



világ eseményei ós egyes fölkent férfiak által, más 
részről pedig tudjuk, miszerint mennél jobban ha-
ladnak az egyházak, annál inkább közelednek azon 
cél felé, hol a szűkkeblű dogmatikai különbségekés az 
azokból származó gyülöletességek megszüneudnelí, ós 
lesz mint Jézus mondja : „egy akol és egy pásztor.* 
(Ján. 10. 16.) 

WEBER SAMU. 

Észrevételek 
Baky Istyán ur „OLvasókörök" címíí cikkére. 

Mo 11 o: 
Jobb ma egy veréb, mint 
holnap egy túzok. 

Magyar közmondás. 

E lapok 17-ik számában B. J. urnák egy épületes 
cikke jelent meg fentebbi cím alatt, melynek tartalmát 
bár ugy általán véve én is aláírom, mégsem tehetem, 
hogy a csaknem teljesen árnyoldaláról felfogott dolognak 
néminemű szebb szinbe helyezése szempontjából pár sor 
észrevételt ne tegyek ama cikkre, ha t. i. nt. szerkesztő 
ur kegyes leend becses lapjában egy kevés tért engedni 
igénytelen soraimnak. 

Ugy látszik, hogy B. ur — nem tudom: hivatali 
utódságának tudatában-e, vagy tractualis és collegiális 
összeköttetésénél fogva — (szabad legyen kissé enyelegnem e 
komoly lap hasábjain!) teljesen osztja, sőt még túlozza 
Baksay urnák az olvasókörökről olyatén véleményét, hogy 
ama helyek tősgyökeres vendégei : Péter gazda, — 
egy kék-hétfőt ülő szabó, — egy zugprókátor, — három 
városi hadnagy, — azután a mészáros, aztán a belrendőr 
és az árva-atya. (Lásd: Prot. árvaházi naptár „Hajma-
gágó"-ját) Ugy látszik, hogy ő is fél a nagy szakállas 
parasztembertől, ki többször megy a népkörbe, mint a 
templomba. 

Lássuk, van-e igaz és alapos oka a félelemre ? 
Annyi bizonyos, hogy amily szép reményeket kötöt-

tünk mindnyájan az országszerte itt-ott létesítendett olvasó-
körök. népkörök s több eféle humánus intézményekhez; 
amily sok üdvöset vártunk előzetesen az ily módokoni társu-
lástól : ma — sok tekintetben — épp ugy foszlanak szép 
reményink rózsa-szálai, országos tapasztalatok bizonyítván, 
hogy az olvasókörök kezdetben üdvös célja mindinkább 
messze esik, — bizonyítván, hogy a szellemi önművelés 
eme kitűzött helyei bizony ma-holnap némely helyütt nem 
egyebek lesznek, mint a solidus férjek számára is privi-
légizált korcsmák. De kérdem: szabad-e a még soha nem 
mivelt földbe elültetett növényt kivágni csak azért, mert 
először buja hajtásokat hoz? Nem, csak gondosan le kell 
metszegetnünk a főhajtás életnedvét talán elszívható 
mellék, vagy fattyuhajtásokat! Az olvasóköröknek is 
vannak fattyú hajtásai: ilyenek már, hogy találkoznak 
ott B, ur szerint „ o r a c u l u m o k , " kik olvasni sem 

hagyják a jámbor honpolgárt, hanem elvonják őt Ízetlen 
beszédeikkel, politizálásukkal stb.; ily fattyuhajtás, hogy 
az olvasótermek az est késő óráiban nyerészkedő játék-
szobák, vagy reggelig tartó dőzsölés színhelyei lesznek. 
Ez mind igaz. De hát valyon hol győzze meg e ferdesé-
gek, sőt bűnök felől a jobb érzésű ember, vagy pláne a 
lelkész az ekként cselekvőket? Templomban? Oda nem 
igen mennek e nagyszakállú polgártársak, mert azt mond-
ják, hogy az urak se mennek, hát ők se. Az uraknak 
van cassinójok, hát nekik is az kel l! „A r ó k á t a 
b a r l a n g j á b a n " mondja a magyar példabeszéd. Ha 
tehát a hegy nem megy Mohamedhez: Mohamed menjen 
a hegyhez ! Nekünk lelkészeknek, tanítóknak s általában 
minden művelt és jobb érzésű embernek kell oda men-
nünk s ottani beszédeinkkel, talán népszerű felolvasásaink-
bal, magunkviseletóvel odahatnunk, hogy amaz ora-
culumok magukra hagyassanak, hogy a játék- és dőzsölési 
szenvedélyre saját maguk az ezeket cselekvők által örö-
kös átok mondassák ! 

De én — bocsánat tamásságomért! — nem is hi-
hetem semmiképpen, hogy ahol egy vagy két oly művelt 
ós tanult ember találkozik, mint Ön : sokáig létezhesse-
nek az olvasókör ama mételyei, feltéve, hogy azok leszo-
rításán nemes tűzzel s egész lélekkel dolgozik. Mint ama 
vitéz, ki magának egypár elszánt harcost megnyerve, 
mindnagyobb tért hódít meg s utóbb beveszi a várat: 
ugy egypár, a nép lelki művelődését szivén hordozó, 
kellő erélyt kifejteni tudó, míveifc tagja valamely olvasó-
körnek igen könnyen szerezhet maga mellé bajtársakat, 
kiknek segítségével leszorítható k a küzdtérről ama jó ma-
darak! Tessék felolvasásokat tartani, — még pedig elő-
ször előkészíteni a talajt a későbbi felolvasások számára, 
ugy, hogy a kezdetben tartott felolvasások tárgyát célza-
tos kigunyolása, megutáltatása képezze mind azon bűnök-
nek, miket már ismerünk, mik gátolnák a későbbi felol-
vasáook sikerre juthatását. Tapasztaltam, hogy magyar né-
pünknél nincs nagyobb büntetés, mint a kigúnyoltatás s 
ép ezért szereti e nemét alkalmazni a büntetésnek a közte 
élö idegenekre, k ikre— kevés kivétellel, — majd mind 
haragszik. De kérdheti Ön: és ha mindez nem hasz-
nálna ? . . . Akkor más módot ajánlok. Azért, hogy az 
olvasókörök társadalmi szövetkezések, még e definitio nem 
zárja ki azt, hogy az olvasókör kebelében levők, a tagok, 
bizonyos elérendő célra kisebb körben ujolag társuljanak, 
hogy ugymondjam : delegálják magukat a jobb érzósüek 
közül néhányan e, vagy ama visszaélés megszüntetésére. 
A példa ragadós s jót állok érte, hogy ha pl. egy 50 
tagu olvasókörben a legtekintélyesebb 10 tag társul arra 
nézve, hogy onnan a kártyajáték kiűzessék : a 10-es szám 
nemsokára szaporodni fog s mind többen állnak a kis 
szövetség zászlója alá. Dehát nem lehetne az ilyes vissza-
éléseket egyszerűen a társulat rendszabályaival beszün-
tetni, letiltani? Nem, mert hiszen nincs olvasókör, mely-
nek rendszabályai közt ott ne volna, hogy a hazárdjá-
ték tilos, — mégis űzetik mindenütt, mert „ n i t i m u r 
i n v e t i t u m stb." És ha az ily körök u. n. választ-
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mánya szó és bttü szerint applikálja a tiltó rendszabályt 
a kihágásokra, ennek eredménye az lesz, hogy kevés 
idő múlva alig marad tagja a társulatnak, mert ama rend-
szabályok — talán egy, vagy kétszeri megintés után — 
kitiltást diktálnak: — már pedig nyilt titok, hogy ama 
kihágásokra hozott törvény országszerte csak irott ma -
laszt marad, s magának a választmánynak tagjai közül is 
többen vesznek részt majd az egyik, majd a másik kihágásban. 
Nem marad tehát egyéb hátra az ily esetekben, mint a fen-
tebb mondottak szerint járni el, azaz: kisebb körben társulni 
újra a nagyobb kör hibáinak, visszaéléseinek nyesegeté-
sóre, mintegy erkölcsi pressiót gyakorolni a helytelen 
irányú többségre. Ez által — ha van bennök még némi 
szikrája a nemesebb iránti fogékonyságnak — felköltetik 
szégyenérzetök, mely megsúgja nekik, hogy: tovább is 
csak lenézett tagjaiként maradni a körnek amaz elevenitő 
mag, ama szent törzs mellett — még nagyobb gyalázat ; 
kilépni onnan, mikor kitiltya tulajdonkép nincsenek -
gyávaság. És igy választaniok kellvén e kettő között, nem 
marad egyéb hátra, mint megállani a helyet becsülettel. 
Én bizom a jó, szép és igaz ellenállást nem ismerő ere-
jében, s épen ezért a kihágások beszüntetésének e 
módját sokkal praktikusabbnak lélektanilag helyesebb-
nek tartom, mint a merev §§ ok kérlelhetlen szi-
gorát alkalmazni az ily esetekben, melynek alkalma-
zása a gyengébb lelkierejüeknél csak dacot szül, ho-
lott egy morális testületnek nem a dac felköltése által 
elriasztani, hanem szelid bánásmód által megnyerni kell 
a maga tagjait. 

De1 nagyon is eltértem a tárgytól. Azt akartam bi-
zonyítgatni B. ur ellen, hogy az olvasókörök szükségesek 
céljok nemes, létezésük üdvös s mégis oda tértem el, 
hogy mi módon tarthatók fenn. No, de hiszen B. ur sem 
tartaná az ily erkölcsi társulatokat fölöslegeseknek, sőt üdv-
teleneknek, ha ama visszaélései, fattyuhajtásaí nem volná 
nak, — és igy mivel szerény véleményem szerint sikerült 
némileg kifejthetnem azok üdvösen létezésének mulhatlan 
feltételeit: azt hiszem, hogy eme csekély eltérés nem 
ártott, Ugy vagyok én s azt hiszem, ugy vannak legtöb-
ben az ily olvasókörökkel, mint a paedagóg a tanítási 
methodussal. Valamint tagadhatlan dolog minden helyesen 
gondolkozó paedagóg szerint, hogy a magányos, vagy házi 
nevelés a tekintetben, hogy a gyermek a többiek rosz 
erkölcsét azoknak beszédéből, magaviseletéből el nem 
sajátítja stb. sokkal célravezetőbb mint az iskolai; de 
viszont az iskolai nevelésnek ós oktatásnak szintén meg-
van a ma^a előnye a házi nevelés fölött abban, hogy 
míg itt talán kitűnő szobatudóssá, amott pedig az 
életnek praktikus bölcsévé, társadalmi öntudatos lénynyé, 
szóval emberré jobban képeztethetik a gyermek : ugy ama, 
B. ur által ajánlt családias felolvasások is csak részben 
felelnek meg a humánus önmivelődés magasztos céljának, 
és csak annyiban célravezetőbbek az olvasókőri összejöve-
telek, társas beszélgetések s felolvasásoknál, amennyiben 
ott talán nincs annyi példa a roszra, mint i t t ; de viszont 
ha oly szempontból tekintjük a dolgot, hogy az olvasó-

körökben való olvasgatás,társas beszélgetés, felolvasások hall-
gatása stb. által is ép annyi, sőt még nagyobb tér kí-
nálkozik a szép és jónak elsajátítására, az önmívelésre, 
— ezen kivül pedig negatíve a talán látott s tapasztalt 
roszról, rútról való visszaborzadás szülte jóhoz édesedés is 
erkölcsi haszonul kínálkozik : percig sem lehet kétkednünk 
az olvasóköri társulás eszméjének magasztosb voltában 
— percig sem lehet haboznunk ennek adni meg az előnyt 
a B. ur által ajánlt családias felolvasások felett. 

De menjünk még kissé tovább. Maga mondja B. ur, 
hogy ama családias felolvasások rövidek legyenek, mert 
népünk az ilyenekből nem szereti a hosszút. Biz ugy van 
a ! S mit gondol ön: mikor ama 3—4 család összejővén 
olvasgatni, s beleunván abba, vagy bevégezvén azt, talán 
mindig az fogna következni, hogy „no , m o s t m á r 
m e n j ü n k s z é p c s e n d e s e n h a z a a l u d n i " ? 
Oh nem! Ott is hallhatna ön ilyeneket: e 1 é g e b b ő l 
e n n y i , — m o s t h o z o k s ó g o r o m n a k s 
k o m á m u r a m é k n a k e g y k i s k ó s t o l ó t 
a s i l l e r e m b ő l ! A siller mellett aztán szépen rá-
kezdenék, hogy: C s e r e b o g á r , s á r g a c s e r e -
b o g á r ! " — azután meg egy kicsit vagy filkóznának, 
vagy pletykáznának, rögtön találkoznék ott is egy szelí-
debb kiadású oraculum, sőt nem ritkán az is bekövet-
kezhetnék, hogy: n o m o s t m á r , k o m á m u r a m ! 
m e n j ü n k e l a n a g y k o r c s m á b a e g y f e -
k e t é r e . 

És ez mostanában még nem is lehet máskép. Né-
pünk mindig szereti a szellemi jókkal összekötni az anya-
git, s kiválólag sanguinikus véralkata nem engedi, hogy 
még halott-torokban is ha már dalolni nem lehet, legalább 
a bor mellett ne énekeljenek. (Erre példa egész vidé-
künk) 

Hadd nőjjön tehát a gaz, a konkoly együtt a tiszta 
búzával; hadd legyenek olvasóköreink egy ideig még pri-
vilegizált korcsmái a jobb érzelmüeknek: mit se tesz 
legalább igy nekünk is privilégiumunk van oda bemenni, 
s folytonosan hintegetni a jónak magvát azok közé, akik 
olvasókőrök hiányában oda mennének, hova már őket 
becsülettel nem követhetnők I Jobb ma egy veréb, mint, 
holnap egy túzok, ismétlem mottomat. Jobb, hogy legye-
nek bárminő olvasóköreink, mint semmi olvasás, semmi 
kör, semmi társulás! Mmden ily intézmény , létrejövete-
lekor, félszegségek, visszaélésekre ad alkalmat az intéz-
ményt roszul értelmezők előtt; minden ily intézmény 
először csak testet ölt magára ; de nekünk kötelességünk 
a magában talán csupa érzékit megszellemesíteni, a 
testbe mindinkább elevenitő lelket lehelni! 

B o r z s á k E n d r e , 
reform, lelkész. 



ISKOLAÜGY. 

A k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r a következő kör-
rendeletet adta k i : 

A tankötelesek rendes iskoláztatását a nép közt 
uralgó egyéb megszokottságok mellett nem kis mértékben 
akadályozza a tavaszi és nyári munka, a midőn különö-
sen a mezei munkás-osztály gyermekeit apróbb házi fogla-
latosságok miatt az iskolábajárástól visszatartja. 

A népoktatásügyi törvény 54. §-ában megszabja ugyan 
a szorgalomidőt s 4. §-ában meghatározza az iskolamulasz-
tók szüleinek megbüntetését; mindemellett a 8 havon át 
egyfolytában tartó iskolábajárást eddig csak városokban 
lehetett teljesen keresztülvinni, — falukon a nyári iskoláz-
tatás hiányos, szaggatott volta miatt eddig csekély ered-
ményt lehetett elérni. 

Nincs okom kétkedni azon, hogy (czim) minden ere-
jével törekszik a törvényben elrendelt folytonos iskoláz-
tatást időről-időre érvényre emelni, azonban, minthogy a 
törvény 53. §-ában a tiz évesnél idősebb tanköteles gyerme-
keknek megengedheti az iskolai szék, hogy egész héten a 
földmives gyermeke mezei munkára mehessen, és csak va-
sárnap járjon az iskolába, sok időbe fog az még kerülni, 
mig a nép az iskoláztatás szükségét átérezve, gyermekeit 
nyáron is folytonosan feljárassa az iskolába. 

Addig is tehát, míg az iskolábajáratás ós a tanittatás 
iránti szükségérzet a népben gyökeret verne, és általánossá 
válnék, módokról kell gondoskodni, hogy egyfelől e szük-
ségérzet fejlesztésére sebesebben lehessen hatni, másrész-
ről a hézagos nyári iskoláztatásból eredő mulasztásokból 
folyó tudatlanság lassankint oszlattassék. 

Ilyen egyik módul kínálkozik a váltogató iskolába-
járatás megkísértése. A váltogató iskoláztatás ugyanis ab-
ban áll, hogy a szülék gyermekeiket a nap egyik felében 
házi vagy mezei munkára használják, másik felében pe-
dig iskolába küldik, vagy a hét egyik egész napján küldik 
iskolába s váltogatva a másik napon mezei munkára for-
dítják. A körülmények szerint a munkáraforditás és iskolába-
járatás e váltogatása történhetik ugy is, hogy két vagy 
három egymásután következő napon mennek a gyermekek 
iskolába, s a két vagy három napra következő váltogató 
napokon maradnak odahaza kézi munka teljesítése végett. 
Az iskolábajárás és a kézimunka e váltogatásának módjait 
mindenkor a helyi viszonyok és körülmények szerint lehet 
és kell meghatározni. 

Tapasztalás tanította arra más országokban az embe-
reket, hogy a nyári iskoláztatás e váltogató neme szerint 
a gyermekek tanulmányaikban kellő előmenetelt tesznek, 
másfelől a szüléknek házi vagy mezei munkáiban elegendő 
segítséget nyújtanak, esetleg keresményeikben alig rövi-
díttetnek meg, a munkaadók pedig azáltal elégíttetnek ki, 
hogy munkáik végeztetésére a szokottnál kétszerte több 
gyermeket vesznek fel, kiknek egyik fele iskolája nap-

ján tanul, másik fele pedig folytatja a munkát s meg-
fordítva. 

Ezek szerint felhívom (cím), hogy a felügyeletére bí-
zott tankerületben esetleg már folyamatban lévő állami 
avagy tanyai népiskolákban már e nyár folytán rendelje 
el e váltogató iskoláztatást a fentebb előadottak azon 
módja szerint, mely a helyi körülményekhez képest leg-
inkább alkalmazható, s kövessen el mindent, hogy e kí-
sérlettel a kitűzött célt mennél inkább elérhesse vagy leg-
alább már kezdetben megközelíthesse. Ha ily helyeken a 
téli iskoláztatás folyton, azaz napról-napra foly oktober 
hótól március hó végéig, vagyis hat hónapon át, a nyári 
iskoláztatás pedig a váltogató iskolába járás szerint áp-
ril, május, junius és julius hó végéig kiterjesztetik: a 
törvény 54. §-ának, melyben a nyolc havi folytonos 
skoláztatás van elrendelve, tökéletesen elég fog tétetni. 

Egyelőre e rendeletemet csak az állami ós tanyai 
iskolákban kívánom foganatosítani : ha a tapasztalás arra 
fogja (cim) vezérelni, hogy az iskolábajáratás e váltogató 
módszere kellő eredményre vezet, nem mulasztom el e 
módnak másféle népiskolákra való kiterjesztését sem. 

Minden esetre elvárom (cim) jelentését először arról, 
hogy tankerületében mi módon és mely helyeken alkal-
mazhatta az iskolábajáratás e módját; másodszor annak 
idején azt, hogy mi eredményre vezettek ebbeli kí-
sérletei. 

Budapest, 1874. május 17-én. T r e f o r t Á g o s -
t o n , s. k. 

T é v e d é s e k . 
„Beh sok tévedés, beh sok félreértés," — gondolom 

sokszor — midőn e lapok hasábjait forgatom, olvasom. 
Mi lehet ennek a SOK polémiának oka? S ime a 17. szám 
is nem csak egyet, többe is hoz; s mindenik hiszi, 
hogy csak neki van igaza. Itt van az 525. lapon is 
„Hering János ur válaszára;" de hogy m i c s o d a ? a l -
kalmasint maga Turcsányi ur sem tudja, mert megírta 
volna. Azt látom belőle, amit semmikép sem hittem, hogy 
csakugyan nem érti a dunántuli ker. népisk. bizottmány 
azon indokait, melyek folytán ez nem ajánlandónak 
vélte a Weber-féle „Christ. Religionsunterricht" című köny-
vecske magyar fordítását. Erre hát csak meg kell adnom 
az ismételve kért felvilágosítást, és pedig annyival inkább, 
mert képzelhetetlen gyanúsításokkal támadja meg a ne-
vezett bizottmányt, s támadásait valóságos „merész (?) 
logikával" — sohasem hittem volna, hogy „merész logika" 
is van — épen az, én mondataimból vont „merész" követ-
keztetésekkel akarja támogatni. Ezt nem lehet szó nélkül 
hagynom. Tehát lássuk: 

Az indokok — T. ur idézete szerint — igy követ-
keznek : 

1 „Tekintve, hogy a munka a hit- ós erkölcstant 
nem szerves egészben, hanem szétszórva egyes töredékek-
ben adja elő, igy címének meg nem felel." Ezzel nega-



tive meg van mondva, hogy az a m ű : m i n e m . Ami 
itt e pontban mondva van, az a műnek jelzése, pár szó-
val ismertetése, közelebbi megjelölése, tehát nem „bűne", 
mint nekem nem bűnöm, hogy nem lettem római király. 
Címének: „vallásoktatás" meg nem telel annyiban, a 
mennyiben eddigi fogalmak szerint „Vallásoktatás" alatt 
mást értettünk. 

2. „Tekintve, hogy használatban levő e nembeli tan-
könyveinket felül nem múlja." Ezzel meg van mondva, 
hogy az a mű tankönyveink között mily helyet foglalhatna 
el, vagy inkább, hogy: m i n é l k e v e s e b b . E pontról 
azt mondja T. ur (1. 528), hogy „oly általános, hogy az 
alatt mindent lehet érteni." Felfogás dolga, hogy mit 
tud érteni az ember „minden" alatt? A franciák érthe-
tik azt, a mi az öt milliárdon tul van, mert hogy addig 
el tudnak olvasni, bebizonyították; a vad népek érthetik 
azt, ami az ötön tul van, mert — ha igaz — csak ötig 
tudnak számítani. Én ugy találom, hogy e pontban e há-
rom van: a. vannak e nembeli tankönyveink; b. e nem-
beli tankönyveink használatban vannak; c. e nembeli tan-
könyveinket fölül nem múlja. És egyszersmind eszmetár-
sulásnál fogva folytathatná is móg T. ur az okoskodást 
ilyenformán: tehát vannak ilynémű könyvek, használatban 
vannak, a bizottmány nem tett ellenök kifogást; bizony 
tehát nem is lehet ellensége az ilynemű könyveknek. Ez 
okoskodás épen elég lett volna arra, hogy sem T. ur sem 
Sántha Károly ur — kinek a 14-dik számban irt cikke 
néhány ártatlan tévedésen és ferdítésen, melyek miatt azon-
ban nem dül Össze a világ, alapszik — sem én ne írjunk e 
tárgyban semmit. Tehát a 2-dik pont azt mondja meg, hogy 
„az a mű m i n é l k e v e s e b b , vagy hogy tankönyveink 
között mily helyet foglalhatna el;" a 3-dik és 4-dik pont 
pedig megmondja, hogy azt a helyet nem, és hogy miért 
nem foglalhatja el ? ti két pont tehát vonatkozik a hi-
b á k r a , de sem nem „ro s z a s á g r a " sem nem „bűnre," 
mint T. ur rögeszméje képzeli. 

3. „Tekintve, hogy az elbeszélésekből levont tanúsá-
gok több helyütt erőszakoltak." 

4. „Tekintve, hogy a dolgozat nyelvezete a magyar 
nyelv szellemével több helyütt ellenkezik, j e l e n m u n -
k á t a z o n c é l r a , melyre készitve van, nem ajánlhatni. 
Itt figyelmezzünk e kifejezésre: „ j e l e n m ű v e t " ; tehát 
n e m m i n d e r i , ugyanazon nemű müvet nem ajánlhatni. 
Azután megjegyzendő az is, hogy ezen két utolsó indok 
csak akkor lenne teljesen bebizonyítható, ha majd a 
munka nyomtatásban megjelenend. De legyen szabad ad-
dig is épen T. ur által a bizottmány ellenében „kurio-
sumkép'1 felhozott tanúságok közül egyet — 142 1. — 
idéznem: „olyan barátot szeress, kit veszélyben ismertél 
meg." Azt látom, hogy T. ur kész e tanúságot aláirni; 
de egy bizottság csak tartozik annyival magának, meg-
bízójának ós a tanulónövendékeknek, hogy aláírását ilye-
nektől megtagadja. Még egyet, de csak emlékezetemből 
mely csalhat is; egyik elbeszélésnek cime: „das Kind 
mit der Scheere." Ezt T. ur igy fordítja; „az ollós gyer-

mek," talán ad normám: ollós rák", e helyett „a gyer-
mek és az olló." 

Én ismerve a bizottmány jóakaró hangulatát, e 
hibák kijavithatása végett — mint már 1. 337 irtam is — 
átadtam T. urnák két bizottsági tag Írásban beadott véle-
ményét ; tudtam, hogy eljárásom által az illetők nem 
fogják magukat sértve érezni. Ezért — a közönséges nézet 
szerint — T. ur ugyan indiscretiót követett el, midőn 
közülök néhányat a bizottság ellen „kuriosumkép" 
közlött, de nincs szükség bocsánatot^kérnie, sőt ón mondok 
neki köszönetet, mert e nélkül nem tudnék most semmi 
példát felmutatni annak bebizonyítására, hogy a tanúsá-
gok több helyütt „erőszakoltak". 

Akarom hinni, hogy most már T. ur érti azokat az 
indokokat; és ha föltehetném, hogy értvén elfogadja őket, 
ha föltehetném, hogy nagy „Saharájának" állításait ön-
kényt visszavonja, válaszomat be is rekeszthetném. De 
mind ez fel nem tehető ; nagyon gyanúsít, gyanúsításai 
nagyon bántók, vakmerőn megtámadja a bizottságot, és 
pedig elferdített mondataimra támaszkodva bántalmazza 
azt ; nem tehetek azért mást, mint hogy lépésről-lépésre 
is kiszorítsam positioiból. 

T. ur azon rögeszmében szenved, hogy a bizottmányt 
valamely „titkos indok" stb. stb. vezette, hogy épen az 
én - általa idézett — mondataim folytán „rá is jött a ti-
tok nyitjára"; hogy „ha mindent nem is, de annyit tud, a 
minek folytán a bizottmányra kígyót békát kiálthat. 
Kérem azért n. t. szerkesztő urat, szíveskedjék még egyszer 
egy _ bizony nem — kis tért engedni, mert látom 
hogy a nagy moles ellen nagy készülékkel kell mennem 

Azt irja T. u r : „Nem arra kértem a bizottságot" 
stb. 1. 526. sor. 21. — Ez téves visszaemlékezés, mert nem 
a bizottságot — ily uton meg sem kérdezhető az — hanem 
„kérte annak valamelyik tagját." L. 138 sor. b. 

Azután i r ja : „Nem H. J . úrtól vártam a választ." 
L. 525. sor. 4. Nem ám, tudom ; hiszen megírta, hogy a 
bizottság valamely „tagját kéri". Én tehát, ki nem néz-
hettem magamat a bizottság tagjainak, nem tudhat-
tam, hogy T. ur nem én tőlem vár választ; másfelől 
csak én tudtam, hogy mit kézbesítettem ; a lehető ki-
igazításokra mint figyelmeztettem, hogy az a mű T. ur 
miatt „csavaroghatott oda félévig", tehát hogy nagyon 
igazságtalan a vádja: nekem kellett tehát egyelőre vá-
laszolnom. Máskor egyenesen meghagyandó lenne, hogy 
közülünk k i k e l l ? k i n e m k e l l ? 

„Azért jónak véltem — irja T. ur - móg egyszer 
megkérdeni a bizottságot, csakugyan rosznak tartja-e a 
müvet, azon indokokból itéli-e el, melyeket felhozott, vagy 
talán más be nem vallott indok is van?" Jól van, én is 
helyeslem; a gondolat ugyan különös, nem is uj, de rend-
jén van „a roszul informált főtől a jobban informált fő-
nél jelentkezni" De ennek nem a hírlapok az utja. Ta-
nácsolnám, hogy egyenesen az elnökség által tegyen kér-
dést a bizottságnál; hiszem, hogy dacára bántó modorának, 
illedelmes választ fog kapni. 



Nézzük egyelőre e modort: „T. ur gorombáskodik, 
de megvárja, hogy más legyen higgadt; kővel dob, kö-
vetelve, hogy más kenyérrel dobjon vissza, jóval fizetvén 
a gonoszért, mosdat mérgesen, ós jajgat, hogy a törülő 
mérgesebb talált lenni (?) a mosdónál; ir élesen, zörget 
a bokorban, epedve remélve, hogy annál bizonyosabban 
kiugrik belőle valami és most jajgat, hogy az a valami 
megháboritotta nyugalmát, más lett, mint amit ő a bokor-
ban lenni követelt, pedig tudhatta volna Weber elbeszé-
léseiből, hogy ismeretlen bokorban nem jó zörömbölni, 
kivált midőn gyanítja, hogy ott az a g o n o s z, az a 
t i t o k , az a v a d rejtőzik. Azonban most jut eszembe, 
hogy Weber ur nem irt a „Megzörgetett bokorról", de 
irt az „Ollós gyermekről"; a titkos bokor és az éles olló 
egyformán veszélyesek. T. ur hibázott, ha ezt nem tudta 
amarra alkalmazni. Azután „tapogat, valyon a bizottság 
nem regulatornak, nem olyan censurafélónek tekinti-e 
magát, mely hivatásának tartja elfojtani mindent, a mi 
a régitől való eltérés, ujitás, szabadabb mozgalom; nincs-e 
titkos utasítása, be nem vallott indoka stb. stb. ?" Igen, 
tehát ide célzott az a „Tiszántúl, Dunántul, Roma, vas-
kalap, Dániában szag?" Ki hitte volna, hogy még miféle 
szolgálatot is nem tesz az a — 1. 140 sor 17. — „sz. 
lélek!" 

Hanem, édes atyámfia ! micsoda elvek ezek ? micsoda 
inquisitori modor ez ? követelni hitvallást, vallatni s re-
ményleni : majd kiejt egyik vagy másik valami szót, a mi 
megragadható, (ad normám ez azt mondta: „elrontom a 
templomot,") kierőszakol a szövegből valami mondatot, 
hogy felkiálthasson: „mindent ugyan nem, de azért né-
melyeket mégis megtudtam, megértettem belőle, hogy 
igazam volt; jól sejtettem, hogy a bizottmány nem 
barátja a korszerű újításoknak, sőt feladatának tartja az 
ilyeket elnyomni, sat. sat." Micsoda beszéd ez? Jézuá 
vallásából merittetett-e ez? Nem tudom, de nem hiszem, 
hogy W. könyve ily életelvet ajánlana; de azt tudom, 
hogy az evang. után a kiskáté tanítja: „a mit magadnak 
nem akarsz, ne tedd azt embertársadnak." „Ne vigy 
minket — ba csak ember vagy is — a kísértetbe." De 
T, ur — mint feljebb láttuk — Weber történetkéit alkal-
mazni nem tudja, a kátétól pedig „gyomorfájást" kap, 
s nekünk tűrnünk kell keresztyéntelen inquisitióját. 

„Igazán r o s z n a k tartja-e a bizottság — kérdi 
T. ur — a müvet?" Hogy r o s z n a k tartaná, ez a 
bizottság indokaiból nem tűnik ki ; e szót T. ur fogta a 
bizottságra 139. 1. 35. sor. 

„H. J . válaszából megtudtam, — írja T. u r—hogy 
a bizottság az én munkámat nem találta r o s z n a k . " 
Ezt az én válaszomból nem tudta meg; én azon gyanú-
sításra, mintha a bizottság r o s z n a k mondta volna, 
válaszoltam: „ha a bizottság egyáltalában rosznak ítélte 
volna müvét." (335 1. sor 45.) T. ur irt igy: „De azt 
mondani, hogy ez a könyv rosz," (139. 1. 34 s.) erre 
válaszoltam: „a sz. lélek által érzi magát sugaltatva, 
belát a bizottság gyűlésébe s hallja, hogy „az ő művét 
rosznak deciaraija, pedig semmi sincs „azok közül". De 

igy jár az ember, a ki mindig azon évelődik : „a bizott-
ság mondta, nem mondta; tartja, nem tar t ja ; pedig tu-
lajdonkép maga mondta és tartja, —hogy végre előáll az 
a „galimathias", mely oly gonosz, hogy ha igazítani 
akarsz rajta, lesz belőle : mathiasgalli." És e „mathi-
asgalli" miatt hogy meg kellett szegény mondataimnak 
reményt nyújtó oasokkint spékölni T. ur iratsaharáját. 

H e r i n g J á n o s . 
(Vége következik.) 

B E L F Ö L D . 

A l s ó - B a r a n y á b ó l . Az alsó-baranya- bácsi e. 
megyében, a can. vizsgálat alkalmával felemlittetvén, mi-
szerint a pacséri egyház, lelkészének Dömötör Károly ur-
nák évi fizetését megjavította, hogy őt továbbra is az 
egyház részére megnyerje: az esperesi hivatal czélszerü-
nek látja ez eseményt, mint jelen koránkban ritka tüne-
ményt, az arra vonatkozó okmánynyal e lap hasábjain 
közzétenni. 
Kivonat a pacséri ref. egyház 1873. november 9-én 

tartott presbyteri gyűlésének jegyzőkönyvéből. 

40. Lelkész ur előadja, miszerint őt a laskói ref. 
egyház küldöttei f. évi okt. 16-ikán személyesen fölhív-
ták a laskói üresedésben lévő lelkészi hivatal elfogadá-
sára ; ezzel kapcsolatban felmutatja a laskói lelkész t. 
Pap Károly ur, és e. megyénk esperese n. t. Kármán Pál 
ur leveleit, melyek a laskói lelkészválasztás f. e. no-
vember 23-án leendő megtartását, egyszersmind azt is 
világosan kifejezik, hogy lelkész uron kivül senki más 
jelöltjük nincs, minélfogva a laskói hivek tőle mielébb ha-
tározott választ várnak. Lelkész ur meggondolván azt, hogy 
ő Laskon a földmivelés gondjaival bajlódni kénytelen nem 
leend, s igy egészben hivatásának élhet, mivel o t ta f i ium 
fizetés maga — a papi telken kivül— a tisztességes meg-
élhetést annyira biztosítja, hogy az ottani egesz jövede-
lem a pacséri lelkészfizetést évenként csaknem 1000 
frttal haladja meg, — mely előnyöket ő Pacséron nél-
külözni kénytelen : nehéz szívvel bár, s tekintve a pa-
cséri egyház iránta való ragaszkodását, s az utóbbi évek-
ben egyház, iskola és társadalom terén szép virágzásnak 
indult reform-vállalatokat, mély sajnálkozással, de a fent 
elősorolt előnyök miatt a laskói választást, az esetben ha 
az csakugyan őt érné — elfogadni hajlandó leend. 

Egyháztanács, s a jelenvolt kiérdemült elöljárók 
fájó érzéssel veszik tudomásul lelkészük föntebbi nyilat-
kozatát ; s tekintetbe véve egyrészt a pacséri gyülekezet-
nek lelkész ur irányában viseltető ragaszkodását, — más-
részt pedig lelkészünknek köztünk isten jóvoltából immár 
hatodik év óta tartó lankadatlan munkásságát, melynek 
folytán a hitbuzgó j o b b a k közreműködésével egyházunk 
és iskolánk a virágzásnak még eddig nem ismert fokára 
jutottak. Őszinte meggyőződéstől indíttatva felkéri lelkész 
urat, t o v á b b r a i s a k ö z t ü L k m a r a d á s r a , s 



lelkészi működésének továbbra is atyai szeretettel és pász-
tori tapintattal leendő folytatására; egyszersmind hogy 
az ezután ő reá nézve könnyebbé, egyházunkra nézve pe-
dig még sikeresebbé válhassék: kötelezi magát az egy-
háztanács a g y ü l e k e z e t n e v é b e n arra, hogy 
m i g t. D ö m ö t ö r K á r o l y u r p a c s é r i l e l -
k é s z l e e n d , a használatában levő 40 lánc, vagyis 
67 urb. hold és 7 • öl papi telket minden odatartozó 
iárulékaival együtt évenként, az egyház pénztárából fize-
tendő munkások által, a gondnok felügyelete és felelős-
sége mellett lelkész ur tetszése szerint megmunkáltatja, — 
a földbe szükséges magot a lelkész ur adja ; továbbá a 
kánonok értelmében szükséges gazdasági épületeket taka-
rékosan megsaerezvén, évenként minden földmivelósi mun 
kát pontosan megteend, lelkész ur pedig a takaró- és ne-
talán nyomtatórészt mindenkor kiadaudja, — továbbá az 
eddig volt 3 öl fa helyett hat öl fát adand, az udvarra 
szállitva. Megjegyzendő, hogy az egyház mindezen javítá-
sokat c s a k e g y e d ü l j e l e n l e g i l e l k é s z é n e k 
i t t m ü k ö d ó s é i g t a r t j a é r v é n y b e n , idővel vál-
tozás esetén a föntebbi kedvezmények Önkényt meg-
szűnnek, ennélfogva azok a rendes dijlevólbe föl sem 
vétetnek. 

Mely jelen végzésünk f. nov. 16-áig az egyház-
tagokkal közlendő, minden elöljáróval, ide értve a községi 
ref. vallásuakat is, továbbá hat kiszolgált gondnokkal és 
legalább hat gazdával aláírandó, s jelenlegi lelkészünknek 
kézbesítendő leend. 

A föntebbi határozat f. évi október 16-kán tartott 
összejövetel alkalmával, miután a lefolyt héten az egyház 
egyes tagjaival megismertetett, aláíratván, hitelesíttetett, s 
lelkész urnák egy példányban elfogadás végett átnyuj tá-
tott. Aláírták a következők: Széles Jósef gondnok, Éry 
Mihály biró, Mike István esküdt, Horváth Lajos esküdt, 
id. Csányi Józssf, ör. Szilágyi István, Gáspár Pál, üaku 
Bálint, Kun Sámuel, ifj. Csányi József, volt gondnokok, 
Oláh Sándor, Czérna Ferencz, Ádor Sámuel, Balog An-
drás, Horvát Antal, Füredi János, Kasza Pál, Takács Sán-
dor, Éry József presbyterek, Boldog Bálint, Soós József, 
Keserű János egyh. tagok, Lestár Sándor, volt gondnok. 

Jegyzette Kovács Sándor jegyző. 

Kivonat a pacséri ref. egyház 1873 november 25'én 
tartott presbyteri gyűlésnek jegyzökönyvéből. 

44. A 9-ik gyűlés 40. sz. határozata hitelesen 
aláírva közöltetvén lelkész úrral, ő erre meghatott szívvel 
mond köszönetet az egyháznak megtisztelő ajánlatáért, 
melylyel lelkészi fizetését személyére nézve megjavította, 
s határozottan nyilvánítja, hogy a szerződóst elfogadja, 
isten akaratával továbbra is megmarad gyülekezetünkben, 
kijelentvén, hogy a m e l y n é p i g y t i s z t e l i l e l -
k é s z é t , ö n m a g á t t i s z t e l i m e g , ennélfogva a 
laskói egyház ajánlatát el nem fogadván, magát továbbra 
is isten kegyelmébe és oltalmába, híveinek szeretetébe, és 
az elöljáróságnak pártfogásába melegen ajánlja. 

Az egyháztanács örvendetes tudomásul veszi lelkész 
ur ittmaradását, s annak kijelentésével, hogy az uj 
szerződés már most ez ősztől fogva életbelépettnek te-
kintetik —- ajánlja az egyházat viszont isten oltalmába to-
vábbra is, és lelkészének buzgó szeretetébe. Ennek nagyobb 
erősítésére az uj szerződést ünnepélyesen az egyház hiva-
talos pecsétjével megpecsételvén, egyháztanács felállva 
elénekelte a CXXII-ik zsoltár első versét, mely után a 
lelkész ugyanazon zsoltár utolsó versével felelve buzgó 
fohászban kérte egyházunkra az ég áldását, s a gyűlés 
tagjai egymással kezet fogva szép rendben eloszlottak. 

Jegyzette Heileman Dániel egyházi jegyző. 

A d u u a m e l l é k i r e f . e g y h á z k e r ü l e t 
k ö z g y ű l é s e május 30-ikán vette kezdetét és folytatta 
junius 5-ikóig Török Pál püspök s gr. Lónyay Meny-
hárt főgondnok urak elnöklete alatt. Az első nap e. ke-
rületünkben leginkább csak a gyűlés alakulására, és a 
bizottságok működésére szokván fordíttatni, annak majd-
nem egyedüli fő tárgyát a nagy érdekkel hallgatott püs-
pöki előterjesztés képezte, melyet közelebb egész terje-
delmében adandunk. Az ujonnan választott 8 egyházi és 
4 világi tanácsbiró föleskettetett, kivételével T i s z a 
K á l m á n urnák, ki a dunántuli egyházkerületi püspöki 
szavazatok felbontásával lévén épen ezen napokban Pá-
pán elfoglalva; a mi gyűlésünkön csak levele által jelent 
meg, melyben az iránta nyilvánított bizalmat megköszönve 
későbbi elhatározásától teszi függővé a tanácsbirói szék-
nek egyházkerületünkben el- vagy nem fogadását. Másnap 
vagyis vasárnap, a hét ujonnan választott lelkész avatta-
tott fel, u. m. Balla Lajos monori, Ambrus József luzsoki, 
Mészáros János cecei, Klimó Pál gyöngyösi, Kálmán De-
zső kölesdi, Nagy Benő sukorói, Maller Mihály majosházi 
lelkészek; megelőzvén a felavatást az ez alkalomra fel-
kért S z i l á d y J á n o s feketehegyi lelkésznek Máté 
7, 22. 23. verseiről tartott s nagy lelki örömmel hall-
gatott egyházi beszéde, melyben mesteri kézzel rajzolta, 
hogy mily sokan lesznek, a kik majd Krisztushoz menve 
igy szólnak: „Uram, uram, nemde nem a te nevedben 
predikáltunk-e stb. de a kiknek az Ur válaszolandja: 
Menjetek, nem ismerlek titeket," vagyis rajzolta, hogy 
az Ur szolgái között mily sokan vannak oly érdemetlen 
szolgák, kikre az Ur aligha ismerend egykor rsá; s mely 
beszédnek utóbbi felében oly nemesen lelkesitőleg bátorí-
totta az Urnák ujabb és régibb szolgáit, hogy ha bár 
kisebb-nagyobb mértékben érdemetlen szolgák vagyunk 
is, mesterünktől, isteni fenséges eszményképünktől habár 
felettébb messze állunk is, de azért ne csüggedjünk, s 
igyekezzünk legalább egy vonást magunkban megvalósí-
tani. Eeményljük egyébiránt, hogy az egész beszéd miha-
marabb sajtó utján is napvilágot látand.— A papivizsgák-
ról szóló jelentés kevés örömet nyújtott; az első vizsgára 
jelentkezett 4, a másodikra 8 segédlelkész, részben más 
egyházkerületekből átjöttek, kitűnő, jeles, s jó sikerrel 
vizsgázott egy-egy, a többi csak kielégítő osztályzatot 
nyert. Örvendetesebb volt egy rendkívüli papi vizsgáról 



szóló jelentés; nevezetesen Draskovics Gyula volt csa-
nádmegyei fölszentelt kathol. seg. lelkész a mult év kö-
zepén hozzánk áttérvén, s a lelkészi pályát egyházunkban 
is folytatni óhajtván, megvizsgáltatott négy oly tantárgy-
ból, melyekből mint kathol. lelkészjelölt vagy nem vizs-
gázott, vagy nem egyházunknak szellemében, u. m. a 
Symbol ica Theologiából. egyházjogbál, szertartástanból, 
egyetemes egyháztörténelemből, s egynek kivételével 
mindenikből kitűnő, jeles eredménynyel. A segédlelkészek 
elhelyezéséről előterjesztett jelentés a közgyűlést meg-
győzvén a felől, hogy jelenleg minden segéd lelkészünk el 
van helyezve, s igy ha esetleg ma vagy holnap egy 
ujabb helyre segédlelkész szükségeltetnék, fennakadás 
lenne, vagy pedig más egyházkerületből kellene újból se-
gédlelkészt kérni, a minek pedig nagyobb mérvben való 
gyakorlása nem látszik egyházkerületünkre neve célsze-
rűnek, miért is püspök ur feljogosittatott, hogy szükség 
idején a végzett theoiogusok közül hatalmazzon fel né-
melyeket a lelkészi szolgálatok teljesítésére. (Folytatását 
követk. számunk hozandja.) 

B á c s k á b ó l . 
A bács-szerémi ágost. hitv. evang. esperesség május 

27. és 28-án Újvidéken ez évi közgyűlését tartotta meg. 
Minden túlzás nélkül mondhatom, hegy e gyűlés a legki-
tűnőbb értelemben örömünnepe volc az esperességnek. 
Mindenekelőtt azért, mert az ez évi márcziusban majd-
nem egyhangúlag megválasztott esperességi főfelügyelő. 
M á r t o n f i K á r o l y , Bács-Bodrogh vármegyei főispán ur 
ő méltósága, egyházkormányzati hivatalába be lett iktatva. 
Továbbá azért, mert azon, évek óta tartó kellemetlen nem-
zetiségi kérdések a tót és németajkú tesvérek között sze-
rencsésen megoldattak, és igy az esperesség beléletére leg-
károsabb befolyással biró akadály végkép meg lett szün-
tetve. Yégre mert főpásztori látogatásnak, mely 1835 óta 
az egyházmegyében nem történt, örömteljes szivvel né-
zünk eleibe, miután főtiszt. S z e b e r é n y i G u s z t á v 
superint. ur e jun. hó 6-án Cservenkán kezdi meg espe-
rességünkben a canonica visitatiot. 

E pontoknak mint a közgyűlés legérdekesebb mozzana-
tainak tisztább megérthetése végett előadom a gyűlés fo-
lyamának egy részét. 

Szép és buzgó ima után, melyben a mindenható, 
isten áldását és segedelmét kértük tanácskozmányainkra 
tekintetes S c u l t é t y E d e , esperességi másodfelügyelő 
ur, a nagyon szép számmal megjelenteket szives szavakkal 
üdvözölve, a gyűlést megnyitottnak nyilvánította, és az 
esperességi főfelügyelői hivatalra beérkezett szavazatok 
felbontására márciusban kiküldött bizottság jegyzőkönyvét 
felolvastatta, mely szerint Mártonfi Károly, Bács-Bodrogh 
vármegyei főispán ur ő méltósága harminc bejött szava-
zatból 28 szavazatot nyert, s igy majdnem egyhangúlag 
az esperesség felügyelőjéül megválasztatott. Jelenti ezek 
után, hogy ő méltósága kegyes volt a paplakon megje-
lenni s felszólítja a közgyűlést, menesztene egy küldött-

séget a paplakra ő méltóságát a gyülésbeni meg-
jelenésre és elnöki székének elfoglalására megkérendőt. 

A templomba belépve, hol a közgyűlés tartatott, ő 
méltósága lelkesült éljennel üdvözöltetik, aztán felügyelői 
esküjét, amint az utasításokban elő van írva, a szenthá-
romságos istenre, ki atya, fiu és szentlélek, jobbját égfelé 
emelve letette. Ez égy megragadó, áhitatteljes pillanata 
volt ezen emlékezetes gyűlésnek. A kis templomban, ám-
bár töltve volt részint gyűlési tagoktól, részint hallgatók-
tól, mély csend uralkodott, csak azon, a zöld asztal előtt 
ragyogó díszruhában álló érdemteljes úriember őszinte 
ajkáról hangzott tisztán méltóságteljesen az eskü szent 
szava; hangzottak azon formalitások, melyekre adogmahű 
s különösen a köznép oly nagy súlyt fektet, szigorú 
megtartása mellett. 

Nem hiszem csalódni, ha e megható jelenetnek tulaj-
donítom a keblek azon baráti és nemes indulatait, me-
lyekkel e gyűlés második fontos ügyének tárgyalásánál a 
nemzetiségi kérdések kellemetlenségének oly dicső módon 
véget vetettek. Az eskületétel után nag) tiszt. B e 1 o-
h o r s z k y G á b o r , kitűnő tehetségű és ügyes tapinta-
tosságu főesperes ur egy gyönyörű szép, a magyarhoni 
prot. egyház önkormányzati sorsát, különösen a világi 
nagyurainknak abban mindenkoron érvényesített áldozat-
teljes munkásságát, mesterileg ecsetelő beszéddel üdvö-
zölte a kitűnő érdemekkel biró uj főfelügyelő urat m a-
g y a r n y e l v e n ; mire ő méltósága, ki a megyei gyű-
léseken régóta hírneves szónok, egy még kitűnőbb beszédben, 
melyben kiemelte, miszerint a protest. egyház jogait min-
den erejével és személyválogatás nélkül érvényesíteni szent 
kötelességének tartandja, válaszolt. 

Mártonfi Károly ur ő méltóságának esperességi fő-
felügyelőnkül való megválasztása azért oly örvendetes és 
fontos, mert esperességünk világi prot. urakban nem bővel-
kedvén, többnyire kényszerítve volt más megyebeli urakat 
felügyelőnkül megválasztani, kik kisebb-nagyobb mértékben 
esperességünk viszonyaiba beavatva nem voltak, holott je-
lenlegi főfelügyelőnk itt kezdte meg tanulási pályá-
ját, itt töltötte álaásteijes életét, s.igy örömeinket bajainkat, 
erőinket gyengéinket ismeri egyaránt tökéletesen és ki-
merítően. De örvendetes és fontos a választás azért is, 
mert ő méltósága az uj főfelügyelő ur á'talánosan ismert 
és tisztelt, feddhetetlen, példás jellem a magán és közélet 
minden terén, kitűnő hazafi, lelkes protestáns, mély tu-
dományu férfiú, és ami szintén számba veendő — magas-
állásu államhivatalnok, ki a kormánynyal közvetlenül 
érintkezik, és ennélfogva oly kérdések megoldásánál, me-
lyek az egyháznak az államhozi viszonyából erednek, 
közvetítése csak áldásthozó lehet. A kegyelmes úristen 
tartsa meg sokáig! 

Következett a főesperes ur nagy szorgalommal és 
ritka pontossággal összeállított évi jelentése, mely az es-
peresség beléletének egy év alatt történt minden mozza-
natainak lelkiismeretes előadásával foglalkozott. Szivem-
ből kívánom — és meg vagyok győződve, hogy az egész 
esperességünk őszinte kívánsága — miszerint a nagyt. 
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fii esperes ur továbbra ís tartsa meg ezen nemes ügy buz-
góságot isten segítségéve) esperességünk javára ! 

Az évi jelentés után szőnyegre került e gyűlésnek 
második nagy horderejű — mondhatni — esperességünknek 
életkérdése. 

Ismeretes dolog ugyanis, miszerini a pátens ideje 
alatt mint mindenütt, ugy a mi esperességünkben is leg-
inkább a nemzetiségi érdekek fel lettek izgatva, és pedig 
nálunk olyannyira, hogy a keblek még akkor sem let-
tek nyugodtabbak, midőn a pátens már le kezdett lépni a 
practikus élet teréről, és azon voltak, hogy az esperesség 
felosztassák német és tót esperességre. Ez bizonyosan 
megtörtént volna, ha főtisztelendő Székács József ur, 
kiérdemült bányakerületi superintendens, közbe nem lép 
arra birván egy Uj-Verbászon tartott közgyűlésen a pár-
toskodó feleket, miszerint szabályzatilag ugy elégítsék ki 
nemzetiségi óhajaikat, hogy három-három évenként fel-
felváltva, ha a főesperes tót lelkész, az alesperes német 
lelkész legyen, o viszont. Ezen szabályzat, ámbár kitűnő 
ész, nemes kebel és hitbuzgó lélek ajánlotta, többet ártott 
mini használt, minek világos tanúbizonysága az, bogy 
midőn a tavalyi esperességí közgyűlésen e szabályzat kí-
vánatos megváltoztatása hozatott szóba, azonnal az espe-
resség nemzetiség szerinti felosztása is bevonatott a vi-
tatkozásba, és a gyűlés kényszerítve voit jegyzőkönyve 
9-ik pontja alatt mind az esperes változásáról szóló sza 
bályzatot, mind az esperesség nemzetiség szerinti felosz-
tását az 1874 — tehát az ez évi közgyűlésre tárgyalta-
tásul kitűzni. 

Ezen ügy ilyetén állásánál fogva világos, hogy min-
denki nagy figyelemre méltatta a kérdést, és eldöntésének 
aggódó szívvel nézett elébe. Midőn szőnyegre került a 
tárgy, az érdemdús és általánosan tisztelt torzsai lelkész 
ós kiérdemült főesperes, nagyt. T e s s é n y i J á n o s , azon 
áldott indítvánnyal lépett fel, m i s z e r i n t az e m i i -
t e t t , a z e s p e r e s v á l t o z á s á r ó l s z ó l ó s z a -
b á l y z a t o l y é r t e l e m b e n t á g i t t a s s é k , h o g y 
h a az e s p e r e s t ó t l e l k é s z , e h i v a t a l r a 
m i n d a d d i g , m i g le n e m k ö s z ö n , v a g y m e g 
n e m h a l , v a g y a k ö z b i z a l m a t el n e m 
v e s z t i , m i n d i g ú j o n n a n m e g v á l a s z t h a t ó 
é s e z e n i d ő n á t az a l e s p e r e s i h i v a t a l t 
e g y n é m e t l e l k é s z v i s e l j e és v i s z o n t . 

Rövid vitatkozás után ezen iditvány azzal bővítetett, 
h o g y e z e n t ú l a b á c s - s z e r é m i ág . h i t v . e s -
p e r e s s é g í g y ű l é s e k h i v a t a l o s n y e l v e a 
m a g y a r ; de h a v a l a m e l y e g y h á z a t k ö z -
v e t l e n ü l é r d e k l ő t á r g y f o r d u l e lő , a t á r -
g y a l á s , m e g é r t h e t é s v é g e t t , a z o n n y e l v e n 
t ö r t é n i k , m e l y e t a z é r d e k e l t e g y h á z be-
s z é l ; továbbá, h o g y j e g y z ő k ö n y v e k c s a k m a -
g y a r n y e 1 v e n f o g n a k k i n y o m a t n i és a t ó t 
ós n é m e t n y e l v e n csak k ö r ö z t e t v e l e s z n e k . 

Ezen indítvány egész terjedelmében el lett fogadva, 
ós mint halározat kimondva, mely örvendetes tény nagy 
mértékben igen tisztelt főesppre<=ünk érdeme, ki ámbár 

tót nemzetiségű férfiú, és népét nemesen szerető kebel, 
mégis belátja, hogy a nemzetiségi súrlódások az egyházi 
téren roppant kárt okoznak. Azonban nem hagyhatom 
megemlítés nélkül, miszerint kedves tótajku lelkésztár-
saim is, mint M r v a G y ö r g y , petrováczi lelkész, 
B e i i y á c s S i m o n , palánkai lelkész, és B a b i l o n 
L a j o s , bajsai lelkész urak, e kényes kérdés vitatkozá-
sánál ' sokkal higgadtabbak és békülékenyebbek voltak ez 
alkalommal, és többnyire magyarul szólottak hozzá ; bizo-
nyosan azon tiszta és igaz meggyőződéstől vezéreltetve, 
hogy e hazában drága egyházunk javát és jogát min-
dig azon nyelven szoktuk védeni és előmozdítani, mely 
nyelvet az ország kormányhatalma használ; az előtt 
deákul, most magyarul. Adja isten, hogy a. gyűlés-
nek ezen dindala áldá teljes legyen esperességünk fel-
virágzására ! 

A harmadik fontos és örvendetes ügye a közgyűlés-
nek a superintendensi látogatás. Főtisztelendő főpászto-
runk, Sz e b e r é n y i G u s z t á v ur, f. é. junius 6-án 
megkezdi látogatását esperességünkben Cservenkán, foly-
tatja 7-én T o r z s á n , 8-án P i v n i c á n , 14-én La-
l i t y o n , 11-én Bácsujfalun, 13-án P o t r o v á c o n , 
15-én K u l p i n b a n , 16-án B u l k e s z e n , 17-én 
G l o c s á n b a n , 19-én P a 1 á n k á n; 20-án befejezi 
B i n g u 1 á n ; - a többi egyházak látogatását fentartván 
magának ez év őszére. Szivünkből óhajtjuk, hogy főtiszt, 
főpásztor urunk nagy örömére szolgáljon e látogatás ! 

A közgyűlés többi tárgyai leginkább háziügyei le-
vén az esperességnek s igy közérdekkel nem birván, 
azokat minden mulasztás nélkül mellőzhetem. 

ókéren, 1874. máj. 31-én. 
B i e i b r u n n e r G u s z t á v , 

b. esp. főjegyző. 

RÉGISÉGEK. 

Közlemények a tállyai ref. egyház történetéből. 
A tállyai ref. egyház lelkészei-iek névjegyzéke 

1590-től kezdve. 

Mielőtt a t. olvasó a fennebbi névjegyzéket venné, 
tájékozás végett szükséges tudatnom, hogy az egyrészt 
az 1700-ban, — másrészt az 1800-ban megkezdett egy-
házi anyakönyvek első lapjain található fel. — E jegyzéket 
1590-től 1736-ig Miskolczi János lelkész állitá Össze, ily 
czim alat t : „Series Tam Similtanea in Collegatu, Quam 
Successiva Reverendorum ac Clarissimorum Dominorum, 
in Ecclea Rf seu Helveticae Confessioni addicta Tállyensi 
Yerbí Dei Ministrorum, per Johannem Miskolczi, aliorum 
Traditionibus, Relaonibus, nec non etiam ppria experientia 
edoctum tradita et in hoc Protoculum relata. A. 1736 
Die 1 Julii. —" 1736-tól pedig rendesen az illető utó-
dok által történt u, feljegyzés. 

„ A n n o 1590. Volt ezen tállyai ekkleában praedi-
kator S z e g e d i T a m á s , egyszersmind a V. Abauj, 



Sáros és Torna s némely Zemplény vármegyebéli 
ekklézsiákból állá sz. dioecesisnek seniora. 

„A. 1610. Volt tállyai praedikátor H e l l o p a e u s 
J á n o s , ki is több lelkitanitókkal jelenvolt a Váradi gyű-
lésben, Hodászi Lukács censuráján, Szilvás ujfalusi Imre 
Váradi praedikátor és Bihari senior ellen. 

„1646. Voltanak ketten in collegatu K e r e s z -
t ú r i I s t v á n és P o r t s h a l m i J á n o s , kik mind-
ketten I. Rákóczi György fejedelem authoritássával Szath-
már-Németibe indicáltatott és convocáltatott Kationalis 
Synodusban megjelenni kényszerittettek, mivel a Tolnai 
János tudományának kovászával megvesztegetettek voltak. 

„Ao 1649. Hozatott Kassáról ama nagy emlékezetű 
C z e g l é d i I s t v á n , a ki végre Posonyba leti ártat-
lan citáltatása s utazása alatt, a n. szombati mezőn meg-
halt, holott temető helyet nem lelvén, Posonyba Bonis 
Ferencz mellé temettetett, minden ott levő ref. urak ál-
tal és lakott itt négy esztendőkig ; a mint az ő „Sión 
vára" nevü könyve pfatioja mutatja. 

„1668. Volt praedikator egyszersmind senior S z e n d-
r e y G y ö r g y . N B. 1670. esztendő táján volt praedi-
kator és nótárius B u d a y I s t v á n . Mely BudayIstván 
volt secundarius collegája Szendrey Györgynek, ezek után 
voltanak T á l l y a i G y ö r g y , K i s M a r j a i I s t v á n 
V e t s e y I s t v á n nem successive csak, hanem in col-
legatu is, utánnok K ö r ö s i N. ki collegája is volt 
Jeney Györgynek és annak succedalt R s z o m b a t i 
M i h á l y . 

„1684. Praedikator és senior volt G y ö n g y ö s i 
A n d r á s . 

„1693. Hivattatott a Dobszai ekkleából és be is 
álaitatott tállyai praedikatorságban J e n e y G y ö r g y ki 
is a. 1697. 13. Febr. Felső-Métán celebrál tátott Generá-
lis synodusban, a Vrbilis Dioecesisnek nótáriusává— tétetett, 
mádi praedikator tiszteletes S z é t s i I s t v á n uram 
seniorságában. Ennek viszont halála esvén a. 1706 em-
lített T. Jeney György uram succedalt legitima votizao 
és constitutio szerint a seniorságban a. 1706. 24. Mártii 
Tarczalon celebrál tátott Generális synodusban. 

„1696. 22. J u n i i Belgiumból lett lejövetele után 
hivattatott és beállittatott c ollegatusban R i m a - s z o m -
b a t i M i h á l y , ki is a. 1706 die 7. Mártii Miskolczra 
első praedikatorságra vitetett. 

„1707. 4. M a r t i i Belgiumból lett lejövetele után hi-
vattatott s be is állíttatott sz. tisztiben S z : G y ö r g y i 
F e r e n c z és szolgált in collegatu Jeney György mellett, 
mig nem az ur Istennek hazánkban pusztító Ítéletinek 
idején, döghalál által Jeney György 1710. 5. Januarii, 
Sz. Györgyi Ferencz pedig 1710. 10 Julii meghol-
tanak. 

„1710. 4. F e b r u a r i i . A kassaiH. C. levő ekkle-
aban húsz esztendőkig való lakása után hozattatott Z e m p -
1 é n y i F e r e n c z , ki is miképen a praedikatorságban, ugy 
a seniorságban is succedalt Jeney Györgynek ; hanem es-
vén halála a. 1723 ő kglmének. 

„1723. 29. J u l i i vácálásban levő praedikatori tiszt-

nek pter adminisraonem sacrameníorum ideig való gyakor • 
lására hozattatott a s. pataki Oollegiumból T o k a j i Már -
t o n deák ifjú, kinek szolgálatja tetszvén az ekkleanak 
ex mit tál tatását kívánta az ekklea; de nem impetral hatván, 
minekutánna Diem 21, Febr. 1724. dicséretesen viselte 
volna a levitái tisztet. 

„1724. 28 F e b r . Hivattatott Kollátrul és be is állít-
tatott tisztiben T. M a t o l c s i G á b o r uram ós állítta-
tott az első parochiára, ki mellé 

„1726. M e n s e M a j o hozattatott collegáúl Golop-
ról már öreg korában B u d a y M i k l ó s , kinek is defe-
rálván az ekklea mint öregebbnek az elsőbbséget, e felett 
esvén a kettő között néminemű aemulao, mely különben 
nem complanaltathatván, T. Matolcsi Gábor uram 1727-ik 
esztendőre nem marasztatott. T. Buday Miklós uramnak 
is kevés ideig egyedül való szolgálatja uíán halála esvén. 

„1727. Hivattatott és be is állíttatott sz. tisztiban 
N á d u d v a r i M i h á l y az előtt Szepsiben praedikator 
és szállíttatott az első parochiára, ki mellé secundarius-
nak hivattatott és hozattatott báji praedikatorságából 

„1729. M e n s e F e b r . N ó g r á d i J ános - , kinek 
esvén hivatala a mádi ekkleaban, magát oda kötelezvén 
is, 1732. Apr. el is vitetvén, hivattatott és el is hozat-
tatott ő kglme helyében 

.1733. M e n s e J a n u a r . uj academicus D o b i 
A n d r á s , kit az ekklea szenteltetett fel és házasított 
meg, melyre nézve, noha Canon szerint tartozott volna 
tovább szolgálni, mindazáltal esvén hivatala a kassai ek-
kleaban, már a. 1734. lett megmarasztása után oda re-
solválta magát, az ekklea is elbocsátotta, kinek helyében 

„1734. hivattatott és hozattatott Golopról K e t s-
k e m é t i J á n o s , ki is actu szolgálatban vagyon. 

Felebb nevezett T. Nádudvari Mihály uram marasz-
talása pro a. 1736 praeterealtatván bizonyos okokra 
nézve, hivattatott az első praedikatorságra Nógrád vme-
gyében Losonczi H. C. levő ekklea első praedikatora 
M i s k o l c z i J á n o s 1736. M e n s e M a r t . , ki is noha 
már 19-ik esztendőre sőt perpetuitásra kát, három izben 
is marasztatott és azon marasztásra lett lekötelezése sze-
rint akkor is actu szolgált praedikatora volt a losonczi 
akkleanak, volt egyszersmind a komáromi sz, superinten-
dentiában a Nógrád és N. Hont vgyebeli ref. ekkleak-
nak seniora 7 esztendőktől fogva, mindazáltal bizonyos 
consideratiokra nézve, mindenek felett isteni hivatalnak 
itálvén lenni, magát resolvalta s die 29. Apr. 1736 Tály-
lyára el is költözött, hol 20 Maii püaköst első napján a 
reggeli órán kezdette el a sz. szolgálatot, — (eddig maga 
Miskolczi, s azután mások által folytatva,) melyet keresz-
tény hazánkban grassaló példátlan döghalál miatt három 
esztendőnél, két hónapnál tovább nem gyakorolhatott, meg-
halván pestisben, Ketskeméti János collegatársa által és 
Petrahay János által temettetett el 1739 die 15 Julii. 

Kinek is halálával nem akarván a sz. ekklea a 
kettős praedikatorságot félbenhagyni, mivel egyébbként, 
is példátlan praeclusioba volt a város, akkor már maga 
collegiumböli tökéletes cursussát elvégez/ón P e t r a h a y 
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J á n o s , felsőbb országokra való teljes igvekezetit, mivel 
a szoros praeclusiok miatt anno tristi 1739. tökéletességre 
nem vihette: közöttünk commoralván, ő kigyelmének kö-
zönséges akarattal hivatalt adtunk T. Ketskeméti János 
uram mellé praedikatorságra, melyre ao 1739 d i e l l .Decbr. 
lekötelezte magát, ennek nagyobb tökéletességére t. espe-
rest Szentandrási Simon Mihály uramat maga adjunctus 
adsessorával t. Ketskeméti István urammal ide hozván, az 
ekklea emiitett vocatus személynek exmissiót is nyert, 
melyet illendő synpatiummal megtisztelvén, maga köteles-
ségéhez fogott die 25. Decembr. Kit is az ekklea maga 
költségén 1742. 7 Jun. Petrahón celebraltatott superat-
tendentialis gyűlésen consecraltatott. 

„Ao 1746. Nem marasztván bizonyos okokon az 
ekklea t. Ketskeméti János uramat, akkori mádi praedi-
kator t. N á d u d v a r i M i h á l y uramnak hivatalt ad-
tak, kit is, 23. Mártii elhozván szállították az első pa-
rochiára; a ki is — ao 1751. meghalván 'akkori ua-^y 
emlékezetű esperest Szentandrási Simon Mihály — espe-
restségbe succedalt, mely tisztségében minekutánna három 
esztendőkig kevés hijján eljárt volna 1754. 21. Sept. 
viradóra meghalt. 

„1755. T. Nádudvari Mihály uram meghalálozásá-
val a régtől fogva observalt collegatust a n. ekklea to-
vább is fentartani akarván unanimi voto adtak hivatalt 
N. Recski György uram által kassai praedikator egyszers-
mind esperest V á c z i N a g y I s t v á n uramnak, ki is 
tapasztalván isteni hivatalnak lenni, magát resolválta és 
minekutánna Kassán, teljes 18 esztendőket praedikatori 
hivatalban eltöltött volna, az ott való népnek sok kisérö 
könyhullatásai között, kijött, tőlük illendő áldás kívánat-
tal elbúcsúzván 18. Febr. anní prscripti az itt való ekklea 
elöljáróinak szép applaususa alatt beérkezvén, 23 pjusdem 
az újonnan fundált s épült templomban, be is köszönt. 

(Yége köv.) 
Közli Nagy Ignác ref. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Pápáról f. hó l-jén következő táviratot vettük : 
A dunántuli helv. hitvallású egyházkerület egyházközsé-
geinek a superintendensségre beérkezett szavazatai felbontat-
ván : eredményül főtiszteletű P a p G á b o r vilonyai 
lelkész és egyházkerületi főjegyző urnák harmincznégy-
ezer háromszáz lélekszámot képviselő, huszonkét egyház-
község szavazattöbbségével superintendensül lett megvá-
lasztatása tűnt ki. A megválasztott az egyházkerületi gyű-
lésen nagy lelkesedé, közt, emelkedett szellemű b e -
s z é d d e 1 foglalta el elnöktársi helyét, ünnepélyes be-
igtatása folyó évi september hóban Rév-Komáromban fog 
megtartatni, a beigtatás végzésére érdemekben visszavo-
nult előde nagys. Nagy Mihály superintenderis ur küldött-
ségileg felkéretni elhatároztatott. 

F o g t h ü y D é n e s , 
ügyvéd. 

* LelkészYálasztás. M á t h é B a l á z s ur a f. 
baranyai e.-megyóben levő k i s t ó t f a 1 u i ref. egyház-
község által, B á l i n t M i h á 1 y pedig az ugyancsak 
ezen e.-megyében levő g o r d i z s a i egyházba rendes 
lelkészekül megválasztattak. 

* A pestmegyei er. esperesség lelkészeihez. 
Ha valaha, ugy most illő. sőt hivatásszerű, társulnunk és 
hivatalunk érdekében eszmecsere váltása s a collegialitás * 
igéjének vérré változtatása által oly álláspontot elfoglal-
nunk, milyet a közmiveltség és a papi tekintély tőlünk 
méltán megkövetel. 

Ily cél lebegett szemeink előtt, mikor a „pestme-
gyei ev. esperességi értekezlet"-et megalapítottuk és 1872-
ben C s o r n á d o n , mult évben H a r t á n megtariottuk 
értekezleti összejöveteleinket. 

Szép emlékek fűződnek máris ezen ifjú, önterem-
tette intézményünkhöz, s biztat a remény, hogy ez évben 
sem maradunk el, mikor K i s-K ő r ö s két lelkes papja 
egyháza körébe hí, hogy ott e hó 17-kén tartsuk meg 
harmadik értekezletünket. 

Midőn mult évben az aszódi körhöz nem lehete 
szerencsénk, kifejeztük hő óhajunkat az idei találkozás 
iránt, s a gyakorlati lelkészet terén jeleskedő ezen tagja-
inkat kőztünk üdvözölhetni reméljük is. L á n g A d o l f 
papi ért. jegyző. D o b r o n y o v s z k y K á r o l y a 
pestm. papi ért. elnöke. 

* A Nyíregyházán megjelenő „Szabolcs" cimü heti 
lapban G ö r ö m b e i P é t e r lelkes szavakban szólítja föl 
a felső- és alsószabolcsi ref. egyházmegyéket, hogy gon-
doskodjanak történelmük megiratásáról; mivel azonban 
a Hajdúkerület is mintegy be van ékelve Szabolcsmegyébe, 
jó volna egyházi történetüket együtt megirni, Ő Heiszler 
József dombrádi ref. lelkészt óbajtaüá fölszólittatni e 
munka teljesítésére. Az indítvány életrevaló, bárcsak visz-
hang nélkül ne hangzana el. 

* Gyászhír. K o v á c s G u s z t á v végzett theolo-
gus, a gyulai ref. felekezeti iskolák rectora, m. hó 28-án 
meghalt. A jeles elhunytat öreg, s most már minden tá-
masz nélkül álló atyja, és számos barátja gyászolja. 

* A szentesi ref. néptanítók, több izben hiába 
kísértvén meg egy felekezetnélküli taoitóegylet alakítását, 
a mult héten a s z e n t e s i h. h. n é p t a n í t ó k e g y -
l e t e cim alatt egyletté alakultak. Az alapszabályokat az 
egyháztanács elé terjesztik, s ugyanakkor folyamodást is 
terjesztenek be, melyben az egyház birtokában levő könyv-
tárt az egylet használatára adatni, s egyúttal a tanító-
testület önmaga által választandó két képviselője által az 
egyházi tanügyi bizottságban leendő képviseltetésének meg-
engedését kérelmezik. 

* Székács József jelesünket nagy gyász érte. 
Legidősb derék fiát, S z é k á c s G y u l á t , a szeretett 
hon földétől távol a halál elragadta. A gyászjelentés így 
hangzik : Székács József és neje Vörös Júlia, maguk és 
gyermekeik, különösen menyük Jaekson Edith és ennek 
kiskorú fia Székács Gyula nevében, szomorodott szívvel 
jelentik elsőszülött fiuk, illetőleg testvérük, férje ós 



atyjának Székács Gyula hávrei kereskedőnek hosszas to-
rokbaj folytán Heathfieldberi (Angolhon, Sussex grófság) 
1874. évi junius hó 3-án ^lete 34-dik s boldog házassága 
3-dik évében történt gyászos halálát. A megboldogult 
hűlt tetemei a heathfieldi angol magas egyház sírkert-
jében fognak f. évi junius hó 5-én örök nyugalomra té-
tetni. 

* A Magyar Állam szerint Szatmáron a kath ka-
szinóra revanchul „egy kálvinista politikai kaszinó alapí-
tását pengelik." Erre azt mondja a „Szamos" a „M. Á."-
nak. hogy nem pengetik, hanem elhegedülte azt a hold-
beli szent Dávid még akkor, mikor az Ur e m b e r b a -
r á t i és hazaszeretetet oltott a kálvinisták szivébe is. 

* Albertfalva torontálmegyei (volt németbánsági 
ezredi) református magyar falu május 31-kéről Pancso-
váról keltezett távirat szerint viz alatt áll. A debelliácsai 
anyaekklésiából telepített ezen községben a nyomor nagy, 
a kár kiszámithatlan, s mindennek a katonai hatóság által 
hanyagul vezetett dunaszabályozási munkálat az oka. A 
megyei hatóság életjelt sem ád magáról. 

* Iskolai jelentés. A pesti ág. hitv. evang. főgymna-
siumban a m á so di k f é l é vi s z i g o r l a t o k junius 
11 —20-ig tartatnak meg, délelőtt 8—12 és délután 
3—6 óráig. Junius 23-dikán délelőtt 9 órakor énekkel, és 
szavalattal egybekapcsolt zárünnepély tartatik. 

A m a g á n t a n u l ó k junius 24-dikén és 25-ödikén 
vizsgáltatnak meg délelőtt 8—12-ig és pedig 24-dikén az 
5-dik, 6-dik, és 7-dik, — 25-dikén pedig a 4 alsó osz-
tály növendékei. 

Az Í r á s b e l i é r e t t s é g i v i z s g á l a t o k ju-
nius 1 1 - 17-ig tartatnak meg, a s z ó b e l i e k pedig junius 
26-dikán és 27-dikén. Budapest 1874. junius 5. Az igaz-
gatóság. 

* A fe lv idéki tót gymnasiumók ügyében örven-
detes mozgalom indult meg. Barton apát a turóci alispán-
nal a zniói iskolát vizsgálta meg. A tiszai e. k. superinten-
dense, Czékus István rozsnyói lelkész, a gömöri alispánnal, 
amint felszólította a kormány, Nagy-Eocén vizsgálatot tar-
tott. A gymnasium pánszláv patronátusa Thurzó pánszláv 
ügyvédet hivta segítségül Besztercebányáról, ki jogi kifo-
gásokkal akarta megakadályozni a vizsgálatot. De ez azért 
kellő szigorral tartatott meg. Maga N a g y-R ő c e vá-
r o s h a t ó s á g a p a n a s z o s k é r v é n y t n y u j -

' t o t t á t , m e l y b e n a g y m n a s i u m b e z á r á s á t 
k é r i . A tanulók kihallgatásából az tünt ki, hogy a 
gymnasium határozottan pánszláv szellemű. Az erélyes 
superintendens elkobozta a tanulók „Szlovenszki Okolia" 
(tót vajdaság) föliratú zászlaját, s néhány revolvert is fog-
lalt le, melyekkel a főgymnasium ifjú hősei föl voltak fegy-
verkezve. A superintendens úr évi jelentése, valamint az alis-
pán uré bizonyára elég alapot fog szolgáltatni, hogy a kormány 
a három tót gymnasiumról az uj tanév kezdete előtt intézked-
jék. Csak a turóc-szentmártoni vizsgálatra ne kelljen várni, 
mig a dunáninneni ev. superintendens, Geduly Lajos po. 
zsonyi lelkész ur, ráér a kormány megbízásának engedel-
meskedni. Mert a „Reform" ugy trtesül, hogy Geduly ur 

nem teljesité a kultuszminiszter fölszólitását, s a t. sz.-
mártoni ev. gymnasium máig sincs megvizsgálva. Geduly 
ur el van foglalva, ő nem ér rá, ő csak juliusban mehetne, 
akkor pedig már nincs nyitva az iskola. Geduly ur úgy 
látszik fázik, s mégis fél a tűztől; azt szeretné, hogy más 
valaki nyúljon a forró parázsba kaparni. Nem akarunk 
Ítéletet mondani Geduly ur vonakodása fölött s igazán 
azt hiszszük, a kormány jól tenné, ha más valakit bizna 
meg a vizsgálattal. A „Reform" ezen támadása Geduly su-
perintendens ur ellen, kit mint országgyűlési képviselőt jó 
magyarnak tudtunk, és akit a pánszláv patentalisták so-
káig üldöztek, — azt hiszszük tulerős, s a t. superintendens 
ur részéről mielőbb meg fog cáfoltatni. 

* A hernád-petri i (Abauj v. m ) ref. egyháznak 
•a királyhoz benyújtott folyamodványára, 1872-ben leégett 
temploma és iskolája felépithetésére, 0 Felsége saját ma-
gánpénztárából 100 ftot adott. 

* A jótékonyság névtelenje. Az írás e szavait: 
„ne tudja balkezed, mit a jobb cselekszik," senki sem 
tölté be pontosabban, mint az elhunyt Fochs Antal, ki a 
„hiúság vására" közepett mindig titokban, névtelenül 
osztogatta ezreit jótékonyságokra. Az izraelita árvaház 
alapitója is ő volt, anélkül hogy a világ tudta volna. Ha 
közelébb meg nem hal : máig sem beszélünk ró!a. De 
végrendelete, melyet kedden nyitottak föl, oly ékesen szól, 
hogy viszhatigja messzire fog hallatszani. Megemlékezett 
ő rokonairól is, de bár némelyiknek tiz-tizezer forintot 
hagyott, ez csak csekélység ama nagy összegekhez képest, 
melyeket nemes czélokra hagyott. Megemlékezett a buda-
pesti szegényekről, kik közt az izraelitáknak háromszáz 
forintot, a másfelekezetűeknek szintén annyit rendelt; a 
négy rabbinak fejenkint 1200 frtot, a kántoroknak egyen-
kint 800-at, izraelita árvaházi férfiaknak és gyermekeik-
nek, sat. jelentékeny összegeket. Az intézetekre adott hagyo-
mányainál azt rendelé, hogy azokat ne az ő nevére, 
hanem szüleiére jegyezzék be. Hagyott pedig a gazdasszony-
egyletnek, gyermek menhelynek, tudom, akadémiának, irói 
segélyegyletnek, gyermekkórháznak, városi leányárvaháznak, 
Jozefinumnak, Rókus-kórháznak, keresk. kórháznak, honvéd-
menhelynek, protestáns arvaháznak egyenlő részekben 
tizenegyezer forintot; az izraeliták nőegyletének, kézmű-
ves-, nyugdíj- és országos tanítónők egyletének egyenlő 
részekben négyezret; az izraelita menháznak és leányár-
vaháznak három-háromezret; az i z r a e l i t a országos 
ösztöndíj-egyletnek ötezret; Pesten uj izrraelita kórház 
építésére tízezret. A többi vagyonát (melyet körülbelől 
háromszázezer forintra becsülnek,) az izraelita hitközségre 
hagyta azzal a feltétellel, hogy egyhatodának kamataiból 
izraelita árvákat ós oly tanulókat segélyezzenek, kik tech-
nikusok, orvosok, ügyvédek és művészek akarnak lenni 
(kereskedőkrül nincs szó) ; öthatodából pedig a hitközség 
a maga nevére „izraelita siketnéma-intózetet" hozzon 
létre. Az izraelita „szent egyletnek" három ezer forintot 
hagyott a sirért és temetésért, melyet a legegyszerűbbnek 
rendelt, miutáu mint irá, pénzét nem „hiu pompára" 
szánta. 



* Genfben jelenleg egy uj cultus törvény van 
napirenden, mely ha keresztül megy, pedig a radikalisok, 
s kivált a túlzók felettébb buzognak mellette, egészen 
átalakítja a genfi egyházi viszonyokat, s az egykori „kál-
vinista Róma" egészen más színben tűnik fel, mint haj-
dan. A feuforgó cultus törvényből kiemelhetjük a követ-
kező határzatokat. a genfi egyházat eddig csak a genfi 
polgárok 1 épezhették, most minden Genfben lakó svájci 
teljesjogu tagja az egyházközségnek. A papok nem köte-
lesek külön hitvallást tenni, nincsenek kötve semmiféle 
dogma, vagy liturgiához; ,szabadon' taníthatnak s prédi-
kálhatnak, csak a törvénynek, lelkiismereteknek s válasz-
tóiknak lévén felelősek, Az u. n. consecratio vagy fel-
szentelés eltöröltetik ; ellenben minden papjelölt köteles a 
genfi egyetemnél hittani s egyéb tudományos tanulmá-
nyaira nézve irásilag igazolni magát. Az egyetemi hittani 
tanszékeknek betöltése az egyháztanács kezeiből a kormá-
nyéiba tétetik át. A papi helyek betöltésére egész Genf 
város egyetlenegy választókerületet képez. A Vénárable 
Compagnie des Pasteurs, Genfnek Kálvin János halála 
óta szakadatlanul fenálló, legfőbb egyházi hatósága eltö-
röltetik, teendői az államtanácsra ruháztatnak át . . . . 

* A hitoktatásra vonatkozólag — mint az er-
délyi népnevelésügyi értesítőben olvassuk — a brassói 
szász tanító-egylet figyelemreméltó határozatokat hozott. 
Például, hogy a népiskolákban a kathekismus tanítása 
mellőzendő; a világ létrejöveteléről nem a biblia-hagyo 
mány, hanem a term. tudományok értelmében kell tani-
tani ; az ó-szövetség s illetőleg a héber nemzet története, 
nem mint „szent-történet", hanem mint az általános tör-
ténetnek egy része tanítandó; Krisztus szeplőtlen fogan-
tatásáról szóló tan merőben mellőzendő, ellenben Krisz-
tus emberi volta tanítandó stb. Szép, szép — veti utána 
a „Hon" — de majd mit szólanak mindezekhez a tisz 
teletes és tisztelendő atyák ? Hát bizony szerintünk az oko-
sabb tisztelendő urak azt szólják ahhoz, hogy igyekez-
zünk a népiskolai nevelést, s többek közt a vallásokta-
tást is a mai kor szellemének felvilágosultságának meg-
felelőleg át alakítani; mert ha az arra hivatottak nem 
tesznek s nem javítanak, majd tesznek a kevésbé hivatot-
tak és illetékesek, a miben azután nem sok köszönet 
lesz, — uti figura docet. 

Nyilvános nyugta. 
Minthogy alább irt müvek azon jótékony célra nyo-

mattak ki, hogy tiszta jövedelmökből egyéb községi 
jövedelmek s egyéni ajánlatok hozzájárulásával egy oly 
biztos alap létesíttessék, melynek évenkénti kamataiból 
egy Buj községében építendő á p o l d á v a l ö s s z e k ö -
t ö t t k ó r h á z létesíttessék, s egy községi orvos és 
szülésznő dijaztassék : kötelességemnek tartom az e célra 
általam bevett pénzekről a nyilvánosság előtt követke-
zőkben számolni. 

1. S z é c h e n y i f e l e t t i g y á s z b e s z é d é r t : 
Szabó Dávid 6 frt. Márki Frigyes 30 kr. Lőrinci 

Endre 1 frt. 30 kr. Kőmives Károly 3 frt. 90 kr. Frá-
ter Etelka 6 frt. Básti Dániel 6 frt. 60 kr. Guti Ferencz 
30 kr. Rakovszky Sámuelné 3 frt. 90 kr. Nyitray Sá-
muel 4 frt. 80 kr. Mikes Gida 16 frt. 50 kr. Nagy Máté 
József 3 frt. Varga Antal 1 frt. 50 kr. Somosy Ignác 
3 frt. Bakcsi László 4 frt. 80 kr. Szabó Ferencz 30 kr. 
Révay Pál 60 kr. Simon Ferencz 1 frt. 50 kr. Marich 
Endre 30 kr. Hegedűs László 2 írt. 40 kr. Kozma Jó-
zsef 90 kr. Zolnai István 1 frt. 20 kr. Bodolai József 
3 frt. Lévay József 12 frt. Cirbesz 1 frc. Szilvási József 
30 kr. Kósa Imre 60 kr. Váradi Pál 30 kr. Pál Péter 
1 frt. 50 kr. Sztancsek Géza 7 frt. 50 kr. Biró Károly 
9 frt. 90 kr. Csépke Mihály 1 frt. 50 kr. Színi Pál 
3 frt. 30 kr. Gönci László 6 frt. 60 kr. Ünnepélykor 
perselypénz 2 frt. 81 kr. Szesztai József ajánlata 2 frt. 
25 kr. 52 frt két évi kamata 6 frt. 24 kr. Összesen 
127 frt. 90 kr. 

2. F. S s a b o l c s i e. m e g y e i g y ű l é s e n t a r -
t o t t b e s z é d é r t Erzsébet magyar királynő 25 frt, 
Horthi István 5 frt, Incédi Pál 60 kr, Míkei Miklós 1 
frt, Szikszai József 2 frt 40 kr, Nemes Béni 1 frt 50 
kr, Harsányi Sámuel 7 frt 50 kr. Kozma József 4 frt 50 
kr, Deák Ferenc 2 frt, Mándi Bertalan 2 frt, T. Nagy 
Lajos 2 frt. Peterdi Károly 2 frt 10 kr, Gonda Balázs 
1 frt 80 kr, Illine Gyula 1 frt 45 kr, Telegdi K. Lajos 
1 frt 20 kr. Összesen 60 frt 5 kr. 

3. P e s t i f e l o l v a s á s a M. o r sz . p r o t . e g y -
1 e t íí-ik g y ű l é s é n . Ferenc József magyar király 25 
frt. Bleuar Sámuel 5 frt, Horváth Farkas 40 kr, Horváth 
József 50 kr, G. Nagy Mihály 30 kr, Czoch Adolf 30 kr, 
Cisevszky Lajos 30 kr, Hirsch Ignác 1 frt, Fülep István 
30 kr, Glück Sámuel 30 kr, Salamon Mátyás 30 kr. 
Rőmer Ignác 30 kr. Korpás Károly, 25 kr, Sztreska Imre 
40 kr. Lámfalusi Sándor 30 kr, Laskai Dániel 30 kr, 
Tóth János 30 kr, Garai László 30 kr, Schwarz Albert 
30 kr, Dávid Pál 1 frt, Dómján Sámuel 1 frt, Tajthi 
István 1 frt, Szikszai József 1 frt 80 kr, Simon Ferenc 
30 kr, Vitéz János 30 kr, Juhász Béni 30 kr, Újlaki 
Miklós 40 kr, Cseh Mihály 2 frt, Székely Benedek 1 frt, 
Kilicsuk László 1 f r t ; összesen 46 frt 25 kr. 

Egyúttal alkalmat veszek bizalmasan emlékeztetni 
azokat, kik a fentirt müvekből példányokat vettek át tő-
lem eladás végett, s még be nem számoltak; — hogy 
minél előbb számoljanak be vagy a példányokkal vagy 
azok árával — a ki pedig bál melyik műből — a jóté-
kony célt tekintve — megrendelni kívánna, mind három 
mű, egyenként 30, összesen 90 krért nálam megren-
delhető. *) Buj, máj. u. p. Rakamaz. 30. 1874. 

L i t k e y P é t e r . 

*) Hogy mennyire közeledünk kitűzött célunkhoz, mutatja 
az, hogy már az összes 400 köböl takarékmagtárilag kezelt ga-
bona, és 1000 fr t . osztr. ért. lesz a kórházi alap tőkéje, természe-
tesen nem csupán a fent irt összegekből, hanem nagyobb í észben a 
községnek e célra fordított jövedelméből. 



ADAKOZÁSOK. 

A d a k o z á s a s z e r é m i m i s s i ó r a . K á r -
m á n P á l alsó-baranya-bácsi esperes ivén K á r m á n 
P á 1 20 frt. K á r m á n J ó z s e f, uj-verbászi lelkész, 
100 frt. S i 11 i n g K á r o l y , cservenkai lelkész, 20 
f r t ; T i e f e n t h á l e r F ü l ö p , ó-szivaci lelkész 1 
f r t ; G ó z o n Z s i g m o n d , uj-szivaci lelkész, öt évre 
évenként 2 f r t ; G ó z o n E d u á r d , uj-szivaci h. lel-
kész, öt évre évenként 1 f r t ; D ö m ö t ö r K á r o l y 
pacséri lelkész, öt évre évenként 2 frt ; H e r c e g F e -
r e n c , ómoroviczai lelkész, 10 f r t ; P ó o r J ó z s e f , 
gyönki lelkész, öt évre évenként 1 f r t ; K o z m a L a j os 
volt feketehegyi lelkész 10 f r t : M a u e r F ü 1 ö p, uj-
verbászi tanitó, öt évre évenként 1 f r t ; M o l n á r M i k -
l ó s , feketehpgyi jegyző 1 frt, — s e következő fekete 
hegyi lakosok : P a p p F e r e n c 2 0 k r . B a l o g h Gá-
b o r 20 kr. Szabó János 20 kr. V a j á n y i E n d r e 
25 kr. Goldstein 20 kr. W e b e r H e n r i k 10 kr. 
Ort Mihály 20 kr. F e h é r M i h á l y 15 kr. Tóth Já-
nos 15 kr. Tóth János iíju 10 kr. Erdős János 20 kr. 
Kelemen János 20 kr, Polgár József 15 kr. Német Miklós 
20 kr. Kis István 10 kr. Szolga István 20 kr. Ezenkí-
vül aláirás nélkül adakoztak még Feketehegyen 1 frt. 34 
krt. Összesen 173 frt. 17 kr. 

A kisujfalusi tüzkárosult agg ref. leik. ur részére. 
N a g y F e r e n c z kecskeméti reform, tanár ur 

5 forint. 
D ö m ö t ö r B e r t á i an tassi ref. leik. ur 5 frt . 
T ó t h F e r e n c deregnyői leik. ur 1 frt. 
F á b r i J ó z s e f őr. boldogfalvi ref. leik. ur 2 

frt. 50 kr. 
F r i e d m a n Á r m i n nevelő ur 50 kr. 
B é k á s s y J ó z s e f somogy-sellyei ref. leik. ur 1 ftot. 

Adakozás a pesti protest. árvaházra. 

T o r k o s E l i lébenyi evang. helyett, leik. ur 2 
fr. 50 krt, melyhez adakoztak: SchmidshoferIstván 20kr. 
Torkos Eli 1 fr. Németh Mihály ur 1 fr. Csépi András 
szolga 20 kr. Fejér Sándor lakó 10 kr. 

C z i p o t t R e z s ó ev. lelkész ur a p u c i n c 1 

gyülekezet részéről 5 fr, a közelebb confirmáltak ré-
széről 2 f r . = 7 frt. 

T ó t J á n o s ev. leik. ur a nemes d ö m ö l k i 
evang. gyülekezetbeli confirmándusok részéről 3 fr. 20 kr. 

M á r t o n I s t v á n g o m b a i ref. leik. ur a 
közelebbi Áldozó-csütörtökön confirmáltatott gyermekek 
adományaképen 2 fr. 27 kr. 

H e t e s y V i k t o r drávafoki ref. leik. ur 1 ftot, 
mely összeggel özv. Verbai Andrásné, szül. Hotto Luiza 
1873. nov. 27-én elhunyt kedves férje emléke iránti ke-
gyeletét, óhajtja kifejezni. 

K i s s P á 1 ref. leik. ur a csicsói confirmándusok 
adományaként 74 kr. 

B a 11 a L a j o s m o n o r i ref. leik. ur 18 ftot, 
e következő sorok kíséretében : 

Nagytiszteletű szerkesztő u r ! Nálunk is megtörtént 
az egyszerű, de megható ünnepély : gyermekeink confir-
matiója; örömünnepe volt ez a gyermekeknek, a szülék-
nek és az egyháznak. Minthogy pedig a keresztyéni 
öröm a maga teljességét gyakorlásában éri el: az uj 
egyháztagok sietnek jóttenni az árvákkal, néhány fillért 
küldenek nekik; fogadják oly jó szivvel, mint a minő 
tiszta szeretetből küldetik. Adakoztak ez összeghez : 

Bokros Mártha 1 frt . Kerek Ilka 1 frt. Burján 
Béni 1 frt. Pelek Mária 60 kr. Deli Borbála 50 kr. 
Molnár Ilona 10 kr. Molnár Sándor 10 kr. Molnár Berta 
10 kr. Bán Julis 60 kr. Gál Eszter 80 kr. Monon Zsu-
zsánna 20 ki. Ocsai Zsuzsi 60 kr. Bodor Juiis 40 kr. Bá-
rányi Julis 20 kr. Kis Lajos 20 kr. Ugró Kovács István 
20 kr. Tóth Gábor 20 kr. Borbély Sándor 20 kr. Bodor 
János 30 kr. Zsiros József 10 kr. Somodi István 10 kr. 
Vitéz Terézia 60 kr. Bárányi István 30 kr. Csepregi La-
jos 10 kr. Halász Rozália 30 kr. Halász Zsuzsánna 20 
kr. Szalai Mária 50 kr. Szabó Eszter 70 kr. Bárányi 
Julis 20 kr. Pap Julis 60 kr. Ugró Kovács Lidi 40 kr. 
F. Kovács Lidi 5 kr. I. Macák Sándor 50 kr. F. Kovács 
Lidi 10 kr. Garai Eszter 8 kr Vásárhelyi N. Mári 20 
kr. Magocsi János 20 kr. Darázsi Sándor 40 kr. Bokrod 
Sándor 10 kr. Gál Kálmán 40 kr. Kovács Ida 50 kr. 
Burján Lajos 2.) kr. Bagoly József 20 kr. Bokros József 
presbyt. 1 frt. A perselyből 1 frt. 52 kr. Egyvalaki 15 kr. 
Összesen 18 frt. 

G y ö n k r ő l B o c s o r L a j o s ref. leik. ur 2 fr. 
50 krt, melyhez a következő confirmándusok adakoztak: 
Csuthy László 60 kr. Herczeg József 10 kr. Dránovics 
János 5 kr. Kovács István 5 kr. Bölcsföldi Péter 5 kr. 
Gál Zsuzsi 10 kr. Magyar Ersi 5 kr. Tóth Sári 4 kr. 
Dránovics Ersi 20 kr. Horvát Erzsi 6 kr. Pósa Éva 4 kr. 
Szabó Zsuzsi 10 kr. Pósa Zsuzsi 4 kr. Összesen 1 frt 
48 kr. Ez összeget a lelkész Bocsor Flóra részéről ki-
egészítette 102 krral, összesen 2 frt. 00 kr. 

Nagytiszteletü ur ! Egyházam felnőtt tagjai a közel 
múltban, serdülő növendékei, vagyis az általam oktatott 
s mai napon confirmált uj tagjai pedig most nyújtják 
át filléreiket a piotestáns árvaház számára, 2 frt. 50 krt. 

Csekély ugyan az áldozat, de méltánylandó, mert ez 
mindece az áldozónak; egyszersmind biztos záloga annak, 
hogy ők ezentúl a vallási, humanistikus s egyéb jótékony 
célokra mindenkor áldozni fognak, és pedig a nélkül, 
hogy nevöknek a nyilvánosság előtti fölemlítését óhajta-
nák, igy tanulván ezt az élet könyvéből. 

Élénken foglalkozik sajtónk a papi tekintély sülye-
dése okainak találgatásával. Fogja fel valahára minden 
lelkész társam a kicsinyek ügyét, vezesse s gyámolítsa 
őket az erény, tudomány, s vallásosság ösvényén észderitő 
s szivnemesitő oktatással, főleg pedig a kedélyre oly nagy 
hatású példájával: biztosítom, hogy jövőben egy gyei keve-



sebb oka leend a tekintély sülyedése ellen panaszt emelni 
s jajveszékelni. Ez az én hitem s egyéni meggyőződé-
sem. Kiváló stb. Pápa, máj. 14. 

L i s z k a y J ó z s e f . 

K o v á c s A n t a l terehegyi ief. leik. ur évi já-
ruléka 6 frt. 

M e g y e r c s y B é l a ref. sleik. u r a n a g y d o r o g i 
confirmándusok részéről 2 frt. 2 kr. 

S i p o s P á l fóthi ref. leik esperes ur a confir-
mándusok részéről 2 frt. 50 kr. 

ö ö n c y B e n ő ref. leik. ur a g ö d ö l l ő i con-
firmáltak adományaként 2 frt. 48 kr. 

Y a r g a J ó z s e f ur Tisza-Kürtről a confirmált 
leányok részéről 80 kr. Varga Ilona és Józsi által, kié-
géseit ve = 1 frtrn. 

S o m o g y i L a j o s ur N. Sarlóról a confirmán-
dusok részéről isméi 75 kr. 

V a r g h a I s t v á n ref. leánytanitó ur N. Kőrös-
ről 5 frt. 87 kr. e következő sorok kisóretében : 

Nagytiszteletü szerkesztő u r ! A nagykőrösi ref. 
leányiskolás növendékek majd az országos szeretetház, 
majd a protestáns árvaház nemes céljai elérhetésére ko-
ronként adakoztak, ugy most is legközelebb Áldozócsö-
törtökön a sákramentomi tudományokból vizsgázott 102 
leánynövendék adta tanújelét tiszta szivből származott 
adományának, midőn Szinok Sándor tanitó ur leány ta-

nítványai 3 frtot; alolirott növendékei pedig 2 frt. 87 kr t . 
Összesen 5 frt. 87 krt. raktak össze a protestáns árva-
ház javára, melyet tisztelettel idezárva küldök. 

Megemlítendő azon körülmény, miszerint a helybeli 
ref. népiskoláknál e tavasz folytán megkezdett kertészet 
üzésénél az alszegi leányiskolában némely korai plánta 
elárusitásából bejött 23 kr. szintén a nevezett kegyeletes 
intézet javára ajándékoztatik a fentebbi összegben ; kevés 
ugyan az adomány, de meg van irva, hogy a szegény 
özvegyasszony fillére kedvesebb az Úr előtt, mint a dús-
gazdag aranya és ezüstje. Varga István, 

ref. leány tanitó. 

Nagytiszteletü szerkesztő u r ! A somogy-sellyei ev. 
reform, egyházban pünköoti ünnepekben confirmált s elő-
ször urvacsorával élt gyermekek protestáns árvaházunkra 
adakoztak: Fia János 4 kr. Antal József 10. Pap József 10. 
Máté József 10. Nagy József 5. Csörsz Juliánná 5. kr. 
Szojkó Mária, 10 kr. Kis Nagy Sára 10. Fia Zsófia 2 kr. 
Nagy Sára 10. kr. Bonyár József 10 kr., ugyané célra egy 
vasárnap a perselyben gyűlt 64 kr. = 1 frt 50 kr. 

lelkész. 

H e l y r e i g a z í t á s : Utolsó számunk adakozási rova-
tában Nagy-Bajom helyett K i s-B a j o m olvasandó s 
az esperesi cím ugy Kacsób Lajos ur, mint az ezt meg-
előző számban L i t k e y P é t e r ur neve mellől el-
hagyandó. 

Előfizetési felhívás 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLÁI LAP" 
1874. második félévi folyamára. 

E l ő f i z e t é s i <1 i j : 
Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 50 kr., negyedévre 2 frt. 25. kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk szerkesztő- és kiadóhivatalába (Mária-utca 10- ik szám) kórjuk küldetni . 

Pesten, junius hóban 1 8 7 4 . 
Farkas József, Ballagi Mór, 

főmunkatárs. felelős szerkesztő és kiadótulajdonos. 

A pestmegyebeli k .-hartai evang. egyházban szükségeltetik egy tanitókópezdét végzett ós 
kópességi oklevelet nyert tanitó vagy tanítónő, egyelőre a 3 . 4 . 5 . ós 6-dik iskolaéves leánykák mellé, 
kik számra nézve nehánynyal százon felül lesznek. Évi fizetésül kap : tisztességes szabad lakást fűtéssel , 
tandíjul minden gyermek után 1 2 krajcárt és az egyház pénztárából 4 0 0 f to t o. ó. 

K i k ezen állomásra reflektálnak, kellő okmányaikat f évi aug. 15- ig alulírotthoz beküldeni, 
vagy pedig személyesen megjelenni szíveskedjenek. K . Har t a , 1 8 7 4 , máj . 19-én. 

G a l l é A n d o r , 
3 — 3 v k.-hartai evang. lelkész. 

Felelős szeikesztöés kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T A 1 T S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Szerkesztő és E l ő f i z e t é s i d i j s Hirdetések díja 

K i a d ó - h i 
Mária-utca 10-dik sz., 

v a t a 1 : 
elsfi emelet. 

Helyben házliozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

mm i -

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
~ Bélyegdij 

Előfizetési felhívás 
\ a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1874. második félévi folyamára. 

E l ő f i z e t é s i d i j: 
Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 5 0 kr., negyedévre 2 frt. 25. kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk szerkesztő- és kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám) kérjük küldetni. 

Pesten, junius hóban 1874. 
Farhas József, Ballagi Mór, 

főmunkatárs. felelős szerkesztő és kiadótulajdonos. 

F. t. Török Pál ur 
superintendensi jelentése 1874. 
Főtiszteletü e.-kerületi közgyűlés! Egy év mul-

tán ismét egybeseregeltünk, —,szives öröm- s tisz-
telettel üdvözlöm .ismét az együttes közgyűlést, s tel-
jes bizalommal kérem részvétét egyházi s iskolai ügyeink 
feletti tanácskozásban, bölcs ós célos intézkedéseit 
fenforgó ügyeinkben. 

Egy óv óta sok változás történt mind hazai 
mind egyházi életünkben; s a fölmerült események vál-
tig gyászosak. 

A gyászos eseményeket részint a gondviselés 
hozta a természet ut ján; részint magunk idéztük 
föl, — nem tekintvén az idők intő jeleire, az égető 
szükségekre és szembeötlő hiányokra, — rövidlá-
tásunk, gondatlanságunk, sőt talán konokságunk által. 

Az Úr öldöklő angyala, kiváltképen a kolera ál-
tal, nagy pusztítással ment keresztül egyházkerüle-
tünkön is. Igy Baranyában-, Szlavóniában pedig 
Kórógyon, Szentlászlón ós Harasztin, csapásai alatt 
a nép nyolcadrésze elhullott. F.-Baranyában a né-
pesség számában nagy fogyatkozás észlelhető, mi-

nek egyik oka a mult évben uralgott járvány. Pest 
vidékén, különösen Kosdon, Fóthon, Palotán, a ko-
lera még eddig soha nem tapasztalt mérvben dü-
höngött ; a solti egyházmegyében is, mindenütt hol 
fejét felütötte, a halottak sxámát a szülötteié fölött 
nagyban szaporította. Tanácsbiráiuk közül meghaltak 
Vajda Sámuel, h.-m.-vásárhelyi, Fodor Pál n. har-
sány i volt lelkészek; ezeken kivül Kozma Lajos fe-
ketehegyi, Hoffer Antal gordizsai, Molnár János 
tószegi, Molnár Pál monori, Cike Dániel óbudai, 
Tamássy István szadai, Koroknay Sándor makádi, 
Kalós Károly ádándi, Török József czeczei, Horváth 
Pál decsi, lelkészek. 

A gondviselés a mult évben szűken juttatá ki 
számunkra a természet áldásait is; minélfogva nyo 
masztó viszonyok nehezedtek a népre s az egyházakra. 
A vagyoni hanyatlás következtében jelentékenyen fogy 
a nép száma is; sokan és folyvást költöznek, különö-
sen Szlavóniába. 

Mindezek isten gondviselésének intézményei, két-
ségkívül javunkra, a tökéletes bölcseség céljaihoz ké-
pest. De reánk s felekezetünkre hárul a felelősség 
terhe a mulasztások- s tévedésekért, melyeket előre-
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látással, egyetértéssel s jóakarattal helyrehozni sza-
bad akaratunktól függött. 

Első helyen említem föl az egyházkerületeknek 
a convent iránti eltérő nézeteiket s határozataikat. 
A convent, ugy a mint azt e.-kerületünk szervezni s 
feljogosítani célozta, Lem alakulhatott meg; mint 
hogy két testvér superintendentia, a tiszáu- ós du-
nántuli, a mi értelmünket nem javalja, irányzatunkat 
nem gyámolítja. 

Egyházkerületünk szükségesnek vélte ós sürget te 
oly konvent megalakítását, mely az összes kerülete-
ket illető ügyekben érvényesen intózkedhessók. Ta-
pasztaltuk, mert fordultak elő esetek és merültek fel 
kérdések, hogy egyes kerület, bár autonomiája ha-
tártalan legyen, a többi kerület, részvéte nélkül, nem 
határozhat, feleletet sem adhat. Ilyen a zsinat kérdése. 

' E z t : „legyen zs ;nat!" egyik kerület sem decretál-
hatja egymaga, bár autonomiája határtalan legyen. 
Éhez egyetemes gyűlés kell. Csak ilyen állapíthatja 
meg a zsinat idejét, helyét, tárgyait, a zsinati kö-
vetek választási módját, stb. Igy, — történt, midőn báró 
Eötvös, mint egyház- és tanügyi miniszter, a hitfe-
lekezetünk részére megszavazott államsegélyt, a ke 
zei közt levő adatokhoz képest arányosította s ke-
rületenként kiosztotta: sorra felszólaltak a superin-
tendentiák ezen, az egyház autonómiáját sértő eljá-
rás ellen. Minister úr e felszólalásokra nyilvánitá, 
hogy ingyen sem akarta az egyházi auíonomiát sé-
relmesen érinteni: de kénytelen volt ugy cselekedni, 
mint cselekedett, mert a magy .r haza földén nem 
talált sem hatóságot, sem egyént, kihez az államse-
gély összegét az ev. reform, egyház számára átküld-
hette volna; egyszersmind felhívta az egyházkerüle-
teket, jelentsék be, mi arányban oszsza ki a minisz-
ter az államsegélyt? E kérdésre a superintendentiák 
hallgatással feleltek. Minister ur ismételte felbivását, 
határidőt tűzvén ki nyilatkozattételre. A felelettel 
most is adósok vagyunk. Ennek az lön következése, 
hogy az államsegély azóta is ós folyvást azon arány-
ban osztatik ki s oly módon, a mely ellen tiltakoz-
tunk volt: de a mit mi magunk nem valánk képe-
sek megszüntetni; mivel a föltett kérdésre egyező 
választ adni nem lehet, ha a kérdés öt kerület gyű-
léseiben, külön időkben tárgyaltatik. 

Mi conventet akartunk, mely képes legyen ha-
tározni, mert tapasztaltuk, hogy közös ügyben 
külön-külön határozni nem célszerű, sőt épen ve-
szélyes lehet. Pl. részemről nem kétkedem kimon-

dani, hogy a romániai missió-ügy hanyatlásának, 
szintén elbukásának, egyik nevezetes tényezői voltak 
magok az egyházkerületek, melyek, az érdeklett 
ügyben, egymástól eltórőleg, sőt egymással ellenke-
zőleg határoztak. A missio területén levő magyar 
hitrokon egyházak azon időben historiaijogilag az 
erdélyi fő consistorium hatósága alá tartoztak; ezt 
megismerték a tiszántúli s dunamelléki egyházkerü-
letek, s ily alapon s e szempontból határoztak ki-
sebb-nagyobb eltéréssel. A tiszáninneni kerület a 
missionariust pártolta s gyámolította, ennek eljárásait 
helyeselte; sőt bizottságot küldött Komaniába az 
állapotok megismerése, illetőleg az erdélyi fő consis-
torium intézkedéseinek felülvizsgálása végett, oly 
térre, mely nem is az ő joghatósága alá tartozott; 
a dunántuli "egyházkerület pedig egymaga megszám-
láltatta a miísionariust azon adományokra nézve is, 
melyek nem az ő kebeléből küldettek a missio javára, 
és annak számadását elfogadta. Ebből következett, 
ho^y a missió földén telepedett egyházak s egyének, 
különböző érdekek szerint hivatkoztak a magyar-
honi egyházkerületek különböző határozataira, kiki 
azon fegyvert forgatva, mely reá nézve előnyös volt. 
Igy tápláltatott az emésztő tüz; igy idéztetett elő 
a küzdelem utáoí laukadtság ós kimerültség, — ha. 
zánkban a missio ügyétől való elidegenedés, ott künn 
a magyarhoni egyháztól elszakadás és független 
szabad egyházak alakulása, melyek a magyarhoni 
egyháztól nem, csak a romániai államkormánytól 
függöttek. 

Mi határozatképes conventet óhajtottunk épen az 
egyes kerületek autonómiájának épségben tartása vé-
gett, hogy az önálló superintendentiák autonomicus 
határozatai más egyh. kerülőt autonomikus határo-
zatai által ne semmisittessenek, ne rongáltassanak 
meg, sem kijátszattassanak, hanem a differentiák <.on-
ventileg egyenlittessenek ki. Pl. Egyházkerületüak-
nek fenálló határozata az, hogy a gym. tanuló, a ki 
három tantárgyból gyenge* osztályzatot nyert, az 
osztályt ismételni tartozik. Ily tanulók már közép 
tanodáinkból más e.-kerület gymnásiumába menekülnek, 
hol a gyenge osztályzatokat nem tekintik sekundá-
nak, annál fogva ott nem ismételnek, hanem felsőbb 
osztályba előlépnek, kijátszva s gúnyosan kinevetve 
a mi autonómiánkat. — Egyházkerületünk, autonómi-
ájánál fogva, elhatározta, hogy a papjelöltek, mig 
valamely egyház őket rendes lelkészül meg nem vá-
lasztja, ne ordináltassanak, amint azt a komjáth 



kánon is rendeli: a dunántuli kerület pedig, hol 
szintén a komjátbi kánon van érvényben, ellenkező-
leg elrendelte, hogy a lelkészj^löltek a második, vagy 
papi vizsga alkalmával felavattassanak és lelkészvá-
lasztáskora akik ordinálva nincsenek, a kijelöltek közé 
nem sorozhatók. Ebből az következik, hogy kerüle-
tünkből senki a káplánok közül, mert nincs ordi-
nálva, dunántul nem választathatik lelkészül, ellenben 
a mi gyülekezeteink választhatnak dunántuli káplánt 
rendes lelkészökül. Egyházkerületünk, autonómiájá-
nál fogva elhatározta, hogy a lelkészjelöltek az első 
vizsgát a kerületi gyűlés alkalmával tegyék le: ezzel 
ellenkezőleg a dunántuli kerület az első vizsga föl-
vételével az egyházmegyéker bizta meg. Igy mi 
esetleg kénytelenek vagyunk elfogadni az egyes egy-
házmegyék, által qualiflkált segédlelkészeket is. Egyház-
kerületünk, autonómiájánál fogva, elhatározta, hogy a 
lelkészhivatal jelöltjei theologiai tanpályájuk bevégzése 
után egy év múlva adhatnak segédlelkészi vizsgát, azért, 
hogy az iskolai tanulmányok felett elmélkedhessenek 
és iskolában szerzett ismereteiket tanulmányozás által 
bővíthessék: ellenben a tiszáninneni kerület, autonó-
miájánál fogva, elrendelte, hogy a theologiát végzett 
iíjak tanpályájok bevégezte után azonnal letehessék 
a s. lelkészi vizsgát. Ehezképest theol. collegiumunk 
növendékei a negyedik évre részben elmennek Patakra, 
hogy az iskolai év végén azonnal letehessék a kápláni 
vizsgát. Ily módon ezek pályatársaik fölött egy óv 
előnyt nyernek, kijátszván egyházkerületünk autonó-
miáját. — Egyházkerületünk elhatározta, hogy kápláni 
vizsgára csak az bocsáttathatik, aki a főgymnásiumi 
osztályokon tűi négy évig foglalkozott a filosofiai és 
theologiai tanulmányokkal. Történt, hogy körűnkben 
egy lelkészjelölt, aki csak harmadfólévet végzett négy 
év helyett, nálunk kápláni vizsgára föl nem vétethe-
tett. Ez elment Debrecenbe, ott letette a vizsgát, s 
uyert oklevelénél fogva kerületünk egyik nevezetes 
egyházának lett lelkészévé, — mert honorálnunk 
kellett a tiszántúli kerület által kiállított oklevelet. 
Valószínűleg a testvérkerületek minket épen igy ter-
helnek autonómiájuk megsértésének vádjával. — Igy 
veri egyetemes egyházunkban egyik autonoinia a má-
sikat, ós egyik kerület, autonomiája igy nem engedi 
meg, hogy a testvérkerület a maga autonómiáját 
sértetlenül megőrizhesse! Annyira decentralisálva va-
gyunk és annyira autonomok, hogy az autonoinia 
íentartása s megmentése, a sok rendbeli autonomia 
miatt lehetlenné vált. És aggasztó jelenségül tünedez 

fel az autonomia megszerzésére irányzott törekvés, 
miszerint a kerület irányában az egyházmegyék, az 
egyházmegyék ellen az egyes gyülekezetek, az egyház-
tanács ellen mindenik egyháztag autonomiát követel 
saját maga számára. 

Ily differentiák megszüntetése és az egyes ke-
rületek autonómiájának megmentése, végett ohajtottuk 
mi a fentebb jellemzett conventet. 

Csudálatos dolog! A protestantismus leghatal-
masabb ellene főhadiszállásáról egységes terv szerint, 
egy célra concentrice munkál s tömör alakban in-
dítja meg hadait ellenünk : mi töredékekre, szakaszok-
s apró csoportokra oszlunk, guerilla harcra készülünk! 
Node ez is taktika ós stratégia! 

Ez idő szerint még több okunk van kívánni, 
hogy a mindnyájunkat érdeklő nagy fontosságú tár-
gyakat együttesen intézhessük el. Erre pedig nem 
kell más mint akarat; mert ha mi kánonszerti con-
sistorialis rendszerünket zsinat nélkül képviseletivé 
változtathattuk: a fentebbi átalakítás megtételére is 
jogosítottaknak érezhetjük magunkat; annyival inkább, 
mert egy-egy superintendentia autonomiája, ez idő 
szerint, határtalan; — a zsinaté pedig az 1 7 9 % t. 
c. által körülirott ós korlátozott. 

Valóban, méltán rendeztek elődeink a budai 
zsinaton egyetemes gyűléseket; méltán respectálták 
e. kerületeink a conventi határozatokat 1848 előtt. 
Ezen állásból minket az 50-es évi zavart viszonyok, 
honunkban egyházunkban egyaránt, zökkentettek ki. 

És most azt mondó vagyok: Ha soha nem tar-
tottunk volna eddigelé egyetemes gyűléseket: most 
kellene azokat szükségképen előteremtenünk. Mind-
egyre több-több ügy tolűl föl, mi együttes tanács-
kozásra s intézkedésre hí föl. A vallásszabadság ki-
kiáltott elve, mely magában foglalja a szabados egy-
házalakitást, — a polgári házasság, az anyaköny-
veknek lelkészi kezekből leendő kivétetése sat., méltó 
tárgyai volnának a conventnek, mert mindezek ne-
vez tesen meg fogják változtatni az egyházi jelen 
viszonyokat s a lelkészek állását, munkakörét és ja-
vadalmaikat. Yagy talán jobb-lesz mindezekre nézre 
ötféleképen vélekedni, s intézkedni az öt kerület 
szerint? 

Szőnyegen van a tanügy. Tárgyaltatik a kö-
zéptanodákra vonatkozó törvényjavaslat, következik a 
jogakadémiák szervezése, az egyetem berendezése, — 
ily dolgok, melyek mindnyájunkat közösen s közel 
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ről érdekelnek, a velők kapcsolatban levő kérdések-
kel együtt, milyenek a tanárképezdék, a tanárvizs-
gáló bizottságok sat. Vagy jobb lesz mindezekre 
nézve a külön kerületeknek autonomice rendelkezni ? 
tekintettel vagy anélkül a többi testvérek kivánata 
s irányára. Vajha az egyetemes tanügyi bizottság, 
mely 1 8 6 9 óta f. évi apri l hóig, öt éven át , mun-
kálkodásában szünetel t , e t á r g y a k r a s kérdésekre 
nézve eleve tanácskozott s javaslatokat készített 
volna elő! 

N'ncs különben. Miután kitűnt, hogy a szentek 
egyessége, testvériség és közérdek, az egyes super-
intendentiák autonómiájának s külöuérdekének aláren-
deltetnek: nem m-trad fenn egyéb, mint ez ügyeket 
önállólag tárgyalnunk s intéznünk, ugy a hogy tud-
juk és birjuk. 

Maradtak fenn más ügyek is, melyeket évről 
évre a conventre relegáltunk, azon reményben, hogy 
azok, mint a magyarhoni ev. reform, egyház mind-
egyik kerületét illetők együttes tanácskozás és ha-
tározat u t j á n fognak elintéztetni. És a jelen gyűlés 
folyama alatt u jabb tárgyak is fognak előkerülni. 
Azonban mindezek fontosabbak s nagyobb hordere-
jűek, hogysem előmunkálatok nélkül tá rgyal ta tha t -
nának ; fontosabbak, hogysem az egyházmegyék jogos 
befolyása s kellő meghallgatása nélkül véglegesen 
elintéztethetnének. Annálfogva részemről óhajtom, 
hogy e f. év őszén egy második közgyűlés tar tas-
sék, oly módon, hogy ennek tárgyai az egyházme 
gyéknek idejekorán megküldessenek, a kerületi gyű-
lést megelőző e.-megyei gyűléseken előleges tárgya-
lás s véleményny ilvánitás végett. 

(Vége köv.) 

ISKOLAÜGY. 
Egy szorga lmi éy e r e d m é n y e nép i sko l ában . 

Előre bocsátva, hogy ntiszteletű ur már becses 
lapja cziménél fogva is tért nyit iskolai mozzanatoknak: 
bátor vagyok egy népiskolai szorgalmi év eredményét 
visszaadni. 

A 1. patonai ev. népiskola május 31-én fejezte be 
szorgalmi évét. Az nap adtak a növendékek próbatétet. 

Az első körülmény, mi figyelmünket magára vonta 
s gondolkozóba ejtett, az volt, hogy a hol 159 gyermek-
nek kellett volna együtt lenni, ott csak 36 volt jelen, 
köztük 19 fiu, 17 leány. Igy hiányzott 123 gyermek 
mindkét nemből. 

A lemaradásnak két oka van: följött a messze el-
ágazó mezei munka s a barmok legeltetése. Kit a ter-

hes mezei munka alá állitottak a szülék, kit meg bar-
maik pásztorává avattak föl. De ez okot meg lehetne 
szüntetni még ott is, hol nincs közlegelő, mennyivel in-
kább, hol közlegelő közös pásztorral van, mint nálunk. 
A másik ok, és ez nagyobb, hogy a tanfelügyelőség puhán 
veszi a dolgot. A lelkészi hivatal mindent elkövethet e 
téren, nincs eredmény. Mert nincs ki a törvény végre-
hajtásával megfélemlítse a hanyagokat. Hányszor nem 
provokálunk a törvényre. De mivel még senkinek egy 
hajszála sem görbedt meg alatta, szavunk kiáltó szó a 
pusztában. 

Ennek utána még kevesebb eredménynyel élhetünk 
a törvény fenyegetésével; mert hiszen tudjuk, hogy a 
magyar közoktatásügyi miniszter maga is engedékenyebb 
kezd lenni, rendszabályul adván a tanfelügyelőknek, hogy 
jövőre tegyenek próbát a „ v á l t o g a t ó i s k o l á b a 
j á r a t á s s a l " . Azaz a szorgalmi idő tartson okt.— 
márt. végéig, azután apr., máj., jun. juliusban pedig a 
hét napjainak csak egy részét töltsék a gyermekek az 
iskolában, a másik részt mezei munkákkal elfoglalva az 
iskolán kivül. Igy is kijön a törvényszabta 8 hónapi is-
kola. — Ez eljárás ha életbe lép, a törvény világos i n-
t e n t i ó j a : k é n y s z e r i s k o l á z t a t á s , — megszűnik, 
erét metszik a törvénynek vele. De meg akik ezen eljá-
rásból több eredményt várnak, mint a folyton tartó 8 
hónapi szorgalmi időtől, előre is mondhatom, csalatkoznak. 
Tudni kell, hogy ha egyszer tudja a szüle: „a hét 3 
első napján gyermekemet az iskolától távol tarthatom, 
ugy gondolkodik, a 4-dik, 5. s 6-dikon is oda küldöm, 
hova akarom." 

Nehéz az ellenkezőről meggyőzni. Vagyis , amely 
gyermek egyszer lerázta az iskola porát csak 3 napra is, 
pláne vizsgázott márczius végével, nem lesz hatalom, m<dy 
újra az iskolába bevigye. 

Szerintem a bajnak orvoslása a törvény komoly 
életbeléptetése. Csak egyszer érezzék a hanyag szülők a 
törvény szigorát, a gyermek mentve van az iskolának 8 
hónapon át. De mikor egyszer sem lesz senki is büntetve, 
még azok sem, kik egyáltalán nem iskoláztatják gyer-
mekeiket: a nép mindannyiszor markába nevet, valahány-
szor a lelkész a törvény megtartására buzdit. Vagy ha 
nincs, ki a törvény szigorát alkalmazni akarná, bizony 
több eredményt vivunk ki ijesztgetés nélkül. De akkor 
nincs szükség iskolai törvényre, mincs szükség oly költséges 
hivatalok fölállítására minő a kir. tanfelügyelőség. 

Azután meg, ha ily kis létszámmal is meg vagyunk 
elégedve ott, hol annyinak kellene lenni, mire való a 
tanfelügyelő zaklatolódása, hogy egy második tanterem 
is építendő ? Végre meglenne a nagy költséggel beren-
dezett 2 tanterem 2 tanitó s az év nagyobb részében 36 
gyermekkel időzne csak 2 tanitó. Ez a dolgok megfordított 
reudje volna. 

Különben a vizsga a 36 növendékkel is jól ütött 
ki, dacára, hogy a többség 6—7 évesekből áll. 

De nem csak tanulási szorgalmo^nak mutatták be 



zsengéjét, arról is beszámoltak, hogy különben mit tet-
tek az iskolai év alatt. 

(Lásd Prot. egyh. isk. lap, 15 sz.) Gyűjtésen kivül 
a pesti prot. árvabázra, — alakítottak lelkész tanitó 
buzdítására „ i s k o l a i k ö n y v t á r t ' ' . Rendes könyv-
állomány, melylyel a könyvtár szaporodik ; „Hasznos Mu-
lattatók" Dolinaytól. — Ezen felül márczius hóban meg-
alakult a „ n é p i s k o l a i g y á m i n t é z e t . " Az esz-
mét az egyetemes gyámintézet 1873-dik évi jegyzőköny-
vének X pontjából vettem és az alapszabályok kidolgo-
zása után márcz. 26-án életbe léptettem. 

Ha megengedi n. tiszteletű ur, az alapszabályokat 
is szórói-szóra adom : 

1. Cim : evang. népiskolai gyámintézet. 
2. Cél : könyöradományok gyűjtése és azoknak öröm-

mel való szétosztása. Ez által a keresztyén élet termő fá-
jának, a szeretetnek idején való elültetése a gyermeki 
szivekbe. 

3. Eszköz: az önmegadóztatás, persely- s házankint 
való gyűjtés. 

4. Tagok: a) rendes tagja az egyletnek minden is-
kolás növendék, ki havonkint legalább 1 krral járul az 
egylet vagyonának gyarapításához; 

b) tiszteletbeli, illetőleg pártfogó tagok, kik mint 
fölnőttek kegyes adakozásaikkal elősegítik a gyermeki jó 
törekvést. 

5. Vezetői. A gyámintézetet magok az iskolás nö-
vendékek vezetik a lelkész felügyelete alatt. E végett vá-
lasztanak keblökből egy jegyzőt ós egy pénztáraokot. 

A jegyző a belépő tagok neveit följegyzi és számon 
tartja. A pénztárnok a belépett és bejegyzett tagoktól ha-
vonkint a tagdijat beszedi. 

A tagok kötelessége. Mindegyik tagnak kötelessége 
a gyámintézet javára legkevesebb havonkint 1 krt, vagy a 
szabadon vállalt nagyobb összeget lefizetni. 

7. Az összeg hovaforditása. Évenkint a befolyt 
összeg 3/4 részben az esperességi gyámintézetnek küldetik 
be; 1/ i részben pedig a népiskolai gyámintézet a lelkész 
által ajánlott többféle üdvös cél közül egy vagy többre, 
szabadon rendelkezik. 

Az eredmény, mit a gyámintézet e rövid idő alatt 
felmutathat, tesz 4 frt 26 krt. Ebből az alapszabályok 
értelmében 3 frt 18 kr. beküldetik az espere.sségi gyám-
intézethtz; 1 frt 8 kr. pedig az iskolai könyvtárnak 
adatott. 

Az egyetemes gyámintézet ez indítványát igen egész-
séges eszmének tartom. Sokkal köunyebben megéled az 
ifjú fában a nemes galy, mint a vén korhadt fában. Meny-
nyit nyesegetek, oltogatok évről-évre hiveim közt majd az 
egyik majd a másik nemes ágból, de hijában: ha az oltás 
meghiled is, az uj hajtás hamis, letörik s marad a régi 
vadfa. Amint hogy igaz „expellas naturam furca, tamen 
usque recurrit." 

Ajánlom tehát lelkésztársaim figyelmébe az egyete-
mes gyámintczet (avali jegyzőkönyvének idevágó pontját. 

Ha mindenütt cletbelép e jó, egészséges eszme, so-

kat nyer benne nemcsak a gyámintézet, de az egész em-
beriség. Mert korán megszokják az emberek a s z e r e t e t -
b e n j á r n i , nem pedig folyton ö n z ő c é l o k u t á n 
t ö r e k e d n i . Pedig ez a föladata nem pusztán a gyám-
intézetnek, de kell hogy minden vallás, melyet Jézus 
szelleme leng át, erre szoktassa híveit. Ennyit egy nép-
iskolai év eredményéről s a vele szoros kapocsban levő 
dolgokról. 

B o g n á r E n d r e , 
ev. leik. 

F igye lmez te t é s . — Mind azon ifjak, jelenben 
már mind féifierŐk, kik 1864 ben, tehát 10 évvel ezelőtt, 
a dunántuli evang. egyházkerület főtanodájában, Sopron-
ban érettséget tettek, s magokat mintegy 35 en arra kö-
telezték irásilag, hogy 10 év elmultával, azaz 1874 
junius 29-én (Péter-Pál-nap) Sopronban együtt megje-
lennek: — alolirott által eleve figyelmeztetnek, hogy 
a kitűzött napra ki személyesen megjelenni nem tudna, 
meg nem jelenhetésének okát s hollétét levélben tudatni 
el nemulaszsza. Annyival inkább., mert a megjelenés cél-
jául abban az időben n^mes eszme pendittetett meg. 

Kelt L.-Patonán, 1874. junius 1-én. 

A p e s t i r e f o r m , e g y h á z m e g y e i t a n í t ó -
e g y l e t alsó járása május 26-án Monoron, felső járása 
pedig május 27-ón Fóthon tartotta é r t e k e z l e t e i t . 
Ezen értekezletek főtárgya volt a csak most szentesitett 
1874. VlII-ik törvénycikk által másfél év múlva életbe^lép-
tetendő uj mértékrendszer. Alig mondatott ki e törvény 
szentesítése, a midőn egyletünk buzgó, hivatását teljesen 
ismerő elnöke, Yámossy Mihály igazgató-tanár ur körle-
vele által a nevezett napokon és helyeken egybehívott 
bennünket tanítókat, hogy a tizedes mértékrendszerről al-
kalmunk legyen fogalmat szerezni. Örömmel sieténk a 
kijelölt napokon a kitűzött helyekre, hogy ezen előttünk 
egészen ösmeretlen mértékrendszerrel, habár nagyjából 
is, megösmerkedjünk. Reményeinkben nem csalatkozánk, 
mert az elnökünk által felkért S o m o g y i R u d o l f ur, 
a pesti reform, főgymnasium tanára, mint valódi szakférfiú 
lépve fel, ugy Monoron, mint Fóthon, tiszta, világos és 
értelmes szép előadása által, — mely mintegy két óra 
hosszáig tartott, — velünk teljesen felfogatá az ide tartozó 
dolgokat. Igen érdekesen és figyelmünket megragadólag adá 
elő a tizedes mértékrendszer fejlődésének történetét, ezután 
megösmertette velünk a hosszúság-, terület-, térfogat-, 
folyadék- és sulymértékeket; végül könnyű és világos módját 
adá elő az átszámításoknak, számos példákat hozván fel 
a felvilágosítás kedvéért. Monoron a meghívott s egytől 
egyig megjelent tanítókon kivül a város értelmes része 
is, mintegy 60—70-en, köztük a járásbiró K e r e k ur, 
az adóhivatal külön küldöttei, a város birája és jegyzői, 
a ref. egyház buzgó ifjú lelkésze B a l la L a j o s ur 
s ugyanazon egyház két gondnoka, jelen voltak, sőt még 
a vidékről más felekezetű tanítók is jelentek meg, kik 



az előadás után egy társas ebédre gyűltek egybe, hol a 
legjobb kedvre derülve, a pohárköszöntések egész özöne 
indult meg, mig végre minden jó és szép iránt lelkesülve 
váltak meg az egybegyűltek egymástól.' Másnap Fóthon 
a felső járás tanitói gyűltek egybe, hol a tanítókon kivül, 
kik közül négy jónak látta el nem jönni s el nem jöve-
telök okát nem is tudatni az elnök úrral, — az értekezlet 
ünnepélyességét emelték n. t. S i p o s s P á l fóthi lelkész 
és esperes ur, n - t . E g y ü d I s t v á n váczi lelkész 
és e. m. főtanfelügyelő, T ö r ő L a j o s rákos-csabai 
lelkész és e. m. altanfelügyelő urak; továbbá E r d é l y i 
J ó z s e f veres-egyházi, B á l i n t J ó z s e f r.-palotai és 
V a r g h a L á s z l ó monostori lelkész urak a tanügynek 
mindannyian nemes és buzgó barátai. A megjelentek 
közül lehetetlenség még ki nem emelnem azon világi 
férfiút, ki az egyházmegyében a tanügyre vonatkozó minden 
mozzanat iránt oly nagy érdekeltséggel viseltetik, ki soha 
nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy ezen ügy 
iránti érdeklődését ki ne mutassa, s ha csak teheti, szóval 
és teltei ki ne fejezze önzetlen és nemes szívből fakadó 
érdekeltségét. E férfiú J o r d á n I s t v á n ur, ki ez alka-
lommal is elnökünk meghívásának engedve, értekezle-
tünkön a legnagyobb készséggel megjelent, s azt jelenlé-
tével még ünnepélyesebbé tevé. Az előadás itt is azon 
rendben és épen oly szép sikerrel folyt mint Monoron, 
azon különbséggel azonban, hogy mig Monoron az idő 
kiadta, hogy elnökünk is megtarthatta a földrajz tanítása 
módjáról való értekezletét: Fóthon az előhaladott idő 
miatt azt nagy sajnálatunkra el kellett halasztani. Mond-
hatom, hogy teljesen ki vagyunk elégítve tud vágyunkban, 
legalább szereztünk magunknak annyi ösmeretet, mennyi-
nek segedelmével némi tanulmányt tehetünk, s igy képe-
sek leszünk az ekként szerzett ösmereteinket másoknak 
átadni. Itt is az előadást egy társas-ebéd követte, 
hol természetesen az áldomások nem maradtak el, s hol 
J o r d á n ur az ebéd alatt a tanítók irányában gyakorolt 
barátságos jóindulatán kivül azon, mindenki által szives 
készséggel fogadott nagylelkű ajánlatot tevé, hogy a leg-
közelebb tartandó tanitói értekezletünket vendégszerető 
házához Pomázra hivá meg. E nemes ajánlat is mutatja, 
hogy e világi ur szereti a tanügyet és annak jámbor 
napszámosait. Adjon az isten több ily nemes tauügyba-
rátot! 

Mielőtt bezárnám soraimat, lehetetlenség köszönetet 
nem mondanom több tanitótársam nevében először Vá-
m o s s y M i h á l y igazgató-tanárnak és egyleti elnökünk-
nek, buzgósággal és készséggel tett fáradozásaiért, hogy 
most ez alkalommal is áldozatkészséggel sietett alkalmat 
nyújtani ösmereteink bővítésére; másodszor t. S o m o g y i 
R u d o l f tanár urnák szép előadásáért és végül C a 1 d e-
r o n i és társa uraknak, kik a legnagyobb készséggel 
adták át eredeti francia eszközeiket ezen értekezletekre. 
Fogadják szives köszöneteinket ezen előttünk feledhetet-
len napokért s kérjük önöket: az elnök és előadó urakat, 
hogy más alkalommal is részesítsenek bennünket, ily 
szellemi s gyönyörrel teljes élvezetekben. —t. 

A nagy-röczei fögymnasium. 
Azon tót agitatiók és pánszláv törekvések megvizs-

gálásában, melyek Zólyommegye bejelentése szerint töb-
bek között a nagy-rŐczei főgymnasiumban is folyamatban 
vannak, ministeri felhívás folytán Czékus István tiszai 
evang. superintendens, egy maga mellé vett egyházke-
rületi bizottsággal f. é. május hava 18—20 napjain járt 
el hivatalosan. A megejtett vizsgálat eredményét a nagy 
közönséggel megismertetni, következő cikksorozatnak fela-
data. A rövid bevezetést vegye szives elnézéssel az ol-
vasó közönség. 

I. Előzmények s a nagyröczei gymn. keletkezése. 

Mióta államivá lett a magyar nyelv, ós Kollár Já-
nos „Sláwy Dcera"-jában a költészet bájvirágaival feléke-
sítve bálványul odaállította ama szláv colossust, mely 
egyik lábával az Urálon, másikkal a Tátrán áll, egyház-
kerületünkben is jílentkezni kezdett egyrészről a tót nyelv 
mellett buzgolkodóknak azon faja, mely nem bocsáthatván 
meg a magyarnak, hogy az állam nyelvét már születése 
viszonyainál fogva sajátul bírja, a kisebbítés, gúny, ócsár-
lás, sőt rágalom minden eszközeivel lépett föl a magyar 
nyelv ellen, a tótnak hasonló jogosultságát vitatván; más-
részről életjelt adott a költészetileg izgultak rajongó hada, 
kivált az ifjabb nemzedék között, mely áradozni szeretett 
a szlávok évszázados elnyomatása feletti fájdalomtól s 
bosszúval és visszatorlással fenyegette a rabló és gyilkos 
magyarságot, mely egykoron hazájától megfosztotta a 
tótot ós szolgaságban tartja most is. Igy próza és költé-
szet, önzés éa ábránd egyesült az oppositió létrehozásá-
ban, mely sűrűn jelentkezett autonom egyházi életünk te-
rén, majd panaszszal majd, követeléssel, figyelembe sem 
véve azt, hogy miként a tót nép soha nem volt külön 
üldözésnek tárgya, hanem nemes, polgár vagy jobbágy ? 

mint akár a magyar, akár a német, ugy egyházunk is a 
tótok méltányos óhajainak jogosultságát sem a magán 
életben sem az iskolában, sem a templomhan soha nem 
tagadva, vagy csak kétségbe is vonva, egyedül azt ki-
yánta, hogy mind hazánk mind egyházunk érdekében, 
legyenek és maradjanak, mint egykoron a holt latin, ugy 
most az élő magyar nemzeti nyelvnek köteléke által ve-
lünk szorosan egybekapcsolva, hogy egymást értve, öntuda-
tosan és szellemi egységben törekedjünk azon cél felé, 
melyet ugy erősbülő és szabadelvüségben haladó hazánk 
bevallott törekvése, mint protestáns egyházunk — or-
szágos sympathia által legbiztosabban megtartható — jo-
gainak megőrzése előnkbe tűz. 

De hazafiúi óhajunk teljesedésbe nem ment ; a pán-
szláv terjeszkedési vágy meg-megujjuló harcban állott 
gyűléseinken a hazafiúi szellem ellenében, s tápot nyert 
a 48-ki események által, hol könnyű volt a magyarok 
elleni harczra birni ama tót „d o b r o v o 1 n i k o k a t", 
önkénytesek — kiknek nem a dynastia iránti hűség, de 
a magyarok elleni gyűlölet élesítette a hatástalan fegy-
vert, kiknek aztán öröme vegyült a levert haza fájdalmai 
közé, midőn megittasodtak a Bach-korszak szemfényvesztő 



phraseologiáján, s ábrándoztak a „G 1 e i c h b e r e c h ti-
g u n g a 11 e r N a t i o n a 1 i t á t e n" felett. De — n e m 
is említve a politikai és közigazgatási élet alakítását, 
kiábrándulhattak, midőn látták, hogy német rendszert pa-
rancsol a tanodák szervezésére kibocsátott „ E n t w u r f " , 
melynek folytán a protestánsok iskoláinak átalakítása is 
szükséggé lön. 

Egyházkerületünk is rendezte tanodáinak ügyét ugy, 
hogy kiváló figyelmet fordított a szláv érdekek kielégíté-
sére, elrendelvén hogy minden tanodájánál a szláv nyelv 
a szláv születósüekre nézve kötelezett tantárgy legyen, 
ugy hogy a gymnasiumi alsóbb osztályokban fokozatos 
haladásban tót nyelvtan, a felsőbbekben a szláv törzsek 
történelmi és irodalmi fejlődése taníttassák, a vallástan 
mellett pedig a bibliai idézeteket, és mondatokat tovább 
is kiki anyanyelvén tanulja. A panaszok azonban most 
sem szűntek meg, s végrs is, hogy a tót ajkú ifjúságnak 
alkalom adassék anyai nyelvén való kiképeztetésére. Nagy 
Rőcze környékének buzgó tót papjai egy Nagy-Rőczén 
megnyitandó algymnasiumot terveztek. Az esperesség ily 
intézetet már csak azórt is üdvösnek látván, mivel abban 
magyar ajkú szülék gyermekei, a vegyes, népességű fel-
vidéken sokképen szükséges tót nyelvet sajátjokká fogják 
tehetni, s remélve hogy ily tanoda megnyitásával a foly-
tonos súrlódásoknak, melyeket mind az esperességben mind 
az egyházkerületen előidézett egynehány nem annyira 
egyház, mint tót pap: készséges pártolással terjesztette 
egy Nagy-Rőezén megnyitandó szláv tannyelvű algymna-
sium megnyithatásának engedólyadását az egyházkerület-
gyülés elhatározása alá. Az egyházkerület 1862-ik évi 
közgyűlése jegyzőkönyvnek 9-ik pontja szerint a nagy-
rőczei algymnasium ügyét örömmel magáénaií vallotta, 
Zsedényi Ede kerületi felgyügyelő pedig, — az autonom 
kellékek megőrzésének föltótele mellett, — 2000 frttal 
járult alapjának növeléséhez s épen a nagy-rőczei gym. 
nasium mostani igazgatója, akkor még rozlozsnyai lelkész, 
Skultéti Ágost áradozott hálálkodágban a kölcsönös bizo-
dalom és szeretet fölött. 

A nyugalom azonban nem volt tartós, mert már az 
1864-ik évi egyházkerületi gyűlésen memorandummal 
léptek föl a tót agitátorok, mely Ratkóról volt keltezve 
s beadva. A memorandum nagy vádat emel az egyházke 
rületnek és különösen a gömöri esperességnek kálvinizá-
lási ós m a g y a r i z á l á s i törekvései ellen, vádat emel 
részint az ágost. hitvalláson, de főleg a n e m z e t i s é g i 
e g y e n j o g ú s á g o n állítólag elkövetett sérelmek ellen, 
oly ellenséges álláspontról s oly vakmerően, hogy a gyű-
lés az egész iratot valótlan ráfogásnak nevezte, a követ-
kezett 1865-ik évben pedig, a gömöri esperesség igazo-
lása folytán, a kérdéses emlékiratot a gömöri esperesség 
irányában határozatilag a l a p t a l a n r á g a l o m n a k 
bélyegezte. E memorandum itteni fölemlitésének helye 
azért van, mert jellemzi a helyzetet s azért, mert szer-
kesztésének részesei voltak a nagy-rőcei gymnasium ta-
nárai, aláírója pedig jelenleg a nagy-rőcei gymnasium, 
akkoron még a ratkói egyház felügyelője: Dasner István. 

Éz alatt az egyházkerület jóváhagyása nélkül az 
ötödik ós hatodik osztály megnyitásával bővíttetett a 
gymnasium s csak 1866-ban tétetett jelentés arról, hogy 
a nagy-rőcei gymnasium a hetedik osztályt is megnyitni 
akarja, s egy „z e n e in t óz e t"'-et szervezni, melyben a 
néptanítói pályára készülők egyházi énekben és zenében 
gyakoroltassanak. Az egyházkerület most is, elnézve a 
be nem jelentett terjeszkedést, örömest vette tudomásul a 
tervezett haladást, s csak a pártfogóságot figyelmeztette 
arra, hogy a szükséges tanerők fenntartására a biztos 
alap ne hiányozzék. 

Yégre az 1867-ik évben a tanoda elégségesnek látszó 
alapot mutatván ki, a 8-ik osztály megnyitásával arra 
kérte az egyházkerületet, hogy a nyilvánosság és érett-
ségi vizsgák tarthatásának jogával ruházza fel, s mint 
ilyent közhirrététel végett a magas ministeriumnál is 
bejelenteni méltóztassék. A gyűlés már baljóslatú sejte-
lemmel a kórelmet teljesitendőnek határozta, elvárván 
hogy a tanoda növendékeit tiszta protestáns, de egyszers-
mind h a z a f i ú i s z e l l e m b e n s a m a g y a r h a z a 
i r á n t i h ű s é g b e n nevelendi. 

II. A nagyröcei gymnasium pártfogósága. 
Az egyházkerület várakozása teljesedésbe nem 

ment, baljóslatú sejtelme valósult. Mert már az 1868-
ban tartott egyházkerületi gyűlésben panaszosan felhoza-
tott, hogy a nagyrőczei gymn. igazgatósága iskolai bizo-
nyítványait e g y e d ü l tót nyelven állítja ki, mely nem 
mindenütt értetik. A gyűlés a gjmnasium igazgatóságát 
odautasitotta, hogy jövőben a tanodai bizonyítványo-
kat m a g y a r n y e l v e n i s állítsa ki. A gymna-
sium pártfogósága pedig gyűlési határozattal a tisztán 
szláv bizonyítványokat fentartva, fölírást intézett az 
1869-ik évi kerületi gyűléshez, melyben kéri, hogy mult 
évi határozatától álljon el. A pártfogóságnak ezen eljárá-
sát sajátságos fénybe állítja az , hogy ugyancsak az 
1868-ik évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 18-ik pont-
jában adatott tudtára, hogy a n. m vallás- és köz-
oktatási m. k. ministerium a nagy-rőcei hét-osztályu 
gymnasium t ó t nyelven szerkesztett jelentését áttekintés 
tárgyául sem vehette, minek folytán a tanodai igazgató-
ság oda utasíttatott, hogy ezentúl évi íudósitásait ma-
gyar csatolmányban is küldje fel ; — s az, hogy épen 
akkor kérelmezi tanodája növendékeinek a néhai Teleky-
Roth Johanna grófnő által alapított ösztöndíj részesí-
tésében. A gyűlés a nagyröcei okoskodások támo-
gatására idézett 1868 : 44 t. cz. 56 § r a ellenében a 
23. §-t látta mérvadónak, s a nagyröcei gymnasiumot 
újból oda utasította, hogy a hozott határozatot tisztelet" 
ben tartsa és foganatosítását szoros kötelességének ösmerje. 
Erre az exclusiv szláv jogát vitató intézet az egyházke-
rület ismételt határozata ellenében, 1870-ben az egyete-
mes gyűléshez folyamodott. Ez minden szigort kerülni 
akarva, jkönyve 40. pontjában csak meggyőződését fejezte 
ki az iránt, hogy a folyamodó pártfogóság a tiszakerületi 
gyűlés ily értelmű határozatában, miszerint a bizonyít-



váiiyók szláv szövegezése mellett, csak a tantárgy UK CS 
osztályzat, jegyeztessenek magyar nyelven i s, meg fog 
nyugodni. De a pártfogóság nem nyugodott meg, gyűlésé-
ben jegyzőkönyvileg is kimondta, hogy az egyetemes gyű-
lés humánus határozata s é r e l m e s és a p r o t e s t a n -
t i s m u s e l v é b e ü t k ö z ő (!) s azt az eddigi szokás 
megtartása mellett e g y h a n g ú l a g , igy tehát a taná-
rokkal együtt tudomásul vette, megengedvén egyébiránt 
az igazgatónak, hogy kivételes esetekben, az illető szülék 
kivánatára az osztályzatot zárjel között m á s n y e l v e n 
i s k i t e h e s s e . E dacoskodásra az 1871-ik évi egyete-
mes gyűlés jegyzőkönyve 31. pontjában azt rendelte: 
„Az 1871 ik j. k. 40 ik pontjára, mely szerint a nagy-
rőcei gymnasium pártfogósága azon határozatban, hogy 
iskolai bizonyítványainak szláv szövegezése mellé, csupán 
a tantárgyak és az osztályzat magyar nyelven i s jelez-
tessék, — meg nem nyugodott: kimondatik, miszerint az 
egyetem tavaly ezen végzés hozatala mellett a keresztyén 
szeretet és méltányosság szempontjából indult ki. Miután 
azonban nevezett intézet pártfogósága ezen eljárást nem 
méltányolja, mi a tavaly ajánlSIag volt kimondva, most 
határozottan kijelenti, hogy a nagy-rőcei gymnasium a 
bizonyítványokat mind szláv mind magyar nyelven kiál-
lítani kötelességének tartsa." A pártfogóság pedig végre 
meghunyászkodva, de nem hódolva, az 1872-ik év junius 
25-én tartott közgyűléséből határozatilag kijelentette, hogy 
az egyetemes gyűlési jegyzőkönyvi köteleztetésnek mint 
p a r a n c s o l a t n a k ellenszegülni ugyan nem fog, de 
jogát, bizonyítványait egyedül szláv nyelven kiállíthatni, 
törvényes uton kivívni meg nem szünend! 

Az autonomia cimével ily rútul visszaélő intézet 
pedig mindezeket akkor miveli, midőn az egyház-kerü-
letnél jelentést tesz arról, hogy tanitóképezdei harmadik 
tanfolyamot szándékozik megnyitni, melyről alább lesz 
még szó. 

De mit is lehete egyebet várni azoktól, kik az 
autonomia alatt saját tetszésök szerinti eljárást értenek? 
mit patronátustól. melynek szóvivő papjai épen azt az 
autonomiát, melyre hivatkozni szeretnek, készek voltak 
lábbal taposni akkor, midőn elfogadták az 1859-ik évi 
vallási pátenst, melyet autonom uton keletkezettnek csak 
nem mondhattak ? mit azoktól, kik esperességi hosszura 
nyúlt vitában tiltakoztak a jutalmak ellen, melyeket a 
megye oly tanítóknak osztott, kik elemi tót iskolában a 
magyar nyelv sikeres tanításában kitűntek, mert ez a 
tótok elnemzetesedése mellett a magyarosítást mozdítja 
elő? mit evarg. papoktól, kik a tótszenfek Cyrill és Me-
thod évezredes emlékének egyházi megünneplését esperes-
ségi gyűlés által elrendeltetni erőlködtek ? mit ily paíro-
nátus fejétől, a gymnásium jelenlegi felügyelőjétől, a bu-
kott Bach-rendszer egy pensionáíusától, ki nyugdiját a 
magyar államnak azzal hálálja meg, hogy a magyar 
nyelv ellentől "A gymnásium karától azonban mást kelle 
várni, miután biztosított állásában a rajongó pártfogóság 
túlzott követeléseinek kész eszközeül csak oly tanárikar, 
csak oly igazgató dobhatja magát oda, ki vele rokon-

szenvez ; nekünk pedig gyűléseinken hosszú türelemmel 
kelle hallgatnunk, miut buzognak épen a gymnásium ta-
nárai és időnkénti igazgatói a demonstratív álláspont 
védelmében, melyet a szláv bizonyitványi ügyben foglal-
tak, mintha ez nem is patronátusi kívánat, de saját lei-
kök gyöngye volna. 

III. A nagy-röcei gymnásium tanítványai. 

Szláv algymnásiumra kértek é> nyertek engedélyt; 
az egyházkerület elnézése mellett az 5-ik és 6-ik osztályt 
lassan becsempészték, a gymnásiumot aztán bejelentéssel 
7-ik és 8-ik osztálylyal kiegészítették, egy hozzátoldott 
tanítóképezde vei, melynek egyedüli alapja a tanárok ere-
jének túlfrszitése; s most kell a zólyomi vádiratra 
adott válaszban olvasnunk és szóval is hallanunk, hogy 
az esperesség, a kerület s az egyházegyetem képezdével 
összekötött főgymnasiumra k i z á r ó l a g s z l á v t a n -
n y e l v v e l engedélyt adott volna. Erre okmányt kiokos-
kodni és bizonyos sajátszerű észjárás dialecticájával con-
statálni, a gymnasium patronátusa és tanári kara képes 
lehet, de előmutatni nem! 

S épen ezen sajnos kizárólagosság mellett a nagy-
rőczei gymnásium tanulói, nem az országgal érző fiai a 
nagy Magyarországnak, de fiai egy más honnak, egy áb-
rándos Szláviának, melyet hangos Zsiviókkal éltetnek, 
melynek külön joga, szerkezete és nyelve legyen, melynek 
a nagy-rőcei gymnásium gyrmiastikai udvarán lengett 
s tanodai ünnepélyeknél hordott kék, fehér, vörös szinű 
tricolorja* van, — van a gymnásiumi fiatalság ünnepélyein 
kivont kardok kíséretében vitt, s a majális alkalmánál di-
adalkapu felett tót tricolorok közé kitűzött czimere : há-
rom hegyen kettős kereszt kék mezőben; vannak keletkező 
bajnokai is, milyen egy Salva nevü 5-ik osztálybeli nö-
vendék, ki az önképző szláv kör érdemkönyveiben oröki-
let t : Mladezi svitá stávajte! (ifjak, virad, keljetek fel!) 
című költeményében felhívja szláv társait, hogy vérök 
árán is rízzák le az 1000 éves jármot, s távolítsák el a 
rajtok esett sérelmet; s saturálva vannak oly eszmékkel 
melyek nyíltan tagadva, de nyíltan tüntetve őket oly 
útra terelik, melyen nemcsak nyelvökkel, de nézeteikkel, 
érzelmeikkel, vágyaikkal és reményeikkel is oly távol 
vannak tőlünk, mint a volgaparti lakosok. Hol ilyenek tör-
ténnek, hiába veszi fel ott az intézet az igaz keresztény fel-
világosodás, tudomáuy és műveltség, — kivált a tót evang. 
nép közötti terjesztésének — álcáját; — a nép szeretetével 
elválaszhatlanul összekötött hazaszeretetök — milyennel 
a zólyomi vádra adott feleletben kérkedni bátrak, — 
nem a magyar hazáért lelkesül, de egy ábrándos Szlávi-
áért, összeforrva a magyarok ellen táplált gyűlölettel. 

Vagy nem arra mutat e a constatált tény, hogy 
egy gymnasiumi tanítvány ocsmány szavakkal illette a 
magyar nyelven kiszolgáltatott urvacsorát? vagy az, 
hogy midőn néhány polgár március 15 kén az utcán a 
hazát éltetné, a gymnasium szomszédságából kirohanó, 
mintegy 4 gymnasiumi tanuló, a hazát piszkos szóval 
illetve elenökben zsivio Szlaviát kiáltozott ? Tóny, hogy 



gúny és üldözés tárgya minden tót, ki hajlamot és sze-
retetet tanusit a magyar nyelv iránt, mert madaron 
odrodilecz (renegál), tüntetéssel ünneplik a turóci memo-
randum évnapját, s midőn Húrban sajtóvétség miatt el-
itéltetett, tüutetőleg gyászt viselt a gymnasiumi ifjúság. 

Nem hiszszük ugyan, hogy mindezt a tanárok di-
rekt akár tanitása, akár meghagyása eszközli ; de a ta-
nuló ifjúság előtt ismert érzületök és elnézésök és min-
denek fölött más irány jelölésének, sürgetésének és me-
leg ápolásának elmulasztás a folytán, a nyilván való rosz 
s magát az állam céljaival ellenzésbe helyező szellem, 
elterjedéseért, a súlyos felelősség őket sújtja, s bármint 
csűrjék, csavarják és magyarázgassák a dolgot, bármint 
tiltakozzanak is ellene : 

egy magyarhoni főgymnasium tanuló ifjúságának 
oly zászló alá terelése, mely nem hazai zászló ; 

azon ovatiók és „zsivio Szlavia" kiáltások, melyek-
kel gymnasiumi ünnepeiket megülik; 

a tűrócz-sz.-mártoni memorandum megünnepelése 
akkor, midőn a kérelmet az ország visszautasította; 

a tótszinü cocárdákkal, válszallagokkal és kiváló 
fövegekkel való tüntetéseknek elnéző megtürése ; 

a leendő Szlávia vagy Okolia — tót vajdaság — 
címerének kivont kardok között történt demonstratív fen-
hordása és kitűzése. 

a gyűlölet, melylyel tanodájok minden tót növendéke 
a magyar faj ellen viseltetik, az ő büuök. 

Négy fal között működő tanítónak munkáját min 
den apró részleteiben nem látja a világ, de fájdalommal 
kelle tapasztalnunk, hogy a tanítóknak Nagy-Rőcén ké-
pezett ujabb nemzedéke szláv tüntetésekben és magyar-
ellenes érzelmek fitogtatásábau tetszelg magának. Egyik 
az oroszok bejövetelével fenyeget s élteti az orosz czárt, 
másik oda nyilatkozik, hogy kész volna késsel leszúrni 
azt, ki tótul tudva mégis magyarul szól hozzá; egyik 
magyar nemzeti szalagot vásárlott tanítványát oda uta-
sítja, hogy tépje össze s dobja vissza annak, a ki adta, 
mert az nem az ő szinök, egy másik magyar nyelven tartani 
kellett temetés után sietett száját kiöblíteni ettől a 
büdös madarcsinától, mind bemutatható tanúvallomá-
sokkal constatált tény, — s valónak mondják azt is, 
hogy e tábornak hívei pohárkocintás mellett magyarul 
azt mondják: Éljen a haza! de azonnal tótul hozzáteszik: 
Hogy az isten verje meg! De ki ismeri őket messze 
másutt mind ? ki látja müködésöket a felső szláv megyék-
ben, mely már eddigi eredményeiben is felköltötte a me-
gyék figyelmét s a közjó fölött őrködő aggodalmat? 

Talán sok, talán nagy bajnak elejét vette volna a 
tiszai evang. egyházkerület, ha vissza nem rettenve lehető 
recriminatióktól, a sejtett magyarellenes üzelmek jegyző-
könyvileg is kifejezett érzetében nem engedi, hogy az 
engedélyezett algymnásium szaporittassék: de ha tisztelve 
az egyéni és testületi jogot nem ellenzette a teljes gym-
násium szentesítését, engednie mégsem kelle, hogy az is-
mert szellemű és irányú tanintézethez még képezde is 
csatoltassók, melynek néhány évi forinton kivül semmine-

mű alapja nincs, s mely ellátását csak a tanárok által 
megfelelő jutalom nélkül vállalt túlságos óraszám által 
nyerheti, hogy, mint ő k m o n d j á k , keresztény evang. 
szellemben képezett tanítókat adhasanak a tót népnek, 
s mint t u d j u k mi , hogy híveiket minden lehető érint-
kezéstől a magyar elemmel és szellemmel óvják és távol 
tartsák, mert a túlzott tót buzgalmon kivül mincl azt a 
kerület'oen fennállott s most újból alakuló képezdében in-
gyen kaphatták a képezdészelí, ha már a kormány által 
a tótságon fenntartott magyar képzőintézetek elnemzetesitő 
s igy — szeriutök demoralizáló ártalmától fáztak. —• 
Ugy azonban nem indult volna világgá már eddig is any-
nyi magyargyűlölő apostol! 

Vizsgálat tárgya volt a gymnásiumi ifjúság erkölcsi 
minősége is. — Tanítványa hibáiért nem felelős a tanár s 
a tilos felé vágyó fiatalság kihágásai és vétségei tovább 
is tanodai fegyelem tárgyai lesznek. — De feltűnő a be-
bizonyodott betyárkodásnak egy neme, mely a szokásostól 
eltérő öltözékben, jelvények tüntető viselésében, utcai ga-
rázdálkodásokban, a városon kivül és belül hangoztatott 
pisztolydurrogtatásokban botrányul szolgált; botrányos a 
magyarérzelmü polgárok nyilvános gúnyolása, házak bán-
talmazása, befirkálása, címerek bemázolása, — a k. járás-
bíróság ellen szórt anonym fenyegetések, melyeket a köz-
vélemény a gymnásiumi tanulóknak tulajdonit, — kik 
még a város rendőrközegeit is hivatalos eljárásuktól el-
verve, egy e miatt a városházára bekísért tanulótársuk 
szabadon bocsáttatását dorongos erőszakkal visszakövetel-
ték. — Hogy betörési gyanúval párosult lopás történt, 
hogy a gymnasiumnál kitűnő állást foglaló szülők fiai 
ismételten méhkasokat loptak, hogy gymnásiumi tanítvá-
nyok hegyi kosárba sajtorzás végett betörtek, — ez egyes 
kihágók vétsége, mely más alakban másutt is előfordulhat; 
de az, hogy 1872-ben a tanítóképezde állását megvizsgált 
esperességi bizottság eltávozása után azonnal a gymnasi-
umi tanuló ifjúság szláv jellegű cocárdák feltüzésével tö-
megesen demonstrált, az egyházi elöljáróságnak tisztelet-
len oly kigunyolása, mely az intézet szellemére is homályt 
vet s melyet tanuló ifjúság csak ott merhet, hol a taná-
rok passiv magatartásáról megvan győződve. 

E g y b i z o t t s á g i t a g . 
(Vége következik.) 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. 
(Vége.) 

Felolvastatott a budapesti német reform, leányegy-
ház lelkészének közgyűlésünkhöz intézett levele, melyben 
felemiitvén, hogy az ószakamerikai presbyteri szervezetű 
egyház, melyhez jelenleg több mint 4000 egyházközség 
tartozik, a világ különféle részeiben levő presbyterialis 
egyházak testvéries szövetkezését óhajtja eszközölni, s e 
célra Nev-Yorkban egy állandó bizottságot alakított, s 
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hogy ezen bizottság a magyarországi reformált egyháza-
kat is óhajtaná ezen testvéries szövetség tagjaiul meg-
nyerni, mellékletben megküldi ezen bizottságnak — mint 
megbizott, — „az egész világ presbyterianus szerkezetű egy-
házaihoz" intézett, s lapunk ez évi 17. számában közölt 
felhívását, mely szerint ezen érintett szövetkezés feladata 
és célja röviden összevonva abban áll : hogy a presbyteri 
egyházakban az együvétartozás érzetét az egész föld ke-
rekségén felköltse, azon egyházakat, a hol és a mikor 
szükséges, testvéries közös működésre egyesítse, és közös 
tanácskozás s kölcsönős támogatás által eszközölje, misze-
rint mindannak, mi a presbyterialis egyházak szabad mű-
ködésének útjában áll, és azok természetszerű fejlődéséi 
gátolni törekszik, ellentállhassanak. A közgyűlés nagy 
örömmel s meleg rokonszenvvel fogadta a testvéries szö-
vetkezés ezen üdvös és nagy horderejű eszméjét, és egyfe-
lől siet a megkeresés folytán ezen felhívást a hazai test-
vér egyházkerületekkel közölni, másrészről felkéri a pesti 
német ref. leik. mint megbizott által a nev-yorki bizott-
ságot, hogy ezen szövetkezési eszme valósulásának s fej-
lődésének további mozzanatairól ezentúl is tudósítson ben-
nünket, és az eszme létesülésének esetében igyekezni 
fogunk, lehetőleg a testvér egyházkeiületekkel egyetértő-
leg, a nagy testvéri szövetséghez csatlakozni. 

Élénk érdekeltséggel értesült a közgyűlés a s l a -
v o n-s z e r é m i missio-ügy örvendetes sikerű haladásá-
ról. Egyfelől az e célra kinevezett bizottság, s külö-iösen 
ennek elnöke Fördős Lajos esperes ur buzgó tevékeny-
séget fejt ki ezen ügy vezetésében, s a missioi pénztár 
gyarapításában, közelebb is 578 forintnyi segély begyülé-
séről tett jelentést; másrészről D r a s k o v i c s Z s i g -
m o n d úrban, egy tavaly áttért vo't katholikus áldozár-
ban, kit püspök ur ezelőtt néhány hóval becskai reform, 
lelkészszé s slavon-szerémi missionáriussá nevezett ki, — 
ugy látszik igen kitűnő munkás férfiút nyertünk e pályára, 
ki fáradtságot nem kiméivé, megy, tesz, küzd, szervez, 
szétszórva élő, s minden lelki gondozás nélkül levő, ed-
dig is már mintegy 800 lélekre menő híveinket felke-
resi, s az egyházzal élénk összeköttetésbe hozza. Miért is 
az illető bizottság felhatalmaztatotí, hogv ezen ügyben a 
közgyűlésen kivül is saját felelősségére saját belátása sze-
rint intézkedjék, csak hogy évenként ez ügy állásá-
sáról a közgyűlésnek jelentést tegyen, számadásait előterjész-
sze, s egyszersmind rövid évi tudósítások kiadása által a 
nagy közönséget is értesítse, az ezen ügy iránti érdekelt 
séget, áldozatkészséget fokozza. A közgyűlés pedig sie-
tett a maga részéről megtenni a mit lehetetett. Jelesen 
a becskai egyház számára eg} harangot vásárolt 250, 
keresstelési s urvacsorai edényeket 50 fton, s gondoskodás 
tétetett, hogy ott s a szétszórtságban élő hiveink bibliák-
kal énekes — s hasznos olvasó könyvekkel, kátékkal el-
láttassanak ; és hogy általában ami anyagi s erkölcsi 
előnyök jogok hiveink részére a polgári hatóságoknál meg-
szerezhetők, megszereztessenek. 

A mult évi c o n v e n t ó t a egyh. kerületünkben 
közgyűlés nem tartatván, anuak jegyzőkönyve ezúttal ter-

jesztetett elő, valamint két testvér egyházkerületnek az 
idevonatkozó határozatai is. Közgyűlésünk azon j. k. 20 
sz. a. „Convent szervezete" címmel foglalt szabályjavas-
latot minden változtatás nélkül elfogadta, s ez által új-
ból kinyilatkoztatta, hogy egy az egyházkerületeket ala-
kilag is összefüggésbe hozó , s végérvényes határozatok 
hozatalát a képesített legfőbb egyházi kormányzó testület 
megalkotását szükségesnek látja ; s ez?n határozatához ké-
pest egyszersmind az 1873-iki convent végzéseit magára 
nézve minden ujabb tárgyalás nélkül végérvényüeknek te-
kinti ; önkényt értetvén, hogy jövőre mindaddig, mig a 
célzott convent létre nem jő, fentartja magának azon 
jogot, hogy az ezutáni convent határozatait ujabb tárgya-
lás alá. vegye. A mult évi convent fontosabb végzései tu-
domás végett jegyzőköyvi kivonatban közöltetnek, az az 
által függőben hagyatott ügyek pedig a jelen s a köze-
lebbi közgyűlés tánácskozási tárgyainak kitüzettek. Igy ne-
vezetesen már e gyűlésből neveztetett ki egy bizottság a 
mostanában oly sok visszaélésre alkalmat szolgáltató, oly 
sok hátránynyal járó l e i k é s z v á l a s z t á s i szabályok 
átvizsgálására, valamint a presbyter-választások módosítá-
sára; ez utóbbira be is adatott még e gyűlésen a javas-
lat, mely szerint a presbyterek 6 évre választandók, min-
den 2-ik évben fele kilép. Felirat intéztetett továbbá a 
kormányhoz, felkérendő, hogy iskolai tanítóink fegyveres 
szolgálatra leendő beszólitásánál legyen tekintettel iskola-
ügyünkre. 

Az egyh.-kerületi tanügyi bizottság jelentése sze-
rint : az egyh.-kerületünk terén levő kecskeméti, körösi, 
halasi pesti főgymnasiumban, a kun-sz.-miklósi hat- s a 
gyönki négyosztályu gymnasiumban, pesti theolog inté-
zetben, kecskeméti jogakddémiában, körösi tanitóképez-
dében működött a közelebbi félév folyama alatt 60 ren-
des, 4 ideiglenes, 11 segéd-, 18 mellék, összesen 93 tanár. 
Tanuló volt összesen 1325, a mult évinél kevesebb 64-
gyel. A n.-körösi tanitóképezdéhez rendes tanárul meg-
választatott e gyűlésen L o s o n z y L á s z 1 ó ur, Skotiá-
ból hazatért akadémikus. Komoly megfontolást igénylő 
tárgya lesz közgyűlésünknek a k e c s k e m é t i j o g 
akadémia ügye is, mely fölött szintén ott lebeg a damoc-
lesi kard az uj törv.-cikk alakjában, de ezúttal még 
elodáztatott, a fentartó testületnek, a kecskeméti ref. 
egyháznak lévén feladata és joga erre nézve első sorban 
nyilatkozni. 

A középtanodákra vonatkozó javaslatok folytán el-
határoztatott, hogy ezentúl ez é r e t t s é g i b i z o n y í t -
v á n y o K magyar nyelven állitandók ki, csak kivételesen, 
csak az illető ifjú kérelmére latin nyelven; továbbá hogy 
jövőre a pesti theolog. tanintézet részéről is adassék ki 
évi tudósítás. A népiskolákról szóló jelentés közlését jövő 
számunkra hagytuk. 

Kellemes meglepetést okozott a közgyűlésnek a pesti 
t e h o l o g i a i i n t é z e t igazgató-választmányának jelen-
tése, mely választmány a mult évi közgyűlés által meg-
bízatott, hogy a jelen gyűlésre tegyen a pesti theolog. 
intézet anyagi és szellemi állapotáról, mutatkozó hiányai-



ról és szükségeiről jelentést. Ezen jelentés szerint a ne-
vezett intézet vagyona, mely 1858-ban 15,000 írtból ál-
lott, jelenleg föld- és házbirtokban, kötvényekben alapít-
ványokban, papírokban, takar.-pénztári könyvekben mint-
egy kétszázezer frtot tesz: ezen kivül birtokában van az 
intézet egy 20,000 kötetet számláló könyvtárnak, mely-
nek főalkatrészét a nagybecsű, 21,000 fton vásárolt Ráday-
féle könyvtár képezi. Mely könyvtárhoz a választmány 
javaslata szerint a közelebbi közgyűlésen, a melyre majd 
püspök ur a fentebbi összegekre vonatkozó részletes 
számadásit is előterjesztendi, egy rendes könyvtárnok 
lesz. választandó. Mondanom sem kell, hogy a közgyűlés, 
öröme mellett hálás köszönetét is sietett kifejezni Török 
P. püspök ur irányában, ki ezen intézetnek ily módeni 
megalapítása, csüggedetlen kitartása, buzgósága által ma-
gának maradandó nevet szerzett. Az intézet szellemi ol-
dalára vonatkozó jelentésből kitűnt, hogy az intézetnek 
volt a mult iskolai évben 41, a folyó év első felében 36 
növendéke, kik 3 rendes 5 segéd és egy egyetemi tanár 
vezetése alatt képeztettek a megállapított tanterv szerint, 
hetenkint osztályonként 25 - 28 órai előadásban részesülve. 
Feltűnőbb hanyagság vagy botrányos viselet egész 
éven át nem fordult elő, ugy hogy alig kellett egy-két 
növendéket kötelességeik pontos teljesítésére tanárszékileg 
figyelmeztetni, komolyabb büntetéssel fenyíteni pedig 
egyet sem. Tanulási szorgalma felöl a növendékeknek 
tanúskodik az osztályzati táblázat, mely szerint a mult 
iskol. évben csupán két növendék kapott egy-egy tan-
tárgyból gyenge osztályzatot; mig másfelől volt osztály 
melyben a növendékeknek több mint fele minden tan-
tárgyból kitűnő osztályzatot nyert. 

Volt azonban ugyancsak ez alkalommal, midőn a 
theolog. intézet ügye forgott szőnyegen, egy nem kelle-
mes meglepetés is. Nevezetesen Szilády Áron, Munkácsi 
Sándor, Konct Imre, Alföldi Sándor, Csekey István, Bá-
thory Dániel, Gaál Lajos, és Dömény József esperes és e. 
megyei képviselő urak aláírásával következő két rendbeli 
indítvány nyújtatott be: a.) utasítsa az egyh.-kerületi köz-
gyűlés a dogmatica tanárát, hogy egyfelől tartsa' ezentúl 
is hivatásának a theolog. tudományok körében felmerülő 
ujabb eszméket, elveket, irányokat, s előhaladási mozza-
natokat tanítványaival a tudományosság józan és tapin-
tatos módszere szerint időről időre megismertetni, más 
részről azonban kellő gondot fordítson a reform, egyház 
hittanának rendszeres és a tanfolyam alatt bevégzendő előa-
dására b.) mondja ki a közgyűlés annak szükségét, hogy a 
theol. intézetben a gyakorlati paptan tanszéke minél előbb 
egy a gyakorlati papság terén működött, [s egyéb tekin-
tetben is képzett s alkalmas egyénnel töltessék be. — 
Ártatlannak látszik ugyan mindkét indítvány, annyival is 
inkább, mert köztudomásu dolog, s superintendens ur is 
kijelentette, hogy a theol. intézethez még egy rendes ta-
nár választása egető szükség; de a ki a körülményekkel 
közelebbről ismerős, az könnyen megérezhette az ezen in-
dítványokban rejlő fulánkot ; azért is az illető tanári kar 
kérelme folytán egy bizottság küldetett ki, hogy a theo-

log. tanintézet szeliomi oldaláról, jelesen a reform, egy-
ház tanrendszerének és a gyakorlati theologiának tanít-
tatására nézve a közelebb tartandó gyűlésre jelentést 
tegyen. 

A dunamelléki ref. tanári g y á m e g y l e t képvise-
leti gyűlésének évi jelentése, mint egyébkor, ugy most is 
örömmel vétetett tudomásul. Hetedfél évi fennállása után 
ma már .17,797 fr. 74 krnyi vagyona van. Segélyt ad je-
lenleg 5 egyénnek illetőleg családnak ; háromnak200—200 
kettőnek 100 —100 forintjával, összesen 800 ftot. Nem 
hiányoztak a mi gyűlésünkről sem a katholikus lelkészek 
által elkövetett sérelmek miatt emelt, s részben okmá-
nyokkal felszerelt panaszok; majd a lelkészi fizetést le-
jebb szállítani, illetőleg ideiglenesen saját céljaira fordítani 
óhajtó egy-két egyháznak fölterjesztett, de meg nem hall-
gatott kérelemlevelei. Több más kisebb nagyobb ügyek 
elintézése után a közgyűlés junius 4-én bezáratott. F. 

Pilis, jun. 3-án. 

A pilisi ag. h. ev. egyház templomának oltárát, 
báró N y á r y A n t a l volt koronaőr és v. b. t. tanácsos 
ur Ó Nagyméltóságának, mint boldogult fia, báró Nyáry 
Alfons végrendelete kegyeletes végrehajtójának szívességé-
ből, egy valódi műbecscsel biró oltárkép díszíti. Az oly 
nagy reményekre jogosított, de ifjúsága viruló szakában 
elhunyt közös hadseregbeli huszárkapitány Nyáry Alfons 
báró — nemes gondolkozásának fényes jelét adta, midőn 
élete végperczeiben azon óhaját fejezte ki — hogy hátra-
hagyott vagyonából egyrészről a hontmegye bagonyai 
ág. h. ev. egyház részére, másrészről a pestmegye-pilisi 
ág. h. ev. egyház számára — egy-egy díszes oltárkép 
készíttessék. Amott születése — itt öröknyugalmának 
helye iránt kívánta ez által kegyeletes megemlékezésének 
jelét adni. 

Ezen oltárképek egyike az, mely mult f. évi május 
30 kán a pilisi ev. egyház presbyteriumának kózbesittetett. 

Rafael — Jézus megdicsőülésének sikerült másola-
ta került ki e képben hazánk egyik jeles képírójának 
művészi kezeiből, s a mintegy 500 ft értékű mű által 
templomunk oltára lélek emelő díszben tündököl. 

A helybeli lelkész május 31-én Szt. Háromság 
Vasárnapján mutatta be e képet a nagyszámú templomi 
közönségnek, magyarázó szavakkal kisérvén ezen ábra 
jelentésének Máté XVII. részében tartalmazott szövegét, 
s melegen buzdítván híveit a megdicsőült báró emlékének 
kegyeletes megőrzésére s az annyi jótékonyságairól ismert 
b. Nyáry család iránt tanúsítandó tisztelet és hála — 
átérzésére. 

Minél ritkábbak az Önzés e korában az Ur oltárára 
hozott nagylelkű áldozatok példái, annál örömestebb 
jegyezzük ezt fel s hozzuk a t. közönság tudomására. 

A jótettek gazdag jutalmazója adjon az üdvözült 
bárónak örök nyugalmat az egekben, családjának élő 
tagjaira pedig áraszsza kegyelmének bőséges adományait. 

S á r k á n y S á m u e l , 
lelkész. 



Püspökválasztás s a dunántul i evang. reform, egy-
házkerület képviseleti gyűlése Pápán, junius 1. 

s következő napjain. 

Eljött tehát végre a nagy nap, s a püspökválasztás 
a begyült szavazatok felbontásával befejezett ténynyé vált; 
az ügy, mely néhány hó óta izgalomban tartá nálunk a 
kedélyeket, ezzel véget ért vagyis a végkifejlés stádiu-
mába lépett. Az egyházkerületi gyűlés illetékes tagjai, 
az egyházmegyék kormányelnökei s választott képviselői 
már vasárnap nagy számmal voltak láthatók Pápa város 
utcáin; előre jelezve mintegy a következő nap nagy 
horderejű egyházkormányzati tényét: a megválasztott uj 
püspök ünnepélyes székfoglalását. 

A gyiilés hétfőn, junius 1. napján, nyilt meg a fő-
tanoda nagy termében N a g y J á n o s barsi esp. és T i-
s z a K á l m á n főgondnok urak elnöklete alatt. A diszes 
termet az érdeklődő hitrokonok sokasága zsúfolásig meg-
töltötte. Az egyházi elnök buzgó imában kérte az ég 
segedelmét, s T i s z a K á l m á n a gyűlést rövid üd-
vözlő beszéddel megnyitottnak nyilvánította. A gyiilés 
közérdekű s históriai értékkel biró tárgyai ezek : 

1. Olvastatott a T i s z a K á l m á n elnöklete 
alatt működött szavazatbontó küldöttség jelentése a 
melyből kitűnt, hogy a begyült törvényes szavazatok kö-
zül, L i s z k a y J ó z s e f pápai lelkész 132, P a p 
G á b o r vilonyai lelkész s egyházkerületi főjegyző pedig 
154 szavazatot kapott; és igy 22 szavazattobséggel P a p 
G á b o r választatott meg a dunántuli reform, egyházke-
rület superintendensi kormányelnökének. Ez alkalommal 
egy küldöttség hivta meg az uj püspököt széke elfogla-
lására ; ki is a gyűlés teremben kitörő éljenzések közt 
megjelenvén, T i s z a K á l m á n által rövid, de velős 
szónoklattal üdvözöltetett, s a gyülekezet harsány éljenei 
közt mondotta el székfoglaló beszédét, A beszéd s z e 1-
l e m é r ő l s i r á n y á r ó l bővebben ezúttal már csak azért 
sem szólok, mert az nyomtatásbau is meg fog jelenni; 
megjegyzem mégis, hogy e beszéd, a superintendens saját 
kijelentése szerint is, p r o g r a m m b e s z é d n e k egy-
á l t a l á b a n nem tekinthető ; általánosságban szól ez a 
püspök hivatásáról s a viszony s törvényes kapcsolatról, 
melyben a protestantismus alkotmányos elvei szerint, 
kormányzóknak s kormányzottaknak s/ükségképen állniok 
kell; elmondja, hogy a püspöknek a legválságosabb idők-
ben is magasan kell lengetni-e a protestantismus lobogóját, 
melyre jelszóul azon s z a b a d s á g van felirva, mely 
épen k o r l á t á b a n találja a maga legfőbb biztosíté-
kát. Rámutat a presbyteri kormányrendszer azon előnyére, 
mely a világi elemet is felveszi népképviseleti alapon a 
kormányzat keretébe, s a püspökökkel a főgondnokok ís 
megosztoznak az egyházi közigazgatás terheiben. 

Hangsúlyozta a választott főpap a protestáns püs-
pök áilását, melynek az egyszerűség krisztusi jellege ké-
pezi legfőbb nimbuszát; de azért, úgymond, a szegény-
ség mellett is lehetünk függetlenek ; mert ki volt szegé-
nyebb mint Jézus, s ki volt mégis függetlenebb mint 

ő. Tagadhatatlanul ez volt a tartalom s külalak tekinte-
tében egyaránt jeles beszéd fénypontja. Az ünnepélyes 
beiktatás Révkomáromban, szeptember hó elején, nyuga-
lomba lépett püspökünk által fog megtartatni, melyre e 
testvér ref. és evang. egyházkerületek képviselői is test-
véri bizalommal fognak meghivatni. 

Estve a Griff-fogadóban diszlakoma volt, hol a lel-
kes pohárköszöntések sem hiányoztak; itt természetesen 
F e k e t é n e k , a pohárköszöntés geniális mesterének, 
jutott az oroszlánrész. A főtanodai ifjúság öszhangzatos 
énekkarral tisztelte meg a püspököt éji 10 órakor; a 
holdfény világította ábrándos esti szürkületben meghatón 
zengett az éji dal, s a senior lelkes beszédet intézett a 
főpásztorhoz; ki erre ismét igen csinos kerekded beszéd-
ben válaszolt, intvén az iíiakat a j e 1 1 e m m e 1 páro-
sult tudományos búvárkodásra, hogy a protestáns tanin-
tézetek missiójához hiven, a k u 1 t u r a áldásai végre 
valahára nálunk is meghonosuljanak, a szabadság eszméi 
megvalósuljanak. Ezzel az első nap ünnepélyes tényei vé-
get értek. 

2. Egy házkerületi egyházi aljegyzőnek szavazatok 
többségével Y á l i L a j o s komáromi esperes választatot 
meg; a pénztárnokságra pedig, mint relatív többséget 
nyeltek, K i s G á b o r esperes és tatai lelkssz, és 
S z ű c s J á n o s enyéngi lelkész újra kijelöltettek; a 
szavazás a főjegyzőségre szintén elrendeltetett. 

3. Hat ifjú lelkészatyafi kielégítő sikerrel tett vizsga 
után a lelkészi pályára az uj püspök által kedden reggel 
ünnepélyesen felavattatott. Ez egyszerű egyházi cselek-
ményt a hivek gyülekezete most is szokott buzgó figye-
lemmel kisérte végig; az ifjúsági énekkar Összhangzatos 
alkalmi darabokat zengett; püspökünk pedig ragyogó kép-
ben tüntette fel a lelkészi pálya fény- és árnyoldalait. — 
Hat segédlelkész! megdöbbentő kevés szám, s Pesten is 
csak 12 ifjú bocsáttatott a vizsgára. Ha a szeLt. Sión 
vándormadarai igy hagyogatják el a szentelt berkeket, 
nem tudom mi lesz belőlünk. Adjatok már f e j e t , kon-
ventet ennek a beteg organismusnak, hadd tervezzen, 
hadd gondoljon ki valami o k o s a t ; hadd idézze fel a 
jobblét bájos tavaszát, hogy visszatérjenek az elszéledt 
pásztorok ; tömörüljön az oszladozó nyáj s miveljünk 
már mi is valamit a nagy isten dicsőségére . . . 

4. Az államsegély ismét kiosztatott, melyből éven-
kint 8000 frt. illeti aránylagosan a mi egyházkerületün-
ket, és a mely, ha évenkint tőkésittetett volna, négy éven 
keresztül ma már szép összeggel, 32,000 forinttal ren-
delkezhetnénk. Igy pedig a fillérekkel segélyezett egyházak 
szépen elköltötték segélyjutalékaikat; a nyomorúság 
Szaharája elnyelte az apró patakocskákon levezetett te-
kintélyes nagy folyamot. Eu nem tudom, mi a bajunk, 
hogy a mai kor maradandó nagy arányú alkotásokra 
egyáltalában nem képes. Mi hangsúlyoztuk már évekkel 
ez előtt, hogy az államsegély összege alamizsnaképen 
ne forgácsoltassók el; kiáltottuk mi is, hogy videant con-
sules, de szavunk pusztában hangzott el; pedig e segély 
még, csak arányosan is alig osztatott el az egyházkerület 



szűkölködő egyházai között. Lélekarány szerint állítván 
fel a jutalékkulcsot, vaii egyházmegye, mely például 
2660 frt. illetéke helyett 4050 frtot is kapott; van 
olyan is, mely 5368 frt. helyett 7600 frtot eszközölt ki 
ügyesen magának ; viszont vannak egyházmegyék, melyek 
közül némelyik 921 frt. helyett 200-t ; 1364 frt. helyett 
7()0-t, 4680 helyett 3250 frtot alig tudott elvinni ma-
gának. Mindezeket csak azért hozzuk fel, hogy az állam-
segély tőkésítésének s az egyházi domestika alapjának 
érdekében szavunkat ismét felemeljük ; egyházunk tátongó 
sebeire rámutassunk; hogy lássák át már végre vezérfér-
fiaink, miszerint ; „Deficiente pecunia, deficit omine." 

5. J o g a k a d é m i a . A királyi jogakadémiák le-
endő szervezése tárgyában kibocsátott, s az elnökség ut-
ján eg)házkerülettinkhöz is megküldött miniszteri intéz-
mények felolvasása, élénk eszmecserére, érdekes indítványok 
tételére, általában a nézetek és vélemények e téreni 
tisztázására szolgáltatott itt is alkalmat. Méregettük mi 
is erőnket; megnéztük, quid valeant humeri, quid ferre 
recusent; de egyszersmind mint Ő r s z ó z a t , mint v i-
l á g l ó p h á r ó s z emelkedett fel az aggodalmak tenge-
rén azon férfias s minden áldozatra kész, ö n e l h a t á r o -
z á s, miszerint igenis k o m o l y a n a k a r j u k , hogy 
legyen az ország területén p r o t e s t á n s j o g a k a d é -
m i a ; melyet, miután magában mindenik egyházkerület 
e célra nagyon is gyenge, a magyarhoni protestáns egy-
házkerületeknek egyesült erővel kell fenntartaniok. Szét-
forgácsolva , fractiókra törve, igen is, hogy gyengék va-
gyunk, de az egyesülés varázskeze felnyitja a vak Sámson 
szemeit; s van-e magyar protestáns ember e hazában, 
ki e szent czól kivetelére kész szívvel ne egyesülne ? 
Vérrel szerzett szabadságunk most nem forog veszélyben, 
B o c s k a i , B e t h l e n hamvai e részből csendesen pi-
henhetnek : hanem arról van szó, hogy legyenek protes-
táns jogakad^miáink; vagy legalább legyen e g y , mely-
ben az ifjak a jogi képzettség minél nagyobb mérvét 
megszerezhessék ; mindenek felett pedig szert tegyenek 
azon éltető szellemre, mely a törvénycikkelyek s para-
graphusok kopogó csontvázába az é l e t . l e l k é t leheli 
s ifjaink szellemét mózesi, illyési, péteri szent tűzzel, olaj-
jal keni meg. Ha a protestantismus világmissióját az 
á t a l a k u l á s ezen mozgalmas korszakában ignoráljuk ; 
ha t e n n i , á l d o z n i nem akarunk: a protestántismus 
diadalmakra vezatő fegyverzetéből egyik leghatalmasabb 
fegyverünkről mondottunk le ; minket azonban a gyűlé-
sünkön domináló szellem a legszebb reményekre jogosít; 
e nap a legszebb lapját képezendi egyházkerületünk év-
könyveinek. A. prot. jogakadémiák létkérdésében lelkes 
beszédeket tartottak: Antal Gibor, ki azon ajánlatot 
tette, hogy az akárhol állítandó prot. jogakadémiára, mig 
él évenkint 50 frtot fog adni; Szilágyi József Körösi, 
Sándor, Kis János tanárok ; László József, Kacsóh Lajos, 
Fogthüy Dénes, Pereszlényi János, Nagyvasvári Sándor 
lelkészek és képviselők. 

Határozat. Küldöttség neveztetett ki a létező jogi 
alapítványok megvizsgálása és a végett, hogy e küldött-

ség a felállítandó prot. jogakadémia érdekében a magyarhoni 
reformált és evangelikus egyházkerületeket a cél létesítése 
szempontjábóli csatlakozás s egyesülésre hivja fel ; a teen-
dők iránt módozatokat dolgozzon ki és állapítson meg ; 
s emelje ki a testvér egyházkerületek előtt azt is, hogy 
komoly szándékunk s elhatározott férfias akaratunk az 
5 reform, egyházkerülettel egyesülve e g y — az evang. 
egyházkerületekkel egyesülve pedig a mit inkább óhaj 
íanánk k é t p r o t . j o g a k a d é m i a f e l á l l í -
t á s a ; a jogakadémiák helyisége az országterületi s ' in -
terconfessionalis viszonyok tekintetbevételével későbben 
lenne megállapítandó. 

Egy p r o t . t a n á r k é p e z d é n o k e g y e -
s ü l t erőveli állítása is indítványba tétetett s pártolta-
tott, s kifejezést nyert azon óhaj, vajha az e g y e s ü l t 
magyar protestantismus egy p r o t . u n i v e r s i t á s t 
Pesten, képes lenne valahára elővarázsolni. Faxit Deus! 
Nem nyomhatjuk vissza azon gondolatunkat, mely a jog-
akadémia nagy horderejű kérdése fölött megindult eszme-
csere folyamán ónsulylyal nehezedett lelkünkre, ily 
egyetemes egyház-társadalmi kérdésekben mily szükséges 
volna a k o n v e n t , mely magát az evang. k o n v e n t-
t e 1 érintkezésbe tenné, s a részekre élónkitőleg ható 
egyetemes működésével egyháztársadalmi kárdéseinket 
óhajtott mogoldáshoz vezérelné ? ! 

Különben hiszszük, hogy a protestáns jogakadémia 
állításának s e g y e s ü l t e r ő v e l fenntartásának eszmé-
jét a testvér kerületek is pártolni fogják ; s a konfessio-
nalis. separatisticus tendentiák fojtó légköréből magokat 
kiszabadítva, igyekeznek feljutni a valódi, prot. catholi-
cismus azon vidám magaslatára, melynek zászlóját 
C l a r k é J a m e s F r e e m á n lengeti, s mely a ke-
gyesség világujitó tényeiben talál kiapadhatatlan erőfor-
rást ujabb-ujabb alkotásokra. Adja isten, hogy a Komá-
romban tartandó őszi gyűlésen, s midőn hitünk szerint 
egyházunk kiválóbb férfiai együtt lesznek, már alapköveit 
rakhassuk le egy nagy missióra hivatott magyar prot. 
jogi akadémiának ! ! ! 

6. A védtörvénynek a korosztályok megállapítására 
s tettleges állományban levő katonák nősülhetésóre .vo-
natkozó minden cikkelyei és határozmányai összeszedetni 
s kinyomatni fognak, hogy legyen a lelkészek kezében egy 
biztos kalauz mindenkor; b i z t o s és v i l á g o s , mert 
tagadhatatlan, hogy a miniszteri osztályok szövegezései 
sokszor oly homályosok, hogy azok valódi értelmébe be-
hatolni alig lehet. — Kérünk egy kis egészséges magyar 
s t í l u s t , melyet mindenki megért; s ne feszíttessék 
egészséges magyar nyelvezetünk minduntalan a gernnnismus 
keresztfájára, 

7. A pápai collegium már régebben eladott ré-
szére nézve az egyházkerület ós a pápai ref. egyházköz-
ség közt a kivánt szerződés létrejött; s Liszkay József, 
mint annak egyik tényezője, méltó elismerést vivott ki 
magának. — A mocsai tanitó ügyében a tatai egyház-
megye consistoriumának Nagy Igmándon 1873. okt. 
23-kán hozott s h i v a t a l v e s z t é s s e l sújtó kemény 



ítélete az egyházkerület által megsemmisíttetett, s Zeke 
Vince a mocsai tanítóságban megfeddés mellett megerő-
síttetett. A győri ref. egyház káplánsági kérvénye a sok 
e l l e n k e z ő dacára is diadalt aratott. 

8. Végül, elhunyt Huszár Pongrácz helyébe egy is-
kolai főgondnok választása is határozatba ment, azon 
módositványnyal, hogy ennekutár;a a v i l á g i gondnok 
mellé e g y h á z i gondnok is választatik, kinek feladata 
lesz, főiskolánkban főképen, a tudományos szellemi felü-
gyeletet gyakorolni. Óhajtjuk, hogy a választások közjóra 
fejlő eredménynyel sikerüljenek ! 

PERESZLÉNYI JÁNOS. 

Helyreigazítása a vértesaljai egyházmegyei 
közgyűlésről e lap 21 ik számában, meg jelent 

hibás tudósításnak. 

Az egyházmegyei gyűlésekről időnként közlött tudó-
sítások kétféle alakban szoktak megjelenni e lapok ha-
sábjain. Egyik közlő csak egyszerűen elősorolja a hozott 
határozatokat, vagy azok közül csak a nevezetesebbeket, 
az egyetemes egyházat érdeklőket, a nélkül hogy egyéni 
véleményét nyilvánítaná bármely határozatra. A másik 
inkább csak némely határozatokat említ meg, azon célból, 
hogy felettök Ítéletet mondhasson. Bármelyik módot vá-
laszsza is valaki e kettő közül, szerintem hasznos szolgá-
latot tesz a közügynek. A ki csak egyszerűen elősorolja a 
határozatokat, alig eshetik azon hibába, hogy meg nem 
történt dolgokat írjon, mig az utóbbi módot követők alig 
lehetnek mentek a tévedéstől, de helyre igazíttatván, az 
olvasó közönség minden esetben tudomására jut az igaz-
ságnak. 

Ez utóbbi módot követé a vértesaljai egyh. m. köz-
gyűléséről tudósítást küldött Szabadszállási, kinek sok té-
ves közleményét helyreigazítani az igazság érdekében szük-
ségesnek tartottam. 

Azt állítja közlő ur, hogy az esperesijelentés- beve-
zetése ? tárgyhoz nem tartozókat foglal magában. Mi a 
célja az esperesi évi jelentésnek? Az, hogy a közönségnek 
tudomására hozza az egyházmegye anyagi, szellemi er-
kölcsi állapotának egy évi emelkedését vagy hanyatlását. 
A bevezető szavakban azt sorolván elő esperesünk hogy a 
vallásosság hanyatlása s ferde eszmék terjedése jutván el 
hozzá, aggódva indult esperesi szemle után. 

„Aggodalmaim azonban a mint több-több, felügye-
letem alá bizott gyülekezeteinket áldás kivánatimmal ha-
gyám el, oszlani kezdettek, szemle-utam bevégzésére pe-
dig teljesen elenyésztek." 

„A nihilismushoz vezető modern eszméknek még 
csak csiráira sem találtam." 

„Ha a vallás iránt egyes közönyösek vannak is, a 
nagy egész vallása iránt buzgó, a hol szükségesnek látja, 
még a mostani sújtó anyagi viszonyok között is az egyház s 
ettől elválhatatlan kapcsolatban álló iskola iránt áldozat-
kész, sőt egyben kitűnő gazdag: a b é k é b e n . " 

Ez Örvendetes tudósítást jegyzőkönyvileg közhírré 
tenni nem tartotta egyházmegyénk — talán 2 egyén ki-
vételével — fölöslegesnek. 

Azt állítja továbbá közlő hogy e g y h á z m e g y é n k -
b e n a s z e m é ly es k e d é s m i n d i n k á b b t e r j e d , 
s a c o l l e g i a l i t á s v e s z . Én ezzel ellenkezőleg azt 
tapasztaltam, hogy ezelőtt 15 évvel — mert ennyi ideje 
mióta az egyházmegyét ismerem — sem volt több 2 vagy 
3 egyén, ki a személyeskedésben gyönyörködött, ma sem 
megy többre azok száma. A régiek megunták, vagy ki-
dűltek, ujak állottak helyökbe, s ha a mostaniak is meg-
unják, mások állanak helyökbe. Ez azt hiszem másutt is 
igy van, s igy lesz mindaddig, mig az isteni gondviselés 
jónak látja az evangelium hirdetésére nem angyalokat, 
hanem embereket venni föl. A collegiálitást sem tette 
még semmivé azon egypár lelkészatyafi, k ik—nem tudom 
mi okból — nem találnak méltó barátokat lelkésztársaik 
között. 

A szabadság s szabadelvüség mindég meg volt magyar 
ref. egyházi tes" ületeinknól, minden kivétel nélkül, dacára 
annak, hogy mindég akadtak olyanok, kik kizárólagosan 
magoknak tulajdonították azt. Az ujabb eszméknek nagyon 
természetes hogy nem lehettek a régibb időben harcosai, 
valamint ma még senki sem küzd oly eszmékért, melyek 
jövőben fognak támadni. 

A közlő által említett azon eseményről, mintha es-
peres ur Y2 órai szemle után k i t ű n ő n e k d e c i a r á i t 
volna v a l a m e l y i s k o l á t , m e l y f e l e t t az i s k o -
l a f e l ü g y e l ő k 2 i z b e n i s z o r o s v i z s g á l a t után 
rosz ítéletet mondottak, közlőn kivül talán más nem hal-
lott senki, legalább j.-könyvünkben ilyennek semmi nyo-
ma nincs 

Törvényszékeink épen olyan zártak mint az esküdt-
széki nyilvános tárgyalások. A folyamodások nyilvános 
ülésben olvastatnak föl, a felek nyilvános ülésben adják 
elő védelmeiket, s csak a tanácskozás és itéletmondás 
nem nyilvános, de az ítélet kihirdetése ismét nyilvánosan 
történik. Hogy ezen eljárás s a róm. kath.-nál levő biblia 
között mi hasonlat van azt nem tudom. 

Végre még azt emlitem meg, hogy az Sz. ur által fity-
mált 2 rendb?li Ítélete egyhm. törvényszékünknek' az egy-
házkerületi törvényszék által helyesnek mondatott ki. 

Ennyit kívántam az igazság érdekében elmondani. 
B á t h o r y D á n i e l . 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A királyné ő felsége, a belügyministernek Ráth 
főpolgármesterhez intézett leirata szerint, elfogadta a városi 
árvaleányház 17 árva növendéke által elkészített és a bécsi 
közkiállitáson is kiállítva volt gyermekruhanem üt. A királyné 
3 növendékek mindegyikét megajándékozta egy arany-
kereszttel, mely ajándékokat a főpolgármesterhez küldte, 
hogy az árvaleányok között oszsza ki. 



* J ó t é k o n y a l ap í tvány . H o r v á t h J . nagy-becs-
kereki őrmester 12,000 forintot tevő vagyona felét az ara-
di lutheránus egyházközségnek hagyta. Horváthnak né-
hány hét előtt meghalt a leánya Uj-Aradon és e veszteséget 
annyira szivére vette, hogy bánatában agyonlőtte magát. 

* A b a l a t o n - f ü r e d i szere te t t láz , melynek a ma-
gyarországi kolerainségesek javára Sveiczban gyűjtött 
összegekből alig pár hóval ezelőtt 500 frt. jutott, nemrég 
a Zürich és Glarus megyékben begyült összegből Keller 
budapesti sveiczi konzul utján m i n t a „Z. K."-ben olvase 
suk, ujabb 2000 franknyi adományban részesült. 

* Az ó katliolikusok a fiilgyónásról. Az ó-
katholikus synodus, mely a mult héten Bonnban ülésezett, 
az úgynevezett fülgyónásra vonatkozólag egy 13 pontból 
álló nyilatkozatot fogadott el. A synodus állását e kér-
désben, az utolsó pontban foglalja össze, mely következő-
leg hangzik: „Igen érthető, hogy a borzasztó visszaélésj 

mely a fülgyónás intézményével sokszorosan elkövettetett, 
széles körökben ellenszenvet, sőt annak teljes megszünte-
tése iránt óhajt keltett. Az ilyen teljes megszüntetés 
azonban, ha magában véve megengedhető volna is, nem 
lenne igazolható, minthogy a gyónási intézmény a valódi 
erkölcsiséget előmozditó kezelésre képes, és nevezetesen 
a különös gyónás sokakra nézve a vigasz és a megnyug-
tatás forrását képezi. A valódi egyházi reform által az, 
a mi reformálható, nem megszüntetendő, hanem a kinö-
vésektől és visszaélésektől megtisztítandó, a keresztyén 
és katholikus alapra visszavezetendő és a jelenkor vallási 
szükségleteinek megfelelőleg kiképezendő. E szükségletek 
az egyesek egyéniségéhez és viszonyaihoz képest külön-
bözők." Ezen állásponthoz képest a synodus a bűnbánat 
szentségét igen nagy erkölcsi jelentőségű malaszteszköz-
nek tekinti, határozottan elveti azonban a gyónási kény-
szert és az évi gyónás és áldozás elmulasztására szabott 
egyházi büntetéseket. A gyónás szükséges vagy tanácsos 
voltának eldöntése lényegesen az egyesek megítélésére 
bízandó. A gyónás módját szintén az egyes belátása ha-
tározza meg. A külön gyónásra csak azokra nézve áll 
fenn vallási kötelezettség, kik annak tudatával bírnak, 
hogy valamely bün által az isteni malasztot elvesztették. 
A gyónó nem kötelezhető arra, hogy gyóntatójától tanácsot 
is kérjen. Általában a papok utasíttatnak, hogy mindent 
kerüljenek, a mi a személyes és családi viszonyokba való 
beavatkozás színét viselné. A nyilvános istentisztelet terén 
életbeléptetendü reformokkal összefüggőleg közös bűnbánó 
istentisztelet általános gyónással, mint a közös áldozásra 
való előkészület fog behozatni. 

* Báze l egyik nagy hirü s nagy érdemű tanára H a-
g e n b a c h , Fr. Kár. kit hazai protest. közönségünk is ré-
szint a nálunk is eléggé elterjedt eredeti müveiből, részint 
magyar nyelvre lefordított s kiadott theolog encyelopaediája 
után ismert, a közelebbi napokban meghalt. A boldogult 
iránt való mély tiszteletünknek s kegyeletünknek sietni 
fogunk mielőbb e most bevégződött hasznos s áldápdus 
étet bővebb ismertetése által kifejezést adni. 

* A szadai ref . egyház melyben a lelkész válasz-

tást a pesti ref. egyh.-megye közelebbi közgyűlése elna-
polta, minthogy a volt lelkészi dijlevél nem biztosított 
1200 ftot, közelebb a lelkészi fizetést ezen összegig fele-
melte, s ezen dijlevélre C s i l l ó r y L a j o s seg. leik. urat 
rendes lelkészül meg is választotta. 

* A m u l t év vége felé felhívta a n.-kőrösi és kecske-
méti reform, lyceumok tanárikara a kerületbeli iskolák 
összes tanárikarát egy kerületi tanár-egylet és egy havi 
szakközlöny alapítására. A nyilatkozások véleményünk 
szerint eddig már beérkezhettek, — kérdezzük ennél fogva 
tisztelettel az indítványozóktól, miben áll már ezen ala-
kulandó egylet s a megindítani célzott szakközlöny 
ügye? teszünk-e már e tekintetben is valamit, vagy pedig 
még most is a társulások e korszakában — megérjük a 
csendes és nyilvánosság elé alig jutó munkálkodás áldott 
kényelmességével? Mielébb választ kér a reform, gymná-
zium tanári kara. Szíves üdvözlettel Gyönkön jun. 4. 1874. 
Bocsor Lajos. 

ADAKOZÁSOK. 
Nagytiszteletü szerkesztő ur ! Szerencsétlen ügyem-

nek oly lelkes felkarolásáért, ajánlásáért, mely a „Protest. 
Egyh. Isk. Lapok" 20-ik számában adakozásra, segélye-
zésre felhívó soraiból kitűnik — arra erdemetlen voltom 
megismerésével forróköszönetet mondva: az előttem isme-
retlen tudósító iránti szives elismerésem, méltánylásom 
mellett, bátor vagyok ezen szavaira: a z i l l e t ő e s -
p e r e s u r á l t a l k i b o c s á t o t t í v e k e n a l i g 
g y ű l t 25—30 forint, megjegyezni s a komárommegyei 
lelkészi kar igazolásául nyíltan kimondani : miszerint máj. 
28-ik napjáig, — amikor tartatott a komáromvidéki egy-
házmegye tavaszi közgyűlése, a kibocsátott három rendbeli 
íveken a következő mennyiségű segély gyűlt be, s kézbe-
sittetett nékem a nagytiszt, esperes ur segédje á l ta l : 
lelkésznek 51 frt 93 kr., tanítónak 32 frt 43 kr. osztr. é. 
Ezenkívül a hetényi lelkész tiszt. Kovács Lajos ur, részint 
az egyháztagok, részint a maga saját adományából kéz-
besített nekem a msgam részére 12 frt, a tanító részére 
8 frt, az egyház részére 6 fit G1 krt, mind osztr. ó.-ben 
Ismét a rév-komáromi egyházban köröztetett segélygyüjtő 
íven gyűlt a kisujfalusi lelkész számára 16 frt 70 kr, 
tanitó részére 9 frt. Ugvanez alkalommal felső-gelsi lelkész 
nt. Veres István ur különösen az egyház részére a nevezett 
egyházban gyűlt 3 forintot kézbesített nékem. 

Mely összeg nemcsak az én reményemet messze felül-
haladja, hanem a mai pénzszük időben épen nem kicsi-
nyelhető szép áldozatra mutat, s azt bizonyítja, hogy az 
evangeliomi szeretet lelke él ós munkás. 

Mint nagytiszteletüségednek, akképen mindazoknak, 
kik nehéz sorsomban részt vesznek, azt legcsekélyebb 
adományokkal is enyhíteni, könnyíteni szíveskedtek, szíves-
kednek, szives köszönetet mondva, reájok isten védő áldó 
kegyelmét kérve; hosszura telt levélírásomért engedelmet 
kérve, mély tisztelettel maradok, Kisujfalun 

K o v á c s József, h. hitv. lelkész. 

Szerkesztői mondanivalók. 
A héten jött adakozásokat jövő számunk hozandja. 



775 " 6 

H I R D E T fi S E k . 

A máramaros-szigetí h. h. egyliáz kebelében a kántor-orgonista leánytanitói állomás megürülvén, 
betöltése vegeti pályázat hirdettetik. 

Az évi járulék következő: 1-ör. Szabad lakás, pince, hozzátartozó melléképületekkel, nagy gyü-
mölcsös ós veteményes kerttel. 2 or. Készpénz 400 o. ó. frt. 3-or. Taiidij az I—III . osztálybeliektói 
egyenkint, 1 frt, a IV—VI ik osztálybeliektől 2 frt. A tanulók száma 70 — 80. A szegény tanulók tan-
díj-ment. seK. 4-er. Minden tanulótól egy szekér fa, vagy e helyett 2 frt. váltságdíj, melyből a tanter-
met is füttetni köteles. 5-ör. Egy 6—8 szekér szénát termő khs<aló használata. 6-or. A coofirmálandó 
leányi,övendékektől egjenként 1 frt . 7-er. Éueks/óvali temetésért 50 kr., ima és halotti tuiitássali teme 
tésért 1 frt. 

A kötelességek következők: a leánynövendékek tanítása, a templomban az ének vezetése, az or-
gona elkészülte után orgonázás, — továbbá temetés. 

A pályázók az orgonázásbani jártasság és az éneklésen kivül tanítói képességeiket igazoló bizo-
nyítványaikkal kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi augusztus 1 napjáig nt. Szarka József lelkész úr-
hoz küldjék. 

A pályázók közül előnynyel bír az, kinek neje a szülők által külön fizetendő dij mellett a női -
munkák tanítására vállalkozik. A megválasztandó, állomását f. évi september hó 1-sc napjáig elfoglalni köteles. 

Az 1874. april 26-án tartott egyh. közgyűlés határozatából. 
Cseresnyés Gyula, 

1 — 3. egyházi jegyző. 

KLEIN A L F R É D könyvkereskedésében S. A. Ujhelyben épen most jelent nie^ 
és kapható minden magyarhoni könyvkereskedőnél: 

F E J E S [ S T Y Á > s.-a.-újhelyi ref. lelkész 
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1—3. Ára 2 frt. o. é. 

L e g ú j a b b a n j e l e n t m e g é s 

PETRIK GÉZA könyvkereskedésében Budapesten 
kapható: 

F e j e s I s t v á n egyházi beszédei Első kötet 2 ft. 
S z i l á d y J á n o s egyházi beszédei Első kötet 1 ft. 60 kr. 
F é t e r í y Sándor egyházi beszédei Ötödik kötet 1 ft. 

(Az előbb megjelent 4 füzet szintéu kapható.) 
"Vadas J ó z s e f egyházi beszédei. Második ós harmadik füzet egyenként 1 ft. 20 kr. 

1 - 2 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T Á N S 

GYHÁZI ÉS ISKOLA 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, elsfl emelet, 

E l ő l i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések díja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Kélyegdij 

kii lön 30 kr. 

Előfizetési felhívás 
a 

„PROTESTÁNS EGYH ÍZI ÉS ISKOL 
1874. második félévi folyamára. 

A P " 

E l ö í i z e t é s i d i j : 
Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 5 0 kr., negyedévre 2 frt. 25. kr. 
Az előfizetési pénteket lapunk szerkesztő- ós ki adó hivatalába (Mária-utca 10-ik szám) kérjük kíildetni. 

Pesten, junius hóban 1874. 
Farhas József, Ballagi Mór, 

főmunkatárs. felelős szerkesztő ós kiadótulajdonos. 

F. t. Török Pál ur 
superintendensi jelentése 1874. 

(Vége.) 

Aggasztó jelenet az is, hogy valamint az egész 
föld területén és hazánkban is mindenik superintenden-
tiában és collegiumban, ugy náluak is a lelkészje-
löltek száma évről évre fogy. Ennek föoka az anya-
giasság, mely korunkban nemzeteknek és családok-
nak ad ösztönt s irányt; minélfogva aztán ezek nem 
annyira a szellemi s lelki munkára és élvezetre, 
hanem vagyonra ós lehető legfényesebb anyagi jutal-
maztatásra törekesznek. A lelkészek fizetései a magyar-
honi egyházakban, melyek többnyire a mult század-
ban állapíttattak meg, ingyen sem felelnek meg a 
jelenkor igényeinek; ennélfogva az ifjúság aránytalan 
nagy része jutalmazóbb munkaköröket választ. — 
Aggasztó jelenet az is, hogy theol. növendékeink 
szine java inkább tanári székre, mint lelkészi állo-
másra vállalkozik. Midőn ennek okát nyomoznám azon 
eredményhez jutottam, hogy a tanárok választása oly 

testületektől függ, melyek az ifjú képességét, átalá-
nos és szakműveltségét keresik ós méltányolják, — 
holott elleukezőleg a lelkószválasztó népnek ezen 
kellékekre nem mindég ós nem mindenütt fordul figyel-
me ; hanem a maga szokásaihoz s erkölcsi hiányaihoz 
alkalmazkodó, s csak külső kellékekkel felruházott 
egyéneket keres ós választ s tesz sokszor elibe a leg-
képzettebb, leghivatottabb s legjellernesebb emberek-
nek. Ebből ismét az egyházra nézve az a veszedelem 
következik, hogy a nép, nem levén neki nálánál kü-
lönb vezére, nem járván előtte a pap, mint a tudo-
mány fáklyavivője, s az erkölcsiségben példánya, a 
műveltségben nem emelkedik, hanem megmarad a 
régi alacsony fokon, sőt sülyed. Meg kell itt azt is 
említenem, hogy a lelkészek választásánál az egyház 
népe, mely mint hazafi ós polgár a politikai élet 
választási izgalmait megszokta, az egyházi téren is ha-
sonló irányban halad. Azért követtetnek el a legkü-
lönnemübb választási visszaélések, kortesfogások stb. 
melyeknek bebizonyítása sok esetben egészen lehetet-
len, de hogy megtörténtek s csakugyan léteztek, áta-
lánosan tudott dolog. Az egyházkerület eltiltotta az 
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úgynevezett helyi próba-piedikál ásókat; a választó 
egyház népe ez itóz'cedóst ugy játsza ki, hogy pró-
hapapolást rendez a szomszód egyházban, hova a ki-
jelölt egyén meghallgatására tömegesen átvonul. E 
prób ^prédikálás megszüntetésének helyenkint ama ká-
ros következése is van, hogy a kiszemelt egyének 
meglátoga'ásira s kihallgatására kiküldetett egyház-
tagok az illető egyház pénztárának tetemes kárt s 
tulterheltbtést okoznak. Mindezekre nézve a lelkész-
választási módozatot és szabályokat revisio alá veen-
dőknek vélem. 

Egy sióval váltig sok a bajunk egyetemesen, 
t e ületileg, gyűl kezetileg, s iskol aiig^üukettekintve. 
Adja az ég, hogy ezen bajokból szerencsésen kiemel-
kedhessünk Isten dicsőségére s lelkünk üd> ősségére, 
buzgón szeretett egyházunk s ked\res magyar hnzánk 
felvirágzására! 

Ehez reményt nyújtanak azon férfiak, kiket a 
gondviselés egyházkerületünk kormányára hivo't, és a 
legközel bbi időben egyházi hivatalokra és lelkészi 
állomásodra megválasztattak: Tóth Ferenc ur, mint 
solti egyházmegyei gondnok, Munkácsy Sándor és 
Koncz Imre urak, amaz a tolnai, ez a vérlesaljai 
egyházmegye főesperesei, — Tisza Kálmán, Tóth Fe-
renc, Jordán István, Várady Károly, Csekey Ist-
ván, Dömény József, Dömötör Károty, Együd I s t á n , 
Koncz Imre, Kovács Antal, Vámos Dáuiel u ak, kik 
tanácsbirákul válas.tattak meg, — Bálint Mihály 
gordfceai, Máté Balázs kistótfalusi, Klimo Pál gyön 
gyösi, Balla Lajos monori, Csilléry Lijo> szadai, 
Decsy Dénes makádi, Maller Mihály majosháíi, So 
mogyi Kálmán ádándi, Gröde Károly decsi, Mészáros 
János czeczei, Nagy Benő sukorói megválasztott lelké-
szek, s kik lelkészi állomásukat változtatták, Szilády 
János Feketehegyre, Papp Károly Sziget-Szent Miklós-
ra, Dómok Péter Ocsénybe költözvén át, — imez a hiva-
taláról önként lelépett Szalacsy János ur helyére. Ko-
ronázza meg a kegyelem istene mindezek hű szol-
gálatát óhajtott siker- ós előmenetellel. 

Reményt nyújt ehez azon tapasztalat is, misze-
rint nem fogytak el egyházunk ós iskoláink kegyes 
pártfogói s jóltevői, t ik a közelebbi évben is, az egy-
ház és tanügy érdekében, jelentékeny áldozatokat 
hoztak. 

B ács -B a r a n y á b ó l : „Első helyen itt Kóró 
gyot kell fölemlítenem, moly mintegy 30,000 frtba 
kerülő díszes templomát teljesen fölépítette, s mely 
mult őszszel a gyülekezet rend kivül nagy részvéte s 

öröme közt felszenteltetett, — Pirost, mely régi is-
koláját lerontot a s még ez évben a költségvetés sze 
rint mintegy 5000 frtba kerülő, az u>bb kor igé-
nyeinek megfelelő, iskolát építtet; Pdcs'rt, mely 
2,400 frtba került orgonával diszitette templomát, 
s melynek áva részben önkéntes adakozásokból folyt 
be; Csúzát, mely a templom tövében levő, s azt 
dis '.tele íitő urasági korcsmát megvevén, annak rom-
jait ós a templom környékét fakkal ültette be; Mo-
hácsot, Kölkedet, melyek templomaikat diszes-n ki-
javíttatták: Cs«r»enkát, mely a palákhoz tartozó 
melléképü eteken nagyov>b n érvü építkezést végezte 
te t t ; Uj-Verbász*, mely a tantermet célszerűen újó-
lag bútoroztatta, — meg kell örökítenünk néh. Si 
pos István, vo t babarci lakos emlékét is, ki a ba. 
barci egyháznak végrendeletileg 1/4 telket hagyomá-
nyozott. 

F . - B a r a n y á b ó l : - A d ' r j á s gazdasági épületeket 
állított 713 f r t ta l ; a lelkészi ós tanítói 1V2 telek 
után számított erdőilletőségből, községi intézkedés 
folytán, az illető hivatalok javadalmazására 840 fr t 
adatott. Néh. özv. Kazincy Istvánná assz. végrende-
letileg hagyományozott a mindsz nt-bogáti egyesut 
egyházaknak 10 hold rétet. A mecskei egyh'ztagok 
az uras tálát 57 írt ér!ékü díszes pohárral és tá-
nyérral ékesítették. A kicsiny Eónádfa 600 frton 
célszerű gazdasági épületet em dt, Na jy Váty a tanitó 
udvarán 400 frtig építkezett, K.-Peterd leány egy-
ház 3000 fttal templomát újította, Bogdása 600 fton 
templomát cseréppel fedet'e. Séllyéu a templomépí-
tés 18,000 frt beruházással befejeztetett, a templom 
pedig 1495 frt értékű orgonával diszesittetett, majd 
a templomudvar 500 frtba került kőfallal körittetett. 
Híries is forgolódott temploma javításában. K.-Sz. 
Márton pedig 6 mázsás harang szerzése, a lelkészlak 
cserepezése s udvari keritéee áD al tanusitá buzgóságát. 
Turony templomát kőfallal ve'te körül s orgonát szer-
zett. N.-Tótfalu az egyház javára 340 frton szőlőt 
szerzett. Kórós dLzes iskolát épit. N.-Harsány az 
egyházi szükséglett! fedezésére, a takarókmagtár gya 
rapitása mellett, 1035 frtot gyűjtött, Harkányban 
1000 írtnál többe kerülő építkezés létesíttetett, Tó-
senfán templomépítés kezdetett. 

K e c s k e m é t i e g y h á z m e g y é b e n : „Polgár 
Mihály ur ezen egyházmegye tanácsbirája, annak 
emlékére, hogy taüácsbiróságának egy negyed ér-
századi idejét immár itt is betöltötte, a kebelbelí 
eyám- ós mugintézet javára állampapírokban 200 



frtot alapított. Halason a főgymnasium számára néh. 
Révész György régiséggyüjteménye 2,000 írtért 
megvétetett; ugyanott néh. Segesváry Sámuel az egy-
háznak 200 frtot, néh. Kis György Sándor 40 frtot, 
néh. Topán Mihályné 100 frtot, néh. Kun István 
30 frtot hagyományozott, Gombán Patay György ur-
az urvacsorai kenyérhez évenként 7 véka tisziabu-
zát ajánlotc fel. S^.-M.-Kátán Batta Andornó urhölgy 
az egyháznak toronyórára 150 frtot adolt. Jászbe-
rényben az egyh. és i k. épületek javítására a vá-
ros saját pénztárából 300 frtot adott, s'intén az 
egyháznak Veres Gergelynó urhölgy 20 frtot. Gyön-
gyösön a lelkészlakon egye ek 244 frt és 150 
drb. téglát tevő adakozásaiból jelentékenyen javítta-
tott. Ugyanitt néh. Újhelyi Jánosné Lévay Rozália 
az egyháznak 100 frtot hagyott, — Deli János hód-
mező-vásárhelyi mérnök az egyháznak szintén 100 
frtot adott. Csekei Lajos gépész az Ur asztalához 
5 frt értékű vas állványt készített; Újhelyi J:inos 
pedig 40 írt. értékű disz- s orgonnállványt készíttetett, 
s 240 frtot tíz évi kamatjaival együtt az egyháznak 
elengedett, — Tót András 12 drb énekes könyvet, 
Fekete Pál egy kötött jegyzőkönyvet ;ijándékozott, 
— Tokai István a lelkészlas fölepét kifestette. Jász-
kisóren 1800 írton leányiskola-helyiség szereztetett 
s 700 frton fölszereltetett. Abonyban F. Kása 
András ismét 100 fríot adott a templompénztár ja-
vára, s egyszersmind két nyomorék árva részére az 
egyház kezelése alá 50 frtot tett le. Győré János 
ugyancsak a templompónztár javára 200 frtot ha-
gyományozott. Tószegen a lelkészlak kijavítására egyes 
hivek 114 frt 50 krt raktak ő sze s az építkezés-
ben Antos Jáno3, Neppel Antal, Sívó Gyula, Ma-
rosi Péter urak segítették őket. T.-Yárkonyban a 
templom kijavítására Borbély Sámuel úr Roffról 25 
frtot küldött. A megrepedt harang kijavítására Kiss 
Miklós já^zkun főkapitány ur adott 5 frtot. Sáji Pál 
zsellér 5 frtot, többen kisebb összgeket adtak, Bak 
Sándor presbyter 7 frtot adott s a templom ablakait 
beüvegeztette. A lelkészlak udvarán teendő gazda-ái;i 
építkezésekre Antis Jíínos ur adott 4 0 0 kéve nádat, 
Szűcs Lajos ur 50 frtot. T.-Vezseny a lelkészlak 
javítására 800 frtot költött, s gondnoka Csontos Já-
nos és előljáró társai erélyessége folytán több mint 
1000 frtnyí adósságától megszabadult, Nagy-Körö-
sön két uj iskolaépület emeltetett s szereltetett fe1, 
mely 7200 írtba került, s e mellett az egyház, tem-
ploo tőke cím "alatt 8000 frtot tőkésített. Kecske-

méten a szaktanárok fizetése 1000 frt., egy osztály -
tanáré 800 frtra emeltetett. 

P e s t i e g y h á z m e g y é b ő l : Gödöllőn felséges 
királynénk a szegény gyermekek számára 100 frtot 
kegyeskedett adományozni. Ugyanitt a helybeli taka-
rékpénztár az iskola részére 16 frt 67 krt. utalvá-
nyozott. Orbay Dénes róm. kath. ur 2000 drb tég-
lát adott. Péczelen Fáy Béla főgondtjok ur 1000 
irtot ajánlott toronyépítésre. Monoron Bokros István 
ur a templomépitésre 150 irtot, iskola részére 100 
frtot, orgonára 50 frtot adott. Ugyanitt Pap János 
ur orgonára 10 frtot. Yáczon özv. Varsányi Ist-
vánná 80 fr t . értékű keresztelő edényt. Tóth 
Andrá>né ós Buday Mária assz. az úrasztalára ér-
tékes teritőt ajándékoztak. R. Csuhán B. Laffert 
Antal ur a temető nagyobbitására 120 • öl földet, 
Lengyel Mihály r. kath. ur az egyházmik 50 frtot 
adtak Veresegyházán Seres Mihályné r. kath. 
3 00 frtot Lakatos Jánosné r. kath. assz, 20 frtot 
hagyományoztak az egyháznak. Szent-Endrén Sátor 
András ur az egyháznak 38 írt. 50 kr. értékű ezüst-
tálcát ajándékozott. — Az <gyhá;ak a lelkészi 
nyugintézet javára fizetendő 4 — 1 2 frt évi segélyt 
ajánlottak meg. Újpesten az építendő imabáz-a kész-
pénzben bfjött 338 frt. 35 kr. s ajánlatokban 
330 frt. 

S o l t i e g y h á z m e g y é b ő l : Apostag tornyát 
és templomát kijavít!atta, uj paplakot épített, mely 
építkezések 5000 frtba kerültek s cz össze, et, a 
gróf Teleky Sándor ur által ajándékozott ezer tégla 
s az államsegélyből nyert 200 frt kivételével, saját 
erejéből állította elő. Adám György apostagi volt 
lelk'sz ur 200 frt. értékű ezüst kelyhet és tányért 
ajándékozott az egyháznak. Csanád a tanítói lak 
rendbehozására a mult évben ismét 1500 frtot for-
dított. Dabon a t::nitói fb.etós javítására Nagy István 
ur élte tartan áig évenkint 25 frt ajánlutt fel, Id. 
Kovács István az egyháznak végrendeletileg 20 frtot 
hagyott. Dömsödön id. Madarassy István ur szegény 
gyermekeknek könyvekkel való ellátására 300 frt. 
alapítványt tett. Foktő 450 frt erejéig építkezett. 
Ordas szintén építkezésekre 750 frtot fordított. 
S abadrzállás a tanítói lakhoz egy házat szerzett 
melléképületül s ennek kijavítására Í 9 8 0 frtot for-
dított. Szalk Sz.-Márton parochiát épit. Szentbenedek 
1400 frton díszes n rg t á r t épített. Ez egyház a 
Gusztáv-Adolf egylettől is í)2 frt . 90 krt. kapott. 
Szerelnie 200 frtig építkezett. Sziget-Szent-Miklóson 
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Csorba Károlyné — Kalicza Gizella assz. az egyház-
nak 100 írt értókü urasztali teritőt ajándékozott, 
özv. Kiss Jánosné 606 frtot hagyományozott, s a 
feloszlott takarékmagtár 38 részvényese 213 frtot 
adjak. Végül említenünk kell azt is. hogy a segéd-
gondnok Tóth Ferenc ur a leik. gyámegyletnek 
200 frtot ajándékozott. 

K ü l s ő - S o m o g y b ő l : Kilitiben Dömölör 
Mihály 50 frtot ajánlott fel az egyháznak, F.-Nyé-
kén öreg Parrag József és öreg Juhász Mihály örö-
kösei 40—40 frtot adományoztak, Gyönkön Ben-
ning Jánosné assz. 6 frton az urasztalára teritőt 
vásárolt. — Gyönk, F. Nyék és Mocsolád magtára-
kat alapítottak. A gyönki m. egyház már régebben 
1600 frtos házat vásárolt; az endrédi és bálványosi 
egyházak iskolai épületeket emeltek; Teleki, Szólád 
szintén iskolai épületek építéséhez fogtak; Lápafő 
papilakot épített. A kazsoki gyülekezet 440 frt . a 
büsüi 630 frt. 50 krt. keresett az egyház javára 
aratással. A tabi népnevelési egylet Köröshegynek ós 
Bálványosnak iskolai célokra 18—18 frtot adott. 

T o l n a i e g y h á z m e g y é b ő l : Ozecze a 
kunágotaiak és a prot. árvaházra tetemes összeget 
utalványozott. F.-Nyóken a templom javítására a hi-
vek önként 360 frtot adtak. Pécsváradon Hoich 
Jakab az urasztalára egy 6 frt . értékű kendőt, 
Várkonyon egy nő szintén egy urasztali kendőt, 
Pilisen Asztalos Sándor az egyháznak 100 frtot 
hagyományozott. Várkony paplak építési alapra mag-
tárt alapított, Váralja szintén magtárt létesített. 

V é r t e s a l j á r ó l : Pákozd temploma kijaví-
tásához készül, mely célra az egyház hivei önkéntes 
adakozás utján 750 frtot gyűjtöttek. Ugyané célra 
az egyház takarékmagtára 450 frttal járult. A ref. 
nők 50 frt. értékű keresztelő edény nyel, a székes-
fejérvári főtiszt, káptalan 200 frt. értókü náddal 
ajándékozák meg az egyházat. — Pátkán Kégl 
György ur, ki maga róm. cith. vallású, a ref. egy-
ház részére évenként 20 frt segélyt ad; közelebb az 
iskolatetőt kijavíttatta, iskolai célokra pedig 75 frt 
alapítványt tett. — Bodmórnak néhai Balassa An-
tal hagyománya után 1000 frt, Ácsának Kégl 
György adománya után 70 frt . alapítványa van. — 
K.-Nyéknek Halász Gedeon úrtól 300 frtos alapít-
ványa van, melynek kamatai a nyéki ref. tanítóé; 
Kenessey Karolin 300 frtos alapítványa, melynek 
kamata exameni jutalom, Kégl György 70 ftos alapít-
ványa, ós néhai Balassa Antal gárdoni határban 
fekvő 30 hold birtokrész hagyománya a nyéki és 

gárdoni iskolák számára. — Sárkereszturon egy, 
magát megneveztetni nem akaró, róm. kath. egyén 
orgonára 30 frtot ajándékozott. Bogárdon Kenessey 
Imróné 200, Mészöly János 100 frfcot adományoz-
tak orgonára. Aba a paplaknak 250 frtig uj tetőt, 
az iskolának 380 frtig tetőt, 571 forintig uj ha-
rangozólakot készíttetett. Ezen túl 220 frtig ka-
szálást vállalt, melyet az iskola fölszerelésére fordí-
tott. Alaptőkéje 1476 frt. Szűcs Adolf ur, Szűcs 
Adolfné szül. Sárközi Zsófia temetése alkalmával, a 
templom gyá?zdiszitósébez vett 80 rőf fekete posz-
tót az egyháznak ajándékozta. Iváncsának 1000 frt . 
alaptőkéje van. Ercsinek Varasdi Lajos tanfelügyelő 
ur 250 frt. alapítványt tett. Vaál 1300 frton fun-
dust vásárolt, melyre templomot ópitend. Alcsuth 
1714 frt . erejéig templomát javította. Bicskének 
1627 frt. alaptőkéje van. Mány 929 frtba került 
harangot vett. Únyon a hivek templom-tetőzósre 600 
frtot. adakoztak Tinnyének 440 forintja van a 
templom javítására. Páty 1300 frtig javította templo-
mát, adósságát legnagyobb részben letörlesztette. Ez egy-
háznak néhai Lázár Lídia 300 frtothagyományozott. Bia 
600 frton házat vett. Gyúró 400 frtig javíttatta temp-
lomát. Seregélyes 7002 frton iskola-épületet emelt. 
A szentpéteri egyháznak Andrásy Ignácné, Yégh 
Mária ő nagysága, ki r. kath. vallású, harangokra 
adott 1300 frtot, orgonára 1200 frtot. Az első 
tanitó fizetésének javítására 1050 frt a máso-
dik tanítói fizetés javítására 1050 frt, a legjobb 
tanulók számára 1050 frt. összesesen 6700 frt . 
alapítványt tett. Nagy Zsigmond 50 f r t , özv. Fehér 
Istvánné és néhai Benedek Audrásné 150 fr t . ala-
pítványt tettek. 

Legyenek mindezen áldozatok följegyezve az 
élők könyvében £ hálás emlékezetünkben! 

Több örvendetes jelenetet is említhetnék móg 

föl: de be kell zárnom különben is hosszura uyult 

előterjesztésemet, nehogy a közgyűlés figyelmét s tü-
relmét tovább fáraszszam. Különben is, a tár-
gyalások folytán, ezek rendre feltüuendnek. Csak az 
egyet nem hallgathatom el, h^gy a szlavonszerémi 
missio megalakult s azon térre kiküldetett buzgó mis-
sionariusunk megkezdette muűkálkodását. 

Most már nyissuk meg tanácskozásaink folyamát. 
A kegyelem istene pedig áldja meg összes gyüleke-
zetünket ! vezérelje szent lelkével, a bölcseség, szere-
tet, béke, öröm lelkével tanácskozásainkat, hogy le-
gyenek azok gyümölcsözők, üdvösek! 



Nyilt levél nagytiszteletü Menyhárt deb-
receni hittanár úrhoz. 

Nagytiszteletü hittanár u r ! 
„Az én testem a Krisztusnak dicsőséges testéhez 

hasonlatos lészen", — tanítja a keresztyén catechismu?. 
„Hiszitek-e, hogy e halandó életnek utána feltá-

masztja Isten a ti testeiteket a porból, és béviszeu ti-
teket lelkestől testestől az örök boldogságba," — kérdez-
zük minden Urvacsorája-osztás alkalmával. 

„Feltámadás utáni életünk és személyiségünk meg 
fog felelni feltámadás előtti életünknek és személyisé-
günknek. Miként a virágbimbóban már benne van a 
gyümölcs, és nem teremhet másfajta gyümölcs, mint a 
miiő a virágnak megfelel: ugy a feltámadás utáni minő-
ségünket már e testi porhüvely alatt is magunkban 
hordjuk és rejtegetjük," — prédikálja Filó Lajos n. kö-
rösi reform, lelkész. 

„Ez a szó f e l t á m a d á s , egyike azon homályos 
szavaknak, melyek a téves fogalmak egész sorát foglal-
ják magokban; mely a lélek uj életét akarja jelenteni, 
amelyre a gyarló és szegény emberi nyelvnek megfelelő 
szava nincsen. Ugy van; a feltámadáson egyáltalában 
nem azt kell értenünk, m i n t h a u g y a n e z e n t e s t 
t á m a d n a f e l , m e l y l y e l i t t e földön birunk s 
mely a földben elrothad. Ily balgatag gondolat ellenkezik 
a természet törvényével, ellenkezik a józan okossággal, 
ellenkezik magával a szentirással. Ezt a testet, mely 
csupán a földhöz, ennek örömeihez, munkáihoz van al-
kottatva, a lélek elveti, mint elavult ruhát; az a lelki 
vagy szellemi test pedig, mely uj közege lesz, azon 
rendeltetéshez fog alkalmazva lenni, mely reá a jövő 
életben várakozik," prédikálja Pap Károly püspöki ref. 
lelkipásztor. 

„Elvettetik rothadandó test, feltámasztatik rothadatlan. 
Elvettetik gyalázatos teát, feltámasztatik dicsőséges. El-
vettetik lelkes test, feltámasztatik lelki test. Vagyon lel-
kes test, vagyon lelki test is. Szükség, hogy a rothadandó 
test rothadatlan természetet, és a halandó test halhatat-
lanságot öltözzön magára. A megtartó ur Jézus Krisztus 
elváltoztatja a mi alázatos testünket, hogy hasonlatos 
legyen az ő dicsőült testéhez," — prédikálja Pál apostol. 

Legközelebb olyan asszony fölött kelletvén prédi-
kálnom, kit ötödik férje temettetett; minden habozás 
nélkül Pál apostol tudományát, mely szerintem, a Pap 
Károly ur idézett soraiban van kifejezve, tartottam kö-
telességemnek hirdetni. 

Ugy vagyok meggyőződve, hogy e sorok értelmében 
a test, ugy amint most alkotva van, fel nem támad. A 
lélek halhatatlan, s valamint a földi életben bir bizo-
nyos közeggel vagy testtel, mely által munkásságát gya-
korolja : ngy a mennyei életben is fog bírni bizonyos 
közeggel vagy testtel, mely által mennyei munkásságát 
fogja gyakorolni; de az a közeg vagy test, mely által 
a lélek e földön gyakorolja munkásságát, semmiképen 

sem lehet közege vagy teste a léleknek a mennyei élet-
ben. Milyen alakja lesz azonban a mennyei életben a 
lélek közegének ?— e kérdésre Pál apostol szavaival felel 
Pap Károly ur, mondván: ad az I s t e n t e s t e t a 
l é l e k n e k , o l y a t a m i l y e t a k a r , vagyis bizonyosan 
olyat, a m i l y e n a l é l e k m e n n y e i r e n d e l t e t é -
s é n e k m e g f e l e l . 

Ugy vagyok meggyőződve, hogy Pap Károly ur 
nem hiszi e tan t : ezen testemben állok meg Isten Ítélő-
széke előtt; ezen szemeim látják meg az urat s ezen 
karjaimmal fogom magamhoz ölelni szerelmeseimet. 

Ugy vagyok meggyőződve, hogy a Filó Lajos ur 
idézett sorainak értelmében : földi é l e t ü n k és s z e -
m é l y i s é g ü n k megfelelő lesz mennyei életünk- és 
személyiségünknek, s hogy a testi porhüvely alatt ma-
gunkban hordjuk és rejtegetjük feltámadás utáui m i n ő -
s é g ü n k e t . Ez a tan, szerintem, egyértelmű ezzel: 
m e n n y e i é l e t e m , s z e m é l y i s é g e m ós m i n ő -
s é g e m m e g f e l e l ő l e s z f ö l d i é l e t e m , s z e -
m é l y i s é g e m é s m i n ő s é g e m n e k . Ez pedig 
nem tehet mást, mint ezt: a lélek mennyei közege vagy 
teste megfelelő lesz földi közegének vagy testének. 

E két tan között roppant 1 iilömbséget látok. 
Van még egy harmadik tan is, ez t. i. : a l é l e k 

m e n n y e i t e s t e é p e n o l y a n l e s z , m i n t a m i -
l y e n a f ö l d i t e s t é ; vagyis a feltámadás napjáig a 
lélek test nélkül folytatja életét, a feltámadás után pedig 
a trombita szavára megelevenült testet ölti ismét magára. 

Most értem már oda, hogy tudassam nagytiszteletü 
úrral, hogy miért intéztem hozzá e nyilt levelet. 

Épen ma egy hete, papi összejövetel alkalmával 
egyik paptársam, kivel együtt tanultam az exegesist 
Debrecenben, aggodalmát s némileg roszalását fejezte ki 
amiatt, hogy én a Pap Károly ur prédikációjából, a már 
emiitett temetés alkalmával, elmondtam azt, amit fentebb 
leírtam. Akadtak támogatói is az én paptársam- és 
barátomnak; ők magok ugyan azt hiszik, ezt őszintén be-
vallották, amit Pap Károly ur prédikál, de 8 tudomány 
hirdetését m o s t m é g veszélyesnek tartják. Szerintök a 
tudatlan tömeget egyedül az tartja féken, mert betüsze-
rint hiszi a test feltámadását s igy mintegy előre érzi 
azon rettenetes kínokat, melyeket a más világban szen-
vedni fog testében, ha e világban gonoszságot cselek-
szik. A miveletlen népnek csak testi fájdalomról, testi bün-
tetésről van fogalma; ha ez a test nem támad fel: a túl-
világi büntetést nem lesz mivel érezni, s igy nem is fog 
az fájni, tehát nincs mit félnie attól; pedig a köznépet 
csak a testi büntetésről való félelem tartja féken. 

Nem vitatkoztam e tárgy felett ma egy hete sem; 
nem vitatkozom most sem. Legyen kinek-kinek az ő hite 
és meggyőződése szerint. Éq azonban azt hiszem, ugy 
vagyok meggyőződve, hogy a feltámadásra nézve a Pap 
Károly tudományát, mely tulajdonképen a Pál apostolé, 
nemcsak nem veszélyes hirdetni most még, hanem inkább 
nem hirdetni v e s z é l y e s m á r . Évtizedekkel, sőt szá-
zadokkal elébb is e tudományt kellett volna hirdetni min-



dm lelkipásztornak, s a nép feltámadásról való hite, fo-
galma és meggyőződése tisztább, világosabb volna most 
már, s igy a testi büntetéstől való félelem és remegés 
nélkül is cselekednék jól. Ha a népet csak a testi büute-
tetésről való félelem és remegés tartja féken: j i j miné-
künk, mert ha egyszer megvadul vagy feleszmél, a kor-
bácsnál szelídít* tt, és hamis tudománynyal elaltatokt orosz-
lán, kérlelhetetlerül széttép bennünket. 

Nem vitatkozom, mondom azokka), kik azt tartják 
jónak, hogy a feltámadást most még betűszerinti értelem-
ben hirdessük ; szükségesnek tartom azonban, m a g a m 
m e g n y u g t a t á s a v é g e t t , nagytiszteletü ur véle-
ményét niegludnoui arra nézve: h e l y e s e n c s e l e -
k e d e t t - e P a p K á r o l y u r a k k o r , m i k o r a f e l -
t á m a d á s t i l l e t ő l e g a z t p r é d i k á l t a , a m i t 
f e n t e b b 1 e i r t a m, s n e m t a r t j a - e v e s z é l y e s -
n e k m o s t m é g e t u d o m á n y h i r d e t é s é t ? 

Azon mély tisztelőt s nagy bizodalom, melylyel 
nagytiszteletü ur iránt mindenkor viseltettem, feljogosít 
egyszersmind arra is, hogy kérdést tegyek az iránt : 
nem volna-e helyes úrvacsora-osztás alkalmával ezt kér-
deznünk 3iszor : 

hiszitek-e, hogy a lélek halhatatlan, s valamint a 
földi életben bír bizonyos közeggel vagy testtel, mely íH-
tal földi munkásságát folytatja: ugy a mennyei életben 
is fog birui bizonyos közeggel vagy testtel, melylyel rneny-
nyei munkásságát fogja folytatni? — vagy-

hiszitek-e, hogy a lélek halhatatlan, s valamint a 
földi életben olyan testben vagy közegben munkálkodik, 
mely földi rendeltetésének felel m^g: ugy a mennyei 
életben is olyan testben vagy közegben fog muuká'kodni, 
mely mennyei rendeltetésének felel meg ? — vagy : 

ha a keresztyén catechismus szavaitól nem szabad 
eltérnünk : nem ezt kellene-é, kérdeznünk 3-szor : 

hiszitek-e, hogy e halandó életnek utána a ti testetek 
a Krisztus^dicáőséges testéhez hasonlatos, s az örök boldog-
ságnak részese lészeu ? 

a agy, ha szabad Pál apostol szavaival élnünk: nem 
ezt kellene-é kérdenünk 3-szor : 

h i s z i t e k - e , h o g y a f ö l d i é l e t u t á n , a 
r o t h a d a n d ó t e s t r o t h a d a t l a n t e r m é s z e t e t , 
é s a h a l a n d ó t e s t h a l h a t a t l a n s á g o t ö l t ö -
z i k m a g á r a s h a s o n l a t o s l e s z a m e g t a r t ó 
U r J é z u s K r i s z t u s d i c s ő ü l t t e s t é h e z ? 

Mjly tisztelettel maradván Ágyán, juu 2. 1874 

Nagytiszteletü útnak alázatos szolgája. 

N a g y S á n d o r . 
lelki pásztor. 

ISKOLAÜGY. 

A nagyröcei íőgymiiasium. 
(Vége 

IV. A nagyröcei gymnasium tanárai. 
Ott hol lelkes tanári kar az ifjú nemzedékit ugy 

igyekszik képezni, hogy áthatva a magyar haza szerete-
tétől, a nyilvános éldt magasabb fokainak egykori hü 
betöltésére •jellemileg és tudományilag képesítve legyen ; 
hol a haza közös nagy érdekeit, hazafiúi szempontból 
felfogó és átérző magyarhoni főgymnasiumi tanári kar 
növendékeit ugy vezeti, hogy a nyilvános élet alakulásai-
ban, se fel ne akadjanak, se akadályul ne legyenek: a 
tanoda magasztos feladatot fejtett meg s kötelességet 
teljesített. De hol ily jelenségek, milyenek az előbbi 
pontokban foglaltatnak, ily hilmazban, s annyira kirivó 
alakban merülnek fel , ott kell valaminek lenni, mi a 
vészei iránynak folytonos tápot á! : ez pedig Nagy-Rőcén, 
mint a vizsgálatban eljárt bizottság meggyőződött, nem 
egyéb, mint a kihallgatott s tanukkal szembesített ta-
nároknak szavakban és tettekben nyilvánított érzülete és 
törekvése. 

S k u l t é t y Á g o s t , jelenig igazgató, már régen 
felvette a Horislav (szlávságért lángoló) melléknevet, mint 
mondja szokásból, miként mások is. Igazgatói egyik té-
nye, hogy a gymnasiumi pedellust állásából kicsapta 
azért, mert ez taniió-választáskor az egyházi gyűlésben 
a magyar-párt jelöltjére mert szavazni; azt pedig, hogy 
a pedellus lakát éjnek idején gymnasiumi tanulók rohan-
ták meg, hogy őt és kímélendő állapotban levő uejét 
onnan kizavarják, nyomozásra sem tartotta méltónak. A 
turócz-sz. mártoni memorandum évnapjának a gymna-
siumi ifjúság ált tl történni szokott ünnepélyes inegülé-
sében állítólag csak egyszer vett ré: zt.; ámbár pedig 
collegája vallomása szerint követte ama szláv tüntetéssel 
járó majáiisi menetet, melyen magasan hordatott a tótság 
uj cimere, — hármas bércen kettős kereszt kék mezőben, 
— róla mégjem akar tudni semmit; de igenis a bizott-
ság elé hozott egy labda-dobálási mulatságra szánt nagy 
torzfejet, deszkába kivágott tátott nagy szájjal, nem tud-
juk sértő gunybál-e vagy félrevezetési szándékból. 

O r m i s z S á m u e l , a ratkói memorandum egyik 
szerkesztője, a vallási pátens idejében az autonom egyház 
intézkedéseinek malitiosus ellenzője, a sérelmes tót bizo-
nyitványi ügynek legélénkebb védője, a Bjelo Uhorsko 
utolsó számainak szerkesztője. Mint igazgató törvényelle 
nősen fogadta be a hatodik osztályba a tót buzgólkodásá-
ról ösiueretes Koncsek Dániel mesterembert; az egyete-
mes gyűlésnek azon határozatát, hogy ily renden kivüli 
leifogadások vagy osztály-ö szevonások is, csak az egye-
temes tanügyi bizottmány engedélyével eszközölhetők, 
ugy értelmezvén, hogy tanulni mindenkinek szabad. Igaz-
gatósága alatt törtónt a szláv jellegű majáiisi tüntetés, 
s hallja, hogy nem az Okolia, de a Matica cimere volt 



kitéve. Tudomása szerint a turóc-sz.-mártoni memoran-
dum napját nem ünnepelték, de ő különben sem venne 
benne részt, mert a szlávságot az Okoliánál szélesebb 
országos alapra akarja fektetni. Tagadja, hogy a gymoa-
sium terén tót tricolor lengett volna a követ választási 
mozgalmak alat t ; — de collegái vallomása s más tanuk 
szerint a megyei alispán betiltásának dacára a gymna-
sium udvarán levő gymnastikában ott lengett, mígnem 
végképen elrongálta idő és szél. 

Megmagyarázta a tót tricolor genesisét. Elkészítésére 
alkalmat szolgáltatott a nemzetisági törvényjavaslatnak a 
deákkörben is tárgyalt azon § sa, mely szerint a nemze-
tiségek az országos zászló mellett saját nemzetiségi zász-
lóikat is használhatják, mire. aláírás utján a gymnasium-
nak ajándékul készült két nagy, veres-fehér-kék színű 
zászló, utóbb — Ormisz szerint azonnal, más tanári vallomás 
szerint pár év múlva — kisebb két magyar nemzeti zászló 
is. Hogy az idézett § törvénybe nem jött, ez a nagyröcei 
igazgatót és tanári kart nem akadályozta a t ' t tricolor 
lobogtatásban, —• mert a törvény nem tiltja egyenesen. 
Hogy a tót tricolort, a gymnasium tulajdonát, egy párt-
fogó követelésére annak kiszolgáltatták, — évek múlva 
és épen most — ez táu a zászló lehető elkobzását meg-
előző szemfényvesztése a nagyröcei gymnasium tanári 
karának és pártfogóságának. Arról ninc3 tudomása, hogy 
a gymnasiumi ifjúság Húrban elitéltetését gyászolta volna, 
p e d i g i g e n s z o m o r ú d o l o g n a k t a l á l j a , 
h o g y n e m g y á s z o l t a Tagadja, hogy Kozehuba 
Dejepis cimü könyvét és a Bielo Uliorskot tanítványai-
nak ajánlotta volna, de azt bevallotta, hogy a gymnasiumi 
ifjúságot eltiltotta azon magyar érzelmű tanácsnokuk 
köszöntésétől, kik a 700 frt. elvonására szavaztak, még 
pedig azért, mert azt a Krisztus mondja és parancsolja. 

Aki egyébiráut működése szellemével és irányával 
meg akar ösmerkedni, olvassa figyelemmel a „Narodníe 
Noviny" 1873. évi folyama 37—B9-ik számaiban megjelent 
cikkét: F e l e l e t a z o n k é r d é s r e : S z ü l e t i k - e 
a s z l á v v a g y n e v e l é s á l t a l l e s z a z z á ? mely-
ben tudományos értekezésnek álcája alatt mind attól, 
hogy műveltségét a magyar nyelv közege által keress*1, 
mind attól, hogy a magyarral fajilag összevegyüljön, óvja 
a tótot, — de a cikk compositiójában oly rafiuirozott 
jezuitismusnak finomságával jár el, hogy akár azt magya-
rázhatja ki belőle, hogy cikkét a szeplőtelen tiszta magyar 
faj megóvásának, s ily uton örvendetesebb szaporodásának 
érdekében irta. — Hogy itt túlhosszu ne legyek, legkö-
zelebb a cikket tüzetesen fogom ismertetni. 

Dr. Z o c h l v á n , ki buzgó tót atyjától Braniszlav 
(szlávvéd) nevét már a keresztségben kapta, politikai 
jellegű szláv botrányos tüntetés folytán megyehatóságilag 
le volt tartóztatva; a turóc-sz.-mártoni memorandum év-
napját a gymnasiumi ifjúsággal alkalmi szónoklatok mel-
lett ő is ünnepelte, a polgármesternél azzal fenyegetőd-
zött : „Hát mi lenne abból, ha megbízható tanítványaimat 
felhasználnám arra, hogy az ellanpártiak épületeit meg-
rohannák és pusztításokat tennének?" 

Mily d monstrativ jellemű tót, annak eclalans b;zo-
nyitványát adta ő, a magyarhoni fógymnasiumi tanár, 
midőn a legkitűnőbb polgári jog gyakorlatához, a követ-
választási szavazók összeírásánál, a bizottsági elnöknek 
magyar nyelven hozzáintézett, s nevét, korát és szavazati 
jogcímét illető három kérdésére tótul válaszolt, mintegy 
tettleg bebizonyítva azon általa megtagadott állítását: 
hogy „bár tudja a magyar nyelvet, ajkára mégsem v szí " 

Szobája falán transparent diszlett ily tót felirattal: 
„Zoch Iván tanárnak rőcei tanítványai, hálás emlékül a 
szláv nyelv melletti buzgalmáért érje meg e nyelvnek 
győzedelmet, vesz zenek el ennek gyilkosai." —• Ily felirat 
létezését a szembesítésig tagadta. Nemde jellemző mind a 
tanítványokra, mind a tanárra nézve ? 

Március 9-én, Cyrill és 'Methol estéjén a miénktől 
eltérő naptár szerint Braniszláv (Alex mder) nevenapja elő-
estéjét tartván, a gymnasiumi ifjúság nála fáklyád zenével 
tisztelgett, mely alkalommal beszédében előfordul azon 
tétel: e földet, melyen élünk, kiragadjuk torkukból, mert 
ez a föld senki másé, csak a tót népé. — Azoknak elleniben, 
kik e szavait hallották, a nála volt vendegekkel be akarja 
bizonyítani, hogy ők nern hallották. 

C s u l i k L a j o s , a magyar nyelvről tanítványa-
előtt ugy nyilatkozott pórias tót kifejezéssel: Ezt a magyar-
ságot csak ugy szánkba (do papuli) tömik. — Történelmi 
egyik előadásában pedig ezt tanitá, hogy akkor midőa 
II. József a^att szó volt arról, melyik legyen Magyarország 
diplomatiai nyelve, egy országos főember, nádor vajy más 
valaki, a magyar nyelvről úgy nyilatkozott, hogy „Ez 
csak kocsisoknak való nyelv." Máskor oda nyilatkozott, hogy 
„érti ezt a (magyar) nyelvet, de száján ki nem boc-átja." — 
Az utóbbi ad tt megcáfolására, a nagy-rőcei gymnasium 
v o l t t a n á r á t 

B o t t o G y u l á t hozza fel tanúnak, ki szláv túl-
zásairól elhiresedett. — Köviben egy mulatság alkalmával, 
dr. Zoch Ivánnal tiltakozva kikeltek a magyar beszéd éá 
táuc ellen, Prekopa Viktornak bejelentett egyik tanítvá-
nyát, atyja nagy boszuságára a kiállított iskolai bizonyít-
ványban Vitezoslavnak tette k', s történelmi előadásában 
azt tanitá, hogy a magyarok azon földet, melyen laknak, 
a tótoktól ellopták, s ez időtől fogva őket nyomják a hol 
csak lehet; de már ez nem fog sokáig tartani s jön idő, 
hol a fürge tót fiatalság meged/.etten elkergeti a magya-
rokat oda a honnan jöttek. Mert micsoda igazság az, 
hogy 5 millió magyar parancsoljon a tótoknak, kik az 
országban vannak 18 millió s a földön 80 millióan. 

H o m o l a R u d o l f , a majalisi tüntető menettel 
járva sem „Zsivio Szlavia" kiáltásokat nem hallott, — 
sem tót jelvényeket, sem külön címert, sem kardos kísé-
retet nem látott, arról pedig, hogy a fymnasialisták mu-
latsági alkalmakon kivül tót jelvényekkel, vállszalagokkal, 
tót cimü kokárdákkal, veres-kék sipkákkal tüntetnének 
tudomása és szemléletből eredő ösmerete nmesen. (De hol 
volt hát szeme?) 

K o v a l a v s z k y M i e r o s l a v (Imre) a turóc-sz.-
mártoni emléknapot a tanuló ifjusággal ő is ünnepelte 



a fürdőben, hol mulattak, d.tloliak és szavaltak. (Vilyon 
mit ?) Bár igen helyesen beszél magyarul, mégis egy ma-
gyar órán könyvét a catedrához vágva mondá: inkább 
a mongol nyelvet adnám elő, mint ezt a gyalázatos ma-
gyar nyelvet. 

W j e s z t K á r o l y felső gymnasiumi tanár, tót 
nerozeii tüntetésekről, a turóc-sz.-mártoni emléknap meg-
ünnepeléséről, a fenhordott címerről nem tud semmit, de 
még azt sem tudja, miféle zászló ez a vörös-fehér-kék 
zászló, mert bár feltűnt neki, hogy sem Eperjesen, sem 
Kézsmárkon ilyent nem látott, mégis az egészet csekélyebb-
nek nézte, sem hogy csak kérdóst is tegyen róla. Azon-
ban ily naiv, csaknem paradicsomi ártatlanság színlelése 
mellett, vallomása egész fplyama alatt, feltünőleg dacos 
magaviseletet tanúsított. Természetesen várni nem lehetett, 
hogy be fogja ösmerni a magyarnyelvről ejtett azon nyi-
latkozatát: Értem de számba nem veszem. 

Meg kell vallani, hogy a pártfogóság ideálja megva-
lósításához alkalmas erőkre tudott szert tenni. De ha lei-
kök meggyőződése szerint oly ügynek állnak szolgálatá-
ban, mely a magyar állam érdekeibe nem ütközik, ha 
nem ellenségei a magyar elemnek, s nem szorulnak arra, 
hogy tetteik a napvilágot kerüljék, akkor nem érthettük, 
mire valók a kihallgatás folyama alatt előfordult elhall-
gatások, ravasz kitérések, módosítások, elferditések, sőt 
botrányig menő tagadások. Mert az mégis különös, hogy 
arról, mit a környék is tud, mit egy egész város lát, mit 
a járásbíróság kérdés tárgyává tesz, mit szeplőtelen be-
csületességü tan :k hallottak, mit fényes nappal és korá-
hoz mért hetyke tüntetéssel űz a gymnasiumi tanulóifjúság, 
— mind arról csak a tanári kar nem tud, mind abból 
nem lát semmit. E tapasztalás a mint a (anári karra nézve 
bizony nem kedvező, ugy másrészről többet sejtet, mint 
a mi napfényre jött. 

V. Következmények. 
Az intézetnek ily szellemben való működése felhá-

borította Nagy-Kőczén azokat, kiknek kebe'ét a magyar 
haza iránti hűség dobogtatja, a magyar érzelmű tót haza-
fiakat, kik érzetöknek nyilvános fellepéssel kifejezést is 
adtak a városnál, az egyházban, a választásoknál. A város 
tanácsa és kormánya ily irányú gymnasiumtól megtagadta 
a 700 frtból álló évi segélyt, — utóbb a város tanácsa 
„a m a g y a r e l l e n e s t ö r e k v é s , i d e g e n s z i n e k 
h a s z n á l a t a , az egyházkerület határozatainak ellené-
ben tanúsított dacos ellentállás, de különösen amiatt, hogy 
felbontván a város békéjét és nyugalmát, s még a vérroko-
nok közé is elhintették a szakadás és ellenségeskedés 
magvait: a tanárokat mint érdemetleneket megfosztotta 
azon városi polgári kedvezmények élvezetétől, melylyel tisz-
teletből ruháztattak föl. De a mélyen fekvő bajnak, a 
még nagyobb veszélylyel fenyegető sebnek orvoslását csak 
felsőbb hatalom hozhatván, a megyéhez folyamodtak ak-
kor épen, midőn Zólyom megye felszólalása folytán az 
ügy megvizsgálására kormányilag superintendens ur hiva-
tott fel. Vajha lenne az eljárásnak eredménye! Mert e 

jómódú, sokra képes városnak helyzete is valóban szá-
nandó, mind politikai, mind egyházi téren. 

Az evang. egyház 52 hazafias érzelmű tagja, a ke-
rületi bizottság előtt elmondja panaszát s kitárja szive 
fájdalmát a gymnasiumból kisarjadzott magyarellenes 
üzelmek fölött, melyek az apát fiával, a fiút apjával, 
testvért testvérrel, rokont rokonnal ragadtak elkeseredett 
ellenségeskedésre, más részről viszont ugyanazon evang-
egyház papja 41 aláirót tudott gyűjteni, kik a másik fél-
nek gyanúsításával tanúskodnak arról, hogy a gymnasium 
és a tanár urak mind, e g y e d ü l erkölcsiséghez, mivelt-
séghez és vallásossághoz vezetik az ifjúságot s a polgár-
ságnak mind szellemi, mind anyagi javára vannak. 

A magyar nemzetiség elleni nyilt ós titkos agitatiok 
s ama szellem kizárólagos élesztése és ápolása, melyet a 
gymnasiumi tót önképzőkör célul tűzött magának (önkép-
zés az anyai nyelvnek ápolása által „ n e m z e t i s z e l -
l e m b e n " ) , mely szakadár túlzásában egy á b i á n d o 3 Szlá-
via felé gravitál, s megmételyezi az ifjú sziveket, teszi 
utálttá azon intézetet, melynek alsóbb osztályai falakra 
szeretik firkálgatni az ily tót verset: Ide tótok, ami zászlóink 
alá, harcolni fogunk mig isten éltet, mig a serdültebbek 
ökleik hatalmát már érezni kezdők azt hangoztatják tót 
dalban: „Fel ellene, Szláviának minden elfajzottja — od-
rodilecz — ellen; nekünk is van kemény öklünk, vesszen 
a magyarónság; — törjetek nyakat." — E kizárólagos-
ság mellett a tanári karnak is ellenszenvesnek kell lenni, 
mindaddig, mig szószólója egy történelmi létjogosultság-
gal nem biró utópiái Szláviának, mely csak a magyar 
haza kárával és gyengítésével jöhetne létre. Hiába akar-
ják aztán elhitetni az országgal, hiába hiszik vagy hite-
tik el magokkal is, hogy csak a tót nép mivelődésének és 
fölvilágosodásának ellenségei törnek a nagyrőcei gymna-
sium ellen; ha nem önámitás, ugy b ű n ö s t ö r e k v é s -
n e k keresett takarója. 

Autonom egyházunk pedig sem engedélyével, sem 
hallgatag elnézésével nem tűrheti többé az ily üzelmek 
folytatását, s nem állhat solidaritásban oly törekvésekkel, 
melyek egyházi békés együtt létünket nem kevésbé ve-
szélyeztetik, mint az állam helyesen felfogott érdekeit. 
Katholikus erőszak, jezsuita ármány által nagy csor-
bát szenvedett ugyan egyházunk, a nyomás súlypontja 
azonban akkor is hazánkon kivül esett; de országos ál-
lásunkat, protestáns jogunkat s még azon autonomiát is, 
melyre ők oly nagyon szeretnek hivatkozni, magyar tör-
vény adta nekünk, és biztosítja továbbra is, s ki fogja fej-
teni teljes vallási egyenjogúságig. Ábrándos Szlávia a 
magyarhoni protestántismus Mekkája nem lehet. 

Legsajnosabb az, hogy annyi hosszú tűrés után, 
annyi kérelem és intés és keményebb rendreutasitás 
dacára is, egyházkerületűnknek e rajongó tót fractiója a 
közérdekhez simulni nem tud, nem akar, annyira, hogy 
megegyezés és kibékülés lehetetlen, miután az, miben 
nekünk hazaellenes b ü n t utálnunk kell, nálok Szlávia, 
vagy Okolia, vagy Matica, vagy tót vajdaság, vagy 
pánszlávizmus érdekében kitűnő érdem s a súlyos nagy 



baj orvoslásának csak egy utja s mó^'a van: ezen oly 
dacos következetességgel, oly ravasz kiszámítással, oly 
lángoló buzgalommal, oly szívós kitartással folytatott 
üzelmeket l e h e t e t l e n e n e k k é t e n n i . Miért is a 
nagyrőcei gymnasium pánszláv üzelmeinek megvizsgálá-
sában eljárt egyházkerületi bizottság, a megejtett vizs-
gálatból merített tudomás és tapasztalás alapján, az egy-
házkerületi gyűlés szentesítése alá terjesztendő megálla-
podását következőkbe foglalta össze: 

„Miután a nagyrőcei gymnasium jelenlegi pártfogó-
ságától és tanári karától az általok oly SZÍVÓS következe-
tességgel vallott és gyakorlott elvek folytán, a közokta-
tás terén üdvös eredményt várni és lemélni nem lehet, 
mondja ki határozatilag, hogy a nagyrőcei főgymnasiumot 
egyházkerületünk főtanodájának többé el nem ösmervén, 
tőle a létezési jogot és engedélyt, melylyel felruházta, 
ezennel elvonja, s a tanodát egyházunk minden javadal-
mainak használatából és élvezéséből kizárja és beszünte-
tettnek nyilvánítja. A mennyiben pedig a gymnasiumhoz 
kapcsolt képezde, állását biztosító semmi nemű alappal 
nem bír, s különben is egyházkerületünk által soha 
elösmerve vagy megerősítve nem volt: ennek eddig is 
kiadott bizonyítványait érvényteleneknek nyilatkoztatja." 

Ha az egyházkerület e határozatot megerősíti, a 
kormány feladata lesz tovább intézkedni. Tegye aztán, de 
az istenért ne fél rendszabálylyal; nem megintésnek van itt 
helye, valaminek kiegészítésére, vagy valami mulasztás 
pótlására. A város, a megye, az egyházkerület, a mind 
hangosabban nyilvánuló közvélemény gyökeres orvoslást 
óhajt ós vár, melynek végszavait kimondani a kormány 
van hivatva. Ha a nagyrőcei mostani tanoda romjaiból 
más pártfogósággal, más tanerőkkel,tán az állam hozzá-
járulásával uj intézet fog keletkezni, mely a tót cultur 
érdekek ápolása mellett nem lesz ellenese a magyar ér-
deknek, a közérdekű fontos feladat szerencsésen lesz meg-
fejtve; de teljesen helytelennek kell nyilvánitánunk a 
Pesti Napló palliativ tervét az elmérgesedett bajon segí-
teni ugy, hogy a fennálló pánszláv tanodák mellé jobb ál-
lamiak állíttassanak. Tudhatná, hogy a kéjház botrá-
nyát és bűnét orvosolni és megszüntetni nem fogja az, 
ha mellé egyfelől akár tanoda, másfelől templom építtet-
nék is, a bajnak gyökeres orvoslása abban á l l : állittassék 
a bebizonyult rosz helyébe jobb. 

E g y b i z o t t s á g i t a g . 

B E L F O L D. 
L e l k é s z - b e i k t a t á s V e r s e c e n . M á j u s 10. 

A bánsági diasporából kivált ifjú verseci ág. h. ev. német 
ajkú egyház, mely ez idén hat év óta már harmadszor 
választott lelkósztanitót, május hó 10-ikén beiktatta uj 
lelkipásztorát, tiszt. U n g e r N á n d o r , volt cservenkai 
káplánt. Az egyszerű, de megható ünnepélynek részletei 
röviden a kővetkező dióhéjba szoríthatók össze. Május 

10-ikón az egyszerű, de Ízléssel berendezett imaház már 
korán reggel májusi pompába öltözködött, s tíz óra táj-
ban protestánsokkal és nem protestánsokkal, helybeliekkel 
és idegenekkel zsúfolásig megtelt, hogy diszes és ékes 
színhelye legyen az uj lelkész és a verseci egyház-ara 
esküvőjének. Három alkalmi énekvers elhangzása után 
K e r n u c h A d o l f , sándorfalvi lelkész liturgizált, egy 
másik vers eléneklése után pedig nt. B u j k o v s z k y 
G u s z t á v alesperes s lajosfalvi lelkész az oltár elé 
lépett, s ihletett emelkedettséggel egyrészt az egyháznak 
papja iránti, másrészt pedig a prot. lelkipásztor köteles-
ségeit amaz irányában eleven színekkel festette, minek 
végeztével, szokás szerint, egyfelől a fogadalom tétel, 
másfelől pedig a templomkulcs, k°hely, és a sz. írásnak 
jelvényes átadása következett, mit az installator alkalmi 
imája és áldása befejezett. Az installatiót követő egy 
vers áhítatos eléneklése után az uj lelkész lépett az 
öt ékesen váró szószékre, melyről hittel mondott szék-
foglaló beszédében I. Kor. 15, 10. alapján előad-
ta, hogy ünnepélyes beiktatása e napján „az isteni 
kegyelem érzése kiválólag tölti be szivét" és pedig azon 
okból, mert az „hálájának egyedüli alapja, szellemének 
világító lámpája, s reményének legbiztosabb horgonya." 
Erre ének, ima, áldás s befejezésül ismét ének. 

Az isteni tisztelet végeztével az installáló alesperes 
és a helybeli buzgó felügyelő S z i o s ' z t e n e k H e n r i k 
urak élén, ugy az anya mint a fehértemplomi leánygyü-
lekezetnek az ünnepélyen megjelent számos tagjai a vá-
rosi polgármesternél tisztelegtek, kinek nagylelkű közre-
működéséből az evang. lelkósztanitó a városi pénztárból 
jelentékeny részben sególyeztetik, illetőleg fönntartatik. 

Az erre következett szívélyes közebóden hang ada-
tott azon hő kivánatoknak, hogy vajha a verseci egyház 
s uj lelkésze között ma kötött szövetség tartós és áldás-
dus, maga az evangyeliom pedig, mely ezen idegen ele-
mektől környezett Sionban hirdettetik, ugy a városnak, 
mint a környéknek világító fáklyája lenne, melynek lo-
bogó lángja világánál sokan lelhessék föl a boldogság 
igazi útját, magát pedig e kis Siont az egyetértés, buz-
góság és bátorság angyalai őrizzék, neveljék és védjék, 
erősítsék és buzdítsák. Adja az Ur ! Sándorfalván, 1874. 
május 14-ikén. *) K e r n u c h A d o l f , sándorfalvi 
ev. lelkész. 

Nagytiszteletü szerkesztő u r ! 
Valaki a Prot. Egyh. és. Iskolai Lap f. é. 19. szá-

mában annak bebizonyítására, hogy mily szükséges volt 
a közoktatási miniszter ur rendelete a tanítónők alkalma-
zását illetőleg, például hozza fel K. Hartát, mint a hol 
fél óv óta az uj leányiskola üresen áll, mivel tanítót 
nem kapott és tanítónőre „hihetőleg* — nem gon-

*) Köszönetünk nyilvánítása mellett bocsánatot kérünk a t. 
közlőtől,' ha a több oldalról jött tudósítások s egyéb tárgyak miatt 
ennyi ideig kellett késnünk ennek közlésével. S z é r k . 
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dőlt — Ennek kapcsában ujonan épült iskolánk-
nak még egy ép olyt rövid mint felületes rajzát 
adja. Engedje nt. ur, hogy az igazság érdekében ugy az 
egyikre mint a másikra nézve megjegyzéseimet megte-
hessem s a tiszt, olvasó közönségnek a valódi tényállást 
előadhassam. 

Most egy éve a helyb. evang. egyház presbyteriuma 
egy 300 írttal, szabad lakással és fűtéssel díjazandó se-
gédtanítói állomásra pályázatot hirdetett; hogy csak 
s e g é d - t a n í t ó r a , azt nem a t a n í t ó n ő k iránti előíté-
letből tevé, vagy mintha ezekre — közlő ur szerint „hi-
hetőleg" — egyáltalán nem gondolt volna, hanem csak 
is azéit, mivel ugy vala meggyőződv3 hogy az általa fel-
ajánlott évi fizetés mellett tanítónő alig fogna jelentkezhetni. 
S ime, a korlátolt eszűnek tartott vidéki nép, ugy látszik 
nagyon is józanon gondolkozott, mert hisz még — férfi 
sem jelentkezett. Most midőn ezen egyház a leendő tanitó 
fizetését 400 ftra felemelte s újra pályázatot hirdetett, a 
t a n í t ó n ő k r e is kiterjeszté figyelmét Avagy tán azt 
képzeli közlő ur, hogy az ő bölcs figyelmeztetése folytán 
tette gyülekezetünk — már csupa szégyenből is — a lépést 
előre ? Csalódik; presbyterialis gyűléseink több rendbeli 
jegyzőkönyvei, ha nem restellene beléjük tekinteni, az 
ellenkezőről győznék meg; előbb gondoltak itt a tanító-
nőkre, mint ő bölcs megjegyzéseinek alapul szolgáló ha-
mib adatait csak Össze is gyűjthette volna! Hogy gyüle-
kezetünk most is alig meri reményleni, miszerint a ké-
pesített tanítónők közül egy is ajánlkozzék 400 ftnyi 
fizetés mellett a tanitói tisztséget elvállalni, az bizonyos ; 
de azért a jelen mostoha viszonyok között, midőn minden 
iskolai alap hiányában és minden külsegitség nélkül, tisz-
tán önerejéből kivetés utján néhány év alatt csak is ne-
velési célra majd 10,000 ftot áldozott, többet még akkor 
sem áldozhatna, ha t. közlő ur őt még jobb erkölcsi és 
vagjonossági bizonyitványnyal akarta volna vagy akarná 
megtisztelni. 

Áttérek azon felületes rajzra, melyet közlő ur uj 
iskolánkról ügyesen ugyan, de elég lelkiismeretlenül torz-
kép gyanánt odavetett. — Hogy iskolánk ugy külalakját 
mint belső berendezését tekintve nem tökéletes minta-
alak, azt elhiszszük, sőt mi több, beismerjük magunk is, 
hogy vannak hiányai; de azokat nem ablakon nézve fe-
deztük fel , mint közlő ur az általa felhozottakat, 
s ép ezért alaposabbak is mint az övéi! Igaz, 
a világosság két oldalról - az ülő gyermek jobb és bal 
oldaláról — szolgál be a terembe; az is igaz, hogy a uap 
szakához képest ezen világosság majd jobbról, majd balról 
erősebb vagyis nagyobb lévén, ha ellen nem sulyoztatnék, 
a szemnek talán ártalmára is lehetne: de kérdem, mire 
való a függöny? Az ember ugy segit magán ahogy tud, 
könnyű azt mondani, ennek igy vagy amúgy kellene 
lenni, de ha nem lehet! Különben e kettős világosság-
nál nem is annyira a szemet féltjük, mint inkább attól 
tartunk, hogy a netalán jobbról jövő nagyobb világosság 
a gyermeket az írás vagy rajzolásnál zavarhatná. 

A mi végre azcn ominosus lécet illeti, erre nézve, 

ha annak célszerűségét közlő ur, mint vélt szakférfiú, be 
nem láthatná, vagy épen ártalmasnak találná: kénytelenek 
vagyunk őt egy másik elismert szakfórfiboz, Göncy Pál 
úrhoz felvilágosításért illetőleg feleletre vonásért utasítani, 
mint akinek tervezete („Népiskolai épülettervek". Göncy 
Pál 1870. XIII. tábla 3. és 4. ábra) szerint készültek 
padjaink. Csekély belátásunk szerint azon léc ép azért 
van oda alkalmazva, hogy az a gyermek hátra ne dől-
hessen, hogy az a gyermek egyenes üléshez szokjék; és 
ha ezt elérjük, a mint hisszük is, hogy elérjük, akkor 
mindentől inkább tarthatunk, mint attól, hogy a gyer-
mek megpuposodjék. Egy szóval, legyen nyugodt közlő ur, 
a kishartai újonnan épült iskolában a gyermekeknek sem 
az ablakok a szemeiket, sem a padok a derekukat nem 
fenyegetik. 

Azon reményben, hogy nt. ur az audeatur et altéra 
pars elvénél fogva jelen válaszomnak becses lapiában 
még az esetben is helyt adand, ha az kelleténél hosz 
szabbra nyúlt volna, maradtam tisztelettel K.-Hartán 
1874 évi jun. 9-én. 

G a l l é E 1 e k s. k. 
ev. s. lelkész 

Ó v á s t é t e l . 
Fájdalommal lépek a nyilvánosság terére, hogy az 

önkény-, vagy elfogultságból származott jogtalanság el-
lenében, a jognak és igazságnak elégtételt szerezzek. 

Hogy mindenek érthessék a dolgot, elmondom rövid 
történetét a v é r t e s a l j a i t a n i t ó e g y l e t n e k . 

1873 jun. 18 án tartá alakuló gyűlését, melyen 
kimondta egyhangúlag, hogy f e l e k e z e t n é l k ü l i 
ó h a j t l e n n i , — és nevét a történeti nevezetességű 
V é r t e s h e g y t ő l veszi. Ez értelemben alkotott tehát 
alapszabályokat, melyek ugyanazon év aug. 1-én a nm. 
m. k. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 20254 
sz. alatt jóvá is hagyattak, a tagokra ekkép kötelező-ere-
jűvé tétetvén. Az alapszabályok 12 §. értelmében 1874. 
rnarc. 4 én tartott választmányi ülésében, egy választ-
mányi tag indítványára tárgyalás alá vétetett a Szabad-
szállási által irt „A tanítók segélyezése" című röpiratban 
foglalt életbiztosítási eszme, s el is fogadtatott, — valamint 
a szervezendő segéiy-pénztár jövedelmeinek is ugyanazon 
röpirat 11-ik lapján levő terv helyeseltetett, s el lett 
határozva, hogy a tartandó közgyűlés elé a választmány 
ezen indítványokat pártolólag, illetőleg ajánlólag fogja 
terjeszteni, annyival is inkább mert a válasitmánynak 
nincs, hanem a közgyűlésnek van joga ez ügyben hatá-
rozati joga, •— mit bizonyít az alapszabály 13, §. 

Mit tett nt. Koncz Imre főesperes ur e nemes 
célú indítvány miatt. 

Magán uton nyert informatio után, (hogy bemutassa 
a tanítók és általában a tanügy iránti meleg érdekeltsé-
gét, előáll, és a következő körlevelet bocsátja az egy-
házmegye egyházaihoz, melyet szó szerint közlök : 



Nagytiszteletü Lelkész urak ! 
Igen tisztelt egyházi elöljáróság ! 

Vaáltan a vértesaljai tanitóegylet vál. gyűlése f. ó. 
mart. 4-én a következő határozatot hozá: Segélypénztárfc 
állít, melynek rendes jövedelmeivé teszi a következőket : 
a. minden tanitó jövedelme készpénzben számítva ° J 0 alá 
vétetik, b. c . . . d. Minden gyermek évente 5 krt. fizet. Az 
a., és d. pontok azok, melyeket alolirt figyelem nélkül 
nem hagyhat egyházmegyéje tudta, határozata nélkül, 
mire nézve a kormányom alatti tanitó urakat az a. pont 
alatt jelzett 5 kr. ÓYÍ fizetése kötelezettsége alól ezen 
körlevelemmel fölmentem. Lelkésztársaimat s az egyházak 
elöljáróit pedig felkérem, hogy az itt Írottakat mind a 
tanitó urakkal, mind az egyház híveivel legyenek szíve-
sek közleni. Seregélyes május 21. 874. kész szolgájok 
Koncz Imre m. k. főesperes., 

Ezen körlevélre kötelességem nyilatkozni és óváso-
mat kijelenteni, még pedig azért, mert ez: 

1. J o g t a l a n . Felekezet nélküli tanitóegylet ügye-
ibe semmiféle felekezeti hatóság be nem szólhat, ha az 
a felekezetek jogát nem sérti. Inditványozási joga van a 
választmánynak, sőt az alapszabály 6. §. értelmében 
minden tagnak. 

2. T a p i n t a t l a n s á g o t is árul el, a mennyi-
ben nevezett nagytiszteletü ur a tanítókat oly kiskorúak-
nak tekinti, hogy a mire azok önmagokat kötelezték •— 
az ő f e l m e n t é s é r e — azt felmondják. Hasonlóan 
a szülőket is megsórté, — mert jól tudjuk, hogy a tani-
tóegyletek ilynemű határozatának teljesítése, a szülők 
egyéni jóakaratának, és a nevelés- oktatásügy iránti rokon-
szenvüknek lehet következménye, és soha a kényszernek. 

3. V e s z é l y e s is, — mert hol nem tudják a dolgot, 
ott ugy tünteti fel a v é r t e s a l j a i t a n i t ó e g y l e t e t , 
mely adóval akarja terhelni a népet. Ez pedig legtávolabb 
áll az egylet céljától. A szeretet és pártolás rokonér-
zelmeit akarta és akarja csakis igénybe venni. 

Ezek után arra kérem nyilvánosan nagytiszteletü 
főesperes urat, hogy máskor ily messzeható dolgokban 
ne induljon el magán értesítés alapján; ezt teheti a 
k ö z l e g é n y , de a h a d v e z é r nem. 

Engedje reménylenem, hogy belátva körlevele idő-
előtti, szükségtelen voltát és jogtalanságát, elkövetett hibáját 
a tanügy s különösen a tanítók anyagi sorsának emelése 
érdekében — mint a mire felesküdött — jóvá tenni 
gyekszik. Kelt, Gyúrón, 874 május 30-án. 

Vasadi Balogh Lajos, 
a vértesaljai tanitóegylet alelnöke. 

Nem kételkedünk, hogy ugy a, nevezett tanitóegylet, 
mint a szóban forgó esperes ur őszinte barátai a tanügy-
nek, s ha mégis ily összeütközésbe látszanak jönni, ez 
némi félreértésből származik. Nevezetesen esperes ur alkal-
masint ugy értesült, hogy a nevezett tanitóegylet talán 
nem az egyes tanítókat, hanem a tanítói hivatalokat, 
szándékozik 0

 0 adó alá vetni, valamint hogy a gyermekek 

által fizettetni javasolt 5 kr. nem önkénytes adomány, 
hanem minden tanulóra kivetés utján beszedendő teher lenne. 
Mely felfogásból kiindulva esperes ur, mint az egyh. megye 
kormányzója, köteleségóből folyólag védelmezni kívánta egy-
házunk jogait. —Másfelől azonban reméljük, hogy ha ezen ügy 
mindkét fél által tisztázva leend, megszűnik minden összeüt-
közés, hanem ugy az illető esperes ur, mint az érintett tanitó-
egylet vetekedő buzgósággal fognak igyekezni, egyik talán 
szigorúan a felekezetiesség korlátai között maradva, a 
másik a confessiok által vont zárvonalokon keresztül is 
kezet nyújtva a rokon törekvésű társaknak, — a nagy mér-
tékben elhanyagolt népiskolai tanügy felvirágoztatásán. S e 
jó remény által kecsegtetve bocsátottuk közre a fentebbi óvás-
tételt. Magától értetvén hogy a másik részről adandó min-
dennemű felvilágosításnak s helyreigazításnak szívesen nyuj• 
tandunk tért. 

S z e í' k. 

L e l k é s z k ö r . 

Remény az, mely mostani tudósításomat átlengi, 
azon boldogító remény, hogy a vértesaljai ref. egyházme-
gye nem marad el a közjólét előmozdításán működő 
többi egyházmegyéktől, minő p. a pesti, solti, stb., ha-
nem azokkal karöltve fog előre menni. Nem a haszon 
nélküli ó s á g h o z való erős ragaszkodásával, a kör ellen 
küzdésével akarandja megmutatni, hogy v a n , hanem 
könnyíteni fogja az özvegyek és árvák keserű sorsát s 
elősegíti nem a csupán egykét egyénre, hanem az egészre 
kiható törekvést. 

Legalább is ily reményeket költött fel bennünk a 
f. év junius 12-én Bicskén tartott összejövetel. Együtt 
volt 8 lelkész, s mindegyik kinyilatkoztatá, hogy elke-
rülhetlenül szükséges, sőt életkérdés, miszerint az erők 
egyesitessenek. Midőn a társadalom minden hivatalnokai 
társulnak, hogy életfeladatuknak, hivatásuknak megfelel-
hessenek, lehetetlen hogy mi lelkészek legyünk tétlenek. 
Közös akarattal, egyesült lelkesedéssel megalakult a 
B i c s k e - v i d é k i r e f o r m , l e l k é s z k ö r . A meg-
alakult lelkészkör elnöknek megválasztá n. t. Kiss Károly 
mányi lelkész urat, jegyzőnek Öreg János verebi lelkész 
urat. Ezután tárgyalás alá vétetett a benyújtott alap-
szabálytervezet, mely elfogadtatott. Az elfogadott és 
aláirt alapszabályt — a közügy érdekében — egész terje-
delmében közlöm. 

A bicskevidéki reform, lelkészkör 

A l a p s z a b á l y a i . 
1. §. Cim. 

Bicákevidéki reform, lelkészkör. 
2. §. Cél. 

Az elm'leti és gyakorlati lelkészet körébe vágó 
dolgokban való önképzés. A haladó korral s ennek esz-
méivel való megismerkedés. Elvi kérdésekkel szemben 
időnkénti megállapodás. Közjót célzó reformok javaslata, 
pártolása és terjesztése. Az egyházi élet s a kialvásnak 
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indult kegyelet felelevenítése. A tanügy emelése. Egyházi 
hivatalnokok anyagi állásának szilárdítása s emelése. Col-
legiálitás teremtése. 

3. §. Jelleg. 
A lelkészi kör nem hivatalos színezetű. 

4. §. Szerveset. 
A lelkészkör áll rendes és ideiglenes tagokból. 

5. §. Rendes tagok. 
A rendes lelkészek. 

6. §. Ideiglenes tag oh. 
A segéd- és tanitó káplánok. 

7. §. A tagolc jogai. 
Indítványokat tehetnek. A tárgyhoz szólhatnak. A 

kör erkölcsi pártfogását kérhetik. A kor vagyonát megál-
lapodás szerint használhatják. 

8. §. A tagolc kötelezettségei. 
A rendes tag kötelessége a közgyűlésen megjelenni. 

Évi díj fejében 2 frtot fizetni. A rájok bízott ügyekben 
pontosan és hűségesen eljárni. Az ideiglenes tagok egyszer 
mindenkorra 2 frtot fizetnek, — azonban lelkészszé vá-
lasztatásuk esetére, az évi dijat rendesen fizetik. 

9. §. Hivatalnokok. 
Elnök. Jegyző. Az elnök egyszersmind pénztárnok, 

a jegyző egyszersmind könyvtárnok. 
10. §. Működés. 

Évente kétszeri gyüléstartás, előre meg határozott 
helyen, az elnök összehívására. 

11. §. A tagság megszűnése. 
Lemondás, kilépés és halál esetén megszűnik a tag-

ság. Egyéb esetekben a közgyűlés határoz. 
12, §. A tagok egymáshozi viszonya. 

A tagok a lelkészi körben egyenlők, testvérek és 
függetlenek. Egymást erkölcsileg támogatják és pártfo-
golják. Eszméiket egymással szabadon közlik. 

13. §. Felosztás. 
A lelkészkör feloszlik ha a tagok 5/6-a kivánja ; 

vagyona felett az utolsó közgyűlés határoz. 
14. §. Nyilatkozat. 

Alolirottak mint a lelkészi kör tagjai, ezen alapsza-
bályt reánknézve kötelezőnek nyilatkoztatjuk s annak 
megtartására magunkat erkölcsileg kötelezzük. 

Aláírások következnek. Ezek után az elnök urnák 
adott több megbízatást a gyűlés. A fontos ós felette 
komoly elvi kérdések érdemleges megvitatását a jövő gyű-
lésre határozta a kör. 

Testvéries szeretet és a kitartóan működni vágyó 
őszinte akarat nyilvánításával oszlott íel a gyűlés. 

Az első rendes gyűlés alkalmasint september hóban 
leend, melyről — bizton hiszem — hogy sok jót és 
üdvöst hozhatok a nyilvánosság elé. 

Az Isten áldja és szentelje meg a megalakult 
bicskevidéki lelkészkört. 

S z a b a d s z á l l á s i . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A „ b u d a p e s t i r a b s e g é l y z ő e g y l e t " a 

közelebbi vasárnap tartotta alakuló közgyűlését. Ezen 
humanistikus irányú egyletnek van jelenleg 300 tagja; 
tiszteletbeli elnökké báró Podmaniczky Frigyes, elnökké 
Z á d o r G y u l a választatott. Nálunk, hol sem a 
börtöuben levő fegyencek erkölcsi javításáról, — az 
egy-két fegyencházi lelkész működését eltudva — sem a 
kiszabadultaknak legalább az első napokban ellátásáról, 
segélyezéséről, szolgálatokba való elhelyezéséről mi gondos-
kodás sincs téve — felettébb gazdag és hálás tér kínál-
kozik a nemes célú buzgólkodásra 

* 

* Ugyancsak a mult vasárnap az e g y e t e m e s 
t a n i t ó g y ü l é s ügyében is tartatott értekezlet Molnár 
Aladár ur elnöklete alatt, melyben több rendbeli intézke-
dés tétetett az iránt, hogy a f. év aug. 12-ikére Buda-
pestre egybehívandó második egyetemes tanitógyülés minél 
gazdagabb eredményeket hozhasson létre ugy anyagi, mint 
szellemi tekintetben. 

D r . P e l e c h J á n o s a rozsnyói evang. gymnasiuin-
nak 37 éven át igazgató tanára f. hó lL-én szélhűdés 
következtében élete 69-ik évében meghalt. 

* Meghivö a pesti reform, egyház kebelében levő 
tanintézeteknek és a theologiai collegiumnak julius hó 
9-kétől 25-kéig tartandó nyilvános vizsgáira. Julius 9-én 
csütörtökön d, u. 3—7-ig az érettségre menendő ifjak 
előleges vizsgái. Julius 10-ón pénteken d. e. 8 —12-ig ós 
d. u. 3—7-ig írásbeli érettségi vizsga. Julius 11-én szom-
baton d. e. 8 —12-ig írásbeli érettségi vizsga. Julius 12-én 
vasárnap d. e. 9—11-ig a reál- és más felekezetűek is-
koláiba járó reform, tanulók vallástani vizsgái a VlII-ik 
oszt. termében. Julius 12-én vasárnap d. e. 11—12-ig 
gyorsírászati vizsga az Y-ik osztály termében. Julius 12-én 
vasárnap d. u. 4—5-ig a gymn. növendékeinek énekvizs-
gája és az ifjúsági dalegylet zárünnepélye a gyűlésterem-
ben. Julius 13-án hétfőn d. e. 8—12-ig alV-ed éves theo-
logusok vizsgája a gyűlésteremben. Julius 13-án hétfőn 
d. u. 3—7-ig a IV-ed és I. éves theol. jizsgája a gyű-
lésteremben. Jul. 13-án hétfőn d. u. 3—7-ig az I. II 
III. IV, gymn. oszt. magántanulóinak vizsgája a gymn. 
osztályaiban. Julius 14-én kedden d. e 8—12-ig a II-od 
és Ill-ad éves theologusok vizsgája a gyűlésteremben. 
Jul. 14-én kedden d u. 3—7-ig ugyanazon osztályok 
vizsgája, egyszersmind a theolog. négy osztályának ének 
vizsgája, önképzőköre működésének berekesztése, jutalmak 
kiosztása és a tanév ünnepélyes bezárása, a gyűlésterem-
ben. Jul. 14-ón kedden d. u. 3—7-ig az V. VI. VII. 
gymn. oszt, magántanulóinak vizsgája a gymn. osztályaiban. 
Jul. 15 ón szerdán és 16 án csütörtökön d. e. 8 —11-ig 
és d. u. 3—7-ig szóbeli érettségi vizsga. Jul. 17-ón pén-
teken d. e. 8 —12-ig az I. gymn. oszt. vizsgája a templom-
ban. Jul. 18-én pénteken d u. 3—-7-ig II. gymn. oszt. 
vizsgája a templomban. Jul. 18-án szombaton d. e. 
8—12-ig III. gymn. oszt. vizsgája a templomban. Jul . 
18-án szombaton d. u. 3 —7-ig IV. gymn. oszt. vizsgája 
a templomban. Jul, 20-án hétfőn d. e. 8—12-ig V. gymn. 



oszt. vizsgája a templomban. Jul. 20-án hétfőn d. u. 
3 _ _ 7 - j g VI. gymn. oszt. vizsgája a templomban. Jul. 
21-én kedden d. e. 8—12-ig az első bölcsészeti (VII.) 
oszt. vizsgája a templomban. Jul. 22-én szerdán d. e. 
8—12-ig és d. u. 3—7-ig a felső leányiskola vizsgája a 
gyűlésteremben. — F i g y e l m e z t e t é s . 1) Mind az 
érettségi-vizsgára menendő ifjak; mind a gymnas. magán-
tanulók julius hó 5-kéig, vagy személyesen, vagy levél ál-
tal elmulaszthatatlanul jelentsék be magukat az igazga-
tóságnál* 2.) A jövő 1874[5 iskolai évre a beiratások 
octob. hó 1. 2. 3. 4-én megtörténvén, october 5-én a tan-
évet megnyitó isteni tisztelet után a tanitások azonnal 
megkezdetnek. 3) A javitó vizsgák csak a beiratás ideje 
alatt fogadtatnak el, s a javitó vizsgát tenni köteles ifjú 
a szigorúan vett vizsga s annak sikeres letétele után ira-
tik be a következő osztályba. A fentebb kiirt nyilvános 
vizsgálatokra a t. c. szüléket ás nevelés barátait tiszte-
lettel meghivja az igazgatóság. 

* A k é z s m a r k i ág. h. ev. kerületi lyceumban f. évi 
junius 22-én kezdődnek a nyilvános f é l é v i s z i g o r la -
to k, bevégződnek ugyancsak e hó 27-én. Az iskolai évet 
berekesztő közvizsga f. évi julius hó 1-én délelőtt 9 órakor ; 
jul. 1-én délutáni 3 órakor pedig lycealis közgyűlés tar-
tatik. Az érettségi szóbeli vizsgák jul. 2-án veszik kezde-
töket. Kézsmárk, 1874. junius 9-én. Az igazgatóság. 

* Az eperjesi evangyelmi collegiumban folyó 
1873 - 4 - i k évben tartandó nyári vizsgákra s junius 29-én 
d. e. 11 órakor megnyitandó iskolai gyűlésre ezennel tiszte-
letteljesen felkóretnek s meghívatnak e főtanoda minden 
renü t. c. pártfogói a collegiumi felügyelőség és tanári 
kar nevében Hazslioszky Frigyes e. é. igazgató által. A 
vizsgák rendje. 1. A theologok vizsgái tartanak jun. 22 — 
30-ig minden nap reggel 8 órától, s délutáni 3 órától. 2. 
A jogászok vizsgái jun. 10. 11. 13.15. 17. 19. 20. 23. 27. 
és 28-kán d. e. 8 órától s folytatólag d. u. 2 órától 3. A 
gymnasiumi ifjúság vizsgái tartatnak junius 20-kától bezá-
rólag jun. 28-káig minden nap reggeli 7 órától és d. u. 
2 órától. 4 A seminariumi ifjúság vizsgája kezdődik jun. 
30. d. u. 2 órakor. 5. Az ifjúságot elbocsátó ünnepély 
esik jun. 29. d. e. 7 órára. 6. A szóbeli érettségi vizsgák 
tartatnak julius 1. 2. és 3. napján. 7. A jogi magántanulók 
vizsgaideje tart jun. 20-kától bezárólag junius 30-káig. 
A jövő iskolai óv kezdeta sept. 1-seje. 

* Fe lh ivás . A n.-szalontai helv. hitv. egyházvidék-
beli tanitók egylete, folyó hó 24-én N.-Szalontán, a 
délelőtti órákban, rendkívüli közgyűlést fog tartani, melyre 
a fent nevezett egylet tagjai és a nevelésügy barátai tisz-
telettel meghivatnak. A gyűlés tárgyai: 1. A bizottság 
által elkészített alapszabályok megvitatása, helybenhagyása 
ós felterjesztése. 2. A magyarhoni tanitóegyletek orszá-
gos szövetségébe való belépés felöli intézkedés, és 3. Az 
országos tanítói gyűlésen való képviseltetés, vagy „nem" 
felőli intézkedés. Reménylem, hogy az egyházak nt. lel-
kipásztorai kedvező alkalmat fognak nyújtani arra, hogy a 
fent hivatolt egyleti gyűlésben — a népoktatási törvény 

XXXVIII. törvénycikkely 147. §-ára vonatkozólag kiadott 
miniszteri rendeletnek figyelembe vételével — minden 
egyes egyházban működő tanitók résztvehessenek. N. Sza-
lonta, junius 10. 1874. H e g e d ű s J á n o s m. k. ideig-
lenes elnök. 

* Si inor János bibornok herceg-primás Rómá-
ba utazott, hogy a közelebbi napokban tartandó pápai 
consistoriumban, — az egyház ebbeli rendeleteinekés szoká-
sainak megfelelőleg — a bibornokokat megillető zaphir 
gyűrűt ő szentsége kezéből átvegye, s ezenkivül a bíbor-
noki köpenyt s az általa választandó cimet elnyerje. — 
A bibornoki baretet Róma küldi a kinevezett bibornokok-
nak, de a gyűrűért, címért és köpenyért Rómába kgll 
az illetőnek menni. Maga az átadás pedig igy történik. 
A pápa megnyitván a consistoriumot, a bibornoki méltó-
ság kötelmeiről és fontosságáról beszédet intéz az uj bi-
bornokhoz, ki már ezt megelőzőleg az esküt letenni tarto-
zik — s a beszéd után a pápa kéz- és lábcsókjára bo-
csáttatik, a hódolat kifejezésének jeleül. Erre az uj bibor-
nok szája beköttetik, és csak a jövő consistoriumban 
nyittatik fel ismét a pápa által, annak jeléül, hogy a 
consistoriumokban szerényen viselje magát. —Bizony sok 
furcsaság történik a nap alatt, kivált Jé/,us nevében. Egy 
élemedett tisztességes emberrel lábat csókoltatni! Hát a 
szája miért köttetik be ? Jézus a maga bibornokainak épen 
megfordítva azt adta utasításul, hogy még a házak tete-
jéről is prédikáljanak. Jah 1 de egy kis jövedelmező ér-
sekségért, bibornoksiivegért sok ember be engedi a 
száját köttetni. 

* U j csodatevő szent . A visnici csudatevő 
rabbihoz, a kit némely zsidó polgártársak mint szent em-
bert ismernek, s csudatételeiről uton útfélen szent érzelem-
mel emlegetnek, a napokban egy csúíbau szenvedő nő, a 
ki sem ülni, sem állni nem birt, elvitette magát, hogy 
őtet is gyógyítaná meg. A csudaszent elővette könyveit s 
olvasott. Ekkor a szenvedő nő felé fordul, s dicsőült kép-
pel, túlvilági hangon mondá: „Te, a ki a fájdalmak miatt 
sem ülni, sem állani nem birtál, vesd el a te mankóidat 
s jár j !*"A szegény asszony elveté mankóit :decíodák csodája, 

sem nem állott, sem nem ült, hanem ugy esett hasra, 
hogy négyen is alig tudták szekérre tenni. Ez esetet a 
m.-szigeti rabbi, ki hasonlóan candidált szent, megtudván, 
az eredménytelenségnek azt veté okául, hogy a beteg nő 
chignont viselt, puffot hord ruháján, a keresztyénekkel 
majálisokra jár stb., s ilyenen a rabbi imádsága nem fog. 
Tökéletesen igazsága van az utóbbi t. rabbinak, mert a 
kik chignont, puffot viselnek, a más vallásfelekezetbeli-
ekkel testvéries társas viszonybm vannak, vagyis a kik a 
civilizátió légkörében élnek, azokra nincs hatása sem a 
zsidó, sem a pápista szentek csodatevő erejének. 

— Mérges c u k o r k á k , melyek legnagyobbrészt 
Prága és Olaszországból importáltattak, a tiszti főorvosi 
hivatal értesülése szerint nemcsak a fővárosban, de már 
a vidéken is el vannak terjedve, ugy, hogy azok boltokban, 
házalók és kofák által széltében áruitatnak. Ezen czukor-
kák feltüuő sárga és zöld vagy sárga és v)rös festékkel 



szinezvék. Habár a hatáság részéről már folyamatban van-
nak az óvintézkedések, mégis, minthogy átaluk már több 
kis gyermek veszélyesen megmérgeztetett, szükségesnek 
tartjuk a szülőket figyelmeztetni, hogy óvakodjanak kis-
dedeiknek a fennemlitett festékekkel színezett cukrokat 
venni és adni. 

IRODALOM. 
A Franki in-társulat kiadásában megjelentek: 

D e r K a m p f d e r S i e b e n b ü r g e r S a c h s e n íür 
die Ueberreste des Feudalwesens. 64 lap. Ára 50 kr. 
E röpiratban a névtelen szerző (amint a szászok még a 
Bach-korszakból ismeretes finom orrukkal kiszaglálták, 
szerzője Jakab Elek lenne) önérzetes, higgadt hangon, 
történetírói komolysággal mutatja ki a szászok által a 
magyar állam ellen ujabban megindított s szemtelen 
daccal folytatott actió jogosulatlanságát. Szükség volt e 
röpiratra, hogy a szász atyafiak által félrevezetett, s a 
Lőher-féle röpiratok és hírlapi cikkek által már-már 
ellenünk forralt külföld kellőleg informáltassék az ügyek 
valódi állásáról. Kívánatos ennélfogva, hogy jelen munka 
különösen a külföldön minél szélesebb k5rben elterjedjen. 
— F r a n c z i a n y e l v t a n iskolák és magántanulók szá-
mára négy folyamban. Szerzé Schwiedland Frigyes, franczia 
nyelv tanára Budapesten. Első folyam. 140 lap ; ára 80 
kr. — A m é t e r - m é r t é k i s m e r t e t é s e és az uj 
mértékkel való számolási mód. Tanodai és magánhasználatra 
készítette Dr. Lutter Nándor, 64 lap. Ára 40 kr. — E g y 
k é t e m e l e t e s h á z P e s t e n . Novella egy kötetben. 
Irta Jósika Miklós. Második kiadás. 122 lap. Ára. 50 kr. 
— M i l y e n e k a f é r f i a k PBeszélyek Jókaitól Ára 40 kr. 
D o m b e y é s fia. Regény.Irta Dickens Károly. Fordította 
Bús Vitéz. Öt kötet Ára 5 ft. — M o h a m m e d é l e t e . 
Irta Áldor Imre. A magyar nép' és ifjúság számára szánt 
„Történelmi könyvtár" 3-dik füzete. 112 lap. Ára 40 kr. — 
A F r a n k l i n - t á r s u l a t k i a d v a n y a i n a k j e g y z é -
ke szinténmegjelents kívánatra bárkinek ingyen megküldetik. 

* F á b i á n Gábor tó l ismét megjelent egy kitűnő 
fordítás, cime: Butilius Claudius útleírása. Fordította s 
a mellékelt eredetível együtt kiadta Fábián Gábor. Bizo-
mányban Aigner L. könyvárusnál. 70 lap. Ára fűzve 60 

„ kr, kemény borítékban 70 kr. 

* Az U j Magyar Sión májusi füzete a következő 
tartalommal megjelent: Párvonalozás. H a z s l i n z s k y 
J ó z s e f . Jézus szivének imádásáról. A mélt. püspöki kar 
memoranduma. Rajna vidékén. M a s z l a g h y F e r e n c . 
Irodalom : J . Perrone : De Romaui Pontificis infallibilitate. 
S ó l y m o s . Irodalmi dolgok. Vegyesek. 

* Az „Athenaeum" kiadásában épen most megje-
lent : E g y e t e m e s f ö l d r a j z , tekintettel az országok 
természeti, politikai és társadalmi, ipari, kereskedelmi, 
közművelődési és közlekedési viszonyaira. Szótárszerű 
tárgymutatóval ellátott földirati kézikönyv újságolvasók 

kereskedők, iparosok, gazdák és általában a müveit ma-
gyar közönség számára. í r ták B a l l a g i K á r o l y ó s 
K i r á l y P á l . Második kötet. Nagy 16-rét, 536 lap. 
Ára 3 frt. 50 kr. E nagy munka a jelen kötettel még 
nincs befejezve s még egy harmadik fog rövid időn meg-
jelenni, amelyben a szerzők hazánk leírását adják egy 
szótárszerű tárgymutatóval. 

* Az a r a d v i d é k i t a n i t ó e g y l e t „Népirodalom" cim 
alatt egy vállalatot indított meg, mely hivatva lenne a 
Tatár Péter-féle silány és népbutitó ponyvairodalmi ter-
mékeket a piacról leszorítani. Az első, 8 lapos fűzetke 
címe: Elvitte az ördög, vagy a pénzásók szerencsétlen 
története. Szerkeszti Piros Pista. Ára 3 kr. Ezen elbe-
szélés iránya ellen nincs kifogásunk, stylja azonban itt-
ott a kelleténél durvább. Igen sajnálnók, ha a különben 
életrevaló és pártolásra érdemes vállalat többi füzeteiben 
e hiba ismétlődnék. A szerkesztő vegye figyelembe, hogy 
a paraszttal is lehet értelmesen beszélni a nélkül, hogy 
kocsis-hangon beszélnénk hozzá. 

* Az e r d é l y i i nuzeumegy le t kiadásában s Finály 
Henrik szerkesztése alatt megjelent az É v k ö n y v uj 
folyamának 1-ső száma. Tartalmát képezi Ladányi Gede-
onnak ily xzimü jeles értekezése : Észrevételek Krainer : 
Die ursprungliche Staatsverfassung Ungarns seit der 
Gründung des Königthums bis zum Jahre 1382." — 
Megjelent továbbá az „ E r d é l y i M u z e u m " c. havi 
folyóirat 5-dik száma a következő tartalommal: Rousseau. 
F e l m é r i L a j o s . Könyvészeti adatok a classica philo-
logia történetéhez hazánkban. S z a m o s i J á n o s , A 
dáciai román nyelv régisége. D r . S z i l a s s i G e r g e l y 
Az egylet 1874. márc. 12-diki közgyűlésén a könyvtárról 
tet jelentés. 

A Hasznos Mula t t a tó 13-dik füzete megjelent 
* „ G y a k o r l a t i Le lkésze t " cím alatt Öreg János 

verebi ref. lelkész és Vasadi Balogh Lajos, gyuró-kuldói 
ref. lelkész egyházi beszéd-gyűjteményre hirdetnek előfize-
tést. A felhivás igy hangzik : A gyakorlati lelkészet meg-
könnyítése végett egy, négy füzetből álló irodalmi válla-
latot kívánunk t. lelkésztársaink közreműködése s pártolása 
mellett létesíteni. Az első füzet közönséges, a második 
ünnepi, a harmadik alkalmi, s a negyedik szertartási 
beszédeket tartalmazand. A keresztyénség igazságai őrök 
s elévülhetetlen tartalmúak ugyan; de, hogy hassanak, 
szükség miként külmegjelenésökben a kor felfogása s tu-
dományos meggyőződéséhez legyenek alkalmazva. Mivel 
vállalatunk ép e célt kívánja elérni; hisszük, hogy a 
hason irányú irodalmi müvek gyakorisága dacára sem fog 
feleslegesnek bizonyulni be. Elsőrendű egyházi Íróink 
kezeink közt levő, füzeteink számára küldött dolgozatai 
kezeskednek a tartalom belbecséről: ugyanazért kérjük 
t. lelkésztársainkat, hogy müveiket alulirt szerkesztők, 
egyszerű megrendeléseiket pedig a kiadó-hivatalhoz (Szé-
kesfehérvár, Vörösmarty-könyvnyomda) küldeni szívesked-
jenek. Az első füzet september hóban okvetlen megjele-
nend. Egy füzet ára 1 frt . 



* A T a n ü g y 6-ik füzete megjelent. Tartalma: A 
taiiitóképesitő vizsgálatok módositandók. Dr . B a r t s c h 
S. Az uj tantervjavaslatok, a közoktatási tanács jelentése. 
A magyar időszaki paedagogiai sajtó. II. Dr . K i s s Á. 
Tanárképzés és tanárvizsgálat Angliában. S t e i n e r Zs. 
A német érettségi vizsgálat. A földmives oktatásról. 
Irodalom: Répássy: Irály-, költészet- és szavalattan. 
Y o l f G y. Olvasókönyv felnőttek számára. B a r á t h F. 
Jausz : Történelmi atlasz. Dr . H ei n r i c b G. Franki: 
A magyarok történelme. M o r g e n s t e r n H. Vukicivic: 
Szerb földrajz. S 1 a v u s. Dumreicher : Das gewerbliche 
ünterrichtswesen. C s á s z á r K. Vegyes. Nyilt tér : Ga-
rami R. és Schill S.-ellenbirálatai. 

* A Nye lvőr 6-dik füzete a következő tartalommal 
megjelent: Támad és rokonai. S t e i n e r Z s. Szóegyeá-
tetés. J o a n n o v i c s Gy. Az „ért" névrag. S o n n e n -
f e 1 d M. Dugonics s az altiszai nyelvjárás. N a g y S. Egy 
uj magyar grammatika s valami az anyanyelv tanitásáról. 
H u n f a l v y P. Nyelvtudományi irodalom. S z a r v a s G. 
Adatoka nyelvújítás történetéhez. F i s c h e r J. Iker-szók. 
I h á s z G. Helyreigazítások, magyarázatok. Kérdések ós 
feleletek. Népnyelvhagyományok. 

* P e t r i k Gréza kiadásában megjelent: A keresz-
tyén anyaszentegyház rövid története. Kisebb kiadás evang. 
népiskolák számára. Irta P á l f y J ó z s e f . Harmadik 
kiadás. 88 lap. Ára 36 kr. 

ADAKOZÁSOK. 
A tűz ál fal károsult k i s u j f a l u s i ref. leik. 

részére: 
P u s k á s J á n o s juthi (Somogy m.) ref. lelkész 

ur a maga részéről 3 fr. P o l i t z e r M i k s a péli ha-
szonbérlő ur részéről 2 f r—5 ftot küldött. 

S o ó s M i k l ó s lianvai ref. leik. ur 1 frt. Dobay 
Istv tanitó ur Pócsmegyerről 6 fr. 10 krt. 

Adakozások a pesti prot árvaházra. 
S á f á r I m r e ur K a r c a g ró 1 21 fr. 20 krt, 

mely összeghez adakoztak : 

Tanári s tanítói testület 5 ft. N. N. 10 kr. Sáfár 
Sándor 10 kr. Ki* Lőrincné asszony 20 kr. Kun Lijos 
50 kr. Toronykői János 50 kr. Magyar Gergely 20 kr. 
P. Szabó János 10 kr. Rimaszombati Endre 20 kr. Nagy 
Károly 1 frt . Harcsár Ferenc 50 kr. Gőz István 20 kr. 
S. Nagy Pál 50 kr. Faix Jakab 50 kr. Oláh János 14 
kr. Nikolics György 20 kr. Valdner Ignác 20 kr. Kovács 
Imre 50 kr. D. K. 20 kr. Feriancc Dán. 1 frt. Sánta 
József 1 írt. Barta Sándor 50 kr. Márton István 20 kr. 
Gulyás Imre 50 kr. Hajdú Beniámin 40 kr. H. Kis Jó-
zsef 20 kr. Puskás Sándor 20 kr. Csikós Imre 16 kr. 
K. Szilágyi Ferenc 20 kr. Rozenberg Vilmos 1 fr. Gyűjtő 
5 frt." Összesen 21 fr. 20 kr. 

A c s é p e l i ref. egyház 3 frt. 
G ő n c z y B e n ő gödöllői ref. leik. ur a confirmáu-

dusok részéről 2 frt. 48 krt, melyhez adakoztak: Szabadi 
József 10 kr. Szekeres Samu 10 kr. Pintér István 6 kr. 
Dányi Sándor 10 kr. Márton István 10 kr. Matuz István 
10 kr. Bokor János 10 kr. Laukó István 5 kr. Berze 
Sándor 10 kr. Polyák András 10 kr. Tóth János 6 kr. 
Berze József 20 kr. Beücsik Sándor 20 kr. Körösi Zsu-
zsánna 10 kr. Kódö Mária 5 kr. Som Zsuzsánna 4 
kr. Furulyás Zsuzsánna 10 kr. Laukó Juliánná 10 kr. Berze 
Erzsébet 10 kr. Pálinkás Juliánná .10 kr. Kovács Lklia 
10 kr. Bese Juliánná 12 kr. Szombat Juliánná 10 kr. 
Beke Juliánná 10 kr. Szobonyai Zsuzsánna 10 kr. Ösz-
szesen 2 ft. 48 kr. 

K i m i t i L á s z l ó iványii ref. leik. ur 1 frt, mely-
hez a következő confirmált növendékek járultak adomá-
nyaikkal : Kimiti Aranka 50 kr. Kece Katica 10 kr. 
Füstös Sári 5 kr, a beküldő 35 krral. 

H e l y r e i g a z í t á s . 
Hering J . ur cikkében 724.1. alólról a 18-ik sorban 

e szavak: „magamat a bizottság tagjainak" igy olvusan-
dók : „magamat n é m a bizottság tagjáuak." 

Szerkesztői mondanivalók 
A „Tévedések" „tállyai Régiségek" végéi, a p . . . 

önképzőkör levelét valamint e héten érkezett adakozásokat 
közelebbi számunk bozandja. 

H I R D E T É S E K . 
KLEIN ALFRÉD könyvkereskedésében S. A.-Ujhelyben épen most jelent meg 

és kapható minden magyarhoni könyvkereskedőnél: 

F E J E S I S T V Á N s.-a.-újhelyi ref. lelkész 

2 — ' ' Ára 2 frt. o. é. 



A máramaros-szigeti h. h. egyház kebelóben a kántor-orgoiiisla leánytanitói állomás megürülvén, 
betöltése végett, pályázat hirdettetik. 

Az évi járulék következő: 1-ör. Szabad lakás, pince, hozzátartozó melléképületekkel, nagy gyü-
mölcsös és veteményes kerttel. 2 or. Készpénz 400 o. é. frt. 3-or. Tandij az I—III . osztálybeliektől 
egyenkint .1 frt, a IV—VI ik osztálybeliektől 2 frt. A tanulók száma 70—80. A szegény tanulók tan-
dij-mentrsek. 4-er. M'nden tanulótól egy szekér fa, vagy e helyett 2 frt. váltságdíj, melyből a tanter-
met is füttetni köteles. 5-ör t Egy 6—8 szekér szénát termő kaszáló használata. 6-or. A confirmálandó 
leányi övendégektől (gyenként 1 frt. 7-er. Éneks'óvali temetésért 50 kr., ima és halotti tanitássali teme-
tésért 1 frt . 

A kötelességek következők: a leánynövendókek tanítása, a templomban az óuek vezetése, az or-
gona elkészülte után orgonázás, — továbbá temetés. 

A pályázók a? orgonázásbani jártasság ós az éneklésen kivül tanitói képességeiket igazoló bizo-
nyítványaikkal kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi augusztus 1 napjáig nt. Szarka József lelkész úr-
hoz küldjék. 

A pályázók közül előnynyel bír az, kinek neje a szülők által külön fizetendő dij mellett anői-
munkák tanítására vállalkozik. 

A megválasztandó, állomását f. éviseptember hó 1-ső napjáig elfoglalni köteles. 
Az 1874. april 26-án tartott egyh. közgyűlés határozatából. 

Cseresnyés Gyula, 
2 — 3. egyházi jegyző. 

L e g ú j a b b a n j e l e n t m e g és 2 — 2 

PETRIK GÉZA könyvkereskedésében Budapesten 
kapható : 

Fejes István egyházi beszédei Első kötet 2 ft. 
H z i l á d y J á n o s egyházi beszédei Első kötet 1 ft. 60 kr. 
I P é t e r f y S á n d o r egyházi beszédei Ötödik kötet 1 ft . 

(Az előbb megjelent 4 füzet szintén kapható.) 
Y a d a s J ó z s e f egyházi beszédei. Második és harmadik füzet egyenként 1 ft. 20 kr. 

A I G N E R L A J O S N Á L B u d a p e s t e n m e g j e l e n t : 

Számtan az uj meter-jendszerrel! 
Gyakorlati számtan. Egyszerű következtetésekre alapítva, fejben és számjegyekkel; különös tekintettel 
az 1868. evi 38. törvénycikk ás az uj „meter"-rendszerre módszertanilag kidolgozva. Tanítók, 
képezdészek, elemi felsőosztályok, ismétlő iskolák, ipar- és polgári tanodák számára, valamint magánhasználatra 

irta Steinbach Antal tanfelügyelő. Ára 1 frt. 80 kr. 

Hármas tankönyv népiskolák számára. 
Első hármas tankönyv kath. népiskolák számára. (Földrajz. Történelem. Polgári jogok és kötelességek 
ismertetése.) Szerkesztették Szauter Antal és Bokor Ferenc. Negyedik kiadás. Ára kötve 70 kr. 
Második hármas tankönyv kath. népiskolák számára. Természetrajz. (Természettan. Mezei gazd.-tan 
és kertészeti gyakorlatok.) Szerkesztették Szauter Antal és Bokor Ferenc. Ára kötve 70 kr. 

U ^ T " Ezen tankönyvben, noha cime szerint katholikus népiskolák számára Íratott, annyira kerültetett 
a felekezeti szempont, hogy azt bármily felekezetű iskolában bátran lehet tankönyvül használni. 
Ennél fogva máris több prot. iskolában használatban is van. Tömeges megrendelések előnyökben 

részesülnek! 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és könyomdai műintéz etében Budapesten. 

Mai számunkhoz van mellékelve a „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok* 
előfizetési felhivása. 



P R O T E S T A U S 

ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., elsfi emelei, 

E l ö l l z e t é s i c l i j s 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyiben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések díja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásná 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

Előfizetési felhívás 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS 1SK0L4ILAP" 
1874. második félévi folyamára. 

E l ö f i z e t é s i d i j: 
Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 5 0 kr., negyedévre 2 frt. 25. kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk szerkesztő- és kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám) kérjük küldetni. 

Pesten, junius hóban 1874. 
Farkas József, Ballagi Mór, 

főmunkatárs. felelős szerkesztő és kiadótulajdonos. 

A prot. iskolák ellen indított 
hadjárat. 

„A protestantismus leghatalmasabb ellene főha-
diszállásáról egységes terv szerint, egy célra concen-
trice munkál s tömör alakban indítja meg hadait 
ellenünk" mondá a dunamelléki ref. egyházkerület 
superintendense a közelebbi közgyűlés elé terjesztett 
évi jelentésében, s e szavakra kétségkívül nem üres 
képzetek, nem a levegőből kapott kósza hirek, ha-
nem nagyon is alapos, mintegy kézzel fogható adatok 
indították. A ki figyelemmel kiséri akár kiút, akár 
hazánkban az idők jeleit, az látni fogja, hogy Róma 
teljesen felfogta, ós érzi azon veszélyeket, melyekkel 
az ujabb idők szelleme, korunk uralkodó eszméi az 
összes középkori intézményeket, s ezek között kiváló 
mértékben az egykor urbi et orbi parancsoló s a 
jövőben parancsolni is akaró római hierarchikus in-
tézményt fenyegeti. A ki figyelemmel olvassa a tör-
ténelmet azt is fogja tudni, hogy a római papura-
lom teljes mértékben örökölte azon hajdani pogány 

Róma szívós kitartó jellemét, melyet a veszélyek 
nem hogy csüggesztettek volna, sőt nagyobb erélyre, 
erőfeszítésre, kitartásra lelkesítettek, mely a haza 
földét taposó, s már-már teljes diadalt aratni látszó 
Hannibálokkal nem alkudozott; hanem ha használt is 
néha, a körülmények számbavétele folytán, hadserege 
vezéreiül egyes „cunctátorokat", de addig nem al-
kudozott s nem nyugodott, mig az ellenséget telje-
sen vksza nem verte, sőt — ha az ellenség felettébb 
veszélj es volt — mig annak Karthagóit a föld színéről 
el nem törölte. Ez a szellem, ez a jellemvonás 
meg volt s megvau Róma papi fejedelmeiben. A hat-
vanas években, midőn az idők a mily gonoszak, ép 
oly kétes kimenetelitek voltak értem az ultra-
montán pártra nézve, — addig a sereg az öreg Pius 
cunctator alatt lehetőleg tartózkodó helyzetben volt, 
mindössze is az időnkint kibocsátott encyclikákkal, 
syllabusokkal, nyíltabb vagy burkoltabb átokbulák-
kal, mint megannyi lelki röppentyűkkel ijesztgette 
Róma az ellenséget. De mióta tisztulni kezd a helyzet, s 
mindinkább nyilvánvalóvá lesz, hogy ki az ellenség, 
ki a jó barát, azóta, mint már e lapokban is több-
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ször jeleztük, határozottabb s nyíltan támadó alakot 
ölt a harc Róma részéről. 

Mi ezúttal csak egy pontra, s csak hazánk 
határain belől maradva, akarjuk a figyelmet felhívni, 
jelesen a protest. tanintézetek ellen indított had-
járatra. 

A protestantizmusnak, születésétől kezdve felet-
tébb becsesek voltak iskolái. S méltán! Ezek voltak 
egyházunknak egyfelől az életerei, másrészről azon 
nemes gyümölcsöket hozó virágai, melyek még az 
ellentábor műveltjei között is vallásunk s egyházunk 
irányában oly sok rokonszenvet tiszteletet ébresztettek. 
S ha kivált az utóbbi nyolc évtized alatt oly sok 
nemeskeblű harcosa támadt ügyünknek a más val-
lásfelekezetnek között: ezt kétségkívül egy részben 
a protestáns tanodák jó hírnevének, s az azok által 
teljesített nagy szolgálatoknak köszönhetjük. Követ-
kezőleg érthető, hogy mindannyiszor, midőn ben-
nünket meg akartak, s akarnak törni, első vagy 
mindjárt a második sorban iskoláink ellen intézte-
tett a támadás. Pázmán, a jezsuita befolyás alá ke-
rült Báthory Zsófia, Mária Terézia kora a mily 
szomorú, ép oly gazdag tapasztalatot szolgáltat erre 
nézve. 

* Napjainkban, midőn — mint mondám — meg 
kezdődött újból a támadó harc a protestantismus 
s általában az egész modern műveltség ellen, ön-
ként értetik, hogy iskoláink erős támadás elé néz-
hetnek. Nem oda célzok, hova a „Figyelmező" t. 
olvasói hihetőleg gondolnak; nem a bécsi ós linc 
békekötések s a 26-ik artikulus megrontatásáról 
akarok szólni. Eddigi s mostani parlamentális kor-
mányunkat, s országgyűlési többségünket azt hiszem 
nem lehet az nltramontán törekvések szolgálatában 
állónak tekinteni, bármily kedvezőtlen véleménynyel 
legyen is egyébiránt irányában egyik vagy másik 
politikai párthoz tartozó olvasónk; másrészről sze-
rintem az avult pergamenek, s a mult századok 
törvénycikkei, valamint hajdan nem védelmeztek ben-
nünket, ha az idők gonoszak voltak, s dacára 
minden békekötésnek s törvénynek az egész pataki 
collegium csak messze túl a Királyhágón talált ol-
talmat, menedéket, egynémelyik iskolánk pedig ott 
sem, midőn a jezsuiták kezébe került a kormány, 
ugy a jövőben még kevésbbé lehetne ezekre, vagy 
bármiféle írott §-okra támaszkodni. Nem is ide 
célzok mint mondám. 

Ma a legfőbb hatalom: a sajtó, a közvéle-

mény. Azok az eszes Kajafások, kik elleuünk tanácsot 
ülnek igen jól tudják ezt, s ugy látszik ezen a té-
ren mint a legbiztosabban célhoz vezetőn akarják 
aláásni tanintézeteinket; jól tudváü, hogy ha egy-
szer iskoláink jó hírneve be lesz szennyezve, .eddigi 
tekintélye meg lesz ingatva, s a közvélemény e te-
kintetben ellenünk fordul: akkor azután őrizhetjük 
mi, s az ország teljes érvényben, hagyhatja száza-
dos okmányaink tt, de azt a befolyást többé a hazai 
közszellem fejlesztésére, a haza ügyeinek vezeté-
sére nem gyakorolhatjuk, melyet gyakorlánk külö-
nösen e század hat első éviizede alatt. 

Kiknek alkalmuk van a hazai irodalom napi 
termékeit figyelemmel kisérni, azok Ízlelhették a 
közelebbi napokban ezen iskoláink ellen indított 
harc előizét. Nem is említve a nyílt homlokú 
katholikusok lapjait a „Magyar Állam"-ot s „Reli-
giot", „Az országos középtanodai tanáregylet köz-
löoye" juniusi számának egyik cikkében Csengery A. 
ellen polémizálvá^, minden igaz ok nélkül elkezd 
beszélni a hazai protest. iskolákról, s mond ilyen 
fajta dolgokat: „A prot. iskolákban általános gya-
korlat, hogy papjelöltek professoroskodnak, kikből 
aztán esetleg valóságos tanár is válhatik, ha ugyan-
is egyiknek-másiknak kedve van a munkát folytatni, 
vagy nem nyílik számára jövedelmezőbb ekklézsia. 
Ha már most fölteszszük, s erre bizonyosan több 
okunk van, mint Csengery urnák a maga általános 
föltevésére, hogy papokká mai napság rendesen csak 
olyanok lesznek, kik más pályára elégséges anyagi, 
szellemi és erkölcsi erővel nem birnik; akkor igen 
is lehet mondani, hogy a professoroskodást igy mel-
lékesen űző emberek nem hivatásszerüleg léptek e 
pályára, s mint ilyenek, nem igeu lesznek képesek 
a középtanodai oktatás sikerét biztosítani. — Azon-
ban hála a sorsnak, ez a rendszer nem oly általá-
nos a széles magyar birodalomban, hogy a szerint 
kelljen tanáraink képességét megítélnünk. Már a 
szerzetesek iskoláiban is más tüneményekkel talál-
kozunk. 

Igaz, hogy azok is papok, hanem az ő viszo-
nyuk az iskolához egészen más, mint a prot. theo-
logusoké! Náluk a dolog épen megfordítva van: ők 
legalább kilenc-tized részben azért lesznek papokká, 
hogy tanárok lehessenek; nekik életcéljok az ifjúság 
oktatása; ők sohasem iparkodtak bárminemű ürügy 
alatt kerülni a képességük megítélésére hivatott ál-
lami vizsgáló forumot." 



Ugyancsak e hó folyama alatt a „Magyar Po-
litika * egyik számában ily ajánló levél bocsáttatik 
világgá iskoláink mellett: 

„Soha nagyobb szükség nem volt, mint épen a 
protestáns iskoláknál a szigorú állami felügyeletre, 
hol némely zugiskola, hogy rangosabb legyen, jogi 
es theologiai tanszékekkel láttatik el; de a tyukkal-
kalácscsal oda csalogatott ifjúság azt teszi, mi neki 
tetszik, s ha a tanárok a korhelyeket meg akarják 
inteni, ezek más iskolába menetellel fenyegetőznek, és 
ez rendesen imponál a tanároknak, kik az óv végén 
az ifjakat kitűnő bizonyítványokkal látják el, melyek 
valótlansága a vizsgánál tűnik ki. Nem rég, falán 
még most is, nevetség tárgya egyik protestáns is-
kola minden bizonyítványa. Igy van ez a theologu-
sokkal is. Valljuk meg, hogy az ország értelmisége 
közt a protestáns papság legnagyobb része a legalsó 
fokon áll." 

A „Religio" közelebbi számának az sem elég, 
hogy a szerzetesi iskolák felibe helyeztetnek isko-
láinknak, hogy a prot. papság legnagyobb része az 
ország értelmisége között a legalsó fokra helyeztetik, 
— ez már hazafiságunkat is kezdi kérdésbe vonni; 
egy rövid történelmi, vagy jobban mondva egy lát-
szólagos történelmi szemle után ily eredményre jut-
ván: „Bármint forgassuk is a dolgot, — mondja 
— mégis csak feltűnő, hogy a protestantismus min-
dig csak ott nagyhangú, hol a külföldre támasz-
kodhatik, mi a protestáns hazafiságra igen különös 
fényt dérit; s egyik hangosan szóló bizonyítéka an-
nak, hogy a mi katholikusainknak épen, de épen semmi 
történelmi ismereteik nincsenek ; mert különben nem 
tűrnék, hogy a protestantismusra naponkint épannyi 
hazug dicséret halmoztassék, mint a mennyi hazug-
rágalom saját vallásukra, a katholicismusra, mely a 
művelt világot minden jóbau azzá tette, a mi." 

E néhány idézet azt hiszem elegendő mutatóul 
arra, hogy a sajtó egy része miként kezdi isko-
láinkat ismertetni s jellemezni; igaz hogy még most 
csak egy része, s pedig kevéssé jelentékeny része ; 
de azon párt, melynek számára e lapok részint ön-
tudatosan, részint egyike talán akaratlanul ily szol-
gálatokat tesz, sok oly hatalmas eszközzel rendelke-
zik, melyek segítségével, kivált ha a dolgok csak 
kevéssé is változnak, sok más tollat is meghódít-
hat; mig ellenben ne feledjük, hogy a mi ügyünk 
védelmezői tetemesen megapadtak. Egykor nem csak 
minddn protestáns, de még a szabadelvű katholiku-

sok is — mint emiitóm — készen állottak vedel-
mezesünkre akár szóval akár tollal, akár az ország 
házában, akár az irodalomban. Ma a politikai párt-
viszály sok nemes harcost elidegenített ügyünktől, 
sok oly katholikus férfi, nem csak de még protestáns 
is, kik egykor a legtekintélyesebb támasz- s oszlop-
fórfiaink voltak, a közelebbi években hideg közöny-
nyel tekintenek ugy egyházainkra, mint iskoláinkra, 
s tetemesen megkönnyítik ellenfeleinknek az ellenünk 
indított harcot. 

Következőleg ha a harcot sikerrel akarjuk foly-
tatni, kettőzött erővel kell nekünk, kik iskoláink- s 
az ezekkel szorosan egybeforrt proiestantismusunkért 
érdeklődünk, ezeknek hazánk, nemzetünk, s általában 
az emberiség művelődése, haladása ügyében teljesí-
tendő nagy missioját felfogjuk, tanodáink ügyében 
küzdeni, munkálódni, s az idők intő jeleit éber figye-
lemmel kísérni. 

Teendőinknek legalább egynémelyikéről kö-
zelebb. 

(Vége köv.) 
FARKAS JÓZSEF. 

ISKOLAÜGY. 

T é v e d é s e k . 
(Vége.) 

Én írtam : „Kérdem: volt-e a bizottságnak utasítása 
és ha nem volt, magához ragadhatta-e azt a jogot, hogy 
minden előzmény nélkül a j á n l h a s s o n oly könyvet 
sat." ? És T. ur megragadja e mondatot, ignorálva e sza-
vait : „minden előzmény nélkül" odaszorítja az én sza-
vaimból nem következő ezen okoskodása elébe: (l. 529 s. 
17 „hát egy bizottság még előbb utasítást vár, hogy 
m i k é p í t é l j e n " ! Kérem nem ítéletről, hanem „min-
den előzmény nélküli a j á n l á s r ó l " beszéltem én. Az 
i t é l e t h o z á s r a nem kellett várni utasítást, meg lett az 
adva műve kézhezvételekor; a bizottság í t é l t , de nem 
a j á n l o t t mert nem voltak oly e l ő z m é y e k , me-
lyek folytán a j á n l h a t o t t volna; lásd indokokat. 

„Mit? a bizottság vessen fel egy elvi kérdést, idézzen 
elő a gyűlésen elvi harcot"? igaz, ezt is irtam, hanem: 
a 337. 1. 14. sorban látható e szavakból: „Önnek kel-
lett volna felhozni" világos, hogy a hangsúly e szón: 
„bizottság" fekszik ; azután egészen másra vonatkozólag, 
tehát más összeköttetésben irtam, mint most T. ur soron 
kivül idézi. Ugyanis T. ur 139. 1. gunyorosan beszéli: 
hogy a népiskolai tárgyalás alkalmával akart szólani, de 
azon a gyűlésen annyi az üres ( ? ) szószaporítás, hogy 
az embernek minden kedve elmegy a „gyűléstől", 
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Erre — tehát, nem valamely „titkos indok" folytán, mond-
tam: „Mit, hát a bizottság szóljon?" Most pedig folytató-
lag kérdem: mit is szólhatott volna ? hiszen már szólott, 
Ítéletét ki is mondta, eszében sem lehetett a gyűlésen, — 
hol testületileg jelen sem volt, hogy valaki e tárgyban vár 
tőle szót. Mint is kezdhette volna ? talán ilyformán : Főtiszt, 
egyházkerület! mi Ítéltünk, hanem méltóztassék most 
Ítélni mi fölöttünk. Mi kérjük magunkra ítéletet, midőn 
nem is tudjuk, hogy valakinek ellenünk panasza van, 
vagy csak lehet i s? Mi idézzünk elő akármilyen harcot, 
midőn sejtelmünk sincs annak szükségéről? Mi legyünk 
felperesek magunk ellen, midőn gondolatunkban sincs, 
hogy van valami pertárgy? Ezért jogosan mondtam múlt-
kor : „Ha nem tetszett, T. urnák ott a gyűlésen kellett 
volna felhoznia." Az ügyet mi nem fojtottuk e l ; mi 
tanulmányoztunk, vizsgáltunk, értekeztünk, ítéltünk, az 
ítéletet kiadtuk, minden nyílván van; mint juthatott 
volna T. ur kezeihez, és a nyilvánosságra, ha elfojtottuk 
volna? Félre tehát a gyanúsításokkal, mondataimra hely-
telen hivatkozással, szintoly helytelen következtetésekkel. 
Nagyon téved T. ui , midőn idézett mondatom folytán 
hitte azt a sok mindenfélét összeírhatni. 

De most már tovább megy T. ur, s azt beszéli: 
„H. J . szíves volt kijenteni, hogy a bizottság nem akart 
elvi harcot előidézni" — 1. 529. s. 36. — Pedig dehogy 
jelentettem; ott a bizottsági gyűlésen szó sem volt róla; 
én nem tudhatom, akar-e nem akar-eB? Én csak azt kér-
deztem T. úrtól, vagy csak ugy általában : „Mit? a bi-
zottság idézzen elő elvi harcot?" — Már mondtam, hogy 
a hangsúly itt csakis a „bizottság" szón lehet. — És e 
kérdésre nem én feleltem, hanem T. ur akarja velem 
feleltetni, hogy a bizottság nem akart elvi harcot elő-
idézni." És most e tulajdon felelete sem tetszik neki, 
ir ellene hosszan, 56 sorban. Valóban ha valamit, ezt 
lehet nevezni „merész logikának;" én nevezem téve-
d ésnek. 

„Nem „egy vallástankönyv ügyét", hanem „egy móg 
nyomtatásban meg nem jelent könyv fölötti vitát* tartok 
„handabának, lana caprinanak" — 336. 1. 15. s. alól. 

Én nem írtam, hogy van tanitó aki nem tudja 
„kivonni W. elbeszéléseiből az aláirt tanulságot" — 1. 
531. s. 10. — hanem irtam, hogy nem azért van a ta-
nitó, hogy a következetlenségből következetességet csi-
náljon"; i r tam: „Mese beszéd az mintha az is volna a ta-
nitó hivatása, hogy a történetkékből nem folyó igazságo-
kat folyókká magyarázza," mondtam T. ur azon állí-
tására : „arra való a tanitó magyarázata" — 140 1. 40. 
s. — Ilyen „merész logikával" szerintem csak tévedéssel 
-— be lehet aztán vádolni szegény fejemet a tanitói 
kar előtt. 

T. ur még azt a tréfát — tévedést — is megteszi, 
hogy a bizottsággal már „veszedelmesnek sat." mondatja 
s „elítélendőnek kéreti az egyházkerület által" ezt az 
ártatlanul sokat meghurcolt könyvet, hogy kitűnjék ki van 
többségben, s az általa képzelt két pártból ki legyen a 
kerület képviselője ? Bizony nem lehetetlen, hogy lega-

lább én kérni fogom fölmentetósemet; de nem ezen fen- * 
forgó kellemetlenség miatt, ilyen „Saharát" még meg tu-
dok lábalni. 

„Csak egyszer hallgasson végig az ember valamely 
népiskolában egy kátébeli vallásórát, hogy hadarják azt 
a gyermekek," irja T. ur. Erre kettőt jegyzek meg: a. 
Nem : „ v a l a m e l y " , hanem: n é m e l y , vagyha tetszik, 
legyen s o k az a panaszlott népiskola, én is, kivált mi-
dőn több éven át iskolavizsgáló voltam — elmondtam: 
„szegény vallás, szegény gyermekek." De ugyanazon gyer-
mekektől hallottam ám a történelem, a földrajz, a té-
kozló fiu esete, sőt az összeadási és kivonási táblák ész-
szerűden elhadarását i s ; a midőn a zután nem is mond-
tam a tanitó iránti szánakozással, mint T. ur — hozzá 
harmadikat: „szegénytanitó" ! Hanem bizony van ám akár-
mennyi iskola, a hol sem az egyiket, sem a másikat nem 
hadarják. A hadarás baján semmiféle tankönyv nem se-
gít. Oda kell hatni, hogy azok a gyermekek értsék, a 
mire taníttatnak. 

„Hogy a folyó beszédben irt tankönyvek célsze-
rűbbek a kérdésekben és feleletekben írottaknál — irja 
T. ur. — rég elvan döntve." Tudom; de akisebbeknek való 
vallás- és erkölcs tanításoknál nem egészen lehetne igent 
mondani. Egyébbiránt legyen; nem fektetek, nem is 
fektettem soha arra nagy súlyt, hogy mint vannak 
szerkesztve a kisebbek számára irt vallásos könyvek, — 
ugy hogy kérdhetném T. úrtól, hol van az a „há-
romhasábos cikk, melyet én akár általában a káté, 
akár különösen a kérdések és feleletek védelmére irtam." 
Én csak mindig attól tartok, ha a folyó beszédben Írottak 
roszul kezeltetnek, mert ezen esetben kell ám a gyerme-
keknek fél lapon át is hadarni", ha szoiíás nálok a ha-
darás. Mert én is hivatkozom azon „néptanítók lapjára" 
s kérdem: „ Miért hogy oly s o k f é l e tantárgy mutatta-
tik ott fel, hogy mint kell a kérdésekben és feleletekben 
való tanítást kezelni ? M i é r t ? Egyébiránt nem kell válasz 
mert tudom ; csak figyelmeztetni akartam. És épen ezért 
nem kizárólagosan szükségesnek, de fölöslegesnek sem 
tartom, ha vallás- és erkölcstani könyveink a gyermekek 
számára jó kérdésekben és feleletekben szerkesztetnek. 

T. ur i r ja : „H. J. e szavait: szeretnék jobbat", 
ugy veszem, mint a bizottságban mondottakat." Ha 
ugy veszi mint a melyeket én mondhattam, ám legyen 
— bár nem mondtam ; de ha ugy veszi hogy megbízás 
következtében irtam, annak ellentmondok. Bár hiheti T. 
ur, sőt én meg is vagyok győződve, hogy a bizottság 
mindenik tagja szeretne jobbat. „Hanem hát mit tart a 
bizottság jobbnak; milyen legyen az ö elve szerint szer^ 
kesztett tankönyv ?" Furcsa kérdések! melyekre csak ne-
gatíve lehetne felelni; de igy is, ki felelne egy bizottság 
nevében ? Egyébiránt a felelet benne van a fentebbi 
indokokban és azok magyarázatában. Hanem T. ur vala-
mint azon indokokat, ugy engem sem fog soha megérteni, 
mig ki nem bontakozik azon szerencsétlen lidércnyomás 
alól, mintha könyvét a bizottság a rendszeréért, elvéért, 
nem pedig hibái miatt találta volna mellőzendőnek. 



„A hivatalos hatóságoknak nem feladata positive 
kezdeményezni." Kovács Albert ur könyvéből vett ezen 
idézetemre T. ur válaszolja: „Meglehet, K. A. ur 
kerületében nem." E kitérésre is el lehetne ám mondani : 
„Miért nem sir kee bátyám e széppredikátióra?" „„Mert 
„nem idevaló vagyok, öcsém."" Holott szegény bátyó 
nem olvasta, akarom mondani: nem hallgatta vagy nem 
értette azt a predikátiót. Egyébiránt nagy különbség 
van a T. ur kivánta „positiv kezdeményezés és a meg-
birálás s arról való gondoskodás — melyeket ismét össze-
zavar (1. 532. s. 7) — között, hogy az iskolák időről 
időre jó tankönyvekkel láttassanak el." Hanem T. ur ugy 
szokta, hogy idézi mondataimat, azután periódusa végén, 
olyant beszél, a mi nem folyik az én iratomból hajánál 
fogva oda cepelt idézetből. — „Merész logika" tévedés! 

„Most az a kérdés járul az én themámhoz — irja 
T. ur — hogy mi a könyvvizsgáló feladata és hatás-
köre ?" Meglehet; de az eddigiekből az én felvilágosítá-
saim után Ítélve, nem járulhat e kérdós T. ur. themájá-
hoz; ez a kérdés nem ugy ugrott elő, mint Minerva 
készen Jupiter homlokából, hanem előcsikarta T. ur érteni 
nem akarása, tapogatódzásai, gyanúsításai, s azon feltevé-
sei által, hogy „ez a bizottmány nem barátja a korszerű 
újításoknak, sőt feladatának tartja az ilyeneket elnyomni, 
hogy csak a kátéban találja „az üdvöséget sat" — risum 
teneatis. — Egyébiránt jó lesz felvetni a kérdést, hogy 
mi most létező, és önök majd leendő bizottsági tagok 
— de a könyvírók is — tudhassák teendójöket. Hanem 
kettő mindenesetre benne legyen, t. i. legyen a bizottság 
erős, állhatatos, béketűrő, megharagudni nem tudó, ma-
gát még egy gyanúsító „Sahara" tömeg által is elbon-
tatni nem engedő; azután ne legyen szabad ilyféle tanul-
ságot : „olyan barátot szeress, kit veszélyben ismertél 
meg," hivatalosan ajánlani. 

Ezekből láthatná T. ur, hogy „azok a n é m e l y e k , 
melyeket előbbi válaszomból megtudott", nem jól lettek 
megtudva, roszul sejtett, hibázott, midőn titkos „indokok 
rejtegetésével nem ijedt el gyanúsítani egyházkerülete bi-
zottságát, holott T. ur igen jól tudja, hogy ennek a 
bizottságnak minden egyes tagja — miért venném ki 
magamat is? — sokkal nemesb érzelmű, egyházának, 
sokkal hivebb szolgája, minthogy „titkos utasítások rejte-
getésére" vállalkozzék, vagy csak fel is tegye, mintha valaki 
volna, a ki őtet titkos utasításokkal akarja vezetni. 
Hanem 

Legyenek elegek e megjegyzések, bocsánat a sok 
fárasztásért, én bizony magam is egészen belefáradtam, 
pedig még sokat írhatnék; de ki tudná annak a rengeteg 
sivárságnak minden zege-zugát felkutatni? T. ur si-
várságai végén is bántalmait ismétli, de én azért szere-
tettel nyújtom kezemet, a jó isten szeressen bennünket. 

H e r i n g J á n o s 
evang. lelkész, 

B E L F Ö L D . 

Mozogjunk ; mert a veszteglés halált okoz. 
Jelige: „A papságnak, ha existentiáját kockáz-

tatni nem akarja, okvetlen simulnia kell 
amaz üdvös irányhoz, melyet a munkaosz-
tás nagy törvénye szerint, a társadalom 
minden egyes osztályától megkövetel, 
hogy a munkakört, melyre vállalkozott 
ugy betöltse, a mint a társadalom va-
lóságos érdeke igényli." 

B a l l a g i M ó r . 

Az idő halad; az emberiség fejlődik; az intézmé-
nyek a társadalomban majdnem mindennap változnak, 
cserélgetik egymást. A haladó idő, a fejlődő emberiség 
s az ujabb intézményekhez kell magát alkalmazni annak, 
a ki a korral haladni óhajt, legyen ez egyes ember, vagy 
testület. Ki alkalmazkodni nem akar, a gőzerővel haladó 
korszellem által eltiportatik; a haladás szekerének kerekei 
átrobognak felette feltartóztathatlanul s ő elmarad, elfelej-
tetik, azaz, hogy megszűnik számbavehető tényezőként 
működni a társadalom kebelében. 

Nekünk lelkészeknek, a papságuak most kell külö-
nösen szem előtt tartani s elménkben forgatni amaz 
életbölcseségi aranyszabályt: „ m e g k e l l a l k u d n i a 
v i s z o n y o k k a l " ! Meg kell alkudni! ezt parancsolja 
kivált nekünk protestáns papoknak a protestantismus 
szelleme; a kor, melyben élünk; ezt parancsolja a vallás-
erkölcsi élet fejlesztésének szüksége, mivel a mai állapot 
az emberiség értelmi fejlettségének meg nem felel; ezt 
parancsolja a társadalom érdeke, melynek szolgálatot 
tenni vállalkoztunk, midőn a papi pályára léptünk ; de ezt 
parancsolja jól felfogott önérdekünk, ha e x i s t e n t i á n -
k a t k o c k á z t a t n i n e m a k a r j u k , mint jeligém 
kifejezi. 

Oly sok változás történt körültünk a közel múlt-
ban, a társadalmi életben, hogy a ki a fejlődést nyomról 
nyomra éber figyelemmel nem kiséri; hanem csak az egy 
századnegyed előtti, vagy még kevesebb tíz, tizenöt év 
előtti multat és a jelent tekinti: alig ad hitelt szemeinek, 
alig tudja, vagy éppen nem is képes magát beleképzelni 
s beleélni az uj viszonyokba. 

A napi kérdések közül felhozok egyet mindjárt pél-
dául. Ez a polgári házasság, melynek törvénybe igtatása 
már csak idő kérdése. 

A polgári házasság törvényben való kimondása lé-
nyegesen meg fogja változtatni működésünk mezejét, 
irányát. Megváltoztatja állásunkat, vagy megváltoztatni 
parancsolja : a társadalom és az állam irányában. A há-
zasság megkötése nem a mi dolgunk lesz többé, hanem 
az állam közegeié. Mi az egyház részéről csak Isten ál-
dását kérjük a szerződésileg egygyé lett felekre, s a 
házassági élet kötelmeit fogjuk elejökbe adni stb. És a házas-
ság szerződés általi kötélének joga felett, az egyház részéről: 



„szerencsétlen gondolat volna erejét meghaladó csatára 
vállalkozni s különösen opponálni az állammal, a melylyel 
való barátságtalan súrlódása csak kárára lehet, a melylyel 
való ellenkezésnél a rövidebbet csak ő húzhatja", mint 
ezt Mitrovits Gy. ur egyházpolitikai cikkében általános-
ságban mondja ugyan, de a mely elv a házasság köté-
sének kérdésénél — szerintem — követendő zsinórmér-
tékül kell, hogy szolgáljon; mivel a házasfeleket egymás 
irányában, minden eshetőségre nézve, egyedül az állam 
által hozott törvények értelmében irott szerződések bizto-
sítják ; mivel . . . 

De nincs nekem szándékom e kérdés tüzetes tagla-
lásába bocsátkozni. Talán nagy kérdés is volna az nekem. 
Gyenge erőmet tul halad) munkára vállalkozni: van 
annyi belátásom, hogy ezt ne tegyem. Hanem igenis 
várjuk és kérjük az ily fontos kérdésekben való tájéko-
zást azoktól, a kik ily nagy szabású tárgyak felett hi-
vatva vannak szót emelni, hangot adni; a követendő 
irányt jelelni. 

Én csak a lelkészi teendők változására nézve hoz-
tam fel a polgári házasság kérdését, példaként. Az az 
elejtett egy pár szó e tárgyban fentebb, egyéni vélemé-
nyem nyilvánítása. Hogy a prot. egyház, mint egyház 
minő politikát fog követni e tárgyban: azt határozzák 
meg majd, és meg is határozzák tudom azok, a kiket illet. 

Én viszszatérek kérdésemhez, a magam munkakö-
rébe, a gyakorlat mezejére. Az elvek alkalmazása, az esz-
mék valósításának mikéntje, utja módja feletti beszélge-
és: ez az, a mi engemet érdekel. Érdekli ez azonban 
mindazokat is, kik velem egy mezőn s hozzám hasonló 
minőségben munkálkodnak. 

Nos! tehát az uj intézményekhez képest a lelkészi 
működésnek is uj, s némi részben más irányt kell venni. 
Még pedig a gyakorlati téren történendő munka-csere, 
az elméletben is más irány követését parancsolja. 

Gyakorlati téren elvétetik tőlünk a születési, házas-
sági, halálozási naplók vezetése. Helyébe jön a valláser-
kölcsi oktatás, a vallás tanításának kötelessége; általában 
a nevelés-oktatás eszközlése. Irodai hivatalnokokból le-
szünk; vallástanitókká. Viszszatérüuk eredeti rendelteté-
sünkhöz j hivatásunk s kötelesség szerinti munkakörünkbe, 
melyből az egyház régi intézkedései következtében kiszo-
ríthattunk. S teendőnk lesz: „a j o g á l l a m o t t á m o -
g a t n i h u m á n u s c é l j a i n a k k e r e s z t ü l v i t e -
l é b e n s k ü l ö n ö s e n é r d e m e t i g y e k e z n i 
s z e r e z n i a j o g á l l a m e l ő t t a n e v e l é s é s ok-
t a t á s ü g y b e n t a n ú s í t o t t , v a g y i s t a n ú s i-

* t a n d ó s z o l g á l a t a i n k á l t a l " . * ) 
Ha az idő jebi nem csalnak : ilynemű teendői lesz-

nek már a legközelebbi jövőben, még holnap, azt lehet 
mondani, a lelkészi karnak. És ha e hivatásszerű, a 
munkaosztás nagy törvénye által elé szabott kötelezettsé-
gének eleget nem tesz, v; gy annak megfelelni nem akar, 

*) Lásd: Prot. Egyh. Isk. Lap. 1874. év 6. sz. 165. 1. Mitro-
vics Gyula ur egyházpolitikai cikkét. G. P. 

az ilynemű teendőket elvállalni vonakodik : a korszellem 
és a .társaldalom a költő szavaival, ezen kérdést intézendi 
a papsághoz: „ m i r e v á r s z m é g ? m i n e k v a g y 
i t t ? ! " . . . 

No de én hiszem s látom az itt-ott feltűnő jelek-
ből azt is, hogy e kérdést feltenni nem lesz oka és nem 
lesz ideje a társadalomnak ; legalább a protestáns papság 
részéről nem.- A l e n n i , vagy n e m l e n n i kérdések 
közül az első részére fogunk állani, s az élet, a kor a 
társadalom kívánalmait mi fogjuk teljesíteni. Én ezt hi-
szem; ezt látom s részben már is tapasztalom. Tapasz-
talhatja más is, ki e lapokat olvasgatja. 

Mert hiszen ki nem látja, ki nem tapasztalja, mi-
ként a lelkészi értekezletek, papi egyletek mind azért 
alakulnak, hogy ezekben s ezek által megalkudjunk a 
viszonyokkal, a körülményekkel, hogy egyességre lépjünk 
s karöltve haladjunk a korszellemmel. Egyesülünk, ala-
kulunk, hogy készen legyünk, hogy aludva ne találtas-
sunk a viszonyok változásakor. Társakozunk mindenfelé, 
hogy igy egymást az idő jeleire figyelmeztessük; a napi — 
minket illető, — kérdések fejtegetésére, tanulmányozására 
utasítsuk, serkentsük, buzdítsuk, sőt ha nem akarná ezt 
a testületnek valamelyik tagja tenni, mi aligha feltehető, 

.még kényszeritsük is erkölcsi ráhatás által legalább; ha 
a szükség keményebb eszközhöz nyúlni parancsolna, ugy 
is. Igen! egyesülünk; mert szegények vagyunk ; s egyen-
egyen a tökéletesedésnek, a mai idő és viszonyok által 
kívánt segédeszközeit, meg nem szerezhetjük. Egyesülünk, 
hogy könyvtárakat alakítsunk s minél több szaklapot hor-
dathassunk, olvashassunk. Egyesülünk, hogy a munka-
kört, melyre vállalkoztunk ugy betölthessük, a mint a 
társadalom valóságos érdeke igényli. Egyesülünk, hogy 
ifjak s öregek kezetfogva haladhassunk rendeltetésünk 
nemes, magasztos célja felé; hogy vállvetve a reánk bí-
zott ügyet is előre vihessük. 

Ily eszmék vezérlék s irányozák a f.-szabolcsi ref. 
e.-megye lelkészi karát is akkor, midőn a közelebbi jun. 
4-én tartott számvevő gyűlés előtti napon, papi-egylet ala-
kulására Kisvárdára egybegyülekezett. Ez a tény az tulaj -
donkép, melynek megírása végett én ezúttal tollamat fel-
vettem. Előadom tehát e dolgot ugy, a mint történt 
részletesen; hanem azért csak vázlatban, mivel nincs az 
alapszabály kezeim közt, hogy azt közölhetném. 

Esperesünk, mint arra legilletékesebb, a mult gyű-
lés j.-könyvének 41. sz. alatti határozata következtében, 
a lelkészeket körlevél által meghívta az alakuló gyűlésre, 
fentnevezett városba, jun. 3-ra. Megjelent 36 részint 
rendes, részint segédlelkész. Esperes Kozma József ur 
előterjesztvén az öszszejövetel célját : indítványozza, hogy 
— mint ily alkalmakkor szokás — a jelenlevők korelnököt 
s jegyzőt válaszszanak, a tanácskozás menetének vezetése 
és a határozatok feljegyzése végett. Erre korelnökül : 
Kálmánchelyi Antal, jegyzőül Görömbei Péter kijelöltettek 
s közfelkiáltással megválasztattak. Igy kezdetét vette a 
tanácskozás. 



1. Hoázszas yita után mégállapiitatott, hogy az egylet-
nek a rendes- és segédlelkészek kötelezett tagjai lesznek; 
azon felül a világiak csatlakozása is szívesen fogadtatik. 
— Ezen megállapodás után a jelenlevők közőrömmel és 
lelkesedéssel nyilatkoztatják, hogy azon elvet, miszerint, a 
felsőszabolcsi ref. e.-megyebeli lelkészek egyletet alakít-
sanak elfogadják; igy az egylet megalakultnak nyil-
vánittatik. 

2. Egy lelkész által készített alapszabály-tervezet 
és a pesti s nagybányai e.-megy ék lelkész-karának meg-
erősített alapszabályai terjesztetvén elő: abban állapodott 
meg a többség, hogy egy fő-egylet és három vidéki- vagy 
fiókegylet alakíttassák. A fiókegyletek : Nyíregyháza, Kálló, 
Kis-várda városok vidékén alakulnak s ezen központi vá-
rosok után neveztetnek. 

3. Az egyetemes egyletnek lesz egy könyvtára, a 
fiókegyletek székhelyein, az ott lakó lelkészek, mint könyv-
tárnokok kezelése alatt elhelyezve; bizonyos időközökben 
a fiókegyleti könyvtárrészletek egymással cseréltetnek. 

4 Tagdíjul: a lelkészek jövedelem arányában fizetnek 
száztól fél krajcárt; a segédlelkészek semmit; — a 
világiak 2 frtot. vagy ennek megfelelő 20 ft tőkét ala-
pítanak. 

5. Az előbbi pontokban kijelölt elvek szerint egy 
alapszabály-tervezetnek a gyűlés folyama alatti elkészíté-
sére Litkei Péter elnöklete alatt: Gonda Balázs, Gyön-
gyösy Sámuel, Simon Ferenc, Béresy József és Grörömbei 
Péter kiküldettek. E küldöttség munkálatával elkészült s 
azt jun. 4-én előterjesztette, mely is elfogadtatván az e.-
megyei közgyűlés elé terjesztetett. Ez a tervezetet elfogadta 
s a fiókegyletek alakítása végett mindhárom vidéken egy-
egy egyént kinevezett, kik a körükben lakó lelkészeket a köz-
pontba összehívják. 

Igy az egylet alakulása kimondatott. Reméljük, hogy 
a fiókegyletek is mielőbb megalakulnak, azután mozog-
junk, munkára! mert a veszteglés halált okoz. 

A juni. 4-én tartott számvevő közgyűlésnek főtár-
gya volt: a házi- papi- és tanitói-özvegy-árva gyámol-
dai pénztárnokok számoltatása, mely pénztárak rendben 
találtattak. Adataim nem lévén az egyes pénztárak ál-
lásáról, illetőleg pénztőkéje- és jövedelméről, az olvasót 
nem tudósíthatom. 

Másik közérdekű tárgy volt: a segédgondnoki hivatalra 
beadott szavazatok felbontása. Ezekből k i tűnt , hogy 
Ujfalusy Jósef 40 szavazatot kapott 71-ből és igy álta-
lános szavazattal ujolag segédgondnokul választatott. 

A gyűlés többi tárgyai: küldöttségek munkálkodásai, 
az esperes által végzett ügyek stb. a közönséget kevéssé, 
vagy nem is érdeklik. 

G Ö r Ö m b e i P é t e r . 

Pestmegyei ev. papi értekezlet Kis-Kőrösön. 

A pestmegyei ev. esperességi papi értekezlet f. hó 
17-kén tartá meg 3-ik évi gyűlését K i s - K ő r ö s ö n . 

Elnök, D o b r o n y o v s z k y K á r o l y péteri lel-
kész, ima után üdvözlé az egybegyűlteket s rövid jelenté-
sében kiemelé papi értekezletünk két buzgó tagjának el-
hunytát, nevezetesen Z á m o l y i J ó z s e f ceglédi, és 
Z v a r i n y i L a j o s csomádi lelkészekét, s felhivá a 
tagokat a halaszthatlau házi ügyek és felmerülendő egyházi 
közkérdések feletti buzgó tanácskozásra. 

Jelenvolt 15 lelkész, távol volt 10, kik közöl az 
aszódi lelkész a gymnasiumi szigarlatokon szükséges jelen-
léte, az acsai lelkész pedig örökségi tárgyalás miatt 
kimentetteknek nyilváníttattak. 

Megindult a tanácskozmány a multévi jegyzőkönyv 
fonalán s felvétetett az értekezlet által járatandó h í r l a -
p o k é s f o l y ó i r a t o k ü g y e . 

Sok ügyszeretettel tanácskoztak a tagok azon ügy 
felett, s mindannyiszor a köröztetés nehézségei tűntek 
fel legnagyobb akadálynak, s ennek folytán abban állapo-
dott meg az értekezlet, hogy a hírlapok ügyét az egyes 
esperességi körök privát ügyének tekinti s reájok bizza, 
hogy e tekintetben kölcsönösen határozzanak, pénztárnok 
pedig megbízatott, hogy az 1 frtra leszállított tagdíj 
fölöslegét — tagonként 2 frtot — visszafizesse. 

A hirlapügy sok időt igénylő tárgyalása alól igy 
felszabadulván a gyűlés, az együttlét becses órái az ér-
tekezlet céljának^megvalósitására, az egyházi és lelkészeti 
kérdések tüzetes tárgyalására fordithatókká váltak. 

Következett L á n g A d o l f tápió-sz.-mártoni lel-
kész felolvasása, a „ P á r b é r k é r d é s é r ő l . " 

Értekező visszapillantott a patriarchalis múltba a 
pálbérnek nevezett gabonafizetés kiszolgáltatásában verse-
nyeztek egymással a buzgó hivek, s a múltból a jelenbe 
átmenve constatálta, hogy jelenleg a párbér számtalan 
egyházi viszály okozója és sok lelkészre nézve nem képez 
többé biztos jövedelmi forrást, mivelhogy a nép azt 
„teher"-nek tekinti, melytől szabadulni kell és oly fize-
tésnek, melyet meg nem adni nem épen lélekbenjáró 
bűn. Javasolja, hogy 1-ször vagy az esperesség utján 
eszközöltessék ki, hogy a párbér ugy, mint Hartán 2 
kitűzött napon a paplakon pap és két előljáró jelenlété-
ben fizettessék le, — vagy pedig 2-szor a kerület és 
egyetemes gyűlés közbenjárása mellett az országgyűléshez 
kérvény intéztessék a párbér ügyének országos szabá. 
lyozása tárgyában. 

Ezen fontos ügyhöz az értekezletnek majdnem min-
den tagja hozzászólt, s végre abban történt közmegálla-
podás, hogy megkerestessék az esperességi közgyűlés, 
hogy végzésileg kimondaná, miszerint: Tekintve a pár-
bérfizetés ^körül felmerült panaszokat és visszaélése-
ket, óhaját fejezi ki az esperesség akkor, mikor minden 
egyes lelkészt felhiv, hogy igyekezzenek egyházaikban vagy 
september, vagy október hó folytán oly fizetési határidőt 



eszközölni, a mikor a párbérfizetés egyszerre beszolgál-
tassák. Ha hátralékok maradnak, akkor azok évenként 
vagy szolgabirói uton eszközlendő végrehajtás, vagy pe-
dig ügyvédi közvetítés mellett hajtassanak be. 

Felvétetett az a s z ó d i a l g y m n a s i u m segélye-
zésének ügye, melyet az előbbeni conferentiák 5 évig 
támogatni ígérkezhetek. Jelenleg is aratás utánra 
Ígérték a tagok, hogy a lehető legnagyobb buzgalommal 
felkarolandják ez ügyet, és miután az 1 frtra határozott 
tagdijból, az értekezlet költségein kivül fölösleg fog fel-
maradni, ezen fölösleg az aszódi algymnasium részére k 
fog adatni. 

Ezt követé T ö r ö k J ó z s e f ceglédi lelkész felol-
vasása azon speciális tárgyról, hogy jól lehet az 1868. 
országos törvény 38-ik cikke a már tettleg hivatalban 
volt tanítótól nem követeli a tanitói oklevelet, mégis 
akadt egyház, mely ily minőségű tanítót választott meg 
oly feltét alatt, hogy egy óv alatt oklevelet szerezzen, s 
ezen feltétel elfogadását a tanító az esperesség tudta 
nélkül választás után irott téritvénynyel erősítette meg. 
Azonban, miután a tanitó ezen privát kötelezettségnek 
eleget nem tesz, kérdés: mi itt a teendő ? — A privát 
intézkedés hivatalosan nem lévén helyeselhető, csupán 
privát uton kéressék fel a főesperes, hogy privát uton 
sürgesse a tanítót becsületbeli kötelessége teljesítésére. 

K i s s E n d r e alberti lelkész indítványozza, hogy 
a bányakerületi özvegy-árvaintézet szabályai helyébe, 
mint eiőnyösebbek a tiszakerületiek ajánltassanak az es-
perességek utján a kerületnek, mi végre a többi conferen-
tiákkal közöltetvén a tiszai alapszabályok, felkéressenek, 
hogy esperességeik azokat a bányakerületi gyűlésnek 
elfogadás végett ajánlják. Elfogadtatott. 

Az esperességi özvegy-árvaintézet gyarapítására 
K i s s és L a u k ó következő javaslataik nyertek párto-
lás t : 1. A papi hiványokba bevezettessék, hogy az 
uj pap köteles az intézet tagja lenni. 2. A tagdíj 3 
év alatt fizettessék le. 3. A papok által történt 
minden gyűjtés egy negyedrésze az ö.-á.-intézet pénztá-
rába szolgáltassák. 4. Az esperesség kebelébe lépő 
papok „bekebelezési" dijai az ö.-á. intézetet, nem pedig 
az esp. pénztárt illessék. 

Felvétetett a k a t h e c h i z a t i ó ügye. A hol lehet 
az ismétlők tanításakor történjék ezen sajnosan elma-
radt vallástanítás. 

A papok temetése körüli eljárás is szóba hozatván, 
megállapittatott, hogy az egyház és a család mindig a 
legközelebbi szomszéd paphoz forduljanak a szónoklatok 
elrendelése végett, nehogy ily ügygyei a sokszor távol-
lakó esperesség terheltessék 

Letelvén az elnök, jegyző ós pénztárnok 3 évi hi-
vatalkodása, elnök uj választásra szólitá fel az értekezletet 
mely egyhangúlag újra megválasztá az eddigieket. 

A jövő értekezlet helyéül kitüzetett A s z ó d , miu-
tán annak lelkésze szives meghívásával megörvendez-
tette a gyűlést. 

Ezen érdekes tanácskozások után megtekintők a 
régi templomot, mely most zárva van, s Kéler építész 
terve szerint 55 ezer frtnyi költségen ujjá fog építtetni. 
Felkeresők Petőfi születés házát, mely korántsem roskatag, 
hanem negyedfél arasz vastag fallal biró épület s jó 
karban van tartva, kivül emléktáblával. Megtekintők 
Petőfi emlékszobrát is az ev. iskola előtt; ugy szintén 
az iskolákat, melyeknek udvarán tartatik jelenleg az 
istentisztelet. 

Köszönet Kemény János és Blázy Lajos lelkészek 
vendégszeretetének! Ok és nejeik felejthetlenekké tették 
előttünk a kiskőrösi napokat. 

L á n g A d o l f , 
értekezleti jegyző, 

A győr i evang. egyházmegyéből . 

Aminek szükségét rég éreztük már, aminek megal-
kotását több mint egy év óta sürgettük egyházmegyénkben 
e hó folytán létrejött. 

Ugyanis f. hó 9-én tartotta a győri evang. egyház 
megye lelkészi kara lelkészi értekezletének alakuló gyűlé-
sét Téthen, ez egyh.-megye központján. 

Gondolom nem lesz érdektelen az „Egyh. és Isk. 
Lap" tisztelt olvasói előtt, ha ez első összejövetelről mög-
emlékezem, ugy szinte elfogadott alapszabályainkat, 
szerkesztő ur becses engedelmével mellé csatolom 

Yan ez egyházmegyének 16 rendes lelkésze, 14 
adta nevét, hogy az értekezletnek tagja lesz. És ha még 
is csak 10-en jelentek meg; az ok, a többi 4-nek mu-
laszthatlan elfoglaltsága. 

Jelen voltak : Mészáros István beri lelkész s es-
peres: Szigethy Dániel malomsoki, Molnár Lajos felpéczí 
Matisz Károly kispéczi, Ihász László k.-baboti, Hofbauer 
Fái kapi, Hetyey Mór csikvándi. Horváth Samu téthi, 
Laucsek Jónás lébenyi, Bognár Énre l.-patonai lelkészek. 

Ideiglenes elnöknek: Mészáros István, jegyzőnek : 
Bognár Endre kérettek fel. 

A tanácskozás tárgyát mindenekelőtt azon alapsza-
bályjavaslat megvitatása képezte, melyet egy 3-as bizott-
ság a gyűlés elé terjesztett. 

A javaslat némi módosítások mellett elfogadtatott. 
Minek folytán megválasztattak az értekezlet hiva-
talnokai. 

Még pedig elnöknek: Mészáros István esperes, 
pénztárnoknak: Matisz Károly, könyvtárnoknak : Horváth 
Samu, jegyzőnek: Bognár Endre, kik is a bizalmat meg-
köszönve, helyeiket elfoglalták. 

Az értekezlet alakuló gyűlésének apróbb mozzana-
tait mellőzöm, csak még azt érintem meg, hogy első tet-
téül (természetesen az illető testület beleegyeztóvel) be-
lépett a prot. theologiai könyvtár pártolói sorába, 3 évre 
évenkinti 4 frttal. 

A g y ő r i e v a n g . e g y h á z m e g y é b e n a l a -
k u l t l e l k é s z - e g y l e t a l a p s z a b á l y a i . 



I. §. Az e g y l e t c í ni e : Győri evang. egyház-
megyei lelkész-egylet. 

2: §. Az e g y l e t c é Í j a : A lelkészi hivatal kö-
rébe vágó, ugy elméleti, mint gyakorlati bármely Kérdé-
sek értekezleteni megvitatása tárgyalása, nemkülönben a 
theolog ia teren megjelent nevezetesebb müvek könnyebb 
megszerzése. 

3. §. Az e g y l e t t a g j a i : Tagja lehet az egy-
letnek a fent emiitett egyházmegyében hivataloskodó 
minden rendes vagy segédlelkész, mihelyt ebbeli aka-
ratát ez egyletnek szóval vagy Írásban bejentette. 

4. §. Az é r t e k e z l e t m e g t a r t á s a a) A lel-
kész egylet minden évben legalább egyszer értekezletet il-
letőleg összejövetelt tart. 

b) Az összejövetel helye a mennyire lehet az egy-
házmegye központja, ideje május hava legyen. 

5. §. Az é r t e k e z l e t v e z e t é s e : Az értekezlet 
valahányszor összegyűl célja elérése yégett, tanácskozásai-
ban vezeti egy elnök. 

6. §. E l n ők, j e g y z ő , k ö n y v-é s p én z t ár-
n o k v á l a s z t a t a s a. Az elnök, jegyző, könyv- és 
pénztárnok az értekezlet színhelyén titkos szavazás mel-
lett az egylet tagjai közül általános szavazat többséggel 
3 évre választatnak, de újra választhatók. 

7. §. Az e l n ö k t e e n d ő j e : a) Az elnök tisz-
te, az értekezletet az egylet tagjai által kitűzött helyre 
összehívni. Akadályoztatása esetén összehívja a jegyző. 

b) Az értekezletet megnyitni, vezetni és bezárni. 
c) Gondoskodni arról, hogy előadók vállalkozzanak, 

illetőleg felkéressenek. 
d) Az értekezletnek általa hitelesített jegyzőkönyvét 

az egylet tagjai közt körözni. 
8. §. A j e g y z ő t e e n d ő j e : a) Az értekezlet me-

netéről jegyzőkönyvet vezetni, s az elnök felkérése folytán 
az egylet körében netalán előforduló levelezést végezni. 

b) Az elkészített s általa aláirt jegyzőkönyvet az 
elnöknek megküldeni. 

9. §<, A k ö n y v t á r n o k t e e n d ő j e , a) Az 
egylet vagy pedig időközben az elnök által kijelölt köny-
veket meghozatni, jegyzékbe venni s jegyzékbe vétel után 
azonnal körözni. 

b) A megszerzett könyveket körözés után az egylet 
könyvtárába elhelyezni s a becsesebb müvek bekötteté-
séről gondoskodni. 

c) Értekezlet alkalmával a könyvtár állásáról jelen-
tést tenni. 

10. §. A p é n z t á r n o k t e e n d ő j e : a) Az egy-
let tagjaitól az évi tagsági dijat beszedni. 

b) A bevételek- és kiadásokról az értekezleten be-
számolni. 

I I . §. A t a g o k j o g a i : a) Joga van az egylet 
minden tagjának az elnök, jegyző könyv- és pénztárnok 
választására tettleg befolyni. 

b) Az értekezleten a szóban levő tárgyhoz szabadon 
hozzá szólani. 

c) A bejelentett tárgyak megvitatása, befejezése 
után az értekezlet körébe tartozó bármely inditványnyal 
fellépni. 

12 §. A t a g o k k ö t e l e s s é g e : a) Az értekez-
leten megjelenni, — meg nem jelenhetés esetén magu-
kat az elnöknél, habár utólagosan is igazolni. 

b) Kötelessége minden tagnak időnkint valamely 
tárgyat vagy Írásban kidolgozva, vagy élőszóval előadni. 

c) A szó- vagy írásbeli előadásra vállalkozónak, 
ebbeli szándékáról az értekezlet megtartása előtt egy hó-
nappal kötelessége az elnöknél jelentést tenni. Köteles-
sége minden tagnak az egylet céljainak elérése végett 
évenkint 2 ftot fizetni. 

13. §. Z á r p o n t : a) Ha netalán jövőben az egy-
let feloszlódnók, bármi néven nevezendő vagyona a győri 
evang. egyházmegye lelkészi karára száll át sajátjakint. 

6) Csak az esetben oszlik fel az egylet, ha a tagok 
száma 5-ön alul olvadna le. 

B o g n á r E n d r e , 
ev. leik. 

Czipszer Sámuel hagyománya, kSelmeczen. 

Nt. ur! Első sorban községünket érdekli ugyan az alább 
közlendő hagyomány s annak története; de mivel közér-
deke is elvitázhatlan, kérem azért a következők szives 
közzétételére becses lapjában. 

F. é. március 20 kán halt el egyházközségünkben 
Czipszer Sámuel, szegény bányamunkás Czipszer Pál és 
neje Pittner Zsuzsánna fia, 74 éves korában. Március 23-
kán kisértük végnyugalomra, rendkívüli részvét mellett, 
melyet különösen nagyszerű, a 25,000 ftot meghaladó 
hagyománya a helybeli kettős egyház javára, a hívekben 
felkeltett. 

Minthogy e hagyomány céljai különfélék s különböző 
időben évek során állapíttattak meg, nem lesz azért talán 
érdektelen, azok történetét röviden előadni. 

Dec. 11-kén 1856-ban, még a megboldogult Dr. 
Szeberényi János, tót lelkész s bányakertileti supe-
rintendens és Sterczel Mihály német lelkész idejében 
kötött a megnevezett hagyományozó az egyházközséggel 
életjáradéki szerződést, a melyhez 15,000 p. ftot adott;— 
ez összeget az egyházközség örök tulajdonába bocsátva, 
oly kikötéssel, hogy 

a) holtiglan 900 ftot p. pénzben húz tőle, negyedévi 
részletekben ; halálával pedig 

b) hogyha őt mind neje, mind fia túlélik, kapnak 
ezek 700 ftot p. pénzben évenként, vagyis 175 ftot évne-
gyedenként; — hogyha pedig mind őt, mind feleségét túléli} 

jelenben már 40 éves gyámoltalan hülye fia, Ferdinánd, 
annak 

c) tisztességes ellátására rendel évi 450 ftot p. pénz-
ben havi részletekben. - A pénzt a fiu gondnoka veszi 
kezeihez; ennek végrendeleti kinevezését fenntartja ma-
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gának s tiszteletdíjul rendel számára évi 50 ftot — Gond' 
nok és ellátó soha sem lehet ugyanazon személy. Fiát 
csakis középrendü háznál kivánja elláttatni; tartva attól, 
hogy a gazdag elhanyagolná, a szegény pedig el nem 
látná kellően. 

Hogy életjáradéka lehetőleg biztosítva legyen, kikö-
tötte még azt is, hogy az általadott tóke ingatlanba fek-
tettessék. Mi részből, tudtával s beleegyezésével, egy jól 
jövedelmező ház vétele által, meg is történt. 

A család kihaltával lép teljes élvezetébe a község 
az örök tulajdonul általadott 15,000 p. frtnak. 

E szerződéshez adta beleegyezését r. k. neje is, 
Terézia, szül. Strebl. 

Hogy az egyházközség a szerződési pontok teljesíté-
sét szives-örömest felvállalta, azt mondanom sem kell. 

Az 1870-ben juniu9 5 kéről kelt végrendeletének 
egyházközségünkre vonatkozó nevezetesebb pontjai ezek: 

Miután, igy szól bekezdésében, az egyházközséggel 
kötött szerződés által máris vagyonom egy részével rendelkez-
tem s fiam ellátásáról is az által gondoskodtam, — fel-
maradt vagyonomra nézve még a következőket rendelem: 

1. Halálom után kap még a helybeli ev. kettős 
egyházközség 8000 frt. o. é.-ben oly meghagyással, hogy 
ez összeg évi kamatait 10 szegény confirmálandó iskolás, 
még pedig 5 fiu s 5 leány, teljes felruházására fordítsa. 

A ruhanemű részletesen meg van határozva. Beszer-
zésében költhetni minden egyes gyámolitandó növendékre 
40 ft. erejéig o. é.-ben. A netaláni pénzfelesleg a gyá-
molítottnak adandó. Az igy, szorgalmuk s tiszta er-
kölcseiknél fogva kitüntetett confirmálandók, csakis bánya-
munkások vagy mesteremberek gyermekei lehetnek. 

2. A jutalmazandók kiszemelése a presbyterium fel-
adata. A ruházás gondjainak átvételére meg van kérve 
a helybeli, e téren is mtiködő ev. nőegylet. — Ez egylet-
nek hágy 100 ftot o. é. ; 

3. a szegények alapjához 100 ft. o. é. 
4. s az alumntumnak 100 ftot o. é, — oly kikötés-

sel, hogy e hagyománya, csakis a helybeli prot. község 
kihaltával, helyezhető át más év. intézethez. 

5. Piának ellátására rendel 500 o. é. ftot évenként s 
6. gondnokául kinevezi Hrencsik Károly tót lelkészt. 
11. Hogjha a hagyománytól örökösödési illetéket 

kell fizetni, történjék ez a tőkéből; de mindaddig mig e 
kiadás a bejövendő kamatok által teljesen pótolva nin-
csen, nem léphet a község a hagyomány élvezetébe. 

További végrendelkezései rokonaira vonatkoznak. E 
végrendeletét kiegészíti s módositja az october 15-kéről 
1873-ban kelt Codicill-je a következőkben : 

1. Az u. n. alsó-utcai, jobbára bányamunkások 
gyermekei által látogatott iskola házára hagyományoz 
ismét 2000 ftot o. é.-ben, oly kijelentéssel, hogy ez összeg 
az i s k o l a h e l y i s á g célszerű átalakítására, vagy pedig más 
inkább megfelelő iskolaház vételére fordittassék, hogy igy 
a törvény követelményeinek e tekintetben is teljesen eleget 
tehessünk. 

2. Fiának tisztességes ellátására, a jelen drágasági 
viszonyok tekintetbe vétele mellett, végleg évi 600 ftot 
rendel. 

Mind a végrendelet, mind az azt módositó pótvég-
rendelet csakis március 27-kén e folyó évben nyerte meg 
teljes megerősítését az által, hogy a visszamaradt özvegy 
a kitett napon jelentette ki teljes hozzájárulását elhalt 
férjének rendelkezéséhez, egy törvényszéki küldöttség előtt. 
— Ez ügy ily gyors s szerencsés elintézése köszönhető 
különösen t. Gaitner Tivadar s Szladek Samu buzgó egy-
házközségi tagoknak, s a végrendelet végrehajtóinak. — 
Az özvegy teljes bizodalmát birva, nem csak hogy a vég-
rendelkezés érvényéhez megkívánt hozzájárulását eszkö-
zölték ki, hanem azt megbízatásuk folytán gyorsan és 
sikeresen végre is haitották. — Kérte ezt különben a 
visszamaradt gyengélkedő özvegy is ; mintha érezte volna, 
hogy hajlott kora s betegeskedése mellett nem sokkal éli 
tul elköltözött férjét. S csakugyan* meghűlés folytán, 
tüdőbajba esvén, váratlanul elbúcsúzott tőlünk május 
4-kén. A végtisztességet megadtuk ennek is nagy szám-
mal, — habár más formák mellett, tanúságot tevén ily-
képen nagy- s nemeslelküségéről! 

Közöltem e nagyszerű hagyomány rövid történetét, 
mert az, ugy hiszem, legjobban tünteti ki a hagyományozó 
protestáns buzgóságát, és legérthetőbben tolmácsolja nem 
csak érzületét, de gondolkozásmódját is. — Végren-
delkezése egy hosszú, küzdelmes, munkában s bajban 
egyiránt gazdag élet leáldozó napjának mintegy sugártö-
rése, a mely megdicsőíti búcsúját s elköltözését, s mig a 
gyülekezeten s különösen annak szegényein felragyog, 
nem enged kétségbeesnünk a dermesztő egyházi közöny 
avagy ellenséges támadásokkal szemben, hanem biztat egy 
szebb és jobb jövővel. 

Adja Isten, hogy az egyszerű polgárnak s egykori 
férfi-szabónak, sok lelkes, őt még meghaladó utánzója is 
akadjon. Tapasztalja mennél gyakrabban szeretett prot. 
egyházunk, hogy az ev. buzgóság nem csak szavakban, 
de tettekben, nagy s nemeslelkű áldozatokban is gazdag!! 
— S meg vagyok győződve, hogy mind addig, mig tiszta 
kezekkel, habár eltérő véleménynyel, teljes odaadással gon-
dozzuk annak forrását, az érzület nemességét, igazi keresz-
tyén voltát, nem szabad s nem lehet attól tartanunk, hogy 
az egyházunk körén belül el valaha teljesen kiszáradjon. 

Selmecz május 15-kén 1874. 

H a n d e l V i l m o s 
ném. magy. ev. lelkész. 

A prot. theologiai önképzőkörök pesti közös 
liirlapja. 

A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" ez évi 20-ik 
számában nyilvánosságra hozta a pesti theologiai önképző* 
kör azon életmozzanatát, miszerint köriratot bocsátott a 
hazai prot. theologiai önképzőkörökhöz, melyben fölhívta 
őket arra, hogy egy közös hírlapnak közös erővel szerkesz-



tése által mintegy gyúpontba egyesüljenek. E felszólítás 
eredményét tudatva, megemlíti, hogy köriratára „a pápai 
theologiai ifjúságtól ismételt sürgetése dacára sem kapott 
választ." 

Igaz, nem tagadjuk, választ mi nem adtunk, s nyil-
vánosan adni nem is szándékoztunk, miután a magán le-
vélre szinte levélben válaszolni elegendőnek hittük. De 
most, midőn a dolog nyilvánosság elé hozatott: erkölcsi 
kötelességünk nyilvánosan is válaszolni. 

Nem adtunk, s nem szándékoztunk nyilvánosan vá-
laszt adni, mert nem akartuk a pesti testvér theologiai 
önképzőkör szép álmát egy közös hirlapróli véleményünk-
kel megzavarni. Nekünk ugyanis az a nézetünk, hogy egy 
ily közös hirlap, szerkesztessék bármely önképzőkörben, 
egyátalában nem hasznos, nem üdvös a hazai theologiára 
és theologusokra. A hírlapnak, ha az jól szerkesztett, egy 
eszmét kell maga elé tűzni, melynek megvalósításáért, az 
életbe átültetéséért küzd é3 harcol teljes erővel, bátran, 
elszántan. Ha vezéreszméje nincsen: mis-más az, és zagy-
valék, mely nem fáradságot, de jó szót -sem érdemel. Te-
gyük fel hát, hogv a közös hirlap jól szerkesztett. Akkor 
egyesíteni fogja a prot. theologiai intézetek ifjúságát 
egyetlen theologiai eszme körül, mint a körirat is hang-
súlyozta, egy gyúpontba. És ez azután hasznos, üdvös 
lenne az evangéliumi vallásra?! Véleményünk szerint 
épen nem. A földön ha csupán virág, s az is egyféle, 
vagy csupán erdő volna: alig mondaná ennek teremtőjét 
valaki egyedül bölcsnek. A természetéletnek az a végetlen 
sokfélesége és gazdagsága, — egyetlen törvénynek milliárd 
alakban játszása a fajokban és egyedekben oly elragadó, oly 
nagyszerű, hogy az ezt vizsgáló lélek imádó csodálkozásban 
kiált fe l : Uram ! a te bölcseséged végéremehetetlen, hogy 
egyöntetűség helyett a sokféleség elvének dicsőségét ily 
nagyszerűen mutatod a természetéletben. A szárazföldi 
vizek mily felségesek az italra, és midőn egy gyúpontba 
egyesülnek: ihatat'an tengervízzé válnak. A húrok külön-
böző hangzatára van szükség, hogy belőlök szivemelő dal-
lam keljen. Az egy keresztyén igazság olyan, mint a drága-
kő, minden oldalról csillámlik. Hadd legyenek a protest 
theologiai intézetek e drágakőnek — egyöntetűség he-
lyett — különbözően csillogó oldalai; hadd csillogjon az 
egy keresztyén igazság annyi fényben, amennyi a hazai 
theologiai intézet s theologiai önképzőkör. Szikrái ez 
intézetek s körök a keresztyén szellemnek, melylyel — több 
oldalról felfogva s kifejtve — élesztik és elevenítik a ke-
resztyénségnek azon felfogását, melyet egy névvel protes-
táns, két névvel pedig evang. ágostai és evang. reformált 
keresztyénségnek nevezünk. Nem! nekünk nem kell egy 
olyan gyúpont, melybe a hazai theologiai intézetek élet-
adó vizei ihatatlan tengervízzé folyjanak össze. Még ha 
universitásunk volna : ott is szükségesek lennének a kü-
lönböző gondolkozású és szellemű theologiai tanárok, ne-
hogy egy húrú hangszer legyen, s csak egy szívhez szóljon 
a protestáns keresztyén szellem. Minden család a külön-
böző családi nevelés által hozza gyermekeit áldásul az 
államéletre ; hadd hozza hát minden theologiai intézet is 

egyéni jellegét a protestáns egyháznak, és a többféle gon-
dolkodás- s felfogással hadd frisitse, elevenítse annak éle-
tét. Mi nem bánjuk, sőt szeretjük, ha valamelyik testvér 
theologiai önképzőkör hoz elő a maga szellemével hírlapot 
— elő is fizetünk reá. De amalgamizálódni egy közös 
hírlapba nem akarunk. 

Midőn ezt itt kijelentjük: osztjuk egyúttal a debre-
ceni testvér theologiai önképzőkör azon nézetét, miszerint 
„ránk tanuló ifjakra nézve az ismeretek beszerzése a leg-
fontosabb s legfőbb teendő és cél", melyhez még ezt 
teszszük : és magunknak az önképzőkör segélyével jó egy-
házi szónokokká képzése. 

Május 29 én 1874. A pápai theologiai önképzőkör 
s ennek nevében 

N é m e t h l s t v á n , K u t a s i F e r e n c , 
elnök. jegyző. 

Nem akarok a pesti theologiai önképzőkör szószólója 
lenni, mely érintett felhívását különben is csak magától, 
a tanári kar tudta s befolyása nélkül tette közzé, mely 
ellen egyébiránt utólagosan sincs semmi kifogásunk ; de 
minthogy lapunkhoz küldetett be, és ez által nyilvánossá 
lesz a magán levélben is elküldethetett válasz, kénytelen 
vagyok reá pár észrevételt tenni. 

Hogy egy jól szerkesztett lapnak egy vezéreszmét 
kell maga elé tűzni, melynek megvalósításáért küzdjön : 
ez teljesen igaz. S a mint a lapunk 20-ik számában köz-
lött ifjúsági felhívásból látható, ezen theologiai ifjúsági lap 
is bizonyos vezéreszmék érdekében szándékozik megin-
dulni. De a mely vezéreszmóket a t. pápai önképzőkör 
félreértett, válaszából legalább olyasmi látszik, mintha 
ezen ifjúsági lapot valamelyik theologiai irány szolgálatába 
vélné keletkezendőnek, s mintha az valamelyik theologiai 
párt közlönye, harcosa szándékoznék lenni, minő p. o. az 
„Egyházi Reform'1 vagy a debreceni „Figyelmező." Ily 
felfogásból kiindulva, teljesen helyes volna a válasz. Csak-
hogy ilyesmire az indítványozók — mint felhívásukból is 
látszik — távolról sem gondoltak, s védelmére ifjúságunk-
nak ki kell jelentenem, hogy az sokkal józanabb, hogysem 
ilyesmire gondoljon. Nagyon sokszor hallják, s azt hiszem, 
hogy jól tudják ifjaink, miszerint mielőtt valaki valame-
lyik lobogó harcosául csapna fel, sokat kell még az iskola 
falain kivül tanulni, elmélkedni, s komoly élettapasztala-
tokon átmenni. Épen mi hirdetjük nekik, hogy feltétlen 
tekintélyül ne ismerjenek el senkit, és semmiféle hang-
zatos szavak által ne engedjék magukat félrevezettetni, 
hanem önálló komoly gondolkodás után foglaljanak majd 
álláspontot; még ha azon álláspont ellenkező lesz is a 
mienkkel, mit sem törődünk vele, csakhogy öntudatosan 
választott s őszinte legyen. Ily gondolkodást pedig 18 —20 
éves fiatal emberektől nem várunk, sem ők ily gondol-
kodásuaknak s élettapasztalatokban bölcseknek nem tekin-
tik magukat, következőleg — biztosan mondhatom — nem 
is szándékoznak e megindító lapocska által theologiae 
túdósorként szerepelni. 
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Hanem a lap — hogy a pápai önképzőkör virágos 
hasonlataival éljek — egy kertecske akar lenni, melyben 
a hazai prot. theologiai önképzőkörök virágait együttesen 
akarják az illetők részint a theologiai ifjúságnak, részint 
az ezek iránt érdeklődő közönségnek bemutatni. Vagy 
akarják ezt egy oly drágakővé fejleszteni, mely annyi ol-
dalról csillogjon, a mennyi a hazai theológiai intézet s ön-
képzőkör. Nem élvezhetlen holttengert akarnak ők ezen 
lapban teremteni, sőt inkább az egyes kis életereket — 
az egyes önképzőköröket — akarják gazdagabban csergede-
zőkké tenni; a szétszórva levő kis vizeket — melyek néhol 
majdnem posványoknak tűnnek fel, akarják feleleveniteni, 
mozgásba hozni; mert p. o. hallottak ifjaink oly önképző-
körről is, mely évenkint összesen két gyűlést tart, s összes 
évi működésének eredménye = 0. 

Vagyis — prózailag szólva — ezen lap vezéreszméje 
az lenne, hogy a hazai theologiai ifjúságban éleszsze, fo-
kozza egyrészről a komoly tanulmány iránti kedvet, 
munkásságot, részben épen az által, hogy mindegyik kör 
a maga munkásságáról évenkint számot adna, kitűnőbb 
szellemi termékeit — legyen az orthodox, vagy modern — 
egymással megismertetni; másrészről éleszsze, erősitse a 
hazai theolog. ifjúság között az együvétartozás, a testvé-
riesség, a közös cél után való törekvés érzelmét; hogy 
midőn majd az életbe kilépnek is, tekintsék egymást az 
egyházkerületi határvonalok dacára is testvérekül. 

Végül megjegyzem, hogy teljesen igaz szerintem is, 
miszerint a „tanuló ifjakra nézve az ismeretek beszerzése 
a legfontosabb s a legfőbb teendő és cél"; de másrészről 
az is igaz, hogy az első gymnasiumi, sőt ma már az elemi 
osztályoktól elkezdve végig az egész tanulói pályán Írás-
beli dolgozatok készítésében is gyakorolják a növendékeket; 
sőt protest. iskoláinkban, kivált hajdan, nagy suly volt 
erre fektetve. Nem csak, de ugy tudom, hogy minden 
valamireval5 önképzőkörben szoktak különféle dolgozatok 
készítésével foglalkozni; s ha már az ily módon készült 
jelesebb dolgozatokat nem az érdemkönyvbe irják be, 
hanem a helyett valamelyik nyomdász-segéddel az ifiusági 
lapok számára kiszedetik és kinyomatják, azt hiszem az 
ismeretek beszerzésére szánt idő nem lesz megcsonkítva. 

F a r k a s J ó z s e f . 

nézetet tulajdonit, minőt a feltámadásra nézve sem az 
idézett szavakban, sem másutt nyilatkozataimban ki nem 
fejeztem: kénytelen vagyok, bár nem örömest teszem, 
— anélkül azonban, hogy akár Menyhárt ur nyilatkozatá-
nak elébe vágni, akár Nagy Sándor ur nyiltlev elének 
többi részére vonatkozni kívánnék, — idézett szavaimnak 
Nagy Sándor ur által adott értelmét helyre igazítani. 

Idézett szavaim értelme ez: feltámadás utáni ós 
előtti életünknek lényeges és causalis összefüggése lesz 
egymással; sajátképeni énünket a feltámadás után is meg-
tartjuk, és a máséval sem ki nem cseréljük, sem össze 
nem olvasztjuk; lényünk a feltámadás után is, nem csupa 
szellemből, hanem Pál apostol szavai értelmében, annak 
megfelelő testből, közegből is fog állani. És hogy sza-
vaim különösen a feltámadás előtti és utáni élet e r k ö l -
c s i m i v o l t á n a k o k s á g i v i s z o n y u l á s á r a vo-
natkozólag vannak mondva, ezt nemcsak az egész rész 
összefüggése, hanem ezen, nyomban következő szavak is 
mutatják : „S valamint bizonyos az, hogy a tövisről nem 
szednek figót, és a csipkéről nem szednek szőlőt: ugy 
bizonyos az is, hogy a nemtelenül folytatott s Istentől 
teljesen elfordult élet a feltámadás után is megtartja 
kárhozatos jellemét, mig ellenben a hitben, erényben és 
igazságban átélt földi élet a feltámadás után a tökélynek 
még magasb fokára emeltetik. Oh, hiszen a feltámadás mi 
egyéb, mint az életnek halál utáni megujulása és követ-
kezetes továbbfolytatása az örökkévalóságban" (Egyh, 
beszédeim 62. 1.) 

Szavaimat már ezen kifejtett igazi értelmökben bír-
ki ellenében továbbra is fenntartom; oly állítást azonban 
melyet valaki tévesztésből hibásan nekem tulajdonit, 
magaménak ismerni s vitatni nem tartozom; mig más-
részről méltán fordulhatok Nagy Sándor úrhoz azon kóre-
lemmel, hogy máskor, ha szavaimat idézné, azoknak se 
több, se kevesebb, se más értelmet ne tulajdonítson, mint 
a mennyi és a mi azokban sajátképen van ; mert jövőre 
nem Ígérhetem helyreigazitási készségemet, különösen azt, 
hogy szavaimat akkor is magyarázgassam, mikor azokhoz 
commentár nem kell. 

Nagy Kőrös, 1874. jun. 22 . 
F i l ó L a j o s . 

H e l y r e i g a z í t á s . 
Nagy Sándor ágyai lelkész ur, mult számban köz-

lött nyilt levelében, egyik egyházi beszédemnek ezen sza-
vait idézi: „feltámadás utáni életünk és személyiségünk 
meg fog felelni feltámadás előtti életünknek és személyi-
ségünknek. Miként a virágbimbóban már benne van a gyü-
mölcs, és nem teremhet más fajta gyümölcs, mint a minő 
a virágnak megfelel: ugy feltámadás utáni minőségünket 
már e testi porhüvely alatt is magunkban hordjuk és 
rejtegetjük." 

Minthogy ezen szavakból Nagy Sándor ur nem csak 
többet von ki, mint a mennyi azokban foglaltatik, hanem 
egyenesen ferde állítást is következtet, s igy nekem olyan 

Válasz n. t. Báthory Dániel ref. lelkész urnák. 

E lap 24-ik számában szives volt n. tiszteletüséged 
helyreigazítást küldeni a vértesaljai egyházmegye köz-
gyűléséről e lap 21-ik számában megjelent tudósításomra. 

Engedje meg, hogy helyreigazítására pár szóval 
válaszoljak. Először is megjegyzem, hogy én e lapokban 
nem jegyzőkönyvet, hanem a közgyűlés menetét irtam. 
Hogy az esperesi jelentésre nézve történtek felszólalások, 
ön se tagadja. Hogy jegyzőkönyvbe igtattatott: én is ál 
litom. Hogy a személyeskedés tért nyer, bizonyítja nagy-
tiszteletüséged e pontra vonatkozó helyreigazítása, a col-
legialitas mennyire irányt adó, megmutatja a hang, melyet 



használ a 2—3 (azt hiszem még több is) lelkésztársát 
illetőleg. Szabadság- és szabadelvüségről nem vitatkozom. 
Itt a felfogás és az elv határoz. Hogy a körfelügyelők 
véleménye ellenkezett a főesperesi véleménynyel, s ebből 
erős vita keletkezett, ezt ujolag állitom ; hogy jegyzőkönyv-
ben nincs nyoma, megengedem, erre nézve én nem is azt 
irtam, hogy jegyzőkönyvbe vétessék, hanem hogy „után-
nézés"-nek lett volna helye. 

Vissza kell utasitanom azon k i m é l e t l e n kifeje-
zést, mintha én „ f i t y m á l n á m " az egyházmegyei tör-
vényszék végzését. A végzés fájó érzést gerjeszthetett 
bennem, de tiszteletlenséget semmi esetre. Sajnálatomat 
kell végre kinyilatkoztatnom a felett, hogy nagytiszte-
letüséged a magtárra nézve nem volt szives ily üdvös 
helyreigazítást nyilvánosságra hozni. 

S z a b a d s z á l l á s i . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* K ö r m e n d y Sándor i n t e r p e l l a t i ó j a . Körmendy 

ur a képviselőház jun. 24-dikén tartott gyűlésén fölem-
lítvén, hogy a közoktatási miniszter máj 19 dikén rendeletet 
adott ki az akadémiák és joglyceumok újjászervezése 
iránt, kérdi a minisztert: 1. Elismeri-é, hogy a fönt idé-
zett rendelethez alkalmazkodhatás ugy a tantárgyak, mint 
a tanárok szaporítását föltételezvén, attól függ első sorban, 
vájjon az illető hitfelekezetek képesek lesznek-e az 
ezrekre menő fedezetről is gondoskodni ? 2. Elismeri-e, 
hogy ily intézkedés foganatosítására az ily tanintézeteket 
föntartó prot. felekezetek, korlátolt anyagi viszonyaink 
és egyházkormányzati rendszerünk természeténél fogva, 
oly rövid idő alatt mint amennyi kiszabva van, nem ké-
pesitvék ? — 3. Elismeri-e, hogy azáltal, hogy a rende-
let értelmében nem szervezkedő jogtanodáktól elvonatni 
eéloztatik az államvizsgálati bizottságok alakítása, elri-
asztatik ugyanazon tanintézetekből a tanuló ifjúság is ? 
— 4. Elismeri-e, hogy az ily következményeket méhében 
hordó rendelet egy tollvonással megszünteti azon számos 
protestáns jogakadémiákat, melyek hazai közművelődé-
sünkre nézve még aligha fölöslegesek, a szegényebb 
sorsú prot. ifjúságra nézve pedig az azon tanintézetek-
ben lévő olcsó alumneumok s jótékony ösztöndijak foly-
tán nélkülözhetlenek ? —5 Elismeri-e végre, hogy a fönt 
hivatolt rendelet által a protestánsok tanügyi jogaikat 
biztosító, nemcsak kormányi, de legfelsőbb helyről jöhető 
megtámadások ellen is védő 1790-91-k i XXVI. t. c. 5. 
§-ának világos rendelkezése megtámadva, sőt megsértve 
van, s azzal, hogy e fönnebbi rendeletnek ő felsége hely-
benhagyása előre kieszközöltetett, a baj nem enyhítve, 
csak fokozva lőn? Végül kérdi, hajlandó-e a közoktatási 
miniszter e rendeletet visszavonni. 

* Gryászhirek: D ö m ö t ö r S á m u e l harkányi 
ref. lelkész, a felsőbaranyai lelkészek érdemekben meg-
őszült Nestora, f. hó 8-án; V á g h ó D á n i e l drávapal-
konyai ref. lelkész pedig f. hó 11-én meghalt. Mindket-

tőben ritka becsületességü, feddhetetlen jellemű lelkipász-
tora hunyt el egyházunknak. Mint legújabban értesülünk 
K o v á c s J ó z s e f faddi (Tolna megye) ref. lelkész is f. 
hó 21-én elhunyt. 

* Lelkészválasz tás . Az alsó baranyai történelmi 
nevezetességű 1 a s k ó i ref. egyházba lelkészül a közelebb 
mult vasárnap Á c s Z s i g m o n d foktűi lelkész ur vá-
lasztatott. 

* A pes t i p ro t . á rvaház igazgató választmánya, 
f. hó 22 én tartott ülésében ismét két jelentékeny segély -
adomány jelentetett be. Nevezetesen B é s á n J ó z s e f , 
ki a mult évben Bécsben meghalt, végrendeletében — 
bár katholikus volt — árvaházunkról is megemlékezett, 
s ennek részére 5000 forintot hagyományozott, mely ösz-
szeg a héten árvaházunk pénztárába át is tétetett. To-
vábbá a pesti svájci konsul Keller ur, két svájci jó-
tékony célú egyletnek Magyarországra küldött segély-
adományából árvaházunk javára 500 forintot küldött. 
Ugyanezen ülésen történt a kilépendő árvanövendékek 
helyébe jövő uj árvák felvétele is. Közelebb kilép az in-
tézetből 10 árva; közülök 4 a soproni, szarvasi, n.-
kőrösi, s budai tanitó- s tanitónőképezdékben, illetőleg 
gymnasiumban folytatandja tanulását, egy gyermek ker-
tésznőnek fog kiképeztetni; öt pedig kereskedésbe, vagy 
iparos tanoncnak, vagy szolgálatba adatik. Újonnan fel-
vétettek : Kovács Gyula gyoroki volt ref. leik. árvája, 
Szlama Mihály, egy a pesti egyetemi kórodában sinlődő 
szegény özvegy 3 kiskoiu árvájának egyike; Bertalan 
Béla, baracskai volt jegyző árvája; Szlatkay László nyitra-
megyei volt irodatiszt egyik elhagyatott árvája, Fischer Já-
nos, anyja Szathmármegyében szolgál, a felvett tiu pedig 
a Bethesda kórház irgalmasságából tengődik már 
3 év óta; Schnauífer Károly Pestről, Brennek Eduárd 
tayátlan anyátlan árva Budáról; Erdei Sára Gesztről, Fin-
key Ilona a közelebbi cholera alatt atyát anyát s nagy-
bátyát veszített tanárárvák egyike; Chila Amália egy 
nagy nyomorban elhalt pesti cipész egyik árvája, Klimant 
Teréz, egy szegény házmesterné négy árvái egyike. Ezen-
kívül hat árvának 15 — 30 frtnyi évi segély utalványoz-
tatott. Megjegyezvén, hogy az ujak csak augusztus végén 
foglalhatják el helyeiket, a elnökség által előbb értesíttetvén. 

* U j g y e r m e k k e r t . Békés-Csabán, az országos 
kisdedvédegylet által kiküldött Komjáthy György kezde-
ményezése folytán, jun. 14-én „b.-csabai első kisdedvédő 
egylet" cim alatt az országos kisdedvédegylet mintájára 
heíyben gyermekkertet létesítő egylet alakult. Az uj 
egyletnek 9 alapító, 62 rendes és 111 pártoló tagja van. 
Ily nagymérvű kezdet után a gyermekkert mielőbb létre 
jötte bizton várható. 

* Az é r d e m el ismerése . Könyves István holdme-
zővásárhelyi leánytanitó 45 évi működés után nyugalomba 
lépvén, tisztelői által egy szép e züst serleggel, neje pedig 
arany karpereccel ajándékoztatott meg. 

* A r e f o r m á t u s o k d e b r e c e n i f ő i s k o l á j á b a n 
az 1873/4 tanévet berekesztő szigorlatok, köz- és érettségi 
v i z s g á l a t o k következő renddel fognak tartatni: a) A 



h i t t a n i ós j o g i s z a k o s z t á l y b a n : julius 15—29. 
párbeszédi szigorlatok az illető tudományok rendes tan-
óráin és termeiben. Julius 27-én az 1-ső, 28-án a 
2-dik ós 29-én a harmadéves jogi magántanulók szigor-
latai. A magántanulók figyelmeztetnek, hogy lehetőleg a 
kitűzött időben jelenjenek meg; rendkivüli időben csak 
indokolt kérelem folytán, és csak a vizsgáló tanárok sza-
bad tetszésétől függőleg vétethetvén fel a vizsga. Kik egy 
iskolai év folyamában egyszer sem állanak elő vizsgára, 
azok engedélye lejártnak tekintetik, b) A g y m n á s i u m -
b a n : a) érettségi vizsgálatok jul. 21. ós 22. Írásbeli; ju-
lius 27—30. szóbeli vizsgálatok; jul. 22. d. e. angol, fran-
cia nyelv, rajz, gyorsírás, d. u. ének- ós testgyakorlat. 
Julius 23—26-ig a hét gymnásiumi osztály vizsgája, c) 
a t a n i t ó k é p e z d ó b e n : julius 25. 26-án. d) A z 
e l e m i i s k o l á k v i z s g á i : julius 27 —aug. 4-ig. Deb-
recen, 1874. junius 21. A debreceni ref. főiskola igazga-
tósága. T h ó t F e r e n c akad. igazgatótanár. 

* Nagybecskérekrö l tudatja velünk Mockovcsák 
J. lelkész ur, hogy Horváth Sándor új-aradi lakos vagyo-
nának felét, azaz 60C0 frtot nem — mint tévesen közöl-
tük — az ottani, hanem a becskereki ág, ev. egyháznak 
hagyományozta. 

* A kis-kim ha las i helv. hitv. lyceumben, a folyó 
1873/4 ik iskolai évet záró vizsgák, julius 13-ik napján 
kezdődnek, s julius 20. és 21-ikén a szóbeli érettségi vizs-
gákkal végződnek. Az igazgatóság. 

* Hó d Mező-Vásárhelyen e hó 23-án mintegy 
20 tiszántúli ref. lelkész értekezletet tartott a prot. egy-
házban duló belső bajok felett; számos a lelkészi hivata-
loskodásban előforduló gyakorlati kérdés, melyet a megje-
lent tagok felvilágositás és eligazodás végett felsoroltak, 
nyert megoldást. Az értekezlet semmiféle hivatalos jelleg-
gel sem birt, s több különböző egyházmegyékből gyűlt 
össze. Este a vendégek tiszteletére a város egyik ven-
déglőjében társas lakoma rendeztetett, melyen ez utóbiakkal 
együtt mintegy Ötvenen vettek részt. 

IRODALOM. 
* A ha lo t tak elégetéséről . Előadás, tartotta D r . 

E l i s c h e r G y u l a . Egy fametszettel. Budapest. Aigner 
Laios bizománya. Ára 20 kr. A kérdés, mely e 15 lapra 
terjedő előadás tárgyát képezi, egész Európát foglalkoz-
tatja s mi azt hiszük, nem sok idő telik belé, mig telje-
sen ós véglegesen meg lesz oldva. Valyon a megoldás 
üdvös lesz-e az emberiségre vagy sem ; valyon a halottak 
elégetése célszerűbbnek fog-e bebizonyulni a most divó 
temetkezési rendszernél, azt a jövő dönti el. Dr. Elischer 
az elégetés célszerűsége mellett argumentál; a kérdést 
minden oldalról bonckés alá veszi ép oly értelmesen, mint 
ügyes taktikával, amennyiben főleg a társadalom azon 
osztályait igyekszik capacitálni, amelyeknek tagjait az ügy 
legközelebbről érdekli, igy a többi közt megnyugtatja a 
papságot, hogy az elégetési rendszer behozatalával is 
érintetlenül megmarad az egyházi áldás és szertartás bár-

mely vallás és ritus szerint, kinek-kinek saját lelkiismerete, 
szokása és hitéhez képest. Ajánljuk ez értekezést mind-
azokuak, akik az emiitett kérdés iránt érdeklődnek. 

L c h r u n d Leselbuch (tan- és olvasókönyv) für die 
Oberklassen der deutschen protest. Volksschulen in Ungarn. 
Im Auftragedes Bács-Syrmier evang. Seniorates verfasst 
von Philipp Lackner. evang. Lehrer in Neu-Werbász. 
Budapest. Druck und Verlag von Victor Hornyánszky. 
1874. n. 8. 336 1. Ára kötve 80 kr. Oly német tan- és 
olvasókönyvvel, mely nem csak prot. vallásos szellemben 
van irva és szerkesztve, hanem mely egyszersmind hazai 
viszonyainkhoz is van alkalmazva, még eddig nem igen 
rendelkezhetünk, és ez volt eddig oka is annak, hogy 
a német tannyelvű protest. népiskoláinkban vagy csak 
külföldi német olvasókönyvek, vagy pedig a biblia és 
zsoltár használtattak mint olyanok. A bács-szerémi ev. 
esperesség, melynek közel 5,000 német ajkú tanköteles 
gyermeke van, egy ily, protest. vallási szellemben és ked-
ves magyar hazánk visszonyaihoz alkalmazva irt olvasó-
könyvnek égető szükségét belátta, ennek szerkesztését 
és kiadását elrendelte, és miután ezen könyv a bányai 
egyházkerületi népiskolai könyvbiráló bizottság által jónak 
találtatott, a szuperintendentiális közgyűlés ezt minden ha" 
zai német tannyelvű protest. népiskolának melegen ajánlotta-

Bátor vagyok a fentnevezett tan- ós olvasókönyvet 
mindazon fő — és nagytiszt, lelkész és t. tanitó urak 
szives figyelmébe ajánlani, a kiknek iskoláikban ily könyvre 
szükségük van. Bő tartalmánál és ennek elrendezésénél 
fogva minden más szakkézikönyvet a tanulók kezében 
nélkülözhetővé tesz; azon ethikai-vallásos szellem ál-
tal pedig, mely az egész müvet átlengi, ez nem csak a 
gyermekeknél, hanem a felnőtteknél és a protest. családi 
körökben is kedves olvasmányul fog szolgálni, A szerző. 

* F r a e n k e l B. miskolci könyvkereskedő a magyar 
protestáns egyházirodalom jelesebb müveinek jegyzékét 
kiadta s azt kivánatra bárkinek ingyen megküldi. 

* A „Hasznos Mula t ta tó" 14-dik füzete megjelent 
Nem mulaszthatjuk el, hogy az uj félév közeledtével e 
derék vállalatot olvasóinknak ismételve figyelmükbe ne 
ajánljuk. A H. M. megjelenik minden tiz napban, képek-
kel, csinosan bekötve és szépen kiállítva. Előfizetési ára 
félévre 3 ft. Az előf. pénzek a kiadóhivatalhoz Buda-
pestre (Belváros, rostélyutca 8. sz.) intézendők. 

NECROLOG. 
Nt. szerkesztő u r ! Egy jeles tehetségű és ké-

szültségü ifjú halálának a nyilvánosság elé hozatala 
vétette kezembe tollamat; a midőn felkérem Nagytiszte -
letüségedet az általam megirt soroknak becses lapjá-
ban közzé-tételére. Ezen ifjú K e r e k S á m u e l sajó-vadnai 
ref. segéd-lelkész volt. 

Méltán megdöbbectő reánk nézve az élet, ha meg-
gondoljuk, hogy mily könnyen foszt meg bennünket 
attól a kérlelhetetlen sors; ha látjuk, hogy közülünk a 



tehetségesebbek ily ifjan hullanak el. Az élet utáui vágy 
mindnyájunknak természetünkben van, ragaszkodik ahoz 
még a megélemedett Öreg is; siratják hozzátartozói még 
azt is: hát mikor egy ifjú élet alszik ki, ki még — ugy 
szólva — az élet tavaszát élte ; kihez a legszebb remé-
nyek voltak kötve; kit még az életpróbái csak alig 
edzettek meg, de a ki már eddig is kitartó és hü mun-
kása volt annak : valyon az ilyennek elvesztése nem mél-
tán okoz-e fájdalmat az érző kebelnek? 

Ilyen ifjú volt Kerek Sámuel, ki született D.-Hor-
váthban Borsodmegyében 1849. dec. 17-én, idősb Kerek 
Sámuel néptanító és Bendik Zsuzsánna szüléktől, elemi 
iskolai képeztetését a d -horváthi népiskolában saját 
atyja vezetése alatt nyerte; majd az 1860-ik év sept. 
havában a miskolci gymnasiumba adták szüléi, hol 8 
éven át ezen tanfolyamot elvégezte, és pedig ugy, hogy 
nemcsak tanulótársai, hauem tanárai szeretetét és becsülé-
sét szorgalma, példás magaviselete, páratlan nyiltszivü-
sége által kiérdemelte oly annyira, hogy tanárai 
által az 1868. juniusban letett érettségi vizsga után 
kitűnő osztályzatú, ernyedetlen szorgalmú, éber és tárgyra 
feszült figyelmű bizonyitványnyal jutalmaztatott meg. 

Majd ugyanazon év sept. havában a s.-pataki 
akadémia philosophiát hallgató ifjai közé iratta magát, a 
következő 1869 évben pedig ugyancsak S.-Patakon lett 
theológussá, és ott páratlan szorgalom, érett, komoly, 
higgadt szak-tanulmány közt képezte magát leendő fon 
tos pályájára. Bevégezvén a theológiai tanfolyamot: az 
1872. év jul. elején S.-Patakon tartott lelkészi vizsga 
alkalmával, az első papi vizsgát igen szép eredménynyel 
letette, és ugyanazon év és hóban a felső-borsodi 
egyházmegyébe kebelezett d.-horváthi ref. egyházba 
bocsáttatott ki a főtiszteletű tiszáninnení superintendensi 
hivataltól s.-lelkészül, még ugyanazon év oktober havá-
ban már a dédes-tapolcsányi ref. egyházban láttuk őt s.-
lelkészkedni, hol is ezen teendőkön kivül két uri család 
gyermekeinek nevelését és tanitását is magára vállalván: 
foglalkozott a nevelés és tanitás terhes - - de nem min-
dig méltányolt — munkájával, és pedig oly szorgalom-
mal ós lelkiismeretességgel, hogy a szülék szeretetét és 
becsülését teljesen bir ta; de ezen más-irányu foglalkozás 
mellett sem tévesztette azórt el szemei elől csak pilla-
natra sem a saját pályáján levő célt: a protestantis 
mus emelését. Épen ezen kettős foglalkozás, talán a 
túlságos sok munkában megerőltetett idegek elgyengülése 
volt sirja uiegásója. 

A következő 1873. év ápr. havában a f.-borsodi 
egyházmegyei kormányszék által a s.-vadnai egyházba 
rendeltetett be s.-lelkészül, itt szolgált aztán Istennek, 
küzdve és nem engedve - a már Tapolcsányból hozott 
— betegség által magát az ágy fenekére szegeztem. De 
végre mégis megtörte az ifjú erőt a betegség, és egy évi 
vadnai szolgálata után folyó év ápril 13-án ágyba fek-
tető, majd ápril 19. Yadnáról Horváthba vitetett, hol is 
öreg szüléi gondviselése alatt még 6 hétig élt. 

A szüléit szerető és tisztelő gyermek ; a páratlan 
jó bará t ; a classicus tudományokban jártas müveit i f jú ; 
a magyar protestantismus egy leendő őre és munkás 
tagja, meghalt maj. 27-én tüdővészben, vigasztalhatatlan 
öreg szülei, Judit testvére, számos barátai s ismerősei 
méltó fájdalmára, eltemettetett máj. 29 én a d.-horváthi 
temetőbe. Gyászbeszédet tartottak felette az udvaron 
tisztelendő idősb Demeter András d horváthi ref. lel-
kész ur, a temetőn t. Nagy Sándor s.-kazai ref. 
tanitó ur. Béke lengjen porai felett! 

Sajó Kaza, 1874. junius 12. 
B o t o s J ó z s e f , 
s,-kazai ref. s.-lelkész. 

ADAKOZÁSOK. 
A k u n á g o t a i ref egyh. részére : a t a t a i ref. 

egyházmegyében gyűlt s K i s G á b o r tatai ref. leik. ur 
által szerkesztőségünkhöz beküldetett 178 frt. 35 kr. 

A d a k o z á s a k. u j f a l u s i t ü z k á r o s u l f c 
l e i k . r é s z é r e : 

F i l ó L a j o s n.-körösi ref. leik. ur 7 fr. 50 kr. 
H e r i n g J á n o s k. hőgyészi ev. leik. ur 1 frt . 

A d a k o z á s a p e s t i p r o t . á r v a h á z r a : 
Báró P o d m a n i c z k y F r i g y e s ur 100 ftos 

alapitványa s ennek egy évi kamata fejében 106 frt 
K i s G á b o r tatai ref. leik. ur küldeménye a 

d u n á n t u l i r e f . egyházkerület pénztára részéről 82 
fr. 97 kr ,. mely összeghez adakoztak: az 1873-ik évben: 
a barsi egyházmegye 10 frt 81 kr ; a komáromi e -me-
gye 13 frt. 79 kr. a tatai e. megye 22 frt. 30 kr. ; az 
1874-ik évben: a barsi e.-megye 8 frt. 59 kr ; a komáromi 
e.-megye 11 frt. 73 kr. ; a tatai e. megye 15 frt. 75 
kr. = 82 frt. 97 kr. 

K o v á c s G á b o r n é szül. Debreczeni Emma asz-
szony Szóládról 3 frt. 

K a z i n c z y E m i l őrnagy ur Pazdicsról 1 frt. 
J e s k ó L a j o s ev. leik. ur a pécsi ev. conflr-

mándusok részéről 4 frt. 
T ö m ö s k ö z y S á n d o r ref. leik. ur a k é c s-

k e i confirmáltak részéről 4 frt. 40 kr. a gyülekezet ré-
széről gyűlt perselypénzt 2 frt. 48 kr. = 6 frt. 68 krt. 

L a j k ó P á l felsőkemenczei ev. tanitó ur 2 frt. 
C s o n t o s K á r o l y somorjai ref. leik. ur a con-

firmándusoktól 1 frt. 60 kr. 
Á d á m G e r z s o n n.-körösi lyceumi tanár ur 2 frt. 

11 kr. melyhez a n.-kőrösi ref. gymnas. Il-ik osztályá-
ból confirmált következő növendékek adakoztak: Ba-
lassa Gy. 10 kr. Balog S. 4 kr. Báthory G. 50 kr. 
Beretvás K. 5 kr. Cziriák A. 10 kr. Csete K. 5 kr. 
Deák G. 4 kr. Dobozi V. 10 kr. Egyedi S. 6 kr. Gál 
Zs. 4 kr. Király D. 5 kr. Módra J. 5 kr. B. Molnár 
A. 4 kr. Ő. Nagy J . 4 kr. Német S. 5 kr. Nyikos F . 
8 kr. Papp K. 5 kr. Sánta V. 10 kr. Szabó Ambr. 5 kr. 
Szabó Ant. 5 kr. Szabó D. 10 kr. Szabó K. 10 kr. 
Szentpétery F. 20 kr. Tóth L. 4 kr. Nagy L. 3 kr. 
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H I R D E T É S E K . 
KLEIN ALFRÉD könyvkereskedésében S.-A.-Ujhelyben épen most jelent meg 

és kapható minden magyarhoni könyvkereskedőnél: 

F E J E S I S T V Á N s-a.-újhelyi ref. lelkész 

„ i E t e : ^ h á z i b e s z é d e i " . 
3—3. Ára 2 frt. o. é. 

A máramaros-szigeti h. h. egyház kebelében a kántor-orgonista leánytanitói állomás megürülvén, 
be! öltése végett pályázat hirdettetik. 

Az évi járulók következő: 1-ör. Szabad lakás, pince, hozzátartozó melléképületekkel, nagy gyü-
mölcsös és veteményes kerttel. 2 or. Készpénz 400 o. ó. frt. 3-or. Tandíj az I—III . osztálybeliektől 
egyenként 1 frt, a IV—VI ik osztálybeliektől 2 frt. A tanulók száma 70—80. A szegény tanulók tan-
díj-mentesek. 4-er. Minden tanulótól egy szekér fa, vagy e helyett 2 frt . váltságdíj, melyhői a tanter-
met is füttetni köteles. 5-ör. Egy 6—8 szekér szénát termő kaszáló használata. 6-or. A confirmálandó 
leányi,övendégektől egyenként 1 frt. 7-er. Énekszóvali temetésért 50 kr., ima ós halotti tanitássali teme-
tésért 1 frt. 

A kötelességek következők: a leánynövendékek tanítása, a templomban az ének vezetése, az or-
gona elkészülte után orgonázás, — továbbá temetés. 

A pályázók az orgonázásbani jártasság ós az éneklésen kivül tanítói képességeiket igazoló bizo-
nyítványaikkal kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi augusztus 1 napjáig nt. Szarka József lelkész úr-
hoz küldjék, 

A pályázók közül előnynyel bír az, kinek neje a s.ülők által külön fizetendő clij mellett a női-
munkák tanítására vállalkozik. 

A megválasztandó, állomását f. évi september hó 1-sC napjáig elfoglalni köteles. 
Az 1874. april 26-án tartott egyh. közgyűlés határozatából. 

Cseresnyés Gyula, 
3 — 3. egyházi jegyző. 

AIGNER LAJOSNÁL Budapesten megjelent: 
Számtan az uj meter-rendszerrel! 

Gyakorlati számtan. Egyszerű következtetésekre alapítva, fejben ós számjegyekkel; különös tekintettel 
az 1868. evi 38. törvénycikk ós az uj „meter"-rendszerre módszertanilag kidolgozva. Tanítók, 
képezcléizek, elemi felsőosztályok, ismétlő iskolák, ipar- ós polgári tanodák számára, valamint magánhasználatra 

irta Steinbach Antal tanfelügyelő. Ára 1 frt. 80 kr. 

Hármas tankönyv népiskolák számára. 
Első hármas tankönyv kath. népiskolák számára. (Földrajz. Történelem. Polgári jogok ós kötelességek 
ismertetése.) Szerkesztették Szauter Antal és Bokor Ferenc. Negyedik kiadás. Ára kötve 70 kr. 
Második liármas tankönyv kath. népiskolák számára. Természetrajz. (Természettan Mezei gazd. tan 
ós kertészeti gyakorlatok.) Szerkesztették Szauter Antal ós Bokor Ferenc. Ára kötve 70 kr. 

I H T " Ezen tankönyvben, noha cime szerint katholikus népiskolák számára Íratott, annyira kerültetett 
a felekezeti szempont, hogy azt bármily felekezetű iskolában bátran lehet tankönyvül használni. 
Ennél fogva máris több prot. iskolában használatban is van. Tömeges megrendelések előnyökben 

részesülnek! 2 — 2 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Kór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutscb Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten* 



P R O T E S T A 1 T S 

ÉS ISKOLAI LAP 
Szerkesztő- és Előíizetési dLij: Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., első emelet, 

Helyben házhozliordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Eélyegdij 

Előfizetési felhívás 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1874. második félévi folyamára. 

E l ő f i z e t é s i d i j: 
Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 50 kr., negyedévre 2 frt. 25. kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk szerkesztő- ós kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám) kérjük küldetni. 

Pesten, junius hóban 1874. 
Farkas József, Ballagi Mór, 

főmunkatárs. felelős szerkesztő ós kiadótulajdonos 

A prot. iskolák ellen indított 
hadjárat. 

(Vége.) 

Az olyasféle vádakkal, koholt rágalmakkal szem • 
ben, minőkből a mult számunkban néhány mutat-
ványt közöltünk, egyik teendőnk az, hogy álljunk 
résen, és ne feledjük; hogy komoly, sokféle eszkö-
zökkel rendelkező, és e mellett az eszközökben nem 
válogató ellenség törekszik iskoláink régi jó hírne-
vét beszenynyezni, azoknak századokon át szerzett 
érdemeit elhomályosítani. Istennek hála, a sajtó nem 
áll ma már jezsuita censorok befolyása alatt, s igy 
módunkban van az igazságot, a tényállást felderí-
teni, és az ellenséget a nagy közönség előtt ugyan-
azon fegyverekkel visszaverni, melyekkel az reánk 
ront; amint ez a közelebbi támadás alkalmával még-
is történt, hozván hazánknak majd mindenik na 
gyobb napi lapja nyomós érvekkel felfegyverzett cik-
keket, melyekben az ország különböző vidékei-

ről kimutatták, hogy mily nagy a különbség egy 
protestáns theologusnak ós egy katholikus papnöven-
déknek vagy szerzetesnek neveltetése, bölcsészeti 
kiképeztetése, szellemi önállósága között; követke-
zőleg- hogy azok a kitűnőbb protestáns theologusok-
ból lett tanárok taláu még sem állanak megette a 
szerzetes tanároknak, mint szintén a tanárvizsgát 
nem tett tanférfiaink a tanári oklevéllel kérkedő 
katholikus tiszttársaknak. És ha a dicsekvés csak 
távolról is termeszetünkben volna, kimutathatták volna, 
hogy azok közül a részben theologusokból lett, rész-
ben vizsgát nem tett, mert alkalom hiányában nem 
is tehetett protestáns tanárok ós extanárok közül 
vannak aránylag elég számosan, kik a tudományos 
akadémiában, az oktatásügyi minisztériumban, a 
Kisfaludy-, a történelmi-, természettudományi, földrajzi 
társaságokban, a költészetben s általában ugy a szép-
mint a tudományos irodalomban, sőt még a rá-
galmakat szóró középtanodai tanáregylet közlönyében 
is eléggé hiteles tanúságot tettek és tesznek a fe-
lől, hogy hazai protestáns tanintézeteink, és az ezek-
ben működő tanfórfiak több elismerést s méltánylást 
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érdemelnének, mint a mennyit a folhozott idézetek-
ben, s azokhoz hasonlókban tapasztaltunk. 

Nem. elég azonban csak a sajtó utján őrködnünk 
a közvélemény alakulása felett; de őrködnünk 
kell a magánélet körében is. Az utóbbi időkben mi 
protestánsok, talán mert nagyon is elbizakodtunk tan-
intézeteink jó hírnevében, s a más vallásúak által 
azokra szóit dicséretekben, vagy talán mert nagyon 
is szigorú bírái vagyunk önmagunknak ós sokkal 
hamarabb meglátjuk a hibát, mint az érdemet, igen 
sokszor könnyelműek voltunk iskoláink rágalmazásá-
ban. Sokszor a kis hibákat is nagyitó üvegen át 
néztük, és e nagyított alakban hirdettük boldognak, 
boldogtalannak. A tanári kar valamelyik tagja iránti 
ellenszenv vagy gyűlölet elég volt némelyeknél azon 
egész intézet, sőt minden protestáns tanoda ócsárlá-
sára; ha a tanári fizetés némi mértékben emeltetett, 
már ez sokaknál irigységet költött, ós az irigység 
az intézet befeketitésében keresett magának elégté-
telt ; annyival inkább ha valamelyik tanár, vagy 
épen tanártestület más politikai párthoz tartozott, 
mint egyik vagy másik tagja az iskolafentartó tes-
tületnek, már ezért az egész protestáns tanügy állítta-
tott pelengérre. Ugy hogy, ha a közvélemény mai 
napság némileg változott irányunkban, s ha az el-
lenfél most már egész nyíltan merészel ellenünk fel-
lépni, s nem átallja tanintézeteinket csak gyomot és 
burjánt tenyésztő zugiskolákként feltüntetni: ebben 
kétségkívül nekünk protestánsoknak is van bűnünk. 
Szabad legyen azért mindazokat, kik egyházunknak s 
iskoláinknak őszinte jóakarói figyelmeztetni, hogy 
az ellenség résen áll a közvéleménynek ellenünk 
idomitására, ugy a sajtóbau, mint a magánéletben 
kész minden alkalmat megragadni iskoláink tekin-
télyének lerombolására, és ha mi magunk nem őr-
ködünk az apák e drága hagyománya felett, mások 
is elpártolnak tőlünk. 

Ezen őrködés szóval azonban távolról sem aka-
rok talán palástoltan valami olyasfélét kifejezni, 
hogy ezentúl tanintézeteink hibái és hiányai előtt 
dugjuk a homokba struckónt fejünket, és ugy 
tartsunk dicsérő hymmusokat iskoláink jelessége, 
tökáeteísóge felett. Koszul ismerné magyar pro-
testáns természetünket, ki ilyesmire merne gondolni. 
Mi megszoktuk a házunk elé való seprést, ós pedig 
nem csak kefe- s cirok-seprűvel, de néha nyirággal 
is, és e szokásunkról nem egy könnyen mondunk le ; 
és talán helyesen is, mert miként egyik debreceni 

levelezője az „Ellenőrnek" a héten megjegyzé is-
koláink védelmére irott cikkében, azért, hogy mi 
seprűnk a házunk előtt, más pedig nem seper, abból 
nem következik, hogy a mi iskoláink szemetesebbek 
legyenek. 

Nem én, az őrködni szót valódi értelmében 
veszem. Őrködjünk, hogy tanintézeteinket ok nélkül 
avagy csupán egyéni ellenszenvből, magángyülölet-
ből ne rágalmazzuk. De őrködjünk különösen egy 
más tekintetben. Embereknél, s emberi intézmények-
nél hibátlanságot, tökéletességet ne keressünk. De 
másrészről az is igaz, hogy őszinte jóakarattal, 
lelkiismeretes őrködéssel sok rosznak elejét lehet 
venni, sok veszélyes csírát el lehet fojtani. S ha 
szabad kérdenem, ébren voltak-e mostanában minde-
nütt az őrizők iskoláink körül ? Azt igenis meg-
tették, ós teszik, hogy a mennyire lehet e^y-egy 
kissé javították s javitják a tanári fizetéseket, s ez 
által némileg emelték a tanügyet, de hát egyébként 
őrködtek-e kellőleg? Á fáma sok roszat tudott be-
szélni egyik vagy másik tanintézetről; suttogtak itt 
is, amott is, hivatottak ós nem hivatottak beszéltek 
majd egy, majd más visszaélésről: de hát el lett-é 
fojtva azonnal az erre hivatott hatóság által e sok-
szor költött, de kétségkívül mindenkor nagyítva- ter-
jesztett mendemondáknak forrása ? Miért tűrni ezeket 
csak egy napig is ? Hiszen nekünk iskolai ügyeink-
ben se miuiszter, se érsek vagy püspök nem pa-
rancsolt, magunk gyakoroltuk s gyakoroljuk a fel-
ügyelői hatalmat, miért nem siettünk azonnal sze-
mébe nézni annak az akár valódi, akár költött baj-
nak. A mai Minervára is reá illik a leány-alak, 
legalább oly értelemben, hogy valamint a leány be-
csületét, élete boldogságát képes már csak a gyanú, 
a lábrakapott pletyka is megölni, ugy egy-egy tu-
dományos intézet tekintélyét is évtizedekre megront-
hatja egy szélnek eresztett s mihamarabb meg-
nem cáfolt rágalom. A tudományok múzsájának 
szűzies tisztaságban kell a nsgy világ előtt állani. 
Épen ezért nem a hibák palástolását, szépítését óhaj-
tom ón iskoláink ügyében, hanem inkább, hogy 
őrködjünk nagyobb gondossággal mint eddig, ós tá-
volítsuk el még az árnyékát is a gyanúnak. 

Szabad legyen pár példával illustrálnom azt, 
mit mondani akarok. E lapok egyik közelebbi szá-
mában volt említve, hogy a dunamelléki ref. egy-
házkerület juniusi közgyűlésén hét egyén aláírásá-
val két oly inditváuy adatott be a pesti ref. theo-



log. intézetet illetőleg, melyek nyíltan nem tartal-
maztak ugyan semmi vádat, de mégis fel lehetett 
bennök ismerni, hogy az aláírók valami hibát lát-
nak, vagy akarnak látni. A hét aláíró ellenében, kik 
egynek kivételével csupa uj emberek voltak gyűlé-
sünkön, kik theologiai tanintézetünk vizsgáin soha 
s a papi vizsgákon is szerencse, ha egyszer-kétszer 
megjelentek, könnyű lett volna a veterán espere-
seknek, segédgondnokok- s tanácsbiráknak a csak 
lappangva előterjesztett gyanút alaptalannak nyil-
vánítani. És mégis csak egy hang sem hallatszott 
ily célból. A gyanú el lett volna talán fojtva, de 
nem kiirtva, megsemmisítve, és az igy eluyomott 
gyanú kétségkívül emésztő féregként rágódott volna 
az intézet jó hírnevén. Közgyűlés ós tanárikar óhaj-
totta a tényállás teljes felderítését, ós igy a gya-
núnak, legyen az valódi vagy költött, teljes elosz-
latását. 

Ugyancsak közelebbi számunk hozta a n.-rőczei 
gymuasium ügyében tartott vizsgálatról szóló tudó-
sítást. Kétségkívül sok kellemetlen tény lett felde-
rítve, de azt hiszem az erélyesen eljáró vizsgáló 
bizottság sokkal nagyobb hasznot tett a protest. 
tanügynek ezen erélyes eljárásával, a talált tények 
őszinte előadásával; mintha a dolgokat kissé palás-
tolgatva, szépítgetve, azon gyanút hagyta volna 
csipő fulánkkéut a közvéleményben, hogy a protes-
táns iskolai hatóságok nem elég lelkiismeretesek a 
hibák, visszaélések megtorol ásábau. 

Őrködjünk továbbá, s tegyünk, áldozzunk tano-
dáink felszerelése érdekében. Nem mondom, hogy 
minden protest. tanintézetnél, de kétségkívül ezek 
egy jó részénél ez képezi leginkább az achillesi sar-
kot. És nagyon könnyen érthetőleg. Felszerelés alatt 
1848 előtt értették nálunk legtöbb helyen a tanin-
tézetnek könyvtárral való ellátását, s illetőleg a 
könyvtárak időnkénti szaporítását. Mióta pedig azon 
szónak más értelme lett, nekünk be kellett fülünket 
dugnunk azon uj értelem előtt. Az ötveues években 
összes anyagi erőuket a rohamosan megszaporított 
tanári székek fentartására kellett fordítanunk; az 
utóbbi néhány év alatt pedig törekszünk a fennálló 
tanári dijakat a mai kor szükségeinek némileg meg-
felelőleg emelni. De könyvtárra, természettani, ter-
mészetrajzi, ásvány-, növénygyűjteményekre s eszkö-
zökre még a kamatját sem fordítják több helyütt 
azon összegnek, mely e célra évenkint kívántatnék. 
A legjobb akarat mellett is anyagi szegénységünk 

nagy akadály. De néhol még az is kérdés, megvan-e 
a jóakarat. Vagyis jobban mondva, hogy a kormányzó 
testület azon tagjai, kik még ez előtt 3 — 4 év-
tizeddel odahagyták a tanodat, akkor midőn még 
egy-egy jó kiadású classikus 'firól fira szállott, mi-
kor a természettudományok művelése még majdnem 
kezdetleges állapotban volt, s mikor még egy föld-
teke, egy villaaygép, s egy verébfojtó iivegharang 
gazdag felszerelésnek tekintetett, —- érzik-e komo-
lyan a szükségét annak, hogy egy-egy közép- vagy 
felső tanodánál, ha az a mai kor igényeinek, s a 
mostani értelemben vett középtanoda feladatának 
meg akar felelni, csupán könyvtárra, s a fentebb 
érintett gyűjteményekre, készülékekre minden eszten-
dőben jelentékeny összegek fordítandók. Ilyesféle ál-
dozatok meghozatala nélkül hasztalan állítunk be bár 
hány s bár mily jól díjazott tanár t ; mert a mai 
tantárgyak egynémelyikénél ép oly szüksége van a 
tanárnak azon eszközökre s gyűjteményekre, mint az 
úszómesternek a vizre, más részénél pedig szüksége 
van az ujabb és legujabb kor szellemi termékeit 
tartalmazó, vagyis az egyes tudományágak folytonos 
haladását, fejlődését jelző, de egyesek által alig meg-
szerezhető műveket magában foglaló könyvtárra. A 
mai kor kiválólag csak a sikert tekinti; az nem 
nézi hogy szegények vagyunk-e vagy nem; az ál-
lam vagy gazdag püspökök által ajándékozott ez-
rekből szereztetett-e a mind az, ami van, vagy pedig egyes 
buzgó protestánsok filléreiből legfeljebb forintjaiból, 
ez csak azt tekinti, hogy tanodáink fel vannak-é a 
kor kívánalmaihoz képest szerelve. És ha mi a ke-
véssé jóakaratú utast keresztül vezetjük a csak ódon 
műveket tartalmazó könyvtárán, szegényes, néhol 
koldusos természettári gyűjteményén tanodánknak: 
minden további kérdezősködés s vizsgálódás nélkül 
gyanú támad keblében tanintézetünk iránt, mely 
gyanút azután az ellenfélnek könnyű dolog a mi 
hátrányunkra fokozni. 

S őrködjünk végre ifjuságuuk valódi protestáns 
vallásos szellembea neveltetése felett. Meglehet hogy 
csalódom, de nekem ugy tetszik, hogy mióta a kü-
lömben 'célszerűnek elismert szaktanitásmód beho-
zatott, azóta a szorosabb értelemben vett nevelés 
érdekében protestáns ós nem protestáns tanodákban 
kevesebb történik mint korábban, kiváltkópen pedig 
ott, hol az igazgatóság is évről évre változik ós igy 
hol az intézetnek nincs egy állandó vezetője, egy 
gondozója. Az előtt mindegyik lelkiismeretes tanár 
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figyelemmel kísérte a gondjára bízott osztály növen-
dékeinek nem csak szorgalmát, de erkölcsi s az is-
kolán kívüli magaviseletét is, igyekezett lehetőleg 
a távollevő apát s anyát helyettesíteni. Mig ellenben 
ma a legjobb akarat mellett is alig teheti, a midőn 
egy ugyanazon egyén tanára öt, hat, sőt talán 
nyolc osztálynak is, 2 — 3 0 0 részhen gyereknek, 
részben ifjúnak. De különösen nagy változás van ma, 
nem mondom hogy mindenütt, mert nem ismerem 
összes tanintézeteinket, de sok helyütt a vallásos ós 
egyházias nevelést illetőleg. Van ugyan pár óra a 
valláskörébe tartozó tárgyak tanítására is szentelve 
mindegyik középtanodai osztályban; de általánossá 
lett a nézet tanároknál ós tanulóknál, hogy az a 
vallás tudomány csak olyan mellékes tantárgy már a 
gymnasiumhan, a mely az életre szükséges tantárgyak 
mellett még pro forma megtüretik, talán csak azért, hogy 
az ördögnek is gyújtassák egy kis gyertya. Tekintve 
az idők jeleit, én ugy érzem, hogy ideje volna e 
tekintetben is a szellemet kissé reformálnunk. Igenis 
két óra elég a szorosabb értelemben vett vallás ta-
nítására hetenként, hanem oda kellene hatnunk, 
hogy az a szellem mondhatnám levegő, melyet az 
ifjúság egy protestáns tanintézet falai között beszív, 
legyen felelegyitve a protestantísmus szellemétől. 
Ne csupán a vallás tanártól, de általában a tanári-
kartól tanulja meg az ifjú vallását becsülni szeret-
ni; tanulja megismerni azon érdemeket, melyeket a 
protestantísmus ugy az emberiség, mint különöseb-
ben hazánk, nemzetünk fejlődése művelődése, a sza-
badság s felvilágosultság védelmezése terjesztése ér-
dekében szerzett; tanulja meg az emberiség jelen 
és jövő küzdelmeit a katholicismusban ós protestan-
tismusban rejlő két nagy ellentétes elv küzdelmei-
ként tekinteni, s tanulja meg az az iskolát végzett 
protestáns fiatal ember, hogy ha ma már más 
szellem lengi át Európát, mint csak egy századdal 
is elébb, ha n.a már a szabadság, egyenlőség, a 
szabad gondolkodás, szólás- és sajtószabadság s 
általában a józan civilisatió áldásait élvezzük, s hogy 
ha van hitünk, reményünk az emberiség áldásos 
tovább fejlődése iránt: mindezt egy jó részben azon 
külföldi és hazai nagy reformátoroknak köszöahet-
jük, kiket a mai fiatalság egy része már csak 
u. n. bolondságaikról, az általok alkotott vagy továbbra is 
érvényben hagyott korszellem ellenes dogmákról 
ismer; azoknak a reformátoroknak és buzgó utó-
dóknak, kik más terrenumon, az eszmét bár 

más burokba göngyölgetve küzdöttek ugyan, de vol-
takép azon eszmékért, azon örök igazságokért har-
czoltak s vérzettek el, melyekért ma lelkesedik az em-
beriség józanabb s nemesebb része. 

A mi egyházunknak s iskoláinknak azok köréből 
váltak ki a legkitartóbb s áldozatkész támaszai, védel-
mezői, kik a prot. középtanodák növendékei voltak 
egykor. Vigyázzunk! ha valamikor, most még inkább 
van szükség a protestáns egyházias szellemre ezen 
intézeteknél, a midőn azon szellemet sem a családi 
életben, sem a népiskolákban nem szívhatják be a 
fiak oly mértékben, mint beszívták az apák. Egy 
vagy két rövid évtized múlva az lesz az uralkodó 
nemzedék, azoknak lesz hivatása egyházunkat, isko-
láinkat anyagi és erkölcsi támogatásukkal megvé-
delmezni, kik most a középtanodák falai között van-
nak, igyekezzünk egyesült erővel reájok nyomni a 
protestantísmus bélyegét. 

Azon ellenség, mely hadjáratát újból megindí-
totta iskoláink ellen, talpon lesz, talán erősbödve két 
évtized múlva is, őrködjünk, hogy legyenek ugy a 
jelenre mint a jövőre egyházunknak ás iskoláinknak 
őrállói. 

FARKAS JÓZSEF. 

B E L F 5 L JD. 

B á c s k á b ó l . 
Harminckilenc év lefolyta után a bács-szerémi ág. 

hitv. ev. esperesség ismét azon örömteljes szerencsében 
részesült, hogy superintendensét a maga kebelében üdvö-
zölhette e napokban, miután főtiszt, dr. S z e b e r é n y i 
G u s z t á v , bánya-kerületi superint. ur csakugyan e hó 
6-án a canonica visitatiót Cservenkán megkezdvén, espe-
ressógünk következő egyházait meglátogatta : C s e r v e n -
k á t , T o r z s á t , P i v n i c á t , L a l i t y o t , 
B á c s u j f a l u t , P e t r o v á c o . t , K u l p i n t , 
B u l k e s z t , G l o z s á n t és P a l á n k á t , ez utób-
biban egyszersmind a b i n g u 1 a i lelkészt és presby-
teriumot is fogadván, tőlök a bingulai egyház valláser-
kölcsi és anyagi állapotáról tudomást szerezvén ma-
gának. 

Mielőtt ezen püspöki egyházlátogatás, mely egész 
lefolytában a szó legkitűnőbb értelmében valódi díszme-
net volt, egyes mozzanatainak leírásához fognék, megem-
litendőnek vélem, miszerint esperességünk legrégibb egy-
házai, ugy mint Cservenka, Torzsa, Bácsujfalu, Petrovác, 
Kulpin és Bulkesz a mostanival együtt öt püspöki láto-
gatásban részesültek. Ugyanis 1798. évi septemberben 



II a m a Í j á r M á r t o n ; 1810. évi juliusban. L y c i 
K r i s t ó f ; 1818. évi augusztusban L o v i c h Á d á m , 
1835. évi septe jiberben d r . S z e b e r é n y i J á n o s 
s u p e r i n t e n d e n s e k által lettek meglátogatva. 

A jelen canonica visitatió már azért is nevezetes, 
mert a mostani szeretett főpásztorunk Szeberényi Gusz-
táv ur amaz áldott emlékezetű és felejthetlen Szeberényi 
Jánosnak, ki mint a bányakerületnek kitűnő főpapja, 
harminckilenc év előtt a bács-szerémi ág. bitv. ev. esperes -
séget visitalta, édes atyjához hasonló kitűnő tehetségű 
és nagyérdemű fia. 

Ezen püspök ur mostani egyházi látogatása külső 
ünnepélyes lefolyását illetőleg röviden azt mondhatnám, 
hogy a meglátogatott egyházak elöljárói ós számos hívei 
mindenütt határszélükön üdvözölték a főpásztort s aztán 
kisérték be az egyházközségbe, és hasonlólag a búcsú-
záskor elkísérték a legközelebbi helység határáig, leg-
több helyen a legközelebbi meglátogatandó egyházba, se-
hol sem hibázván diszes bandérium és a tisztelőknek hosszú 
kocsisora. Azonban e lelkesült fogadtatásnak mégis van-
nak egyes mozzanatai, melyek megérdemlik a különös 
megemlítést és kiemelést. 

Midőn a ft. superintendens ur e hó 5-én az esti vo-
nattal Zomborba érkezett, a pályaudvaron M á r t o n f i 
K á r o 1 y, bács-bodrog megyei főispán ós bács-szerémi 
ág. hitv. ev. esp. főfelügyelő ur, és B e l o h o r s z k y 
G á b o r , bács-szerémi főesperes ur által lett fogadva, 
és szállására, G e r t i n g e r mérnök ur házába elkísérve, 
hol az estelihez a Zomborban lakó és a megyénél hiva-
talban álló előkelő protestáns urak, a többi közt Lovich 
néhai bányakerületi superintendensnek ivadéka, megvoltak 
híva. Nehéz szavakat találni azon vendégszerető szivé-
lyesség ecseteléséhez, melylyel Gertinger ur igen tisztelt 
és szeretetreméltó nejével a superintendens urnák házuknáli 
időzését kellemessé tenni törekedtek. 

Jun. 6-án reggeli 8 órakor a főpásztor ur C s e r -
v e n k á r a indult a főispán ur kíséretében, és enneK 
fogatán. A cservenkai egyházi ós községi elöljárók tekint. 
M ó r i t z L]á s z 1 ó kulai szolgabíró ur, ki áldott ne-
meslelkü férfiú, lehet mondani járásának bölcs, igazsá-
gos és szeretetteljes atyja, vezetése alatt ő főtisztelendő-
ségét a helység határán meleg szavakkal üdvözölték s 
aztán bandérium, számos fogat, lövöldözés ós harangszó 
mellett az ev. paplakra kísérték, hol az agg, érdemes 
helybeli lelkész G u i r s f e l d N á n d o r megható üd-
vözlő szavakkal fogadta a főpásztor urat. Estve a visita-
tionalis jegyzőkönyv olvastatott és jun. 7-én reggeli 
7a 10 órakor istentisztelet tartatott, mely alkalommal a 
helybeli káplán, P f e i f e r ur Róm. VIII. 31. felett 
szónokolt, fejtegetvén a té tel t : „Ha I s t e n v e l ü n k , 
k i e l l e n ü k , m i n t v i g a s z t a l á s t , m i n t 
i n t é s t e g y h á z i é l e t ü n k r e n é z v e . Ennek 
végeztével ő főtisztelendősége a valódi keresztyén hitélet-
ről az oltár előtt kitűnő, minden tekintetben remek fő-
pásztori szentbeszédet intézett a hallgatósághoz, mire a 
visitationális jegyzőkönyvnek az egyházat közvetbn érdeklő 

pontjai olvastattak, a templomi szent edények, az ostyák 
megvizsgáltattak, az anyakönyvek, a visitationalis jegyző-
könyvek és a püspöklátogatási határozatok aláírattak, mi-
vel a látogatási cselekvény be volt fejezve a templomban 
s kezdődött az iskolák látogatása. 

A hivatalos látogatási functiók ilyetén befejezte után 
a paplakon megtörtént a díszebéd. Hitfelekezeti ós nem-
zetiségi különbség nélkül, mint az a körút további le-
folyása alatt még bővebben tapasztaltatott, mindeuki 
lelkesült örömtől volt áthatva, hogy oly ritka és neve-
zetes örömnapnak szemtanuja ós élő részese lehet. A 
cservenkai ref. egyház harangjai szintén fogadták püspö 
künket és azon emelő meggyőződést szereztük magunknak 
ez alkalommal is, hogy az e hazában lakó két protestáns 
hitfelekezet egymással testvéri szeretetben él ós megosztja 
egymással örömét, fájdalmát. Csak egyet kell sajnálattal 
említenem, a cservenkai ref. lelkésztársunkat, Schilling 
urat, ki mint jeles czikkiró is ismeretes, nem volt szercsénk 
sem a templomban, sem a diszebédnél láthatni. Ugy érte-
sültünk, hogy betegség gátolta a megjelenésben. 

Délután 5 órakor Kuláu keresztül Torzsára indult a 
superintendes ur. Kula mezőváros határán nagy meg-
lepetés várta a főpásztort. Itt várták püspökünket S z a -
k á c s y S á n d o r , kulai róm. kath. kanonok ur ő nagysága 
M a x i m o v i t s L á z á r , kulai gör. kel. esperes ur , a 
Kulán létező járásbirósági összes tisztviselő urak, K r o b 
K á r o l y ügyvéd ur, ki református, és még számos ma-
gán urak fogataikon. Szakácsy Sándor kanonok ur egy 
igen szép beszédben üdvözölte a superintendens urat mint 
egyházkerületünk főpapját, mint kitűnő hazafit, mint 
mély tudományu férfiút, ki körüljár a polgári és keresz-
tyéni szeretetet hirdetni és a keblekben megszilárdítani. 
Kulán b?nt pedig szólottak a kath. és kel. templomtor-
nyokon a harangok, mig a torzsai határhoz érkezett a dísz-
menet. 

Mint eddig, ugy a püspöki körúton mindenütt nagy 
örömmel és lelkesedéssel történt a főpásztor ur fogadta-
tása. Mindenütt a határokon bandérium, nagyszámú kocsi 
várt, mindenütt hangzott a harang, faluról falura hirdetvén, 
hogy a főpap )ön hiveit meglátogatni. Minden következő egy-
ház iparkodott túlszárnyalni az előbbenit a lelkesedéssel, a 
diszszel. Legszembeszökőbb volt ezen iparkodás Petrová-
czon és Bulkeszen. Vegyes helységekben minden ott lakó 
hittfelekezet elöljárói által tisztelgett a superintendens 
urnák. Hol kath. vagy szerb községen vonultunk keresz-
tül, a főpásztor ur küldöttségek által és harangszóval, 
itt-ott lövöldözéssel is fogadtatott. 

Ennélfogva testvéri forró hálánkat kiérdemelték 
maguknak : M ó r i t z L á s z l ó kulai főszolgabíró, P a v-
l o v i t s I z i d o r bácsi főszolgabíró, C z v e t k o-
v i t s G y ö r g y ó-futaki főszolgabíró és N a g y 
J ó z s e f palánkai főszolgabíró urak, kik mint tes-
timonium legale a látogatásnál a rend fentartása ál-
tal nagy érdemeket szereztek maguknak. Továbbá há-
laköszönetet mondunk Kármán Pál torzsai ref. lelkész és 
baranyai főesperes, S c h m a u s z torzsai községi jegyző, 



M a r i a n o v i t s J á n o s és S t e p h a n o v i t s I s t -
ván , lalityi gör. kel. lelkész, G r i g o r e v i t s P é t e r 
és G r i g o r e v i t s N i k o l a , dsp-szt.-iváni gör. kel. 
leik., D o b r o e v i t s G y ö r g y és M i r k o v i t s Ig -
n á t z, pivniczai gör. kel. leik., V r a c s a r i t y 
parabulyi gör. kel. leik., N i k o l i t y P á l , glozsá-
ni gör. kel. leik. uraknak s mindazoknak, kik 
testvén és honpolgári nemesszívüséggel üdvözölték fő-
pásztorunkat, egyszessmind bocsánatot kérek, hogy itt-ott a 
kedves tiszteletreméltó urak becses neveit feljegyezni elmu-
lasztottam. 

Különösen ki kell emelnem, miszerint Kulpinban 
nagys. S z e m z ő földesúr, ámbár kath., mégis nemcsak 
nagy előzékenységgel fogadta a püspök urat, de egyszers-
mind azon nemeslelkü Ígéretet is tette, hogy a kulpini 
hitsorsosainkat a célba veendő iskolaépítésnél tetemesen 
segiteni fogja. A mindenható áldja meg e nagylelkűsé-
get hosszú élettel és boldogsággal! 

Torzsáig a superintendeiis urat mint bács-szerómi 
esp. főfelügyelő M á r t o n f y K á r o l y főispán ur kisérte, 
itt nemes tisztét átadván S c u l t é t y Ede, esp. másod-
íelügyelő urnák. 

A látogatásnál felderített nevezetességek közé tar-
tozik Bulkeszen egy igen szép aranyozott kehely 1784. 
évről, mely II József császár ajándéka, és egy harang 
ugyanez évről szintén e császár ajándéka. Továbbá a 
glozsáni oltár egy tanulmányozni való remekmű, ugyan-
csak Glozsánban egy gyönyörű szép ezüst kehely, mely 
a legújabb időnek müve. Általában Glozsán mutatja, mit 
tebet egy buzgó pap. Tizenhét év előtt sem lakható 
paplak, sem célszerű iskola nem volt az egyházban, a 
templom pedig roskadozó állapotban. Most az egyháznak 
oly iskolája van, hogy esperességünkben nincs pár ja; a 
paplak újonnan lett felépítve, a templom renoválva. A 
körülbelül 2500 lelket számláló egyház 35000 forintot 
oszt. ért. adott ki, egyházi és iskolai épületeinek felállí-
tására. Szivünkből kívánunk minden egyháznak oly pász-
tort, mint Sztehlo József u r ! 

Reflectálva az előbbeniekre, ezen canonica visitátió 
világos és örvendetes tanúbizonyságot tesz arról is, hogy 
e hazában lakozó különféle nemzetiségek és hitfelekeze-
tek szeretetben ós békében éluek egymással, s ha itt-ott 
talán ennek ellenkezője tapasztalható, ez csak egyéni 
gyengeség vagy a tulbuzgóság kifolyása, melyet végtére 
a r.emzetiségi és hitfelekezeti génius sem képes végké-
pen megakadályozni. 

Most már azon nézetből kiindulva, hogy kedves 
lelkésztársaimat érdekelni fogja, mily szentírási helyek 
és ezek alapján mily thémák lettek feldolgozva az egy-
házlátogatás alkalmával a meglátogatott egyházak szó-
nokai által, mitán a cservenkai szt. beszédnek tételét 
már fent megemlitéin, közlöm még a következőket is : 
Torzsán T e s s ó n y i J á n o s lelkész ur I. Corinth. 
III. 11—13. alapján arról prédikált, hegy h i t ü n k 
a l a p j a J é z u s , a j az evang. egyház a hitnek álalap-
ját magától elutasítva, b) a valódi hitalapot — Jézust — 

megválasztván, c) reményünk van, miszerint ez ala-
pon megmarad mind örökké. P i v n i c á n a lelkész ur 
beteg levén, predikatió nem tartatott. L a l i t y o n a 
káplán, K r á l i k testvérünk Róm. VIII. 31. felett pré-
dikált : „Hogy senki sem lehet ellenünk, ha isten velünk 
van, mit a mult és a jelen bizonyít és mint bizton re-
ményijük, a jövő is bizonyítani fog. B á c s u j f a l u n 
Belohorszky Gusztáv lelkész barátom Róm. I. 16 alapján 
szónokolt arról, hogy az evangyelium az üdvözülésre szol-
gáló erő és hatalom. P e t r o v á c o n Mrva György 
lelkésztársam János evang. VI. 29. alapján azon thé-
máról beszélt: mi tartozik az igaz hithez? a.) ismeret, 
b) meggyőződés, c) bizalom. K u l p i n b a n nem jegyez-
tem fel. B u l k e s z e n Spannagel lelkész ur I. Sámuel 
VII. 12—17. felett : „Eddig megsegített az ur, e vallo-
másunk a) hálánk isten iránt a múltért, b) reményünk 
kegyelméhez jövőre nézve" gyönyörű beszédet mondott. 
G l o z s á n b a n nt. Sztehló József lelkész ur Ephesus 
V. 27. alapján fejtegette a thémát: „Mutassuk be ma-
gunkat. a főpásztornak ugy, a milyenek vagyunk; 1. 
mutassuk be fényoldalainkat 2. árnyoldalainkat; és kivá-
lólag remek, egészen practicus beszédet mondott . 

A superintendes ui minden egyházban a helyi szó-
nok által tartott predicatióra mintegy feleletet mondott a 
mindig sikerült, mély hatású és ókesszólásu beszé-
deiben. 

Eképen tehetségem szerint körülírván ezen egyház-
látogatás lefolyását, talán nem cselekszem felesleges dol-
got, ha még röviden megemlékszem azon hatásról, melyet 
e látogatás általában mindenkire és különösen a megláto-
gatott egyházak népére gyakorolt. 

Általános hatása e visitatiónak ugy hiszem azon 
kitűnő és eléggé ki nem emelhető megtiszteltetés, melyben 
szeretett főpásztorunk a róm. kath. és gör. keleti hazánk-
fiai által részesült, hangosan és megérthetőleg nyilvánítja 
azon elismerést, miszerint egyházi szerkezetünk csak üd-
vösen cselekszik, midőn időről időre legfelsőbb egyházi 
hivatalnoka által meggyőződést szerez magának az egy-
házak hitéletéről, iskoláinak fejlődéséről, egyszóval val-
láserkölcsi ugy mint anyagi ügyeinek állapotáról. 

A meglátogatott hitfeleinkre pedig e látogatásnak 
azon üdvös hatása van, hogy ama lelkesítő öntudatot éb-
reszti, miszerint ők nem képeznek valami önkénynek vagy 
véletlennek szétszórt kévéket, hanem egy organikus testület 
rendes, szent és nólkülözhetlen jogok és kötelességekkel 
felruházott tagjai, minek következtében hitvallásukhozi 
ragaszkodásuk szilárdabbá, erényes élet utáui törekvésük 
feszültebbé, a felvilágosodás pályáján való haladásuk észsze-
rűbbé, példányosabbá válik. 

Ezen elmélkedéshez jutván nem zárhatom be e sze-
rény közlésemet a nélkül, hogy fŐesperesüoknek, nagyfc. 
Belohorszky Gábor urnák köszönetet ne mondanék azért, 
hogy előzékenységgel érvényesítette szeretett főpásztorunk 
ama óhaját, hogy a canonica visitatiót esperességünkben 
megkezdhesse; mert ez által alkalmunk lett adva, a fő-
tisztelendő superintendens urat szemtől szembe látni, meg-



ismerni, és fiúi mély tisztelettől áthatva megszeretni, ked-
ves atyai képét szívünkbe kitörölhetlenül örökre bezárni. 

Nem tudom, illik-e, de nem tehetek másképen, ki 
kell mondanom, hogy a mélyen tisztelt főpásztor pédány-
képe a valódi keresztyén atyai és apostoli szeretetnek és 
nemesszivüségnek; példányképe a bölcs, minden tekintet-
ben szigorú objectiv kormányzati tapintatosságnak. Az 
igazságosság szigorú megőrzése mellett atyai komoly in-
tései ott is, hol a kebleket a tévutról az igaz utakra 
irányozni kénytelenittetett, mélyen hatottak a lelkekre és 
azokat iránta való tiszta, minden mellékérzelemtől ment 
szeretettel töltötték meg. Meggyőződtünk, miszerint azok 
nagy tévedésben voltak vagy vannak, kik ezen főpásztorról 
holmi nemzetiségi exaltált intentiókat feltételeztek. Fő-
tisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi supe-
rintendes ur szigorúan a szentírás apostola s házáját ugy 
mint vallását szentül szereti, mindenkit arra figyelmez-
tetvén, hogy az nem lehet jó protestáns, ki polgári köte-
lességeit bármi ürügy alatt elmulasztja. 

A mindenható isten áldja meg hosszú élettel és ki-
tartó erővel nehéz hivatalában egyházunk javára s adja, 
hogy nem sokára esperessógünk többi egyházait is látoga-
tásával boldogíthassa. 

Ó-kér, 1874. évi jun. 24-én. 
B i e r b r u n n e r G u s z t á v , 
t>. esp. egyházlátogatási jegyző. 

„Kármentő" országos biztosító szövetség. 

Ezen, a mult évben alakult életbiztositótársaságra 
kívánom felhívni a közönség figyelmét. Nem akarom itt 
az életbiztosító-társulatok fontosságát fejtegetni, jelen ko-
runkban eléggé el van az ismerve. It t csak ezen társu-
latnak előnyét akarom megismertetni a tisztelt közön-
séggel. 

Legjobbnak vélem e célból, ha minden dicséretet 
mellőzve, ide igtatom a társulat alapszabályainak neve-
zetesebb §§-it. 

II. fejezet 4. §. Az intézet alaptőkéje 300,000 o. 
ért. frban alapittatik meg, mely 3000 db 100 ftos rész-
letjegy által képviseltetik. 5. §. Ezen az első berendezési 
költségek, valamint a kármegtéritések előleges fedezésére 
szolgáló alaptőke az intézet függő adósságát képezi, m^ly 
a nyereményből évi kisorsolás utján vagy szükség eseté-
ben a pótdíjból fizettetik vissza (82. §.) 

V. fejezet. 71. § A részletjegyek kamatjai, a szük-
séges dij-tartalékok és az összes költségek levonása után 
fenmaradt nyeremény következőkép osztatik fel : 

A., Az alaptőkét képező r észlet jegyek törlesztéséig: 
a) Részilletékek (Tantiéme) 
1. az elnökségnek 3 % , 2. A központi választmány-

nak 8°/0, 3. a két igazgatótanácsosnak 8°/0 4., a ve-
zértitkárnak 2°/0 5. a tisztviselőknek 3°/0, 6. nyugdij-
alap 1%. 

b) Az átalános tartalékalap képezésére 20°/0. 

Az ezek levonása után még fenmaradó tiszta nye-
reményből pedig esik: 1. a részletjegyek fölülosztalé-
kára 20%, 2. a biztosító feleknek 80%. 

B., A részletjegyek törlesztése után 
1. Részilleték 25°/0, 2. Tartalékalapra 10%, 3. 

Biztonsági alapra 15%. Az ezek levonása után még fen-
maradó tiszta nyeremény pedig, egészen a biztosított fe-
leknek osztalékul adatik. 

Már az eddigiekből eléggé látható, hogy ez intézet 
nem a részvényesek, hanem a biztosító közönség érdeké-
ben a kölcsönösség elvén alapíttatott több külföldi inté-
zetek mintájára. Igy Németországban fennáll a góthai 
életbiztosító-bank 1827, a lipcsei 1828, a hannoveri 
1830, a braunschweigi általános biztositóbank 1842, a 
stuttgarti életbiztositóbank 1854, az „Iduna" Halléban 
1854, az általános járadékbiztosító intézet Darmstadtban 
1855, az általános járadékbiztosító intézet Stuttgartban 
1861 óta stb. 

Hazánkban ez az első ilynemű társulat, mely a köl-
csönösség elvén a biztosító közönség érdekében alakult, 
kiterjesztvén üzletkörét 1-ör csak az életbiztosítási ágra. 
s majd később az alapszabályokban meghatározott felté-
telek alatt tüz- és jégkárra is. Mert látható a föntebb 
idézett §§-ból, hogy a részletjegyek kisorsoltatnak, illető-
leg az intézet által az illető tulajdonosokkal 120 frt. 
értékben beváltatnak, azoknak minden további joguk meg 
szűnik, s a tiszta nyeremény igy részben a biztosító 
feleknek osztatik ki, részben pedig az intézet pénztárában 
marad tartalék s biztonsági alapra; tehát az is a bizto-
sító feleké lesz. S ha meggondoljuk, hogy a viiágzásban 
levő intézetek, melyek a részvényesek érdekében alakul-
tak, mily osztalékot fizetnek évenkint részvényeseiknek, 
mely nyeremény ezen az intézetnél a biztosító felek kezébe 
megy vissza: ugy hiszem elég világosan fogjuk látni, 
hogy a „Kármentő" országos biztosító szövetség csakugyan 
a biztosító felek érdekében alapitatott több kitűnő lelkes 
hazafi által. 

Elnöke ezen biztosító szövetségnek : Bánó József 
a képviselőház alelnöke. Alelnök: Szentpály Jenő orsz. 
képviselő. 

Igazgatóság: Frölich Frigyes, a magy. jelzálog hi-
telbank igazgatója, Ráth Károly az orsz. iparos szövetség 
elnöke. Pólik János külügyi igazgató póttanácsos, La-
zsánzky Antal vezértitkár. A választmányban is országos 
kitűnőségek vannak. 

Még csak az intézet ügyeinek vezetésére vonatkozó 
egy-két §-t kell ide igtatnom. 

30. §. Bármely biztosító fél, ki valamely vidéki vá-
lasztmány köréhez nem tartozik, de saját nevére szóló, az 
intézet által kiállított érvényben levő 5000 frt értékű 
kötvényt felmutatni képes: másra át nem ruházható egy 
szavazattal bír. (közgyűlésen) 

42. §. Ha az alaptőkét képező részletjegyek fele 
részében kisorsoltattak, a részletjegy letéti kötelezettség 
megszűnik, ós akkor az elnökségre, yagy választmányi 



tagságra az intézetnek bármely biztosító és rószletjegy 
tulajdonos tagja választható. 

Többet mondanom ugy hiszem nem szükséges. Kü-
lönben is, mint mondám, nem akartam dicséneket irni, 
csak ez intézetet akartam a közönséggel főbb vonásaibau 
megismertetni. 

És most, azon kijelentéssel, hogy a közönség érde-
kében véltem cselekedni, midőn eme dolgokat nyilvános-
ságra hoztam, bezárom soraimat. Budapest, 1874. Szabó 
József reform, s.-lelkész. 

Külföldi egyház és iskola. 

A skót theol. tanintézetek. 

Ha ránk nézve érdekes lehetett az Egyesült-Álla-
mok presbyteri theol. seminariumairól nyújtott s csak 
vázlatosan ecsetelt kép: azt gondolom, hogy a skót meg-
felelő intézetekről adandó hasonlag ép oly, vagy talán 
még figyelemreméltóbb lesz; nem azért, mintha ezek ké-
pén tán vonzóbb és festőibb, s mintegy ránk nézve még 
ideálisabb szinezéssel, vagy ha ugy tetszik, tökélylyel ta-
lálkoznánk, — sőt ellenkezőleg ez utóbbi az előbbi „árny-
képének" fog látszani, — hanem azért, mert e képen, 
kevés kivétellel, oly vonásokkal találkozunk, mintha eredeti 
festőnk, dr. Willigam professor a már megnevezett „The 
British and Foreign Evangelical Review"-ban hazánk 
theol. intézeteit is bemutatta volna, vagy, mintha vala-
mely hazánkfia segített volna az ecsetelésben. A minél 
fogva felmentve érzem magamat azon feladat alól, hogy 
a skót theol. tanintézeteket a mieinkkel mintegy ösz-
szehasonlití rendszerben tárgyaljam; elégnek tartom, ha 
a szorosan helyi viszonyokat illető dolgok mellőzésével, 
— melyek ránk nem tartoznak — jellemzett leírását 
adom említett közleményünk után a nevezett theol. tan-
intézeteknek ; ebből önként ki fog tűnni a mienknek a 
skót, s e kettőnek az amerikai Egyesült-Államok theol. 
seminariumaitól való különbözősége. 

1. A s k ó t t h e o l . t a n i n t é z e t e k s z e l l e m e 
á l t a l á b a n . Hogy ezen theol. intézeteket kellőleg mél-
tányolni tudjuk, azon kérdésekre kell előbb feleletet adni, 
hogy kielégitők-e ezen intézetek mivolta, a papnövendé-
kek helyzete és magaviselete, s végre azon eredmények, 
melyeknek 3zármazni kell, midőn a tantermek, a szószékek, 
gyűlések s a községek ügyeivel cseréltetnek fel ? Félő, 
hogy az ezen kérdésekre adandó felelet épen nem lesz ki-
elégítő. Hol keressük az okokat? Egészben véve, ha te-
kintjük a papságra készülő ifjúság általános helyzetét: 
Skócia minden egyháza valószínűleg meg fog elégedve 
lenni. A skót theologiák vonzereje aránylag tagadhatla-
nul jó még mindez ideig. A tanulás buzgó kegyességgel 
párosul. A vasárnapi iskolákban, istentiszteleti összejöve-
telekben, a szegények és nyomorultak közt gyakorló mis-

sioi teendőkben az önkénykedéseknek legkisebb nemét sem 
tapasztalhatjuk. Az egyházi ügyek érdekében a tehetséges 
és vállalkozó ifjak s általában mindazok részéről, kik ma-
gukat a tanfolyam alatt kitüntették, elismerésre méltó 
szolgálatokkal találkozunk. Egy szóval, ha tekintjük a 
mai nap kőiről, ugy mint belülről jövő számos elked-
vetlenítő befolyást a skót presbyteri egyházakban: igazán 
csudálni kell, ha ezen intézetek testülete oly tekintélyes, 
mint a minő valóban; a mi nyilván mutatja, hogy a régi 
nimbus a papság kebelében és a régi szeretet a papság 
iránt nem halt ki még a skót nép szivéből. Csak e két 
elem tudja a várt eredményeket mindig biztosítani. Mind-
ezek dacára ma mindkét tekintetben visszaesést látunk, s 
pedig hovatovább nem kis mértékben. Halljuk a közvé-
leményt. 

Mindenfelől több nemű panaszokat hallunk a nö-
vendék-papság irányában, s különösen némelyeknél azon 
vélemény uralkodik, hogy addig nem kell az ifjakat 
a szószékbe engedni, mig eléggé nem képesek a nép szi-
véhez szólani. Ők — mondják — nyersek, alkalmatlanok, 
nem bírnak elég gyakorlattal, a dolgok valóságait a tan-
szerűség homályos ködjeibe burkolják, stb.; ezek s ezek-
hez hasonló kemény kifakadások mindenesetre a pana> 
szolkodókat gyakran oly színben tüntethetik fel, mint 
a kik nem mindig vannak tisztában azon tárgygyal, 
mely ellen kemény ítéletüket hangoztatják; de másfelől 
eléggé fontosak, ha nem is egészen alaposak, hogy min-
ket a gondolkodásra felhívjanak és széttekintsünk magunk 
körül. 

Sokszor fel van híva figyelmünk azon nagy ellen-
tétre, mely a theologiai világnézet, és a még eddigelé soha 
oly nagy mértékben ki nem terjedt napi magasabb iro-
dalom minden ága s azon tudományos tárgyalások közt 
létezik, melyek a folytonosan fölfedezett uj csuda-talál-
mányoknak fejtegetéseit összekötik a legvonzóbb irály 
szépségeivel; a két irodalmi ág közti különbség olyan, 
mint a gazdagok palotái s a szegénynek gunyhói között 
levő ellentét. Ma, kétségen kivül mindenkitől eléggé jól 
láthatólag, van egy oly külső hatalom, mely az egyháa 
tanától nemcsak különböző, de azzal homlokegyenest el-
lenkező eszméket hirdet s az emberek szemeit azok felé 
irányozza. Ez mindig nem volt igy. Yolt idő, mikor a 
papság volt a napi közvélemény és nézet kifejezője s 
irányadója. Akkor a nagy néptömeg gyakorlati oktatói 
csak a papok voltak; s ha nem is a folytonos haladás-
ban, de még is ők képezték a magasabb neveltek számát 
a nép egyeteme ellenében, ők voltak elsők nemcsak a 
cselekvésben, hanem abban is, a mi mélyebb, mint a 
tett, a gondolatban. De mai nap az elismert felsőség ama 
mértéke nem hajlik feléjük. Ma sokan azon meggyőző-
désben vannak, hogy a papok mai napság csak a régiség 
emberei ; hogy existentiájuk csupán azon erőben áll, 
melylyel a multak hagyományait még hatalmukban tart-
ják ; hogy ők a jelenkor meggyőződéseinek vezetésére 
képtelenek stb. 

Ilyenféle nyilatkozatokat hallunk ma nemcsak azok 



részéről, kiktől alig lehet részrehajlatlan ítéletet várai, 
hanem mondják és éreztetik még azok is, kik az evan-
géliumnak ex professo hirdetői és szolgái. Hallva ama be-
szédeket, méltán megfájulhat az ember szive: egyrészről 
az azokban rejlő igazságért, de másrészről az ott kimon-
dott igazságtalanságén is. Ha az észre hivatkozunk, hogy 
mit tett az egyház és a papság az elmúlt időkben : hogy 
ő mivelíe azon talajt, melybe a nép szeretete ás maga-
sabb nevelése ültettetett ; hogy az iskolák, univerzitások 
légtöbbnyire azok által alapíttattak, a kiket a papok buz-
dítottak iskolák állítására országszerte ; hogy ők mindezt 
akkor tették, midőn a tudomány csaknem ismeretlen volt ; 
hugy ők állottak ellen az amtocratia túlkapásainak ; 
hogy a jfden időig a javítás ós baladás minden ágában ők 
képezték a legtevékenyebb elemet, adván ösztönt minden 
jYra s arra mit a pbilosophusok, törvénytudók és más 
tudományos fők nem pillanatnyi értékűnek mutattak ki; 
ezek után ama fentebbi megjegyzések ellenében, hogyan 
lehessen kikerülni a megsértést ?! *) De a seb nem 
lesz veszélyes, ha azt a papság gyógyítani igyekszik; 
ha azon törekszik, hagy azok, kik most az elődök örök-
ségébe jutottak : a felnőtt gyermekekhez hasonlóan ne 
vethessék meg az őket fölnevelőket (a papokat), s kik ne 
hányhassák szemükre, bogy nem haladnak; hogy csak az 
atyák örökségét bírják, a helyett, hogy azt javítanák, 
gyarapítanák, szükségeikre és azon akadályok elhárítására 
fordítanák, melyekkel körülvétetnek. Mindez pedig csak 
akkor érhető el, ha a theologiai növelés megfelel az idő 
kívánalmainak; más szóval, ha a dolgok mai állása a 
theol. tanintézetekbe hozandó újítások által gyökeresen 
megváltoztati k. 

2. A t h e o l o g i a i i r o d a l o m . A fentebb em-
iitett közpanaszok mellett van egy olyan, melyről nem 
lehet elmondani sem azt, hogy nem igaz, sem azt, hogy 
túlhajtott. Ez a skót theologiának kevés irodalmára vo-
natkozik. Az egyház főleg a tanárok részéről többet kí-
vánhat annál, a mennyivel az jelenleg kielégíttetik. Egy 
természetes és eredeti theol. irodalom iránt való vágy 
általános, benső óhaj mindenkinél. Biztos irányú mun-
kákra van szükség a fél-aggodalmas kérdések, kétségek, 
határozatlanságok, vágyak, küzdelmek megoldására, s a 
jelenkor közönyösségének, érzéketlen makacsságának or-
voslására. És kitől lehetne ezt inkább várni, ha nem a 
theol. tanintézetek tanári testületétől ? A theol. vizsgáló-
dás mezején Skócia különböző felekezeteinek professorai 
közül a legnagyobb rész kétségkívül sokat tett. A históriai 
kutatásokban, az Ó-, mint az újszövetségi exegesis terén, 
a szentírás értelmezésében tekintélyes és maradandó be-
csű munkák jöttek létre; de a speculativ theologia meze-
jéről alig lehet valamit felmutatni. Nem túlzott állítás, 
midőn azt mondjuk, hogy e tekintetben a legnagyobb 
munka, mit a jelen nemzedék láthatott, a dr. Cardish 

*) Itt megjegyzendőnek tartom, bogy irónk a fentebbiekben 
nem általában a papságról, hanem specialiter csak a skót papok-
ról szólt és szól. B, I. 

„Isten atyasága" (Eatherhood of God) cimü nevezetes 
műre ; de több említésre méltó alig van. Nincs hiány 
sem a bzárazíöld theol. műveinek átültetésében, sem a 
régi theologia értékes munkáiban. Hiányzik csak a pro-
duetivitás ; ó s az m á r h i á n y r a m u t a t , h a egy" 
o r s z á g , v a g y k o r a h e l y e t t , h o g y s a j á t 
m a g á t ó l t e r e m t e n e , c s a k m á s o r s z á g o k , 
v a g y a m u l t a k t e r m é k e i t p r o.d u c á 1 j a. 

A skót tbeologiák megállapodására és hátramaradására 
nem kis mértékben foly be a s y m b o l u m o k m e-
r e v s é g e , melyek meghatározásai miatt egyik-másik be-
csületes vizsgálódó azon veszélynek van kitéve, hogy saját 
vélemóin ét, meggyőződését kénytelen megtagadni, hacsak 
a haeresis nyilvános bűnébe nem akar esni. E tárgy két-
ségen kivül oly fontos, hogy az egyháznak minden egye-
bek közt erre leginkább kell gondolnia, s oly módokat 
feltalálnia, melyek által az általános igazságok lényege 
kifejeztethetnék ugy, hogy egyfelől mig azok az egyház 
jellegét fejeznék ki, másfelől a szabadság nagyobb mérve 
terjesztetnék ki, a mely létre fogná hozni mindazt, a mi 
nemcsak óhaj, hanem közszükség, t. i. az egyház általá-
nos hasznosságát és hatását. A symbolumok merevsége 
oko:,za azt, hogy az emberek irántuk, s ezzel Agyütt a 
vallás iránt is tiszteletlenek; hogy kénytelenek vélemé-
nyeiket azok miatt eltakarni, vagy hogy kinyilvánított né-
zeteik következményeitől félnek, midőn az egyházi hatóság 
ítélet-hozásától tartanak. Mindezek eredményét nem kell 
messze keresni: lelkiismeretesen senki sem határozhatja 
el magában, hogy visszalép a kutatás teréről azért, 
nehogy ez által oly ösvényre lépjen, mely a hitvallások 
tekintetében téves. Ezért a tudós figyelmét más dolgokra 
fordítja; azon szellem pedig, mely a prot. egyháznak leg-
biztosabb fundamentuma; azon szellem, mely nélkül a ró-
mai igények ellenében nem tudna győzelmes lenni'; mely 
különbözik Róma minden gondolata-, minden ellenirányú 
törekvésétől ; azon szellem, mely az embernek, kutató 
természetének legnemesebb tulajdona s adománya az is-
tentől, s mely ezen felül minden nemzedéknek a legjobb, 
legtisztább és legnemesebb sajátja ; azon szellem, melyet 
mindig művelni és táplálni folytonos célunknak kellene 
lenni — ezen szellem addig szunyadó és enyésző-félben 
van ! Ezért nem lehet csudálni, ha hiányzik az egyházban 
a tbeologiák iránti mély érdekeltség ; ha nem haladhat 
előre a theol. tudomány, mely két elem pedig a theol. 
tanintézetek existen(iájának is főtényezői. 

3. A t a n u l ó k s e g é l y e z é s e . Hogy a theologus 
ifjak ne legyenek annyi szükségnek kitéve, mint jelenben : 
nagyon kívánatos lenne, ha az északamerikai Egyesült-
Államok presbyteri nevelés-székéhez (Presbyterian Board 
of Education) hasonlag minden egyházban egy ily testület 
megbízatnék azon főfeladattal, miszerint a papnövendékek 
szükségei fedezéséről gondoskodnék, hogy ne legyenek azok 
a szegénység miatt kényszerítve vagy elhanyagolni ta-
nulmányaikat, vagy az anyagi gondok miatt mellőzni 
azon tért, melyre lépni kedvük és hajlamuk volna. Igaz 
ugyan, hogy a Develésnél utánzott szabályt alkalmazni 
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bármely hivatásnál — helytelen; és ez a papi pályánál 
ép ugy áll, mint akármelyiknél. Másfelől egy teljesen 
„elemózsiáit" theologia soha sem birná a közvélemény 
bizalmát. Ezért szükségünk volna emberekre a társada-
lom m i n d e n r é t e g é b ő l , és igy azon ranguakból is a 
többek között, kik a kívülről adott segélyt nélkülözhetnék. 
De ezen esetben szükség, hogy a pálya maga magáért, 
kerestessék; mert csak ekkor lehet arra alkalmas és jó 
emberebet találni, kik nem riadnak vissza az akadályok-
tól, a megpróbáltatásoknak bátran alávetik magukat, mi 
által mig egyfelől a kiállott nehézségek őket edzik, más-
felől a jövő boldogságának legbiztosabb alapjait vetnék 
meg. Ez volna szükség a theologia terén is, hol az aka-
dály, nehézség általános. 

Nem lehet kivánni, hogy az ifjú az év hét hónap-
jában bizonyos világi teendőkkel foglalkozzék, hogy a 
más öt hónap alatt (eddig tart a tanitási időszak) a col-
legiumban magát fentarthassa. A szükség, mely őt erre 
kényszeríti, megsemmisít benne minden szándékot, mit 
képzésére kitűzött: tanulmányait teljesen megzavarja; 
gondolatait szétszórja; a nagy munkától és feladattól min-
den irányzatát elfordítja; oly foglalkozások teljesítésére 
kényszeríti, melyek hajlamaival ellenkezésben állanak. De 
ilynemű önfentartása is nagyon szegényes: lakása rosz; 
élelme kevés, mert mind a kettőnek olcsónak kell lenni. 
Ez által egészsége szenved, s lelkének azon rugékonysága, 
mely senkinél sem kívántatik mpg annyira, mint egy ko-
moly papnál, lehangolódik. B e n k e I s t v á n . 

(Vége köv.) 

RÉGISÉGEK. 
(Vége *.) 

„1762. Minekulánna Istennek bölcs tetszéséből t. 
Váczi István uram mind szemei világában igen megbán-
tátott volna, mind pedig lábainak majd orvosolhatatlan 
tehetetlensége miatt a diebus anni 1761. Junii szent 
szolgálatját is kéntelen volt abba hagyni, szolgálatbeli 
kötelességeit vasárnaponkint a circumjacens ekklesiákbeli 
atyafiak pótolgatván, ezen sz. ekklósiának közönséges meg-
egyezéséből hivatalt adván tiszt. Kéri szent ekkleá akkori 
praedikátorának, S z a b ó S á m u e l uramnak. Ki a Szent-
andráson celebrált szent conferentián az ide való jöve-
telre szabadságot vévén die 16 Febr. el hozattatott és az 
ekklesiának illendő beneventatiójával a nagyobb parochi-
ára (nem tetszvén t. Petrahai János uramuak régi szál-
lásáról a kiköltözködés, cum annuentia ejusdem) illocaltatott 
szép tractament tétellel. 

„1767. T. Petrahay János uram, az abauji társa-
ságnak érdemes seriora, sok és gyakorta való erőtelenke-
dései miatt a szolgálatra alkalmatlannak ítélvén magát, 
önként a ministeriumot letette. A nemes ekklesia pedig 
tovább is akarván a collegatust fentartani, hivatalt adott 
becsületes és nemes követei által a Szent-Péteren lett 

*) L, lapunk 23. számát. 

congregatíó alkalmatosságával t. F e j é r A n d r á s 
uramnak. 

„1769. T. Fejér András uram hivatalt vévén a ne-
mes szuhai ekkleatól, el is ment. — Kinek helyébe 
hivattatott t. P a l ó c z i P á l uram Gávárul. — Mely 
hivatal megerősíttetvén a pthrügyi V. rbilis conferentián 
el is hozattatott, be is köszönt 20. Febr. 1769. 

„1780. T. Szabó Sámuel uram 18 esztendőkig 
szolgálván a tállyai ref. szent ekkleaban, nem tetszvén 
tovább ő kigyelmének az itt való szolgálat, hivatalt vévén 
a rásonyi szent ekklesiától: hivattatott ő kigyelme he-
lyében t. N á d a s k a i A n d r á s uram, kötelezte magát, 
és a tállyai conferentián ezen hivatala és a szent szol-
gálatra lett maga ajánlása megerősíttetvén, behozat' atott 
ezen szent ekkleaba és beköszönt 27. Febr. 1780. 

„1784. t. Nádaskai András uram 4 esztendőkig 
szolgálván a tállyai sz. ekkleaban, T. Tokajban rendes 
hivatala után elmenvén, ő Kigyelme helyében hozzattatott 
Kohányi udvari papságbúi t . S z ű c s G y ö r g y uram 
és megerősíttetett a mádi vrbilis conferentián. 

„1792. t. Szűcs György uram a szerencsi nemes 
ekkleaban rendes hivattatása után elmenvéü, hozattatott 
helyében, t. B u n y i t a i M i h á l y i J ó s e f uram, 
mint uj és legelsőben prédikátori hivatalát Tállyán kez-
dett tanitó és ide lett maga ajánlása, főtisztelendő super-
intendens Szalay Sámuel úr által megerősíttetvén, bekö-
szönt. 

„1793. t. Palóczi Pál uram, a ki ebben a nemes 
ekklésiában 23 esztendők alatt egyházi szolgálatot vi-
selt vala, az szadai venerab. superintenden t.ialis gyűlésben 
a ns. s.-pataki ekklésiába rendeltetvén; majd helyébe 
rendes követek által hivattatott t. P a n k a J á n o s uram 
az felső ós alsó mórai egyesült nemes ekklésiából, ki 
is a tisztelendő elöljárók tetszésére bizván magát, az 
csakhamar következő F. Dobszán tartatott venerab. con-
ferentián azon rendes hivatal mellett megerősíttetett és 
5. Febr. a ns. és szent ekklesiába be is hozattatott. 

„1800. t. Janka János ur 7 esztendőket töltvén 
ebben a ns. ekklesiában a Toltsván 16. Jan. anni dicti 
tartatott v. conferentián Tarczalra rendeltetett és oda 28. 
Jan. el is vitetett, sem egy sem más v. Tractusban is-
meretes és alkalmatos tiszt, férfiú, a már akkor mindenütt 
megesett dislocatio miatt nem találtatván, szintén Július-
nak 6-ik napjáig várakozásban volt a ns. ekklesia és 
csak maga vitte t. Bunyitai Jásef ur a szent szolgálatot: 
a mikor t. N é m e t h S á m u e l urnák, a ki a deregnyei, 
ns. Ung vgyében levő n. ekklesiát bizonyos okokért idő-
közben odahagyta, hivatalt adtak, a ki ajánlván magát, 
4. Aug. el is hozatott és 10. Aug. be is köszönt. 

„1804. t. Németh Sámuel uram, a ki ebben a ns. 
ekklesiában 3 esztendőket és 7 hónapokat töltött a papi 
szent hivatalban; a Lútzon 1804-ik esztendőben Apr. 4-ik 
napján tartatott conferentián a kesznyéteni szent ekklesiába 
rendeltetvén és 16. Apr. el is vitetvén, helyébe ugyan-
azon Lútzi conferentián ifjú tiszt. S e b ő P á l uram, a 
szadai akkori prédikátor nagyérdemű T. T. Sebő láP 



úrnak fia, rendeltetett, a ki 19. Apr. anni dicti Szadáról 
Tállyára elbozattatván, 22. Apr. be is köszönt. — Kinek 
is 1810. Sept. 7-ikén történt gyúladás alkalmatosságával 
minden könyvei elégvén, letett a papi hivatalról s 
a maga talajdon házába költözködött. — Ettől fogva 
maga szolgált itten t. Bunyitai Jósef úr szinte 1818. 
esztendeig, a mikor Febr. 18-ik napján Vajdácskán 
tartatott tract, gyűlésben káplánnak rendeltetett mellé, 
tiszt. Á b r a h á m I s t v á n ur, ez 1823. Febr. 19. K. Gé-
resben tartatott gyűlésben Gesztelybe rendelődvén ord. 
prédikátornak, jött helyébe t. R é t i J ó s e f , majd 1824. 
eszt. Febr. 25. Lútzon tartatottt gyűlésben ez is Cso-
balyra rendeltetvén prédikátornak, ide mádi káplán t. 
H a l g a t ó G á b o r rendeltetett káplánnak. — Ennek 
káplánságában t. i. 1825. Aug. 31. meghalálozván t. 
Bunyitai Jósef ur, megyebeli egyházi assessor, a nevezett 
káplán töltötte ki az egész papi esztendőt — majd. 

1826. Mart. 9. a s.-kesztnyéteni parochián tartatott 
helyosztó gyűlésben rendeltetett ide prédikátornak S o-
raosy I s t v á n , megyebeli elsőbb v. nótárius Toltsvá-
ról, ki is elhozattatván, beköszönt Apr. 23. 1827. Febr. 
21. a b.-keresztúri tract. gyűlésen főjegyzőnek és asses-
sornak, majd ugyanezen év. Sept. 12. a T.-Kenyizsen 
tartott gyűlésen pro-seniornak választatott; ismét ugyanez 
év Okt. 15. s. a. ujhelyben tartatott restauratio alkal-
matosságával, mélt. Szilassy Jósef főispáni helytartó ál-
tal Tek. Zemplén, vármegye assessorává is kineveztetett. 
— Rendes esperessé lett s fel is szenteltetett 1829. Oct. 
4. a Bártzán tartott superint gyűlésen. — 17 évi és 
9 hónapi hü szolgálatja után ez ekklesiában meghalt 
Dec. 28. 1843. minden jóktól gyászoltatva. 

„1844-től 1846. April haváig t. C z i k e F e r e n c z 
helyettes lelkész vitte a lelkészi teendőket. — Az egy-
ház, rendes lelkészül 1845. Febr. 2. t. H a r s á n y i Sá -
m u e l tábori lelkész urat választotta el és hivta meg; 
ki a meghivást el is fogadta. — De 1846. Okt. hóban 
bizonyos okok miatt, az egyháznak bizalmát megköszönve 
lemondott s igy 

„1847. Jan. 24-én az 1846. Május hótól segédlel-
készképen működő t. A n t i J á n o s választatott el rendes 
lelkésznek. — Ki mint egyházmegyei tanácsbiró az egy-
házmegyei kormányzatnak lelkes és erélyes tényezője, s 
mint tanügyi férfiú a nevelés ügyének hasznos előmoz-
dítója volt. — Elhunyt 1871. .Jun. 28. 

„1871. Szept. 3-án rendes lelkészül alólirott vá-
lasztatott el, ki hivatalát 1872. Apr. havában el is 
foglalta. 

Közli: N a g y l g n á c , 
ref. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A m u l t h é t e n egy pár sor kíséretében egy hite-
les alakban kiállított s 100 o. ó. forintról szóló kötvényt 
kaptunk, mely által C s i l l é r y L a j o s szadai újonnan 

választott ref. leik. ur, a szadai lelkészi hivatalba lett 
beiktatása emlékére az országos protestáns árvaház ala-
pító tagjai közé lépett. Adjon a jó Isten neki sok örömet 
boldogságot pályáján, melyen első lépését ily nemes 
tettel örökítette meg. 

* Beskáró l nevezetes egyházi ünnepélyről tudó-
sítják lapunkat. A szerémségi missio első harangja és a 
vett szent edények m. hó 21-dikén Újvidékre megérkez-
vén, D r a s k o v i t s Z s i g m o n d , a z u j egyházközség 
buzgó lelkésze s a curátor átvették. Beskán a két esküdt 
(presbyter) ós lovasok a mozsarak durrogása és zeneszí 
mellett siettek a harang elébe. A paplak előtt a lelkész 
ur rövid beszéddel üdvözölte a szerómi missió és a beskai 
németség első harangját; majd az uj imaháznál az egy-
begyűlt nagy tömeg előtt tartott beszédet. Erre a ha-
rangot a már elkészített állványra tették, mialatt Dras-
kovits lelkész ur a szomszéd Kercsedinbe ment temetni. 
Mikor visszatért, már szólt a harang, s ugy ment be a 
zsúfolásig megtelt imaházba, melyben imádságot és pré-
dikációt mondott, fölemlítve e különböző nemzetiségű 
vidék lakóinak ez üunepélyen nyilvánuló barátságát és 
testvériségét. Jelen voltak az indiai görög keleti plébános, 
Hartmann János számos sóvéiakkal együtt; hogy az ünne-
pély oly kitűnően sikerült, mint levelezőnk irja, jórószt 
Veisz János, Esztergomy Miklós postamester, a lelkész ur 
és neje, a jegyző, és a helybeli, s a vidéki lakosság élénk 
érdeklődésének köszönhető. A szerémségi missio ügye 
örvendetesen halad előre, jeléül, hogy a komoly munka és 
kitartás megszokta teremni gyümölcseit. 

* I s k o l a i j e l en t é s . A k e c s k e m é t i reform, 
lyceumban a nyári vizsgák julius 9-től bezárólag 18-ig 
tartatnak: és pedig a magánvizsgák julius 9-től 11-ig, 
közvizsgák 12-től 16-ig, érettségi Írásbeli 13-án és 14-én 
szóbeli 17-én és 18-án; mely vizsgákra a szülők és 
a tanügy barátai tisztelettel meghivatnak. Az igaz-
gatóság. 

* A nagy-körös i f ő g y m n a s i u m b a n az 1873/4. 
iskolaév második felében a vizsgálatok következő rend-
ben tartatnak: julius 8—14-ig a magánvizsgálatok, ju-
lius 11. és 12-én az érettségiek Írásbeli része, julius 12-ón 
ének, zongora, francia nyelv, irás, rajz, festészet, gyorsírás 
és torna, julius 15. és 16-án szóbeli érettségi vizsgálat, 
julius 18-án a VlI-ik, julius 20-án a VI-ik, julius 21-én az 
V-ik, julius 22-én a IV-ik, julius 23-án a Ill-ik, julius 
24-én A Il-ik és julius 25-én az I-ső gymnásium köz-
vizsgálata. A főgymnasiumi igazgatóság. 

* A g y ö n k i reform, gymnasiumban a f. iskolai évet 
berkesztő nyilvános vizsgák julius hó 20—21 -ik nap-
jain fognak megtartatni. Gyönk, jun. 27. 1874. Az igaz-
gatóság. 

* A kunszentmiklósi lielv. hitv. VI. osztályú 
gymnasiunban az 1873/4-diki tanévet bezáró közvizsgák 
julius hó 20—22. napjain tartatnak, — a magántanulók 
23-dikán vizsgáltatnak meg. Kunszent-Miklós, 1874. julius 
1-én. A gymnas, igazgatóság. 



* Iskolai ér tesí tés . A hód-mező- vásárhelyi reform, 
főgymnásiumban az 1873/á-ik tanévet bezáró vizsgálatok 
következő renddel tartatnak meg: julius 22. d. e. a VIL, 
d. u. a VI., 23-án d. e. az V., d. u. a IV., 24-én d. e. a 
III., d. u. a II., 25-én d. e. az I. osztály, d, u. a VIII. 
vallástani és vegytani közvizsgálatai lesznek. Az érett-
ségi szóbeli vizsgálatok pedig, miután az Írásbeliek ju-
lius 16. 17. 18. napjain bevégeztettek, julius 31., auguszt. 
1. 2. napjain tartatnak meg. Miről is az illetőket ós 
általában a szülőket s a tanügy barátait tisztelettel értesiti, 
H.- M.-Vásárhelyen, jul. 1. 1874. a g y m s n a s i u m i 
i g a z g a t ó s á g -

A laskói ref. lelkészi állomást Ács Zsigmond ur, 
melyre közelebb m e g v á l a s z t a t o t t , nem fogadta el. 

* Gaál Mihály losonci ev. s.-lelkész jun. 14-én egy-
hangúlag megválasztatott bold. Fabó András helyébe 
Agárdra rendes lelkészszó. 

A pest i ref , gymnás ium önképző-körének záriin-
nepélye a mult szombaton tartatott diszes közönség jelen-
létében. A titkári jelentésből nagy örömmel értesült a 
közönség a kör ez évi sikeres munkásságáról, a felolva-
sott pályadíjnyertes munkákban és Ügyes szavalatokban 
pedig gazdag kárpótlást kapott a megtelt terem izzasztó 
hőségéért. De különösen meglepte a közönséget Gegus 
Gusztáv 8-ik osztályú tanuló, kinek nevével a jeligés 
borítékok felbontásakor hatszor találkozott, s ki sikerült 
költeményeivel hat rendbeli pályadijat nyert el. 

* A nép közt e l ter jedt iszákosságnak az orosz 
kormány gátat akar vetni, s e végből a belügyminiszté-
riumban törvényjavaslat készült el. mely szeriut a korcs, 
inárosoknak és minden szeszes-italárulóknak pénzbírság, 
sőt fogságbüntetés terhe alatt tilos lesz a részegeknek 
szeszes italt adni, vagy őket helyiségökben törni, ellen-
kező esetben a részegség előmozdítói nemcsak a rendőr-
ségi közegek és községi hatóságok, hanem a lerészegedtek 
rokonai, sőt akármely más ember által a rendes bíróság-
nál feljelentendők. 

* Előfizetési fe lhivás egyház i beszédekre 
Nem feltűnési viszketeg birta rá alólirtakat, hogy 

á Kraszna-berettyó mentéről a vallás-erkölcsi élet nagy 
épületéhez egy porondszemmel járuljanak, hanem azon 
tapasztalati tény, miszerint az egyházi-szónokszék igényei-
nek legtöbbnyire az egyszeiü forrásból fakadc csermely ád 
leggyorsabb — vagyis közvetlen használható kielégítést. 
Nem igényeljük magunknak, hogy hegyen épült város 
lennénk, de legyen szabad ívménylenünk, hogy eduig csak 
kis körünkben világított mécsesünk a magyar protestáns 
lelkészi kar széles mezején is itt-ott világosságot adhat. 
Célunk oly egyházi beszédeket adni lelkésztársaink kezébe, 
melyeket csaknem mindenütt ugy vehetnek igénybe, a 
mint írva vannak. De másfelől oly olvasmányt igyekszünk 
összeállítani, melyben a nem lelkészek is élvezetet talál-
janak. Egyházi beszédeink első füzetét nem sokára sajtó 
alá adjuk és legkéfőbb december 20-án postára teendjük 
előfizetőink részére. Hogy ez első beköszöntő füzetnek lesz-e 

több testvére — az az ítészét keresztelőjétől, mindenek 
felett pedig a közönség pártolásától függ. Kedvező fogad-
tatás esetében annyit előre is ígérhetünk, hogy jövőben 
az ünnepi és akalmi szükségletre leszünk legnagyobb figye-
lemmel. Sz-Somlyó, 1874. junius 9-én. N a g y L á s z l ó 
sz.-somlyói ev. ref. pap. K i s A l b e r t kólneri ev. 
ref. pap. V i s k i P á l zováuyi ev. ref. pap. Elő-
fizetési feltételek. A mintegy 10 ivre terjedő s 18—20 
egyházi beszédet magában foglaló füzet előfizetési diját 
— postai szétküldéssel — 1 frt 20 krban állítjuk meg. 
Bolti ára magasabb leend. Az előfizetési pénzek legkésőbb 
october 31-éig egyik munka- és kiadótársunk Vi s k i P á l 
zováuyi ev. ref. paphoz küldendők. Utolsó podta Zoványi. 
Tiz egyszerre beküldött előfizető után egy tiszteletpél-
dánynyal szolgálunk. Az egyszerű aláírást is készek va-
gyunk elfogadni, s ez esetben a füzetek postai utánvét 
mellett küldetnek el. A kiadók. 

IRODALOM. 
* Halot t i búcsúzta tók . Alkalmakra irta B a l o g h 

J ó z s e f , velencei h. h. tanitó. Sz.-Fehérvár. Klökner 
Péter bizománya. 98 lap. Ára 70 kr. Szerzőnek saját be-
ismerése szerint, ez a mü gyönge ugyan, de tiszttársai 
által használható. Misem vagyunk róla jobb véleménynyel. 

* Az „Uj Magyar Sión" juniusi füzete megjelent. 
Tartalma: A spiritismus. D r. H a m v a s . Irodalmi föl-
fedezés. Rajna vidékén. M a s z l a g h y F e r e n c . Irodalom : 
C. Schrader: De theologia generatim. Commentarius, in 
sacram theologiam hodegus. S o l y m o s . Hergenröther: 
Katholische Kirche und christlicher Staa1". S a j ó . Séda : 
A közp. növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolá-
jának története. B é k é s i . Irodalmi dolgok. Vegyesek. 

* A Ker . Magvető 2-dik füzete a következő tar-
talommal megjelent. Évszázados életkori ünnepély. Néh. 
S z a b ó S á m u e l hátrahagyott egyházi beszédeiből. Szabó 
Sámuel életrajza. S á n d o r J á n o s . A keresztény vallás 
S í m é n D o m o k o s . Az első értekez'et ügyünkben 
Amerikában. S. D. Az unitáriusok 1638-diki üldözteté-
seinek s a deési complauatiónak történetéhez. S z i l á g y i 
S á n d o r . I. "Rákóczy György fejedelemnek Deésen 1638-
jun. 30-án Tolnay István sárospataki paphoz irt levelé-
ből. O r b á n B a l á z s - Kepe rendszer. R é d i g e r G é z a. 
Néhány szó a feunebbí cikkhez. F e r e n c J ó z s e f . Egy-
házi mozgalmak. C h r. Eredeti levelezések: Az országos 
vakok és siket-némák intézete. B u z o g á n y Á r o n . 
Esperesi vizsgálat. K i s g y ö r g y S á n d o r . Két levél 
Tartsafalvárói. Ü r m ö s i K á l m á n . Irodalmi értesítő 
Különfélék. 

* Egy becses statistikai munka jelent meg a 
következő cim alatt: A magyar koiona kerületén lévő ál-
lami és vasúti távírdák statistikája az 1873-ik évről. A 
folmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. ministerium meg-
hagyásából összeállította M i a v e c z L á s z l ó , tárvirdatiszt. 



* Életrajzok. Lonkay és Lőrinczi, vagyis: Pozsnyán-
szki és Laurencsics. I. Füzet. Közli Garay Alajos. Nyom. 
Pécsett. Ára 20 kr. Azon személyeskedő röpiratok egyike, 
melyeket a megsértett vagy rágalmazott iró első felindu-
lásában vet papirra, s melynek napvilágra-jöttét később 
maga is megbánja. Bizony Garay ur Lonkayn és Lőrinczin 
boszut állhatott volna az azok által rajta elkövetett sé-
relmekért tisztességesebb módon is. Ha ezeknek az urak-
nak életrajzukat egész tárgyilagosan közli, kétségkívül 
jobban lesújtotta volna őket, mintha százszor elmondja 
rólok, hogy betyárok, gézengúzok, irodalmi útonállók és 
még sok mindenfélék, mely czimeket mi tisztességgel 
utána nem mondhatunk 

* Észrevételek gróf Lónyay Menyhért „Kozügye-
nkről" szóló munkája felett. Irta. X. Y. Z., a m. t. aka-
démia által egy első rendű jutalommal dijnzott közügvi 
pályamunka szerzője. Budapest, Tettey N. és tsa. 118 lap. 
Ára 1 frt. Érdekes munka, mely a szakférfiak részóről a 
bővebb tanulmányozást, a nemzetgazdasági kérdések iránt 
érdeklődő közönség részéről pedig az elolvasást megérdemli. 

NECROLOGOK. 
Le Grand Yilmos, a jószívű atya. 

A hála és tisztelet adóját akarom leróni, midőn a 
nem rég múltból visszaidézem emlékezetembe rokonszen-
ves képét annak, a kmek hült hamvai felett már a te-
mető rideg sirdombja hirdeti a mulandóság ama kérlel-
hetlen törvényét, mely a jó sziv dobbanását is egyszer 
mindenkoira megakasztja. Ő az 1844 ben berendezett 
alumniumnak nem directora, nem is inspectora, ő annak 
a szó legnemesb értelmében atyja vala. Habár az élettárs, 
ki vele örömében ugy, mint bánatában egyiránt osztozott, 
— nem ajándékozá is meg gyermekekkel, azért mégis 
egész élete végpercéig egy család élén látjuk őt, igen, 
mert a lelkészi pályára készülő szegény sorsú prot. ta-
nuló ifjak minden nemzet különbség nélkül képezték azt 
a családot, amelynek tűzhelye mellett harmincz esztendőn 
keresztül sok volna elszámlálni, hány magyar ifjú is táp-
lálhatta lelkét a tiszta vallás-erkölcsiség boldogító szabad 
szellemével. 

Évenként rendesen 24 ifjú nyert részint ingyen, 
részint mérsékelt dij mellett teljes anyagi ellátást 
s részesült jószívű atyai gondozásában. Neje halála után 
38,000 frankot tett az áldozat oltárára, melynek kamataiból 
sokan tanulhatnak még ezután is, s ezen kivül számta-
lan fel nem jegyzett szíves adományaival örökité meg ne-
mes szivüségét. 

Halála napján, délelőtti órákban egy f. óv. január 
19-dikéről kelt levélkét tört fel egy lelkész következő tar-
talommal : 

„Testvérem a Krtusban! Megkereslek, hogy temeté-
sem elvégezd. Rövid ima, necrolog, délután 3 óra. Isten 
veled, köszönet szeretetedért. Le Grand," Végakarata sze-

rint tehát gyászbeszéd nem tartatott fölötte. Rövid élet leí-
rása azonban a következő. 

Le Grand Vilmos szül. 1794. szept. 26. Bázelben 
s megkereszteltetett a sz. Péter templomában. Szülei va-
lának: Le Grand J. L. ós Lindenmeier R. Tiz éves koráig 
szülő városa iskoláit látogatá. Hogy tanulótársai között 
mindig kitűnt, azt az ő saját vallomása szerint, inkább 
köszönheté istentől ajándékozott talentumának, mint ön-
szorgalmának. 1803-ban Altkirchbe ment szüleivel együtt, 
kik kereskedők voltak, a kereskedésre is nagy hajlama 
volt ugyan, de amellett, hogy szabad idejében otthon 
szüleinek segített, azért a collegiumot is szorgalmasan 
látogatta. 1810-ben az aaraui canton iskolába adták szü-
lei, hol 2 és fél évig volt s confirmáltatott. 1813-ban 
visszatért Bázelbe, nagybátyjához, Buxtorf tanárhoz, ki 
őt a héber nyelvben oktatta. Ugyanazon év őszén Genfbe 
ment, hogy a francia nyelvet elsajátíthassa. 1814. őszén 
meglátogatta a tübiugai egyetemet, s ott maradt 1816 ig, 
s az akkori politikai viszonyok miatt kénytelen volt 
Karlsruhéban a vizsgát letenni. 

A helyett, hogy pályáját tovább folytatta volna 
valamely egyetemen, elfogadta Oberlin lelkész ajánlatát, 
és egy évig segédkedett mellette. A legnagyobb áldás volt 
rá nézve ez esztendő. Innen ismét Bázelbe tért vissza 
Stockmeier lelkészhez, sógorához. A vizsgát letette és 
1817-ben isten szolgái közé felavattatott. 1820-ig mint 
tanitó magánórákat adott; leghőbb vágya teljesült ak-
kor, ha valamely városi vagy falusi helyen prédikálhatott, 
vagy kateohizatiót tarthatott; két lelkószválasztásnál volt 
kandidálva ; de a választás nem részére dőlt el ; azonban 
a jó isten annyira szerette őt, hogy azon lelkészi állo-
másra vezérlé, amelyet ő már 17 éves korában kiszemelt 
magának. Lelkész lett Pltingenben. Ugyanazon évben 
(1820-ban) házasságra lépett La Roche Orsolyával, egy 
feltőrvényszéki tanácsos leányával. Vészes időmozzanatok 
következtek be a köztársaság egyes cantonjaiban az 1832 év 
vége felé, s neki távozni kellett a törvényes felsőséghez 
hü leánygyülekezetébe: Anwylbe s ott maradt a rémes 
aug. 3-ig 1833. Innen azonban a hozzá ragaszkodó s őt 
a vésztől megmenteni törekvő hivei kértére visszatért szü-
lővárosába, Bázelbe ; majd megvakult atyja mellé vándo-
rolt Steinthalba. 

1836-ban meghivatott az akkor alakult freiburgi 
gyülekezetbe. Miután itt lelkészi magasztos hivatásának 
lelkiismeretesen megfelelve 1842-ig szent törekvését 
áldás koszorúzta, annyira megbetegedett, hogy kénytelen 
volt egészségének helyreállítása végett bucsut venni gyü-
lekezetétől ; majd egészsége helyreállván 1844-ben Bázelbe 
hivatott az ott újonnan átalakított alumneumban az alum-
neum-atyai szék elfoglalására. 1853 január 15-dikén nagy 
csapás érte szeretett nejének elvesztésében. 

De ezután sem engedte megtörni munkaszeretetét; 
nejének egy hü barátnője vette át a házi asszonyi szere-
pet, kinek anyai gondozásáért s Mártái szorgalmáért alul-
irt és hálát ad istennek s vele együtt sokan. 1854. május 



18-dikán az uj alainneuin épület felszentelésének ünnepe 
volt; az épület mai nap is ezen alakjában áll fenn. 
1854-től fogva különféle kirándulásokat tett a boldogult. 
Volt Florencben, Rómában, Nápolyban; nem volt min-
den áldás és ismeretség kötés nélkül Bécsbe, Prágába, 
Drezdába, Berlinbe, Hamburgba, Belgiumba, Hollandiába, 
Párisba, Londonba és Magyarországba való utazása sem 
S mind ez utazásaiból a legjobb egészségben tért vissza. 
1869-től íogva azonban tökéletes egészsége sohasem volt, 
mig végre 1873. julius 23-kán elhagyta az alumneumot, 
hogy helyet adjon utódának Jonelli tanárnak. Egy kis 
magánlak a Bázeltól nem messze levő Richenben, volt 
a boldogultnak az élők között utolsó szállása, hol a több 
mint 30 évig vele volfc hű ápolónéja karjai között mult 
ki 1874. május 18-dikán 79 éves korában. 

Egy bevégzett élet fekszik előttünk, gazdag az önzet-
len áldozatkészségben, kimerithetlen a jócselekedetben, 
mindenütt a hol volt, a szeretet jeleit hagyta hátra maga 
után. A prot. egyházi segély-egylet megalapításában és 
terjesztésében való közreműködése áldásdús volt Helvetia 
evang. egyházaira nézve. Túl a svájci haza határain egész 
Magyarországig hálásán fogják emlegetni az ő nevét még 
sok időkön keresztül. 

Schlaf Simeon! 
Fahr, diener G-ottes, hin 
Zu deines Herren Ruh! 
Du darfst hinweg 
Aus Noth und Jammer fliehe 
Und eilst dem Himrnel zu. 
Dein G-eist ist diser Erde rnüde ; 
Dort ist hereit der Himmelsfriede. 
Schlaf, Simeon ! 

T h o m a y J ó z s e f , 
ev. helyettes lelkész. 

Ez iskolai év folytán e m i n y i r e g y h á z i gym-
nasiumuukat súlyos veszteségek érték. Alig mult féléve, 
hogy december elején Weisz Wilmost, tanodánk egyik 
fáradhatlan munkás, hivatott és képzett tanárát temettük 
e l ; ime most jun. 24-én gymnasiumunk egy másik 
tanárát, K ü r t ö s y J ó z s e f e t ragadta ki a halál áldásteljes 
munkássága köréből, s övéinek szeretett karja közül. 

Általánosan ismerve van, hogy az oktatás terén 
működő egyének vajmi kevés anyagi jutalomban része-
sülnek, s a legnemesebb munka mily szégyenitőleg csekély 
dijjal jutalmaztatik, s hogy magasztos törekvésöknek 
legfőbb jutalma az édes öntudat, s néha a hálás utókor-
nak emlékezete. Ezen oknál fogva tehát, de meg azért 
is, hogy a jeles elhunytnak, tanuló- és tiszttársai, tanít-
ványai, rokonai, és ismerősei, kik e hazának majdnem 
minden vidékén elszórva számosan találtatnak, élete fo-
lyásáról tudósítva legyenek ; álljon itt munkás életpályá-
jának rövid vázlata. 

K ü r t ö s y J ó z s e f (családi néven Putz, melyet 
csak későbben magyarosított) szül. Nagy Kürtösön Nóg 

rád megyében 183«3. marc. 17-én. Iskoláit Losoncon, 
Osgyánban s Pozsonyban sok anyagi küzdelemmel de si-
kerrel végezé, szorgalma és fényes tehetsége által annyira 
kitűnt, hogy mindenütt tanárainak büszkesége s a tano-
dának disze volt. Hogy ezen utóbbi kifejezés nem frázis, 
ebben a tekintetben hivatkozhatom még élő tanárai- s 
tanulótársaira. Pozsonyban elvégezvén a theologiai tan-
folyamot 1856-ban Tihanyi Ferenc gróf hivta meg őt 
gyermekei nevelőjéül, mely magas rangú családnál 2 éven 
át a legnagyobb elismeréssel működött. Innen Selmecre 
hivatott tanárnak, 1863. Losonczra, 1869-ben Nyíregyhá-
zára választatott meg. Igy összesen 18 évig működött a 
legnemesebb pályán, melyre valódi hivatással és szaka-
vatottsággal lépett. Jellemezték őt mély gondolkozás, 
melylyel tanítványainak itélő tehetségét fejlesztő, alapos 
tudományosság, szelid atyai bánásmód, szeretet és ba-
rátság nem csak tanítványai, de mindazok irányában, 
kikkel érintkezésbe jött. Igy élt Ő szerettetve és áldástel-
jesen működve, midőn junius 20-dikán, majdnem az 
iskolai év végén meghűlés következtében hagymázba esett 
s rövid 5 napi betegség után junius 24 én a közvizsgát 
megelőző napon, a még élte delében lévő férfiú egészen 
váratlanul elhunyt. Temetése junius 25-én a közvizsga 
befejeztével délutáni 6 órakor tanítványai és számos résztve-
vők jelenlétében törtónt. Siratják őt bánatos özvegyén 
kívül, kivel csak a mult év december havában kelt össz*, 
első nejétől született három kiskorú gyermeke, gyászolják 
elhunytát számos rokonai, barátjai és ismerősei. s. 

M u h i S á m u e l e m l é k e z e t e . Május hó elsején 
sötét szárnynyal repült át a röpke hír a nagyszalontai egy-
házmegyén, mely annyi gyászt és fájdalmat jelzett, hogy 
méltán könyezett a lelkészi kar, és méltán illetődött meg 
minden emberbaráti kebel. Nt. Muhi Sámuel, tenkei ref. 
lelkész, egyh.-megyei főjegyző és tanácsbiró 4 hónapi szen-
vedés után megvált e földi élettől. Hogy kit vesztettünk 
el benne, mélyen érzi azt az egyh.-megye, mélyen érzi 
különösen családja, melynek őrangyala, gyöngéden szerető 
férj és édes atya volt. De a családi körön tul is a tár-
sadalmi életben mint kedélyes, folyvást humoros, de hu-
morával soha sem sértő, szeretetéméltó tag gyanánt sze-
repelt. A valódi részvét és tisztelet legszembetűnőbb jele 
temetésén nyilatkozott legszebben, midőn a mindenrangu 
és rendű tisztességtevő gyülekezet nagyszáma miatt tem-
plomban nem férve, a paplak udvarát egészen betöltötte 
május hó 3-kán délután. Gyászbeszédet tartott nt. Nagy 
Sándor n.-szalontai lelkész s tanácsbiró ur I. Sámuel 
3. 20. verséről. Meghatott kebellel, s a valódi fájdalom 
hangján kezdte beszédét, előrebocsátva, hogy már 8-ik lel-
késztársa felett kell teljesíteni e szomorú tisztet, de egy 
sem volt oly nehéz feladat mint a mostani, mert a ki-
multhoz nem csupán tiszttársi kötelék, hanem a legmé-
lyebb baráti viszony csatolta. Kifejtve ezután azon kelléke-
ket, melyek egy lelkészben megkívántatnak, szépen alkal-
mazta a felvett igét az elhunytra. Orátlót tartott 



Böszörményi Lajos gyantai lelkész, s végre a sirnál. Nagy 
Péter geszti lelkész tartott szép bucsu-szózatot az el-
hunythoz. 

A valódi részvét méltó kifejezése volt az elhunytra 
nézve, hogy a lelkészi kar igen szépen volt képviselve. 
Ott volt az egyházmegye érdemekben megőszült esperese 
nt. Osváth Imre ur, nt. Szél Kálmán tanácsbiró ur, és Lo-
vassy Ferenc világi tanácsbiró. 

Muhi Sámuel született Szatmármegye Oaib5d közsé-
gében 1821-ben, ombódi lelkész néh. Muhi János és néh. 
Kovács Anna szüleitől, tanulói pályáját kezdte Szikszón, 
folytatta Szatmáron, s végezte Debrecenben. A hittani tu-
dományok végeztével sarkadi ac. rektorságban töltött 3 
évet. Az ac. promótiót bevégezvén Komádiban lett segéd-
lelkész, honnan a pyantai egyházba ment rendes lelké-
szül. Az 1848-ki szabadságharcban a Krisztus zászlaját a 
haza zászlójával cserélte fel, s mint nemzetőr kapitány 
vett részt az önvédelmi harcban. A foradalom lezajlása 
után sarkadi segédlelkészszé lett, honnan a kötegyáni 
egyház elválasztotta rendes lelkészének, s itt 21 évig er-
nyedetlen buzgalommal működvén, 1871-ben a tenkei 
egyház választotta el papjául, hol 3 évig közkedvesség-
ben részesült. Nejével Törő Erzsébettel 17 boldog évet 
töltött, kitől származott gyermekei: Erzsébet, Sámuel, 
Dániel, Mária, és Róza, mindnyájan kiskorúak. 

Eájó érzéssel vettünk búcsút a temetőkertben az el-
hunyt s feledhetlen emlékű tiszttárstól, s ha nem lett 
volna más siratni való benne, elég az, hogy 5 neveletlen 
gyermek lett árvává, s ismét növekedet az özvegyek és 
árvák száma a protestáns papság kőzött. És mi még 
most is azon a ponton állunk, hogy nincsenek biztositva 
özvegyeink és árváink, nincs még kivéve a koldusbot ke-
zeikből, valyon lesz-e idő midőn nem lesz oly nagy az aggó-
dás e miatt ? nem tudom ! de jönni kell, mert máskép a 
szivrepesztö tragoediák nagyon gyakoriak lesznek. Adja 
isten, hogy ezek mihamarabb megszűnjenek! 

S i p o s I m r e , 
erdő gyaraki reform, lelkész. 

ADAKOZÁSOK. 
11. közlemény. 

A r i m a s z o m b a t i e g y e s ü l t p r o t . g y m -
n a s i u m épitkezési alapjára f. é. junius 26-káig követ-
kező adományok folytak be : Horváth János ós Zehery 
János gyüjtőivein 91 fr t 40 k r ; Hanthó Lajos gyűjtő-
ivén : 15 f r t ; Miks Ferenc 10 f r t ; a rimaszombati 
nőegylet által rendezett első tombolának tiszta jövedelme 
182 frt 99 kr; Dapsy Vilmos hétszemélynök 500 f r t ; 
Lengyel Pál ós Róth Lajos gyüjtőivein 29 frt 50 k r ; 
Baloghy Endie 15 frt és 50 hordó mész természetben; 
Gaskó János és Soos Ferenc gyűjtőivein 77 frt 4 k r ; 
Hudoba Sámuel gyüjtőivén 67 f r t ; Svehla Ede 2 forint; 
Miklovics György ivén 48 frt, Binét Jakab gyüjtőivén 30 

f r t ; Éva Jánosén 34 f r t ; Tóthy György és Vitáiisivein 
103 f r t ; Dósa Lajos 2 f r t ; Hörk Pál 12 f r t ; Székely 
Gyula 50 kr ; Lengyel Pál és Róth Lajos ivein 17 frt. 
70 kr; a rimaszombati helv. hitv. elemifitanoda I. és II. 
oszt. gyűjt. 82 kr ; Greguss János ivén 18 frt 50 kr ; 
Szojka Emil 4 f r t ; nyugták eladásából bejött 11 forint; 
Zachar András ivén 27 frt 50 k r ; Ritter Sándor 10 frt. 
Holéczy András ivén 29 f r t ; a rimaszombati nőegylet 
által rendezett második tombolának tiszta jövedelme 160 
frt 71 kr, ifj. Danis Márton gyüjtőivén 47 frt 50 kr ; 
Patay János és Rásky Bertalan gyüjtőivein 28 fr 70 kr, 
Nagy Béla ivén 32 frt. A egész összeg az első közlemény-
nyel együtt 1906 frt. 94 krt tesz. Mely kegyes adomá-
nyok a fentnevezett tanoda részéről ezennel hálás köszönet 
mellett nyugtáztatnak. Rimaszombatban, 1874. junius 26. 
Az igazgatóság. 

Adakozás a pesti prot árvaházra: 
P f e i f e r L a j o s bőnyi ev. leik. ur 12 frtot 

következő sorok kíséretében: 
A győrvidéki evang. papság, régi kegyeletes szo-

kásához híven, ez idén is meghozá részvét-adóját prot. 
árvaházunkra. Midőn a két részvényre 12 ft. o. é. ide 
mellékelve megküldeni szeremcsém van, nem mulasztha-
tom el, hogy azon buzgó óhajtásomnak kifejezést ne ad-
jak : vajha többi paptársaink is igy szövetkezve a szent 
célra, évenként legalább egy részvény árát saját körük-
ben összegyűjtenék ! . . . A 12 fthoz járultak Szigethy 
Dániel malomsoki leik. Zathureczky József móricz 
hidai lelkész Bognár Endre l.-patonai lelkész Ma-
tisz Károly kis-pééci lelkész. Molnár Lajos fel-pééci 
leik. Horváth Samu téti leik. Hetyei Mór csikvándi 
leik. Fadgyas János baráti leik. Pfeifer Lajos bőnyi leik. 
és Kovács Mihály szemerei leik. fejenként 1 frt. 20 
kíal = Í2 f. o. ó. 

Z e k e V i n c e mocsai ref. tanitó ur 2 frt, mely-
hez adakoztak : 

Natkai József 4 kr. Balog Károly 10 kr. Nagy 
József 3 kr. Natkai János 2 kr. Nagy Sándor 3 kr. 
Vajda Lajos 6 kr. Molnár István 4 kr. Timár József 10 
kr. Szabó Mária 20 kr. Timár Juliánná 10 kr. Vajda 
Eszter 20 kr. Szalai Gyula 2 kr. Nagy László 2 kr. 
Czunyi János 4 kr. Karsai Sándor 2 kr. Nagy Bálint 4 
kr. Tóth Sándor 3 kr. Máté Mária 2 kr. Süveg Lídia 2 
kr. Molnár Lidia 2 kr. Natkai Mária 2 kr. Hörömpöii 
Mária 6 kr. Mózes József 4 kr. Czünyi Örzse 4 kr. Hö-
römpöii Sándor 2 kr. Mózes István 3 kr. Bódi Lidia 2 
kr. Mózes Terézia 2 kr. Bódi Juli 2 kr. Balog Juli 4 
kr. Váli Gábor 4 kr. Mózes Bálint 10 kr. Karsai Zsófia 
3 kr. Bálint Mária 3 kr. Süveg Mária 2 kr. Béres Má-
ria 2 kr. s ez összeget küldő kiegészítette 2 frtra. 

T h o m a y J ó z s e f vési ev. helyettes leik. ur 3 
frt. a következő sorok kíséretében: 

Nagytiszteletü szerkesztő ur! Ha a jókedvű adako-
zót szereti az isten, akkor bizonyára nem szűkölködnek az 
isten szeretete nélkül azon kis kereszty. növendékek, a kik 



pünkösd második ünnepén a vései ev. anyagyülekezetben 
confirmáltatva először éltek az ur vacsorájával; mert a 
mint megértették, hogy már ők is tehetnek jót a nemzet 
s az anyaszentegyház szegényeivel : nem késtek az egy-
szerű földmives gyermekek meghozni a sziv áldozatát a 
szent ügy oltárára, s ime itt küldöm nagytiszteletüsó-
gedhez a habár csekély, de a sziv jókedvéből származott 
három forintnyi ajándékot azon kérelemmel, hogy ezt, 
mint a magyarhoni prot. árvák számára összerakosgatott 
kis adományt illető helyére juttatni szíveskedjék. Adakoz-
tak pedig a következő confirmandusok: Szabó János 10 
kr. Nóvák Mihály 10 kr. i g h György 10 kr. Takács Já-
nos 10 kr. Bertók József 3 kr. Gerencsér János 3 kr. 
Kincses József 10 kr. Bertók Juli 10 kr. Bartók Erzse 
20 kr. Bertók Juli 10 kr. Bertók Erzse 10 kr. Simon 
Juli 3 kr. Bertók Erzse 10 kr. Zóka Mári 2 kr. Bartók 
Erzse 5 kr. Lébár Juli 2 kr. Horváth Elek 10 kr. Hor-
váth Benő 20 kr. s Mészáros István tanitó ur 20 kr. 

a beküldő 22 kr. Horváth Sándor ev. lelkész ur 1 frt. 
Összesen 3 frt. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Sz. urnák H.-M.-Y.-en. Köszönettel vettük s köze-

lebb hozandjuk. Ugyancsak közelebbi számunkra kellett 
hagynunk Menyhárt J . ur válaszát is. A „Grandia etc." 
mihamarabb sorra kerül. Ugyanez válaszunk Sz. J. urnák 
is a biztosit, ügyében. „De már erre puskát fogunk." Azt 
hiszem sokan lennének ilyenek, de mint látja Ön, nincs ki 
ellen. Az az eszme abban az alakban nem karoltatik fel; 
az alapgondolat pedig, ami benne rejlik, hogy t. i. javitsunk 
a szegényebb lelkészek helyzetén, nagyon helyes, azért ne 
puskázzunk ellene. F. J. urnák Lipcse. Rég készülünk 
magánlevélben válaszolni, a napokban útnak indul. B. 
J. urnák Brassó. Vettük, és a mint Ígértük jövend. A 
közelebb jött adakozások jövő számunkra maradtak. 

t a n á r i á l l o m á s o l - s j i c e k t -

A nyíregyházi ág. ev. öt osztályú gymnasiu nban három tanári hely betöltésére pályázat nyittatik. 
Folyamodhatnak al- ós felgyniuasiu ni képesítéssel bírók, ha pedig némely hivatottak ilyenek hiányában 
volnának, azok megszerzésére kötelezendik magukat megválasztatásuk esetében 

Tartoznak a megválasztandók az egyetemes tanterv szerint egy-egy osztályra eső óraszámot 
betölteni, és az előiratidó tantárgyakból oktatást adí i. 

Jelen pályázatnál választáskor a következő képesrégekre fog különös suly fektet te tni : 
az egyik tanári állomásnál általában a természettudományi szakismeretre, 
a másiknál a latin-görög classikai nyelvészet- és magyar nyelvbeni képességre, 
a harmadiknál a latin-görög classikai nyelvészet- és német nyelvbeni jártasságra. 
Azon folya-codók, kik már mint tanárok működnek, avagy működtek véglegesen fognak 

megválasztani 6 0 0 f r t évdij, 200 f r t szálláspénz, 2 0 0 f r t drágasági pótlók javadalmazása mellett. Ha ta-
nárjelöltekre esik a választás azok egy évi próbaidőre hivatnak meg , s 6 0 0 fr t évdij 2 0 0 f r t szál-
láspénz fizetésben fognak részesittetni. 

A megválasztattak f. évi sept. hó 1-én tartoznak helyeiket elfog] i lui , mint a mely naptól 
fognak fketményeik folyóvá tétetni. 

A kellőleg fölszerelt folyamodványok f. 1874- ík évi augusztus 10- ig bezárólag alulírotthoz 
cimzendők 

K r a l o v á n s z k y C t y i i l a 9 

a nyíregyházi ág. ev. íőgymnasium felügyelője. 

1 — 3 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Mór. Főmuukatávs: .Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. DeutBcli Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T Á N S 

LAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d i j s Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., elsfl emelet, 

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Előfizetési felhívás 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1874. második félévi folyamára. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 5 0 kr., negyedévre 2 frt. 25. kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk szerkesztő- és kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám) kérjük küldetni. 

Pesten, junius hóban 1874 . 
Farkas József \ Ballagi Mór, 

főmunkatárs. felelős szerkesztő ós kiadótulajdonos. 

A hivő secta terjedésének okai és 
óvszerei a magyar protestáns 

egyházban. 
A magyar nép kebelében afféle secta, minőt az 

u. n. hivők alkotnak, külföldről beültetve századok 
óta folyvást létezett. Erről nemcsak törvényköny-
vünk teszen bizonyságot, mely ismételve szigorú 
tilalmakat állit fel az anabaptisták ellen ; hanem em-
lékeznek a münsteri anabaptistákkal legtöbbször ösz-
szetévesztett mennoniták történelmi-statístikai köny-
vei (H a n z i n g e r, Das rel. Kirchen u. Schulwesen 
der Mennoniten. Speier, 1831 . ) emlékezik az idő 
szaki sajtó, mely (Wanderer. 1865 . ) megírva hagyta, 
hogy a nazarénusok felekezete keleten jár t iparosok 
által terjesztetve nálunk több mint száz év óta 
honos, s mely legújabban is felderité, (Pesti Napló 
1 8 7 3 . ós 1 8 7 4 . ) hogy a hivők vallása kik által 
alapittatott és terjedt el nálunk ezelőtt mintegy 3 5 
esztendővel. 

A legrégibb időkről nem szólván ezúttal bő-
vebben, hogy az utóbbi évek alatt annyi aáll. 

kérdéses secta nagyobb mérvben vonta magára a 
közfigyelmet, mint évtizedekkel ezelőtt. A kormány-
elvek ós az uralkodó eszmék változása következtében 
ugyanis bátorságot nyerve a secta tagjai és apos-
tolai, nyíltan kiléptek régi rejtekükből s oly zajjal, 
annyi igénynyel és sikerrel csináltak propagandát 
tanaiknak; hogy végre lehetetlen volt őket mind-
nyájunknak észre nem vennünk. 

A gondviselés a magyar fajtól s azon egész 
népcsaládtól, melyhez tartozunk, a vallásos eszmék 
alapítását és fejlesztését tekintve ugy látszik meg-
vonta a genialitást; a mennyiben nem volt ós nincs 
köztünk senki, a ki nevét valami említésre méltó 
vallási rendszer alkotása által halhati t lanitot ta 
volna. Nekünk nem voltak Confuciusaink, Zoroasz-
tereink: Sziddharthaink, Mózeseink, Mohammede-
ink, nincs biztos nyoma annak, hogy olyan ön-
álló és kifejlett mythologiánk lett volna, minő az 
egyptomiaknak, a persálmak, az indusoknak, a görö-
göknek, germanoknak stb. vala ; a keresztyén vallás 
javitott alakját is idegen minták után vettük át. 
Egyszóval a vallásos ós egyházi élet terén is ugy 
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látszik csak a másolói állásig vihettük fel. Ez két-
ségen kivül szerény, de még mindig elóg tisztessé-
ges ós közhasznú állás, ha jól betöltjük; s minden-
esetre tisztességesebb és hasznosabb, minthogy ha 
nemtelen vagy kárhozatos irányokra nézve geniali 
tással bírnánk. 

A nemzeti szellem e sajátossága, mely csak a 
t ö r t u t o n szeret haladni, meg fog bennünket 
óvni vallási téren is a nagyobbszerü meglepetések-
től és extravagantiáktól; s ha a fejlődés netalán 
mégis az eddigitől más irányt venne, az nem valami 
véletlennek, hanem annak lesz betudható, hogy a 
régi rendszer elveszítette erejét a lelkeken, s túl-
élte magát, engedett egy ifjabb és erőteljesebb szel-
lemi iránynak, mely az emberiség eszméivel és vá-
gyaival összhangzásba jutott. 

A mult időkre ós a szellem e sajátosságára 
röviden rá akartam mutatni, hogy beigazoljam azon 
igen nagy fontosságot, s meglehet végzetes befolyást, 
a melylyel a nazarenus-hivő kórdós a magyar pro-
testantismusra nézve bir és illetőleg birhat. A kül-
föld tapasztalatai szerint is a katholicismus e secta 
által sokkal kevésbé van fenyegetve; a mit az el-
mélet azzal igazol, hogy a nazarenus-hivő ember 
gondolat- és érzelemvilága távolabb esik azon lelki 
állapottól, melyben a katholikus ember felnövekedik, 
ez utóbbi tehát nehezebben folyhat át a másikba. 
A kath. ember nincs szoktatva a bibliában kutatni 
üdvössége titkait, mert azokat neki az ő egyháza 
jelenti k i ; ő nincs szoktatva arra, hogy elmélked-
jék az egyház szertartásai ós a bit titkai felől; e 
tekintetben föl van mentve minden gondolkodástól, 
eltiltva minden kételytől; ha lelki nyugalomra és égi 
malasztra van szüksége: feltalálja azt bizonyosan 
gyóntató papjánál; s a vallásos szertartásokat, melyek-
ben helyezi a tanulatlan ember rendszerint a val-
lást, oly meghatóakcak s érzékileg is mintegy lebű-
völőknek tart ja és méltán, hogy kevésbé érezheti 
magát indíttatva azoktól elidegenedni. Gyermek kora 
óta azt a tant tették hitévé, hogy egyháza öléu ta-
lálhatja fel csupán az üdvességet, s ez egyházon 
kívül örök halál és kárhozat sújtaná. Ide járul 
móg az, hogy a katholicismusban, habár a változ-
hatatlanság és öröklétüség jellemét igényli is ma-
gának, nincs a^hitrendszernek az a megcsontosodása, 
sőt inkább a tovább fejlesztés föltételeivel bir. A 
szentlélek itt folytonosan munkál, javít, ujit, ha kell 
csodákat tesz. A mi célszerűnek bizonyul, az be 

fog illesztetni a rendszerbe, ha szükség dogmai be-
cikkelyezés utján is. S ily módon a vallástan és 
az egyházszervezet képesítve van minden időviszo-
nyok közt talpra állani. A protestantismusban pedig 
mindez tapasztalatilag épen ellenkezőleg van. 

A naz. hivő vallás nemcsak keletkezése, hanem 
egész mivoltánál fogva elárulja, hogy vérrokonság 
ban van mivelünk. Vonásai nagy részben a miéink. 
Egy fajzat, mely mint minden korcs, azt tanúsítja, 
hogy tulajdonképen annak véréből táplálkozik, a ki 
ellen támad. A hivők a prot. és kath. egyház közt 
fennálló váltanok tekintetében velünk tartanak. A 
mit a legfőbb sarkalatos hitcikkek felől vallanak, 
minők: a vallás kizárólagos forrása, a szentirat ma-
gyarázata, eset, váltság, Krisztus személye és töké-
letes elégtétele, sákramentumok, egyházi hatalom, 
isteni tiszteleti rend és alkatrészek stb. stb. az tu-
lajdonképen a mi egyházunk tanítása. A mi bibliai 
fordításunkkal élnek; Zürichben és nálunk sokáig 
a reform, egyház énekes könyvét használták. Vannak 
vallástani pontok, minők az egyházi fegyelem, az 
ünnepek meg nem tartása a vasárnap kivételével, 
a világi örömekről való lemondás, melyekre nézve a 
régi reformált hitvallásokhoz ós szokásokhoz híveb-
bek mint mi magunk; más kérdésekben is, minők a 
gyermek nem keresztelés, a házasság polgári felfogása, 
az egyszerű temetkezés, melyekre nézve a magyar pro-
testánsoktól különböznek, kimutatható, hogy némely 
XVI. századbeli reformátorok nézeteit igen megkö-
zelítik. Látható a törekvés, hogy több igen fontos 
ponton, a protestáns egyházat mintegy felüllicitálás 
által akarják túlszárnyalni. Ha mi a bibliát isteni 
tekintélylyel ruházzuk f e l : ők fel ruházzák annak 
még a betűit i s ; ha nekünk nem kell papirend: 
nekik nem kell a hivatalára külön elkészített papság 
sem; ha mi a házasságot sakramentumnak nem 
tar t juk: ők azt nem tekintik egyházi vonatkozású 
intézménynek sem; ha azt tanítjuk, hogy a látha-
tatlan egyház tagjai szentek ós igazak: ők azt 
vallják, hogy a látható egyház tagjai is csak ilye-
nek lehetnek s igy tovább 

Általában ellehet mondani, hogy a hivők val-
lása a régi protestantismus superlativuma; a mi elveink 
és tanaink torzképe. Mi ránk van sükségök, hogy él-
hessenek. Vérünket szijják mint a parasyták. Ugyan-
azon nedveket ós szerveket használják el, melyek 
a mi organismusunkban az életerőt táplálják. Föld-
rajzi terjeszkedéseikben lépésről lépésre kísérnek 



bennünket, mint bizonyos rovarok a legelésző 
nyájat. 

Mindenesetre vérünk tespedésere ós egyházunk 
óletvidorságának hiányára mutat az, hogy közónk a 
hivők oly mértékben befészkelhették, s gyülekezetileg 
consolidálhatták magukat. 

A mi gyülekezeteinkben már igen régóta nem 
leng a vallásosság és egyháziasság ama fris szellője, 
mely egyedül képes compact társulatot növelni. A 
természettől különben sem erős felekezeti érzék eltom-
pulva, a szervek benső gyöngeség és külgondvise-
letlenség miatt elkoptatva ós meggyöngítve, a tagok 
egészséges táplálkozás ós kellő foglalkozás hiányában 
elerőtlenedve vagy bénulva tengenek. A test részei 
közt nincs meg az egészséges egymásra hatás. Egy-
más haját és örömét kevéssé érezzük, egymás szük-
ségleteivel ós vágyaival jóindulattal alig foglalkozunk. 
Egyéni, családi, társadalmi életünkben súlyos nya-
valyák harapództak el, mert a vallás arra nincs eléggé 
javító hatással. 

A külső igazgatást illetőleg egykori elveinktől, 
az idők kívánalmainak engedve, nem csekély mérv-
ben eltértünk, a legfontosabbat, a hit tartalmát il-
letőleg minden a régi embryoban maradt. Az egyik 
tag túlteDgésben, a másik vérszegénységben készül 
elveszni. A lelkészek jórészt a Danaidák munkájára 
kárhoztatva. Töltögetik a vizet a feneketlen edény-
be, ahelyett hogy az edény kijavítására utasíttatná-
nak. Mert egykor e víz utáni szomj nagy ós átalá-
nos volt: rajtunk maradt az a tiszt, hogy óráról 
órára kínálgassuk az utódokat is ezen itallal, kik 
nem annyira szomjúhoznak már mint inkább éheznek, 
és eledelt várnának mi tőlünk. Kultuszunk legfőbb 
részeit ily módon szinte elhasználtuk, ós üres szer-
tartássá változni engedtük. Oda ültünk az éltető 
forrás tövéhez az evangeliomhoz, de csak önképünket 
vizsgáltuk annak tükrében; nem méregettük annak 
mélységét, vizét nem elemeztük, s ujabb és ujabb beteg-
ségünket nem orvosoltuk; inkább ittunk azon posvány-
ból, melyet a kath. egyház hagyományai tisztátlani-
tottak meg, mely a szájíznek jobban tetszett. A lel-
kész szertartások ós gópiességek nyűge által lebi-
lincselve mindent tesz már, csak azt nem, a mi a 
lelkek őrizetére szükséges. A nyájat a pásztortól 
féltették sokszor ós nem a farkasoktól. Csoda-e, ha 
ily körülmények közt az anyaszentegyház testi ós 
lelki ereje láthatókép sinlik? ha sűrűn mutatkoznak 

a pusztulás jelei? ha a ravasz ellenség sorainkban 
kárt tesz? 

Ez neki nem csak azért sikerült, mert gyüle-
kezeti életünk gyöngeségeit kileste, és maga javára ki-
zsákmányolta, hanem azért is, mert képes volt a 
társadalom legalsó osztályának nyomorából ós tudat-
lanságából tőkét faragni magának, a mi egyébként 
minden kezdő felekezetnél rendesen előfordul. Az em-
beri társadalom minden időoen a tömegek nagy nyo-
morát zárta keblében. Minden országban ezrek ós 
milliók küzdenek földhöz ragadt szegénységgel, ebből 
folyó titkos bűnökkel ós sürgető vágyakkal. Ezen osz-
tályból a fenálló rend és felsőség ellenében, mely alatt 
ő csak szenvedéseit ós elégületlenségét érzi, nem ne-
héz pártot alakítni és sereget gyűjteni; nem nehéz 
zarándok-csapatot szervezni a vágyak boldog Mekkája 
felé, hol terhének könnyebbülósót reméli — habár 
meglehet, a legképtelenebb észjárással. A hivők val-
lásában is megvan ez a fülbemászó varázshang, mely 
oly édes a szegény tudatlan ember füleinek; mely-
hez most politikai korteskedósünk ós hírlapirodalmunk 
is csaknem szakadatlanul akkordokat játszik. A nép-
boldogító eszmék előtt a rendnek, az illemnek, ós az 
okosságnak szózata még tán soha sem volt oly 
gyönge ós erőtelen, mint az utóbbi időkben. A szo-
kás ós a tisztesség kötelékei, melyek a régi szövet-
ségek igen hatalmas kapcsai, kezdtek a társadalmi 
élet minden mezején meglazulni. Idejárult a nép 
alsó rétegében, valamint a magasabb régiókban is 
egyaránt elharapódzott erkölcstelenség ós lelketlenség, 
mely ösztön a közkormányzati és törvényhozási szel-
lem amaz átalakulása, mely nem kiván hat többé gá-
tat vetői u j felekezetek lótrejövetelének. Ily körül-
mények közt a hivők apostoli buzgalmú népies prófé-
táinak nem volt nehéz eltéríteni közülünk sokakat, kiket 
úgyis csak igen erőtlen külső kötelékek fűztek hoz-
zánk, s kik lólekben tán soha sem voltak meg-
nyerve egyházunknak; s csak természetesnek talál-
ható, midőn azon tanok, melyek a vétkeseknek szent-
séget, a tévelygőknek igazságot, a megterhelteknek 
könnyebbülóst, a testi lelki elhagyatottságban élők-
nek baráti segélyt ós állandó szövetséget ígértek, me-
lyek a polgári ós egyházi adót, a katonáskodást, a 
hatóságot mellőzendőnek hirdették: ezer meg ezer szív-
ben viszhangra talál tak! 

* * 
* 

A hivők vallásának tüzetes méltatása s tanaik-
nak és törekvéseiknek bírálata nem lehet ezúttal 
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feladatom. Csak röviden kívánom megjegyezni, hogy 
azon főalapelvöknél fogva, hogy mindaz, ami a bib-
liában van, isten szava és b e t ű s z e r i n t v e e n d ő 
(innét nevezik önmagukat néha „A szentírás betiii 
szerinti keresztyéneknek"): bármily közel látszanak is 
hozzánk állani, a valódi protestaníismussal kibékíthetet-
len ellentétbe jutottak, mely a kombinatio, allegorikus 
és eszményítő magyarázatot mindig követte, vallási 
téren is a haladásnak volt barátja. Amaz elvöknél 
fogva ama secta tagjai ép oly obscuran3 hivői a csal-
hatatlanságnak mint az ultramontánok, azon különb-
séggel, hogy ők nem is egy embert, kiben még ész, 
jellem, fenköltség és haladás gondolható, hanem csak 
holt betűket bálványoznak, melyekről utoljára sem 
képesek csak annyit sem megállapítani, vájjon egyné-
mely részben a szövegitészet szerint nem helytelenül 
jutottak-ó bele a szentkönyvbe? De mig ennélfogva 
képtelenné teszik magukat arra, hogy az emberi-
ség lelki életét s valláseszméinek fejlesztését egyet-
lenegy hajszállal is előbbre vigyék: másfelől el kell 
ismernünk, hogy gyakorlati törekvéseiknél, és a ta-
gokat összekötő szoros erkölcsi kapcsolatnál fogva, a 
társadalom oly rétegébe vihetik le a vallás megszen-
telő erejét, mely eddig általunk meg sem közelítve 
teljes sötétségben ós erkölcsi elfajulásban szenvedett. 
Egyes hitcikkeiket, s átalában vallási és társadalmi 
törekvéseiket tekintve, elmondhatni, hogy azok nem 
olyan erőszakos ós felforgató jellemüek, minők egy-
kor Knipperdolling és társainak tanitmányai valának. A 
mi hívőink nem mondják ki az osztálykülönbség el-
törlését, a népsöpredék uralmát, a vagyon és a nő-
közösséget; s a társadalmi rendre nézve nem látsza-
nak oly veszélyeseknek, mint voltak münsteri elődeik: 
s ennélfogva magam részéről kétségtelennek tartom, 
hogy valamint a kormány ós hatóságok a fennálló 
törvények dacára már eddig is több kedvezmények-
kel látták el őket, ugy az álladalom sem fog semmi 
gátat sem vetni terjeszkedésük út jába. De egyrészt 
épen ezen sima alázatosságnál fogva, melynek köntö-
sében járnak, s azon nyájas fogadtatás miatt, mely-
ben őket a polgári hatalom is részelteti, válhatnak ők 
egyházunkra nézve félelmes ellenfelekké, a kik ellenében 
meg kell tennünk az óvintézkedéseket, mig meg nem 
erősödnek; mert sok eshetőség van arra nézve, hogy 
ha elszaporodnak, egyházunk laza teste nem fog el-
lenállni tudni felolvasztó hatásuknak. A hivők val-
lása még most a primitív korszak minden gyámol-
talanságával bir. Nem barátja a mívelődésnek, a sza-

bad vizsgálódásnak, a jogállamnak: de emlékezzünk rá, 
hogy a keresztyénség is a maga zsönge korában el-
lentétes irányt követett a világmüveltséggel. Tertul-
lián a classikai irodalom ellen ezen irodalom teljes 
ismeretével folytatott harcot, s a pápák átok alatt 
tiltották el Aristoteles olvasását. Az ős keresztyének 
is s mellőzendőknek tartották a bíróságokat a világi elő-
nyökről, élvezetekről is lemondtak és igy tovább. A 
hivő vallás is kivetkezhetik mostani gyámoltalanságá-
ból és mosdatlanságából; szabályos idomot, erős ta-
gokat nyerhet idővel, s életrevalóságát, főleg ha az 
államvallás ós a bevett felekezetek időszaka elmúlik, 
s a vallásszabadság törvényesen proklamálva lesz, a 
mi rovásunkra fényesen bebizonyíthatja. 

Mit kell hát tenni ellenök? 
(Vége köv.) 

SZEREMLEY SAMU. 
n > <30C» i n 

Válasz Nagy Sándor ágyai lelkész urnák. 
Ezen lap 25-dik számában Nagv Sándor ur 

egy nyilt levelet, s abban két rendbeli kérdést intézett 
hozzám. Ezekre vonatkozó válaszomat következőkben fog-
lalom össze. 

1. Ha a Papp Károly ur prédikációjából kiirt té-
telek értelme valóban az, melyre az első tekintet utal, 
hogy az ugy nevezett föltámadási test egészen más, e mi 
mostani testünktől annyira különböző lesz, hogy benne 
semmi se lesz e mi földi testünkből való: én e nézetet 
nem osztom. Mert a Pál apostol tanitmányával össze-
egyeztethetőnek nem találom. Ugyanis midőn Pál apos-
tol a feltámadás miként leendő történésére vonatkozólag 
ily tételekkel ól: „ e l v á l t o z u n k 1. Kor. 15, 51., t e s -
t ü n k á t a l a k i t t a t i k Fii. 3. 21., e h a l a n d ó t e s t 
f e l ö l t ö z i a h a l h a t a t l a n s á g o t , e r o m l a n d ó a 
r o m o l h a t a t l a n s á g o t 1. Kor. 1 5 . 5 2 . : mindezek-
kel eléggé világosan azon nézetét fejezi ki, hogy a feltá-
madási test a mi jelenlegi testünkből fog, csakhogy el-
változás, átalakittatás, halhatatlanság elsajátítása mellett 
előállani. Ezen eredményt előttünk tartva bizton mond-
hatjuk, b) hogy midőn 1. Kor. 15, 42-ben ez mondatik: „e 1-
v e t t e t i k r o t h a d a n d ó t e s t , f e l t á m a s z t a t i k 
r o t h a d a t l a n : " ezen előadást nem ugy kell érteni, 
mintha itt két testről volna szó, ugy hogy más volna az, 
melyet illetőleg ez mondatik: „ e l v e t t e t i k " és más az, 
melyet illetőleg e mondatik: „feltámasztatik." Hanem egy 
ugyanazon testről van itt szó, csakhogy két különböző 
megjelenésében és minőségében. Mert az értelme ez: az 
emberi test elvettetésekor romlandó, de majd föltámasz-
tatásakor romolhatatlan lesz, (vagy ugy vettetik el, mint 
romlandó, ugy fog feltámasztatni mint romolhatlan). — 
Midőn az apostol az elvetett magtól kölcsönzött hason-
lattal akar felvilágosítást adni azon kérdés tárgyában, 
hogy mikép támadnak fel a halottak, és minő lesz azok 



teste 1. Kor. 15, 35 . : ezzel elég világos belátást enged 
azon ő gondolatába, hogy mikép az elvetett és elrothadt 
magból marad fen valami csíra, melyből fog aztán az 
isteni munkásság folytán (erre vonatkozik az 1. Kor. 15, 
38-beli azon tétel, hogy isten ád annak testet, a mint 
akarja stb.) az uj növény előállani: ugy a mi földi tes-
tünkből is fog valami fenmaradni, melyet a hasonlat sze-
rint a test csirájának mondhatnánk, melyből fogja aztán 
az isteni erő a mi jöveudő testünket átalakítás, romol-
hatlanná tevés mellett előállítani. Mert a feltámadás a 
szent iratban soha sem tekintetik természeti processusnak, 
hanem mindig az isteni erő munkásságának eredményeül. 
Már e szerint a Pál apostol tanitmánya szerint a feltá-
madási test részben (azonban csakis részben) egy s ugyan-
az lesz a mi jelenlegi testünkkel, az ebből fenmaradó 
részből fogván előállíttatni az isten által. E nézet mellett 
aztán megállapiható földi személyiségünknek túlvilági 
személyiségünkkel! ugyanazonsága, a mennyiben személyi-
ségünk főfő tényezője, a lélek, a feltámadáskor is teljesen 
ugyanaz lesz, a test is legalább részben ugyanaz. És épen 
e tekintetből, ugy szinte a személyiség ugyanazonságával 
kapcsolatban álló kérdések szempontjából, a feltámadási 
test minőségére vonatkozó ezen pálias nézet előnyben van 
ama sokkal észszerűbbnek tetsző nézet felett, hogy a fel-
támadási test teljesen más, azaz olyan lesz, melynek semmi 
közössége se lesz földi testünkkel. 

De ha nem osztom is ezen imént érintett nézetet, 
nem tartom azt veszélyesnek már ma sem. Megengedem, 
sőt hiszem ós vallom, hogy ha a lelkész hallgatóiban 
elhanyagoltatott volna az erkölcsi érzület felgerjesztése; 
ha folyvást meghagyattak volna azok ama téves nézetben, 
hogy a síron túli életben ránk várakozó jutalom és bün-
tetés a testre tartozik, a jövendő életbeni test pedig töké-
letesen egy lesz e földivel: akkor midőn a lelkésztől elő-
ször hallanák azt a tant, hogy a föltámadási test tökéle-
tesen más lesz, ebből azon gondolat származnék bennök, 
hogy az osztó igazság szerint csak az a test vehetvén 
jutalmat vagy büntetést, mely e földi életben jó vagy rosz 
cselekedetei által magát arra érdemesítette, ama feltáma-
dási test, melynek földi cselekedeteinkben semmi része 
se volt, se nem jutalmaztathatik, se nem büntethetik; 
igy jutalom s büntetés nem vár ránk a síron tul, éljünk 
tehát kényünk kedvünk szerint. De ama praemissák mel-
lett ugyanazon gondolat fogna támadni a hallgatókban 
akkor is, ha előttök a lelkész a Pál nézete szerint nyi-
latkoznék a föltámadási test minőségére nézve. De valyon 
az-e a lelkész hivatása, hogy hallgatóit meghagyja téves 
nézeteiben ? Talán gyönyörködik abban, hogy hallgatói 
magának az erkölcsiségnek rovására orthodoxabbak legye-
nek magánál Pál apostolnál, sőt orthodoxabbak magánál a 
Jézus Krisztusnál is, kinek az őt megakasztani törekedett 
sadduceusokhoz intézett ama szavai, hogy az emberek a 
feltámadáskor nem fognak megházasodni, és férjhez menni, 
hanem olyanok lesznek, minők az angyalok, Máté 22, 30., 
eléggé bizonyítják, hogy feltámadási testünk szervezete és 
állománya nem olyan lesz, a milyen földi testünké, s ekép 

a feltámadási test nem lehet tökéletesen egy a mostani-
val! Nem, a lelkész hivatása ez: „ r o n t s , é p i t s , i r t s , 
g y o m l á l j , p l á n t á l j . " Csakhogy a rontást rögtön 
kösse össze az építéssel. Igy nem félek a rontás veszélyes 
eredményétől. 

2. Az urvacsorája alkalmával feltétetni szokott kér-
dések harmadikának uj formulázását illetőleg véleményem 
ez. Ha ama kérdése szavai „ f e l t á m a s z t j a i s t e n a 
p o r b ó l " a föntebb kifejtett pálias értelmet foglalják 
magukban, a feloszlott emberi testből fenmaradó ama 
csira a porban lenni képzeltetvén, s ebből lévén alkotandó, 
vagy föltámasztandó az uj test : akkor az uj formulázás-
nak nem látom szükségét. De ha talán ama szavak ezt 
jelentik, mind azon porokat, melyekre oszlik a felbomló 
földi test, összeszedi, s azokból teljes mostani minőségé-
ben újra életre hozza isten az emberi testet: akkor nem 
tartván e nézetet az uj szövetség tanával egyezőnek, helyén 
látom az uj formulázást. Csakhogy olyan legyen az, hogy 
az alapfogalom a szerint is a bibliai alapra fektettessék, az-
az belőle a föltámadás fogalma ki ne hagyassék. Ehez 
képest az előnkbe adott négyféle formulázás közül csak 
a negyediket helyeselhetem. De ugy hiszem, hogy az ily 
változtatások joga és kötelme a legfőbb egyházi hatiságot 
illeti. 

Jól tudom, hogy a hittani kérdésekre adandó olya-
tén felelet, minőt én a szent iratra való utalással adtam, 
mely mellett az ujságkiváncsi szemlélődő több oly kér-
dést meríthet fel, melyre én észszerű meggyőző érvekkel 
s okoskodásokkal megfelelni nem volnék képes, teljesség-
gel nem elégítheti ki a modern világnézet híveit. De én 
azzal nem törődöm. Én a hitet nem zavarom össze a tu-
dattal. A hittárgyaknál nincs tudat. Itt sem a tapaszta-
lat, sem az emberi ész okoskodása nem uyujt teljes biztos-
ság u meggyőződést. Hiszen az emberi ész, ama főfő hit-
kérdésnél is, valyon létezik-e személyes istenség, melyből 
hitnézeteim és erkölcsi elveim kisarkallanak, oly külön-
böző, épen ellentétes megoldásokra vezet. Az ész a hit-
kérdéseknél sokszor csak rázkodtatásokat okoz, kételyeket 
támaszt, de meg nem nyugtat; sebet üt, de be nem he-
geszt. Azért én, bármennyire becsüljem is különben az 
emberi észt, méltatván vívmányait, a hit terén nem adom 
magam acnak kalauzolása alá feltétlenül oda. Hitemet, 
mely engem megnyugtat, könnyelműleg el nem vetem, 
csak arra vigyázok, hogy a miben netalán biztosan felis-
merhető tudat léteznék, ezzel hitem ellenkezésbe ne jöjjön. 
S ha az eféle hitet kicsinyelve azt mondja valaki, egyike 
a modern világnézet azon követőinek, kik talán még a 
theismus alapján állanak „te a f;e hiteddel elmaradtál az 
előre haladt korszellemtől" : vigasztalásomra szolgál az a 
körülmény, hogy az ily félhaladásu előhaladottnak viszont 
azt mondhatja, s mondja is bizonyosan hasonló kicsinylés-
sel egy naturálista: „együgyű vagy te azon te nézeteddel, 
hogy van személyes istenség, ez a te nézeted nem fór 
össze az előre haladt világnézettel.* Azért mondám az 
imént ezt t a l á n , mivel azt hiszem, hogy a modern vi-
lágnézet követője, ha következetes akar lenni, nem ma-



radhat meg fél uton a theismus mellett. Mert midőn az 
okok egybefüggő láncolatán felfelé halad, a láthatára 
szük köréből a beláthatlan végtelenségbe szegezve pillan-
tásait, s a világóra fellapján szemébe tűnő parányiságból 
e roppant mü összes belszerkezetére, láncolatára, előre 
örök mozgékonyságunak hitt erőmivezetére merész biza-
kodással vonja következtetéseit, ottan-ottan a valószínűt 
valónak, a megeshetőt biztosan megtörténőnek vévén, s 
igy vetvén felebb emelkedése támpontjául, utoljára lesodor-
tatik e bizonytalan bizonyosság alapján a theisticus nézet-
ről, s eljut oda, hogy tagadja a személyes istenség léte-
zését; oda, hol aztán vége szakad az olyatén lelki meg-
nyugvásnak és erkölcsi érzületnek, minőt a vallás támaszt 
az emberben. Ezen eredmény az én szivem vágyait nem 
fogná kielégíteni. Azért én az ide vezető utat nem követem 
teltétlenül. 

M e n y h á r t J á n o s . 

A feltámadási taunal mind általában a magyar the-
ologiai irodalom, mind lapunk, aránylag elég bőven, s 
elég hevesen foglalkozván, önként értetik, hogy az e fe-
letti vitát távolról sincs szándékunkban feleleveníteni; 
épen azért ugy a felhívást, mint a választ adjuk ugy, a 
mint hozzánk beküldetett; örömünket fejezve ki az e fel-
hívásból is tapasztalható azon tény felett, hogy lelkészeink 
a mint látszik szeretnek mindinkább a saját hivatási kö-
rükbe vágó eszmékkel, tan tételekkel, és mindenek felett 
azon fontos kérdéssel foglalkozni, miszerint reformokat 
lehet-é, kelle-é az egyszerű nép közé is behozni; lehet-e, 
kell-e haladni a korral a protestantismus minden rétegé-
nek, vagy elég ha csak az u. n. mívelt osztály siet előre, 
a tömeget pedig hagyjuk az apák álláspontján; vagyis más 
szóval: lehet-é s helyes dolog-é nálunk is azt tenni, mit 
a katholicismusban látunk, hogy a fej — a művelt rész 
— hova tovább jobban elszakad a testtől. 

Szerkesztőség. 

ISKOLAÜGY. 
A kecskeméti ev. iskolajárás tanitói értekezlete 

Tápió-Sz.-Mártonban. 

Hazafiúi fájdalommal tapasztalja mindenki, hogy 
nincsen talán egy közügy sem, mely a törvény és a köz-
vélemény erős támogatása dacára oly nagy pangásban 
sinlődnék, mint épen a köznevelés ügye. 

A tanfelügyelői intézmény, melyhez oly vérmes 
reményeket köténk, egy futó árnyhoz hasonlít, melynek 
imponáló ereje nincs, s melynek drágán fizetett sovány 
eredménye egy hasznavehetetlen, az életre ki nem ható 
statistikai jegyzék-halmaz. 

Az iskolai kényszer — utópiából hozzánk áthangzó 
phrasis, melynek ha valaki, lelkész vagy tanitó létére 
szószólója kíván lenni: megéri azt, hogy a „profanum 
vulgus" szemtől szembe kineveti, mert ösztönszerűleg 

érzi a nép, hogy az „óh néppel" sem szolgabíró, sem tör-
vényhatóság, sem a kormány (lásd annak a váltogató 
iskoláztatási rendszert tartalmazó rendeletét) kikötni nem 
akar és nem bir. 

Miután így az egek egéből lehullottunk a rideg 
valóság földére, és itt Istenre s ügybarátokra bízva látjuk 
a köznevelés ügyét : legjobbnak tartjuk en famille meg-
tenni mindent, mit a lelkiismeret szava e magasztos 
ügyben nekünk dictál, és mit gyenge vállaink az adott 
mostoha körülmények között megbírnak. 

Ily kis körű, világra nem szóló törekvéstől vezérel-
tetve jött össze e hó l- jén Tápió-Sz.-Mártonban a pest-
megyei ev. esperesség egyik iskolaköre, a kecskeméti is-
kolajárás, tartván itt tanügyi értekezletét. 

Elnök F r e n y ó A n d r á s körlelkész megnyitván az 
értekezletet, melyben a két ceglédi, a t.-szelei, a farmosi, 
a tápió-sz.-mártoni s vendégként az albertii tanítók, ugy 
szintén a ceglédi és szentmártoni lelkészek vettek részt, 
jegyzőül felkéré K u s z J á n o s ceglédi tanítót. 

Tekintve a kör tagjainak számszerinti kicsinységét, 
felmerült azon indítvány, vajha a pestmegyei ev. espe-
resség kezdeményezne egy pestmegyei ev. tanitói érte-
kezletet, mely hivatva lenne együttes erővel a közneve-
lés általános ugy, mint esperességi különös érdekeit ápolni 
és virágzásra juttatni. 

E szép indítványnak azonban sok a kiviteli nehéz-
sége mind a topographiai helyzet, mind a költségek ki ál-
tal való viselése, mind az egyetemes értekezlet központjai-
nak megállapítása tekintetéből. 

Mindazáltal az esperességi tanitói értekezlet ügye 
az esperesség figyelmébe fog ajánltatni, s azalatt mig az 
netalán testet öltend magára, határoztatott, hogy az érte-
kezlet jegyzőkönyve és a körnek a mult iskolaévet leiró 
statistikai kimutatása a többi 4 iskolakör értekezleteivel 
közöltessék, elvárva, hogy azok velünk készek lesznek 
csereviszonyba lépni, hogy igy eleve a szellemi kötelék 
fűzze össze a különvált tagokat. 

A korbeli értekezletre nézve pedig határoztatott, 
hogy azok vándorolva, évenkint más-más iskola vizsgája 
alkalmával fognak megtartatni s hogy ugyanakkor a meg-
figyelt vizsga behatóan fog megbíráltatni. 

Ezek után a mult jegyzőkönyv nyomán értekeztek 
a jelenlévők a b i b l i a i t ö r t é n e t e k tanításáról, mely 
azonban a népiskolai vallástanítás rendszere feletti vitává 
nőtte ki magát. S e részben örvendetes egyértelműséggel 
állapodtunk meg a következőkben. 

Az 1—4-ik osztályig csupán a bibliai történetek, 
az annak folytatását^képező népszerű egyház- ós reformatió 
története képezzék a tananyagot, belefűzve mindig az 
erkölcstant, s csak az V. és YI. osztályban tanittassék a 
káté vagyis a hittan. A bibliai történetek tanításához 
Bánhegyi kézikönyve jelöltetett ki vezérfonalul. Az egy-
ház és reformatió történetére pedig jövő évi május l- ig 
K o v á c s i c s G y u l a szelei tanitó készitend vezérfona-
lat, mely mondott határnap előtt Kusz János és Udvardy 
Károly ceglédi tanítóknak fog bírálat végett kiadatni s 



május elején a bírálattal együtt köröztetni. A jövő évi 
conferentia feladata pedig leend a munka elfogadása ós 
annak kinyomatása feletti határozás. 

A mult értekezlet jegyzőkönyve szerint megujitta-
tott azon intézkedés, hogy a korbeli tanitók közöljék egy-
mással szak-könyveiket, mely szerint gyakorlati módon 
juthatnak netalán előttük ismeretlen szakiratok isme-
retéhez. 

A mult értekezlet bemutatá B r o c k I s t v á n , volt 
szentmártoni tanitó leckerendét, mint a törvény szelle-
mének leginkább megfelelőt. Miután e leckerend az ujabb 
tagok előtt még ismeretlen, de különben sincs még meg-
bírálva: ezen leckerend megbirálása jövő értekezleti 
tárgyul tüzetett ki, s felkérettek a tanitók, hogy netalán 
módosításaikkal átalakított leckerendeiket a jövő értekez-
letre elhozzák. 

Mint uj tárgy vita alá vétetett a s z a v a l a t o k 
ügye. Inditványozá ugyanis e sorok írója, hogy ne köz-
vetlen a vizsgák előtt, de a tanév folyamában tanultassa-
nak be irodalmi becscsel bíró költemények, csatoltassanak 
hozzá rövidke jegyzetek azok írójáról stb., hogy így a 
gyermekek némileg megismerkedjenek a nemzeti iroda-
lommal, képezzék magukat az előadásban s aesthetikai 
érzésök fejlesztessók. 

Az értekezlet kedvvel szólott e tárgyhoz, s külö-
nösen Udvardy Károly adá elő, hogy hetenkint egy 
félórában megmagyarázott s hangsulyozási oktatással 
kísért költeményeket adott fel tanítványainak tetszés 
szerinti be vagy be nem tanulásra, s alkalmilag felma-
radt szabad időben kedvezmény képen felhivá a tanuló-
kat, hogy ki fog szavalni? s örömmel tapasztalá, hogy 
nem rendelkezett elég idővel a jelentkezők kihallgatására, 
kik pedig szépen képezték magukat az előadásban. 

Ezen előadás tetszést nyervén, elhatároztatott, hogy 
Udvardy módszere kővettessék. 

Végre miután a felekezeti tanítókat érdekli az espe-
rességi gyűlések működése is, felkéretett a körlelkósz, hogy 
az esperességi jegyzőkönyvet a kör tanítóival közölje. 

Sok más gyakorlati eszme cserélése után az érte-
kezlet feloszlott — a viszontlátásig. 

L á n g A d o l f . 

. B E L F Ö L 1). 

A szepesi X I I I városi esperesség közgyűlése. 

Ez évi közgyűlésünket Sztrázsán jun. hó 30-dikán 
tartottuk meg. Topperzer Zsigmond felügyelő megbete-
gedvén, a coordinátió értelmében Husz Dávid korelnök-
nek neveztetett ki, mire Kalchbrenner Károly főesperes a 
gyűlést következő tartalmú beszéddel nyitotta meg: 

A legújabb időben élénk harccal találkozunk az 
önálló állam ós az ultramontanismus között, különösen 
Helvétiában és Németországban. De ezen harc okvetlenül 

minden más országban is ki fog fejlődni, mert az államok 
nem fogják soká elismerhetni a pápa azon állítását, mi-
szerint ő minden igazságnak és hatalomnak kútforrása. 
A protestantismus mezején is sokféle súrlódások keletkez-
tek a haladó, szabad tudomány hívei, és a változatlan 
dogma barátjai között. Nálunk ezen ellenek az egyházi 
lapokban csak a vitatkozás és eszmecsere stádiumában 
állanak, és a szellemek ily összeütközése csak üdvös le-
het az igazság fejlesztésére, mint Luther mondá : „Lasset 
die Geister auf einander platzen, dann wird's Fuukeu 
geben." — Áttérvén az egyes községek állapotai jellem-
zésére, főesperesünk következőket emiitette fel. Egyházi 
épületek kijavítására 2468 frt adatott ki, Durandon és 
Bélán a lelkészek, Ruszkinócon a tanitó fizetése javíttatott, 
az iglói egyházban 843 frt nyugdíjra, 200 frt pedig tan-
eszközökre adatott ki. Adományokat és alapítványokat 
nyertek: Igló a város részéről 2600, Olaszi 800, Poprád 
800, Sztrázsa 500, Felka 600 és Béla községi iskola 
épületére 8000 frtot a magas kormány részéről. Tűz ellen 
minden épületeink biztosítva vannak, sőt tekintve a drá-
gasági viszonyokat, több község a biztosított összeget, 
p. o. Igló 8000 írtról 19000 forintra felemelte. Irodalmi 
tevékenységet tanúsítottak: Tavassy, Wünschendorfer, 
Emericy, Weber és Bánhegyi. 

Főesperesünk ezen végig érdekkel hallgatott meg-
nyitó beszéde után átmentünk az egyes tárgyakra. 

Az esperességi gyámintézetben 182 frt 38 kr. gyűj-
tetett, mely összeg harmadával, a fennálló szabályok ér-
telmében , a mlyamodó egyházak: Majerka, Szmizsán, 
Filitz és a német Gusztáv Adolf-egylet segélyeztettek. Az 
iglói fiókegylet az említett összegen kivül maga 84 fo-
rintot gyűjtött. Az esperességi gyámintézet hátraléka 242 
forint ós 25 krral az iglói takarékpénztárban 7 percenttel 
tőkésítve van. 

A mult kerületi gyűlés azon határozata, miszerint a 
népiskola tanitói között a gyámintézet javára minden hó-
napban egyszer krajcáros gyűjtés rendeztessék, még 
nem mindenütt vétetett foganatba. A reformátió offerto-
riuma a kerületi pénztár részére 44 frt és 80 krt hozott, 
a kerületi tanítóképezde számára rendezett offertorium 
azonban csak 38 frt és 24 krt jövedelmezett, mely összeg 
beküldetni határoztatott ugyan, de azon hozzáadással, hogy 
az esperesség még most is ragaszkodik mult évi véle-
ményéhez, miszerint a nem életképes tanítóképezde felosz-
latandó, a reá szánt pénzek tőkásitendők, és különösen 
azon 5000 forint, melyet kerületünk szegény egyházak 
felsegélésére a kormánytól nyer, rendeltetésének megfe-
lelőleg kiosztandó. 

A kerületi adót 553 frttal esperességünk ez évben 
is pontosan befizette. 

Az esperességi számadások az állandó bizottság által 
megvizsgáltatván, rendben találtattak. A tőke, mely ez 
évben 140 frt. és 71 és fél krral növekedett, 2042 írtból 
áll. Nyugdíjintézetünk azonban 7095 frtot és 55 krt 
mutatott ki. Jelenleg 3 papi özvegy ós 1 agglelkész se-
gélyeztetik évenkint 80—80 frttal. 



Iskolaügyünk mult évben is haladásnak indult; a 
taneszközök szaporodtak, a méterrendszer tekintetbe vé-
tetett, és nem csak a fiúk, de a leányok is részben tor-
nászati gyakorlatokban részesültek. A népiskola tovább 
fejlesztése céljából a rajzolás, az ütemirás és a honisme a 
geographiai oktatás előtt, minden tanintézet számára el-
rendeltetett. Hasonlólag ajánltatnak : az ifjúsági könyvtá-
rak, számolási gépek különösen a tanuló kezébe, Mauers-
bergtől Glaucbauban, darabja csak 24 krajcárba kerül. 
A méterrendszer helyes felfogása tekintetéből felemlitte-
t e t t : „Szemléleti gyűjtemény a méterrendszer megismer-
tetésére, ismertetve Vajdafy Ernő által, ára 4 frt. 50 kr., 
szöveg 10 kr., kapható Calderoni és társánál Budapesten. 
Az esperességi népiskolák taneszközei nyilvántartása céljá-
ból egy leltár készitése és egyforma vizsgálati tábláza-
tok nyomatása elrendeltetett. A kirándulások a tanulók-
kal a szabad természetbe, a tanitók figyelmébe ajánl-
tatnak. 

A mult évi kerületi gyűlésnek a papi ós tanitói fizetés 
felemelése céljából hozott határozatát esperességünk sé-
relmesnek és célhoz nem vezetőnek találja. Az egyes 
községek ősjogaihoz és az autonomiához tartozott minded-
dig szabad önelhatározásból és saját viszonyainak számba 
vételével felemelni hivatalnokai fizetését. Miért is az es-
peresség nem küld ki egyéneket, hogy az egyes közsé-
gekben a nevezett kerületi határozatot foganatba vegyék, 
hanem a hivek buzgóságától elváratik, miszerint autonom 
jogukkal élvén, maguk fogják felemelni a papi és tanitói 
fizetést, annál is inkább, mert több község már e tekin-
tetben jó példával jár elől. A protestantismust nagygyá tette 
és fentartotta nem a kényszer, hanem a hívek szeretete, 
buzgósága és lelkesülése. Est Deus in nobis, agitante 
calescimus illo. 

A kerületi gyűlés jul. 30-kán Miskolcon fog meg-
tartatni, hova az esperességi követek is kiküldettek. 

Az eperjesi theologiai intézetre nézve határozatba 
ment, miszerint nem kockáztatandó annak további fentar-
tása, mivel ezen évben is csak 3—4 tanuló jelentkezett. 
A theologiára fordított kerületi pénzek tőkésitendők 
lesznek. 

Az egyetemes gyűlés jegyzőjének megválasztatása 
tekintetében a községek ezen jogról önként visszalépvén, 
azt a nevezett gyűlésre átruházzák. 

Szőnyegre került a kerületi bizottság azon indít-
ványa, mely szerint a n.-rőcei gymnasium panslavistikus 
túlkapásai miatt feloszlatandó volna. Az esperesség hatá-
rozottan roszalja az intézetben tapasztalt s a közös haza 
ellen táplált ellenszenvet, közönyösséget, és azt hiszi, mi-
szerint méltatlan a kerület szellemi és anyagi támogatá-
sára ily gymnasium, melynek tanárai és tanulói hazafiúi 
kötelességökről ennyire megfeledkezni tudnak. A mennyi-
ben ezen tanintézet az 1868-ban hozott, s a nemzetiségek 
jogait, határait körülíró törvényt megsértette, az állam-
nak jogában és kötelességében is áll a vétkest feleletre 
vonni, mert a prot. egyház teljességgel nem akar államot 
képezni az államban. 

Esperességünk jövő közgyűlése Zsákócon fog tar-
tatni, hol az autonom jogok, és a haladás szellemére 
támaszkodva megint tanácskozandunk egyházi és iskolai 
kérdések felett, és az igazság és szabadság értelmében 
hozandunk határozatokat, méltók akarván lenni ezentúl 
is Lecky nyilatkozatára: *) „Nach der Vorstellung des 
protestantischen Rationalismus ist das Christenthum dazu 
bestimmt, die sittliche Entwickelung der Menschheit zu 
leiten, ist eine Erkenntniss, die sich immer veredeln u. 
verkláren sollte, sobald der menschliche Geist in neue 
Entwickelungsstufen tritt und fáhig wird, den Glanz eines 
wolkenfreieren Lichtes zu ertragen." 

WEBER SAMU. 

P a l á g y , 1874. junius 21. 

A z u n g i r e f . e g y h . - m e g y e l e l k é s z i é r -
t e k e z l e t e jun. 7-én tartatott K.-Dobronyban. Elnök 
Kovács Károly ur megnyitó beszédében áttekintvén azon 
nagy fontosságú eseményeket, melyek a nópek butaságá-
ból és elnyomásából táplálkozó szörny, a hierarchia meg-
döntése tekintetében hazánkon kivül történtek: figye-
lembe hozta azon éles küzdelmet és visszahatást, mely 
annak a világot átölelő polyp-tagjait galvani rángatód-
zásban tartja, s mely hazánkat sem hagyta érintetlenül. 
Megemlékezik azon álságról, mely „szabad egyház a sza-
bad államban" jelszó alatt az ultramontanismus részére 
egyengeti az utat, alkotmányos szabadságot és jólétet 
hirdetve — mind közelebb visz a végelszegónyedéshez, 
melynek nincs hite, erkölcse, meggyőződése. Megemlíti 
a corruptiót, mely fényűzés terjesztése, hirtelen gazda-
godás, kiváltságositott alkalmi hivatalok, címek oszto-
gatása által már az iskolák falai közé is bevitetett, 
megmételyezte a fiatal nemzedéket, megrontotta a nemzet 
önérzetét, s ezek helyett elterjesztette a servili/must. 
Nem mellőzte figyelmét a tudományok nagy mérvű hala-
dása, mely az előítéletek és ábrándok egész légióját el-
párologtatta, reámutatva a mindezen tényezők folytán 
beállott tájékozatlanság, kétkedés, közöny és szükkeblü-
ségre, a buzgóság s átalában a valláserkölcsi élet csök-
kenésére , prot. egyházi életünket fenyegető ezen s 
ebből folyó más bajaink tárgyában eszmecserére híván 
fel a jelenlevőket — az értekezletet megnyitottnak nyíl ' 
vánitotta. 

Szürthei értekezletünkben kimondatott már, hogy 
egyletünk tárgyalásait, illetőleg működését alapszabályok-
kal nem regulázza, hanem minden ért. gyűlés megnyitása 
után, ugy az elnökség mint a tagok részéről teendő 
indítványokban esetről esetre fogja megállapítani azon 
tételeket, melyek felett azon alkalommal eszmecserét 
jól gyümölcsöző vitát kell kifejteni. Ezen megállapodás 
ellenében most alapszabályok szerkesztése indítványozta-
tok. Minthogy pedig a lelkészi működés tere az élet, 

*) Gesch. d. Aufkl. B. I. p. 130. 



azért a neki megfelelő fejlődés és fejlesztés ís gyakorlati 
természetű, bova az anyagot az élet, a más más viszonyok 
közt felmerülő esemény szolgáltatja, ez pedig szabályt 
nem fogad el, a vélemények többsége ismét abban 
találkozott: hogy azon szabá'y mellett, hogy ért. alapsza-
bályt nem írunk tovább is megmaradunk. 

Volt szó a felől is, hogy az egyh.-megye összes lel-
készei két részre szakadva, két külön helyen tartsanak 
értekezleteket, s e mellett több hathatós indok is hozatott 
fel ; de mivel az mondatott, hogy a cél egysége az 
irány egységét is követeli, s hogy működésünk mozzanatai 
nem zárkóznak el a közvélemény szemei elöl, — bizonyos 
közös felelősség terhének speculativ szempontja győzött 
s egyelőre az értekezlet a kebelbeli összes lelkészeket 
magában foglaló átaláűos marad. 

Az értekezletek látogatásának kötelezettsége már 
alapszabályok hiányában is, de különösen a tagok 
állása, jelleme és hivatási köréhez me'rten egészen morá-
lis természetű. Mire nézve elvárja a testület, bogy a tagokra 
rótt ilynemű kötelezettséggel szemben azok részéről a 
megfelelő buzgósággal találkozand, s az összejövetelek 
célját irás- vagy szóbeli értekezéseikkel előmozdítják. 

Az alapszabálynólküliség által igényelt ezen szab-
ványok megállapítása után, átment az egylet azon tételek 
megállapítására, melyek az eszmecsere tárgyait teendik, 
ilyenek: az ultramontanismus lélekölő bigottóriája, 
a materialismus hitetlensége, ós a szegénység, s mind 
azon bajok, melyek e három mérges forrásb 51 párolognak. 
Megvitatási anyagul tehát e három főtárgy és azok ki-
folyásai egymásutáni sorrendben tűzetnek ki. Ilyenek: a 
róm. egyh. papjaitól a vegyes házasságok s más inter-
confessionalis kérdésekben merészelt törvénysértések és 
zaklatások. A városokban nagy számítással szervezett 
kath. leányiskolák, melyek a díjak csekélysége s igy 
könnyebb hozzáférhetőségök miatt különös vonzó hatást 
gyakorolnak a prot. szülékre is. A főiskola végzett theo-
logus ifjainak a theologiában járatlansága, minek oka 
vagy a kor hitetlen iránya, vagy inkább a szabadtanitás, 
mint a tananyag közlésének olyan formája, mely ifjaink-
nak nem való. A népnevelés szomorú, hanyagolt állapota. 
A minek nem csak bizonysága, de eszköze is a kormány 
közelebbi intézkedése, melylyel tán a váltógazdaság min-
tájára váltóiskolázást rendel, igy a népiskolai törvények 
meg nem tartása. Átalában jó népiskolai, s különösen ezekbe 
való vallási kézikönyvek hiánya, pedig ezek készítésével 
rég megbízta a főt. egyh.~kerület a s.-pataki tanárokat. A 
szülék hanyagsága vagy képtelensége a tankönyvek meg-
szerzésében s a gyermekek iskolázásában. A helyi isk. 
tanácsok kötelességmulasztásai, s több bajok, melyek a 
jelzett három forrásra vihetők vissza, s prot. egyházunk 
életgyökerét bántják. 

Felvéve már az ultramontanismus obseurantismusra 
vezető törekvéseit, ugy találjuk, hogy midőn a józan fel-
világosodás elvei s azok győzedelme europaszerte kezdik 
oldozgatni a hierarchiai uralom nyűgeit, s midőn ezen 
életteljes szellemi mozgalom hullámai országos törvényhozá-

sunk zöld asztalánál is felmerültek, azt tapasztaljuk, hogy ez, 
t. i. a megtámadott hierarchia, létfeltételének, az obseuran-
tismus terjesztésének eszközlésére, most már nem csak ez-
redéves múltjának hatalmi nimbuszára hivatkozik többé, 
hanem hozzányúlt ahoz is, a miben mindig duskálkodott 
— a pénzhez, egyszerre liberálisnak teszi magát, a neve-
lés ügyét karolja fel, a miért eddig nem igen törte ma-
gát. Minthogy pedig ez a szép külső csak eszköze, taka-
rója a hierarchia lelki vakságot terjesztő, s ez által nagyobb 
térnyerést hajhászó törekvéseinek, mi protestánsok saját 
fennmaradásunk érdekében utasítva vagyunk arra, hogy 
körültekintők legyünk. Jól tudja az ultramontanismus azt, 
hogy a nők különös hajlammal birnak mind arm, mi az 
érzelemhez szól, nem elvont tételekben, hanem az érzékek 
közvetítésével, a külsőségek, ceremóniák és azok ha-
tása által, a melyek a képzelem segélyével szent ábrándozást 
teremtenek s igy őket bizonyos lelki kéjbe ringatják el. 
De meg azt is tudja, hogy ha ezen eszközei áital a le-
ányt megnyerte, akkor már a leendő anyát, gyermekeit, 
és a családot is biztosította magának. Ezért nem bánja a 
fiiskolákat, azok maradjanak a régiben, de szervez min 
den valamire való városban leányiskolát; mert azt is 
tudja, hogy különösen a mai divatvilágban, ak i csakbirja, 
minden anya igyekszik valamifóle divatmázt kenetni gyer-
mekére, s minthogy a közelben nincs protestáns leányis-
kola, de van katholikus, azért a prot. anya is oda viszi 
gyermekét, mert hiszen a viszonyok szerint még nem is 
sokba kerül. 

Miután mi e tényben egy hálót látunk, melylyel az 
ultramontanismus a prot. szülék leányait mint leendő 
anyákat különösen, tőlünk, egyházunktól magának szán-
dékszik elhalászni, s miután tény az, hogy nem prot. szel-
lemű nevelés még a legjobb esetben is egyházunk és val-
lásunk iránti közönyt teremt az illetőben, holott pedig 
épen időnkben szegény egyházunk hivei érdeklődésére igen 
reá szorult, sőt anélkül sohasem is virágozhatott, idején való-
nak tartjuk felhívni legközelebb a főtiszt, tiszáninneni ref. egy 
kerület kormányzó testületét, hogy ezen ügytől figyelmét ne 
vonja meg. Különösen miután az ungvári kath. leánynö-
veldében prot. szülék gyermekei, sőt lelkészleányok is vannak, 
nyújtson módot a főt. egyh.-kerület arra, hogy Ungváron 
egy 3 osztályú prot. nőnövelde állittathassék; mert kü-
lönben ugy a magyar nemzetiségnek mint a protestantis-
musnak ezen végvára magára hagyatva, néhány év alatt 
igen meggyengül, s ha nem omlik is össze egészen, de 
számban és erőben megfogyatkozand. Ezen óhajtásunknak 
és kérelmünknek pedig annál biztosabb jóreménysággel 
adunk kifejezést, mert meg vagyunk győződve, hogy ily 
intézkedés tételére a főt. egyh. kerület anyagi erővel is 
rendelkezik. Hogy rendelkezik, nem tagadható ; mert ime 
legközelebb is 30—40 ezer ft. közt szavazott meg a sáros-
pataki főiskola egy különben jó karban levő és használ-
ható részének, az ugy nevezett paradicsom sornak kiépí-
tésére. Ha Patakon egy még másfél századig is használ-
ható épület tömör falait bontják, boltozását leszedik, csak 
azért hogy a szobák magasabbak legyenek, de az épület 
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teriméje csak az előbbi' marad, és erre a luxus-kérdés 
megvalósítására rászánnak 30 ezer frtot, akkor aztán nem 
mondhatja senki, hogy a lelki templomnak, prot. egyhá-
zunk ostromlott épületének támogatására nem marad 
semmi erő. 

A némely egyházban szembetünőleg lokalizálódott 
bajok észrevételére is jutott figyelem, s feltétetett a ket-
tős kérdés: honnan van, hogy kivált némely egyházban 
annyira alászállt a vallásos buzgóság, annyira bomlik az 
egyházi élet, hogy annak elszomorító hirdetői az omla-
dozó templom és egyházi épületek? a belhivatalnokok 
iránti kötelezettség nem teljesíttetik; s miként lehetne e 
bajt orvosolni? 

Minden szépítgetés nélkül e baj oka és orvosló kö-
zege : a lelkész ós az egyházmegye. Kétségtelen tény az, 
hogy egyháza iránt melegen csak oly egyh.-tag érez, ki 
gyermek korában a vallásos nevelés által erre mintegy 
előképeztetett. De ezen előképzésre tett-e s tesz-e még ma 
is valamit a lelkész ? belép-e az iskolába, hogy tanitsa 
ott a vallást, a meggyőződés azon meleg hangján, mely-
lyel egyedül lehet a hozzávaló érzéket felkölteni, a mely 
a szivben visszhangra talál, a tájékozottságnak azon 
készletével, melylyel mint szakférfiú rendelkezik; vagy pe-
dig az ezen készlettel sok tekintetben nem biró tanitóra 
bizza egészen a vallásoktatást; vagy maga végzi-e a kon-
firmácionalis oktatást? Meggyőződésünk szerint ha egye-
lőre nem mindent, de sokat lehet orvosolni e bajon az 
által, ha a lelkész a vallásoktatást, legalább hetenkint 
pár órán maga végzi a népiskolában, a konfirmationalis 
oktatást pedig egészen saját feladatául veszi és teljesiti. 
Másrészről azonban bizonyos az is, hogy az egyh. külső 
fenntartásában és a belhivatalnokok díjazásában mutatkozó 
kötelességmulasztásnak oka az egyházmegye, a mennyiben 
ide vonatkozó sok határozatát papíron hagyja veszni, 
azoknak érvényt nem szerez. Miért is e tekintetben nagyobb 
erély kifejtésére a n. t. egyh.-megye felkóretni határozta-
tik. Ezzel kapcsolatban, miután 

Az egyes egyházakban a helyszínén elintézésre váró 
s megvizsgálandó ügyekben eljárni, s az eljárásról a n. t. 
egyh.-megyének referálni eddigelé a külön egyh.-megyei 
körök szerint u. n. állandó választmányok voltak megbízva, 
de már ezen intézménynek, a szervezése korában fennálló 
viszonyok nem felelnek meg mai nap, sőt a sikeresebb 
eljárásnak is akadályára van , a mennyiben az ál-
landó választmányi tag a helyi viszonyokkal nem lehet 
mindenkor ismerős: e miatt, de azon okból is, hogy a 
kiküldetéseknél az ifjabb prot. nemzedék is alkalmaztat-
ván, ez által egyházi ügyeink- s bajainkkal s azok inté-
zése módjával megismerkedhessek, s igy mintegy az egyház 
iránt nagyobb érdekeltségre képeztessék — az egyh.-megye 
megkéretik, hogy az állandó választmányok intézményét 
megszüntetve, a kiküldetések tárgyában intézkedni — a 

-ábbi gyakorlat szerint — az esperesi hivatal bizassék meg. 
^z után az elnökség elismerését fejezvén ki a tagok 

iránt, az értekezletet feloszlatá, mire a helybeli 
^kab István ur vendégszerető házánál és asz-

tala mellett, a zamatos magyaros lakománál a felvillanyo-
zott kedély hullámzásának nyilt meg a tér, hol a helyi 
lelkész ur szakértő vezetése alatt álló énekkar közre-
működött. 

S z a b ó E n d r e , 
ért. jegyző. 

Külföldi egyház és iskola. 

A skót theol. tanintézetek. 

(Vége.) 

Hanem ezekre az egyház igy felelhet: „Mi meg va-
gyunk velük addig elégedve, mig ők is velünk elégedettek." 
Ha ez állana, akkor több mondanivalónk nem lenne. De 
a valóságban az egyház csakugyan nincs megelégedve a 
papsággal. Akkor tehát annak szükségeit épen ugy szivén 
kell hordania, mint a saját maga ügyét. Ma, a mint 
a dolgok állanak, nem lehet másfólekópen megakadályozni, 
hogy a tanulók, midőn átlépték a theol. intézetek kü-
szöbét, vagy a papok, kik miután azt elvégezték, s az 
életbe kiléptek, figyelmüket más dolgokra ne irányozzák, 
mint a nagyobb mérvű dotatio által. Ők nem arra vannak 
hivatva, hogy az isteni igazság fáklyáját elaludni hagyják, 
s nemzedékről nemzedékre igy adják át örökségül. Ezért 
a felelősség az egyházat illeti ; annak kell minden szük-
ségen segiteni. Azért az egyháznak a papságot jobban 
kell fizetni, mint jelenben, ós segélyt kell nyújtania azok-
nak, kiktől megkivánja, hogy a magasabb nevelést ugy 
elsajátítsák, hogy azt később pénzzel eléggé megjutal-
mazni ne lehessen. 

Ez ellen valaki azt vethetné, hogy igy a tanulók 
függetlensége veszélyeztetve lenne, s mintegy elemozsia-
szerü segélyben részesittetnének, mi rájuk rosz hatással 
lenne. Ezen ellenvetés nem volna alapos. Mert a theolo-
gusok segélyzésében sincs több alamizsnaadás, mint ab-
ban, mikor a papság helyzetének javítása forog kér-
désben. Itt a segélyzés alatt több alapot értünk a 
jelenlegieknél. Igenis, épen az alapítványok alamizsnák, 
melyek valamint a múltban nem veszélyeztették a 
szabadságot, ugy a jelenben sem. Máskülönben is 
mindenütt, mindenféle nevelés többé-kevésbbé ily támoga-
tásban részesül; mi ha megszűnnék, azaz az ország, tes-
tületek, egyesek nem gondoskodnának saját maguk érdeké-
ben annak szükségeiről: minden magasabb nevelés meg 
lenne semmisítve. Ennélfogva csak általánosan elismert s 
bevallott nézetnek adunk kifejezést, midőn az egyházakat 
nagyobb és több segélyadásra szólítjuk fel, azok részére, 
kik a papságra készülnek. 

4. A t a n á r o k f i z e t é s e i . A skót egyhá-
zak egyetemes bizottságának jelentésében elég adatok 
ós részletek vannak felsorolva a tanárok jövedelmeit 
illetőleg. Itt láthatni, hogy a tanulók kevesbedésóvel csök-
kent a tanárok jövedelme is, ugy hogy ez 10—15 szá-
zalékkal lett kisebb. A tanárok évi tiszta jövedelmét mint-



egy 300 font sterlingre (3000 frt. o. é.) lehet tenni, mi, 
tekintve az amerikai néhol kétennyi, de sőt néhol kéteny-
nyinél is több jövedelemmel szemben, szerfelett kevés; 
ebből kell gondoskodni a professornak magáról és család-
járól az oly költséges városokban, a hol mindig laknia kell. 

De erre valaki azt felelheti, hogy a theol professor 
hivatala évenként csak öt hóra terjed (Skóciában) s a többi 
időn keresztül még dolgozhatik mellékesen jövedelme 
szaporítása végett. Ezen ellenvetés maga magát cá-
folja meg. Mert épen az üres idő az, mely legalkalma-
sabb arra nézve, hogy a tanár kutasson és vizsgálódjék 
azon kérdések körül, melyek tisztázásában az egyház oly 
nagy szükséget szenved ; hogy egészen azon theol. müvek 
termékeire szentelje magát, melyek hiányaira oly sokan 
és méltán panaszkodnak. 

Egyébiránt a befolyó adományok- és alapítványok-
ról nem lehetne panaszkodni. A baj csak a rosz elhelye-
zésben és gondoskodásban rejlik, mi leginkább ki íog 
tűnni akkor, ha egy kis összehasonlítást teszünk a theo-
logiákra forditott összegek, és azon összegek közt, melyek 
más célokra, pl. a művészetre áldoztattak. Álljon az ösz-
szehasonlitás 1858-tól kezdve : 

Művészet. Theologia. 
Szt.-Andreuw-ben 15,650 L. 3525 L. 
Aberdeen-ben 12,486 L. 1000 L. 
Glasgow-bau 40,000 L. 3200 L. 
Edinburg-ban 30,000 L. 6900 L. 

98,136 L. 14.625 L. 
Csak ezen kis kimutatásból is látható, hogy az egy-

házra, illetőleg ennek intézményére nem fordittatik oly 
nagy gond, mint egyébre. Pedig a kerületi egyház theolo-
giai intézetei, legyenek azok nemzeti egyetemmel össze-
kötve, vagy privátjellegüek, általában különös érdeklődés 
tárgyai kellenének hogy legyenek. Ily célú intézetek 
iránt az egyház minden értelmes tagjának közfigye-
lemmel kellene lenni ; azok fejlődését szivén hor-
dozni ; azok tanítása, szelleme, működésük összhangja stb. 
iránt a legnagyobb gonddal lenni; szolgálatait háládato-
san elismerni, szükségein jótékonyan segíteni. Ez esetben 
szükségtelen mondani, hogy minő eredmények hárulnának 
mind a tanárokra, mind a tanulókra. 

5. A t a n f o l y a m . A skót theol. tanintézetek-
ben a mutatkozó szükségekhez mérten a tanfolyam beren-
dezése sem kielégítő. E tekintetben is az uniált presbyteri 
egyházakban sokkal jobban van, mint a szabad egy-
házakban, hol sok egyébnek kellene az idő kívánal-
maihoz alkalmaztatni. Némely egyházban három, más ik-
ban négy éven keresztül csak 5—5 hónapig tart az előadási 
évfolyam, mely ha még meg nem rövidíttetnék, vagy a 
leglelkiismeretesebben vétetnék is, akkor sem volna elég-
séges, hogy a tanuló ezen idő alatt a nehéz feladatra el-
készüljön, és a kiszabott tárgyak mestere legyen, mielőtt 
az intézetet elhagyja, s a papi teendők azon terére lép, 
melyek rendesen kevés időt hagynak fel a további tanul-
mányra. A másnemű teendők miatt is a tanuló gondolatai 
különbözőleg igénybe vannak véve. Ezért ha a papságra 

előkészítő idő 15- vagy 20 hóra reducálva, az oly hosszú 
szünetek által oly távoli időszakaszokra osztatik : nem 
csuda, ha egyik szakasztól a másik megkezdéseig nagyobb 
részint feledékenységbe megy a tanulás. Láttuk, hogy az 
Egyesült-Államokban a tfceol. tanfolyam a skóciaihoz ha-
sonlítva sokkal hosszabb; ott 5 hó helyett rendesen 7—8, 
van évenként kiszabva, és nem egymás folytában tart, 
hanem kisebb-nagyobb szüneteléssel, ott a leghosszabb szü-
net is igen rövid a sok kínálkozó kísérlet megtevésére, me-
lyekkel elméletileg a tanfolyamon foglalkozik. Ha ide szá-
mítjuk még azon különös gondoskodást, melylyel ott a tanulók 
szükségei fedeztetnek, és azon általános érdeket, melylyel 
az egyházak theol. intézeteik iránt viseltetnek : könnyen át-
látható lesz, mikép ott a tanfolyam előmenetel nélkül nem 
is gondolható. 

Ezután dr. William ur terjedelmes leírásokban több 
nemű újításokat és intézkedéseket kiván behozatni, me-í 
lyeknek bő tárgyalását csak a következőkben foglalom 
össze. Mindenekelőtt kívánja, hogy az ars-classisokban 
előkészítő 7—8 évi folyam rövidíttessék 2—2% évre, mint 
szintén a theologiai 3—4 évi folyam 2—21/2 évre; de minde-
nütt a nyári szakaszok behozatalával, mint a hogy ez sok he-
lyütt van. Az évfolyamok ezen megrövidítését s illetőleg össze-
vonását indokolja azzal, hogy oly hosszú próbaidőre nem 
igen van kedvük az ifjaknak magukat alávetni akkor, 
midőn látják, hogy az élet más pályáin könnyebben s 
hamarább haladhatnak előre, a miért hajlandóbbak azokra 
lépni, s lemondani a papi hivatal gondolatáról, melyet 
pedig más alapokon tán sokkal magasabbra becsülnének 
másfelől ez által a tanulókra most nehezedett teher meg-
könnyebbülne ; valamint azon hátramaradás is, melyet 
most a hivatásához nem tartozó tárgyak miatt szenved, 
elhárulna. Célszerű intézkedésnek tartaná továbbá a tanerők 
szaporítását, különösen pedig a németországi privat-do-
censek, vagy az amerikai lectori intézmény behozatalát. 
De ezen emiitett intézkedések nem különíthetők el egyik 
a másikától. Mindenik egy főpontban culminál: több 
szabadságot adnak a tanulónak mint jelenben. Erre 
van szükségük s nem litentiára. Több gondnak, több esz-
köznek kell lenni az individuális érzék kifejtésére, hatá-
ozottabb célnak az individuális talentum gyarapítására, 

mint a minőket a mai rendszer felmutathat. 
„Ezek természetesen, főleg a theol. professorok ré-

széről egy kevéssel több áldozattal járnának , de ha ezek 
meg lesznek győződve, hogy az egyházak rájuk és mü-
veikre nagyobb gondot fordítanak az eddiginél: kétségkí-
vül nem lesz okunk az ellenkezőt gondolni; ők a maguk 
részéről semmi áldozattól sem fognak visszariadni. 

* 
* * 

A mennyire terünk engedte, rövid, de hű képet 
igyekeztünk adni a skót theol. tanintézetekről is, melyek 
leírásánál a szorosan helyi körülményeket tárgyaló dolgo-
kon kivül, kimaradtak azon részletek is, melyek az amerikai 
Egyesült-Államok theol. seminariumainak ismertetése al-
kalmával már előfordultak, s melyeknek újból való felem-
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litése ismétlés lett volna részünkről. Jeleü cikkünkben 
leginkább a skót theologiák hiányai voltak felsorolva, 
hogy kitűnjék ezeknek különbözősége az ameriakaikétol, 
melyeknek ismertetésénél bő alkalmunk volt látni, hogy 
a7. amerikai Egyesült-Államok különböző felekezeteinél 
mily nagy és eredménydus az érdekeltség theol. semina-
riumaik irányában. Vajha mi nálunk is az a szellem éb-
resztetnék fel! Nem lehet fontosabb óhajunk, mint az, 
hogy hazai theol. intézeteink a legnagyobb nimbussal 
birjanak. Képességben, tanulásban, mindennemű tudomány 
elsajátításában, keresztyén jellemben, nemes magaviselet-
ben minden mások felett kitűnjenek. A keresztyénség „a 
föld sava és a világ világossága," de oly só, mely könnyen 
elolvadhat, oly világosság, mely könnyen kialudhat, ha 
mindkettőt a maga helyén és módon nem alkalmazzuk. A 
papság csak akkor lesz a keresztyénségnek hü képvise-
lője, ha hivatásához hü marad. S akkor támadhatnak 
gyanakodások, keletkezhetnek előitéletek, jöhetnek meg-
bántások: mindezek önként meg fognak semmisülni — 
m e r t s z i l á r d a l a p o k o n , s z i l á r d é p ü l e t e k 
á l l a n a k . 

B e n k e I s t v á n . 
theol. ^andiáatas. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A főváros öt népiskolai igazgató-tanitói állomásra 

nyitott pályázatot, s folyamodni e hó 29-ikóig lehet; a 
fizetés 1000 forint, lakás, vagy 300 frt lakdij, a tandijak-
ból három száztóli, s 160 frt. irodai átalány. 

* A debreceni főiskola könyvtára, mely sok év 
munkája után már teljesen rendezve van, 24,451 műből 
áll, 42,817 kötetben. 

* Szebenben e hó l-jén F u s'z K á r o l y evang. 
lelkész, ki közbecstilésben álló, tudományosan képzett, s 
többek között a természettudományokban is kitűnő iár-
lasságu férfiú volt, f. hó l-jén meghalt. 

* Londonban az University-College közelebbi dij 
kiosztásánál a jogtudományi első dijat egy fiatal hölgynek 
itelték oda, ki két évvel elébb ugyanabban a collegiumban 
első rendű nemzetgazdászati dijat nyert. A második dijat 
szintén nő nyerte el, s e kettőn kivül még több nő is 
részesült kitüntetésben. 

* Nagy-Kőrös városa a napokban egy a mily 
humánus, ép oly bölcs határozatot hozott, kijelentvén, 
hogy a felvidéki tót choleraárvákból ötvenet örökbe fogad, 
és neveltetni fog. 

* A sárospataki tanév záradékát Finkei Pál és 
Józ ef tanárok gyászünnepélye képezte, Szinyei tanár em-
lékbeszédóvel. 

* Horkay bácsi, a gyermeknevelés és gyermek-
dalom terén kitűnő szolgálatokat tett férfiú, kit ez-

egy évvel a pesti protestáns árvaházba árvaatyául 
meg az igazgató bizottság, f. hó 6-án meghalt 
^ában. Egészsége a közelebbi időkben különben 

is pusztuló félben volt, s ehhez hozzájárulván ezelőtt egy hó-
val egy kellemetlen összeütközése a vezetése alatti intézet 
segédtanítójával, s ettől egyik ujján ejtetett sebe, leggon-
dosabb orvosi ápolás dacára is, véget ért a nemes ügy 
szolgálatában töltrtt élet. Temetési költségeit az irói 
segélyegylet fedezte. Koporsóját könyezve állták körül az 
általa gyengéden szeretett, s atyailag gondozott fiu s 
leány növendékei a prot. árvaintézetnek, továbbá ez iutó-
zet igazgató választmányának több tagja, valamint az iro-
dalom féi fiai közül a boldogultnak több tisztelője. 

*„Nincs nap öngyilkossági hír — nélkül irja a F. 
L. — Vasárnap éjfélkor a lánchidról ugrott a Dunába egy 
húsz éves ifju. Eperjesen meg egy tizennégy éves tanuló vé-
gezte ki magát abbeli szégyenletében, hogy atyja pénzes 
kártyajátékon kapta s a játékhelyről elvitte. Tehát rös-
telte a dolgot játszótársai előtt s e miatt nem kívánt 
tovább élni. Megdöbbentő, hogy mostanában mily kis 
okok ragadnak ifjakat a legkétségbeesettebb elhatározásra 
nem törődve azzal, hogy szüleiknek mily mély gyísit, 
mily égető sebet okoznak. Mi az oka e járványnyá lett élet-
megvetésnek? Részben az idegesség, mely minden kis bajt 
szörnyűnek lát, részben a hibás nevelés, mely a gyeime-
keket nem szoktatja korán a lemondani tudásra, s igy 
az első akadály, melylyel az életben találkoznak, mindjárt 
kétségbeejti őket. Az olyan szüle, ki hogy ne hallja gyer-
meke sírását, teljesíti annak minden kívánságát és követi 
szeszélyeit, megrontja annak jcvőjét. Bizonyára az ily nc-
velésmód sokat juttat az öngyilkosság örvényébe, valamint 
a testi erők kifejtésének elhanyagolása s e miatt a beteg-
ségek dúló hatása is. Például a közelébb történt szomorú 
e.-etek egyik legszomorubbikánál az öngyilkosság oka az 
volt, hogy egy hagymázos betegség leküzdhetlen búskomoly-
ságot hagyott maga után egy különben virító fiatal lány belső 
világában." Nagyon sok igazság fejlik szerintünk is ezen so-
rokbanmert bár az efféle szerencsétlen lépések eredetét több 
má«, s cgak isten által ismert okokban, körülményekben is 
lehet s kell keresnünk, de egy része lagalább e sűrűn 
előforduló végzetes tetteknek kétségkívül az említett 
okokra vihető vissza. 

* Tanodai értesítés. A szatmár németi helv. 
hitv. gymnasiumban és nőnöveldóben a f. 1873/4. isk. 
évet bezáró vizsgálatok következő rendben fognak tartatni: 
A gymnasiumban szokásos szigorlatok jul. 20—25-éig 
bezárólag a rendes tanórákon. A nőnöveldóben kőzvizsgá-
lat jul. 25-én d. e. 9—12, d. u. 4—7 óráig a rendes tantár-
gyakból. jul. 26-án d. u. 4—7 óráig a zene, ének és 
tornászatból A gymnasiumi közvizsgálatok jul. 27. 28. ós 29. 
d. e 7—10 és d. u. 4 - 7 óráig. Mely vizsgálatokra az in-
tézet pártfogóit, a szüléket és tanügy barátokat tisztelettel 
mpghivja Szatmárt jul. 7. 1874. A gymnasiumi és nőnö-
veldei igazgatóság. 

* A dunántuli helvét hitvallású egyházkerület 
pápai főtanodájában — az 1873/4-ik tanév 2-ik felében —• 
e következő rendben és napokon fognak tartatni a köz-
vizsgák: 1. 1874. julius 19-én a) a nagyteremben: délu-
tán 4 órakor: A képzőtársulat örömünnepe; — b) a test-



gyakorlati téren : délután 6 órakor A testgyakorlati vizsga 
lesz. 2. julius 20-án a) a középteremben : egész nap: Az 
elméleti és gyakorlati neveléstanból, s a neveléstőrténel-
mónek 1-ső feléből, az állattanból s a vegytan 2 ik feléből. 
b) akisteremben: d. e. Szentírás magyarázat-,béber régi-
ségtan-, egyházi szónoklattan-, értelmezéstan és héber-
nyelvtanból. D. u. Keresztény hittan-, általános egyházjog-, 
keresztyén polemika- hittörténet- és apologiából. c) a nagy-
teremben: egész nap: A gymn. V-ik osztályé.3. julius 
21 én a) a kőzépteremben: d. e. Menyiségtanból. b) a 
kisteremben: d. e. 1. Törvénykezési eljárásból. 2. Peres-
ügyeken kivüli eljárásból. 3. Büntetőjog és bűnvádi eljárás-
ból. D. u. Theologiai encyklopaedia-, egyháztörténet-, új-
szövetségbe bevezetés-, keresztyén symbolika-, c) papigond- és 
katechetikából, liturgika-, a nagyteremben : egész nap: A 
gymn. Vl-ik osztályé. 4. julius 22-én a) a középteremben : 
d. e. Az európai államok, különösen Ausztria és Magyarország 
statisztikájából. D. u. Világtörténelemből, b) akis teremben: 
egész nap: Alkotmányi, igazságügyi, rendészeti politikából; 
észjog- szépmütan- s vallás észtanból, cj a nagyteremben: 
egész nap: A gymn. lY-d. osztályé. 5. julius 23 án a) a 
középteremben: egész nap: A latin és hellen irodalom-
ból. b) a kisteremben : egész nap: Római- és bányajogból. 
c) a nagyteremben: A gymn. 111-dik osztályé. 6. ju-
lius 24-én a) a középteremben: egész nap: Magyar 
irodalom története- s gondolat- és lélektanból, b) a nagy-
teremben: egész nap: A gymn. 11-d. osztályé. 7. julius 25 én 
a) a középteremben : d. e. Német irodalomból. D. u. Ujabb 
éö hajdankori egyháztörténetből, b) a nagyteremben egész 
nap: A gymn. I-ső osztályé. Az Írásbeli érettségi vizsgák 
julius 18, 19-én, a szóbeliek pedig 27 —31-én fognak 
tartatni. Ezen vizsgákra szives tisztelettel meghívja tanin-
tézetünk elöljáróit, pártfogóit és barátait Pápán junius 
19-én 1874. Az i g a z g a t ó s á g . 

* A nagykörösi reform, tanitóképezdében az 
1873/4-ik iskolai évet bezáró vizsgák következő rend-
del fognak megtartatni: Julius 6-án d. e. 8 órától a gya-
korló iskola vizsgája a lyceumi díszteremben. Julius 12-én 
d. e. 9 órától az 1. II. III-ad évesek tornázási vizsgája 
a lyc. tornatéren. Julius 27-én d. e. 9-óratól a III-ad 
évesek vizsgája a képezdei helyiségben. Julius 27-én d. 
u. 4 órától az I. évesek elméleti, s az I, II. III-ad éve-
sek gyakorlati kertészet és gazdasági vizsgája ugyan-
ott. Julius 28-án d, e. 9 órától a II od évesek vizsgája 
u. o. Julius 28 án d. u. 4 órától az I. II. III. évesek fes-
tészet, rajz, szépírás és tornatanitási módszertanból való 
vizsgája u. o. Julius 29-én d. e. 9 órától az I. évesek 
vizsgája u. o. 29-én d. u. 4 órától az I. II. III. évesek 
ének és zenevizsgája u. o. Az igazgatóság. 

IRODALOM. 
* Boross Mihály válogatott kisebb munkái három 

kötetben a Franklin-társulat kiadásában megjelentek. Az 
1-eő kötet tartalma: Egy nyomorék története. A kis 

kertészek. Az ujabbkori Jób. A 2-diké: A falu birája. A 
fölfedezett ékszer. Mártha. A 3-dikó: Magyar Ferenc; 
népies irányregény értelmes földmivesek számára. A három 
vaskos kötet ára csak 1 frt. 50 kr. Nagy szolgálatot tett 
a Franklin-társulat az irodalomnak, midőn e valóban ki-
tűnő, mondhatjuk: irodalmunkban páratlan, de a for-
galomból már teljesen kiment népies iratokat a közönség 
számára ismét hozzáférhető ké tette. Főleg a lelkész és 
tauitó uraken van most a sor az iratokat terjeszteui, s 
reméljük is, hogy terjeszteni fogják. A vállalat keletétől 
függ, hogy folytassa-e ezt a társulat vagy sem. Annyi 
bizonyos, hogy Borossnak még leggyöngébb munkája is 
különb, mint sok más nagy pipáju kevés dohányu népirónak 
még ugy elhíresztelt iratai; s igy kár volna, ha ama 
munkák közül csak egy is eltemetve maradna a közönség 
részvétlensége s az iró túlságos szerénysége miatt. 

* A F r a n k l i n t á r su la t kiadásában megjelentek 
továbbá: F á y A n d r á s eredeti meséi és aphorismái. 
Két kötet. Negyedik kiadás. A „Kis Nemzeti Muzeum" 
cimü vállalat 25. és 26. kötete. Ára egy-egy kötetnek 50 
kr. -— P o l i t i k a i d i v a t o k . Regény. Irta Jókai Mór. 
Második, népszerű kiadás Három kötetben. Ára 2 frt. 40 
kr. — A n a g v N a p o l e o n c s á s z á r t ö r t é n e t e . 
Irta Áldor Imre. A magyar nép és ifjúságnak szánt 
történelmi könyvtár 4-dik füzete. Ára 40 kr. — N é m e t -
m a g y a r p ó t - s z ó t á r a „Német és magyar szótár"-hoz. 
Irta Dr. Ballagi Mór, tanár. Ára 1 frt. E munka az 
eddigi német-magyar szétárirodalom kiegészítése akar lenni 
több tekintetben: 1. amennyiben Ballagi német-magyar 
szótárának utolsó átdolgozása óta (1862) kifejlett szak-
irodalmak, mint a hadi, kereskedelmi, vasúti, erdészeti, 
tornászati stb., egy csomó uj műszót hoztak forgalomba ; 
2. amennyiben régóta létező nyelvkincsünk számos kifeje-
zései, átvitelei, szóját ásai és közmondásai szótárilag fel-
használva nem voltak; s 3. amennyiben a régibb szótá-
rakban fölvett anyag hibásan volt felhasználva s a német 
kifejezés annak nem egészen megfelelő magyar szóval lett 
kifejezve. Ezeknél fogva jelen pót-szótár csaknem nélkü-
lözhetlen mindazoknak, akik Ballagi nagy német-magyar 
szótárát már birják. 

* Rátl i Mór kiadásában ujabban megjelentek: 
G ö t h e é l e t e : Irta Lewes György Henrik. A m. t. 
akadémia megbízásából fordította Szász Károly. IV. füzet. 
Egy-egy füzet ára 1 frt. — A r ó m a i a k t ö r t é n e t e . 
Irta Mommsen Tivadar. Az 5-dik kiadás után a m. t. 
akad. megbízásából fordította Toldy István. III. füzet. Egy-
egy füzet ára 1 frt. — B. E ö t v ö s J ó z s e f beszédei. I. 
füzet. Ára 1 frt. — Ma g y a r o r s z á g 1514-ben. Regény. 
Irta B. Eötvös József. Két kötet. A „Magyar nemzet ju-
tányos családi könyvtára" cimü vállalat két kötete. Ára 
3 frt. — A v e g y t a n a l a p v o n a l a i . A tudomány 
lpgujabb nézetei szerint. Irta Roscoe H. E. Az utolsó 
kiadás után fordította Dr. Lengyel Béla, egyetemi tanár. 
Szerző által engedélyezett második javított kiadás. Számos 
fametszettel. Ára 3 frt 60 kr. — Az 1874. évi országgy. 



t ö r v é n y c i k k e k . I. füzet. I—XV, törvén)cikk. Ára 
40 kr. —- A m. k. ininisterium re n d e l e t e i n e k 
g y ű j t e m é n y e . 1874. évi folyam. Második füzet. Ára 
40 kr. — 1874. XI. t ö r v é n y c i k k a belvizek leve-
zetése körüli eljárásról. Ára 20 kr. 

* A vasmegyei régészeti-egylet második évi 
jelentése, Lipp Vilmos tanár és egyleti titkár szerkesztése 
alatt megjelent. Tartalma: Közép- és újkori érmek. L i p p 
V i l m o s . Megalith, vagyis őskori kőemlékek és sírhal-
mok. Néhány szó a bronzkorról. Fölirattanulmányok. Kő-
szeg ráros történelme az alkotmányos és vallási villongások 
korszakában. C h e m e l K á l m á n . A vasmegyei régészeti 
egylet római fölirattára. Egyleti ügyek: titkári, pénztár-
noki jelentések, tagok névsora stb. A jelentésekből öröm-
mel győződtünk meg az egylet gyarapodásáról. 

* A felsömagyarországi muzeum-egylet is 
kiadta, Károly Gy. Hugó tanár és egyleti titkár szerkesztése 
alatt, első évkönyvét. Két cikk van benne; az egyik 
Myskovszky Victortól a régi agyagmüvek, m&jolica, fajence 
és porcellán különféle nemeiről; a másik Károly Gy. 
Hugótól tanulmány Vida József, ezen elhallgatott jeles 
költőnk müvei felett. E két cikk után következnek az 
egyleti jelentések. Nem állhatjuk meg, hogy ez alkalommal 
ismételve ki ne fejezzük azon óhajunkat, vajha minél több 
vidéki nagyobb városban alakulnának muzeum-egyletek. 
Ha Németországban még faluhelyeken is szükségét látják 
a' muzeumoknak, mért ne lehetne mi nálunk legalább a 
nagyobb provinciális városokban egy-egy muzeumot fen-
tartani ? 

* Szabadszállásitól, ki már több érdekes tanügyi 
röpirattal gyarapitá irodalmunkat, ismét megjelent Klökner 
Péter, székesfehérvári könyvárus kiadásában egy füzetke 
ily cim alatt: Észrevételek a II. egyetemes tanitógyülésre 
s a szervező bizottság kitűzött hat tételére. Ára 20 kr. 

* A vall. és közokt. ministernek a közoktatás 
1872. évi állapotáról szóló s az országgyűlés elé t e r 
esztett jelentése megjelent. Közelebb bővebben fogjuk is-
mertetni. 

* Az „Egyházi Reform" most megjelent 6-dik 
számának tartalma e következő : Néhány szó keresztyén 
ünnepeinkről. E g y e r d é l y i t ő l . Az uj biblia fordítás-
hoz. Az egyház és állam közti viszony Észak-Ameriká-
ban. (Vége.) S z e r e m l e i S a m u t ó l . Egyházi szemle. 
Szemelvények. 

* A Tanügy 7-dik füzete megjelent. Tartalma: A 
latin nyelv és irodalom gymnasiumainkban. B a r t al A. 
A XXI. német tanitógyülés Boroszlóban. D r . C s á s z á r 
K. Hitoktatás a népiskolában. A g e n f i középiskola 
leányok számára. Az ujabb nyelvek érdekében. Tanitó-
hiány mindenfelé. A felvidéki tót gymnasiumok. F e l -
v i d é k i . A tanitóképezdei tanárok helyzetének javitása 
ügyében. S e b a s z t h a K. Az egyesült államok oktatás-
ügye 1872-ben. M. H. A halfetime rendszer hazánkban. 
Az 1868. XXXVIII. t.-c. 4. §-ának végrehajtása. A, 

magántanári intézmény Németországban. Izraelita tanárok 
poroszegyetemeken. Protestáns theologusok Poroszországban 
Irodalom : Whitney-Jolly: Die Sprachwissenschaft. D r, 
G o l d z i h e r l . Vanicek : EtymologischesWörterbuch der 
lateinischen Sprache. B a r t a 1 A. Suter-Lederer: A mennyi-
ségtan története. M a u r i t z R. Tarnócy: A világtörténelem 
dióhéjban. M. P a p M. Grunow : Die gewerbliche Fortbil-
dungsschule. F r ö l i c h R . Vasvári: Világtörténelem. 
Bayer J. Névy: Gyakorlati irálytau. Király P. Vegyes. 

* A középt. Tanáregyl. Közlönyének 9-dik 
füzete a következő tartalommal megjelent: A gymnasiumi 
tanulók classicus magánolvasmányáról. P e t r o v i c h F. 
A logikai alany és állitmány egynémely tulajdonsága. 
Ba bi c s K. Néhány igénytelen szó a rajztanitás érdekében. 
G y u l a f e h é r v á r i . Az uj tanterv. (A közokt. tanács 
bizotts. jelentése.) A közóptan. rajztanitás reformja 
Ausztriában. L a n d a u B. Aphorismák. N é v y L. A 
h a n g megtörése a légkörben. A vipera ammodytes L. 
erdélyi leihelye. T é g l á s G. Irodalom: Bodnár-
Iványi : Magyar olvasókönyv. F e l s m a n n J . Kolmár-
Sváby: Fordítási gyakorlatok. H e h e 1 e i n K. Az az 
egyptomi sötétség a pesti k. egyetem paedagogiai 
tanszékén. L u b r i c h Á. Károly Gy. H . : Szépészeti kép-
zés gymnasiumainkban. N é v y L. Egyleti élet. Lapszemle. 
Nyilatkozat. B o d n á r Zs . A szerkesztő válasza. Vegye-
sek, Nyilt té r : Gyulai és Mittelmann válasza; Nóvy J . 
ellenválasza. Rendeletek tára. 

* Az „Erdélyi Muzeum" 6-dik száma megjelent. 
Egyetlen egy cikk van benne, melynek cime: Petőfi pamph-
letistái és panegyristái. A költő XXV, végnapjának ün-
nepélyére. 

Felhivás a protestáns tanintézetek tanár-
testületeihez. 

Egy szegény elaggott, elhagyatott özvegy tauárnó 
s lelkészné szomorú helyzetét vagyok kénytelen ismét a 
t. prot. tanártársak figyelmébe s szives részvétébe ajánlani. 
Ezen özvegy néh. Tomori Szabó Sándor, Már.-szigethi, 
majd keeskeméti volt tanár, később bicskei volt ref. leik. 
özvegye, kit, vagy legalább kinek szégyenletesen nyomo-
rult sorsát évek óta ismeri már e lapok olvasó közönsége, 
épen ezért nem is merünk már ehhez segélyt kérő szavunk-
kal fordulni; hanem fordulunk csak a tanártestületekhez 
azon szives kéréssel, hogy miután nevezett, szegény özvegy 
halni nem tud, élni nem képes, segitsék nyomorát némi-
leg enyhíteni. Legtöbb kivált református tanintézetben 
az iskolák a napokban végződnek be, s ez alkalommal ta-
lán ha a növendékekhez egy felhivó szó intéztetik, sze-
rezhető lesz számára néhány forintnyi segély. Egy néhai 
kartár emléke, elodázhatlan kötelességünkké teszi, ogyh 
özvegyének nyomorát igyekezzünk, a menynyire lehet köny-
nyiteni, s a mult idők hanyagságából származó ezen szé-
gyenfoltot a mennyire lehető letörölni. Pest, jul. 8. 

Szerkesztőség. 



ADAKOZÁSOK. 
A d a k o z á s r a t ű z k á r o s u l t k i s u j f a l u s i 

r e f . l e i k . r é s z é r e . 
K á r m á n J ó z s e f ujverbászi ref. leik. ur 3 frt. 
M é s z á r o s K á r o l y alcsuthi ref. leik. ur 1 frt. 
K o v á c s B á l i n t magyar pederdi ref. leik. ur 

1 frt. 
S z i l á g y i G á b o r ötvös-kónyii ref. leik. ur 1 frt. 
F á b i á n M i h á l y harkányi r. leik. ur 75 kr. 
C z e l d e r M á r t o n felsőbányái r. leik. ur 50 kr. 
S á n t h a K á r o l y veszpr. palotai evang. leik. úr 

1 frtot. 

Adakozás a pesti protest. árvaliázra 
T r s z t y e n s z k y G y u l a ev. esperes ur a nagy 

geresdi ev. gyülekezet rószéről 7 frt. 
I l l é s D á n i e l r. leik. ur a péczeli conürmán-

dusok részéről 1 frt. 18 kr. 

H a f e n s c h e r K á r o l y ev. leik. ur a sárvári 
confirmált növendékek részéről 5 frt., melyhez adakoztak: 
Tomka Károly 40 krajcár. Glatz Lajos 20 kr. Yitár 
János 23 kr. Treutl Károly 32 kr. Pintér János 20 kr. 
Talabér István 3 kr. Somogyi Lajos 20 kr. Pintér Gyula 
10 kr. Bundschuh József 50 kr. Szigethy Kálmán 10 
kr. Csorna Szidi 18 kr. Takács Ida 40 kr. Szigethy 
Rozália 10 kr. Spáh Elenora 40 kr. Sally Emma 18 kr. 
Kiss Ida 80 kr. Haramia Lina 20 kr. Gömböcz Lidia 
20 kr. A küldő által kiegészitve 26 krral = 5 forint. 

S z e r k e s z t ő i m o n d a n i v a l ó k : M. J . urnák 
N.-Becskereken. Némileg önnön hibánk nélkül késett, 
legközelebb okvetlenül. B. E. urnák L .-P.-án; L. L. 
urnák N. K . . . ön: közelebbi számunkra maradt. K. 
J. urnák P. . . n Vettük, s közelebbi számunk ho-
zandja. S. K. urnák Veszpr.-Palotán. Jul. 26-iki számunk 
hozandja, szives köszönetünk mellett. 

ii i r i>»; t í; s i: k. 
l y á z a t 

tanári ^tllomásoltra. 
A nyíregyházi ág. ev. öt osztályugymnasiumban három tanári hely betöltésére pályázat nyittatik. 

Folyamodhatnak al- és felgymnasiumi képes itéssel bírók, ha pedig némely hivatottak ilyenek hiányában 
volnának, azok megszerzésére kötelezendik magukat megválasztatásuk esetében 

Tartoznak a meg választandók az egyetemes tanterv szerint egy-egy osztályra eső óraszámot 
betölteni, ós az előírandó tantárgyakból oktatást adui. 

Jelen pályázatnál választáskor a következő képességekre fog különös suly fekte t te tni : 
az egyik tanári állomásnál általában a természettudományi szakismeretre, 
a másiknál a latin-görög classikai nyelvészet- ós magyar nyelvbeni képességre, 
a harmadiknál a latin-görög classikai nyelvészet- ós német nyelvbeni jártasságra. 

Azon folyamodók, kik már mint tanárok működnek, avagy működtek véglegesen fognak 
megválasztatni 6 0 0 f r t évdij, 200 f r t szálláspónz, 2 0 0 f r t drágasági pótlék javadalmazása mellett. Ha ta-
nárjelöltekre esik a választás azok egy évi próbaidőre hivatnak m e g , s 600 f r t évdij 2 0 0 f r t szál-
láspénz fizetésben fognak részesittetni. 

A megválasztattak f. évi sept. hó 1-én tartoznak helyeiket elfoglalni, mint a mely naptól 
fognak fizetményeik folyóvá, tétetni . 

A kellőleg fölszerelt folyamodványok f. 1874- ik évi augusztus 10-ig bezárólag alulírotthoz 
cimzendők 

l i r a l o v ú i t s z k . v € « # v u l a , 

a nyíregyházi ág. ev. főgymnasium felügyelője. 
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A szepes-iglói ág. h. népiskolánál az első osztálynak tanitói állomása betöltendő. 
Megkívántatik, hog j pályázó tankópesitéssel birjoa a népiskola számára, kellőleg jár tas legyen 

a német nyelvben, szintúgy mint a magyarban, végre pedig még az orgonálásban ós énekben, itt azonban 
megjegyzendő, hogy orgonálás ós énekvezetés csak kivótelképen (helyettesítés alkalmával) fog kivántatni. 

Évi járulékok: 5 2 5 f r t . o, órt. évi fizetés, 1 5 0 f r t lakbér, 10 bécsi öl tűzifa fuvarbórrel 
(saját használatra) ós körülbelül 2 0 0 f r t tandij. 

Pályázók kellőleg felszerelt folyamodványaikat f. évi aug. elsejéig alólirlhoz beküldeni 
szíveskedjenek. 

A szükséges próbaév a már hivatalban lévőknél elesik. 

Kelt Szepes Iglón, 1874 . junius 2 2 kén. 
Prihradoy Uuido, 

egyházi felügyelő. 
' 1 — 1 

A késmárki lyceumnál 5 tanszék me-üriilvón, betöltésükre ezennel pályázat nyittatik. 
Az első a bölcsészet, vallás és német nyelv, a második a mennyiség-, természettan ós ter-

mészettu lományok, a harmadik a latin nyelvészet tanszéke a felgymnasiumban; a negyedik a latin, 
magyar ós szláv nyelvészet, az ötödik a vallás, történet és földrajz tanszéke az algymnasiumban. 

A felgymnasiumi állomások mindegyikével 4 3 0 frtnyi évi fizetés, 4 öl fa és a Mgymnasiurai 
tandijak ötöd része; az algymnasiumi állomások mindegyikével 3 7 0 frtnyi évi fizetés, 4 öl fa ós az 
algymnasiumi tan dijak ötöd része van összekötve. 

Pályázók folyamodványukat ós kópességöket tanúsító okmányaikat alulírotthoz t é. aug. 8-ig 
beküldeni szíveskedjenek. 

Késmárkon, 1874 . julius 7-én. 
Schwarcz Károly, 

lyceumi felügyelő. 
1 - 3 

IsLét rendes tanári állomásra, 
A nagykőrösi helv. hitv. fŐgymnasiumban pályázat nyittatik 
a) a bölcsészeti tanszékre, mellék tantárgyai a humanisticumok, évi fi/etése 1000 fr t . 
b) a latin nyelv tanszékére az alsóbb osztályoknál, mellék tantárgyai ugyanott a humanisticumok 

évi fizetése 9 0 0 f r t . Mindkét tanszékhez kötve van a mellékjövedelemben a többi tanárokkal való egyenlő 
osztakozás. 

Pályázók felszerelt folyamodványaikat f. évi augusztus 15-óig alólirt egyháztanács elnökségéhez 
küldjék be. Megválasztás eseten hivatalukat f. évi október 1-ón elfoglalják, s ha még államérvónyes tanári 
oklevelük nem volna, azt egy óv alatt megszerezni és az egyházkerületi tanári gyámegylet tagjai közé 
belépni kötelesek. 

Kelt N. Körösön, 1874 . julius 5-én 
a helv. hitv. egyházi anács határozatából 

Yarga Benő©, 
egyh. jegyző. 

1 — 3 

Felelős szeikesztŐés kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műmtézetében Budapesten. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet. 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

A hivő secta terjedésének okai és 
óvszerei a magyar protestáns 

egyházban. 
( V é g e . ) 

Mit kell hát tenni ellenük? 
Mikor a XVI . sz. beli reformátorok fölemelték 

szavukat a pápisták ellen s az u j gyülekezetek ala-
kulni kezdtek: tudjuk, hogy erős repressaliák, tűz, 
vas, és számkivetés steff. alkalmaztattak ellenükben. 
A münsteri püspök is haddal ment a lázongó ana-
baptisták ellen, s még azután is, hogy városukat 
bevette, s a kolomposokat rettenetes módon kivégez-
tette, folyton fegyverben kellett maradnia ; csak a 
későbbi püspökök hason szellemű eljárásának ós a 
jezsuiták megfeszített tevékenységének sikerült őket 
s velők együtt az evangélikusokat is a városból 
kiirtani, s illetőleg távol tartani. Fröhlich a hivő 
felekezet alapitója és követői ellen a svájci hatósá-
gok szintén polgári, habár szelídebb fenyítékeket 
használtak. Fröhlich neje, minthogy a házasság 
nem a ref. egyház szabályai szerint köttetett, 
ágyasnak, négy gyermeke fattyúnak nyilváníttatott 
az aaraui bíróság által, egyszersmind a nőre 5 0 0 
fr t bírság rovatott Fröhlich pedig a határra kikí-
sértetett , s Aargau cantonból számkivettetett. (P. N. 
1 8 7 4 . 70. sz.) Az u j vallás egyéb hivei ellen pedig 
azon kormányrendeletek újí t tattak meg, melyek 1817 -
ben a Krudener asszony által támasztott vallási ra-
jongás alkalmával hozattak. Ezek szerint minden 
olyan népgyűlés, mely közcsendzavaró tévelygé-
sek terjesztésére s az egyháztól való elszakadásra 
szolgál, vagy erkölcstelenségre és titkos kicsapon-
gásra vezet, eltiltatik. Ki ilyen gyűlést rendez, 
házába befogad, vagy abban tanít, 5 0 — 2 0 0 frank-
nyi birságra, ismétlés esetén 1 4 naptól 2 hónapig 

tartó fogsággal büntettetik. Ha a gyűlés éjjel tar-
tat ik, a büntetések kétszerte súlyosabbak. A bírság 
egyharmada a feljelentőt illeti. Az idegenek ezen 
kivül a büntetés kiállása után a határból kikísértet-
nek. E rendszabály szigorú foganatosítása itt gátat 
vetett a hivők szaporodásának s ezek Aargauban 
csak gyérszáminal maradtak fenn, kik ellen azonban 
az ötvenes évek elején már nem alkalmazták többó 
a fennebbi eljárást , s a rendőrség csak olykor haj-
ta t ta végre karhatalommal kisdedeiken a kereszte-
lést. A hatóság és a nép már ekkor rendszere-
sen ignorálá őket. ( F i n s l e r , Kirchliche Statist. 
der Ref. Schweiz I I . 358) . Zürichben a hívők száma 
1 8 3 7 . ós 1838-ban érte el a tetőpontot. 1844-ben 
a létszám a gyermekekkel együtt 726 volt s a 
követők leginkább a tanulatlan néposztályból kerültek 
ki. Eleintén itt is hivatalosan üldöztettek. Néhá-
nyan közülök 1843-ban a nagytanácshoz emancipa-
tioért folyamodtak, mely 1 8 4 7 óta a sectákra nózve 
a türelem és az állami elismerés rendszerét mon-
dotta ki s foganatosíttatja. Gyermekeik megkeresz-
teltetésére ez idő óta nem kényszerittettek, ellenben 
tartoztak azokat az egyházi vallási és ' konfirmációi 
oktatásra eljáratni, a nélkül, hogy magára a kon-
firmációra kényszeríttetnének. Házasságaikat koráb-
ban az egyházi kihirdetés ós megáldás alul (eske-
tést a zürichi reformátusok nem ismernek) nem 
szabad volt kivonniok. Később az egyházi kormány 
néha megengedé, hogy az ily házasságok a bevett 
liturgiától eltérőleg a szobában két tanú jelenlétében 
szentesittessenek a lelkész által — lehető kímélettel a 
jegyesek lelkiismerete iránt. A z l 8 5 4 - k i törvénykönyv 
végre mindenkit kötelezvén a polgári házasságra, kinek-
kinek tetszésére bizá, hogy az egyházi szertartásokat 
akarja-e igénybe venni a házasság megkötése után 
vagy sem. Ez utóbbi esetben a jegyes felek lelkészi 
hivatala és községi hatósága hivatalosan értesitte-
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tett a házasságkötés megtörténte felől. Ugyanekkor 
azonban azon kérelmükkel, hogy temetkezés alkal-
mával övéik felett a sirnál beszédet tarthassanak, 
elutasittattak, s^e részben a kántoni egyházi kormány-
szék (Kirchenrath) szigorú tilalmat adott ki. (U. o. 
I . 82— 85). 1856 óta a vidéken a hivők megfogytak, 
a város környezetében pedig, melyekben a kézműves 
ós gyári elem nagy tömegekben lakik, s egész köz-
ségeket képez, megszaporodtak. Egyébként maguk 
közt két egymással mereven ellenkező pártra sza-
kadvák. (Amtlicher Auszug aus den Protokollon 
der Synode der zürcherischen G-eistlichkeit, XLIY. 
Zürich 1865 . 73. 1.) 1869 óta megkapták a sza-
badalmat, hogy a sirnál temetési beszédet tart-
hassanak. (L. Y. Zürich. 1869 . 30. 1.) Számuk 
ujabban nem szaporodott. 

A kényszer-rendszabályok, a súlyos fenyitókek 
ós a gyilkoló eszközök a történelem tanúsága, szerint 
kétélű fegyver; meglehet az ellenfelet súlyosan 
sebzi, tán örökre is megbénítja, mint ezt a magyar 
protestantísmus siralmas története tanúsí t ja ; de 
egyszersmind sokat árt annak is, a ki e fegyvert 
kezébe veszi, gyökeres orvoslatot pedig soha sem 
nyújt. Lelkiismereti és valláskórdósekben pedig min-
den bizonynyal illetéktelen sőt erkölcstelen. Ezért nincs 
mit búsulnunk azon, hogy ilyenek alkalmazásának 
ideje nálunk is lejárt. Egykor az anabaptisták ellen leg-
szigorúbb törvényeink voltak, melyek a „lutherani com-
burantur<í-féle s ellenünk hozott határozatoknak telje-
sen megfeleltek; mindamellett] mennonita gyülekezetek 
Erdélyben, Magyarhonban folyvást voltak. II. Jó-
zsef alatt a vaskezüen végrehajtott kemény rend-
szabályok sikeresen gátot vetettek a nazarenismus 
terjedésének s tagadhatatlan, hogy a proviso-
rium alatti törvényes üldözések is sokakat visz-
szatartóztattak a hivő vallás követésétől, de már 
arra nem voltak elegendők, hogy összegyülekezóseik 
megszűnjenek, s sz áttértek korábbi vallásuk kebe-
lébe visszamenjenek; mindazáltal nem lehet idét-
lennek nem tartani 1866?. eyyházmegyei és e. ker. 
határozatainkat, melyeknél fogva az ilyenek az 
egyház közösségéből kizáratnak; ez oly gyönge ós 
szükségtelen replica volt ellenükben, melynek mind-
addig, míg a bevett vallásrendszer mellett állunk, 
sem gyakorlati haszna sem törvényes alapja nincsen. 

Az eddigiekből látni lehet, hogy azok a fegy-
verek, melyekkel ezelőtt az újonnan keletkező sec-

ták ellen leginkább harcoltak, a rozsda miatt tel-
jesenelkoptak és ráük nézve egjátalában hasznavehetet-
lenekké váltak. Egyáltalában le kell tennünk minden 
olyan szándékról ós gondolatról, mely a lelkiismereti 
ügyekben külrendszabályok utján remélt boldogulni. 
A m i v i t é z k e d é s ü n k f e g y v e r e i n e m t e s -
t i e k , s egyáltalában az u j secták híveivel nem 
viaskodásra, hanem békés együttélésre vagyunk uta-
sítva. A köztünk való viszonyt ez a fogalom fejezi 
ki legméltóbban : j ó s z o m s z é d s á g . 

Óvakodnunk kell mindentől, a mi irányukban 
a hitbeli erőszakolásnak még csak színezetével is 
birna; másfelől a lágyszivüségtől is, melynólfogva 
saját állásunk vagy egyházunk jogainak és tekin-
télyének csorbulását is közönyösen vagy épen mo-
solyogva vennők; mert az u j secták vezetői rend-
szerint elég ravaszok, hogy az efféle gyöngeségeket 
azonnal észrevegyék és a lehető legnagyobb mérvben 
kizsákmányolják. Azokkal, kik egyszer már egyhá-
zunk ellen támadtak, s a sectafőnökök hálójába 
estek, még inkább pedig ez utóbbiakkal haszontalan 
dolog vallásos kórdósek felől vitázni, mert az egósz 
belső világukat elborító elfogultság, konokság ós 
vakság miatt értelmi előterjesztéseink merőben si-
kertelenek maradnak. Nekik olyan exegesisök van a 
szentíráshoz, oly banalis módon magyarázzák, oly 
kikeresett ravaszsággal állítják fel a bibliai mon-
dataikat, s oly vakhittel fogadják a főnökök Szent-
lélektől vett sugallatait: bogy azok ellen a józanabb 
kapacitáció mit sem tehet. Alkalomszerüleg, póld. 
a kátémagyarázatkor, főleg ha azt érdekesebb ós 
foganatosabb alakba Önteni s annak közöasóget tud 
nának csinálni legalább az ismétlőiskolásokból, min-
denesetre szükséges, hogy egyházunk hitcikkeit, a 
secta tanitmányaira különösebb tekintettel, meg-
győzően s bibliai alapon fejtegessük, s azokban a 
híveket megerősítsük; egyébként nyilvános prédiká-
ciókat tartani ellenök s ezekben őket egyenesen 
ostromolni céltóvesztő, sőt ránk nézve károsan visz-
szaható eljárásnak tartom. Ha közülök őszinte és 
becsületes emberek önkényt felkeresnének bennünket, 
hogy velők beszéljünk, teljes nyugodtsággal kifejt-
hetjük előttük az egyházi tan helyességének érveit, 
az ő okoskodásaik hibás voltát; figyelmeztethetjük őket, 
hogy azok a hibák, melyeket nálunk gáncsolnak, 
nálok is jelen vannak, s talán még gonoszabb for-
mában. Ha a secta még csak keletkező félben van 
s az első lépések tétetnek, hogy a gyülekezet egyes 



tagjai eltántorittassaüak: a lelkésznek kötelessége 
személyenkiüt vigyázni a hivekre, s azokat az el-
tántorodás ellen óvni, házuknál felkeresve vagy ma-
gához hivatva meggyőzni a felől, hogy nincs igaz 
ok az elszakadásra, s ez hálátlanság is lenue tőlük 
?z anyaszentegyház iránt. Efféle fáradozásai a kér-
déses egyénre nézve ugyan legtöbbször sikertelenek 
fognak maradni, mert a sectafőnökök ő előtte rend-
szerint már telebeszélték az illető fejét, s a lelkész 
a bajt közönségesen gyógyithatatl. n állapotban ta-
lál ja; de ha csak elvétve lesz is sikere ezen fára-
dozásainak, nem kell sajnálni. Egyébiránt az illető 
egyének természetének biztos ismerete nélkül bajos 
ilyen lépéseket is tenni, mert némely ember puszta 
dacból c s a k a z é r t is átengedné magát az uj 
tannak, főleg ha a lelkész iránt bizalommal nincsen. 
Ha egyszer a secta gyülekezetileg szervezte magát, 
s a nélkül hogy nagyobb zajt okozna s rendszeres 
hódításokat tenne, csöndben ól: legjobb őket béké-
ben hagyni, s ha a lelkész elébe olyan volt híve 
kerülne, ki most az uj felekezet tagja, a lelkész 
legyen iránta szolgálatkész ós nyájas, s a gyűlöletért 
ne fizessen gyűlölettel. Az eltévedt juhot legfölebb 
szánhatja. Az ilyenekkel való találkozást azonban 
soha ne keresse, s még inkább óvakodjék a kíván-
csiságtól, hogy az uj felekezet gyülekezeteiben láto-
gatást tegyen. H í ő a secta tagjai által erre, vagy 
vitatkozásra szólittatuék fel, ós látja, hogy itt csak 
önmagukat és szakadásukat akarják igazolni, de haj-
lam bennök nincs a megtérésre, legjobb kijelenteni: 
„Barátaim, ha arról lenne szó,hogy az igazság kide-
rittessék, engednék felhivástoknak, azonban ti maga-
tok tudjátok s én még jobban tudom, hogy miben 
jártok; hiába itt minden vitatkozás, végre tűzbe 
jönnénk, jobb hát, ha most végzünk! Ha majd egy-
kor lelkiismeretetekben nyugtalanságot éreztek a 
miatt, hogy hamis ösvényre léptetek: akkor jertek 
elő és minden kérdésetekre megfelelek!" Ha azonban 
ilyen ember betegágyához hivatná a lelkésze, s az 
urvacsorát kívánná, önkényt értetődik, hogy késedelem 
nélkül engedni kell a meghívásnak, s ha a szen-
vedő elég biztosítékot nyújt a felől, hogy tévelygé-
sét belátta, ismét hozzánk akar tar tani : meg kell 
könnyebbíteni rá nézve a teljes visszatérést s őt 
szeretettel fogadni. (Az utóbbi utasítások legnagyobb 
részben Palmernek Ev. Pastoralthedogiájából Stutt-
gardt 1863. 3 1 9 - 328 vannak merítve) 

Látnivaló azonban, hogy ily eljárás a dolog-

nak csak negativ oldalát tünteti fel, s kétséget 
nem szenved, hogy ezen pusztán szenvedőleges 
magatartás által ép oly kevéssé lehet a baj kelet-
kezésének ós terjedésének útját állani, mint azon 
drastikus, de azórt csupán palliatív szerek által, 
melyekről fentebb már emlékeztem. 

A valóságos és gyökeres orvoslat azon okok 
eltávolításában áll, melyek a szellemi betegséget 
előidézték, s egyszersmind abban a hatásban, mely-
nél fogva minden, a mi az anyaszentegyház működésé-
ben számot tesz, oda segittetik, hogy e működését 
szabál)szerűen és alkalmasan végezze is, s az orga-
nismusban helyét jól betöltse. 

Fentebb kimutatni igyekeztem, hogy a naz. hivő 
vallás legsarkalatosabb hitcikkeiben a protestantis-
masra támaszkodik. Addig, a mig velünk egy uton 
jár, ebből természetesen ránk nézve semmi baj sincs; 
a baj abban van, hogy a mi alapelveinkből kiin-
dulva néha ellenkező következtetésekre jut, mint mi. 
Bizonyos, hogy itt a logika egyikünket megcsalta, s 
az is bizonyos, hogy az elfogulatlan itélő mindjárt 
átlátja, hogy kettőnk közül melyik az, ki a logika 
világos egyenes törvényeit megrontotta. Ugy hiszem, 
a naz.-hivő vallás terjeszkedése is egy i n t ő j e l a 
magyar protestáutisinusra nézve, hogy tartson elfogu-
latlan szemlét és bírálatot egész hitrendszere felett, s 
megtartván a megtartandókat folytassa bátran a pro-
testálást az ellen, a mi háromszáz esztendő tapasz-
talatai és haladása szerint a vallás szentélyébe ille-
téktelenül vehette be magát. 

Én nem akarom most azok példáját követni, 
kik a nazarenismusért nekünk szabadelvűeknek tesz-
nek szemrehányásokat, s valamint szót sem veszte-
getek ezek képtelensége kimutatására, ugy nem 
vádolom az orthodoxokat sem azzal, hogy ők szol-
gáltattak okot ezen secta keletkezésére. Önök előtt, 
tisztelt lelkésztársak, kik a mi baráti körünkben 
megjelentek, csupán abbeli meggyőződésemet aka-
rom kifejezni, mely szerint életszükségnek tartom 
a protestantismusra nézvo, hogy legyen hű eredeté-
hez, és ezentúl is támaszkodjék e g é s z b i z a l o m m a l 
a r r a a z e r ő r e , mely egykor létrehozta: a sza-
badság ós a folyton tökélyesülés erejére. 

Mert bizonyos az, hogy a XYI. század reformá-
torai nemcsak azórt nem vitték tökéletesen keresz-
tül a vallástan reformját, mert a nép akkori műve-
lődési fokozata, a katholikus egyházfők és fejedel-
mek kötekedései, sőt épen az anabaptista zavargások 
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miatt is megkötve érezték magokat; hanem azért 
sem, mert a vallástani tudományok, és átalában az 
emberi szellem fejlettsége akkor egészeu másnemű 
volt mint például ma. Ennek nem lehetett más kö-
vetkezménye, mint hogy az orthodox egyház tanit-
mánya töbh hitcikkre nézve nem részesült a kellő 
megrostálásban, igen sok része pedig az egyházi in-
tézménynek egyátalán a symbolikus könyvekben még 
csak meg sem említtetett, melyet aztán a közszokás 
rendszerint meghagyott abban a katholikus szine- -
zetben, a melyben találta. 

Nem hozok fel példákat ez állítás világositására, 
minthogy arra ezúttal idő sincs, s meglehet messzire 
is vezetne bennünket. Csupán annyit kívánok a kö-
zelebb mondottakból folyólag nyilatkoztatni, hogy a 
nazarenus felekezettel szemben nem elég csak a prot. 
káték közhelyeit az i f jú és a felnőtt nemzedéknek 
fejébe beletol csereznünk, hanem szükség van arra is, 
hogy a protestantismus alapelveit mi lelkitauitók 
folytonosan tanulmányozzuk, vallástanunk fundamen-
tomait koronként elfogulatlanul megvizsgáljuk, a ho-
mályt felderítsük, a következetlenségektől szabadul-
junk, a hiányokat ós tévedéseket a folyton haladó 
tudomány segélyével az illetékes forumok utján ki-
igazítsuk; egy szóval oly hitrendszer, olyan egyházi 
intézmények és szokások létesítésén fáradozzunk, me-
lyeknél fogva vallásunk eredetéhez, ós eddigi jelle-
méhez is átalában hű marad, egyszersmind ép ugy 
megfelelhet a jelenkor életének, mint megfelelt 
régi hitvallásunk a XYI. századénak. Reformátor 
elődeiük ily munkálkodásban nagyszerű példával jár-
tak elől, s az utódokat a helv. vallástétel egyenesen 
felhívja a reform tovább folytatására. Meg voltak 
okai annak, hogy atyáink formaszerint miért nem 
engedtek e felhívásnak; de annyi igaz, hogy ez okok 
ltgnagyobb része napjainkban nem létezik többé; s 
igaz az is, hogy midőn a katholicismus,inely pedig a 
maga lótműködéseiben oly hatalmas segédeszközökre 
támaszkodhatik, mint a katonai minta szerint rende-
zett hierarchia és szerzetes rendek, továbbá a vi-
lági gazdagság és a műveletlen emberek kedélyére 
oly megragadó hatással biró pompás kultus, szük-
ségét érzi annak, hogy a maga hitrendszerének hi-
ányain ujabb és ujabb dogmák behozatala által se-
gítsen ; s midőn az uj secták elődeik gyöngeségeit 
ellesve alkalmazkodnak a megváltozott idők igényei-
hez, s a szentkönyv mélységeibe elmerülve innót ujabb 
ós ujabb erőt meritnek magoknak: a mi egyházunk 

a hanyatló vallási buzgóság, anyagi szegénység, ós 
élhetetlen közigazgatás mellett igen gyámoltalan 
szorult helyzetbe jut , ha mindenben a rógi mellett 
marad, s az isteni kijelentés forrásaiból is meríthető 
megujulás áldásaiból önmagát kirekeszti! 

* 
* * 

E hittani munkálkodás tapintatos ós tervszerű 
keresztülvitele leginkább reánk lelkészekre néz, va 
lamint első sorban a mi kötelességünk ébresztő-
leg ós felvilágositólag hatni arra nézve is, hogy a prot. 
hivek vallási ós egyházi életének nyugvó Bethesdája 
megmozgattassók. Az egyháziagoknak nem kellene a 
vallást valami holt állatnak ós ötödik keréknek gon-
dolniok, melyhez őket legfölebb a tisztesség fűzi, 
hanem órezniök kell, hogy az a valódi üdvösség ereje 
ós forrása nemcsak a más világban, hanem már ezen 
a földön is. Szorosabbra kell fűznünk a kapcsokat az 
egyház, a ielkósz ós a hallgatók között, s ha erre 
nézve szükséges, hogy a lelkészi állás teendői akár 
a kultusban, akár az ifjúság tanításában, akár a hí-
vekkel való gyakorlati érintkezésben ujolag határoz-
tassanak meg: ide vonatkozó terveinket meg kell ál-
lapitanunk ós az illető forumok elé terjesztenünk. 
Mindenesetre elengedhetetlen, hogy a hallgatók lelké-
szeikkel élénkebb személyes érintkezésbe hozassanak. 
Ez nem csak azért szükséges, mert a hívek átalá-
ban a lelkészt tekintik a vallás ós az egyház kép-
viselőjének, s ha lelkószökkel megelégedve nincsenek, 
hajlandók sok esetben még egyházukból is kilépni; 
hanem azért is, mert a személyes érintkezés hatása 
a lelkekre nézve sokkal közvetlenebb, tartósabb ós 
erősebb, mint mindenféle pródikálgatás. Most némely 
ember csak annyiban tudja, hogy ő is hozzánk tar-
tozik, hogy az egyházi adót nekünk fizeti; de nincs 
fejében egyetlenegy eszme és igazság, szivében nincs 
egy órzós, életében nincs egyetlen egy szives vagy 
komoly óra sem, mely őt lelkipásztorára emlékeztetné. 
Pedig mily kevós kell sok emberre nézve, ha vele 
személyesen érintkezünk, hogy rá nézve a papja 
örökre feledhetetlen maradjon! Hogy azonban a hí-
vekkel való tapintatos érintkezésünk az egész kö-
zönségre nózve áldásos eredményű legyen, múlhatat-
lanul megkívántatik az, a mi magától értetődik, hogy 
a lelkész élete erkölcsi ós társadalmi tekintetben ne 
csak teljesen szeplőtlen legyen> hmern valódi eré-
nyekkel, a jó hírnév tiszteletet ébresztő hatásával 
ékeskedjék, s az egyház befolyásosabb tagjai féltó-
kenykedóseikkel, aggatódzásaikkal, vagy épen gyalá-



zásaikkal ne rontsák le a kegyeletet hivatala és sze-
mélyisége iránt. Teljességgel nem az önzés szól belő-
lem, midőn azon észrevételt teszeu, hogy a magyar 
protestáns egyháznak nagyobb gondot kellene fordít-
ni a lelkipásztorok tisztességére. Ha ezen oltár szol-
gáiban a szolgálat iránti ksdv és lelkesedés elöletik: 
semmi sem menti meg az oltárt az összedülástöl. 
Azért egyházunk helyzetében különös meggondolást 
érdemel az, hogy habár földhöz ragadt szegénysége 
közepette egészen a hívek önKénytes buzgóságán áll 
fenn; ezen buzgóság ós egyházias érzület ápolása és 
fentari ás i tekintetében igen-igen korlátolt számú esz-
közökkel rendelkezik. A lehető legkorlátlanabb autó 
nomia, a suffrage un verselle, melyet a legfontosabb 
életkérdésekben alkalmazunk, a képviseleti presbyte-
riumok, egyszóval a demokratikus elvek valósítása a 
várt gyümölcsöket nemhogy e téren, de még a szoro-
san vett közigazgatás mezején sem hozták meg. Az 
egyházak kezdettől fogva elhanyagolták a szegények-
ről való gondoskodást, a mi külföldi hitrokonaiskoál 
az egyházi működés rendes kiegészítő részét képezi, 
s mi célra a legtöbb helyt tekintélyes a lapok létez-
nek, s e keleti közönynél fogva, melynélfogva az 
ügyefogyott ember mint az evangeliumi Lázár, sa-
ját nyomorúságában hagyatik, a szegényebbek nálunk 
csak terhét érzik az eklézsiának, de jótékonyságát 
alig. Ily körülmények közt, a magyar prot. egyház 
jövője jóformán attól függ, hogy a lelkipásztori állás 
hatása jövőre ne csak meg ne gyöngitte^sék, sőt okvet-
len fokoztassék, s erre nézve maguk az egyházi elöl-
járók is mindent elkövessenek. 

# * 

E l e l k i p á s z t o r i működésnek ki kell ter-
jeszkednie, a mennyire lehetséges, a társadalmi ba-
jok megfigyelésére ós orvoslására is. A lelkésznek 
azt a jó véleményt kell önmaga felől a hívekben 
ineggyökereztetnie, hogy neki melegen érző szive van 
az alsó osztály szenvedése és nyomora iránt, s kész 
mindég azon tehetsége szerint segíteni. Egyszersmind 
a külső elöljárók ós a presbyterek utján is gondo-
san őrködnie kell a tekintetben, hogy a közrend, a 
régi tisztességes szokások, öltözet, munkásság, szülők 
iránti tisztelet stb., a közerkölcsiség, az elöljárók és 
a törvények iránti tisztelet és engedelmesség hanyat-
lásnak ós pusztulásnak ne induljanak ; s az e rész-
ben fennforgó hibák, fogyatkozások és visszaélések 
kipótoltassanak és helyrehozás-anak. Különösen szük-
séges oda hatnia, hogy az istenkáromlás korlátoz-

tassék ós megszüutettessék, az italmérő ós egyéb 
gyanús helyek kellő felügyelet alatt legyenek, a 
vad házasságok és a cégéres együttélések botrányai 
lehetőleg eltávolíttassanak, s az ez ellen vétők egész 
szigorral rendreutasittassanak. Ha a lelkész tapasz-
talná, hogy szavait hallgatói a társas életoen való 
érintkezés alkalmával csak fentarfcással fogadnák, 
ha azt venné észre, hogy az alsó néposztály ami 
bizalmatlansága, melynél fogva nem hisz senkinek, a 
ki nem maga formájú, rá is kiterjesztetnék : akkor 
jobb nem keresni társadalmi téren a velők való sze-
mélyes érintkezést, hanem néhány emberrel a nép-
ből maradói folytonos összeköttetésbeu, kik örömest 
találkoznak vele, s kik által gyakorolhatja köz-
vetve befolyását igen sokakra, mindaddig, mig az ő 
tiszteletreméltó élete ós tettei folytán a hivek gon-
dolkozásmódja ós érzülete olynemü átváltozáson 
nem megy keresztül, hogy végre azok magok kí -
vánják, hogy vele közvetlenül érintkezhessenek. 

* * 

Nem kívánom tovább részletezni és példákkal 
világosítani javaslataimat, melyek által a nazarenus 
hivő felekezet tovább terjeszkedését meggátlandőnak 
hiszem. Az eddig mondottakban azt kívántam meg-
értetni, hogy e bajt helyi gyógykezelés, közvetlen a 
nazarénusokra való hatás utján nein lehetséges meg-
szüntetni, s nem is tanácsos orvosolni akarni. A kér-
déses felekezet jelenléte csak egy jelenség a sok kö-
zül, mely arra mutat, hogy a nedvek anyaszentegy-
házunk testében nem egészségesek, s a szervekben 
és tagokban mindenfelé nagy s elharapódzott bajok 
dúlnak. Továbbá azt akartam kifejteni, hogy mind e 
nyomorúság orvoslása első rendben reánk lelkészekre 
néz, s hogy e tekintetben valamit tennünk kell — 
míg késő nem lesz. 

A magyar protestantismusra nézve dicstelenebb 
sors nem várhatna, mint hogyha neki, ki egykor a 
puszták sivatagjain farkasokkal ós oroszlánokkal di-
adalmasan küzdött meg, most a béke otthonában élő-
dlek által kellene elvesznie. Ezt azonban előbb te-
temes elgyöngülés, mindenféle külső és benső tisz-
tátalanság ós nyomorúságos vergődés fogja megelőzni. 
S meglehet a férgek megjelenése már csak azt fogja 
jelenteni, hogy a lélek egy idő óta elköltözött a 
testből. 

Mikor a XYI. században a reformáció megindult: 
a katholikus egyház rettenetes elaljasodásra jutott már, 
ós igen nagy elgyöngülósbe esett, melyet főkép a hit-



tan megromlása és az egyházi emberek erkölcs!eleusége 
idézett elő. De ezernyi csapás után, melyet rá a pro-
testantismus mórt, mintha egyszerre uj álerőt me-
rített volna. Hitcikkeinek szabatos kifejezést adott, az 
akkori idők szelleméhez képest bátran és következe-
tesen kezdte meg és folytatta a harcot ellenünk, 
a jezsuiták hatalmas rendében megsokszorozta erejét, 
a papok erkölcsi élete szemmelláthatókép javulásnak 
indul t ; az ellenreformáció művét, nem telt bele egy 
század, a maga módja szerint oly diadalmasan vitte 
keresztül egész Európában, a mint azt a szorongat-
tatás napjaiban hihetőleg maga sem remélte többé! 

Es a mi prot. Jeruzsálemünk nem tudná eszébe 
venni a mostani napokon, ame l j ek neki békességére 
valók? (Luk. 19, 42.) 

SZEREMLEI SAMU. 

Egy észrevétel főtiszt. Török Pál ur superin-
tendensi jelentésére. 

Főtisztelen ő Török P. ur superintendensi jelentése, 
miután hirlapilag világ elé táratott: azt hiszem, édes 
mindnyájunkhoz intézetté vált, s főihivatunk mintegy vé-
leményünket reá megmondani. Igy tekintve a. főpásztori 
jelentést, mely a Prot. egyházi ós iskolai lap f. évi, 24 — 25. 
számában megjelent, szabadságot veszek magamnak, hogy 
reá egy észrevételt tegyek. 

A superintendensi jelentés váltig gyászosoknak jelzi 
a dunáninneni egyházkerületben egy év óta fölmer alt 
eseményeket, s ezek közt első helyen megemlitendőnek 
Ítélte azt, hogy „a convent, ugy amint azt e.-kerületünk 
szervezni s feljogosítani célozta, nem alakulhatott meg; 
minthogy két testvérsuperintendentia, a tiszán- és duná-
tuli, a mi érteimiinket nem javalja, irányzatunkat nem 
gyámolítja . . . Mi conventet akartuuk, mely képes legyen 
határozni . . - Mi határozat képes conventet óhajtottunk." 

Egyik, az első helyen megemlítendő gyászos esemény 
hát az az érdemdús főpásztor előtt, hogy egy határo-
zatképes convent nem jöhetett létre. 

E gyászosnak jelzett eseményre akaratlanul jut 
eszembe az egykori nagy államférfi Metternichnek ez 
állítólagos nyilatkozata: becsülöm én ezeket a magyar 
protestánsokat, mert egyenként derék, becsületes, tudo-
mányos emberek ; de nem lehet velük kormányozni. Nem 
akarom hinni, hogy az általam igen tisztelt főpásztornak 
ez fordult meg eszében, midőn gyászosnak mondotta az 
eseményt, hogy, mint akarta, nem jöhetett létre határo-
zatképes convent. Hanem annyi igaz, hogy egy határozat-
képes conventtel sokkal könnyebb a magyar evangyéliumi 
egyházat kormányozni. De üdvös, hasznos, szükséges-e hát 
a magyar protestanstismusra, hogy vele könnyen lehessen 
kormányozni? Részemről azt hiszem, és talán e hitben 
nem kevesen vannak, h<gy alig volt idő, melyben a vele 
könnyen kormányozhatás nagyobb veszólynek tehetné ki a 

magyar evangyéliomi egyházat, mint éppen a mai idő. 
Ezért, és hogy a könnyen kormanyozbatásnak gondolata 
is távol legyen tőlem, nem csak hogy nem tartom gvászos 
eseménynek egy határozatképes convent létre nem jöttét; 
de azt még csak nem is sajnálom. Egy határozatképes 
conventtel átalakulna a magyar evangyéliomi egyháznak 
mostani, túlnyomóan presbyteri egyházszervezete, túlnyo-
móan consistorialis egyházszervezetté. Mert ha mindjárt 
választás utján jönne is létre, és igy szabadabb alapon 
nyugodnék : mégsem lenne a határozatképes convent más, 
mint egy legfőbb egyházi tanács. m°lynek határozatainak 
a magyar evangyéliomi egyház engedelmeskedő és fejhajtó 
szolgája volna. Ezt a határozatképes convent fogalma 
igényli. Egy iUy határozatképes egyházi főtanácsot a 
presbyteri szellem nem tűrhet meg. A protestáns presby-
teri szellem az a csira a keresztyénségben, mely a világ 
szabadságát rejti magában. Ezt a nemes csirát elfojtani, 
avagy ennek fejlődését csak hátráltatni ,'s egy határozat-
képes egyházi főtanácsosai a magyar protestantismus nem 
akarhatja. Akarnia ezt annak a protestantismusnak, mely 
vallásszabadságáért annyi nemes harczot vívott, nem lehet, 
nem szabad. Ezért nem csaknem tartom gyászos esemény-
nek, hogy a célzott határozatképes convent nem jöhetett 
étre; de ezt még csak nem is sajnálom. 

Elismerem én a derék főpásztorral, hogy sok olyan 
iigve van jelenben a magvar evangyéliomi egyháznak, 
melyet csak összitett, együttes erővel intézhet el ; elis-
merem azt is, hogy vannak ezek között igen sürgősek. 
De azt, hogy az együttes miikődhetés egyedüli föltéte egy 
határozatképes convent volna, el nsm ismerhetem, valamint 
r.em ismerhetem el azt sem, hogy volna olyan ügy, mely 
a határozatképes convent létrejöttét mulhatlanul szüksé-
gessé tenné. Mert ez csak az az ügy lehetne, ha a ma-
gyar evangyeliomi egyház élete a határozatképes convent 
létrejöttétől függene. Ennyire még. istennek hála ! nem 
jutottunk. Együttes működést , még pedig erőteljes 
együttes működést csak nem régiben is tudott a 
magyar evangyéliomi egyház határozatképes convent 
nélkül is eszközölni. Nem lehetetlen ez, csak akarni kell. 
Ha főtiszt. Török Pál superintendens ur a helyett, hogy 
egy határozatképes convent létre nem jöhetését gyászos 
eseménynek állította, s e miatt két egyházkerületet ve-
tett okul, azt mondja: intézzünk felszólítást a többi 
egyházkerületekhez, hogy küldjenek küldötteket Pestre, 
kik határozatképes convent nélkül tanácskozzanak a ma-
gyar evangyeliomi egyház együttes teendőiről, azt hiszem, 
hogy ha ma nem, de holnap az öt ref. egyházkerület 
küldöttei együtt tanácskoznának, és megszületnék az 
együttes munkálódás. És az igy előállt együttes műkö-
dés hogy lelkesültebb lenne, mint a határozatképes con-
vent határozatával kierőszakolt egyesülés, azt ugy hiszem, 
mondanom is fölösleges. Egy ilyen egyesüléssel érintet-
len marad mindegyik egyházkerület autonomiája, s 
éppen ezért lelkesültebb az együttes működés; mig elleu-
ben a határozatképes conventtel éppen ugy csorbát szen-
vedne az egyházkerületek autonomiája, mint az egyház-



megyéké az egyházkerületi öszszeköttetés által, mely 
azután igen lehangolná az autonómiájukért élő és haló 
egyházkerületeket. Ezért ez az egy észrevételem főtisz. 
Töröl Pál ur superintendensi jelentésére : vegye figyelembe 
e saját maga által kimondott szavakat „a gyásza ese-
ményeket részint magunk idéztük elő . . . . rövidlátá-
sunk, gondatlanságunk, sőt talán konokságunk által", és 
ezeket illő figyelembe véve a magyar evangyéliomi egy-
ház együttes müködhetésének sine qua non-jává ne tegye 
a határozatképes conventet. 

Pápa, jul. 4. 1874. 
K i s s J á n o s , 

hittanár. 

Jónak látván két egyházkerület a határozat képes 
convent létrejöhetése elé gátat vetni, s különben is e 
tárgyra nézve a nézetek a közelebbi időkben pro et 
contra eléggé bőven kifejeztetvén, fölöslegesnek látjuk egy 
ujabb conventvita megindítását. Minthogy azonban e be-
küldött észrevétel egy közelebb közzétett superintendensi 
jelentésre vonatkozik, s minthogy ez talán némileg iga-
zolása is akar lenni az azon jelentésben érintett egyik 
egyházkerület ismeretes határozatának: szívesen adunk 
számára tért, kíséretül azonban részünkről is csatolván 
hozzá egy pár futólagos észrevételt. 

Hogy sokan vannak, kik egy határozatképes convent 
létrejöhetését nem tartják gyászos eseménynek, sőt azt 
nem is sajnálják: ez az érintett két egyházkerület hatá-
rozataiból önkényt következik, mert hiszen különben nem 
határoztak volna ugy, a mint határoztak De viszont hogy 
ít, Török P. ur, s vele együtt számosan miért látták s 
látják gyászosnak, azt ugyanazon jelentés, elősorolván kö-
zös teendőinket s felemiitvén az ellenfél működési mód-
ját, erőegyesítését, — elég bőven indokolja, s Metternich 
idézett szavaira való gondolás nélkül is megfejthetővé te-
szi. Készünkről hozzátehetnők még azon indokoláshoz, 
hogy gyászos azért is, mert ennek folytán egy vagy két, 
vagy talán több évtizeddel hátrább esett a magyar ref. 
egyház, erős meggyőződésünk lévén, hogy tekintvén a mai 
kor szellemét, tekintvén hogy mostanság valódi élet, fej-
lődés, emelkedés csak az erők szabad s alkotmányos ösz-
pontositása mellett tapasztalható, — magyar ref. egyhá-
zunkban is, ha csak folytonosan tengéletet nem akarunk 
folytatni, létre fog s létre kell jönni az egyesülésnek; 
csakhogy amit megtehettünk volna ma, megteszszük 10 
vagy talán ötször tiz év múlva, s ez által epesztettünk 
egy évtizedet, vagy talán egy félszázadot. De hát ezen 
most már túl, vagyis innen vagyunk ; azért ez ideig 
igyekezzék mindenik egyházkerület saját belátása szerint 
minél több jót eszközölni vallásunk, egyházunk s iskoláink 
érdekében. 

Hogy a könnyen való kormányzás miért ne volna 
üdvös és célszerű akár „éppen a mai időben," akár más-
ban, ezt nem igen látom á t ; én legalább részemről azt 
óhajtanám, hogy azok a kormányzó testületek, melyeket 

mi autonomíce egyházaink, e.-megyéink s kerületeink, s 
esbetőleg az Összes ref. egyház élére állítunk, minél 
könnyebben kormányozhatnának, — bár, mellékesen mondva, 
ez nálunk magyar reformátusoknál óhajtásnak is vakmerő, 
s mindentől inkább félhetünk, mint a könnyen kormá-
nyozhatóság bekövetkezésétől. Egészen más a Metternich-
féle könnyű kormányzás ; neki nem az volt a panasza 
ellenünk akár protestánsok, akár magyarok ellen, hogy 
nem könnyen kormányozzuk magunkat, hanem az, hogy 
egy idegen, alkotmány- s törvényellenes kormány nem 
kormányozhat velünk, legalább könnyen nem. S ily érte-
lemben mi is óhajtjuk, hogy a mai időben is, a követ-
kezőkben is őrizze meg a protest. egyház nehéz kormá-
nyoztathatási je'legét. 

Az itt érintettekből önkényt következik, hogy a 
convent által egyházszervezetünk távolról sem alaku'na 
át consistorialis egyházszervezetté, s annak presbyterialis 
jellege legfeljebb azon arányban változnék, a mennyit 
változott az e.-megyei s kerületi hatóság felállítása által; 
vagy amint Kiss János ur alább maga is igen helyesen 
jellemzi: „a határozatképes convent,tel épen ugy csorbát 
szenvedne az egykázkerületek autouomiája, mint az egy-
házmegyéké az egyházkerületi (s tegyük hozzá : mint 
az egyes egyházaké az egyházmegyei) összeköttetés 
által." Teljesen ugy van. S ebből azután az is önkényt 
következik, hogy valamint „ az autonómiájukért élő-haló" 
protestánsokat nem hangolja le az egyházmegyei s kerületi 
összeköttetés, ugy nem lehangolólag, sőt erősitőleg hatna 
azon tudat, hogy mi egy egységes magyar reform, egy-
házat képezünk. L'galább ugy látjuk hogy a szabad skót, 
a hollandi, az északamerikai reform, egyházakban 
a presbyteri szellem nem gátolta az egy országos 
egyházzá való egyesülést, viszont ez egyesülés nem lan-
kasztotta a presbyteri szellemet, s az autonomiához való 
ragaszkodás érzetét. Sőt ad vocem Amerika: az ide való 
„presbyteri szervezetű" egyház, miként e lapokban is ol-
vasható volt, s gyűlésünkön is előfordult — az év ele-
jén az egész világ presbyteriánus szervezetű egyházaihoz 
egy felhívást bocsátott ki az egyesülésre, és még bekövet-
kezhetik az a komikus eset, hogy egyik-másik hazai ref. 
egyházkerület (többek közt a dunamelléki is hajlandó) 
enged e felhívásnak, és egyesül a világ minden •presby-
teriánus egyházával s egyházkerületével, csak a hazánk-
ban levőkkel nem. Igaz, s a dolog természetéből is kö-
vetkezik, hogy nem épen összevágó ezen amerikai felhívás 
tartalma a magyarországi ref. „Convent. szervezetiével; 
de annyit minden esetre mutat „a világ szabadságát ma-
gában rejtő protest. presbyteri szellemtől" áthatott ame-
rikai hitrokonainknak ezen felhívása, hogy „épen a mai 
időkben," és épen nekünk protestánsoknak nagyon is ér-
dekünkben áll, s az idők jelei által indikálva van a mi-
nél szorosabb e g y e s ü l é s . 

De hiszen tudunk mi egyesülni s erőteljes együttes 
működést kifejteni ha akarunk convent nélkül is — mondja 
Kiss J . ur, — miként ezt nem régiben is megmu-



láttuk. Igaz, s ha ismét nyíltan megtámadnák akár val-
lásunkat, akár egyházszervezetünket, s megtámadná kivált 
egy oly hatalom, mely egyszersmind nyelvünknek, nem-
zetiségünknek s hazánknak is vesztére t ö r : kétségkívül 
egy táborban, együttes működést kifejtve találtatnék az 
egész hazai protestantismus. De a mikor az ellenfél tá-
madása kevésbé nyilt, s kevésbé rohamos ; még inkább 
midőn nem idegfeszítő s demonstrációkkal egybekötött 
küzdésről, hanem csendes, de alapos, a messze jövőbe 
kiható építéséről lenne szó egyházunknak s iskoláinknak: 
legyen meggyőződve nagytiszteletü ur, hogy ily esetben, 
hiában intéztetik felszólítás a testvér-egyházkerületekhez; 
a küldöttek meglehet hogy eljönnek Pestre, s ennek foly-
tán több kevesebb kiadása lesz mindenik egyházkerü-
letnek, de „az együttes munkálódás" nem fogna meg-
születni. 

Egyébiránt a leányzó már alszik, s rövid soraimnak 
célja távolról sem az, hogy álmát egyelőre zavarjam; 
még kevésbé hogy talán nagyt. urat, s nem kevés számú 
elvrokonát eddigi nézeteiktől ellenkezőkre kísértsem átté-
riteni ; hagyjuk azért pihenni e tárgyat, de egyszersmind 
hagyjuk f t. Török P. urat„ és szintén nem csekély számú 
elvtársait, hogy ők az e tekintetben történteket gyászos 
eseménynek tekinthessék. 

FARKAS JÓZSEF. 

ISKOLAÜGY. 

A heves-nagykunsági reform, egyházmegyei bizottság 
véleményes jelentése a heves-nagykunsági ref. egyházme-
gyei gyűléshez a Molnár Aladár „Néptanítók gyám- és 
nyugdíj-intézete" Cimü terv és törvényjavaslata tárgyában. 

Nagytiszteletü egyházmegyei gyűlés! 
Tisztelettel alólirottak az 1873-ik évi nt. egyház-

megyei gyűlésnek 22, sz. alatti végzése értelmében 
megbízatván azzal, hogy a Molnár Aladár által a ma-
gyarországi néptanitók nyugdíjazása tárgyában irt terv és 
törvényjavaslata iránt nyilvánítanék észrevételeinket, s 
ezen felállíttatni szándékolt vagy ajánlott nyugdij-intézet 
megállapítására nézve tennők meg véleményes jelentésünket, 
ezen megbízatásunk eredményét e következőkben adjuk elő: 

1-ör. A magyarországi minden vallásfelekezeti és 
nemzetiségű jtanitók nyugdij-intézete felállításának eszmé-
jét mi teljesen üdvösnek tartjuk, annálfogva azt mind-
előbb életbe léptetendőnek véleményezzük. Mert mi az 
oka, hogy hazánkban az utolsó időkben több száz ta-
nitó hagyta és hagyja el hivatali pályáját ? bizony 

a.) az, mert fizetésök más hivatalos állások fizeté-
sével viszonyítva oly csekély, hogy az egy művelt országban 
sincs ily alantfokű, ha t. i. a tanitók fizetését nagy álta-
lánosságban tekintjük. 

b.) az, mert mig fizetésök éltökben kellő jóllétet nem 
adhat, jövőjük: elnyomorodásuk, vagy elhalásuk ese-
tében családjuké oly bizonytalan és kétségbeejtő, hogy 

egyéb rájok ínségnél és nyomornál nem várakozik : ezek-
ből folyólag, miután édes hazánknak a századok mulasz-
tásai miatt, a jelen időszakban, a beruházások kezdetle-
gességeivel véghetlen sok baja és elfoglaló lenyügöztetése 
van, és igy kilátásunk alig lehet arra, hogy a néptanitók 
fizetését oly fokra emelje, mint aminőre az a művelt 
európai országokban van, méltó és illendő, hogy elnyo-
morodásuk esetére maguk, vagy elhalásuk után családjok 
a v é g i n s é g é s n y o m o r ellen biztosíttassanak. — 
Ezt pedig a tervezett nyugdij intézet fölállítása által, 
habár kis mérvben is el lehet érni, s legalább a „bis dat 
qui cito dat" elvének elég lesz téve, ha az országos nyug-
díj intézet mielőbb felállíttatik. 

2-or Reform, egyházkerületeink több egyházvidékei 
már megtették a fenthivatolt üdvös eszme] életbeléptetése 
iránt véleményes jelentéseiket; vannak egyházmegyék, 
melyek magukévá teszik azt, de olyanok is vannak, melyek a 
szegénység és tehetetlenség minden életrevaló eszmét a leg-
könnyebben és végképen eltakaró köpönyegével akarnak taka-
ródzni; mi a Molnár Aladár tervjavaslatában leirt felállítási 
módozatot, hogy a nyugdij intézet felállítási költségeit az 
állam, község, és tanitók együttesen, habár nem egyenlő 
arányban viseljék, teljesen osztjuk, s felkérendőnek véle-
ményezzük a főt. egyházkerületi közgyűlést, hogy követei 
által a még ez évben összejövendő conventen ez égető kér-
dés letárgyalását és keresztülvitelét tartsa legfontosabb 
kötelmei egyikének. Szem előtt tartva a Molnár Aladár 
által készített terv ós törvényjavaslatot illetőleg 

a.) elvi tekintetben azt, hogy a felekezetiességre 
semmi suly ne fektettessék ; 

b . )a 32 §-ban a Molnár Aladár által tervezett törvény-
javaslat a bűntény vagy önmagából folyó ok miatt hivatal-
vesztett tanitót határozottan kizárja a nyugdij élvezheté-
séből, ezt a szakaszt a bűnös tanitó egyéniségét illetőleg 
elfogadandónak tartjuk ; de azt, hogy az ily tanitó ártat-
lan családja is bűnhődjék apja bűntényéért, sem igazsá-
gosnak sem méltányosnak nem tart juk: sőt az önvétke 
miatt nyugdíjtól megfosztott tanítónak hivatalvesztése 
idejéig befizetett pénzét is visszafizetendőnek vélemé-
nyezzük ; 

c) a 47. § utolsó pontját igy módositandónak 
véleményezzük: a minister által kinevezendő orvos mellé 
az illető tanintézetet fentartÓ hatóság is nevezzen ki 
másik orvost. 

Miután ezzel megbízatásunkat elvégeztük, ide mellé-
kelten, habár megbízatásunk körébe nem tartozik is, bátrak 
vagyunk a nt. egyházmegyei gyűlés elébe felterjeszteni a 
Molnár Aladár tervjavaslatától eltérő, egészen uj tervja-
vaslatát a többször emiitett nyugdij-intézet fölállításának , 
e következőkben : 

Boldogult nagyemlékű Eötvös nevelési miniszter ur 
1870-ben az országgyűlés elébe terjesztett ministeri jelen-
tésében 18300 -ra teszi a magyarországi néptanítók számát * 
ezekből számítsunk le az úgynevezett segédtanitóképen 
működő, és más pályára átlépő, továbbá az u. n. aca-
demica promotión levő tanitók fejében 2.300-at, marad 16 



ezer néptanító; ha a tanitói hivatal folytathatásának 
időtartamát 50 évre teszszük, a 16 ezer tanitó közül elhal 
évenként 320. Már most minden tanitó eluyomorodása 
vagy elhalása alkalmával fizessen mindenik tanitó 10 krt, 
ebből bejön egy kerek összegben 1,600 o. é. frt, s ez 
adassék ki az elnyomorodott vagy elhalt tanitó özvegyének 
s árváinak egyszerre egyszer-mindenkori végkielégítésül. 
Ez oly szép összeg, hogy alig hiezünk tanítót széles e 
hazában, kinek egyszerre ily összeg lett volna rendelke-
zésére ; és ezt, miután a takarékpénztárak is 12%-ra ad-
ják mai időben már pénzeiket, bizony oly szépen kamatoz-
tathatják az illetők, hogy éltök fogytáig kapnak a Molnár 
Aladár által tervezett legnagyobb nyugdíj összegnek meg 
felelő summát. 

Azt lehetne ugyan erre fölhozni, hogy a 320 halá-
lozásnem egyszerre történvén, a lOkrok egy központba való 
beküldése sok postaköltséggel járna. Igaz ! de erre nézve 
mi ugy vélekedünk, hogy egy a nevelésügyi minisztérium 
kebeléből megbízandó egyén közzétevén hivatalosan a 
néptanítók mindegyike által olvasott, vagy olvasni tarto-
zott lapban a „Néptanítók Lapjában" a halálozásokat, az 
év utolsó napján küldjék be őhozzá az összes tanítók az 
azon évben történt halálozások után eső 10 kros járadé-
kot, s ezt ezen egyetlen alkalommal tétesse meg portó-
mentesen a közlekedési minister ur. — Ezen ministeri 
hivatalnok aztán ugyancsak a „Néptanítók Lapjá'c-ban közzé-
teendő nyugta mellett fizesse ki mindenik elnyomorodott 
tanítónak, vagy elhalt tanitói özvegynek és árváknak az 
1600 o. ó. frtot. — Föl lehetne hozni azt is, hogy akadhat, 
és akad is oly pazarló egyén, vagy család, mely ezen tetemes 
összegnek minél előbb nyakára hágna ; ám de ez a Molnár 
Aladár által tervezett kissebb mérvű nyugdíjjal is épen 
ugy megtörténhetik. Azonban a tapasztalat szerint ily 
pazarló családokat legkönnyebben meg lehet fékezni az által, 
hogy minden faluban és városban van úgynevezett árva-

gyámi hivatal; tehát adassék ezek kezelése alá az ily 
család tőkéje. 

Most jövünk a legfontosabb tételre, t. i. hogy a 
320 halálozás után évenként fizetni tartozott '10-10 krt 
kik és mily arányban fizessék ? Mi egyenesen ós határo-
zottan kimondjuk, 6/10 részt fedezzen az állam, 2/io"et 
azon község, melyben valamely tanitó szolgál, 2/10 részt 
pedig a 16 ezer tanitó. 

Ezen arány által évenként fizetend az állam: 
307,200 frtot, ami egyáltalában nem sok azon napszámosai 
részére, akik jó polgárokat, értelmes embereket, és derék 
katonákat növelnek; a községek tanítóik után egyenként 
fizetnének 6 frt 40 krt, amit, ugy hiszszük, szívesen áldoz-
nak jó tanítóik jövőjének biztosítására, ez különben is 
fedezhető lenne az iskolába járó gyermekek által évenként 
fizetendő 5 — 6 kr által; legsúlyosabb a tanítókra évenként 
ós fejenként eső 6 frt. 40 kr ; de ha tekintetbe veszszük 
azt, hogy ezt mindegyik saját magáért és családjáért teszi, 
ha meggondoljuk, hogy valamelyik tanitó hazánkban, ha 
50 éven keresztül fizetné is az emiitett öszszeget, csak 320 
frtot fizetne be, *) mig, halála bármikor következzék is be, 
vagy elnyomorodjék: kap egy összegben 1600 o. é. forintot. 

Ezekben van szerencsénk véleményes jelentésünket 
beterjeszteni. Mély tisztelettel maradván Kisújszálláson 
1874. julius 2-án Lipcsei Lajos bizottsági elnök, Kovács 
József bizottsági tag, Incze Lajos b t., Kovács Imre b. t., 
Fogarasi Gábor b. t., Sarkadi Ferencz b. t., Konc Lajos 
b. t., Molnár Endre b. t.} Szegedi János b. t., Nagy Péter 
bizottsági jegyző. 

*) Sőt lia 60 éves kor betöltése, vagy 30 évi tanítóskodás 
után valaki nyugalomba lépne, első esetben fizetne 21 életév kortól 
száinitva: 256 f r t o t , második esetben: 192 frtot, s ekkor kapna-
1600 o. 6. frtot 

T J r l O jAL. 

Könyvismertetés. 

Egyházi Beszédek. Irta Fejes István, sátoralja-ujhelyi 
reform, lelkész. I. füzet. 

Theologiai irodalmunknak minden egyéb ágban hát-
ramadt volta s valóban kétségbeejtő szegénysége, nem 
tagadjuk, bizonyos természetes visszahatást szült az egye-
dül virágzó s évről-évre uj-uj termékekkel gazdagodó 
prédikáció-irodalom ellenében. Hát papjaink, kiknek a 
theologiai tudományokat hivatásszerüleg folyvást kell mi-
velniök (a jó pap holtig tanul) — mindig csak a kön-
nyebb végét választják a dolognak ? mondjuk magunkban. 
Ha könyvhez s tollhoz nyúlnak egyátalában: Csak egyne-

hány prédikációt firkantanak le s azzal vége ? Csak a 
vasárnapra dolgoznak ? s több efféle panaszt már magam 
is nem egyszer hallottam, mikoriban még gyakrabban 
foglalkozhattam könyvismertetéssel e lapok hasábjain 
s másutt. 

Szegénységünk valóban szégyenletes a theologiai iro-
dalom minden egyéb s jelesen a tisztán tudományos ágá-
ban. Jobb nem is szólani róla. Egypár dicséretes kezde-
mény már csirájában elfonnyadt. S ha mostanában ismét 
látunk némi élénkülést, melyet a protest. egylet s leg-
újabban a sárospataki irodalmi egylet kezdemt nyezései 
ígérnek, szinte félünk, hogy ismét az előbbiek sorsára 
jutnak. 

Ám, mig a dogmatikában majd mi ujat sem pro-
dukálunk, raig az egyháztörténelem mezején saját hazai 
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egyházunk történetének forrásai is kiaknázatlanul hever-
nek, s egy, e téren magában páratlanul álló Révész Imre 
is, lelke busultában, felhagyni látszik a gazdag eret, hogy 
áldatlan csatározásokban vesztegesse ritka erejét s nagy 
tudományos készletét; mig az Írásmagyarázat terén csak 
szórványosan látunk valami mozgalmat s egy uj (vajmi 
szükséges) biblia-fordítás még csak ködös távolban lengő 
ábrándként csillan szemeinkbe; mig, még a gyakorlati 
theologia, — a lelkipásztorkodás és homiletika terén 
sem üdvözölhetünk semmi u ja t : addig a prédikációk — 
no, ezek gombamódra szaporodnak ! 

A visszahatás, mely minden uj egyházi beszédgyüj-
teményt némi bizalmatlansággal, sőt némi kevetlenséggel 
s bosszankodással fogadtat velünk (olyformán, mint a 
szegény emberrel a tizedik vagy tizenhetedik gyermeket !) 
e visszahatás tehát nagyon természetes. Vájjon ép oly 
igazolt s igazságos-e? kérdés, melynek egyszer szemébe 
nézni épen most kedvem jött. 

Mint a fa, gyökere- és törzsével, ágai- s lombjaival 
s egész életműködésével, mely virágai-, terméje- s porszá-
laiban tetőz, v é g r e is a g y ü m ö l c s e é r t van : ugy 
egész theologiai tudomány-rendszerünk, sőt maga a vallás, 
végre is a v a l l á s o s é l e t é r t , az emberiségnek istenhez 
közelebb emelóseért s a tettekben nyilatkozó erkölcs 
gyümölcseiért van. Az egész theologia, minden ága-
zataival, s az egész papi hivatal, összes működésével, mind 
csak eszköz arra a célra, mind csak szerv annak a gyü-
mölcsnek az előhozására. A theologiai tudomány nem 
közvetlenül az egész egyháznak, a hívek egyetemének, 
hanem az igehirdetőknek és a tanítóknak való, hogy út-
mutatásai mellett jól hirdethessék az igét s gyümölcsözőleg 
pásztorkodhassanak. Az irás helyes magyarázása, a homi-
letika és katechetika, a lelkipásztorkodás tudománya, 
egyszóval az egész gyakorlati theologia: ezen (az előbbi 
hasonlattal élve) a dogmatika gyökeréből kinőtt törzs és 
ágak, melyek az élet nedvét mind ama virágzásba hajtani 
hivatvák, melyből az egyház összeségének, a híveknek, az 
egyes lelkeknek s az egész társadalomnak vallásos 
és erkölcsi élete, mint gyümölcs kell hogy kifejlőd-
jék s megérlelődjék. 

Meg vagyunk győződve, hogy egészséges s ép gyö-
kér nélkül életerős fa nem lehet; hogy satnya törzs és 
elcsenevészett ágak hegyén szép ós termékeny virág nem 
fejlődhetik. De végre is a virág hordozza a gyümöl-
csöt — s ha ez nincs : mire való volt az egész fa ? 
tűzre való. 

Nem igazságos tehát a prédikáció-irodalmat, mely 
(mindig a hasonlattal élve) a fának a virágzása, kicsiny-
leni. Csak táplálkozzék, ép gyökérről, életerős törzsből s 
viruló ágakból: vagyis józan dogmatika, helyes Írásma-
gyarázat, természetszerű homiletika, s lélektani alapokon 
nyugvó pastoralis theologia legyenek táplálói. 

Végre is a lelkész s egész működése a gyülekezetért 
van, s a gyülekezet mit sem tud, legalább nem kell tud-
nia, a theologusok vitáiról s a homiletika és lelkipász-
torkodás! elméletekről. Ő csak a lelkipásztorkodási gya-

korlatban, a liturgiái cselekvényekben s a prédikációban 
érintkezik a hittudománynyal s az egyház tanitó és pász-
torkodó elemével. Neki elég, ha a lelkész érintkezéseiben 
szeretetteljes, és vallásosságot emelően működik; neki 
elég, ha a templomi szolgálat előmozdítja s helyesen irá-
nyozza buzgóságát; neki elég : ha a prédikáció jó s elérte 
célját. Honnan meri ti bölcseségét s szavait és eljárásait a 
lelkész, vagy inkább : mily tudományos közvetítők által 
meriti azt a bibliából s az örökéletet adó istenigóből ? 
az neki, ha nem épen közönyös, mindenesetre másodrendű 
érdekeltségű kérdés. Ő jó prédikációt kiván, mindig jót 
kíván, egy egész életen á t : s igaza van. Ő soha nem 
lankadó, tevékenyen működő pásztóii gondot és szeretetet 
kiván: s igaza van. ő mint minden nap fris vizet, az élet 
forrásából is mindig üditő, tiszta italt kiván : s igaza van. 

Ama visszahatásnak tehát, melyet fölebb emiitettem 
s természetesnek mondottam, csak némi megszorítással van 
igazi jogosultsága. Mert nem képzelhetünk jó prédikációt 
alapos Írásmagyarázat s egészséges dogma-ismeret, ép 
bölcsészet s józan praktika theologia nélkül: azért kell 
követelnünk lelkészeinktől, hogy a ió prédikáció e föl-
tételeit el ne hanyagolják. De midőn a prédikációt hall-
gatjuk (vagy olvassuk) nincs jogunk többet követelni, 
mint hogy az jó legyen. S ha jó, nem szabad beesmérle-
nünk, hogy miért csak prédikáció s mért nem tudomá-
nyos mű. S nincs jogunk (tárgyamra jövők már) kicsiny-
lőleg vagy épen boszankodással vetni félre az oly egyházi 
beszéd gyűjteményeket, a minőt a minap Szilády János 
beszédeiben bemutattam, s ma ismét Fejes Istvánéiban be-
mutatni alkalmam van. 

Fejes Istvánban sok tekintetben inás szabású egyé-
niséggel találkozunk, mint a minapi ifjú atyafiban. En-
nek magasságát és mélységét, oly mértékben legalább nem 
találjuk benne. De a helyett — s természetes! - köze-
lebb áll a gyülekezet nagy tömegének az altalános színvo-
nalához. Ő kiválóan értelmes és józan prédikátor. Ha 
Sziládyban dicsérőleg emeltük ki az egyéniséget, mely 
prédikációit más pap által s más gyülekezetben vagy más 
időben változatlanul használni alig engedte: Fejesben vi-
szont méltányolnunk kell a beszédeit átalánosabban hasz-
nálhatóvá tevő gyakorlatiasságot. Nem köznapiságot, annál 
kevésbbé sekélyességet értünk ez alatt. Épen nem. Fejes 
beszédei a mai kor színvonalán állanak, a mikor szőrszál-
hasogató dogmatizálással imponálni, a szó betüjóre való 
kényszerítő hivatkozással hatni — még a műveletlenebb 
tömegekre sem lehet, ő , ellenkezőleg, tiszta erkölcstannal 
s a hit elevenítő lelkóvel igyekszik hatni mindig; az egy-
szerű kedélyben, melyet midőn tejnek italával táplál: ma-
gasabb igazságra törekszik vezérelni. Eszméi modernek 
formái az izlés és kor követelményeinek megfelelők, irá-
nya a haladó felvilágosultságé, de egészben véve oly val-
lásos ós bibliai, hogy szellemi tartalma ellen azon oldal-
ról sem lehet kifogás, mely a formában ma is a régihez 
szeret ragaszkodni. Vegyük például csak a K r i s z t u s 
v e n d é g s é g e (114 1.) cimű beszédet. Bevezetésében 
gyöngéden, s még a betűhöz tapadó gyermekes hitet sem 



sértve, utasítja el magától az öt kenyér csudájának szósze-
rinti magyarázatát. Látszó agos kitérése az „ingyen fárad-
ság nélkül szerzett kenyérre", melyben szelíd gunynyal 
érinti a munkátlanságot, egyenesen vezet céljához, mely a 
krisztusi csoda igazi értelmének s erkölcsi jelentőségének 
föltüntetése. „Az isten országának keresői földi jutalomra 
ne várjanak!" mondja — és továbbá: „hogy az embernek 
lehet, ha hálaadással és megelégedéssel fogadja isten ál-
dását, vágyai mérséklése mellett, s o k k á i s t e n n i a 
k ev e s e t." Mily egyszerű, s mily igaz: tehát mily szép! 
S e példát jóformán csak találomra vettük, válogatás 
nélkül. Vegyünk egy másikat: A k e r e s z t y é n i m e g -
b o c s á t á s (171. 1.) cimü beszéd alapigéje (Máté VI. 
14.) „Ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek 
is megbocsát a mennyei atya0 ; talán nincs pap, a 
ki erről ne prédikált volna. Az oly tárgyak, ha nem 
is a hallgató nép, — de az Írástudók előtt mindenesetre 
biztos próbakövei a prédikáció erejének; tud-e valami 
olyat mondani, a mi ha nem absolute uj is, de nem a 
legközelebb fekvő s elnyűtt köznapiság. A megbocsátás 
isteni erényéről áradozni, a krisztusi példára hivatkozni, 
az alapigében jutalmul igért isteni bocsánattal biztatni: 
miud könnyű. „De hát miben álljon e megbocsátás ?" 
kérdi exordiuma végén Fejes. „Meddig terjedhet annak 
határa? Mert végre is bocsánatot hirdetni minden felté-
tel nélkül, nem volna egyéb, mint a bűnre való felsza-
badítás ; ez pedig nem lehet üdvös és hasznos törekvés." 
S épen e kérdéseket felvilágositni: tűzi beszéde céljául. 
Helyesen. S épen oly helyes a mint megoldja is, hogy a 
keresztyéni megbocsátásnak erkölcsi haszna s eredménye 
legyen. Mint a büntetésnek, melyet az állam kezel, ugy 
a megbocsátásnak is, melyet az egyház hirdet, erkölcsi 
célja a javitás. A keresztyéni megbocsátás ennél fogva, 
Fejes szerint, áll: 1. a sérelmek felejtésében és az engesz-
telékenységben; 2. a kimóletben és a megtérésre való 
segélynyújtásban; 3. az emberi társaságba való visszafo-
gadásban és szánalomban (inkább: szeretetben). 

Sokasíthatnám a példákat, de feleslegesnek tartom. 
Átalános jellemzésül elég annyit mondani, hogy Fejes 
beszédei a tárgyak választásában, az irás s jelesen az 
alapigólc szellemének felfogásában, ha különösb egyénisé-
get ós eredetiséget nem is, helyes tapintatot s alapos-
ságot és józanságot tanúsítanak. Tárgyalásai, jelesen a 
homiletika szempontjából, nem csak átalában szabálysze-
lüek, hanem a mi több és jobb, a merev sémákhoz 
tapadás helyett a tárgy természetéből merítettek, helye-
sek és gyakorlatiak. Eszmeköre a miveltebb közönség 
igényeinek is megfelelő, a kevésbbé mivelt által is fel-
fogható s minden irányban épületes és tanúságos. Elő-
adását minden túlzás nélküli melegség, szónoki virágok 
nélküli nemes egyszerűség, őszinte vallásos szellem 
lengi át, egyszóval Fejes kötetében oly gyakorlati irányú 

józanul értelmes és felvilágosodottan vallásos gyűjteményt 
nyertünk, melyet falusi és városi papjainknak használat, 
illetőleg megfigyelés végett, bizton ajánlhatunk. Még csak 
egyet említek meg jó tulajdonai közül. Előadásán, nyel-

vén, irályán mindenütt meglátszik az iró ízlése és gya-
korlata, melyet az irodalom más ágában is szerzett ós 
mivelt, s melynek — mint költő is —nem egy darabjában 
szép tanúságát adta. 

S z á s z K á r o l y . 

B E L F O L JD. 

Különfélék a Bánátból. 

Bizony, ugy látszik igazuk van azoknak, kik min-
ket protestánsokat azzal vádolnak, hogy scopae dissolutae 
vagyunk. Mert a tapasztalat, fájdalom! azt mutatja, hogy 
mi, ha megértjük is az egyház iránt oly megrögzött el-
lenségeskedéssel viseltető kor időjeleit, ha tudjuk is 
erőnket az egyház érdekében összpontosítani, ha képe-
sek vagyunk is az egyház iránti önzetlen szeretet azon 
lelkesedóséig felemelkedni, mely egyedül hordja magában a 
fennállás s a vésztőli megóvás biztositékát: mindezt csak 
oly csekély mérvben tudiuk, hogy eredménye is természet-
szerűleg csak nagyitón keresztül vehető észre. Az egyház 
iránti közöny nem igen csökken s egyházi életünk nem 
igen szalad előre. Ennek oka, igaz, legelső sorban a mai 
„liberális" ( ? ? ? ) időszellemben keresendő, s azon, még 
egyházi fórfiaink nagy részében is csalhatatlan igazságként 
meggyökerezett balhiedelemben, hogy most már az 
„elavult" egyházat a „modern" liberálishoz képest refor-
málni kell. Pedig nem abban fekszik — erős hitem szerint 
az üdv, ha a keresztyénséget az időszellemhez képest 
átidomítjuk, hanem abban, ha a folyton változó időszellemet 
keresztyénijük. De térjünk a Bánátra! Mi se vagyunk 
jobbak másoknál, s a mi egyházi viszonyaink sem fénye-
sebbek, mint másutt. Sajnálattal kell megvallanom, hogy en-
nek oka nagyrészt mi papok magunk vagyunk. Kevés bennünk 
a közjó iránti érdek, kevés a testvéries összetartás, kevés 
azon törekvés, hogy egymást kölcsönös tudományos eszme-
csere által felvilágosítsuk, a szeretet lelkével buzdítsuk, 
ámogassuk, s a papi testületet az egyházi élet fejlesztésének 
legnagyobb erkölcsi hatalmává tegyük. Sok pedig a mel-
lékérdek ós félreértés. 

A prot. papság közt az ujabbi időben általanos 
jelszóvá lettek a papi értekezletek. S egészen jogosan is. Mert 
ha ezen már magokban véve és rendes körülmények kö-
zött nekünk oly szükségesek, mint a mindennapi kenyér, 
mennyivel inkább kell őket a mai rendkívüli időben élesz-
teni, fenntartani és ápolni, midőn egyházi életünket oly 
égető kérdések környezik, mint talán még soha. És ime 
a Bánátban ezek se bírnak zöld ágra jutni. Még 1871-ben 
sikerült egyik testvérünknek a bánáti papságot arrabirni, 
hogy egyelőre legalább papi olvasó-egyletet alakítsanak, 
s a nevezetesebb bel- és külföldi egyházi lapok közös 
tartása által lehetségesitsék az egyházi élet mindenütt 
mutatkozó mozzanatainak megfigyelését, s értékesítését a 
mi egyházi életünk ápolásának érdekében. Ugyanazon 
testvér sikerrel tette meg 1872-ben a második, az elsőből 
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okszerűen folyt lépést, s alapittotta a bánáti papi érte-
kezleteket. Már a kezdet jellemző, de nem a legjobb pro-
gnostikon volt. Midőn ugyanis ama testvérünk, az akkori 
időben a bánáti papok között történetesen a legfiatalabb 
volt, a szent ügy iránti jóakarattól s azon óhajtól vezé-
reltetve, hogy paptársait buzditsa, egy rövid értekezést ol-
vasott fel a papi konferenciák lényege- és szükségességé-
ről: egyik társától, ki történetesen egy-két évvel idősb 
nálánál, ezt kelle hallania: „Mi nem azért jöttünk ide, 
hogy X. testvérünktől tanuljuk, mik a papi conferenciák, 
tudjuk mi azt ugy is. Hja, kedves, ha mindegyikünk azt 
fogja gondolni, hogy már a bölcseség kövét feltalálta, ak-
kor ugyan haladni soha sem fogunk, hanem igenis meg-
találandjuk minden lépésen a félreértésnek a megbotrán-
kozásnak kövét. Ez pedig sem nekünk, sem egyházaink-
nak, sem hivatalunknak használni nem fog. 

A papi értekezletek eszméje mégis elfogadtatott, s 
az e tekintetben két részre oszlot- bánáti esperesség alsó 
részbeli (torontáli és határőrvidéki) papsága első értekez-
letét a tagok teljes számú részvéte mellett 1873. évi 
ápril 16-án Lajosfalván rendes, nyilvános isteni tisztelettel 
az Ur sz. vacsorájának kiosztásával, s több igen érdekes 
kérdés alapos meg beszélésóvel, tehát igen szép eredmény -
nyel meg is tartotta. A felső bánáti (temes-krassói) test-
vérek nem tudom, szervezkedtek-e már papi értekezletté!. 
Az alsó bánáti második értekezlet folyó hó 18-ra volt 
egybehiva Antalfalváia sfényesen •— meghiusult, amennyi-
ben csak az elnök, a két fungens, s a helybeli testvér 
jelent meg, a többiek közül pedig csak egy testvér 
tartá érdemesnek indokolt elmaradását bejelenteni. Ez 
igazán nagyon szomoritó dolog! És érdekes volna meg-
tudni, hogy hát mi érdekli tulajdonképen a testvéreket, 
ha a papi értekezletek nem ? 

Még valami! Esperességünkben létezik egy pap-ta-
nitói özvegy és árva-gyámolda 19 taggal. Felesleges dolog 
volna, ily kiválólag protestáns egyházi jellegű intézetek 
áldásos voltáról beszélni. A Bánátban ez sem támogattatik 
kellőleg. Már az az egy körülmény is, hogy gyámoldánk-
nak csak 19 tagja van, holott esperességünkben 22 pap 
és 28 tanitó működik, feleslegessé tesz minden további 
bizonyitgatást. És ha legalább ezen 19 tag nem lankadna 
el az édes intézet buzgó pártolásában. Midőn tavaly ezen 
gyáraolda legbelsőbb életébe vágó nagy horderejű kérdés 
megoldása végett a gyámoldai igazgatóság által közgyű-
lés hirdettetett, megjelentek summa summarum 5-en, s a 
gyűlés elmaradt, hogy intézetünk tovább is tengjen. Az 
elmaradt 14 tag közül csak egyetlenegy mentette ki in-
dokolt elmaradását, a többi mélyen hallgatott, mintha e 
dolog őket nem is illette volna. Ugyan, érdekes volna 
megtudni, hogy mi érdekli tulajdonképen a testvéreket, 
ha özvegyeik és árváik sorsa nem ? 

Bizony, bizony haladunk, de hátrafelé! Közönyösek 
vagyunk, hidegek saját nemes hivatásunk buzgó teljesí-
tésében. Prédikáljuk az erősítő, igazító, buzdító, nemesítő 
Szent Istenlelket de nem kérjük az egyház isteni Urát, 
hogy reánk is öntse ki Lelkének üdvadományait, pedig 

nagyon is ránk férne a Szentlélek, hogy közelebb hozzon 
a Krisztushoz ós szent testéhez, mely az anyaszentegyház. 
Az ultramontanismus rémítő módon halad, ha pedig mi 
nem mozgunk, akkor annak minden legkisebb haladása is 
a valódi evangelismus hasonraértékü visszavetésével lesz 
egyértelmű. 

Legyen ez köztünk is máskép ! 
Becskereken 1874. M o c k o v c s á k J á n o s 

evang. pap. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A pesti prot. árvaházban az első és második 

osztályú növendékek vizsgája a mult vasárnap tartatott 
meg, a térti- és nőválasztmány több tagjának, s Bólya 
Gergely pestvárosi tanfelügyelő jelenlétében. Az ideigle-
nesen alkalmazott árva-atya Schreiner Adolf ur a boldogult 
Horkay bácsi által vetett alapon oly szép sikert fejtett 
ki, a növendékek a két alsó osztály tantárgyaiból oly 
szép készültséget mutattak, oly értelmesen, szabatosan, 
bátran feleltek, hogy az egész közönség meglepetve győ-
ződött meg újból a felől, hogy egy ügyes tanitó mire ké-
pes vinni a legkisebb gyermekeket is ; Bólya G. tanfel-
ügyelő ur pedig a választmányhoz iutézett, s ezen árva-
egylet áldásos működését kiemelő beszédében kijelentette, 
miszerint árvaegyletünk tanodája valóban „mintaszerű 
s a főváros legkitűnőbb iskolái közé tartozik" Gratulá-
lunk egyszersmind a soproni ev. tanitóképezdének is, ha 
sok olyan növendéket bocsát ki, mint e mi ideiglenes 
árva-atyánk, s árvaházunkban alkalmazott tanítónk. A 
„Religió"-nak pedig megjegyezzük, hogy ne ijeszsze olva-
sóit az árvaházunk felé való sétától, mert megtörtént 
bizony fájdalom az a szomorúan végződött ujjharapás, de 
azonnal el is bocsáttatott a botrányt elkövető, mig önök-
nél az is megtörtént nem régiben, hogy püspök urak 
templomban pofozkodtak, és azért az illető megtartotta 
méltóságát, fizetését egész haláláig. 

* Megyercsi Béla, a pesti ref. theologiai intézet 
volt tanítványa, f. hó 12-kén Faddon egyhangúlag lel-
keszszé választatott. 

* A nagy enyedi ref. főiskola gondnoka V e r e s s 
K á r o l y agyonlőtte magát 68 éves korában, számos tag-
ból álló családot hagyván maga után. Egynémelyik lap 
összeköttetésbe hozza végzetes e tettet azon vádakkal, 
melyek a Közelebbi konventjén az erdélyi ref. egyházke-
rületnek az enyedi főtanoda vagyonának kezelése ellen 
emeltettek. 

* Hét gyermeket ütött agyon a villám a lapistyai 
erdőben (Kolozsmegye), hol földi epret szedtek, s midőn 
a vihar kitört, egy fa alá menekültek, mely néhány perc 
múlva fejfájukká leve. 

* Oláliországban Dezsoj nevü község három ölnyi 
mélységre sülyedt. Emberélet nem esett áldozatul, mert a 
lakosok már három nappal előbb elmenekültek, megbor-
zadván a föld mélyéből felhangzó süvöltéstől. S bámulatos, 
hogy a házak nagyobb része épségben maradt. 

* A pesti polgármesteri hivatal a napokban egy 
„ f e l e k e z e t n é l k ü l i t e m e t é s r e " adott engedélyt. 
Ez az első engedély, s ezt egy diszitményfestő kérte egy 
hónapos lánya számára. Az engedély azon polgáriházas-
sági bizonyítvány alapján adatott ki, melyet a bécsi városi 
tanács 1873 junius 20-án állított ki. 

* Merénylet Blsmark ellen. Lapuuk olvasói is-
merik a történelemből a „stylus curialist"-t; tudják, hogy 
Rómában, ha másképen nem boldogulnak, minő eszközök-
höz is szoktak folyamodni, Egy kis méreg, egy kis gyilok 
megbocsátható, ha szent célból történik. Bismark az egy-



házi törvények meghozatásával, s ezek végrehajtásával 
elég sok rosz fát tett a tűzre, ezért jul. 13-án Kissingen-
ben, — hol egészségét hely re állítandó időzik, — egy 
Kullman nevezetű porosz származású kádárlegény reálőtt, 
de szerencsére a lövés csak kezén ejtett könnyű sebet 
Az eddigi tudósítások alapján biztosnak mondható, hogy 
az orgyilkos a papság szolgálatában állott, vagy legalább 
egalád tettre az által fanatizáltatott. Ide mutatnak a zse-
bében talált gyónóczédulák, továbbá hogy az orgyilkos-
sági kísérletnél egy kathol. pap •— Hanthaler — is sze-
repelt, kit szintén elfogtak. A német s angol lapok erős 
szemrehányást tesznek az ultramontánoknak. A bécsi 
Volksblatt p. o. erélyes eljárásra bivja fel a kormányt, 
s a legkíméletlenebb eszközök alkalmazását sürgeti az, 
ultramontánok ellen, „kiknek vad agitatioi — ugy mond 
— már elérték a háború és gyilkosság fokát,." A berlini 
Börsen Ztg. pedig ezeket i r j a : „E merényletben nem az 
a főbűnös, ki arra kezét felajánlotta, hanem inkább azok 
a papok, kik nem annyira lelkészek, mint demogogok, 
nem a nép vigasztalói oktatói, hanem politikai összeesküvők. 

NECROLOGOK. 
Hagenbach Károly Rudolf emlékezete. 

Azon őszinte szivből származott üdvkivánatok, me-
lyekkel Hagenbachot ötven éves tanárkodása emlékün-
nepén 1873, szept. 9. rokonszenves barátok s hálás ta-
nítványok megtisztelték, fájdalom nem valósulhattak meg 
egészen; mert a jubilált férfiú f. évi junius 7-dikén 
rokonainak, szeretteinek bizalmas körében megszűnt élni. 

Ezen férfiú halálában elvesztette Helvetia egy hü 
fiát, Bázel egyik legnagyobb polgárát, a főiskola egy ve-
terán hírneves tanárát, az egyház legtekintélyesebb tagját, 
a német költészet egyik legavatottabb mesterét, elhall-
gatva azt a veszteséget, amit saját családja szenvedett. 

Hagenbach Rudolf Károly, szül. Bázelben 1801, 
március 4-én, fia a közkedvességben álló orvos és jeles 
botanicusnak: Hagenbach Károly Frigyesnek. Magáninté-
zetekben nyerte az elemi oktatásokat Pestalozzi szelle-
mében. Miután a philosophiai tanfolyamot egy ideig hall-
gatta, a theologiai tudományok tanulására adta magát, 
melynek akkori legnépszerűbb képviselője Bázelben Mi-
ville Frigyes volt. Szülővárosából Bonnba vette útját, s 
ott megismerkedett Gieseler- és Lückevel, majd Berlinben 
Schleiermacher ós Neande.rel, kiknek szelleme maradandó 
benyomást tett az ifjú tanuló fogékony lelkületére. Schleier-
macher tudományával megacélozta theologiai ismere-
teinek jellemét, s megteremtette általa azt az ő egész 
szellemi életére kiható közvetitő irányt, mely felé azután 
oly sokan követték őt, mint a mérsékelt irány eszmék di-
cső harcosát, kinek erkölcsi képe messze kimagaslott túl 
a középszerűségek színvonalán. 

Az egyháztörténelem páratlan nagysága: Neander 
ébresztette fel benne a vágyat, hogy főfigyelmét külö-
nösen ezen tudomány elsajátítására szentelj 9. 1823-ban 
visszatért Bázelbe. De Wette, a ki néhány év óta csak-
nem minden theologiai tudományt képviselt az egyetemen, 
— szivéből örvendett, hogy az ifjú egyháztörtónószben 
szorgalmas munkatársra talál. S nem is csalatkozott örö-
mében: mert az ifjú történész az idők s évek minden 

változó viszonyai között De Wette oldala mellett volt. 
Először rendkívüli, majd azután rendes theologiai tanár-
rá választatván, 1823-ban a thelogiában szerzett sokoldalú 
ismereteiért túdori kitüntetésben részesült. 

Állami kötelmek teljesitése is várt az ifjú tanárra. 
1829-ben egyszerre De Wettevel az iskolaszók tanács-
tagjai közé felvétetett, 1834-ben az egyháztanácsba lé-
pett, 1838-ban a gymnasium felügyelője lett ; 1848-ban 
a nagy tanácsba rendes tagul megválasztatott, s mind ezen 
bokros teendőkkel járó magas hivatásainak a mindenki 
által nagyra becsült férfin megtörhetlen erélylyel és lan-
kadhatlan buzgalommal iparkodott megfelelni. 

Abban a nagy örömben azonban nem részesülhetett 
már, a mely reá várt volna nem sokára: Bázel ref. egy-
háza uj synodusának általa, mint idősb elnök által való 
ünnepélyes megnyitása; az ő lába csak annak küszöbéhez 
juthatott el, a mit ő megvalósulva látni oly hőn óhajtott; 
hosszú éveken keresztül táplált reményét nem láthatta 
teljesülve; mert e synodus már ő nélküle tartatott meg 
juuius hó 15-dikén. 

Nem kevésbé áldásteljes tevékenységet fejtett ki 
Hagenbach a társulási szellem ébresztésében ; alig volt 
nemes célból alakult társulat szülő városában, mely-
nek ő tagja nem lett volna. Sok hazai közhasznú 
egyletnek, s a negyvenes években alakult történelmi 
társulatnak elnöke volt, igy az alumneumnak, s a svájci 
egyházi társulatnak, nevezetesen azonban a prot. egyházi 
segélyegyletnek, melynek ő megalapítója és vezetője volt. 

Ezeken kivül Hagenbach mindenfelé értékesítette 
tehetségét, a merre arra szükség volt, főleg pedig ott, a 
hol a tudomány magvait szélesebb körben kellett hinte-
getni, vagy a hol rábeszélő tehetségének s költészetének 
isteni adományával polgártársainak szivét lelkesíteni vagy 
megörvendeztetni lehetett. E tekintetben az egyháztörté-
netből tartott nyilvános felolvasásai, szelídséget lehelő 
egyházi szónodata , lélek és humortól áthatott szellemdus 
alkalmi versei ezrek hálás emlékezetében élnek mai nap is. 

Hagenbach az egyetemi tanárok azon kiemelkedő 
nagyságai közé tartozott, akik — a mellett, hogy tanári és 
irói tisztökben kitűnően és példaadólag eljártak, — e rá-
juk nézve szük hivatási kör korlátait lerontva, igazságot 
szomjúhozó lelküket, hogy a szellem talentuma semmi 
irányban se maradjon parlagon, — másutt is, a nyilvános 
állami s polgári élet terén is táplálták s az egyetemes 
jólét üdvéra gyümölcsöztették. 

Ily polgári akadémiai állásra Hagenbach családi 
neveltetésénél, kedvező viszonyainál s jellemtulajdonainál 
fogva különösen hivatva volt, szelid, barátságos mo-
dora, kiváló szerénysége és szeretetre méltósága, az 
indulatoskodás- és villongástól való idegenkedése s 
ehez szellemi fehőbbsége, —• mindezek együttvéve csa-
ládi s szük baráti körén túlszárnyaló tiszteletet és szere-
tetet teremtettek számára, a milyent a tudomány kevés 
embere szerezhet meg maga számára. Az ő emléke tehát 
nem csak a tudomány embereinél, hanem a nemzet-
polgárainál is tiszteletben marad és a nemzet hü napszámo-



sának munkája tartós befolyással fog lenni nem csak a 
főiskolára, a szülő városra s a reformált egyházra, hanem 
az egész helvét népre, s abban s az által mindazon nem-
zetekre, a melyek az egyszerű, de a társadalmi élet ideál-
ját nemesen megvalósítani tudó svájci nép iránt tisz-
telettel tudnak viseltetni, vagy befolyással lehet mi ránk 
is, kik attól fényes nagyúri háztartásunkban épen ugy, 
mint nyilvános életünk terén, — attól a kötelessége tuda-
tában élő egyszerű néptjl, sokat tanulhatunk. 

Eddig főleg polgári életéről szóltunk Hagenbachnak, 
most terjeszkedjünk ki biztos források nyomán írói életére 
is. Ilagenbach a száz semestrisen keresztül tartott aka-
démiai felolvasásait, melyeket részint az egyetemen, részint 
müveit hallgatók nagyobb körében adott elő, — nagy 
gonddal és fáradsággal leirta, s igy jöttek nyilvánosságra 
szelid szellemtől áthatott, könnyen áttekinthető s azért 
mégis nagyszerű theologiai müvei. Nagy hézagot pótolhat 
sok vaílástanár kezében Hagenbach „Leitfaden zum shcrift-
lichen Eeligionsunterricht an höheren Gymnasien und 
Bildungsanstalten" cimü munkája. A mottó eléggé jelzi 
e kézi könyv irányát: „Ce n'est pas la téte, qu il faut 
se casser pour avancer dans la carriére de la vérité 
c'est le co3ur." 

Továbbá: „Encyklopádie und Methodologie der theo-
logischen Wissenschaften" szellemdús müvével, mely ma-
gyar nyelvre is le van fordítva, kitüntette a szerző a tan-
anyag fölötti] subjectiv hatalmát s bámulatra méltó tájé-
kozással párosult sokoldalú szakavatottságát, melyben az 
ifjú theologus a prot. theologia ideálját láthatja lelki 
szemeivel. Mig egyrészről Hagenbach ezen a theologusra 
nézve „vademecum"-ában a tudomány ifjú embere előtt a 
puszta ideált rajzolja le szelid vonásokkal, addig más 
részről nyugodt modorával rá mntat a valóság küzdho-
mokjára is. 

A szeretetre méltó közvetítő theologusnak sokszor 
hangoztatott óhaja : vajha a theoiogusok fegyverei eke-
vassá, s azok nyársai sarlóvá változnának, — az igaz-
ságszerető egyháztörténészt nem riasztotta vissza a „Lehr-
buch der Dogmengeschichte" című müvében tanítványai 
előtt az egyház régibb ós ujabb harcosainak práguans 
színben való feltüntetésétől. 

Egyéb munkáin kivül különösen említésre méltó még 
Hagenbachnak a mindenki által nagyra becsült élethű, 
vonásokban gazdag, gyönyörködtetve vonzó áttekintéssel 
irt legnagyobbszerü dolgozata : „Kirchengesichte 7 B. 3. 
Auflage 1869—1872." Azután nem hallgathatjuk el Oeco-
lampadius és Mykonius reformátorok biographiáját, a svájci, 
de különösen a bázeli egyháztörténethez nyújtott ada-
tait, végre több mint száz tekintélyes cikkeit többnyire 
életrajzi tartalommal, melyeket Hagenbach Herczognak 
szolgáltatott át theologiai Realencyklopediájának kiegé-
szítése végett. 

Hagenbach mindezen elszámlált munkáiban azon ne-
mes törekvés valósul meg, hogy a szélsőségek legyőzése 
mellett egyrészről a jogosultságnak barátságos elisme-

rése, másrészről a szelid igazságra vezérlés szelleme ál-
tal egyesíteni kell azt, a mi egyesitettni akar, mely 
álláspontját ő egyháztörténetében alkalmilag igy fe-
jezi ki. 

„Valamint bizonyos az, hogy a vallás lényege nem 
egyes szabványokból áll, s az isten országát nem szavak 
képezik, hanem mindkettő alapja: erő, — ép oly bizo-
nyos az is, hogy azok között, a kik nyilt,szivüen gondol-
kodnak, még egy más gondolkodásmód is van, tehát nem 
csak az, mely a hitvallást betűszerinti értelemben han-
goztatja. Oh mért fordul hát elő oly sokszor, hogy a 
helyett, hogy szeretetet vetnének, gyűlöletet aratnak s 
mért az a gondolkodás, hogy ez által isteni szolgálatot 
cselekesznek?" Ily közvetítő irányban működött Hagen-
bach mint publicista is a nagy felkarolásban részesülő 
„Kirchenblatt"-jában , a melyben néhány elvtársával a 
téves meggyőződésben lévő párt érve t mesteri tollával 
lerontotta. Megemlítették Hagenbach jubileumi ünnepén 
azt is, hogy az ő szellemdus, épületes egyházi beszédeiben 
sok ezer keresztyén szív lelte fel megnyugtatását. Hat 
kötetben adta ki a megdicsőült férfiú egyházi beszédeit 
1839—1858. s ezeken kivül még sok egyes füzetben. 
Teljesen jogos tehát az az óhaj, vajha Hagenbach néze-
tei az egyházi szónoklatról s főleg az evang. kultusról, 
ugy amint ő azokat „Grundlinien der Homiletik und 
Liturgik" (Lipcse 1863) s amint „Über zeitgemásses Pre-
digen" cimü müveiben kifejti, — mindinkább érvényre 
juthatnának. H* Hagenbach, mint egyházi iró századunk 
celebritásai között az elsők közé tartozott, ugy mint 
költő sem kevésbé tekintélyes állást foglalt el Ő magát 
ugyan a költészetben szerénységből csak dillettansnak ne-
vezte; de habár ő nem tartozik e téren az úttörők közé, 
azért mégis, mint Kurcz Henrik nyelvész s történész mond-
ja, — költeményeit a legbensőbb költői érzet szelleme 
lengi át. Ha phantasiájában nem lángol is fel a merész 
képzelet szélitő ormára, azért a kedély mélységét és 
tisztaságát mindig visszatükrözteti a természet ártatlan 
szépségeinek, s az emberi élet jeleneteinek megének-
lésóbon. 

Hagenbach költői művei nem lepnek meg eredeti-
ségükkel, a gondolatok s képek újságával, de jóltevő ér-
zettel töltik el az olvasó keblét; mert szívből jönnek s 
szivh°z szólnak. 

Az ő „Geistliche Gedichte" (Basel 1863) cimü fe-
jezete költeményeinek egyházi színezetet hord ugyan ma-
gán, de e megkülönböztetéshez nem tudott soha egészen 
ragaszkodni; mert világi költeményein is tiszta vallásos 
szellem vonul keresztül, mely nem csap át soha sentimen-
talismusba vagy pietismusba, mert ő az életet nyilt lélek-
kel tekinti. 

A kedély bensősé .je leginkább megragadó a „Natúr 
und Wanderliedern" és „Aus der Haus- und Kinderwelt" 
cinm költeményeiben, melyek alkalmiak lévén, szívélyes 
naiv szellemben s kedves humorban gyönyörködtetve ta-
nítanak. Ezekben nem csak a költőt, hanem az embert, 
a szerető férjet s az atyát is tudjuk szeretni és becsülni. 



Hagenbach különösek az alkalmi költeményekben sze-
rencsés. Competens Ítélők véleménye szerint Hagenbach a 
költészet époszi nemében is kiváló ügyességet árul el. 
A „Sagen und Erzáhlungen"-ben a szerencsésen választott 
anyagot gyakorlatilag kifogás nélkül dolgozza fel. Eposzi 
költeményeinek gyűjteményében előfordul „Luther und 
seine Zeit" (1838). Egyes képeket rajzol le benne a re-
formatio idejéből, mely képek közöl Luther személye ki-
magaslik. E nembeli költészetének fénypontját: „Ehe- und 
Haustand. Stillleben uud Tod" képezi, melyben a költő 
leggazdagabban tárja fel benső kedély világát. Számtalan 
költeményei még most kéziratban vannak, valamint még 
egyéb dolgozatai is. 

Ime itt van a tettekben gazdag élet, melyben azt 
apostol mondata let*" megvalósítva: „Az igazságot köves; 

sük szeretetben." Ef. 4. 15. 
Nagy ür van a bázeli egyetem katalógusában, hogy 

nem lehet látni többé annak élén Hagenbach nevét. 
Junius hó 9-dikén délután tette Bázel nagy polgárá-

nak hült hamvait örök nyugalomra. A rokonok s közellevő 
barátokon kivül jelen volt az összes egyetemi ifjúság, a 
lelkészek, nevelőintézetek s iskolák képviselői, a városi 
nép nagy számmal s a boidogultnak vidéki ismerő-
sei. Az akadémiai énekkar ünnepélyes alkalmi énekek 
elzengóse után Rezpinger, st.-leonhardi lelkész mondta 
el fölötte a gyászbeszédet, melyben a megboldogult élet-
képét röviden jelezte. A sirnál Riggenbach tanáraz egye-
tem nevében meghatí szavakkal ecsetelte a theologiai 
facultás megdicsőült seniorának szelidségét s szeretetben 
igazságkeresósét. 

Legszebben jellemezzük őt, ha azt mondjuk: 
„Der Milde Hagenbach!" 

T h o m a y J ó z s e f , 
ev. helyettes lelkész. 

Köszönet nyi l vá nitás. 
Nagytiszteletü szerkesztő ur! Vettem becses sorai 

kíséretében a korábbi 12 forinton felyül az újból küldött 
57 forintot. Nincs szó, legalább én nem találok, melylyel 
szivem hálaérzetét mind nagytiszteletüségednek, mind 
jóltevőimnek irántam, előttök ismeretlen igénytelen sze-
mélyem iráiiti részvétükért s abból adott kegyadományaikért 
kifejezzem. De amit isteni főnökömtől tanultam, azt el-
mondani, kérni, kívánni, mulaszthatatlan kedves köteles-
ségemnek tartom: „Amit egygyel az én kicsinyeim közül 
tettetek, én vélem cseledkedtétek, legyen csak egy pohár 
viz, a mit az én nevemben adtatok, annak jutalma el 
nem vész." 

De legyen szabad nagytisztuletüséged engedelmével, 
sok jóltevőim közül a két legelsőt szerénységök megbán-
tása nélkül a nyilvánosságnak bemutatnom; egyiket bátor-
keszi lelkész nagytiszt. K o v á c s J ó z s e f ur személyében, 
ki a vész után tüstént, s azután is több izben hol maga, 
hol tiszt, neje meglátogatván, szerencsétlen családomat 
élelmi cikkekben, készpénzben, éteszközökben, kiváltkép-
pen ruhanemükben 60—70 forint értékig segélyezte; a 

másikat Bátorkeszin lakó, uradalmi javak haszonbérlője 
nagyságos H a z a y E r n ő ur személyében, ki családom-
számára 100 forintott ajándékozott és későbben ismét az 
egyház és község részére ugyanannyit adott. Amit ők 
titkon tettek, fi/.e3se meg nekik azt az ezt világosan látó 
isten nyilván földön és mennyben ! 

Irányomban mutatott nagylelkűségét, minthogy egye-
bet nem tehetek, forrón köszönve, kitűnő tisztelettel va 
gyok Kisujfalun, 1874. jun. 29-én. 

K o v á c s J ó z s e f , 
h. hitv. lelkész. 

ADAKOZÁSOK. 
A d a k o z á s a t ű z k á r o s u l t k i s u j f a l u s í 

r e f . l e i k . r é s z é r e . Nagytiszteletü szerkesztő u r ! Fo-
lyó évi junius 22-kén tartott „ormány-okor vidéki ref. 
papi értekezletben a tűzkárosult kisujfalui lelkésztársuakról 
is megemlékeztünk, s az értekezelet végével, elnökünk által 
közrebocsátott aláírási iven, kővetkező értekezleti tagok ada-
koztak említett lelkésztársunk nyomora enyhítésére : Kerek 
Sándor 1 ft. Hetesy Viktor 1 frt. Morvái Fer. 50 kr, egy va-
laki 50 kr. Bosznai Adolf 50 kr. Benkő Sándor 50 kr. 
Iványos Sámuel 1 frt. Baksai László 1 frt. Király Imre. 
50 kr. Ambrus József 50 kr. Szűcs József 50 kr. Öászesen 
7 frt 50 kr. Mely összeget azon kéréssel csatolok ide; stb. 
A m b r u s J ó z s e f értekezleti jegyző 

T o r k o s G é z a lőcsei evang. lelkész ur 5 frt. 
T ó t h S á m u e l geleji ref. leik. ur 1 frt 50 kr, 

A d a k o z á s a k u n á g o t a i r e f . e g y h á z -
r é s z é r e : a geleji ref. egyház részéről: 14 frt. 

Adakozás a pesti protest. árvaházra. 
Nagytiszteletü ur ! A napokban egy kisbirtoku, de 

kitüuő szorgalmú és minden jótékony célra áldozni kész 
hívem, id. Osvald János látogatott meg, ós beszélgetés 
közben megemlité, hogy e nap reá nézve nagyon emléke-
zetes, mert évekkel ezelőtt az isteni gondviselés őt épp^n 
e napon igen nagy veszedelemből menté meg, ugyan azért 
elhatározá, hogy e napon a protest. árvaházra — mely-
nek jótékonyságáról az árvaházi képes naptárból oly sok 
szépet olvasott — csekély vagyonábol áldozni fog, minek 
folytán h á r o m f o r i n t o t adott által alulírottnak azon 
kéréssel, hogy ezt nevezett int ézetnek küldjem e l ; mely 
összeget ide mellékelve, azon óhaj tással küldöm : isten 
áldja meg a nemes szivü adakózót. Aranyos, julius 2-án 
1874. Alázatos szolgája: C i r ó k J á n o s , lelkész. 

Szerkesztői mondanivalók. 
P. J. urnák Győr; S. Gy. urnák Mezőlakon. Vettük ; 

de bocsánatot kérünk, ha közelebbi számunkban nem jö-
hetnek. K. J. urnák S. . . . n. Vettük, s a mi a tényekre 
vonatkozik adandjuk, de lapunk sokkal komolyabb irányú, 
és egyes személyek sértegetésétől sokkal inkább ovakodik, 
hogysem oly hangú választ egészben közölhetne. A gö-
möri kálvinkört jövő számunk hozandja, s ezen igéretün-
ket ismételni kénytelenitetünk L. L. S. Gy. ós B. E. 
uraknak is. Gy. F. urnák P . . . n. Szíves köszöne-
tünket, pár hét múlva hozandjuk, valamint a régebbi is 
csak halad, de n e m . . . 



P a l ^ á z a t 
tanari állomásolsLra-

A nyíregyházi ág. ev. öt osztály ugymnasiumban három tanári hely betöltésére pályázat nyittatik. 
Folyamodhatnak al- és felgymnasiumi képesítéssel bírók, ha pedig némely hivatottak ilyenek hiányában 
volnának, azok megszerzésére kötelezendik magukat megválasztatásuk esetében 

Tartoznak a megválasztandók az egyetemes tanterv szerint egy-egy osztályra eső óraszámot 
betölteni, ós az előírandó tantárgyakból oktatást adni. 

Jelen pályázatnál választáskor a következő képességekre fog különös suly fekte t te tni : 
az egyik tanári állomásnál általában a természettudományi szakismeretre, 
a másiknál a latin-görög classikai nyelvészet- ós magyar nyelvbeni képességre, 
a harmadiknál a latin görög classikai nyelvészet- ós német nyelvbeni jártasságra. 
Azon folyamodók, kik már miut tanárok működnek, avagy működtek véglegesen fognak 

megválasztatni 6 0 0 f r t évdij, 200 f r t szálláspénz, 2 0 0 f r t drágasági pótlók javadalmazása mellett. Ha ta-
nárjelöltekre esik a választás azok egy évi próbaidőre hivatnak meg , s 6 0 0 f r t évdij 2 0 0 f r t szál-
láspénz fizetésben fognak rászesittetni. 

A megválasztattak í. évi sept. hó 1-én tartoznak helyeiket elfoglalni, mint a mely naptól 
fognak fizetményeik folyóvá tétetni. 

A kellőleg fölszerelt folyamodványok f. 1874- ik évi augusztus 10- ig bezárólag alulírotthoz 
cimzendők 

3 — 3 H L r a l o v a n s z k y G y u l a , 
a nyíregyházi ág. ev. főgymnasium felügyelője. 

A késmárki lyceumnál 5 tanszék megürülvén, betöltésökre ezennel pályázat nyittatik. 
Az első a bölcsészet, vallás és német nyelv, a második a mennyiség-, természettan és ter-

mészettudományok, a harmadik a latin nyelvészet tanszéke a felgymnasiumban; a negyedik a latin, 
magyar és szláv nyelvészet, az ötödik a vallás, történet ós földrajz tanszéke az algymnasiumban. 

A fe'gymnasiumi állomások mindegyikével 4 3 0 frtnyi évi fizetés, 4 öl fa ós a felgymnasiumi 
tandijak ötöd része ; az algymriasiumi állomások mindegyikével 3 7 0 frtnyi évi fizetés, 4 öl fa ós az 
algymuasiumi tandíjak ötöd része van összekötve. 

Pályázók folyamodványukat ós képességűket tanúsító okmányaikat alulírotthoz f, é. aug. 8 - ig 
beküldeni szíveskedjenek. 

Késmárkon, 1 8 7 4 . julius 7-én. 
2—3 Schwarcz Károly, 

lyceumi felügyelő. 

liét rendes tanári állomásra. 
A nagykőrösi helv. hitv. főgymnasiumban pályázat nyittatik 
a) a bölcsészeti tanszékre, mellék tantárgyai a humanisticumok, évi fizetése 1 0 0 0 f r t . 
b) a latin nyelv tanszékére az alsóbb osztályoknál, mellék tantárgyai ugyanott a humanisticumok 

évi fizetése 9 0 0 f r t . Mindkét tanszékhez kötve van a mellékjövedelemben a többi tanárokkal való egyenlő 
osztakozás. 

Pályázók felszerelt folyamodványaikat f. évi augusztus 15-áig alólirt egyháztanács elnökségéhez 
küldjék be. Megválasztás eseten hivatalukat f. évi október 1-ón elfoglalják, s ha még államérvényes tanári 
oklevelök nem volna, azt egy év alatt megszerezni és az egyházkerületi tanári gyámegylet tagjai közé 
belépni kötelesek. 

Kelt N.-Kcrösön, 1874 . julius 5-én 
a helv. hitv. egyháztanács határozatából 

2—3 Yarga Bence, 
egyh. jegyző. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. l ía l lagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutscli tes tvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten, 



P R O T E S T A U S 

KOLAI LAP 
Szerkesztő- és E l ő í i z e t é s i c i i j : Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t a. 1 : 

Mária utca 10-dik sz,, elsfi emelet. 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postabivafálnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásná 
— Bélyegdi 

A vasárnap megszentelése. 
„Hullatja levílét az idő vén fája, 
Terítve hatalmas rétegben alája; 
Én ez avart jártam ; tűnődve megálltam : 
Egy régi levelen ezt irva találtam." 

A kölíő ott jár képzeletével a nemzetnek ős 
idejében, mely, mint a fa, levelét hullat ja; s egy 
régi levélen irva találja, amit megénekel, azaz ön-
kényt jő tolla alá, amit ir, mert „kebelének egy 
hangja riad a költőre,'5 mondván: „írjad !,{ 

Igy vagyunk sokszor mi is, kik az egyházi 
életnek avarját j á r juk ; meg-megálhmk, csudálva, 
dicsőítve a multat s tűnődve jelen ós jövő felett. 

S midőn látjuk, hogy nálunk az egyháznak fáj i 
nem egy száraz levelet hullat el, s pedig nem olyan 
levelet, melynek idővel úgyis le k e l l hullania, 
hanem olyant, mely a fának egyik legszebb dísze 
volt: megsiratjuk azt a száraz levelet, aztán terve-
zünk s óhajtjuk, hogy a fa „virágozzék megint" s 
a levél viruljon ú j ra ! 

E fa alatt, mely örök-ifjuságra s arra hivatott 
hogy alatta mindenki nyugalmat találjon s róla édes 
gyümölcsöt szedjen, én is látok a többi kö?t egy 
száraz, régi levelet, mely pedig a fának koronájáról 
hullhatott alá, s e levélen ezt találtam írva: 
„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt meg-
szenteljed!" 

Minthogy ón részemről a vasárnap s átalában 
az innep megszeute^ésének rendkívüli fontosságot 
tuhjdonitok, annyira, hogy valamely népnek val-
lás-erkölcsi életét szerintem talán a leghívebben 
tükrözi vissza a vasárnapnak meg- vagy meg- nein-
szentelese: ez okból legyen szabad itt egy kis he-
lyet kérnem, hogy erre nézve észrevételeimet s in-
dítványomat megtehessem. 

Országos vásáraink a legtöbb helyen vasárnapra 
és hétfőre esnek; a vásárnapból lett szégyenünkre a 
vasárnap szó i*, s csakugyan a vásárnap ma már 
egósz vásárnap igen sok helyen. Nagyobb és kisebb 
városainkban vasárnapon is áll a heti-vásár, s a 
szomszéd falu népe oda vándorol adni-venni. 

Még odáig ugyan nem jutottunk, hogy a tem-
plomba mennénk be vásárt ütni, hanem annyira már 
vittük, hogy a templom közeló':en zsibong a piac, 
még vasárnap is. A jámborabb lélek nem ritkán 
csak a piaczi tolongáson át juthat a szent helyre ; 
van, aki egyenesen a vásárról megy oda, persze, s 
maga sem tehet róla, vásári gondolatokkal, sőt né-
mely helyen az Ur szolgájának templembavczető ut ja 
is az árusok közt vezet el. S mint hajdan, az Ur 
házába vehető ösvény ma is fölsír fájdalmában ós 
szégyenében. Ottbenn kezdődi* már az ének, künn 
még nem végződött a z a j ; a szent falakon belül 
keresnők a mannát, ama más világot és a lelkieket, 
a szent falakon kivül pedig nagy keletnek örvend a 
mammon, e világ és a has. 

Most szabad az is, hogy alig hangzik el az 
orgona, már szól a szomszédoan a klárinót, mert 
illő, hogy a korcsmák is lehetőleg a templomok 
közelében díszelegjenek. 

Ennyi zajra csak a kereskedő sem maradhat 
veszteg, kinyitja tehát a boltajtót, s hogy a szent 
napnak is eleget tegyen, behajtja annak egyik szár-
nyát, vagy ppdig lyukat vágat rajta s azon át árul, 
így persze rendben vau minden, az innepet illetőleg. 

Grazduramék is csak kiballagnak a földjükre, 
ott megrakodnak, s ugy este felé azután szépen 
jönnek, haza; még c^ak a bíró uram sem szólhat 
ellene hiszen feljött már a csillag. Fel ám, hanem 
az a ti hajnali csillagotok nektek ugyan leáldozott! 

Nem tudom, hogy ez d hajnali csillag, a Jé-
zus, a ki egykor a jeruzsálemi templomban szent 
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haragjában s az Ur házához való buzgó szerelmé-
ben ostort ragadott, hogy kiűzze a szent helyről az 
adó-vevőket, nem gyulna-e ma szent haragra a 
templomon kivül is, látva ott az inneprontókat és 
vasárnaptörőket, a kik pedig az ő nevéről nevezik 
magukat ? ! 

Részemről nem akarok, de nem is tudnók a 
farizeusokkal tartani, hogy szombat-megszegéssel 
vádolnám a buzafejeket szaggató tanítványokat, s a 
szombatnapon gyógyító isteni Mestert; sőt ennek 
elfogulatlan, fölemelkedett s bölcs tanítása szerinc 
jó lélekkel segítenék a szomszédomnak még vasárnap 
is, hogy kihuzzuk a veremből ökrét, juhát vagy 
szamarát, mely véletlenül épen szent napon esett oda 
annyival iukább érzem, hogy szabad sőt k e l l 
szombatnapon gyógyítani, vigasztalni vagy jót cse-
lekedni az ő példája nyomán, a ki mondá: ,,irgal-
masságot kívánok ós nem áldozatot", de azzal már 
csakugyan soha sem tudok kibékülni, hogy derűre 
borura, innep ide, innep oda, sátort üssüuk, adjunk-
vegyünk stb. vasárnap is. 

A munkát ón is fólistenitiszteletnek tartom, de 
ugy látszik, hogy épen a lusták szoktak leginkább 
vasárnap is dolgozni. 

Bizony-bizony e sok tekintetben vallástalan, in-
neprontó korunkra illenek a nagy költő szavai, me-
lyeket Péter apostol szájába ad : 

„Te nyomorú faj ! gyáva nemzedék, 
Míg a szerencse mosolyog feletted, 
Mint napsugárban a légy, szemtelen, 
Istent, erényt gúnyolva taposó. 
De hogyha a vész ajtódon kopog, 
Ha istennek hatalmas ujja érint, 
Gyáván hunyász, rútul kétségbeeső. 
Nem érzed-e, hogy az ég büntetése 
Nehezkedik rád. 
Nem bírod, ugy-e, kéjek mámorával 
Elandalítni azt a szózatot, 
Mely a kebelnek mólyét fölveri 
S jobb czél felé hiába ösztönöz. 
Hiába mind, a régi istenekben 
Nincs már hited, kövekké dermedeztek, 
El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék, 
E nagy világ most tisztuló színéről!" 

Mert hiába, csak ember az ember, s buzgósá-
gának könnyen szárnyát szegik a vásári élmények. 

S viszont, ha sziv ós lélek igazán elmélyed istenébe, 
lehetetlen, hogy akkor másra gondoljon. 

No tehát, édes papom, légy rajta, hogy hall-
gatód mind igazán elmélyedjen istenébe s majd egy 
sem fog vásárra ós piacra menni vasárnap — mond-
hatná valaki. Ezt minden lelkész megteszi, a meny-
nyire megtenni hatalmában ál l ; de meggyőződésem, 
hogy bár aranyszájú szent Jánosnak ókesszólásával 
mennydörögjünk is a vasárnap megtörése ellen mind-
nyájan, mégsem érhetünk itt célt teljesen; de meg 
az adott körülmények között ezt jó lélekkel nem 
is kívánhatjuk. Csak egy példát hozok fel. N.-ben 
vasárnap kezdődik a vásár; Péter elmegy oda, árul 
vagy vesz, lehet haszonnal, de lelkében kárt vall, 
már csak azon érzelme által is, hogy ő szeretett volna 
ünnepelni, de nem lehetett. No tehát Pál otthon ma-
rad, templomba megy lelke üdvére ; de maga és éhező 
családja lát szükséget a testiekben. Ez utóbbi min-
denesetre jól cselekedett, de még sem egészen jól; 
amaz első roszul cselekedett, de még sem egószen 
roszul. Értjük, miért. Roszul az a törvényhozó tes-
tület cselekednék, mely vagy soha nem hozna tör-
vényt arra, hogy az országos vásár p. o. szerdán 
vagy csütörtökön, a hetivásár pedig mindenkor csak 
hétköznapokon tartassék, — vagy ha részben meg-
hozza is a törvényt, hogy „vasárnapokon minden 
nyilvános és nem elkerülhetlenül szüksóges munka 
felfüggesztendő", (1868. évi 53. t . c. 19 §.) ezt 
az illető közegek által végre nem hajtaná. Még ro-
szabbul pedig azon hivek ós h i v ő k Ursulata cse-
lekednék, mely folyvást közönyösen venné ez ügyet. 

Mindaddig, mig, — mint Észak-Amerikában — 
nálunk is a törvényhozás nem intézkedik ez ügyben 
szigorúan, komolyan, megmarad az ünnepmegszegés, 
nem csak az egyesek lelkének, a vallásnak ós egy-
háznak kárára, hanem magának az államnak is, mint 
államnak, bizonyos hátrányára ós romlására. Mert 
ahol nem szent többé a vasárnap, ott kisebb-nagyobb 
mértékben nem szent sem isten, sem vallás, sem 
templom, sem erkölcs. Pedig csak ez volna „minden 
ország támasza, talpköve" t. i. „a tiszta erkölcs. 

Most a helyett, hogy a vasárnap szelídítené a 
veszni tért erkölcsöt, az ilyen vásáros vasárnap még 
inkább megmételyezi azt. 

Ám tessék kinevetni, a kinek tetszik, azon bi-
gott buzgóságot, mely az é.-amerikai vasút társasá-
gokat arra indítja, hogy a forgalmat vasárnapon 
még önkényt is beszüntetik; de hisz épen az a sival-



mas, hogy az efólót nálunk sokan nevetségesnek ta r t -
jak. Majd mi is ugy teszünk v a l a m i k o r , önkényt 
szivünk indításából szenteljük meg a vasárnapot, ha 
előbb a törvény szigora hozzászoktat, hogy azt köny-
nyelmüen megszegni nem szabad, ha érezteti velünk, 
hogy az olyan bün> mely büntetésre méltó. 

De nem célom, hogy szót szaporítsak olyan 
tárgy felett, mely legalább előttünk, kik e becses 
lapot olvassuk, annyira ismeretes, hogy, remélem, 
mindnyájan egyetértünk a baj orvoslására nézve. 

Csak igénytelen indítványomat teszem még meg, 
mely előttem egészen természetesnek látszik. 

Hozzuk e tárgyat szőnyegre az egyházmegyei-
gyűléseken, s adjuk utasításul a kerületi gyűlésre 
küldendő követeknek, hogy olt szintén ezt tegyék; 
a kerületek pedig terjeszszenek kérvényt az ország-
gyűlés elé, hogy ez érdemben hozna szigorú törvényt 
s gondoskodnék annak végrehajtása felől. 

Ennyi az egész. Ez a kötelesség reánk néz; mert 
„ha a só megizetlenül stb. s tb . ." 

Ekkor a könnyelműek nem fognak csúfot üzui 
a szent nappal, egyebeknek is megbotránkoztatására; 
a jobb érzelműek föl lesznek mentve lelkiösmeretük 
szemrehányásától, hogy a szükség ós életmód pa-
rancsolta kötelességüket sokszor csak a vasárnap 
megszegésével tel jesí thetik; lassan-lassan megtanulja 
még a hitetlen is, hogy mégis csak szent nap a va-
sárnap, s ugy lehet, még ő előtte is szent lesz az, 
nemcsak a külső, hanem szivének belső, erkölcsi 
törvényszéke előtt is. A mi lelkészi működésünk is 
sikeresebb leend, az egyház fája sem hullatja leve-
lét, hanem gyümölcsöt terem, s majd az isten is 
közelebb jön hozzánk áldásával, ha mi is közeledünk 
ő hozzá. 

SÁNTHA KAROLY. 

Grandia sero proveniunt. *) 
A protestantismus magasztos feladatának megoldá-

sára, a sokoldalú reformeszmék tisztázására, s érvény-

*) Hogy protestáns lelkészeink nagy részének fizetése a mai 
kor kívánalmaihoz képest felettébb csekély, s hogy e tekintetben 
mi hamarabb segíteni kell : többször yolt mostanában e lapok ha-
sábjain fejtegetve ; mint szintén érintettük azt is, hogy ide vonat-
kozólag a pesti rsf. egyházmegye, a tiszáninneni ágostai és helvét 
hitv. egyházkerületek némileg már intézkedtek is. Most pedig a 
dunántuli ref. egyházkerület kebeléből veszszük e cikket, mintegy 
ujabb bizonyítékául annak, hogy a seb csakugyan érett, s egész 
hazai prot. egyházunkban érzik a szükségét annak, hogy e tekin-
tetben mihamarabb kell valamit tennünk, s a kor kívánalmaihoz 
képest kell intézkednünk. S z e r k. 

re emelésére nólkülözhetlen szükségletek: a grandia, . . . 
s hogy ezek oly igen későn ne jöjjenek elő, én is — pa-
rányi erőm érzésében — egy por szemmel akarok járulni 
a protestantismus nagy átalakulási processusában nyilvá-
nuló eszmékhez, mely átalakuláson nem csak szeretett 
hazánk, de egész világrészünk épen most megy által. Ugyan-
is, mind köz, mind társadalmi életünk az ujabb időben 
annyira megváltozott, hogy az azon időbeli viszonyokkal, 
midőn a lelkészi fizetések megállapittattak, Össze nem 
hasonlítható. A hazánkban készített forgalmi eszközök a 
közlekedést gyorssá ós könnyűvé tevén: a nyerstermékek 
külföldre szállítása tetemesen megkönnyittetett, s igy a 
különféle tárgyak ára megváltozott. A műveltség terje-
désével a társadalom a lelkésztől is többet követel ma, 
mint követelt a régi időkben; s hogy ennek megfelel-
hessen, nem csak a theologiai, de a társadalmi tudomá-
nyokban való jártasság is szükségeltetik. Ez pedig csak 
az azon tárgyú tudományok fejlődésének figyelemmel ki-
sérése által érhető el, a mihez ma már nem csekély pénz-
összeg kívántatik. A lelkészeket pedig gyakran számos 
tagból álló családjuk fentartása, gyermekeik neveltetése 
— anyagilag annyira kimerítik, hogy többen önképzé-
sökre semmit se fordíthatnak. Miből szellemi elmaradott-
ságuk következhetik. A szellemileg elmaradott lelkész 
pedig nem töltheti be azon fontos kötelességeket, melyek 
hivatalával mind az egyházi, mind az iskolai, mind a 
társadalmi téren összekötvók. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy a protestantismus azon 
fontos missióját, melyet eddig századokon át oly sikeresen 
teljesített, ezután is teljesíthesse: szükséges arról gon-
doskodnunk, hogy lelkészeinket azon helyzetbe tegyük 
anyagilag, miszerint szellemi feladataikat kellően meg-
oldhassák. 

Ez okból szükséges lenne a fizetéseket újra szabá-
lyozni, a szabályozás alkalmával egyházkerületileg oly mi-
nimumot megállapítani, mely a tisztességes megélhetést 
biztosítaná. 

Ha szegényebb egyházaink magukat e minimum fize-
tésére tehetetleneknek nyilvánítanák, s valójában azok-
nak találtatnának: e szegényebb, kevés lélekből álló egy-
házak többes számban egy lelkész alatt csoportosítandók 
lennének. 

Igy lenne a protestantismus létele biztosítva, ma-
gasztos küzdelmeiben elősegítve — azon nagy átalaku-
lási mozgalomban, melyen egész világrészünk most 
megy át. 

Félremagyaráztatni nem szeretnék ; tehát kijelentem, 
hogy nem egyszerre, a mely sok lelkésztársaink kenyér 
nélkül hagyását vonná maga után. Isten mentsen, egy csa-
ládot kenyér nélkül hagyni, megrendítené ez az ember 
egész belső életét, megölné a humanitást; nem egyszerre, 
hanem lassanként, a mint valamelyik kis egyház halálo-
zás, vagy lelkész változás alkn Imával üresedésbe jő, lehetne 
a lelkészhivatal ezen ujjáteremtését megkezdeni; igy le-
hetne az annyi vérző tövissel benőtt lelkészi pályát ke-
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csegtetővé tenni, igy, csak igy adhatnánk sok lelkésznek a 
tespedés helyett életet, lelkesedést. 

Oh, vajha a mélyen tisztelt helvét és ágostai hit-
vallású egyházkerületek kormány tanácsainak emelkedett 
szellemű tagjai e téren, adandó alkalommal, kezdemé-
nyeznének ; általa a lelkészi kar ujjáteremtése eszközöl-
tetnék; a folytonos haladás, képzettség lehetővé tétele 
által a protestantismus nagyszerű céljához azt hiszem köze-
lébb-közelébb járna. 

S e r e g é l y G y ö r g y , 
lelkész és egyházmegyei jegyző. 

ISKOLAÜGY. 

Jelentés a pesti ref. theol. „ Önkép zŐtársulat" 1873\4. 
évi működéséről s a theol. ifjúság beléletérÖl. 

Önképzőtársulatunk az 1873/4. iskolai évben „alakuló 
közgyűlését" 1873. okt. 12-én tartotta, a mely alkalom-
mal e l n ö k k é nagytiszteletü K o v á c s Albert igazgató-
tanár urat kértük fel. A többi tisztviselők titkos szavazat 
utján választattak. Alelnök lett Szőcs Farkas, főjegyző : 
Lévay Lajos, aljegyző : Bányay Géza, pénztárnok : Bárczay 
Gyula. 

A tagok l é t s z á m a az év első hónapjaiban 34volt; 
időközben azonban 1 kilépvén a társulatból, 2 pedig vég-
legesen eltávozván theol. intézetünkből, a létszám 3l-re 
szállott le. 

Tartott a társulat 20 rendes, 2 vita-, és egy zár-
gyülést, összesen tehát 23-at. 

A rendes gyűlésekre beadatott összesen 18 mű. Ezek 
közül 9 értekezés, 1 prédikáció, 1 elbeszélés, 1 vers és 6 
németből való fordítás. Ezen művek közül Bányai Géza 
5-öt, Szőcs Farkas 2-t, Szőcs Sándor 2-ot, Jóba József, 
Lévay Lajos, Orosz Endre, Farkas Sándor, Tóth Sándor, 
Madaras Gáboi, Petri Elek, Müller Sándor, Tury Sándor 
egyet-egyet irtak. Minden beadott dolgozat bírálatra ada-
tott ki s e bírálatok, — bár elég szigorúak voltak — 
csupán három müvet soroztak a gyengébb kidolgozá-
súak közé. 

A rendes gyűlések tárgyát második sorban a s z a -
v a l a t képezte. Ez a tér volt a legtermékenyebb. Tár-
sulatunk tagjai az egész év folyama alatt dicséretesen 
versenyeztek egymással az egyházi beszéd, ima és költe-
mény szavalásban. A szavalatokat rendesen bírálatok, jó-
akaratú megjegyzések követték; mert csak ily módon re-
ménylettünk, hogy magunkat a szavalás terén alaposan 
képezhetjük. 

A v i t a g y ü l ó s e k e n e két tárgy vitattatott meg : 
1) Az emberek ősvallása polytheismus vagy monotheis-
mus volt-e ? és 2., Célszerű-e a vitagyülések tartása, vagy 
nem ? — Az elsőnél a vitatkozók Szőcs Sándor és Szőcs 
Farkas, — az utóbbinál Lévay Lajos és Tóth Sándor vol-
tak. A tagok részéről a vitagyülések iránt általában ér-
dekeltség és nemes vetálkedési kedv mutatkozott. 

A mi társulatunk életének nevezetesebb mozzanatait 
illeti, azonkívül, hogy az év elején az alapszabályokat 
revideáltuk s részben ujjá alakítottuk, egy igen fontos s 
következményeiben gazdag gyümölcsöket hozható mozgal-
mat indítottunk meg a magyarországi prot. theol. ifjúság 
s illetőleg önképzőtársulatok körében. A mult 1872/3. is-
kolai évben ugyanis önképzőtársulatunk „ I f j ú s á g i L a-
p o k" címmel egy vegyes tartalmú havi közlönyt adott 
ki, a melyet azonban a jelen évben, minthogy az ország 
zilált pénzügyi helyzetének nyomasztó hatását mi is meg-
éreztük, kénytelenek voltunk beszüntetni. De azért a lap 
eszméjét nem ejtette el önképző társulatunk, sőt — mi-
után több oldalról azon óhaj fejeztetett ki, s magunk 
is élénken érezvén annak szükségét, hogy mily jó lenne, 
ha a hazai prot. theol. intézetek ifjúságát egy közösen ki-
adandó közlöny által közelebb lehetne hozni egymáshoz, 
önképzőtársulatunk — miután erre fel is lőn szólítva, — 
örömmel lépett a kezdeményezés terére s a közösen kiadandó 
közlöny ügyében a szükséges előkészítő lépéseket mindjárt 
az év elején meg is indította. Az általunk kibocsátott 
felhívásra beérkezett nyilatkozatokból örömmel győződtünk 
meg, hogy az önképzőtársulatok többsége helyesléssel fo-
gadja a közös lap eszméjét s annak megvalósítására anyagi 
és szellemi támogatását szives készséggel felajánlja. Ez«k 
után mi a beküldött nyilatkozatok alapján egy részletes 
programmot késziténk, s ha, a mint reméljük, ezen pro-
gramúin a többi önképzőtársulatok is elfogadják, ez leend 
jövőre a zsinórmérték a közösen kiadandó közlöny szer-
kesztésénél. Bárcsak adná is az isten, hogy ezen közlöny, 
a mely valóban hathatós emeltyűje lehetne a hazai the-
ologiai ifjúság önmunkásságának, ápolója a testvéries ér-
zületnek, s a mely talán csiráját is képezhetné a várva 
várt uniónak, a jövő isk. év kezdetével örvendetes valósu-
lást nyerjen. 

Örömmel említem fel továbbá, hogy nt. Szeremley 
Sáraiéi hódmezővásárhelyi ref. lelkész, társulatunk cél-
jaira 3 frtot; nt. Kovács Albert ur egy-egy prédikációra 
2 drb aranyat, Szőcs Sándor IV. éves theologus egy for-
dításra egy darab aranyat; Bányai Geiza II. éves theolo-
gus szintén egy fordításra egy darab aranyat; Takács József 
IV. éves theolog. műprozára egy darab aranyat; a theol. 
ifjúság pedig több darab értékes könyvet ajánlott fel pálya-
dijul. Továbbá szavalati pályadíjul Lévay Lajos III. 
éves theolog. 2 i arab tallért, ugyané célra Szőcs Far-
kas és Petri Elek IV. éves és Madaras Gábor II. 
éves theologusok egy-egy tallért ajánlottak meg. Vé-
gül egy magát megnevezni nem akaró pártfogó szorgalmidijul 
egy drb aranyat tűzött ki. Kellemes kötelességet telje-
sítek, midőn ezen több rendbeli adományokért önképző-
társulatunk nevében ez alkalommal is szives köszönete-
met nyilvánítom : 

Önképzőtársulatunk az idén a maga részéről 3, a 
tisztelt adományozók részéről 7—ós igy összesen 10 pálya-
dijat tűzött ki. 

Azon kérdésre, hogy: „Mily viszonyban állott a philo-
sophia a theologiához Kanttol Schleiermacherig ?" — egy 



pályamunka érkezett be „phílosophia obiter libata a deo 
abducit stb." jeligével. A felkért biráló t. Bihari Péter 
tanár ur véleménye ezerint: „a nem kevésbbé érdekes, 
mint nehéz kérdést pályázó dicséretes sikerrel oldotta 
meg. Kant, Fichte, Schelling bölcseletének mélységében 
nem közönséges jártasságot mutat. E mű gondos és rend-
szeres tanulmányról, világosan gondolkodó főről tesz ta-
núbizonyságot. Nyelvezete értelmes, t iszta; kifejezései 
gyakorlottságot, egyes helyeken mesteri ügyességet árul-
nak el," mindezeknólfogva önkópzőtársulatunk e művet 
a pályadíjra érdemesnek tartja. (A jeligés levélke felbon-
tatván, abból Szőcs Farkas neve tünt ki.) 

A második kérdésre: „Adassék a vallás eszméje és 
külnyilatkozata" szintén egy munka pályázott, a melynek 
jeligéje : „írj, tégy, csatázz, stb." — n. t. Kovács Al-
bert ur bírálata szerint: „a kérdés tulajdonképen az 
egész vallás-philosophiát felöleli s könnyebb volna róla 
egy könyvet, mint egy értekezést irni. Szeiző a nehéz 
feladattal mégis kitűnően megküzdött. Alig 3 ivnyi ér-
tekezésében alapos ismerettel választotta ki épen azon 
leglényegesebb adatokat, melyek ily kis téren felsorolha-
tók a nagy kérdésből s a mi ez értekezésnek még na-
gyobb előnye : ügyesen gazdálkodott a szűk térrel, nin-
csen benne semmi felesleges szószaporítás, nem merül el 
a kedveltebb gondolatok aránytalan kifejtésébe s az egyen-
lően fontosak közül nem mellőz el semmit. Álláspontja, 
melyből a kérdést tekinti, az, mi a mai legelíőgulatla-
nabb vallásbölcsészeké. Kidolgozása nyomonjáró, szigorúan 
tudományos, nyelvezete világos és szabatos. A jutalomra 
önmagában is teljesen érdemes, sőt a jutalmon kivül még 
dicséretre is." (A jeligés levélke szerint e mü szerzője 
szintén Szőcs Farkas.) 

A történelmi kérdésre: „A magyar egyház viszonya a 
szent székhez Zsigmondtól a reformatióig" — egy pályamű 
érkezett, jeligéje; „A ki engem szolgál, engem köves-
sen." Nt. Farkas József ur bírálata szerint: „a mü min-
den sora tanúságot tesz a felől, hogy szerző a hazai 
irodalom több idevágó kitűnőbb művét kiváló tanulmány 
tárgyává tette ; az ezekben talált adatokat céljához képest 
ügyesen, éles bírálattal, helyes következtetések vonásával 
felhasználta. Hiányosak ugyan az adatok és mind Zsig-
mond idejébél, mind különösen a Mátyás utáni korból 
lehetett volna még több érdekes adatot s küzdelmet a 
magyar állam s római curia közötti viszony illustrálására 
felhozni, de igy is eléggé tiszta s hű képet ad a szerző. 
Előadása folyékony, világos, érthető. Nyelvezete tiszta, az 
idegen íztől ment, magyaros. A jutalomra teljes mérték-
ben érdemes." (A jeligés levélke tanúsága szerint e mű 
szerzője Petri Elek.) 

A társadalmi kérdésre: „A. prot. papság tekintélyé-
nek hanyatlása és ezen baj orvoslásáról" — cim alatt egy 
munka pályázott. Jeligéje: „Ora et labora." Nt. Farkas 
József ur bírálata szerint: „Szerző, — idejekorán felfogva 

Jövő hivatását s a prot. lelkészi hivatal tisztét, ugy lát-
szik, évek óta komoly figyelemmel kiséri a két magyar 

hazában a prot. lelkészek állását, hivataloskodását, azok 

erényeit, bűneit, jó és rosz szokásait; figyelemmel kiséri 
azon küzdelmeket, melyek a lelkészre várakoznak, majd 
felülről, majd alulról, azaz majd gyülekezete előbbkelő 
tagjaitól, majd a szorosabb értelemben vett néptől. Ezen 
megfigyelések folytán a szerző korától alig várható 
alapossággal, komolysággal mutatja ki a prot. lelkész 
kiképeztetésének kellékeit, majdan annak teendőit. S 
különösen ezen része a műnek nagy elismerést érdemel, 
annyival is inkább, mert dacára az e téma felett mostaná-
ban megjelent több rendbeli értekezésnek, szerző sehol-
sem a mások szaván indul el, hanem mindenütt meglát-
szik nála az önnálló gondolkodás, a saját tapasztalásra 
való támaszkodás. Előadása, nyelvezete, irálya egészen 
gyakorlott s oly kézre mutatnak, melytől remélni lehet, 
hogy egyházi irodalmunkban maholnap ismeretessé leend." 
(A jeligés levélke tanúsága szerint e mű szerzője Lóvay 

Lajos.) 
Lessing „Hundert Thesen" cimü munkájának ma-

gyarra fordítására két pályamunka adatott be. T. K o-
máromy Lajos tanár ur bírálata szerint: „A kívánalmak-
nak a pályamunkák egyike sem felelt meg teljesen, bár 
a jóakaratú törekvést egyiktől sem lehet elvitatni. Ha 
azonban a biráló e két munka relatív becsét tekinti, 
akkor a II . számú „Nem ugy, hanem azt" jeligéjű művet 
találja elfogadhatíbbnak; ennek fordítója nagyobb jártas-
sággal látszik bírni a német nyelvben; fejlettebb ész-
szel a Lessing gondolkodásának megértésére s nagyobb 
fordítói erővel az idegen nyelvsajátságokkal való szaki" 
tásra. „Mindezek alapján biráló ur méltó elismerésben 
óhajtván részeltetni az I. számú „a ki hisz boldog stb" 
jelegéjü munka szerzőjének is szorgalmát és jó törekvé-
sét: a pályadijat a II. sz szerzőjének ítéli." Ennélfogva 
a II. számú mű p á l y a d í j r a , az I. számú pedig 
d i c s é r e t r e méltattatik. (A jeligés levélkék tanúsága 
szeriut a pályanyertes müvet Szőcs Sándor, a dicséretre 
méltattat pedig Bányai Geiza irta.) 

A müprózára egy pályamű adatott be „Végetlen 
a tér, mely munkára hiv stb" jeligével. T. Csiky Kál-
mán tanár ur véleménye szerint e mű a szépirodalmi 
próza kellékeinek megfelelvén: a jutalom részére kiadandó. 
(A jeligés levélke tanúsága szerint e mű szerzője Bá-
nyai Géza.) 

A prédikációra két munka pályázott. Nt. Kovács 
Albert ur bírálata szerint: „A könnyen eleső ember" 
cimmel beadott mü, melynek jeligéje: „Hallgass te sze-
relmes fiam engemet stb" szónoki s költői képekben 
gazdag és szép nyelven van irva; sajnos, hogy a főesz-
mét nem találta meg; előadása e miatt bizonytalanná 
válik." Másik „Péter" cimmel s „az ember jó és rosz 
is„ stb jeligével beadott mü külszópségek tekintetében 
sem áll hátrább, sőt világossága s egyszerűsége előnyére 
válik. De tartalmi tekintetben társát felülmúlja s e te-
kintetben — leszámítva bevezetését — épen kitűnő. A 
jutalom ennek adandó; de az elsőt is a dicséret méltán 
megilleti." E szerint pályanyertes műnek a „Péter" cimü 
dolgozat mondatik ki, a másik pedig dicséretre méltat-



tátik. (A jeligés levélkék tanúsága szerint a pályanyer-
tes művet Tóth Sándor, a dicséretre méltatott művet 
Bányai Geiza irta.) 

Goethe „Erikönig" cimü balladájának forditására 
egy pályamunka sem érkezett. 

Az önképzőköri pályamunkákkal kapcsolatban meg-
említendő még, hogy n. t. Ballagi Mór ur 8 drb aranyat 
tűzött ki a következő kérdésre: „Schleiermacher dogma-
tikai alapnézeteinek kifejtése és hatása a dogmatika 
ujabb alakulására." E kérdésre ogy pályamunka érkezett, 
mely a föltett kérdés mindkét ágát elég ügyesen fejtette 
meg, a mennyiben az olvasó abból Schleiermacher dog-
matikai nézeteinek ugy genesisére, mint sajátságos kifej-
ésére nézve tiszta fogalmat nyer; másfelől e nézetek 
sokoldalú befolyása a vallásos élet ujabb fejleményeire 
is vázlatosan ugyan, de elég világosan van előadva. 
Meglátszik azonban a munkán, hogy szerző nem annyira 
Schleiermachert magát tanulmányozta, mint inkább azt, 
amit Schleirmacherról mások irtak s ez lehet az oka 
annak, hogy a kérdés második részének tárgyalásában a 
schleirmacheri dogmatikának a magyarors zági theologiai 
irodalomra való hatása szóval sem érinte tik, holott az 
úgynevezett modern irány a hazánkban is in ultima 
analysi arra viendő vissza. A munka pályadíjra érdemes. 
(A jeligés levélke tanúsága szerint a mü szerzője Szőcs 
Farkas.) 

Tc vábbá azon, egy drb aranyból álló szorgalmi dijat, 
mely azon társulati tag részéreitüzetett ki, akiaz év folyama 
alatt legtöbb szorgalmat és munkásságot fejt ki, önkép-
zőtársulatunk Szőcs Sándor tagtársunknak Ítélte oda. 

Végül a 6 drb tallérból álló szavalati dijat Bányai 
Geiza tagtársunk nyerte el ; mint aki ezen év folyama 
alatt a szavalat terén legtöbb szorgalmat és előhaladást 
tanúsított. 

Ezek után fogadják az igen tisztelt biráló urak 
szives fáradságukért önképzőtársulatunk legforróbb kö-
szönetét. 

* * * 

Ennyi az, mélyen tisztelt gyülekezet! amit Önkép-
sőíársulatunk ez évi működéséről rövid vonásokban fel-
tüntetni ez ünnepélyes alkalommal szerencsés voltam. 

Legyen szabad azonban e jelentés kapcsában theol. 
intézetünk ifjúságának másnemű törekvéseiről és helyze-
téről is pár szóval megemlékeznem, mélyen meg lévén 
a felől győződve, hogy a mélyen t. gyülekezet szerény 
igyekezetünk iránt méltányló figyelemmel viseltetik. 

A theologiai ifjúság a körében előfordulni szokott 
közügyek intézését s a jó rend fentartását egy 12 tagból 
álló bizottságra ruházta, a mely bizottság elnöke mindig 
a sénior, az idén Petri Elek 4-ed éves theolcgus volt. E 
bizottság intézkedése körébe tartozik először is az i j u-
s á g i k ö n y v t á r s az o l v a s d a, a melyeknek 
fentartása s gyarapítása tekintetéből minden theologus 

évenként 2 frt 50 krt szokott fizetni. Ezen tagsági díj-
ból az idén 140 frt. 89 kr. jött be, a melyből 109 frt . 
89 kr. könyvek vásárlására és lapokra fordíttatott. Sza-
porodott pedig a könyvtár az egész évben vétel utján 30 
önálló művel 79 dbban, ajándékozás utján 61 önnálló 
művel 76 darabban, összes szaporodás tehát 91 önálló mü 
155 kötetben. Van pedig jelenleg & könyvtárban 389 mű 
700 darabban és 3 térkép. 

Az o l v a s d á b a járt 2 politikai napi lap, egy 
ismeretterjesztő és szépirodalmi heti lap, egy polit. heti 
lap, 2 egyházi lap és 2 tudományos egyházi folyóirat, 
melyek, a három elsőt kivéve, a szerkesztők szívességéből 
ingyen küldetnek. 

A mi a j ó r e n d fentaitását illeti, e tekintetben a 
bizottságnak ez év folyama alatt ugy szólván semmi 
teendője sem volt, miután — mint a bizottsági jelentés-
ből kitűnik — egyetlenegy eset, egyetlen kihágás sem 
fordult elő, a melyet büntetni kellett volna. Szép bizo-
nyítvány ez ifjuságunk solid életéről s erkölcsi magavi-
seletéről, szebb, hogysem dicséretre szoiulna. De valamint 
sajnos dolog, hogy e bizonyítványra a jury-intózmény 
behozatala óta most először tevők magunkat érdemesekké, 
ugy sajnos és szégyenteljes lenne ránk nézve, ha e szép 
bizonyítvány a jövő évben páratlanul maradna. Én hiszem, 
én szeretem hinni, hogy az ifjúság, mely egyébb dolgok-
ban a radíkalismus híve, mely erkölcsi magaviseletét is 
épen ennek zászlója alatt regenerálta, ezentúl, legalább e 
téren, conservativ fog lenni. 

Végül még csak azt legyen szabad felemlítenem, 
hogy theol. intézetünkben az 1872. év október havában 
„ Ö n s e g é l y z ő e g y l e t " alakult az ifjúság lelkes 
közreműködése s kegyes pártfogóink áldozatkészsége mellett. 
Ez egylet alaptőkéje mindjárt a mult évben 291 fl. 71 
krt. tett, melyből 73 fr. 50 kr. tagsági dij cimen, 187 
fr. 15 kr. pedig adakozás utján folyt be. Az idei bevétel 
azonban már sokkal csekélyebb, a minek oka ismét csak 
a rosz esztendő volt. Ez évben ugyanis a tagsági dijak-
ból és egyesek adakozásából összesen csak 58 fr. 80 kr. 
bevételünk volt. Az egylet összes vagyona jelenleg 371 
fr. 79 krt tesz. — Ez összeg bizonyára a jövő évben is 
elegendő lesz arra, hogy legalább a pillanatnyi szükségen 
segítve legyen; mig másfelől erős reményünk van az 
iránt, hogy a kedvezőtlen viszonyok elmultával a hazai 
prot. közönség is csak juttat még egypár ftot kisded 
egyletünk számára; minélfogva kilátás lehet arra, hogy 
a segélyegylet alaptőkéje évről-évre növekedni fog. 

Megemlítem még, hogy ez évben g y o r s í r ó e g y -
l e t ü n k is alakult, melyről ez alkalommal csak annyit, 
hogy már is többen képezték ki magokat a gyorsírásban, 
a kik közül csak Bárczay Gyula, Biczó Pál és Kakasy 
Gábor tagtársaimat emelem ki, mint a kik ez évben leg-
több előhaladást tanúsítottak. Bárczay Gyula az ünnepé-
lyen jelen volt vizsgáló küldöttség tagjai által egy darab 
aranynyal jutalmaztatott. 



Ezek azok az adatok, melyeket ifjúságiink beléle-
tének s őnmunkásságának jellemzésére felhozni kí-
vántam. 

Midőn a mélyen tisztelt gyülekezet szives türelmé-
ért ezennel hálás köszönetemet nyilvánítanám, ezen mi 

theol. intézetünket és aonak ifjúságát isten oltalmába s 
a jóakaratú pártfogók becses részvétébe ajánlom. 

Felolvasta: L é v a i L a j o s , 
ifjasági jegyző. 
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Könyvismertetés. 

„ Világtörténelem rövid előadásban. A legújabb történeti 
könyvekből tett jegyzetek nyomán képezdék, polgári- és 
felső leányiskolák számára irta Vasváry Benő tanár. 

I. köt. Ókor. Ára 60 kr.u 

A Franklin-társulat mult havi kiadványai közt egy, 
Vasváry B. állal irt Világtörténelem I-ső füzetének, mely 
az Ókort foglalja magában, cime volt olvasható. A szerény 
kis munka megjelenését a lapok és szakközlönyök néme-
lyike vagy egészen ignorálta, vagy röviden és hidegen 
annyi megjegyzéssel mutatá be azt a közönségnek, hogy 
„Vasváry nagyon rószlegességig kiterjesztkedék a csaták és 
háborúk leírására, ós kevés figyelmet látszók fordítani az 
egyes népek müvélődésének történelmi fejlődésére." E 
megjegyzésben habár sok igaz van is, amennyiben e 92 
lapra terjedő kis füzetben hiába keresnénk terjedelmes 
szakaszokat, melyek az Ókori történelem keretén belől 
szereplő népek műveltségi fejlődését tárgyalják ; mind-
amellett más részről minden figyelmes átolvasó kénytelen 
bevallani, hogy e kis füzet, mely a szerző által megirt, 
illetőleg apránként irogatott Világtörténelemnek első ré-
szét, vagyis az Ókor törtenetét foglalja magában, az eddig 
közhasználatban levő hasontárgyu és céln müvek közt a 
legjobbak közé sorozható, sőt bizonyos tekintetben azok 
némelyikét fölül is múlja. E kis füzet tartalma világos 
bizonyítéka egyrészről annak, hogy a mű szerzője nem 
igen búvárolta a legújabb történelmi fölfedezéseket, me-
lyek egynémely történelmi eseményt egészen másforma 
világításba helyezned, mint aminőben azokat az eddigi 
tört. kézi könyvekben találjuk, s e tekintetben e kis mű 
csaknem egészen azon állásponton nyugszik, mint elődei; 
de más részről nem kevésbé tesz bizonyságot arról is, 
hogy Vasváry az általa felölelt történelmi anyagot a ko-
rábbi, legtekintélyesebb történészek müveiből válogatva 
merítette. Azonban amig némely szakaszoknál rá ismer-
hetni is Pütz, Hunfalvy, Ladányi, Somhegyi, Weber, 
Welter stb. történelmi munkáik egy-egy alkotó elemére, 
addig másfelől hiában keresnénk olyan egész {szakaszt, 
vagy egyes szakaszok beosztását és tárgyalási modort, 
melyre rá lehetne fogni, hogy Vasváry azokat minden 
megjegyzés nélkül, mint ezt egynémely ilyesféle műben 

igen gyakran találhatni, valamely más szerzőtől szolgailag 
átvette. S éppen e tekintetben különbözik ezen mű szá-
mos társától, miután ennek szerzője előbb maga igyeke-
zett tárgyát teljesen átérteni s mint ilyet a lehető önál-
lósággal irni meg. E mellett bizonyít tiszta ós könnyen 
érthető irálya is. A tárgyalási rendszer kidolgozásánál 
több eddig használt müvet összehasonlított s az ekként 
merített legjobb meggyőződését követi. Különös gondot 
látszik forditani arra, hogy müve a tanulók előtt ked-
velt legyen s ez okból az Ókor egyes kimagasló alakjainak 
élet» és jellemrajzát is leginkább Zsilinszky után adja. 
Irálya általában könnyű s e mellett eléggé csinos, egy-
szerű és világos. A mű főként alsóbb fokú tanintézeteknek 
levén szánva, hogy a csakis magyarul beszé'ő növendékek-
nek annál kevesebb bajuk legyen az idegen hangzású 
tulajdonnevekkel, ezeket a könnyebb kimondhatás ked-
véért magyaros kiejtés szerint irta pl: Perszeüsz, Zeüsz, 
Kasztor, Héraklész, Thézeüsz, Nestor, Dioroedesz, Szolon, 
Aristidesz, Aristotelesz stb. Csakhogy itt az a kár, hogy 
némely neveknek nem eredeti alakjára ölté fel e magya-
ros köntöst, hanem azon alakra, amint azt egyik vagy 
másik nemzet már saját nyelvéhez idomította, igy Korinth 
Korinthos helyett, Eufrat Eufrates helyett stb. A mondat 
vagy irálytani hibák csekély számuk s lényegtelen voltuk 
miatt említést sem igen érdemelnek, miután ezeket az 
illető tanuló maga is könnyen kiigazíthatja. Kár továbbá 
a kiadók részéről, hogy az egyes nevezetesebb tulajdon-
és esemény-nevek a többieknél vastagabb nyomás által, 
miként ez némileg a Welter Füssy-féle történelemben 
alkalmazva van, nincsenek kiemelve, ami főként ha még 
a fontosabb évszámok is igy volnának nyomva, nem kis 
mérvben megkönnyitené a tanuló fáradságát. 

Amit e kis mű lényeges hibájául fel lehet hozni, 
hogy t. i. nem fordit kellő figyelmet az egyes népek és 
nemzetek művelődésének történelmére, az nem csupán e 
kis mű-, hanem általában minden elődeinek is hibája. 
Az igaz, hogy ez nem menti fel teljeseu e müvet sem 
ama nagyon is fontos vád terhe alól, mert a hiba nem 
leszen erénynyé, ha azt bár hányan elkövetik és gyako-
rolják is, azonban az utódra nézve mégis némi enyhitő 
körülmény az, ha őt az elődöknek bár rosz példája és 
hibás eljárása, jóhiszemüleg tévútra vezették. 

Csaknem minden kivétel nélküli általános hibája az 
eddigi történelmi kézi könyveknek, hogy a történelem 
szövegét túlságos mérvben megtömik az egyes fejedelmek, 



vezérek, háborúk, csaták stb. kronikaszerü előadása, il-
letőleg leírásával, annyira, hegy aminek tulajdonkópen 
minden történelemben fődolognak kellene lenni, hogv t. i. 
az egyes népek és nemzetek miként munkáltak közre 
saját sorsuk és műveltségi állapotuk fejlesztése vagy ha-
nyatlásba döntésére, mintha tán az nem is tartoznék 
szorosan a történelem körébe, csaknem teljesen negligál-
tatik, vagy legfölebb egy-egy rövidke paragrafusban csak 
ugy mellékesen és futólag emlékeznek meg róla, ami 
sokszor alig ér többet a semminél. 

Nagyon óhajtandó dolog volna már, ha valahára 
általánosabban belátnák a történetírók, hogy nem az egyes 
vezérszerepet játszó személyek szeszélye és fortélya, furfan-
gos diplomatikai és politikai fogásai stb a fődolog a 
történelmi események elbeszélésében, hanem ennél sokkal 
fontosabb és az utókorra nézve sokkal tanuságosabb azt 
tudni, hogy a nép vagy nemzet maga, saját erkölcsi mi-
voltából kifolyólag miként érzett, miként gondolkozott és 
tett a történelmi események csendes vagy épen zajló fo-
lyamában. 

Nagyon itt volna már az ideje, hogy a történelem 
lapjain — legyenek ezek bármily kicsinyek — nem csupán a 
csaták dulásait, a borzalmas embervér-ontást, az undok 
udvari intrigákat s több efféle oktalanságokat , ha-
nem az egyes népek életében fölmerült eszmék és 
gondolatok küzdelmét, fejlődési s haladási processusát 
olvashatnék . Mert csak az ily szellemben és mo-
dorban irt történelem érdemes a megtanulásra és alkalmas 
az okulásszerzésre, nem pedig azok ós olyanok, melyek-
ből csak gyűlölni és megutálni tanulhatjuk az emberisé-
get, s csak az ily szellemben ismerhető fel, hogy egy 
láthatlan felsőbb lény miként vezérli az emberiség élete 
és fejlődésének fonalát saját bölcs céljai szerint, de min-
denkor annak előnyére. Csak az ilyen szempontból irt 
történelem azon tudomány, mely kitűnő történész szerint, 
leghasznosabb s ezért legméltóbb a tanulásra, s csakis az 
ilyen szellemű történelem által volna elérhető azon ne-
mes cél, hogy a tanulókban a gondviselés iránt bizalom 
és hála, az erény iránt szeretet, a blin iránt undor s 
utálat, a baza és nemzet iránt meleg ragaszkodás, a tör-
vények iránt kegyeletes érzelmek ébredjenek s általuk 
ápoltassanak. L. L. 

B E L F Ö L D . 

A veszprémi ref. egyházmegye közgyűlése, s Pap Gábor 
superintendensnek, mint ezen egyházmegye volt esperesé-
nek búcsúbeszéde és viszont az egyházmegyének bucsuvé-

tele ő töle. 

A veszprémi ref. egyházmegye folyó évi junius 
29-én Veszprém városában rendkivüli közgyűlést tartott, 
melyet különösen a superintendens-választás által ürese-
désbe jött esperesi hivatal teendői és annak betöltése 
felőli intézkedés lett szükségessé. 

Az elnöki székeket Végkeli Imre segédgondnok és Pap 
Gábor superintendens urak foglalván el, elsőben is a világi 
elnök ur emelte föl szavát. Megnyitó beszédében elmondja, 
hogy vannak időpontok, vannak pillanatok,ugy az egyénimint 
a társas életben, melyek édes és keserű érzést gerjesztenek, 
örömet és fájdalmat vegyesen szülnek, s egyházmegyénk 
életében épen ilyen a mostani időpont, midőn — a mint 
már köztudomásu dolog — megválni kénytelen tisztelve 
szeretett egyházi elnökétől, volt esperesétől, főtiszt. Pap 
Gábor úrtól. Fájdalmasan hat reánk e megválás, mert 
oly érdemekben gazdag férfiútól kell megválnunk, ki 
ritka bölcseséggel, fáradatlan tevékenységgel, lelkes 
buzgalommal, s íelülmulhatlan pontossággal működött 
esperesi hivatalában kezdettől fogva mindvégig, s áldá-
sos működésének maradandó nyomait hagyja maga után. 
De a megválás fájdalmát enyhiti, keservünket édesiti a tu-
dat, hogy a férfiú, kit mi tiszteltünk, másoktól is tisz-
telve és szeretve, magasabb hivatalba állíttatott, ott is a 
mienk ő, s habár velünk nem olyan közvetlen viszonyban 
mint eddig, de szinte áldásosán, és még nagyobb hatás-
sal fog befolyhatni egyházmegyénk közjavára, stb 
Ezek előre bocsátása után fölemlíti, hogy a jelzett fontos 
körülmény következtében , az esperesi hivatal iránti 
intézkedés tette különösen szükségessé e rendkivüli köz-
gyűlés összehívását. Majd ismét a távozó elnöktárshoz 
fordul, s maga és az e. megyei közönség nevében szívé-
lyesen s meghatottan üdvözli őt uj pályája kezdetén, 
a gondviselés ótalmát kéri drága életére , isten áldó ke-
gyelmét, szent lelkének gyámolító erejét, nagy fontos-
ságú és nagy felelőséggel járó hivatala tiszteinek teljesí-
tésére. S az elnöki üdvözlet után az egész egybegyűlt 
közönség szívből fakadt éljene hangzott fel, melynek le-
csendesülte után megszólalt a távozó főpásztor, és az 
itt alább közlött beszédbeu számolt be esperesi hivataláról, 
s vett bucsut mint esperes a veszprémi ref. egyházme-
gye közönségétől: 

„Nagytiszteletü s tekintetű közgyűlés! Tekintetes 
segédgondnok ur a gyűlést megnyitó beszédében kiemelte, 
hogy rendkivüli gyűlésbe jöttünk Össze. E rendkivüli 
gyűlésnek tartását szükségessé tette az a körülmény, 
hogy főt. dunántuli helvét hitvalló egyházkerület supe-
rintendensévé lett elválasztatásom által ezen egyházme-
gyének esperesi széke üresedésbe jött, s addig mig sza-
bályszerű uton és módon a már ekendelt választás meg-
ejtetvén, az esperesi szék betöltetnék: az egyházmegye 
kebelében működő, ügybuzgal ómmal szakképzettséget 
párosító, hivatással biró, a kormányzáshoz szükséges böl-
cseséggel szelídséget egyesítő n. t. lelkész urak szép 
koszorújából meg kell bízni valakit azzal, hogy időközileg 
korelnöki minőségben vezesse a folyó ügyeket. — S mert 
a hivatalban nem lehet szünet, mert a folyó ügyeknek 
vezetése napról-napra igényli a vezetésre képesített szak-
embert, mert vaunak sürgősen intézendő ügyek, melyek-
nek elintézetlenül hagyása beláthatlan s a közügyet is 
kártékonyán érinthető bonyodalmakat vonna maga után, 
a régi gyakorlat nyomán s a n. t. e.-megyei gyűlés utó-



lagos jóváhagyása reményében, tekintetes segédgondnok 
úrral egyetértőleg, fölkértem a korelnöki teendők végzé-
sére n. t. Tatay Sámuel urat — mint hivataloskodási 
korát tekintve legidősb tanácsbirót, ki a teendőket azóta 
szokott pontosságával, ügybuzgalmával s fáradatlan tevé-

kenységével lelkiismeretesen végezte. A fölkérést óhajtott 
siker koszorúzta, s én átadtam n. t. korelnök urnák az 
egyházmegye pecsétnyomóját, a dijleveleket tartalmazó 
könyvet, s az egyházak és egyesek által hozzám küldött 
ügyiratokat. 

Ezen átadással esperesi hivatalos működésem bevég-
ződött, s elérkezett az az időpont, midőn mint esperesi 
minőségben működött tisztviselőnek bucsut kell vennem 
a n. t. egyházmegyétől, melynek megtisztelő bizalma hat 
évvel ezelőtt az esperesi állomásra nem érdemeimért, ha-
nem az erő hiányát is gyakran pótló jóakaratomban 
bizva fölemelt. 

Igyekeztem kiérdemelni e megtisztelő bizalmat, s 
ha az egyházmegye szellemi és anyagi jobblóte emelé-
sére irányzottan nem tehettem annyit, a mennyit a ben-
nem helyezett bizalomnak kiérdemelhetéséért tenni szeret-
tem s tennem kellett volna, ha a megválasztatásom al-
kalmával hivatalos működésemhez kötött áldón hatást 
váró reményeket nem sükerült is valósitanom, elnézést 
kérek. Szolgáljon mentségemül azon körülmény, hogy aka-
ratom nem hiányzott a legjobb irányban működésre, de 
sokszor a viszonyok hatalma nagyobb az akarat erejénél, 
s a legnemesebb legszentebb törekvésnek sem sikerül egy-
szerre elhárítani az útvonalba gördülő akadályokat. 

Lelkemismerete megnyugtat, hogy tettem annyit, 
mennyit emberi erővel s az autonomiára mindig hátrányos 
kiilbeavatkozás kikerülésével tennem lehetett. Az évről 
évre szaporodó folyó ügyek — melyek halmaza az espe-
resi hivatalt valódi bureau-vá változtatja át, soha sem ma-
radtak elintézetlenül. Ilogy mily mérvben emelkedik az 
esperesi hivatalos teendők száma, s az Írnokokkal nem 
rendelkezhető esperesnek mennyire igénybe veszik nem 
csak nappali hanem éji idejét is, kitűnik abból, hogy hi-
vatalos leveleim száma az első évi 500-ról az utólsó év-
ben már 3000-re szaporodott, s igy hat év alatt csak a 
hivatalos levelezés is számban meghatszorozódott. 

Esperessé választatásom alkalmával a középtanodai 
szervezetre kötelezett évi összegnek befizetését a gyüleke-
zeteknek tulnyomólag nagyobb része részint beszüntette, 
részint határozottan megtagadta. Kényszereszközök al-
kalmazása, világi hatóságnak beavatkozásra felhívása nél-
kül, egyedül a szó hatalmával — a meggyőző okok ere-
jével sükerült oda hatnom, hogy néhány többé nem any-
nyira dacoló, mint inkább a nyomasztó anyagi viszonyok 
miatt fizetési kö'-elezottségónek eleget tenni nem tudó 
gyülekezet kivételével a nagyobb rész folyóvá tette az évi 
fizetéseket, s egyes gyülekezetek részint készpénzzel, ré-
szint adóslevél kiállítása által törlesztették s illetőleg 
biztositák a hátralékban volt összegeket is. Nem az ón 
érdemem ez, hanem azon gyülekezeti lelkes elöljáróké, 
kik belátták a felsőbb protestáns tanintézeteknek nem 

csak egyházi, hanem nemzetiségi, közszabadsági s átalá-
nos emberi tekintetekből is fontosságát; belátták, hogy 
egyházuk — hazájok, nemzetiségűk, a közszabadság s az 
emberi cultura ellen követnének el megbocsáthatatlan 
bünt, ha a növelés szent ügyét, melyért őseik, ha kellett 
vagyont, de ha kellett vért és életet áldozni is készek 
voltak, fölkarolatlanul hagynák, s a kor kívánalmainak 
megfelelő magaslaton fenn nem tartanák. 

Népiskoláink körében is örvendetes emelkedés ész-
lelhető. Esperességem időszaka alatt alapjában uj az 
1868: XXXVIII-ik t. cikben kijelölt kellékeknek megfe-
lelő iskolát építettek a csurgói, iszka-szentgyörgyi, ká-
dártai, monoszlói, b. udvarii, felső-eörsi, vilonyai, és 
szent-gáli egyházak — mely utóbbi egyház nagymérvű 
áldozatkészséggel oly iskolát, emelt, melynek párja egy-
házkerületünkben nincs, mely a helyben előállított anyag" 
szereken kivül több mint 25,000 frtba került, s e téren 
is kitüntette a szentgáli egyházközség, hogy mint min-
den szépben, jóban és nemesben, ugy a népnevelés virág-
zóbbá tehetéseért hozott áldozatban is példányképül tud 
tündökölni többi gyülekezeteink előtt. Több egyház lénye 
ges s költséges átalakítással, a törvény kívánalmainak 
megfelelő állapotba helyezte iskolaépületeit. Papkesz^ 
Litér és Csoór részint megkezdték már, részint még ez 
évben megkezdik az alapjában uj s célszerű iskola föl-
építését. 13. Kövesden tek. Biró Dániel hitsorsosunk szép, 
alkalmas és értékes beltelket ajándékozott iskolaépületi 
helyiségül, s egyes hivek a kisded s anyagilag épen nem 
tehetős egyházközségben oly nagy mérvű áldozathoza-
tallal járulnak a szent cél elérhetéséhez, hogy ha valahol, 
ugy ott lehet felismerni az isteni erőt — mely erőtlen-
ség által végeztetik el. S ezen örvendetes mozgalmak áta-
lakító, teremtő hatalmának megdicsőüléséért az érdem is-
mét nem az enyém, hanem a gyülekezeteké, melyek meg-
értvén a kor in fő szávát, siettek az intő szónak utódaik, 
de egyúttal a közjó érdekében is engedelmeskedni. Én 
mint buzdító csak elnöki kötelességemet teljesítettem, a 
kivitel érdeme a gyülekezetek hitbuzgó, áldozatkósz, s 
hazafias szellemtől áthatott tagjaié, közjóért lángoló lel-
kesedő elöljáróié, s a dicsőség isteneé, ki szent lelkének 
nagy és nemes tettekre képesítő erejét ma is alászál-
litja azokra, kiknek szive tiszta, s lelke az önérdek rozs-
dájával nincs bevonva. 

Paplakot uj telken épített Antalfa, célszerű gazda-
sági épületeket emelt Koveskálla, javította a paplakot 
Yilonya, M. Barnagh, — pusztító tűzvész után Phoenix-
ként emelkedtek ki a hamvakból a hivek áldozatkészsége 
által emelt Eöcs ós Iszka-Szent-György. 

Mencshelyi kisded leány egyházunk a most élő nem-
zedék vallásos buzgalmát századok múlva is hirdető tem-
plomot épített. 

P a p S á n d o r , 
e. m. aljegyző. 

(Vége köv.) 



Nyi l t levél Boesor Lajos urlioz az alapítandó 
ref. egyh.-keriilefi tanáregylet és havi szakközlöny 

ügyében. 
Mióta kérdezősködésed e lapok f. évi. 24-ik számá-

mában megjelent, mindig vártam, hogy kecskeméti tár-
saink felelni fognak s az ügy elbukását féltő aggodal-
maidat eloszlatandják; miután azonban ez nem történt 
meg, engedelmeddel én fogom elmondani s épen magá-
nak az ügynek érdekében az egész dolog állását. Ugyan-
is a dunamelléki ref. egyházkerület, amint már az 
1873-ik év septrben tartott gyámegyleti közgyűlésen is 
megpendittetett, több mint 60 tagból álló tanártestülete 
közt a kecskeméti és nagykőrösi iskolák egy egylet ala-
kítását kezdeményezték oly célzattal, hogy az egylet 
lassankint összes hazai reform, tanártársaink közös orszá-
gos egyletévé válván vagy legalább egy leendő országos 
ref. tanáregyleti szövetséghez a magvat képezvén az 
egész reform, közép és felső tanügy virágzására jótéko-
nyan hathasson vissza s egyszersmind ref. tanáraink s 
iskoláink jólfelfogott érdekeit is képviselje, s ahol szüksé-
ges oltalmazza. 

E célból egyelőre természetesen csak a dunamel-
léki ref. egyh. kerületben kísértettük meg az egylet 
alakítását. Felhívásokat bocsátottunk ki az alakítandó 
egylet érdekében a pesti, halasi, k.-szent-miklósi, 
gyönki iskolákhoz, mig a kezdeményező iskolák tanárai 
már előre kijelentették csatlakozásukat, s minthogy az 
egylet alakulását irodalmi uton is elő kivántuk segíteni, 
megpendítettük egy tanügyi folyóirat eszméjét; sőt a szük-
séges költségek fedezésére mind Kőrösön mind Kecske-
méten tanárok s egyes polgári kitűnőségek jelentékeny 
ajánlatokat írtak alá. 

A fölhívásokat s a lap tervezetét egy a kezdemé-
nyező iskolák tanáraiból alakult s közösen ülésezett bi-
zottság állapította meg és a kecskeméti főiskola tanárai 
küldték szét. Érkeztek-e ezen fölhívásokra, s mily értelmű 
válaszok, ezt itt Kőrösön sem tudjuk, mert Kecskemét 
ezekről bennünket nem értesített. 

Annyit azonban egyházkerületi gyámegyletünk leg-
közelebbi képviseleti gyűlésén is tapasztalhattunk, hogy 
tanártársaink az egylet és a lap létesítését, t a l á n 
e g y i k e t a m á s i k á l t a l , v a g y m i n d k e t t ő t 
e g y s z e r r e melegen óhajtják. 

Én ennyit tudok a dologról s ezt kötelességemnek 
véltem kérdésedre azért is elmondani, mert a szétkül-
dött felhívásokat a tanítóképezde tanártestülete részéről 
én irtam alá. 

Arról egyénileg is meg vagyok győződve, hogy az 
eszme nem agyonhallgatni való s igen örülök gyönki 
tanártársaink hasonló gondolkozásának. A jövő iskolai év 
ismét össze fog hozni bennünket s akkor amit közösen 
óhajtunk : az egylet létesülhet. Ami pedig a lapot illeti* 
m e l y r e é p e n a m o s t a n i i d ő k b e n n a g y 
s z ü k s é g v a n , ezt néhány kecskeméti s körösi tanár-
társunkkal elhatároztuk már a jövő iskolai óv kezdetére 
megindítani s a legnagyobb örömünkre fog szolgálni, ha 

„Közoktatási Füzetünket" ez lenne a cim, Gyönk tanárai 
velünk együtt segitendenek létrehozni s hasonlóképen 
szívesen fogjuk venni többi tanártársaink csatlakozását is, 
vagy pedig ha más iskolák tanárai kívánnák a dolgot 
kezdeményezni, mi készséggel jelentjük ki hozzájuk való 
csatlakozásunkat, csakhogv jöjjön létre már mi köztünk 
is egy kis együvétartozóság érzete a fejlődjók az egy-
mást szellemileg és anyagilag emelő közszellem. 

Addig is tehát isten velünk. 

Dr . K i s s Á r o n . 

Tudósítás a gömörmegyei Kálvin körről : 

Ki a mult évi Prot. egyházi és iskolai lap hasábjain 
a gömörmegyei ref. papság kebelében alakult „Kálvin kör" 
létrejöttét és alapszabályait tartalmazó cikkecskét figyel-
mére méltatá s azóta e kör működéséről semmi életjel 
nem vett, azt gondolaatja, hogy talán egyletünk fel is 
bomlott már, s megalakulása bölcsőjében halt meg. Igaz 
ugyan, hogy még folyvást veszélyben van élete, még min-
dig fojtogatja azt a részvétlenség és közönyösség, még 
mindig hallgatnak és nem mozdulnak azok kik meg vol-
tak híva beavatási ünnepélyén, s tekintélyűk és munkás-
ságukkal legelhatározóbban folyhatnának be ezen papi 
önképző megerősödésére; de mindemellett is azok, kik 
először karolták fel az újszülöttet, rendületlenül állanak 
a fejlődő kisded bölcsője mellett s erős akarat és mun-
kakészséggel megtesznek minden lehetőt arra nézve, hogy 
a kicsiny mustármag élőfává növekedjék, s minél szélesebb 
kiterjedést nyerjen. 

Társulatunk megalakulása első percétől fogva foly-
vást gondolkodott és tanácskozott arról: miként lehetne 
egyh.-megyei papságunk lehető nagy részét a körbe vonni 
s így a munkásságnak minél nagyobb mérvtt lendületet 
adni? Elsőben azon határozatnál állapodott meg, hogy az 
alapszabályok a prot. egyházi és iskolai lapban közöltes-
senek, minthogy ezen szélesen ismeretes lap utján azokatk 
legbiztosabban juttathatják egyházmegyén k papságána 
tudomására. De minthogy ezen eljárásnak nem volt meg 
kívánt sikere, azon másik korteskedés-módhoz folyamodott 
egyletünk, miszerint olyszerü felhívás köröztessék, mely-
ben egyletünknek az alapszabályok által körvonalozott, 
czélja, működése röviden adva legyen. Ezen ujabb próbál-
kozás már nem történt egészen hiába, mert az ezen fel-
hívás körözése után következő tornallyai gyűlésen már 
szép számmal voltunk jelen és soraink között egyházme-
gyénk veterán lelkészei közül is lehetett látni egyne-
hányat. Ezen örvendetes jelenség kedvesen lepte meg 
azokat kik a társulatnak kezdeményezői voltak, s kezdték 
remélni, hogy papi önképző körűnk e szembetűnő érde-
keltség és pártfogás nyomán csakugyan megerősödik. 
Azonban a következés azt bizonyitá, hogy még igen hamar 
volt örülni, mert már a kővetkező rimaszécsi gyűlésen a 
rendes, az alapszabályokat aláirt tagok közül is csak 
heten voltunk jelen 1 



Nem kutatjuk a részvétlenség okát s nem is estink 
kétségbe a felett, ha a kezdetlegesség nehézségeit a leg-
jobb akarat mellett sem birjuk mindjárt leküzdeni, ha-
nem bizunk magában az ügyben, a mely fontossága ós 
életrevalóságánál fogva hovatovább szélesebb hódításokat 
tesz, bizunk azokban, kik a társulatnak életet adtak, hogy 
törhetlen erővel fognak igyekezni fentartani és erősíteni azt. 

Illő dolog, hogy önképző körünk tulajdonképi műkö-
dési mozzanatait is említésbe hozzam. 

Első értesítésem társulatunkról azzal végződött, hogy 
elnökünk Terhes Pál rimaszombati első pap 1 darab 
aranyat tűzött ki pályadíjul őszi egyházi beszédre. Az 
ezen pályakérdésre beérkezett 3 mű közül az Osváth István 
putnoki segédlelkész által dolgozott egyházi beszéd nyerte 
el a pályadijt, mint a mely szép technikája és válasz-
tékos nyelvével multa fölül pályázó társait. 

Azóta ujabban tűzettek ki pályadijak, és pedig 
Csabai Pál szuhafői lelkész esketési agendára adott 1 
darab 2 frtos tal lér t ; Szalóczi Dániel rimaszombati má-
sodik pap pedig 3 darab húszast tűzött ki gyermek fe-
letti halotti imára. 

Bár a pályadijak nem üthetik meg mint jutalmak 
a megfelelő munkák becsértékét, de a mennyiben azok, 
épen a kör egyes tagjai által tűzettek, ki s nem arra 
czélozvák, hogy a művet értékileg jutalmazzák, hanem 
hogy ösztönt adjanak a munkálkodásra, mind' nesetre 
elismerést érdemlők. 

Ezeken kivül gyűléseinken a gyakorlati lelkészetre 
tartozó müvek olvastatnak és birál tatnak, s egyházi 
szónoklatok tartatnak. Előadó szónokaink közt első volt 
elnökünk Terhes Pál. 

Egy ima bírálatánál élénk eszmecsere tárgya lett az 
a kérdés, hogy az egyházi beszéd előtt tartatni szokott 
imának kell-e érintenie a tárgyat, melyről a lelkész épen 
beszélni akar-vagy nem? A kör egy része azon politikus 
kifogáshoz ragaszkodva, hogy a beszédet megelőző imá-
nak nem szabad elárulnia a felveendő tárgyat, mert kü-
lönben annak érdekességét rontja le, határozottan ellen-
zette a prédikáció tárgyához való ragaszkodást: a másik 
rész ellenben ragaszkodván azon igen helyes liturgicai 
szabályhoz, hogy az isteni tiszteletnek egésznek, tehát 
olyannak kell lenni, a mely induljon ki egy bizo-
nyos tárgyból, s ezen pont, ezen tárgy megvilágosítására 
irányuljon az isteni tisztelet minden alkatrésze u. m. 
ének, ima és egyházi beszéd — az imában a meg beszé-
lendő tárgy határozott kitűzését sürgette — Ez utóbbi 
nézetet a többség tette magáévá. 

R u s k a i G y u l a , 
s. lelkész. 

10 év után. 
Hirlapilag tett figyelmeztetésem folytán folyó 1874. 

junius 29-én azok közül, kik 10 év előtt Sopronban érett-
séget tettek s 10 év múlva ugyanoda az „alma mater" 
ölén megjelenni ígérkeztek: — a 35 közül csak 12-en 
jelentek meg. Volt közöttünk 1 ministeri oszt. tanácsos, 
4 ügyvéd, 1 közig, szolgabíró, 1 honvédtiszt, 2 lelkész, 1 
városi tanitó, 1 közjegyző s 1 gazda. 

Négy elmaradott okadatolta meg nem jelenhetését. 
Négynek halála jelentetett be, 16 nem váltotta be szavát, 
jóllehet élnek s önálló férfiak. 

Junius 29-ét megelőző es tén,— mert már jobbadán, 
kik jönni szándékoztak, együtt voltunk, a következő nap 
dologrendjét állapítottuk meg, nagy lelki öröm közt. Ne-
vezetesen : i n c o r p o r e meglátogatjuk egykori tanárain-
kat átadván nekik tiszteletünk s hálánk illő adóját. Azután 
csoportosítva egy képen levétetjük magunkat, hogy egymást 
kölcsönösen megajándékozzuk. Délután 2 órára banquette-et 
rendezünk. 

A mit este mondottunk, azt másnap tettük. Láto-
gatást tettünk tanár urainknál, fényképésznél levétettük 
magunkat, s ugyanazon helyen, hol 10 évvel előbb bucsu-
lakománk, volt a banquette-et megtartottuk. 

Szives meghívásunk folytán a tanári kar is részt 
vett benne. A jókedvű társalgás, humor humorra, toast 
toastra, volt fűszere étkezésünknek. 

Ugyanaz este, mikor a napirendet megállapítottuk, 
közakaratilag elhatároztuk, hogy gyűjtést is rendezünk a 
tanári nyugdij-alap javára; csak hogy illőbbnek tartottuk 
utólag beküldeni, mint nyomban valósítani. Ennek esz-
közlésére alulírott kéretett fel. Minek folytán fölhívom 
együtt volt társaimat, de azokat is, kiknek megjelenni 
kellett volna , de meg nem jelenhettek, fölhívom nyilvá-
nosan is , hogy k e g y e s a d o m á n y o k a t v a g y 
h o z z á m v a g y p e d i g e g y e n e s e n a z i g a z g a -
t ó s á g h o z b e k ü l d e n i e l n e m u l a s z s z á k . 

Gondolom, miután számba vették : q u i d v a l e a n t 
h u m e r i, quid ferre recusent egysem marad el a rég 
bajtársak közül, ki háláját igy is le nem rója. Annyival 
inkább mer t : a h á l a c s a k u g y s z é p , h a t e t t e k 
b e n n y i l a t k o z i k . 

A kinek közülünk fényes állás jutott osztályrészül 
pedig akadnak közöttünk, első sorban az emberek között 
a tanárnak köszönheti, ki oktatta, nevelte, a czélhoz ve-
zetni segítette. Rajta tehát, mind elsők lenni iparkodjunk, 
el csak egy is ne maradjon. S itt tartsanak velünk azok 
is, kik Sopronban velünk együtt nem tarthattak. Ez lesz 
hálájok s szép barátságuk próbaköve előttünk. 

Szóba hozatott még az előtanácskozmányon, hogy 
van ez időre eltett egy igéretünk, mely, ha szükség van 
rá, ez alkalomból beváltandó. — Ugyanis kilátásba tet-
tük, 10 év előtt, hogy 10 év elforgásával még mind nem 
lesz önálló. Akkor a gyöngét az erősebb az egyest az 
összes tagok, ha kell anyagi segélylyel is támogatják. 
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Örömmel legyen mondva ennek szüksége nem forgott fenn 
Mert mind kik élnek, ön állók közöttünk, fényes állás, 
meglehetős anyagi haszonnal járó hivatalok kezelői, ugy 
hogy baráti segélyt el nem fogadhatnának. A mi bizony-
ság a mellett is, hogy volt az egyesekben erő s akarat, 
nem tettek le a szorgalomról. 

De még bizonyság az ellen is, mintha a prot. főis-
kolák ma már gyöngébbek volnának. Pedig sokak által 
állíttatik. 

A hol egy osztálynak minden növendéke szép önál-
lásra emelkedett, — ott a régi erő intézetben és tanárokban 
nem fogyhatott meg, hiszen csak — 10 évről van szó. 

A látott jelenetek után tartoztam e nyilatkozattal a 
prot. főiskolák mellett, tartoztam a sopronyinak. 

„ R o s z a k " aprót, iskolák azok szemében, kik az 
idők jeleit nem látják. Különben — általánosságban szólok, 
ma is bástyái a tudományosságnak s tiszta erkölcsöknek. 

Végre jött az est. Nehéz szivvel, mint válni kény-
telen jó barátok, kiki útjára indult, elvivén magával 
mindegyikünk a nap örömét emlékül soká, örökre! 

B o g n á r E n d r e , 
ev, lelkész 

Egy kis figyelmeztetés a hazai prot. egyházi 
hatóságokhoz 

Köztudomásu dolog, hogy az uj mértékrendszer 
használata az 1876-dik év január elsején a közforgalom-
ban kötelezőleg életbe lép. Tehát csak másfél év választ 
el bennünket a meter-mértékek kényszerhasználatától. 
Siirgetőleg kell ennélfogva előkészülnünk, hogy a törvény 
által kiszabott határidő ne találjon bennünket zavarban. 

Nevezetesen az egyházi hatóságoknak azonnal meg 
kell tenniök az intézkedéseket arra nézve, hogy az összes 
papi és tanítói fizetések átszámittassanak az uj mérték 
szerinti értékőkre, s minden dijlap a szerint kigazittassék 
Ha ez jó időben megtörténik, s a gyülekezetekbn — ta-
lán a polgári közigazgatási hatóság közreműködésével — 
kihirdettetik, sok kellemetlenségtől, gyanúsítástól s há-
borgatástól megóvatnak az egyházi hivatalnokok. 

Lehet, hogy itt-ott már céloztatnak hasonló intéz-
kedések ; de miután nem olvastam, hogy ez ideig akár 
egyházkerületi, akár egyházmegyei gyűlésen szóba ho-
zatott volna e dolog, nem tartottam feleslegesnek felhívni 
reá a közfigyelmet. 

Múlhatatlanul szükségesnek hiszem ezen kivül, hogy 
minden egyes gyülekezet megszerezze az uj mértékeket 
két példányban; egyiket az eklézsia, másikat az iskola 
számára. Igénytelen véleményem szerint ezt is az egy-
házmegyék határozhatnák el. 

T o b a k B e n ő . 

Yasadi Balog Lajos ur közleményének helyre-
igazítása, és óvástételének elutasítása. 

Önnek több állítását Báthory Dániel tanácsbiró ur 
e lap 24-ik számában helyreigazította. Maradt azonban 
egy pár pont, melyet Báthory ur nem igazithatott helyre 
azon okon, mivel az egyh,-megye levéltárában levő hiva-
talos okmányok kezei közt nem voltak, ezeknek, és Balog 
L. ur e lap 25-ik számában irt közleményeinek helyre-
igazítását a közönség és egyházmegyém iránti tiszteletből 
nekem kell teljesíteni. 

V. B. L. ur a helyre nem igazított két pontban azt 
mondja,669 —670. lapon: 

„A tanügyi bizottság jelentése az volt, hogy az is-
kolaügy emelkedik. Meg nem foghattuk azt, hogy az 
iskolafelügyelők rosz ítéletet mondottak két izbeni szo-
ros vizsgálat után, s az esperes 1'2 órai egyszeri szemle 
után kitűnőnek deklarálta azt." Ez az egyik. 

„A törvényszék egy lelkészi hiványt, melyet 1860 
1868 és 1872-ben megerősített, még pedig 1867-ben 
Koncz Imre ur ajánlatára, most a uevezett ur erős argu-
mentálása folytán helytelennek és törvénynyel ellenkezőnek 
jelentett ki." Ez a másik helyreigazítandó pont. 

Ha azon tanítón, kiről ön állítása szerint az iskola-
felügyelők rosz ítéletet mondottak, azok közül akarja ér-
teni valamelyiket, kik a jegyzőkönyv 22. pontja alatt, az 
iskolaügyi jelentós készítésére kiküldött bizottság által 
megdicsértetnek, ugy állítása valótlan; mert az esperesi 
hivatalhoz beküldött iskolai jelentéseken azok közül a 
tanitók közül rosznak egy sem jelentetett. És ezt hiva-
talosan mondom, az egyházmegye levéltárában levő ez évi 
iskolai jelentések nyomán. 

Ha pedig mást ért a kitűnőnek deklarált tanítón, 
annak esete ez : Fejérmegye tanfelügyelője bizonyos pa-
naszt terjeszt főtisztelendő püspök ur elibe a szóban forgó 
tanitó ellen. Püspök ur a panaszt leküldi az espereshez, 
az esperes vizsgálatot tart s jelentését megteszi, mely 
jelentést igy kezd: N. N. tanitó, az egyházmegye szorgal-
masabb tanítói közül stb. Ez az ügy azonban a tanügyi 
bizottság előtt, mint nem oda t irtózó, meg sem fordult, 
annyival kevésbé rosz ítéletet nem mondott senki. Az es-
peres pedig jelentését nem épen saját tapasztalatára fek-
teté, hanem megnézó nyolc egymásután következő évről 
az iskola felügyelők jelentését, s ezekben mindenütt az 
egyházmegye jobb tanítói közé van sorozva a kérdéses 
tanitó. Jelen évrŐlj)edig a jelentés szóról szóra igy hangzik : 
„Tanittatik-e minden tantárgy? Igen. A tanítás eredmé-
nye ? Jó. stb." 

Ami a kérdéses lelkészi hiványt illeti : soha nem 
terjesztettem fel ajánlólag,'sőt semmiképen sem megerősítés 
végett lelkészi hiványt, legkevésbé a kérdéses gyúróit. 
Nincs is lelkészválasztási szabályaink értelmében semmi, 
köze a dijlevél felterjesztéséhez a lelkészválasztás veze-
tésével megbízott tanácsbirónak. Az esperes kötelessége a 



dijlevelet, az egyházmegye levéltárában levő eredetivel 
egy behasonlítani s megerősíteni. Hogy két, sőt három 
ízben a gyúrói papi dijlevél megerősítésénél, esperes 
elődöm félre lőn vezetve, az tény, és pedig egyszer Va-
sadi Balog Lajos ur dijlevelével. Ezt helyreigazítani 
kötelességemnek tartottam, a f. t. egyházkerület pedig ezen 
eljárást megerősítette. 

Ami a 25. számban megjelent óvástételét illeti V. 
B. L. urnák, abbaa mondja : 

„Mit tett Konez loare főesperes e nemes célú in-
dítvány miatt magán uton nyert informatió után." stb. 
L 796. 1. 

A kérdéses ügy nem i n d í t v á n y hanem h a t á r o -
z a t , melyről nem magán uton nyertem tudomást — informá-
tióra szükségem nincs, —hanem egyenesen a vértesaljai feleke-
zet nélküli tanitó-egylet alelnöke tiszt. Szabadszállási Vasadi 
Balog Lajos gyuró-kuldói ref. lelkész ur közleményéből. 

A mit egy nemzet előtt, valamely egylet alelnöke 
hirlapilag közöl, az a közlemény többé nem magáu jel-
legű s nem magán uton adja az informátiót. 

A közlemény szórói-szóra igy hangzik: 
„Először segély-pénztárt á l l í t o t t , melynek ren-

des jövedelmévé t e t t e a következőket: a.) Minden tanitó 
jövedelme készpénzben °/0 v é t e t i k ; b.) minden gyer-
mek évente 5 krajcárt f i z e t . " L, Prot. lap 361, 
362 lap. 

Ezen, Balog Lajos ur közleményében levő kifejezések : 
á l l í t o t t , t e t t e , v é t e t i k , t i z e t , nem hagynak 
fenn semmi kétséget, miszerint a nevezett v. gyűlés nem 
i n d í t v á n y t tett, hanem határozott és pedig jogtala-
nul. Ha Önkényt ad valaki az egylet számára, ez ellen 
józan észszel kifogása senkinek nem lehet, adókivetési 
joggal azonban V. B. L. ur sehol nem bir, legkevésbé a 
kormányom alatti felekezeti népiskolák növendékeinél. 

Óvástételét V. B. L. urnák, mivel érvei valótlanok, 
egyszerűen elutasítom, esperesi körlevelem tartalmát pe-
dig továbbra is teljes épségében meghagyom. 

Most pedig bucsut veszünk egymástól, és én önnek 
ez érdemben Írandó közleményeire felelni nem fogok. 

K o n c z I m r e , 
főesperes. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Felhívás - a pestmegyei evang. esperességi gyám-
intézet tagjaihoz. Szeretett testvérek! Végéhez közeledik 
hivatalos évünk, melynek eddigi folyama a közjótékouy-
ságra kedvezőtlen vala. Azonban a vég meghozván az 
aratás, reményem felüli jó áldását: felhívunk benneteket, 
hogy részvétet gerjesztő, segélytkérő szavakban kifogyhat-
lanok legyetek, hogy egyház-segélyző gyűjtésünk ez évben 
is megfelelhessen eddigi jó hiiünknek. Ne maradjon el 
egy e g y h á z s e m adományával. A Gusztáv-Adolf-egylet 

képe lebegjen lelki szemetek előtt. Küzdött az is közöny, 
ellenszenv, gyanúsítás, roszakarat ellen, de megküzdött 
velők győzelmesen. Gyűjtési munkája, mint fényes ered-
ményt, 2 millió tallért mutat fel egy negyedszázad óta; 
számos egyház és iskola tiszteli benne vagy megalapító-
ját, megmentőjét vagy tettre, életre buzditóját. Hazai egy-
házaink nagyrésze hirdetheti az egylet áldott dicsőségét. 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet kisszerűen képes ugyan 
csak hasonlót tenni; de a szellemi szikra, melyet annak 
hőlelkü megalapítója, S z é k á c s J ó z s e f , ez intézet 
alapszabályaiba helyezett, lánggá növekedett, a szeretet 
lángjává, mely immár 4 egyházkerületünket elborította 
s melengető erejével nem egy megdermedt tagját anya 
szentegyházunknak uj életre ébresztett, sőt uj alkotások-
nak kezdeményezője és előmozdítója is lőn. Legyen isten 
szent neve áldva ez áldásért. És most már ti munkásai a 
szeretet ez intézetének, szeretett testvérek! ne unjatok 
rá a kisszerű gyűjtésre; nem szabad belefáradnotok a 
gyámintézeti működésbe, mint hasztalannak vélt mun-
kába; — a tigyüjtéstek méltatásra találó alkatrészét teendi 
azon általános segélyösszegnek, melylyel e. e. e. gyámin-
tézetünk — hazai sújtott viszonyaink tudvalévősége mel-
lett — büszkén lépend a protestáns világ elé, számot 
adva homokszem-hordásáról, melylyel az egyházi jólét 
temploma építésében közreműködni törekszik. Üdvözletünk 
ufán egyszersmind értéstekre adjuk, hogy esperességi gyám-
intézeti gyűlésünk f. é. augusztus 28. Pesten, közvetlen 
az esperességi közgyűlés után fog megtartatni, s a folya-
modványok és pénzek beküldésének határideje aug. 10, 
G o s z t o n y i J á n o s , esp. gy. i. világi elnök. L á n g 
A d o l f , esp. gv. i. egyházi elnök. 

* Je l en té s . A tiszáninneni reformált egyházkerület 
küldöttsége a sárospataki főiskola tápintézetébe az 1874/5. 
iskolai évre következő tanuló ifjakat vette fel: 1. A 1 a" 
p i t v á n y o k r a . Gróf Pallavicini alapítványra : Tóth 
Kálmán. Prinsterer alapítványra: Boduár István. Dr. V. 
Szabó János alapítványára: Kiss Elek. B. Szabó Károly 
alapítványára: Grega János, Szalóci Pál, Kócán Józsefné 
alapítványra: Puky Ignác. Ragályi Károlyné alapítványra: 
Szabó István. Vecsei Oláh Károly alapítványra: Lantos 
János. Bernáth Zsigmond alapítványra: Mokcsay Béla. 
Páloci Horváth Simon és Mária alapítványra: Márton 
Gyula, Bánóci András, Kovács Pál, Szűcs Béla, Ferenci 
Ferenc, Ant Géza, Szakai István, Komjáthi Pál, Komjáthi 
Sándor, Németi Sámuel, Szabó Imre, Hideg József, Pap 
Zsigmond, Biki Ferenc, Zay Tamás, Antal Mihály, Lázár 
István, Árokháti Vilmos, Simon Isiván. Zsarnay-emlék 
alapítványra: Kozma Jenő. Ferency Lajos a l a p í t -
v á n y r a : Rác István. Pelsőczi magtár alapítványra: 
Sebő Lajos. II. I n g y e n e s e k : Körösi István és Bóna Sán-
dor felügyelők, Bárdos István kenyérosztó, Magyar Bertalan, 
Oláh Péter, Fürjész Jenő, Csillik Balázs, Sárkány Sámuel, 
Kiss Károly, Kocsis József, Turi Zsigmond, Hutka József, 
Bódogh János, Pallagi József, Beregszászi István, Vigvári 
Mihály, Dulházi Sándor, Vay Mihály, Mészáros József, 
Mészáros Károly, Varga Lajos, Takács Gyula, Görőmbe 1 



Gábor, Tóth Lajos, Tóth János, Ronga Károly. III. E g y 
é v r e h u s z f o r i n t o t fizetnek: Baskai Béla, Feren-
cel Bertalan, Szentimrei Dániel, Osváth Bertalan, Szom-
bati István, Cinke István, Tóth Antal, Átányi József, 
Kiss Béla, Nagy Kálmán, Szabó Gyula, Szük Gyula, 
Tóth Elek, Rác Gábor, Németh Lajos, Pataki Károly, 
Litkei György, Sárkány József, Baskai István, Kertész 
Bertalan, Szűcs Sándor, Magyar Pál, Görömbei Sámuel, 
Igaz Dániel, Grün József, Nagy Sándor, Szőllősi József. 
IV. E g y é v r e n e g y v e n f o r i n t o t fizetnek: 
Nagy Károly, Pál Imre, Nagy Pál, Főnyi Károly, Koroc 
Dániel, Sárkány Dániel, Juhász Lajos, Szakái Elek, Tóth 
Miklós, Hécei István, Szabó Lajos, Máté Gyula, Szoboszlai 
Gyula, Gerzsenyi György, Horváth János, Kovácsi István, 
Bartha János, Kovács Frigyes, Mészáros Lajos, Gulyás 
Benő, Horváth Miksa, Ő. Pál Lajos, Ormós István, Fe-
kete József, Varga Béla, Szentpéteri István, Beke Károly, 
Demeter János, Deák Bertalan, Szabó István, Kovács 
Endre, Lukács Pál, Csurgai József, Fodor György, Kon-
csol János, Kovács Károly, Bekényi János, Juhász An-
drás, Bartha Mihály, Zombori József, Betovics Károly, 
Bukó Lajos, Szendrei Sándor, Szekeres Márton, Kovács 
Kálmán és Kovács István. V. E g y é v r e h a t v a n 
f o r i n t o t fiz e t n e k : Nagy Béla, Görömbei István, Ré-
vész István, Kanizsai Endre, T. Rác Lajos, Bartha Jó-
zsef, Kócsi Dániel, Horváth Gyula, Varga Antal, Pósa 
Máté, Zsindely Jenő, Szádecki Lajos, Szádecki Gyula, 
Felföldi Sándor, Ölbei János, Gerzsenyi István, Jakab 
István, Bodnár Béla, Bodnár István, Zsarnai Mihály. VI. 
F e l s z o l g á l ó - i n g y e n e s e k : Bényei Dániel, Hallgató 
János, Pataki Sándor, Srnid Sámuel, Mesko György, 
Pásztor János, Szűcs János, Csontos Péter, Kovács János, 
Balogh Antal, Kolozsi Ferenc, Kovács János, Dula Sán-
dor, Hubai József, Ando András, Karakó Ferenc, Tudja 
Mihály, Vattai László, 0. Pap József, Pap József, Kónya 
Sándor, Nagy Sándor, Turóci András, Mató János, Nád-
házi Bertalan, Ciáki András, Matusz Mihály, Nehéz Jó-
zsef, Kádár Lajos. Az iskolai év kezdete szeptember 1-ső 
napja. A fizetés félévenként előre történik. Szállást a fő-
iskolai épületekben csak az alapítványokra kinevezett 
ifjak és az ingyenesek kapnak. Sárospatak, 1874. julius 14. 
A n t a l f i J á n o s s k., jogtanár, tápintézeti felügyelő. 

* A kecskeméti reform, jogakadémiának újjá-
szervezéséhez alapos remény Tan, a mennyiben a városi 
közönség elfogadta a közelébbjtartott közgyűlésen kinevezett 
bizottság által beterjesztett javaslatot, mely szerinta városi kö-
zönség 3 tanárt fog az intézetben fizetni évenként 3600 frttal. 

* A pesti ref. theologiai i f juság könyvtára ré-
szére az 1873-ik iskolai év folytán tett szives könyv-
adományokért a magyar tud. a k a d é m i á n a k , Ko-
v á c s Albert és F a r k a s József tanár, K ö n y v e s 
T ó t h Kálmán ref. lelkész uraknak, M. K a l o c s a 
Róza úrhölgynek, F e j e s Dániel, B e n k e István és 
S z ő c s Farkas uraknak, továbbá R é v é s z Imre, 
S z á s z Gerő, B a 11 a g i Mór és K o v á c s Albert urak-
nak az általok szerkesztett folyóiratok- és lapoknak 

minden dij nélkül való megküldésóért ezennel hálás kö-
szönetünket nyivánitjuk. Budapest 1874, julius 15. Petri 
Elek, ifjúsági elnök. Szőcs Sándor, ifj . jegyző. 

* A pesti ref. theologiai „ö n se g ó ly z ő-e g y-
1 e t részére egy valaki 40 krt., Szabó József ref. s. lel-
kész ur s a bölcskei ref. egyház 11 ftot adományozván, 
segélyegyletünk nevében és megbízásából az illetőknek 
szives köszönetemet nyilvánítom. Segélyegyletünk ez évi 
összes bevétele 58 frt. 80 krt, összes vagyona 371 frtot 
tesz. Kelt Budapesten, 1874. jul. 15. Lévay Lajos, se-
gélyegyleti pénztárnok. 

* Glyászliir. V i n c z y F e r e n c z béllyei reform, 
leik. s az alsó-baranyabácsi ref. egyházmegyének több 
éven át volt főesperese f. hó 18-án 64 éves korában 
meghalt. Béke hamvain ! 

* L. Hegedűs József, a dunántuli reform, egyház-
kerület egyik tevókeny tagja, herceg Batthyányi uradalmi 
ügyvéde, élte 54. évében meghalt N.-Kanizsán. Közszere-
tetben s becsülésben álló férfiú volt, kinek halálát csa-
ládján kivül az egész környék fájlalja. 

* A hódmezővásárhe ly i ref. egyház elöljárósága, 
a jelen tanévet berekesztő érettségi vizsgálat végeztével, 
azaz f. é aug. 2-án az ottani ref. főgymnasium fenn-
állásának másfél százados ünnepélyét fogja megtartani, 
„azon szándékból — mint a felhívásban mondatik, — hogy 
kifejezzük hálánkat a kegyelmes Gondviselés iránt, mely 
nékünk mindeddig segítségünkre volt, s hogy a multak 
tapasztalataiból, a magunk öröméből s távolabb lakó hit-
sorsosaink és egyéb honfitársaink megtisztelő jelenlétéből 
ujabb erőt ós lelkesedóst meríthessünk a jövendőre nézve." 
Az ünnepély programmja a következő: D é l e l ő t t : 1. A 
hatósági küldöttek és vidéki vendégek fogadtatása az 
egyházi tanácsteremben reggeli 8 órakor. 2. Indulás 3/4 

9 órakor az ünnepély színhelyére az Újtemplomba. 3. Az 
Újtemplomban az egybegyűlt közönség énekli a XC. zsol-
tár első versét. 4. Ima, melynek tartására főt. R é v é s z 
B. superintendens ur kéretett fel. 5. Üdvözlő beszéd 
M i k 1 o v i c z B. lelkész elnök által. 6. Történet-statis-
tikai rajz a főgymnasium életéből Futó Mihály igazgató-
tanár által. 7. Karének. 8. Alkalmi költemény L e c h n e r 
L. tanár által. 9. Zárbeszéd S z e r e m l e i S. főgymn. 
felügyelőség! elnök által. 10. Szózat, előadva az ének-
kar által. D é l u t á n : 1. Közebéd 2 órakor. 2. Disztor-
nászat 5 órakor a főgymn. udvarán, melynek jövedelme 
téli tornahelyiség előállítására fordittatik, 3. Népünnep 
V27 órakor. 4. Zárt körii táncmulatság 9 órakor. 

* A Kalocsa Róza asszony vezetése alatt álló fel-
sőbb reform, leányiskola vizsgája f. hó 22-én tartatott meg 
népes közönség jelenlétében. Azon órtelemfejlesztő tanítá-
si mód, mely ezen ictézetnek rég idő óta ismeretes saját-
sága ; s azon ritka ügyesség, melyet e tanoda vezetőnője 
a növendékek szorgalmának felfokozásában kifejteni szo-
kott, szép diadalt aratott a kisebb és nagyobb növendékek 
értelmes és folyékony előadásában. Több jelenvolt szüle szá-
jából hallottuk egyfelől a legőszintébb örömnek, másfelől a 
szivb31 eredő hálának nyilatkozatait. 



IRODALOM. 
* A bálkirálynő dalai. Irta G á s p á r I m r e . 

Pest, 1872. Aigner Lajos. Ára 1 frt. E 40 lapra terjedő 
könyvecske 45 dalt tartalmaz, melyek figyelmet érdemel-
nek annyiban, amennyiben szerzőjük a legfiatalabb költői 
nemzedéknek egyik szorgalmas s talán nem is épen tehet-
ségtelen tagja. 

* Szabó Mihály, tolna-szántői jegyző előfizetési 
felhivást bocsájtott ki az októberben megjelenendő „Köz-
ségi-és körjegyzők naptára" és a „Községek naptára" cimü 
évkönyvek 1875. első évi folyamára. Előfizetési ára 
amannak 1 frt., ennek 50 kr. A megrendelések augusz-
tus 20-ikáig a szerkesztőhöz Tolna-Szán'.óra, u. p. Ko-
csola, intézendők. A naptárak ára azoknak megküldése-
kor lesz befizetendő. 

* P. Nagy Sándor debreceni tanárnak a „Francia 
nyelv levél szerinti önoktatása" cimü müvéből a 27., 28. 
és 29. levelek megjelentek. Tartalmukat képezik: nyelv-
tani kiegészítések, olvasmányok, közmondások. Egy levél 
ára 30 kr. Megrendelhető Budapesten Aigner Lajosnál, 
vagy szerzőnél Debrecenben. 

* A „Nyelvőr" 7-dik füzete megjelent. Tartalma: 
Jutalomtótelek. Valal (valál). B u d e n z . Szóegyeztetés. 
J o a n n o v i c s . A tanárképezdéről. G r e g u s s . A tár-
gyas-tárgyatlan ragozáshoz. S t 3 i n e r. Vörösmarty Csongor 
és Tündéjéből. S t e i n e r . A nóvmagyaritásokról. T u r -
csányi. Nyelvemlékbeli szók. L ő r i n c . Iker szók. I h á s z . 
A magyar nyelv a regényirodalomban. Me 1 e z e r . Helyre-
igazítások. Magyarázatok. Népnyelvhagyományok. 

9 9 * S z o r g a l m i jutalom. Ez a címe egy hozzánk 
beküldött 64 lapos, igen csinosan kiállított képes könyv-
nek, mely a célból készült, hogy iskolai növendékek köz t, 
vizsgálatok, vagy más alkalmakkor tömegesen szétosztas-
sák. És e célra teljesen alkalmas is. Gazdag és érdekes 
tartalmából különösen kiemelhetjük a szerkesztő Dolinay 
Gyulának egy elbeszélését és egy rövid két felvonásos 
népszínművét és V. Gaal Karolinának a kenyérsütésről irt 
cikkét. A legmelegebben ajánljuk e füzetet a tanitó urak 
figyelmébe. Egy példány ára 35 kr. 20 példányé 3 frt. 
90 kr, 50 példányé 9 frt, 100 példányé 17 frt. Megren-
delések a „Hasznos Mulattató" kiadóhivatalába, Budapest, 
Belváros, uri utca 4 sz. intézendők. 

ADAKOZÁSOK. 

A pesti ref. theol. tanintézet convietusára a 
pesti és vértesaljai tractusokból az 1873/4-ik iskolai évben 
begyült (3-ik kífzlemény) a péceli egyházból 17 frt. 
40 kr, a biai egyházból 1 frt 63 kr, az ercsii leányegy-
házból 7 frt 76 kr, a gyóni egyházból 5 frt, az alsó-
dabasi egyházból 12 frt 60 kr, a rákoscsabai egyházból 
2 frt, a pesti magyar egyházból 66 frt. Az egyházkerületi 

főiskolai pénztárból az 1874. juniusi j.-könyv 63-ik lapja 
értelmében áttétetett 11 frt. A Prot. lap 1873-ík évi gyűj-
tése átadatott 11 frt. 30 kr. Kelt Pesten, 1874. julius 
15-én. Kovác9 Albert, igazgató-tanár. 

özv. T o m o r i - S z a b ó Sándorné asszony részére: 
Gyurátz Ferencz pápai evang. leik. ur 2 forintot. Szűcs 
János, hídvégi ref. leik. 2. frt. 

Adakozás a pesti protest. árvaházra. 
Nagytiszteletü ur! Szépreményű 7 éves kis fiam 

Kálmán súlyos betegségében, hogy a keserű gyógyszereket 
annál szivesebben szedje, egy régi tallért kapott tőlem. 
De hasztalan szedé egész resignátióval a sok gyógyszert, 
ö szegény mult hó 16-dikán csakugyau áldozata lett a 
skárlát utáni vizkórnak. Tallérját, s a „Kis Lap" előfizetési 
dijára gyűjtögetni kezdett néhány krajcárját 3 frtra 
kiegészítve küllőm itt az árvaház részére. Hadd legyenek 
örökösei az általa annyiszor s annyi részvéttel emlegetett 
árvák. T.-Dob. 1874, jul. 15. S z e r e m 1 e y J ó z s e f, 
ref. lelkész. 

S z ő l ő s i A n t a l makói reform, lelkész küldött a 
pesti prot. árvaház részére 9 frt. 84 k r t ; ez összeghez az 
általa f. hó 12 kén confirmált leányok adakoztak 8 frt. 
81 krt. és pedig: Bíró Victoria 60 kr. Budai Rozália 20 
kr. Erdei Juliána 5 kr., Erdei Klára 10 kr. Hajdú Rozá-
lia 10 kr. Huszár Klára 1 frt. Huszár Victoria 10 kr. 
Soó Terézia 10 kr. Kádár Rozália 9 kr. Kocsis Rozália 
30 kr. Kocsis Rozália 4 kr. Kovács Malvina 20 kr. 
Kúsz Eszter 10 kr. Kúsz Juliána 25 kr. Lenkei Eszter 
5 kr. Marjai Katalin 20 kr. Nagy Amália 20 kr. Nagy 
Eszter 10 kr. Nagy Juliána 50 kr. Nagy Gy. Anna 30 
kr. — Nagy Gy. Katalin 5 kr. Nagy Gy. Victoria 2 kr. 
Sarkadi Juliána 1. frt. Sípos Erzsébet 10 kr. Sípos Ju-
liána 10 kr. Szabó Juliána 5 kr. Szabó Victoria 1 kr. 
Szalai Eszter 20 kr. Szalai Juliána - 0 kr. Szentesi Ju -
liána 10 kr. Szilágyi Juliána 10 kr. Szirbik Anna 10 kr. 
Szőllősi Vilma 2 frt. Varga Rozália 20 kr. = Összesen 
8 frt. 81 kr. o. é. 

Ezenkívül ugyanazon alkalommal Gyenei Sámuelné 
adott 40 k r t ; a confirmált leányok példáján lelkesült 
1-ső és 2. elemi osztályú iskolás leányok pedig, név szerint: 
Nagy Gy. Eszter, Rozsnyai Juliána, Kozák Juliána, Sipos 
Eszter, Nagy Lidia, Varga Juliána, Kovács Sára, Diós 
Juliana, Koczkás Klára, Cs. Kis Eszter, Kocsis Juliána, 
Szarka Ilona, Borka Anna Szántó Rozália, Sarró Anna, 
Kocsis Erszébet, Sáfri Klára, Kádár Rozália, Horváth 
Juliána és Széli Klára adakoztak 63 krt. = Összesen 
9 fr. 84 kr. o. é. — S z ű c s János hídvégi ref. lel-
kész 1 ft. 

Tűzkárosult kisujfalusi ref. lelkésznek : Sz ücs 
J á n o s hídvégi ref. lelkész 1 ft. 

Szerkesztői mondanivalók: 
B. J. urnák Cs . . . on. Vettük köszönettel, de ha 

kissé később jön, sem lesz kóső ugy-e? 
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H I R D E T É S E K . 

A bukaresti ref. egyházközségben orgonistasággal összekötöt t kántor-tanítói állomásra. 
Fizetése: a) Az egyházközség pénztárából havi részletekben pontosan fizetendő 110 , száz 

husz arany. 
b) Tisztességes lakás, két szobával és egy konyhával. 

Kötelességei: 1. Vasárnap délelőtti istentisztelet alkalmával orgonálni ós énekelni. Vasárnap 
délután és köznapokon nincs istentisztelet. 

2. Tanitni naponkint 5 órát. 
A magyar nyelven kivül a román vagy némefcnyelvben jártasok előnyben részesülnek. 
A folyamodványok aug. 1 3 ikáig bukaresti lelkész t. Tomka Károly úrhoz (Strada CalviuaNr. 1.) 

bér mentesen küldendők. 
Kolozsvár, jul . 20 . 1 8 7 4 . 

Nagy Péter, 
1—2 erdélyi ev. ref. püspök. 

A késmárki lyceumnál 5 tanszók megürülvén, betöltósökre ezennel pályázat nyittatik. 
Az első a bölcsészet, vallás és német nyelv, a második a mennyiség-, természettan ós ter-

mészettudományok, a harmadik a latin nyelvészet tanszéke a felgymnasiumban ; a negyedik a latiu, 
magyar és szláv nyelvészet, az ötödik a vallás, történet és földrajz tanszéke az algymnasiumban. 

A fel gymnasiumi állomások mindegyikével 4 3 0 frtnyi évi fizetés, 4 öl fa ós a felgymnasiumi 
tandijak ötöd része; az algymnasiumi állomások mindegyikével 3 7 0 frtnyi évi fizetés, 4 öl fa ós az 
algynmasiumi tandijak ötöd része van összekötve. 

Pályázók folyamodványukat ós képességüket tanusitó okmányaikat alulírotthoz f„ é. aug. 8- ig 
beküldeni szíveskedjenek. 

Késmárkon, 1 8 7 4 . julius 7-ón. 
3—3 Schwarcz Karoly, 

lyceumi felfigyelő. 

Két rendes tanári állomásra, 
A nagykőrösi helv. hitv. főgymnasiumban pályázat nyittatik 
a) a bölcsészeti tanszékre, mellék tantárgyai a humanisticumok, évi fizetése 1 0 0 0 fr t . 
b) a latin nyelv tanszékére az alsóbb osztályoknál, mellék tantárgyai ugyanott a humanisticumok 

évi fizetése 9 0 0 f r t . Mindkét tanszékhez kötve van a mellékjövedelemben a többi tanárokkal való egyenlő 
osztakozás. 

Pályázók felszerelt folyamodványaikat f. évi augusztus 15-óig alólirt egyháztanács elnökségéhez 
küldjék be. Megválasztás eseten hivatalukat f. évi október 1-ón elfoglalják, s ha még államérvónyes tanári 
oklevelük neui volna, azt egy óv alatt megszerezni és az egyházkerületi tanári gyámegylet tagjai közé 
belépni kötelesek. 

Kelt N.-Körösön, 1 8 7 4 . julius 5-én 
a helv. hitv. egyháztanács határozatából 

3—3 Varga Bence, 
egyh. jegyző. 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : J)r. Bal lagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutscli testvérek (ifj. Deutsch Mór) köuyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T Á N S 

SKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i ciij: Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., elsS emelet. 

Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 fi-t.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

A prot. jogakadémiák kérdéséhez. 
F a r k a s J ó z s e f pesti hittanár, „A prot. is-

kolák ellen indított hadjárat" citnű s e lapok 2 6 . 
27-ik számaiban napvilágot látott cikkében, élénk 
körrajzokban mondja el azon csúfondáros dolgokat, 
melyeknek a sajtóban, a hazai irodalom napi termé-
keiben adnak ot-omba kifejezést azok az ultramon-
tán szellemtől saturált körök s subventionált férfiak, 
kik tervezetesen mindent elkövetnek, hogy a protes-
tant ;smus valláserkölcsi és társadalmi értékét a világ 
előtt csökkentsék ; világ-történelmi létjogosultságának 
kétségbevonásával a modern műveltség terjedését, 
térfoglalásait, mely mellesleg mondva épen a protes-
tantizmusban birja legpositivabb erőforrását, létele-
mét és alapját, mondjuk, a modern műveltség ter-
jedését teljesen lehetetlenné tegyék. 

De laUu mégis túlzott színezése ez a tényle-
ges valóságnak és a dolgok állásának. K i merné a 
protestantismus létjogosultságát napjainkban kétségbe-
vonni; ki merné tagadni azon világló torony létezé-
sét, mely 300 év óta fény oszlopként vezérli a ke-
resztyén emberiség minden lépését, melyet az, a ha-
ladás mezején, a társadalmi élet terén a szabadság 
és boldogság felé előre t e t t ; ki merné tagadni,hogy 
mióta a róm. kath. egyház hajója a tridenti zsina-
ton megfeneklett s ezáltal a műveltség ós történelmi 
fejlődés folyamában ténykedni, ugy szólván, meg-
szűnt, ki merné tagadni, hogy azóta az előrehaladó 
emberi szellem minden magasztos aspirátiója a pro-
testantismushoz fűződött, a szabadság s civilisatió 
geniusa ennek keblére menekült, s a valódi alkot-
mányosság s józan demokratia hivei, a haladás s 
népjog apostolai itten mindig pártfogásra ós mene-
dékre számíthattak; ki merné mindezeket tagadni ? 
Hisz mindezek világos, kézzelfogható igazságok. 

Mindezeket tagadni nem lehet, nem is félünk 
mi, hogy a protestantismust a hierarchicus tenden-
tiák még oly erős csata-oszlopokban megindított had-
járata még csak megingatni is bí rná; a protestan-
tizmus az emberi szellemnek veleszületett e l ő r e -
h a l a d á s i v á g y á b a n birja létalapját, az existen-
t á n a k csak akkor megszűnő j o g o s u l t s á g á t , mi-
dőn már az egyszeri diák pentameterje szerint „rák 
módjára megyen minden az életben," midőn az em-
beri szellem előretörő irányát teljesen hátramenővel 
fogná felcserélni, e felcserélés pedig egyet jelentene 
az emberi nem morális halálával, a mely pedig hogy 
még mostanában bekövetkezni nem akar, mutat ja a 
többek között azon 5 0 , 0 0 0 ó-kath. atyafi példája, 
kik a kath. egyháztól tényleg elszakadtak s R e i n -
k e n s püspök vezérlete alatt haladnak előre a fel-
világosultság ösvényén. 

I sméte l jük , mi attól nem félünk, hogy a 
protestantismus létalapját, eszméjét, az ultramontán 
ágaskodások kinyújtogatott hegyes körme még csak 
meg is karcolhatná, s az emberiség szellemvilá-
gának negyedfélszázados vívmányait egy tollvonással 
semmivé tehetné. Elmúlt az az idő, midőn az egy-
ház a regényes Provence vidékein, a szegény albiakat 
— az isten nagyobb dicsőségére -— tűzzel vassü pusz-
tította, s az égő városok tüzhalmai között mondotta ki 
azon örökre bélyegző embertelen ítéletet a menekülő al-
biakra, miszerint átkozott lesz, a ki a Krisztus ezen 
kicsinyei közül avagy csak egyet is befogad. Elmúlt 
ez idő örökre. A Sendgericht-ek szervezése ma már 
alig menne valami köűnyen. A toulousei zsinat 
1229-ben még meghatározhatta, hogy „minden fe-
jedelem,. földesúr, püspök, vagy biró, aki egy eret-
neknek menedéket ad, minden jószágától, hivatalától, 
tartományától megfosztassák; azon ház, hol az eret-
nek menedéket talál, földig lerontassék; az eret-
nekhez vagy eretnekséggel vádolt egyénhez, még 
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halálos ágyán se bocsáttassék orvos vagy hitro-
kona." Ilyen dolgok történhettek, ily haiározmányok 
születhettek azon korban, midőn H a s e szerint a vi-
lági hatóságnak ilyen ügyekben csak a hóhérszerep, 
a végrehajtás kötelessége jutott gyászos osztályrészül; 
de ina már a csalhatatlanság vasvesszeje sem biroá 
oda hajtani a világot, hogy vallásos meggyőződéseért 
akárki is üldöztessék, s a modern műveltségnek a 
protestantismus által oly hőn ápolt veteményes kert-
jei megsemmisüljenek. 

Azonban nem szabad elfelejtenünk a jezsuitis-
mus találékonyságát, a mely egoisticus céljával tel-
jesen tisztában levén, a teendőkre nézve a viszonyok 
bármi alakulása közben is soha zavarba nem jön. 
Jól tudja, hogy most máglyákat gyújtani nem le-
het, mert igen hamar találkoznék, a ki talán agyuj-
togatót magát taszítaná a lobogó lángok közé, avagy 
tenné olyatén hűs helyre, ahol elég alkalma lenne 
megtanulni, hogy a tüzet nem azért adta az isten, 
hogy benue a világosság úttörői, a vezérgéniusok e1-
hamvasztas^anak, hanem azért, hog/, mint az evan-
gélium örökfónyü napja, világoljon azoknak, akik sö 
tótsógben vannak. 

És a viszonyok ilyetén alakulását átlátták ma-
gok az ultramontanismus gyászlovagjai is, átlátták, 
hogy a modern állam a hóhérszerepre többé nem 
vállalkozik. Mit lesznek hát, hogy régi hagyományos 
természetükhöz híven, mégis tegyenek valamit ? Fegy-
vergyáruknak legutolsó darabját, az ártani akarás-
nak legutolsó ós legpiszkosabb módját veszik elő s el-
kezdik iskoláinkat és papjainkat, tanárainkat gya-
lázni és rágalmazni a sajtó terén, s engesztelhetetlen 
dühökben oly piszkos dolgokat szórnak ellenünk a 
világba, melyek untig elegendők arra, hogy azok 
előtt, a kik viszonyainkat s Magyarország közmű-
veltségi állapotait s alaptényezőit közelebbről nem 
ismerik, ós a közvélemény előtt, iskoláink, papjaink, 
tanáraink tekintélyét, jó hírnevét, becsüle!ét teljesen 
aláássák és lehetőleg lerontsák. Elmondják, hogy az 
állami felügyelet mennyire szükséges ép a prot. is-
kolákban, mint amelyekben sokszor csak papjelöltek 
professoros'íódnak, természetesen szerintök a tudomá-
nyos haladás hátrányára; elmondják, hogy a mi zug-
iskoláinkban csak a bizonyítványok kitűnők, de ifjaink 
távol állnak a tudományos képzettség megkívántató 
s elórni kellő fokától, ós hogy az ország értelmi-
sége közt a protestáns papság legnagyobb része a 
legalsó fokon áll. 

Ezt mondják a sötét középkor e hátramaradt 
bús és szánalomra méltó lovagjai, kik, mert mos-
tanság nem hurcolhatnak máglyákra bennünket s 
tűzzel nem gyújthatják fel épületeinket, a rá-
galom legpiszkosabb fegyveréhez sem átallanak 
nyúlni, s a ráfegás és gyanúsítás lassan emésztő 
üszkeit dobálják azon protestáns iskolákba, melyek 
századokon keresztül voltak e hazában a tudomá-
nyos haladás zászlójának lobogtatói s a magyar 
nyelv és nemzetiség bástyái. És elmondják minde-
zeket névtelenül a sajtóban, harcra szólítanak ben-
nünket oly fegyverrel, melyet mi épen piszkossá-
gánál fogva nem használhatunk, mert sem magun-
kat feldicsérni, sem azon ártatlan és jellemes kath. 
testvéreinket megsérteni nem volna illendő, a kik e 
petulans ós minden bírálaton aMl álló eljárást ve-
lünk együtt kárhoztatják. Nem mondhatjuk el, hogy 
a prot. intelligentia mily arányban van ugy a 
közigazgatás, mint a törvénykezés s a közélet min-
den terén képviselve, papjaink, tanáraink közt 
mennyi az iró, az alaposan képzett ember, mert ez 
esetben az öndicsérés izetlensógéba esnénk; ha pedig 
a katholikus egyház gyengéit trombitálnánk ki, 
meglehet sok igazat el tudnánk mondani, de talán 
sok jellemes egyént is megsérthetnénk, a mely pedig 
távol áll tőlünk. 

Ily ellenekkel szemben mi magyar protestánsok 
magunkat másként tisztára nem moshatjuk, rninthi 
a vallásos lelkesedés s teremtő hiterő ecclatáns pél-
dáival mutatjuk meg a világnak, hogy azon ma-
gasztos, nehéz, de dicsteljes szereppel, melyre az 
emberiség közmüveiődésóriek érdekében, a protestan-
tismus vállalkozott, mi magyarok is teljesen tisztában 
vagyunk, s azzal akarjuk még ma is lekötelezni 
magunk iránt a haladó emberiséget, hogy a modern 
kultura határait folyvást terjesztjük, iskoláinkat a 
kor magaslatára felemelni, s mint hajdan, ugy ma 
is a fejlődő szellemélet központjaivá tenni igye-
kezünk. 

Tanügyi viszonyaink gyökeres átalakítása ta-
gadhatatlanul nagyobb mérvű áldozatokat igényel 
tőlünk i s ; de ezektől visszariadnunk nem szabad. 
Nekünk móltóknak kell lennünk azon dicső hitelődök-
höz, kik tudtak^ tenni, alkotni, s kiknek nevök a száza-
dok lapjain ép ezért fénybetűkkel fognak ragyogni min-
denkoron. Igyekezzünk tanügyi tekintetben is a 
modern államalakulati viszonyokkal szemben józan 
elvektől ^vezérlett, határozott állást foglalni el, meg-



érteni a modern állam intentióit, követni éstámogatni 
mindenben az általa felkarolt reformirányokat, esz-
méket. 

Mi kellőleg- tudjuk méltányolni azon valódi 
meggyőződés és jóakarat szülte álláspontot is, mely 
legközelebb K ö r m e n d i S á n d o r barátom 
interpeüátiójábin talált a képviselőházban kifejezést; 
de egyszersmind határozott meggyőződésünk az is, 
hogy a békekötésekre s a tanügyi jogainkat p a p i -
r o s o n védő 1 7 9 0 — 9 1 - k i XXVI. t . - c. 5 §-ára 
való hivatkozásokkal mi protestánsokul, például 
j o g a k a d e m i á i n k a t az enyészettől meg-
menteni soha nem fogjuk. P td ig viszont határozott 
meggyőződésünk az is, hogy nekünk jogakadémiára 
vagy jog akadémiákra igen nagy, mondhatnám élet-
szükségünk van. A protestantismus miként a múlt-
ban, ugy a jövőben is, csak az emelkedett szellemek 
okos hicbuzgóságának éltető forrásaiból folytathatja 
építkezéseit, ilyetén ügybajnokok padig mindenkor 
csak a prot. szellemtől átlengett akadémiákból ke-
rülhetnek ki egyedül. (? Szerk.) 

Uraim ! jól tekintsünk körül s jól figyeljük 
meg az idők hangosan intő jeleit. Midőn a kultusz-
miniszter íelhivására, a kath. egyház főpapjai kész 
seggel szavazzák meg a jogakadémiai reform ke-
resztülviteléhez megkívántató összeget, ők bizonyo-
san tudják mit cselekesznek, nem csupán azért 
teszik ők ezt, hogy ezen tanulmányi alapok az ál-
lamköltségvetésbe bele ne kerüljenek, hanem teszik 
egyenesen azon kath. szempontból, a melyből akar-
ják, hogy jogtanodáik legyenek, ép ugy mint 
mi prot, egyházi szempontból kívánjuk és akar-
juk azt. 

i l t a l ános a meggyőződés, hogy az u j akadé-
miai szervezet, több hiánya mellett i^, dicséretesen 
megfelel a kor igényeinek s oly óriási haladás a 
jogtudomány illetőleg, a tanreform terén, melyet a 
magyar oktatásügy érek még eddig felmutatni nem 
képesek. E szervezettel szemben tehát a hazai pro-
testantismus feladata nem lehet más, mint az alap-
talan sérelmek felsorolgatá^a helyett, komolyan 
hozzá látni a munkához, s jól megfontolva helyze-
tünket oda hatni, hogy egyesült erővel kitűnő jog-
akadémiákat szervezhessünk, vagy legalább szer-
vezzünk e g y e t , de jót és olyat, mely a jogtu-
domány jelen fejlettségi fokát tekintve, ne hagyjon 
fel semmi kívánni valót. 

Egyesült erővel! — ezt jelezi superintendensi je-
lentésében T ö r ö k P á l , a dunamelléki egyházke-
rület derék püspöke is, midőn a jogakadémiák szer-
vezésére, az egyetem berendezésére jós ujjakkal rá-
mutat. Yajha T ö r ö k smvai ne lennének kiáltó 
szó a pusztában; vajha tömörü'ne a fractiókra tör t 
magyar protestantismus s az erők democraticus és 
a l k o t m á n y o s k ö z p o n t o s í t á s á n a k súlyával 
mentenénk meg és szerveznénk iskoláinkat, s ezzel 
egyszersmind megszégyenithetnők rágalmazóinkat. 

Mi azt sejtjük, hogy az iskoláink ellen indí-
tott hadjárat egyik mesterfogása az akar lenni, 
hog) figyelmünket a jogakademiáktól elvonja s kö-
zéptmodáinkra irányozza. Ébren legyetek Sión őrei és 
vigyázzatok! Az ellen a szent falak alatt áll. Vigyáz-
zatok, hogy iskoláitokat, e véd bástyákat fel ne adjátok. 
Nem kell valami nagyobb jóstehetség hozzá, bátran ál-
líthatják, hogy a mely napon bezáratnak a mag ja r földön 
a prot. jogiskolák, azon a napon lemondott a protes-
tantismus culturai szerepéről, a confessiók pedig 
rohamosan haladó korunkban nagyon gyarló védvek, 
hogy bennünket színvonalon tarthassanak. Testvérek, 
egyházunk hivei, tömörüljetek, egyesüljetek; szer-
vezzetek egy vagy két jogakadémiát. Hogyan szervez-
hetünk? legközelebb elmondandjuk. 

PERESZLÉNYI JÁNOS 

Többször kifejezett szerkesztői elvünkhöz hiveo, 
im közöltük Pereszlényi barátunk ós munkatársunk 
nézeteit a jogakadémiákat illetőleg, bár határozottan 
ki kell mondanunk, hogy azokban föltétlenül nem 
osztozunk. 

A mi gondolkodású uk, a nem tisztán vallásunk 
érd kében fenntartandó taointézetek ügyében általában 
ismeretes. Mi előttünk tisztán áll, hogy a felekezet-
nek első sorban arról kell gondoskodnia, a miről 
helyette más gondoskodni nem tartozik, és gondos-
kodni nem fog, értjük az egyházi ügyeket melyeket 
a kor fokozottabb követelményeihez idomítani s az 
ebb ' l folyó magasabb költségeket fedezni a feleke-
zet első, elutasithatatlan kötelessége. Mig egyházaink 
egy harmada, ugy fizeti papját, hogy egy mi veit 
ember legszerényebb igényeit sem elégítheti ki ; 
mig a más hitfelekezetüek ós nemzetiségűek közt el-
szórtan élő hitfeleink menthetlenül ki vannak téve 
a beolvadásnak; mig 10 — 1 2 . 0 0 0 léleknek egy papja 
van, s mellette 1 0 0 léleknek egy, természetesen nyo. 
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morultan fizetett papja, kinek, ha elnyomorodik m^ga, 
vagy ha meghal, egész családja a felekezet szégyenére 
koldul, i Lénytelen: addi^ én, mai viszonyaink közt 
oly intézetek fenntartására költött ezreket, melyek 
nem tis. tán egyházi célúik, hiveinken könnyelműen 
elkövetett fosztogatásnak tekintek. 

Ha mi, nem korlátolt helyi érdekek, nem meg-
szokott nagy szavak szempontjából, hanem egyházunk 
mai szükségeit tartva szem előtt, akarunk intézkedni, 
ne felejtsük el, hogy merőben más állami helyze-
tünk van ma, mint volt az 1848- ig fennállott kath. 
államban. 

A jogállam, léte biztosítására, a szellemi élet 
szabad fejlődését csak ugy nem nélkülözheti, mint 
a protestantismus, s azért az iskolaügyet ugyanazon 
szabadsági elvekre k é n y t e l e n fektetni, amelyekre 
támaszkodva negyedfél század óta mi terjesztettük a 
világosságot, s az absolutismus ellen védekezve a 
jogállam létrejöhetését elősegítettük. 

A régi absolut állammal az isko'aügyet illető-
leg nyílt harcban állottunk. Amannak az iskola a 
policiának egy ága volt, mely bizonyos nemzetellenes 
célokra dressirozta a növendékeket, s e tekintetből 
mindenek előtt bilincsekbe verte a gondolkozást, hogy 
legyen az olyan, mint aminőnek ő akarja. Mig nekünk 
nagy áldozattal állított és fenntartott iskoláink arra 
szolgáltak, hogy a szabadságot biztosítsák, és hogy 
a szebb jövő reményével vigasztalódjunk a sivár 
jelenben, 

Hogy e tekintetben a viszonyok mennyire vál-
toztak, legvilágosibban mutatja az a t é n y , Ingy 
kormányunk, t á r egyházunk hívei nagy részének 
állhatatos oppositiója által évik óta, csaki.em erő-
szakol- atik oda, hogy magát egyházi ellenfeleinknek, 
az ultramontánoknak karjai közé vesse, mai napig 
egyetlen egy positiv lépést s<in tett nég , mely azt 
sejtethetné, hogy eügedve a politikai nyomásnak, a 
jogállam eszméjéhez hütelen akarna 1 nni. 

Ezeket tartva szem előtt, a protestáns egyház 
tiezta lelki örömmel üdvözölheti a kormány minden 
olyan intézkedését, mely által a haza iskolái- hogy 
a mai miveltsóg követelményeinek megfelelő szinvo 
nalra emeltessenek, ugy rendeztetnek be, amint az 
elérendő cél kivácji , tekintet nélkül arra, hogy az 
által a fenntartási költségek mily mérvben szapo-
rodnak, m(g lévén győződve, hogy az egyetlen ál-
lami lefektetés, mely kamatját biztosan behozza, a 
tanügyre tett kiadás. Nekünk pedig protestánsokul, 

semmi okunk a létünkért folytatott küzdelmek kor-
szakában szent törekvéssel ugyan, de szegénység 
miatt felettébb hiányosan berendezett tanintézetein-
ket, amennyiben nem szorosan egyházi érdeküek, 
gyarló állapotukban tovább is tengettetni. 

Most kifejtett nézeteink folytán, nekünk a pro-
testáns jogakadémiákat illető'eg csak azt kellene 
mondanunk, amit Cato Cir tbagora mondott, hog^ 
Carthaginem esse delendam. De miután a valóságb-tu 
a dolgok nem az egyes ember által elgondolt okos-
ság törvényei szerint mennek, hanem ezerféle lö-
rülmóny vezeti a többség elhatározását, és egyházuuk 
nagy többsége a jogakadémiák fennt>rtá?a melleit 
nyilatkozott: legalább az szolgál nagy vigasztalá-
somra, hogy egyiknek sem ju t eszébe az autononrát 
hánytorgatva a szükségnek meg nem felelő beren-
dezésű akadémiákat fenntar tani , hanem inindeark 
arról gondoskodik, ós id t liváti nyerni arra, hogy 
a jogi intézeteket az ál.'am rendelte színvonalra 
emelhesse, azon meggyőződésből indulván k i , ho.-y 
ha a múltban abban találtuk fő erősségünket hogy 
iskoláink jobbak, szabadelvűbbek, a szellemi köve-
telményeknek inkább megfelelők voltak, mint az 
államiak, ma nem erősödünk az által, ha roízabb, 
korlátoltabb szellemű, mert felekezeti, az igényeknek 
meg m m felelő intézeteket dédelgetünk. 

BALLAGI MÓR. 

C u l t u s . 

E lapok hasábjain, különösen ez év elején keményen 
kijutott nekünk jámbor protestáns papoknak, kereszt-tüzbe 
voltunk véve minden oldalról; még saját körünkben is 
akadt, a ki megleckéztetett bennünket, hogy mi magunk 
vagyunk legnagyobb részben okai a vallásos érzet és köz-
erkölcsiség hanyatlásának. Mi akkor többen hallgattunk, 
nem is volt baj, akadtak olyanok, kik megfeleltek a kér-
désre; de haszna is volt ennek a megtámadtatásnak, mert 
hiszen ime kezdünk mozogni, mindenütt papi értekezle-
tek alakulnak , nagy lelkesültséggel és erős aka-
rattal. 

Nem célom vitatkozásba bocsátkozni sem egyikkel, 
sem másikkal azok közül, akik a protestáns papságot s 
azok között engem is megtámadtak, kik bennünket „sar-
kantyús csizmás kortes-v< z^reknek" etc. etc. elkereszteltek, 
— ugy sincs L é k ü n k e]ég bajunk, elég küzdelmünk az élet 
terhes igájával; crömpoharunk talán unottá válnék a ké-
nyelem párnáján, ha egy-két keserű cseppet nem hullat-
nának bele nagylelkű jóakaróink. Azonban mivel a cáfo-
latok egyikében sem láttam a kérdés egy szer'ntem igen 
lényeges s figyelemreméltó oldalának, a protestáns, legkülö-



nosebben pedig a helv. h. egyház cultusának megvilágítá-
sát : bátor vagyok e tekintetben egy pár töredékes ész-
revételt kockáztatni. 

Szerény felfogásom szerint a vallásos érzet és a buz-
góság, ezekkel együtt a kőzerkölcsiség hanyatlásának egyik 
igen lényeges oka templomi szertartásunknak ridegségé-
ben áll. 

Régen megmoniták és elismerték, hogy vallásnak, 
tudománynak és művészetnek együtt kell járniok, ha a 
legjobb célokat elérni akarjuk. Protestáns egyházunk tu-
dósai a két előbbit egyesitették már, de a művészet, mely-
nek pedig igen fontos szerepkör volna kimérve az embari 
gziv és kedély nemesítésére nézve, majdnem egészen ki 
van rekesztve cultusunkból; mert azt az éneklést, melyet 
legtöbb templomainkban hallunk, művészetnek csak nem 
nevezhetjük ? ! 

Következik ezután a könyörgés, legtöbb esetben min-
den érzelem kifejezése nélkül vagy betanult modoros, 
ugrándozó skálával, ugy hogy valóban inkább nevetést 
kelt, mint buzgóságot. Sok lelkészt hallottam még a 
fi atalabbak közül is, kik kimért, pattogó hangütemet 
használtak, például egy három tagu szót vettek fel minta 
gyanánt, és ebez alakították a több, szavakat és monda-
tokat, miből aztán oly különös s z ö r n y k ö u y ö r g ó s állott 
elő, minőt leirni nem lehet, csak hanggal utánozni. Mások 
a könyörgés első hangjánál felveszik a koldus éneklési 
hangját s folytatják ugyan azon hangon az utolsó ámen-
ig. Mások ismét két hangot, egy magas és egy mély 
hangot fogadnak el s követnek folyvást. 

Végre megemlítendő még egy iskolája a könyörgés-
nek és ez az o r r h a n g o n való könyörgés. Ez első 
hallásra sokaknak tetszik ugyan, de én részemről ezt sem 
találom szebbnek a többinél. 

Mindezek után jogosan kérdheti valaki, minőnek kell 
tehát lenni a valódi, helyes könyörgésnek ? 

Midőn a lelkipásztor a szószékbe föllép, már első 
pillanatban vissza kell tükröztetni arcán azon kegyeletes 
áthatoítságot, melyet azon gondolat ébreszt a vallásos 
kedélyben, hogy ő most a minden létei adójával, a világ 
bölcs teremtőjável, mindenek felett az emberiség szerető 
atyjával akar beszélni, előtte örömeit elmondani, fájdal-
mait elsóhajtani, szükségeit kérni. 

Ea tehát én a buzgóság érzelmeitől áthatottan lé-
pek Isten elé, ezen érzés elkészít engemet azon természe-
tes hangra, melyen én az én legjobb, legbölcsebb atyámat 
megszólítsam. Ezen legelső hangot eltalálni a legnehe-
zebb ; de ha ezt eltaláltam, miként a láncszem fog egy-
másután folyni az én könyörgésem; hangom most lágyabb, 
majd erősebb, most lelkesedett, majd elborult és fájdalmas 

1 esz a szerint, amint az érzelmek következnek egymásután 
mig végre amint az érzelmek magasulnak, hangom és 
egész lényem a szerint átmelegszik és emelkedik, mig a 
legmagasabb ponton az ima megszakad. 

A mint ezt igy leirja az ember, igen természetesnek 
s könnyűnek látszik, pedig valóban nem ugy áll a dolog. 
Éa merem állítani, hogy nagy tanúim íny és folytonos ké-

szülés nélkül alig van ember, ki helyesen, szépen és buzgón 
tudna könyörögni. Igen sok lelkésztársammal beszéltem, 
kik a könyörgés előadását soha tanulmány tárgyául nem 
tették, s azt szükségtelennek s feleslegesnek is tartják ; 
— minthogy a könyörgés irva van, mondják ők, csak fel 
kell azt olvasni. Én azonban azt mondom, hogy a könyör-
gést csak ugy, vagy még jobban be kellene tanulni, mint 
a prédikációi; de ha már ezt nem teszszük, legalább ol-
vassuk el magunkban hangosan négyszer vagy ötször, 
mielőtt templomba mennénk, hogy kellő hangsúlyozással 
tudjuk felolvasni. 

Az imádság s alapige fölvétele után következik az 
egyházi beszéd. 

Előre kell vala bocsátanom, hogy én most mindig 
pusztán az előadásról szólok, vagy épen nem, vagy csak 
annyiban érintve az előadandó tárgyakaf, amennyiben ész-
revételeimmel összefüggésben lehetuek. 

Tehát az egyházi beszédek előadása ? Ez is igen lé-
nyeges 1 érdée. 

Magyar protesláns, kü'önösen református pipnövel-
déink közül mihdegyik mis-mis irányt követ e tekintetben 
annyira, hogy a különböző iskolából kikerült lelkészek 
majd nem mindegyikén észlelni lehet a különböző irányt, 
s mielőtt kérdeznők, előadásuk után ujjal kimu fathatjuk; 
ez pesti, ez pataki, vagy debreceni sat. 

Patakon az egyházi beszédek előadását a puritán 
egyszerűség és természetesség tulhajtása jellemzi, mely 
legtöbb esetben hatástalan hidegséggé törpül. A debreceni 
keresi a hatást, a szónoki melegséget, az érzelmek való 
kifejezését, hibája az álpáthosz, az orrhang negélyzése, 
mely némelyeknél annyira megy, hogy a hallgatóságban 
inkább visszatetszést szül, mint hatást. A pestiek a vi-
lágfi könnyed modorával lépnek fel, mint ha csak valami 
felolvasást tartanának a társadalmi élet valamely botlása 
felelt. Pápáról nem szólhatok, minthogy közelebbről nem 
ismerem annak növendékeit. 

Ennyit mondhatok általánosságban, hozzá tevén, hogy 
egyik, mint a másik iskolából kikerültek között vannak, 
kik iskoláik irányának e tekintetben nyilvánuló hiányait 
belátván annak nem hódolnak, hanem hivatásukuak élve 
egész igyekezettel képzik magukat, s kinövik magu-
kat jeles szónokokká. Csakhogy az a b.ij, hogy ezeknek 
száma édes kevés. 

Cultusunknak nem csak középpontji, hauem leg-
lényegesebb része az igehirdetés, itt nyilnék számunkra a 
legbiztosabb tér az erkölcs nemesítésére a vallásos buz-
góság ébresztésére. 

S valyon, hogy érhetjük el e tekintetben a legjobb 
sikert ?! 

Valyon ugy-e, mint legtöbb lelkésztársuuk tesz, hogy 
előkeresi a kinyomtatott predikációs könyvet, felviszi a 
szószékbe és elolvassa azt? Ugy-e, ha betanuljuk ugyaa 
a beszédet, de elmondjuk azt mint egy beszélő gép, lélek 
és élet nélkül ? Nem ! 

(Vé%e köv.) 
L u k á c s Ö d ö n , 

ref. lelkese. 



ISKOLAÜGY. 

Iskolai értesitők. 
1) Az aszódi ev. algynmasium értesítője. 

Nem csalódtunk, midőn az aszódi gymnasium mult évi 
tudósitványának ismertetésekor abbeli reményünknek ad-
tunk kifejezést, hogy az idei tudósitvány amannál ponto-
sabb és statistikai szempontból hasznavehetőbb leend. Az 
előttünk fekvő értesitvény adatai minden nehézség és 
fennakadás nélkül csoportosíthatók, s a nélkül, hogy ma-
gunknak kellene számítgatnunk, combinálnunk, a kész ada-
toknak egyszerű reproducálása által az iskola mult évi 
állásáról elég hü képet nyujthatunk a közönségnek. Az 
aszódi algymnasiumban 4 rendes tanár és két hitoktató 
működött. A tanulók száma az év elején 84 volt (ugyan-
annyi mint tavaly), kik közül 81 nyilvános-, 3 magánta-
nuló, helybeli 25, vidéki 59, vizsgát tett 77, kimaradt 
7, az év végén volt 78, ösztöndíjas 2, vallásra nézve ág. 
h. 29, helv. hitv. 9, róm. kath. 25, gör. kath, 1, zsidó 
21. Ami a taneszközöket illeti, a könyvtárban van 140 
mű 254 kötetben, a terményrajzi gyűjteményben 350 ál-
lat, 680 növény, 420 ásvány, a természettani és vegy-
tani szertárban 246 eszköz, és 8 fali kép, a szám- és 
mértaniak tárában 40 taneszköz, földrajzi és tornász-
eszközök kellő mennyiségben, rajz- és szépirási minta 
585, a pénz- és éremgyüjtemény áll 323 darabból, a pe-
csétnyomatok gyűjtése ez évben kezdetett meg, eddigelé van 
már 40 darab, A tápintézetben az első félévben 11 tanuló 
nyert élelmezést, egész évre 40 frtnyi fizetésért, kettő közülök 
a 2-ik félév elején eltávozott. Supplicatió utján Pest- és 
Nógrádmegyékből begyűjtetett 175 ft. 53 kr. Az intézet 
javára ezenkivül befolyt 127 ftnyi adomány. 

2) A k.-k.-halasi ref. lyeeum értesitője. Szer-
kesztette Gaál Endre, igazgatótanár. Adatai közül a kö-
vetkezőket látjuk jónak kiemelni. A tanári karban vál-
tozás történt, amenuyiben a leköszönt Thurócy Zsigmond 
helyébe Schilling Elek, kisújszállási tanár választatott 
meg. Az egyháztanácsnak igen üdvös és célszerű intézke-
dése volt, hogy a középtanoda közvetlen szomszédságában 
mintegy 400 • Öles telket a rajta levő lakházzal együtt 
megvásárolván, az ezen épületben levő lakszobák haszná-
latát nyolc szegény sorsú, de szorgalmas növendéknek öt-
ven krajcár havi dij fizetése mellett átengedó. Ugyancsak 
az iskolát fenntartó egyháztanács egy másik elismerésre 
méltó áldozatot hozott, midőn a mult tanév folytán el-
hunyt Révész Györgynek nagyszerű érem- és régiséggyűj-
teményét 2000 frton az iskola számára megvásárolta; az 
értesitő szerint „oly régiséggyüjtemény ez, melyhez ha-
sonló a Duna és Tisza között nincs, sőt az országos in-
tézeteket kivéve, a hazában is ritkítja párját." A tanulók 
száma 143 volt (a tavalyi létszámot nem tudjuk, mivel 
a tavalyi értesítő hozzánk nem küldetett be), ezek közül 
nyilvános tanuló 124, magántanuló 19, vallásra nézve 
helv. h. 69, ág. h. 11, róm. kath. 22, gör. kel. 9, zsidó 
31; nemzetiségre nézve magyar 126, német 2, román 15, 

Az érettségi vizsgát tavaszkor öten tették le, egy a vizs-
ga elől visszalépett. A tanári kar 10 tagból állott. 
Ami a tanszereket illeti, a könyvtár 6792 kötetből 
áll; a régíségtárban és pénzgyüjteméuyben van 1540 da-
rab, melyhez járul még a Révész-féle gyűjtemény mintegy 
4000 darabbal. A természettani muzeum 18 darabbal gaz-
dagodott. Segély- ás ösztöndijak fejében közel 300 írt. 
osztatott ki, ezenkívül a tandíj 18 tanulónak engedtetett 
el. A tápintóíetbBn havoukínti 8 frt fizetése mellett 25 
tanuló nyert élelmezést. Yégül megemlítjük, hogy az in-
tézetben 3 ifjúsági egylet állt fenn, u. m. az önképzőkör, 
zeneegylet és öszhangzatos énekkar. 

3) Az eperjesi ev. ker. collegiuiii értesitője. Mint 
rendesen, ugy most is kiválik ez értesitő a többi közül 
ügyes összeállítása, valamint adatainak pontossága és 
részletessége által. Gazdag tartalmából csak a legfonto-
sabbakat emeljük ki. A collegium mult évi történetében 
kétségtelenül legnevezetesebb az, hogy a három tanfo-
lyamra kiegészítendő kerületi tanítóképző-intézet első 
folyama Zimau János vezetése alatt megnyílt. A lefolyt 
évben ülték meg Vandrák András jeles tudósunk tanár-
kodásának negyvenedik évi jubileumát. A tanári karban 
több változás történt. Ziman János leköszönvén helyét 
Doleschall Samu foglalta el ; az egyetemi tanárrá kine-
vezett Dr. Yécsey Tamás helyére Dr. Szánthó Gyula hi-
vatott meg, végre az elhunyt Szerday Tamás segédtanár 
helyét a jövő tanév elején töltik be. Említésre méltó azon 
körülmény, hogy a hittani intézetben a harmadik tanszék 
nem volt betöltve, minthogy a 3-dik évi tanfolyamra az 
év elején egyetlen egy hallgató jelentkezett. Az értesitő 
szerkesztője azonban reményét fejezi ki, „hogy az egy-
házkerület legközelebbi gyűlése nem fogja többé halasz-
tani a megüresedett tanszék kívánatos betöltését s igy 
megszünteti alapját azon aggodalmaknak, melyek a szá-
zados múltú eperjesi hittani intézetnek, mint állítólagos 
oszlófélben levőnek jövője iránt mesterségesen támasztat-
tak," A tanári kar 18 iendes- ós 7 segédtanító és hit-
oktatóból állt, kik minden héten egyszer tartottak érte-
kezletet az iskola ügyei, valamint általában a tanügy és 
tanügyi törvényhozás nevezetesebb eseményei fölött. A 
tanulók száma az év elején 405, az év végén 313 volt. 
A 405 közül magántanuló 61, nemzetiségre nézve ma-
gyar 294, német 89, tót 20, szerb 1, román 1; vallásra 
nézve ág. h. 190, helv. h. 73, unitárius 1, r. kath. 73, 
gör. kath. 4, gör. kel. 2, zsidó 57. Igen érdekesés figye-
lemreméltó azon commentár, melylyel az értesítő szerkesztője 
a collegium népességének táblás kimutatását kíséri. E com-
mentár szerint a magántanulók száma az összes beirottak 
számának 15°/0-ra rag, ennek 0.9-de a jogakadémiára 
esik; a más intézetekből került jövevények száma álta-
lában csekély, a jogakad. II. évi folyamában 14.3°/0-ra s 
a gymnasium II.—VIII. osztályaiban osztályonkint egyre-
másra 16.7%-ra rug ; ismétlők csak a gymnasiumban 
vannak s ezek természetesen az osztályok emelkedő szá-
mával arányosan fogynak stb. stb. Ifjúsági egylet 11 volt. 
A tanulói élet könnyítésére szolgáltak: a) a tápintózet, 



melyben az első félévben 61 tanuló nyert ebédet és 47 
vacsorát, a második félévben 56 ebédet és 41 vacsorát ; 
b) a convictus, melyet az 1-ső félévben 41-en, a 2-dikban 
35-en látogattak ; c) össztöndij 48-féle volt 19 alapít-
ványból, ösztöndíj fejében évenkint 1495 frt. 35 kr. osz-
tatik ki ; d) a gyámintézet, melynek tartaléktőkéje 252 
frt. 3 kr . ; e) a kórházban két beteg tanuló ápoltatott ; 
f) a taudijmentességek összege egy évben körülbelől 160 
frt. szokott lenni. Mindezen forrásokból az ifjúság 1937 
frt. 85 krral segélyeztetett, ehez járult a tankönyvekkel 
való segítés s 21 tanulónak magánnevelőkiil való alkal-
mazása stb. Taneszközök: a muzeum, melyben 1 7 1 e z e r 
műdarab van; 10 könyvtár, melyekben 33.135 kötet könyv 
van ; gymnastika és rajziskola, mely utóbbiban 62 gym-
nasiumi és 4 seminariumi növendék tanult rajzolni. Vé-
gül egy kimutatás közöltetik a mult évi vizsgálatok ered-
ményéről. E szerint érettségi vizsgára jelentkezett 18 nö-
vendék, kik közül kettő három hónapra visszavettetett, 
1 pedig visszalépett, az 1855/G. óta tartott 18 éretts. 
vizsgálatra 425 végzett gymnasista jelentkezett, kik kö-
zül 387 nyilváníttatott érettnek ; a papjelölti vizsgát 3-an 
tették le ; bírói államvizsgálatra jelentkezett 66, kik kö-
zül kettőt vetettek vissza, 1873-ig bezárólag 490 végzett 
jogász tett államvizsgát s ezek közül bukott 13. 

A vértesaljai tanitó egylet közgyűlése jul . 9 -kén. 

A közgyűlés tárgysorozata a következő volt: Jegy-
zőkönyvek felolvastatása. A választmány előterjesztése a 
segélypénztárról. Egyetemes tanitógyülés tételei. Házi 
ügyek. Indítványok s uj tagok felvétele. 

A felolvasott jegyzőkönyvek helybenhagyattak, A 
választmány felterjesztése odamódosittatott, hogy egyelőre 

a segélypénztár jövedelmeit: a pártoló ós alapi'ó tagok 
dijai és a rendes tagok 1 frtnyi fizetése fogja képezni. 

Hosszú vita fejlődött ki az egyetemes tanitógyülésre 
szánt 6 tétel felett. Egyhangú vélemény volt az, hogy e 
tételek sok részben lényegtelenek és sok lényegest és szüksé-
gest szorítanak háttérbe. A gyűlés ezekre nézve következőket 
határozá: A nyugdijt kívánja az egylet, de annak módozata 
olyan legyen, mely a tanitót felette ne sújtsa és a sok 
költség miatt elviselhetlen ne legyen. 

A többi tételekre elmondá szintén nézetét, hangsúlyozva 
azt, hogy állíttassák minden megyében tanitó-egyle', mely a 
tankönyvek, tanmód, taneszköz stb. felett határozzon. 

A tanitóegylet egyszersmind kéri a szervező bizott-
ságot, hogy fogadja el a következő tételeket s ezeket adja 
vita tárgyául az egyetemes tanitógyülés elé : 

1. Az iskolai törvények újjáalakítása. 
2. Nyugdíj s egyetemes életbiztosítás. 
3. Tanitóegyletek állásának, hatáskörének, illetékes-

ségének meghatározása. 
4. A közoktatásügyi minisztériumnak, a vallásügyitől 

való elválasztása. 
5. Az országos szövetség végleges szervezése. 
6. Az I. egyetemes tanitógyülés határozatai lettek-e 

befolyással a tanügyre ? 
Ezen tételek már felterjesztve vannak. 
Házi ügyek között több egyletet illető dolgok in-

téztettek el. 
Indítvány nem sok volt. — Az egyetemes tanitó-

gyülésre 4 tagot küld az egylet képviselőkül. 
Az egyletnek van eddig 43 rendes, 4 alapító, 3 

tiszteletbeli, 10 pártoló, összesen 60 tagja. 

S z a b a d s z á l l á s i . 

T Á R C A . -

L'Antechrist 
Par Ernest Rónán, membre de VInstitut. — M. L. — 
Paris. MicJiel Levy fréres, editeurs Rue Auber, 3, 

place de Vopéra. 1873. 

Renan neve ismeretes az egész keresztyén világon. 
Első nagyobb munkájában— „Jézus élete" — merész kriti-
kája,mint szélroham rázta meg a nymbust, melylyel a közép-
kor a keresztyénség eredetét átövedzé. Az orthodoxia részéről 
nem is késett a visszautasítás. Egész serege az apologe-
táknak lépett fel a kíméletlenül megtámadott nézetek vé-
delmére. A nagy zaj, kárhoztatás azonban másrészről 
csak ébresztette az érdekeltséget a régmúlt bátor bírálója 
s kárhoztatott müve iránt. Páratlan gyorsasággal terjedt 

el mindenütt s minden nyelven a ker. olvasó közönség 
körében a „Jézus élete." 

E kedvező fogadtatás azon biztató tudatot ébresz-
té a szerzőben, hogy az orthodoxia föltétlen híveinek: tábora 
gyengiilőben van, s hogy az ő nézeteitől a kor már nem 
idegenkedik. 

A „Jézus élete" után kiadta „Az apostolok", majd 
„Szent Pál" cimü munkáit. Közelébb jelent meg tőle az 
„Antikrisztus". És mig az előbbiuek értékét a német 
kritika kissé alászállitotta, ez utóbbit, eltekintve néhány 
tendentiosus reflexiótól, elismeréssel üdvözlé. 

Mindenesetre maradandó becsű munka. Történelmi-
leg is igen érdekes kort és eseményeket rajzol. Elénk 
tárja benne a zsidó nép lázadó forrongását s végerőfe-
szitését a gyűlölt pogány járom lerázására, a szent város 
bukását s lángjaiban Izrael nemzeti létének megsemmi-



sütését. Magasztos eszméket érlelt meg keblében az 
emberiség számára, de képviselőit kegyetlenül üldözte. 
Másrészt visszautasított minden solidaritást a pogány 
népekkel s ezért mint nemzetnek buknia kellett. Ott van 
másfelől Róma : a világhatalom fénypolcán külsőleg s a 
romlottság fertőjében erkölcsileg. Igazs'g, szabadság szám-
űzve a korcs nemzedék köréből. Alacsony szolgaság, 
nyomorult hízelgés a nép jellemvonása. A császári tró-
non elvetemült zsarnok s lábainál a Ra,gulosok s Bru-
tusok városa láng- és vérözönben. 

Kis-Ázsiából mind nagyobb számmal érkeznek a 
megve'efct zsidókból kivált felekezet egyszerű igénytelen 
tagjai Italiába, vallási rajongással, uj hittel s reményekkel 
Róma vérfürdőt készit számukra, önbüneinek súlyát 
azokra akarja vetni. Az elsö támadást az őrült szeszélyü 
zsarnok Nero intézi. Ebben látszik központosulva az önző 
pogány világ kegyetlen gyűlölete azok ellen, kik vallá-
sukkal, életükkel Ítéletet mondanak az eszmékért mir 
lelkesülni nem tudó erkölcstelen nemzedék földhöz tapadt 
anyagisága felett. Neró a hivek szerint a megtestesült 
gonoszság, az „ Antikrisztus", ki az anyaszentegyházat vég-
veszéllyel fenyegeti, azonban minden törekvése haszta-
lan. Az egyfelől üldözött remény ujult erővel nyilatkozott 
más részen, beszélve a hívekhez a vágy, a sejtelem hangján 
a szabaditóról Jézusról, ki a végszükségben megjelenik, 
s a levert ellenség birodalmának romjain felállitandja a 
maga országát. E vágy hitté magasulva győzhetlen lel-
kesedést, türelmet s erőt ád a híveknek, melyen lassan-
ként eltompul az irtó fegyver. Neró vérengzése csak azon 
bizonyságot érlelte meg, hogy azon üldözött egyház egy 
vivliatatlan vár. És Neró bukása, mielőtt célt érhetett 
volna, mintegy előre jóslá, hogy a pogány reactió minden 
küzdelme sikertelen marad. 

A bevezetésben szerző megnevezi a leginkább hasz-
nált okmányokat; s ezek az uj szövetségből Pál utolsó 
levelei, a philippi, kolossei, efezusi gyülekezetekhez, Phi-
lemonhoz irt levelei, a zsidókhoz irt levél, Péter s Jakab 
levelei s az apokalypsis, Nevezetesebb forrásai még Ró-
mai Kelemen első levele, Tacitus és Josephus iratai stb. 
Egyszersmind röviden értekezik az emiitett uj szövetségi 
levelek hitelességéről; mennyiben fogadhatók el forrásokul. 
Szerinte a keresztyénség első szereplőinek megbirálásá-
nál kerülni kell mindenekelőtt a pedanteriát. Baur K. 
iskolájának hibául rójja fel, hogy az első század zsidóit 
mintegy a dialectica szabályai szerint kiképzett teljes 
jellemeket, nézeteikban végkép megállapodva veszi fel, 
mintha Péter és Pál egy prot. egyetem képzett theologu-
sai lettek volna; holott tény, hogy e történet hősei sok-
szor változtatták véleményüket s ellenmondásba jöttek egy-
mással s Önmagukkal nem egyszer. 

Hogy jól meglehessen őket érteni, a scholaslicismust 
jellemző minden pedanteria kerülendő. És épen azért 
„a német egyetemek theol. facultásai épen azon helyek 
a világon, melyeken a legnehezebb megirni az igaz tör-
ténetet; még a legszabadelvübb theolog is, a nélkül, 
hogy oda is gondolna, apologetává lesz, védelmezni vagy 

cáfolni törekszik. A történész nem gondol másra, mint 
az elbeszélésre." Mennyiben ment maga Renan az általa 
megrótt elfogultság hibáitól, alább lesz alkalmunk hozzá 
szólhatni. 

Magában a munkában először is Pál apostolt mu-
tatja be Romában. A lánglelkti apostol ide jutva minde-
nekelőtt a zsidókhoz fordul, de sikertelenül. A törvény 
szigorától eltérő nézeteiért még a zsidó-keresztyének is 
gyűlölték, rágalmazással, izgatással sok bvjt szereztek neki. 
Ugy hogy végre elkeseredve, fájda^mmal nyilvánítja, 
hogy az isten országát ezentúl csak a pogányoknak fogja 
hirdetni. Ezek közt csakugyan nem is maradt eredmény-
telenül fáradozása. 

Ezalatt lelke előtt egyre magasztosabb lett a meg-
dicsőült Jézus képe. Még nem mondja ugyan ki határo-
zottan egyenlőségét az atyával, azonban istenségét már 
hiszi s ugy tünteti fel életét, mint az iucarnatio által 
megvalósított isteni terv kivitelét. 

A jerusalemi pártot, mely Sál iránt folyton ellen-
szenvet tanúsított, nem hagyta nyugodni ennek lelkes mű-
ködése a világvárosban. Jerusa'emben őt gyűlölték s félté-
kenységből utánozták. Főkép Páterről elmondható, hogy 
teljesen Pál utánzásában viselte téritői tisztét. Ennek 
nyomán ment 54 körül Antiochiába; az erről beszélő hir 
ébresztette benne a vágyat egy nyugoti kirándulásra is. 
Hihető, hogy Pál nyomán haladva érintette Korinthust is, 
s innét támadhatott a későbbi monda, hogy együtt men-
tek Rómába martyrhalálra. Megbízható jelenségek szerint 
Rómában a két apostol jó viszonyban élt egymással. Igaz, 
hogy mély nézetkülönbség választotta el őket, mint két 
ellenkező párt fejeit; másrészről azonban egy magasabb 
eszme által összetartva bár vádolták, sértegették, mégis 
szerették egymást. A legélesb ellentétben állott Pálhoz 
az apokalypsis irója; ez őt szenvedélyesen gyűlölte, sőt 
— apok. 21 r. 14 v. — az apostolok sorából is kizárta, s 
txnitványait Balaam és Jezabel tanítványainak nevezi. 

Mintán a zsidó-keresztyének nagy számmal voltak 
Rómában, Péter megérkeztével lehanyatlott Pál befolyása, s 
Péter lett, mint a zsidó párt feje, a római gyülekezet ve-
zére. Péter és Róma ezentúl elválaszthatlanok. 

E közben Rómában az erkölcsi, társadalmi, potitikai 
helyzet egyre sülyedt. A sértő ellentétek az életben mind 
jobban felizgatták a képzelmet. Csudákról, szerencsétlensé-
gekből beszélt a hír mindenfelé. A keresztyéneknél min-
dig határozottabban nyilvánult a meggyőződés, hogy a 
sátán e világ fejedelme, azért a földi gyönyörök kárhoza-
tosak. Hidegen, sőt iszonyodva kerülték a pogány mulat-
ságokat. E visszavonulás nevelte irántuk az ellenszenvet. 
Buskomolyságuk sértette a század boldogságát, hitük a 
világ közel végéről ellenkezett a hivatalos optimismussal, 
a pogány templomok kerülése bántotta a nemzetiséget 
És miután az ember az ismeretlenről terjesztett rosz hírt 
könnyebben elhiszi, minden reájuk szórt rágalom hitelre 
talált, s mint a létező rendnek ellenségei, gyűlölet s majd 
üldözés tárgyai lőnek. 



A Rómában éledő ellenszenv a keresztyének ellen 
elterjedt Kis-Ázsiában is. Indiában a sadduceusok s a tem-
plomi aristrokratia gyűjtött fenyegető vészt a ker. egyházra. 
Ezen idő tájban — 62 — terjedt el Jakab ap. neve alatt egy 
levél; szerzője nem bizonyos, Jakab nehezen volt, mintán 
görögül alig tudott. A levél iránya egy zsidó rabbira 
emlékeztet, ki Pálnak ellensége. 

Renan Jakab levelének ismertetésénél döbbentő vo-
násokkal rajzolja a jerusalemi viszonyokat. Erkölcstelen-
ség, lút önzés, kiáltó nyomor uralkodtak itt. A főpapsá-
got pénzen adták s vették. Szóval szaporodtak a jelensé-
gek, melyek valami nagyszerű katastrófának közeledtét 
jósiák. A keresztyének leginkább a nép alsó osztályából, a 
jövendőlések nyomán, mind biztosabbnak tekinték a létező 
világrend teljes átalakulását, s elfogadák a jelszót: „ma-
gát tiszián megtartani e világtól." 

A 4. fejezetben Pál utolsó munkássága van tár-
gyalva. Az éles harcok, csalódások, lassanként kifáraszták 
a veterán apostolt. A győző szenvedély tüze lankadóban. 
Elégedetlen, sokat panaszkodik a hamis atyafiak ellen. A 
gyakorlati térről mindinkább visszavonulva, a speculativ 
theologia s a mysticismus felé hajlik. Előtte Krisztus már 
kevésbbé az embernek fia, ki megjelenik a felhőkben s 
elnökölni fog az átalános feltámadásnál, mint inkább a 
Messiás, ki át van helyezve az istenségbe, s abban és az-
zal munkálkodik. 

Uj tbeoriája röviden a következőkben foglalható öszsze, E 
világ a sötétség birodalma, vagyis a sátáné s alvilági seregé, 
mely a légkört betölti. A szentek uralma ellenben a világosság 
birodalma leszen. A szentek is azonban nem önérdemük által, 
lettek ilyenek, hanem azon adomány által, melyben őket az is-
ten Krisztusnak, szeretett fiának érdeméből rászésíté. A fiúnak 
a kereszten elfolyt vére az, mely eltörli a bűnöket, kien-
gesztel istennel minden teremtményt, s uralkodóvá teszi 
a békét az égen és a íöldön. A fiu a láthatlan istennek 
képe, a teremtmények elsőszülötte. Ő minden dolgok 
előtt volt, s minden csak benne létezik. Az egyház és ő 
képeznek egy testet, melynek ő a feje. Az ő feltámadása 
az általános feltámadás kezdete. Az istenség teljessége 
megtestesülve benne lakozik. 

A tisztelet Jézus iránt, mig Jakabnál nem haladja 
meg a douleiát, Pálnál valóságos latreiában nyilatkozik. 
Különben „Krisztus theosophiai felfogásának szükségké-
pen kellett kifejlődnie az ember fiának messiási fogalmá-
ból, midőn hosszú várakozás után bizonyossá lett, hogy 
az ember fia nem jön el." 

Pálnál az eszme ez átalakulása szinte kikerülhetlen 
volt. „Mig azon iskola, mely a mesterről az élő hagyo-
mányt birta, teremté a synoptikusok Jézusát, az exal-
tált egyén, ki nem látta a ker.-ség alapitóját máskép, 
mint álmában, egyre jobban átalakitá emberfeletti, mé-
ta phisikai lénynyé, kiről azt lehet mondani, hogy soha 
sem élt." 

Fogsága vége felé nagyon erőt vett rajta a csüg-
gedés Jelleme mind zordonabb lett, s alig lehetett már 
társaságában megmaradni. Gyakran s keserűen panaszko-
dik az emberek hálátlanságáról s törött szivvel a halált 
óhajtja. II. Tim. 4 r. 6—8. v. 

63 elején azonban fogsága véget érvén, újra foly-
tatta téritői útját, s ellátogatott Spanyolországba, ugyan-
ezen alkalommal valószínű, hogy érintette Gallia déli 
részét is. Szerző különben ezen állításának igazolására, 
minden törekvése mellett sem képes világos, meggyőző ada-
tokat felhozni. 

Renan Pálnak irányát s befolyását a keresztyénség fejlő-
désére bírálván, tulszigoruan itél. Elismeri ugyan a körülme-
télés, a hiu szertartások és zsidó előítéletek ellen vivott har-
cainak fontosságát. Kimondja, hogy a morál, melyet az ap. 
a Krisztus transcendens felfogásából von, sok tekintetben csu-
dálatos ; másfelől azonban, mint tulhajtásokat, kárhoztatja 
következtetéseit. „Mily szélsőségek, nagy isten ! — igy kiált 
fel. — Mily sebet vág a józan észen, mely kerül minden 
szélsőséget—e vakmerő lenézése minden értelemnek, e csil-
logó dicsőítése a balgaságnak !" . . . „Ezen ó ember, kit Pál 
oly durván lesújt, visszahatást kelt, s megmutatja, hogy 
nem érdemelt annyi anathemát." Pál, Renan szerint, egy 
időben a civilisatió egyik legveszedelmesebb ellen-
sége leend. Ő meghal, midőn az emberi ész diadalmas-
kodik. A mi Jézusnak diadalma, az Pálnak halála lesz. 

Igaz, hogy Pál kifejezéseiben gyakran igen homályos ; 
igaz, hogy a synoptikusokban rajzolt Krisztus gyakorlati 
tana nála már a dogmatismus felé hajlik: mind e mel-
lett azonban, a civilisatió ellenségének csak az nevezheti, 
ki nem méltatja kellő figyelemre a viszonyokat, melyek 
közt Pál működött, s aki szem elől téveszti úttörő fáradalmait 
a keresztyénség terjedése előtt. Ő volt az első, ki Jézus 
tanát a világnak megvitte, s széttörte a korlátokat, me-
lyek közt a júdeai szűkkeblűség kizárólagos sajátjának 
tartá a megváltást is. Pál nélkül a keresztyénség csak 
egy fejletlen zsidó szekta maradt volna, kétségkívül eltörpít-
ve, elfojtva a végetlen zsidó törvényszerűség nyomása alatt. 
Midőn Pál az uj tant a pogány világnak hirdeté, csak 
természetesnek kell találnunk, hogy a görög-római val-
lás-világnézlet, bár távolról is, némi hatással volt reá s 
tanára, s épen ezen hatás alatt alakult, illetőleg magasult 
lelke előtt Krisztus személyisége a transcendens világ felé. 

A civilisatiót ő nem gátolta. Sokszor hallunk s be-
szélünk ker. miveltsógről s elismerjük, hogy a ker.-ség 
egyik főalapitója Pál apostol; igy nem is áll, hogy a ci-
vilisatiónak ellensége volna. Ha továbbá a ker -ségben 
még Jézus lelke ól és munkál, a mint hiszszük, akkor igaz-
talan az állítás is, hogy Jézus diadalma Pálnak halála. 

(Vége köv.) 

G y u r á t z F. 
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B E L F Ö L D . 

A veszprémi ref. egyházmegye közgyűlése, s Pap Gábor 

superintendensnek, mint ezen egyházmegye volt esperesé-

nek búcsúbeszéde és viszont az egyházmegyének bucsuvé-

tele Ő tőle. 

(Vége.) 

A fölsorolt örvendetes jelenségek mellett azonban 
vannak hiányok, melyek megszüntetendők, vannak alvó, 
a kortól elmaradt gyü'ekezetek, melyek ébresztendők, ko-
runk szivonalára emelendők; vannak kötelmeik teljesítését 
többszöri buzdítás után is elhanyagoló egyházak, melyek 
kötelmeik teljesítésére, ha már máskép nem lehetne, még 
a világi hatóság beavatkozásával is szoritandók, mert egy 
testnek tagjai vagyunk mindnyájan, s egyenlő jog mel-
lett egyenlőnek kell lenni a kötelezettségeknek is. A jelzett 
hiányok megszüntetése, az ébresztő és emelő hatás, s ott 
a hol kell, — de adja isten, hogy erre szükség sehol ne le-
gyen, — a világi hatóság közbelépésének eszközlése azon fér-
fiúra várakozik, kit az egyházmegyének megtisztelő bizalma 
az általam üresen hagyott esperesi székbe beültetend. 
Erőkben, — melyek e feladat megoldására képesek, 
nem leend hiány, sőt a választást az nehezitendi meg, 
mert — istené legyen érte hála — gazdag a lelkészi kar 
ezen egyházmegyében oly erőkben, melyek sikeres műkö-
désre képesitvék. 

A mi siker hivatalos működésemet koszorúzta, abból 
az érdem jelentékeny része a gyülekezeteket és az egy-
házmegyei kormányzó testületet illeti. Illeti szeretve tisz-
telt volt elnöktársamat, ezen egyházmegyének érdemdús 
segédgondnokát, ki a reám nehezedett terhek emelését 
közreműködése által megkönnyítette, s hálás elismerésemet 
érdemelte ki. Illeti a jegyzői kar fáradhatlan tevékeny-
séggel működött tagjait, illeti az egyházi s világi részről 
választott tanácsbirákat, kik nem csak névleg, hanem a 
szó valódi értelmében voltak előljárok, s ugy anyagilag; 
mint szellemileg emelőleg hatottak az egyházmegye jobb 
létére. Fogadják ez ünnepélyes pillanatban, mikor mint 
volt esperes bucsut veszek az egyházmegyétől, szívből 
fakadt köszönetemet. 

Igen, csakis mint esperes veszek bucsut, mert mi 
azért nem válunk meg egymástól, csak a kör szólesbült, 
melyben működésre a bizalom szava, által hivatva vagyok, 
de e szélesebb körben benne van ez a n. t. egyházmegye 
is. S én oda irányzandom minden törekvésemet, hogy 
működésem áldón hasson ki ezen egyházmegyére is, és 
biztat a remény, hogy a hol annyi ós oly lelkes férfiak 
állanak az ügyek élén, mint ezen egyházmegyében, ott a 
superintendensre váró terhek emelése megkönnyítve, s 
működésének áldást hozó sükere biztosítva leend. 

Isten szent áldását kérem szeretve tisztelt volt el-
nöktársamra, kiben értelem, tehetség, jóakarat, ügybuzga-
lom, fáradhatlan tevékenység egyesülnek, az egyházmegye 

közjavának munkálására irányzott szent elhatározással; 
isten áldását kérem az egyházmegyei kormányzó testület-
nek hitbuzgó, közügyekért lelkesülmi s áldozni tudó 
tagjaira, tanácsbiráira , jegyzői karára; isten áldását 
kérem az egyházmegye anyagi érdekei felett őrkö-
désre hivatott pénztárnokra ós számvevőre ; isten 
áldását kérem a szent gyülekezetekre s az ezekben élő 
kegyes hitsorsosainkra. Legyen megáldva a veszprémi 
egyházmegye a minden áldást osztogató istenségtől. Újul-
janak meg e hajdan nagy, szólásén kiterjedett s virágzott 
egyházmegye régi dicsőségének fényes napjai, emelkedjék 
tagjaiban a hitbuzgóság és lelki erő, távoztasson tőle a 
gondviselés minden csapást, próbáitatást, és ha még-
is próbáltatnia kellene, legyen e próbáltatás is ujabb esz-
köze lelki ereje megdicsőülésének, élesztője tevékenységé-
nek, acélozója kitartásának, kiapadhatlan forrása az egyház 
emelkedését előmozdító áldozatkészségének. 

És most, mikor az esperesi széket idehagyva a vá-
lasztandó korelnöknek átengedem, ismételve kijelentem, 
hogy életem egyik legértékesebb kincséül tekintem azt a 
bizalmat, mely most hat éve e székbe ültetett. Fogadják 
érette megújított köszönetemet, s tartsanak meg jövőre 
is szives szeretetökben, ugy, a mint ón meg fogom tartani 
szeretetemben ezt a n. t. egyházmegyét, melynek kebe-
lében születtem, s melynek kebeléből hivattam el azon 
szép, de nagy felelősségű, teherrel járó hivatalra, a melylyel 
egybekötött teendők hü, pontos és lelkiismeretes teljesí-
tésére fogom fölszentelni minden időmet. 

Istennek áldása s szeretetem legyen ez egyházme-
gyével !" 

Ezen szívből jött és szivekre hatott búcsúbeszédet 
feszült figyelemmel hallgatta végig a közönség, s végin 
ismét lelkesült éljenzésben tört ki. 

Ezek után még a—hivataloskodási időt tekintve — 
legidősb egyházi tánácsbiró Tatay Sámuel intézett az egy-
házmegye nevében néhány búcsúszót a távozó főpásztorhoz; 
helyzetünket s ebből eredő érzelmeinket a mesterüktől 
elhagyott tanítványokéhoz hasonlitván. Miként ők, úgymond, 
vezérüket, oktatójukat, tanácsadójukat, vigasztalójukat, 
minden jóra lelkesítőjüket vesztették el a nagy mesterben, 
tőlük lett eltávozása által: ugy mi is vezérünket, ok-
tatónkat, lelkesítőnket, fejünk koronáját vesztjük el 
főtisztelendőségedben; és ezért szomorú a mi szi-
vünk. Azonban, miként ama nagy mester csak azért 
vált meg tanítványaitól, mert dicsőbb állapotra emel-
tetett fel, s meg is Ígérte nekik, hogy e dicsőültebb 
állapotában sem hagyja el őket, nem hagyja árvául, sőt 
vigasztaló szent lelkét elküldi hozzájuk, és velük marad 
mindvégiglen; s e tudat vigaszt, e biztatás erőt s bá-
torságot öntött beléjük nagy hivatásuk teljesítésére: ugy 
minket is vigasztal az, hogy főtisztelendőséged a közbi-
zalom szava által szélesebb körit munkára, magasabb 
méltóságra hivatott el tőlünk, s ezen elhivatás által, ha 
szabad igy fejezni ki magamat, egyházmegyénk is egyhá-
zilag mintegy megdicsőíttetett, s erőt, lelkesedést önt 
belénk a biztatás, mit épen az előbbi percben vettünk 



főtisztelendőséged ajkairól, hogy ezután is gondja leszen 
reánk. Kérjük is a legmélyebb tisztelettel, s a legszí-
vélyesebb bizalom hangján: legyen ezután is világító szö-
vétnekül előttünk, ha sötétben járránk, adja kezünkbe az 
Ariadné fonalat, ha talán önerőnkkel a bonyodalmak, a 
szétágazó nézetek tömkelegéből kihatolni nem tudnánk. 
Fogadja a válás ez ünnepélyes percében, a veszprémi 
egyházmegye egész testületétől, a legmelegebb hála sza-
vát, egyszersmind főpapi pályájára szerencsekivánatát. . . ! 

Az erre ismét felhangzott éljenzések közben a ta-
nácsszék tagjaival kezet szorítva az ünnepelt férfiú, a 
megindító jelenet hatása alatt, elérzékenyülten távozott a 
szent házból. 

Az üresen hagyott egyházi elnöki szék elfoglalására, 
s az esperesi teendőknek időközileg, mig t . i. az uj esperes 
szabályszerű választása megtörténnék — vezetésére Tatay 
Sámuel legidősb tanácsbiró ur kéretvén fel, a közgyűlési 
közönséghez intézett azon felhívással foglalta el elnöki 
székét, hogy mint a tanítványok a mester eltávozása után 
is együtt valának s egy értelemmel, egy akarattal fogtak 
hozzá a rájuk váró hivatáshoz, ugy minket is a közjó 
előmozditása iránt egyenlőn lángoló szent akarat hasson 
át, s ezáltal legyen megkönnyítve az Ő ideiglenes elnöki 
tiszte is. 

Az ekként megalakult kettős elnökség alatt, mie-
lőtt a szokott gyűlési tárgyalások megkezdettek vulua: 

1-ször is Pap Gábor superintendens urnák ezen 
egyházmegyében viselt esperesi hivatala alatt szerzett 
érdemei elismeréseül, az egyházmegye hálája jegyzőköny-
vileg kifejeztetni határoztatott. 

2-szor az uj esperes választására irányuló szavaztatás 
felől tétetett intézkedés ; s a szavazatok beadáea határ-
napjául augusztus 1-ső napjai sha az első szavazás általá-
nos többséget nem eredményezne, a két viszonylag legtöbb 
szavazatot nyert egyén közti szavazatok beadására sept. 
1-ső napja tüzetett ki. 

Ezek után a gyűlés folyama rendes medrébe tért, 
tárgyaltatván a mult april hóban tartott közgyűlés óta 
felmerült ügyek, melyek mivel nagyobbrészt inkább 
csak helyi érdesüek, ezek felsorolásával az olvasó közön-
séget nem untatom. 

Mielőtt azonban tollamat letenném, még egyszer 
visszatérek Pap Gábor úrhoz. Ő búcsúbeszédjének azon 
passusai közt, melyekben az esperessége időszaka 
alatt történt dolgokrol szólott, kétségkívül szerénységből, 
elhallgatott egyházmegyénkről egy nem kis jelentőségű 
életmozzanatot, nevezetesen, a lelkészértekezlet egyletnek 
esperessége a'.att ezelőtt öt évvel történt megalakulását. 
Ő volt elnöke, éltető lelke, legszorgalmasabb munkása ezen 
értekezletnek is, mely testvéries tanácskozmányaiból nem 
egyszer terjesztett üdvös indítványokat az egyházmegye 
közgyűlése elé; legközelebb pedig lelkész-gyámoldai taka-
rék-magtárt alapított, mely a jövő hónapban fogja meg-
kezdeni takarító betételeit. Legyen szabad itt nyilvánosan 
kifejezést adnom azon óhajtásomnak és reményemnek, 
mely azt hiszem mindnyájunk közóhaja, hogy a superin-

tendensi hivatal nem gátolandja Pap Gábor urat, hogy ez 
értekezlet elnökségét továbbra is megtartsa köztünk. Ugy 
bizvást hiszem, hogy a kis mustármagból idővel terebély 
élőfa fog nőni, s árnya alatt a paizsos férfiú elől sokan 
fognak menhelyet találni. Adja isten, hogy ugy legyen ! 

P a p S á n d o r , 
e.-m. aljegyző. 

A kishont! ág. hitv. ev. esperesség közgyűlése. 

A kishonti ág. hitv. ev. esperesség — mint a „Ma-
gyar Ujság"-nak irják — f. hó 15-én tartá Rimabrezón 
ez évi közgyűlését, melyen a közfigyelmet ébresztett nagy-
rőcei szláv gymnásium ügye is tárgyaltatott. 

A gyűlés igen népes volt, a fentemiitett iskola ügye 
sok egyházi hivet hozott össze. 

A főe^peres ur magyar és tót nyelven értesitó a 
közgyűlést a lefolyt év alatt előfordult eseményekről. 
Szives tudomásul vétetett a m. k. közoktatási miniszté-
rium ajándoka, azon számos gazdasági „Kistükör", mely 
a legigyekezőbb tanulók közt jutalomkép osztatott szét. 

A tanitók fizetésének szabályozása szőnyegre került. 
Tény, hogy sok egyházban még a törvényesen megálla-
pított 300 frtot sem haladja meg a tanítói fizetés. A fő-
esperes javasolta, miszerint a tanítói állomások változásá-
nál a meghívó levelek csak akkor adandók ki és akkor 
erősítendők meg, ha a fizetések a kellő törvényszabta meny-
nyiségnek megfelelnek, mely javaslat közmegegyezéssel 
határozattá lön. 

A tanítóság által jelentés tétetett alkalmatos szláv 
olvasókönyvek hiánya miatt, melyek nélkül sem a kia-
dott tanterv értelmében, sem pedig szemléletileg sikeresen 
oktatni nem lehet. E hiányt az esperesség jutalmak ki-

tűzése által véli pótolni. Pályázat hirdettettett, miszerint az 
isk. tanács által legjobbnak elismert mű husz frt juta-
lomban részesül. 

Az eperjesi kerületi hittan-intézet iránt, hogy az 
tartassák-e fenn továbbra, vagy pedig egyesittessék a po-
zsonyival, minthogy Eperjesen ez évben is csak 4 liit-
tanuló volt, — az egyházak nagyobb része az egyesülést 
mondá ki, azon hozzáadással, hogy a magyar és német 
nyelvekkel együtt a tót is aránylag mint hasonjogu és 
kötelező (obiigált) tannyelv legyen, mivel ezt az igen szá-
mos tót egyház érdeke megkívánja. 

Az egyetemes jegyző választása ezután a gyűlésre 
bízatott. 

A stólák jelentése hosszabb és élénkebb szóváltásra 
adott alkalmat. A kerület a gömöri esperesség emlék-
irata folytán elhatározta volt, hogy egy halotti beszédtől 
ezután 3, esketéstől 4, kereszteléstől 1, avatástól 1, egy-
szerű temetéstől beszéd nélkül 1 frt fizettessék, mi eddig 
sokkal kevesebb volt. Ezen határozatot az esperesség életbe 
akarván léptetni, azt kihirdetteté. 

Az egyházak azonban ennek átalában ellenszegültek 
és még eddig sehol sem lehetett sikeresiteni azt, mert 
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azon balvéleményben vannak, hogy ezt, csak a lelkészek 
magok gondolván ki, kapzsiságból akarják a híveket na-
gyobb fizetésekre szorítani. Az értelmiség sérelmesnek, 
egyházi önkormányzatunkkal ellenkezőnek tartja ezen in-
tézkedést, mert az egyházak minden előleges megkérdezte-
tése nélkül azokra erőszakoltatik, holott az ev. egyházban 
nem felülről, de alulról fölfelé mennek az ily ügyek. A 
hivány, mely az egyház, ós annak személyzete közt kö-
tött szerződés gyanánt szolgál, egyoldalulag meg nem mi-
sitható stb. A lelkészek és egyházak közt tehát nagy vi-
szálkodások s kellemetlenségek fejlődtek ki. A kishonti 
lelkész uraknak igazságot kell szolgáltatni abban, hogy 
ők ezen határozat létesítésében semmi részt sem vettek, 
sőt attól magokat elvonták. Ők nem is hibáztathatok s 
nem annyira jövedelmeik szaporítása céljából (mi némely 
kisebb egyházban 20 frtra sem rúgna), mint a felsőbbség 
iránti engedelmességből jártak el, minthogy az elöljáróság 
határozatainak ellenszegülni nem akartak, nehogy az mon-
dassák, miszerint a törvényes felsőbbségnek nem engedel-
meskedvén, az autonomiát tiszteletben nem tartják ; más-
részt pedig összeütközésbe jöttek a hívekkel. Ezen 
kétoldalú nyomástól menekülni akarván, a papság kije-
lenté , hogy inkább lemond ezen stólák fölemeléséről, de 
az esperesség intézkedjék a kerületi gyűlésen, hegy tör-
vényszegéssel ne vádoltassák. 

Az esperességi gyűlés elösmeré, hogy a stólák ren-
dezése szükséges, s hogy azok nem állanak semmi arány-
ban a jelenlegi pénzlábbal és viszonyokkal; de a rendezés 
ne kényszer által történjék, hanem a tiszolci ev. egyház 
példájára, mely Önmagától rendezte azt. Ennélfogva az 
esperesség az összes egyházak kívánságára kijelenté, hogy 
e kerületi határozatot súlyosnak és sérelmesnek tartván 
azt el nem fogadja és óvást tesz ; a kerületi gyűlésre, 
mely Miskolcon f. hó 30-án tartatni fog, kiküldött követe 
által ezt kinyilatkoztatni kívánja; azon esetre, ha a ke-
rület, határozatához ragaszkodnék, az egyetemes gyűlés 
elébe fölebbezendi e kijelentését. 

Yégre a nagyröcei gymnásium ügye került napi-
rendre. Az elnökség egyszerű szavazással akarta minden 
szóváltásnak elejét venni, mivel az ügy az egyházakhoz volt 
terjesztve tanácskozás és nyilatkozat végett. De haszta-
lan volt minden igyekezet. Először a tiszolci egyház akará 
felolvasni okadatolt szavazatát, de az meg nem engedte-
tett. Továbbá a r.-bányai egyház szavazata terjesztetett 
be, mivel annak se lelkésze, se felügyelője nem jelent 
meg a gyűlésen, és pedig ezek aláírása és az egyház pe-
csétje nélkül. Heves vita keletkezett e szavazat érvénye 
vagy érvénytelensége fölött. A szóváltásokból kitűnt, 
hogy a lelkész ur vonakodott aláírni a szavazatot. Sőt 
megtagadta a pecsét kiadását, de még a tintatartót és 
tollat is eltette, s a hivek kénytelenek voltak a bíróhoz 
menni a gy ülés végzését aláirandók. Másrészt emlegették, 
hogy a lelkész ur azért vonakodott, mivel a határozat nem 
ugy foglaltatott irásba az egyházi jegyző által, amint 
hozatott stb. Ezen heves vita már-már személyeskedő• 
eskbe csapott át, mig végre a felügyelő ur erélyes föl-

léptére kijelenté: hagyjuk e szavazatot utoljára, csilla-
podjanak le a kedélyek, végét szakitá a vitának. 

A szavazatok összeszámításának eredménye az lőn, 
hogy : 

A kishonti ág. hitv. ev, esperesség a kerületi bi-
zottság azon javaslatát, melyben a nagyröcei főgymnasiumot 
beszüntetni, attól a létezési jogot elvonni, s azt minden 
eddigi javadalmaitól kizárni akarja, nem fogadja el, de 
elveti és a nagyröcei főgymnasium fennállását továbbra 
is kívánja. Kijelentvén egyszersmind, hogy a netalán bű-
nösöknek talált egyes tanárok ellen a törvény szigora al-
kalmaztassák és azok fenyíttessenek meg. 

Több szónok itt is roszalta superintendens ur eljárá-
sát , állítván, hogy ez is autonomia-ellenes, továbbá, hogy 
a nyomozás egyoldalú volt, nem csak azért, mert a vád-
lók egyszersmind birák is voltak, de mert zárt Ülésekben 
tartatott, holott most a legnagyobb bűnesetek nyilvánosan 
tárgyaltatnak slb. De ezek elősorolása most már fölösle-
ges volna. G. 

RÉGISÉGEK. 
Közlemények a tállyai ref. egyház történetéből. 

II. 
II. Iiálcóci F. az elfoglalt öreg templomért Jcárpötolja 

az egyházat. 

A tállyai ref. egyház irományai között a mult nyá-
ron kutatván, a több nagyon érdekes okmány mellett, egy 
féligmeddig elvetett iratra találtam, mely figyelmesebb 
vizsgálat után nagyon becsesnek tűnt fel előttem, és 
pedig azért, mert II. Rákóci Ferencet, kit sokan tul-
buzgó katholikusnak szeretnek tartani, vallásos türelmének 
és méltányosságának oly oldaláról tünteti fel, mely ama 
véleményt megcáfolja s nagy jellemének képét mintegy 
kiegészíti. Maga az írat „Instructio" cimet visel, név 
és kelet aláírása nélkül. Hihetőleg a tállyai ref. egyház 
gondnoka, vagy valamelyik lelkész irta a mult század 
harminc vagy negyvenes éveiben, midőn az 1687 óta tem-
plommal nem biró tállyai reformátusok ismét és ismét, 
szinte 30 éven át, kérelmezték az engedélyt a templom-
épitésre. Az irat ez: 

Instructio. A Méltóságos Herceg Juratus által 
ezekre a punctumokra eskettetett post exhibitionem in-
stantiae Celsisso Principí D. D. Joanni Gvilhelmo a Traut-
zon Yiennae inporrectae. 

1. Kik építették a Tállyai öreg Templomot és 
Tornyot ? 

2. Mikor vétetett el ós kik által? 
3. Ki által assignaltatoti hely az oratóriumnak és 

mikor ? 
4. Miólta van a Plati udvarban az exercitium és ki 

által admittaltatott oda? 
5. Mitsoda Taxa vagy Discretio mellett ? 



6. Az assignalt hely hány ezer forintal bonifi-
caltatott ? 

Ad primum: akar miképen fatealtak azt az időt 
nem ért Papista Tanuk, világos az Inquisitióbul, hogy 
mind a Templomot mind a Tcrnyot a mieink építették, 
sőt a nagy harangot is a mieink öntették. 

Ad 2-dum. Ao. 1687 Tállyai akkori Praefectus Klobu-
sitzki Ferencz és Jantó János által foglaltattak el, nem-
tsak pusztán a Templom, két Parochiák és oskola s kán-
tor háza, hanem a sok ezreket érő drága jó szőlők, rétek, 
szántóföldek és a második Praedikátorsághoz legaltatott 
Eátkai Malom is a Rátkai határban levő szántó tábla 
földel edjütt, melynek testamentoma nálunk extal. 

Ad 3-tium. Rákótzi Ferentz Tállyai Földes ur Jure Do-
minali örökösen assignalt Templomért Templom helyet a 
mieinknek Ao 1710. ezt privilegialta, és az építésre, 
három ezer magyar forintokat rézpénzt is conferalt, de 
annak valóra (?) talán szinte abban az esztendőben oda lett* 
jövendőre a Rákóczi motusának is vége lett. 

Ad 4-tum. A Templomnak elvételétül fogva ez ideig a 
Plati udvarban vagyon publicum exercitiumunk, akkori 
azon udvarnak ura idvezült Yaji Ábrahám uram kegyes 
hozzánk való reflexiójából, most penig az urak Plati 
uraimék gratiájábúl. Soha penig publicum exercitium 
nélkül nem voltunk, két Praedikátorunk, Parochiaink, és 
virágzó oskolánk volt. 

Ad 5-tum. Semmi Taxát ez ideig sem nem kívántak, 
nem is adtunk. 

Ad 6-tum Már fellyebb exponaltatott. 
Az Instantiát talám lehetne e szerint modificalni-
Nem puszta vagy üres templomot vettek el a Pá-

pisták tőlünk, hanem nagy épületü, költséges magas 
kőkeritésü, a négy szögletin négy magas kőbástyáju, sok 
ezreket érő drága jó szőlőkkel, szántóföldekkel, rétekkel 
és a Rátkai Malommal, ahoz tartozó a Rátkai határban 
levő szabad tábla szántóföldei, két jó épületü Parochiá-
val ós sok költségben került oskolánkat s hozzá tartozó 
drága jó szőlőkkel és szántóföldekkel foglaltatott el. Az 
elfoglaltatott szőlők 20 darabbul állók, a szántóföldek 15 
darabbúi állók. 

Ha szintén Rákótzi Ferentz in bonificationem cau-
sati damni 3000 forintig való rézpénzt adott is a Tem-
plom s Torony helyében, azon hitván pénz, ha ezüst pénz 
volt volna is, azt a drága nagy épületet kerítésével ed-
jütt nem adaequalhatta, árnyéka sem lehetett, annyival 
inkább rézpénz lóvén és már akkor is becstelen lévén 
hamar elveszett. 

Sub motibus Rakotzianis az Oskola ugyan a Paro-
chialis szőlőkkel ugy az oskolához való szőlőkkel, a káp-
lán házzal, a hol most a Plebanus lakik, ugy mint most 
a Pápisták által biratik, szántóföldjeivel s Réttyeivel 
visszaadatott a Reformátusoknak Rákótzi Ferencz által ; 
de vége levén a Rákótzi motusának visszafoglaltattak 
mind és az öreg Templomhoz és papista oskolához ap-
plicaltattak. 

Noha azon bonumok helyet Rákótzi Ferentz öreg 
P e t i t e s Fejedelmi levele mellett az oskola helyet az 
uraság majorját a nagy Templom meget, a szőlők helyet 
penig az uraság Cserepes nevü Allodialis Tábla szőlőjét 
assignalta vala, quae recaptivatis Bon is nostratibus as-
signatis rediverunt omni ad Dnum Terrestrem actualem. 

Observand. Ha kglmeteket senki sem bántya, azt 
mond: Referendarius Nedetzki ur. 

Kellessék-é a Rakotziana originális collatiót pdu-
calni és bátorságos-é, caeterum az Hertzeghez felment 
Juratus által peragaltatott Inquisitióbul világosan ki fog 
sülni, quod non alterius sed Rakotziana sit collatio " 

Közli: 
N a g y I g n á c , 

ref. lelkész. 

Külföldi egyház és iskola, 

Skótia . A s z a b a d s k ó t e g y h á z k ü l - m i s -
s i ó j a . A szabad skót egyház az utóbbi években az 
általa felkarolt kül-missiója részére 43,000 font sterlinget, 
tehát több mint 5 tonna aranyat vett be. Működési tere 
Indiára, Afrika és Syriára terjed ki. Indiában az ö állo-
másai 731, Afrikában pedig 1248 úraszt,alához járó tagot 
számlálnak; mialatt másfelől Indiában 8135 ós Afrikában 
1883 gyermek látogatja iskoláit. 

Angl ia . A l o n d o n i h e 1 y i*m i s s ió t á r s a-
s á g. Ezen társaság, melynek tulajdonképeni nevezete : 
t h e C i t y M i s s i o n S o c i e t y , a mult évben 
407 evangélistát s illetőleg működő tagot tartott szolgá-
latában, mely idő alatt 40,670 font sterlinget vett be, 
mennyit az azelőtti években még egyszer sem kapott. 
Az ágensek a mondott évben 2,459.950 személyt láto-
gattak meg, kik közül 268,950-t helyeztek el kórházakba 
és más jótékony intézetekbe ; több mint 60 000 vallásos 
összejövetelt tartottak s pedig 3000-et a szabad ég a la t t ; 
a szent írást 7000 példánybau osztották ki egyéb nagy-
számú vallásos iratokon kivül. Fáradozásaik által 6715 
gyermek küldetett iskolába, s 644 gyámol nélküli nősze-
mély helyeztetett asylumba vagy adatott vissza család-
jának; 240 egyletet szerveztek s 186 kereskedő-boltot 
zárattak be vasárnapokon. 

F r a n c i a o r s z á g . K a t o n a i s z o l g á l a t a l ó l 
v a l ó m e n t e s í t é s . Mig Franciaországban hasztalan eről-
ködnek azon, hogy a protestáns katonák ne kényszeríttes-
senek a kath. istentiszteleti szolgálatokra, addig ugyanitt 
a prot. papnövendékek nem rég megnyerték azon szaba-
dalmat, hogy a kath. theologusokhoz hasonlóan a katonai 
szolgálatok alól mentek legyenek. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

* Lapunk szerkesztője és segédszerkesztője a 
nyarat részint fürdőn részint vidéken töltvén, távollétük 
alatt a szerkesztéssel B a l l a g i G é z a van megbízva. 

* A sárospataki ref. jogakadémia tanári kara, 
mely összesen három tanárból áll, mint a lapokban olvas-
suk, egy memorandumot bocsájtott ki, melyben elismerik 
ugyan, hogy a prot. jogakadémiákban, amint ezek jelenleg 
vannak szervezve, a hallgatók a mai kor kívánalmainak 
megfelelő* szakképzettséget nem nyerhetnek; de azért 
tiltakoznak a jogakadémiák reformja iránt kibocsájtott 
miniszteri rendeleteknek a prot. akadémiákra való alkal-
mazása ellen. Hogy a sárospataki tanárok e föllépését a 
közönség kellőleg méltathassa, meg kell említenünk a 
fennebbiekkel kapcsolatban a M. Politikának amaz értesülé-
sét, mely szerint Kun Bertalan, tiszáninneni superintendens 
és a sárospataki főiskola főgondnoka a közoktatási miniszter 
előtt szóbelileg kijelenté, hogy a tiszáninneni egyh.-ker. 
maga sem idegenkedik legkevésbé sem a sárospataki joga-
kadémia olymérvü reformjától, mint azt a miniszteri 
rendelet előírja, hanem az abban kitűzött két havi határ-
időt csekélynek tartja arra, hogy e nagyobb megfonto-
lást igénylő tárgyban véglegesen döntsön. Azért arra 
kéri a kormányt, hogy neki elhatározására hosszabb 
időt engedjen. A közoktatási miniszternek — idézett lap 
szerint -— e kérelem ellen semmi kifogása nincs s igy 
az egész ügy sikeres megoldásnak néz elébe. 

* Miskolcról távirják: Ma reggel nyitotta meg 
Z s e d é n y i E d e az idevaló templomban a tiszai egy-
házker. közgyűlését nagy lelkesedóst előidézett beszéddel, 
mindenekelőtt a pánszlávizmustól elkábult n a g y r ő c e i 
g y m n a s i u m ti gy é t oly kérdésnek nyilvánítván, mely-
ben nemzetünk jövendőjének szive ver, mert az a műveltség, 
mely horgonyát hazánkban a magyar nemzetiségnek ellen-
séges mozgalmak fenekére veti, mást nem akarhat, mint 
hogy a magyarnak sírjára a követ fektesse, és igy e kér-
désben minden alkut kizáró határozottsággal résre állani 
a gyűlés hazafi kötelessége. Áttérvén a közoktatásügyi 
minister által a k ö z é p t a n o d á k r ó l k é s z í t e t t 
t ö r v é n y j a v a s l a t r a , akkép nyilatkozott, hogy a prot. 
egyház a kormány felügyeleti jogát a korlátok közt, me-
lyek az autonom kormányzat és a hivatalos felügyelet 
között fennállanak, kétségbe nem vonja; de ez nem lehet 
a prot. nép életén kivül álló gyámkodás, mely a drágán 
fizetett tanárok nagy száma után ezek előadásainak az 
iskolában való fölolvasása nyomán akarja megbírálni a 
köztanitás gyakorlati voltát, holott a prot. középtanodák-
nak tanrendszere maga a tanszabadság, mely a nép éle-
téből fejlett ki oly tanárok közbenjárása mellett, akik az 
ismereteket saját velejükből át is tudják vinni a tanulók 
fogalmaiba. A ministeri tanfelügyelők nem pótolhatják az 
rutonom egyház organumait. Az pedig, aki autonom prot. 
egyházat autonom nevelőrendszer nélkül képzelhet, veszé-

lyes illusióban ól, sőt a gyakorlati oktatás alapeszméit 
olyannyira magához öleli, hogy meg is fojtja. Egyébiránt 
reméli, hogy a képviselőház a pari amentárismusnak annyi 
szélvészszel megvívott hajójáról nem fogja letépni az 
autonom tanszabadság lobogóját. Z s e d é n y i v é g ü l 
ez é v i i s k o l a i c é l o k r a i s m é t 1500 f o r i n t o t 
a j á n l o t t f e l . 

* Sopronban az ev. gyülekezetben megüresedett 
lelkészhivatalra, a gyülekezet kihallgatása ós előterjesztése 
folytán a superintendens ur által következő urak lettek 
kijelölve: Glatz Henrik pozsonyi theologiai tanár, Fürst 
János kukméri lelkész, Brunner János szombathelyi se-
gédlelkész, Gallé Elek pestmegyei hartaí segédlelkész. 
Ugyancsak Sopronban azon két felső leányiskolái tanszékre, 
melyre a mi lapuukban is kihirdettetelt a pályázat, 28 
pályázó közül a városi képviselőtestület f. hó 15-kén 
tartott gyűlésén Szőke Endre és Pásty Károly választat-
tak meg. 

* A hódmezővásárhelyi ref. tőgymnásium aug. 2-
kán tartandó jubileumán a m. tud. akadémia is képvisel-
teti magát Eábián Gábor és Ballagi Mór személyében. 

* Kérelem a m a g y a r és e r d é l y i h e l v é t 
é s á g o s t . h i t v . e\. e s p e r e s u r a k h o z . Sajtó alá bo-
csátandó Népsz. egyh. beszédeim második füzetére az aláírási 
felhívást a Királyhágón innen még márc. és április hóna-
pokban, az Erdélybe szólókat pedig május végén szétkül-
döttem. Ugy hiszem , hogy azon ivek már minden 
esperességben megfutották pályájukat s igy azokra sem 
egyik sem másik helyen szükség többé nincs, nekem áll 
tehát érdekemben tudni, milyen eredménynyel jártak ? Mit 
a pogrammban emiitettem, ismétlem itt is, hogy csak 
annyi példányt szándékozom nyomatni, amennyi aláírás 
utján megrendelve lesz, ezt pedig esak ugy tudhatom 
meg, ha az ivek mind visszajönnek. Még eddig csak a 
tiszáninneni ref. egyházkerületből, a tiszántuliból pedig a 
bihari és beregi egyházmegyékből küldettek vissza; kan-
tam néhány magán levelet is, és ezek összesen 240 aláírót 
hoztak. Ez a szám még nem fizeti ki a nyomdát sem s 
igv a nyomatási munkát meg sem kezdhetem, mig a 
kedvezőbb eredményt nem látom. Tisztelettel kérem azért 
e lapok hasábjain a nagytiszteletü esperes urakat, hogy 
vagy a hozzájok szállított iveket hozzám posta fordul-
tával visszaküldeni, vagy a felhívás eredményét, még ha 
az ivek üresek volnának is, velem mielébb tudatni mél-
tóztassanak. Felvilágosítást kérek arról is, hogy a kiosz-
tandó példányokat nagytiszteletíiségtekhez szállittassam-e, 
vagy minden egyes aláírónak külön küldjem meg? Első 
esetben az utolsó postának megnevezését azon észrevé-
tellel: van-e az vasúti állomással összekötve vagy nincs? 
a másik esetben pedig az iveknek visszaküldését elmarad-
hatlanul szükségesnek látom. Ki egyebiránt nagybecsű 
kedvezésökbe ajánlott maradtam Gortva-Kisfaludon 
Gömörmegyében. Utolsó posta: Feled. 1874. julius 22. 
Nagytiszteletü esperes uraknak alázatos szolgájok B a r t 6 k 
J á n o s, ref. lelkész. 



* Az eperjesi collegiuui elöljáróságától a követ-
kező sorokat vettük : Az eperjesi jogakadémia újjászer-
vezése, melyre a vallás- és közoktatási minister kellő időt 
engedett, kimondatván, az átmeneti intézkedések bevégez-
téig egyelőre eddigi szervezetében marad s a jövő iskolai 
évi beiratások ugyan e szervezet szerint fognak megtör-
ténni, miről az érdeklettek ezennel értesíttetnek. 

IRODALOM. 
* A „ Népirodalom " cimü vállalatnak, melyet az 

aradvidéki tanitóegylet indított meg s melyről már egy 
ízben említést tettünk, két füzete ismét megjelent. Az 
egyiknek címe: Akasztófa-virág, vagy: kutyából nem lesz 
szalonna; a másiké: Hol terem a nyomorúság ? vagy: 
egy szomorú kép a családéletből. Amannak ára 5 kr, 
ezé 3 kr. Mindkettő alkalmas arra, hogy a Tatár Péter-
féle ponyvairodalmi termékeket a piacról leszorítsa, a 
nép erkölcsi érzékét fejleszsze és a néppel a józan neveié-
szeti elveket megismertesse. Melegen ajánljuk a tanitók 
figyelmébe. 

* A Tanáregylet Közlönyének 10-dik ftizete a kö-
vetkező tartalommal megjelent: A tanév végén. N é v y L. 
A tanári állás érdekében. D. G. Közoktatásügyünk 1872-ben. 
A középtanodai oktatás Franciaországban. Dr. W. B. A 
Királyhágón tuli róm. kath. tanügyének állapota az 1872/3. 
évben. A v é d J á k ó . Irodalom: Kiss Á . : Adalékok Ma-
gyarorsz. nevelés-és oktatásügyi történetéhez. N. Dr. Suter 
H . : A mathemat. tudományok története. II e 11 e r Á. Az 
az egyptomi sötétség a pesti k. egyetem paed. tanszékén. 
L u b r i c h A. Kérdemények (?) a mennyiségtani termé-
szettanból. F u c h s P. Egyleti élet. Vegyesek. Rendeletek 
tára 8. sz. Tartalom. Az orsz. középt. tanáregylet tag-
jainak névsora. 

* Tettey és társa kiadásában ép most megjelent: 
A hasonszenvi gyógyrendszernek alkalmazása a közéletben 
nemorvosok használatára. Különös tekintettel azon határ-
vonalok kijelölésére, melyen tul nemorvosnak gyógyítani 
nem helyes. Irta Dr . D u d i t s M i k l ó s , budapesti gya-
korló orvos. I. Füzet. Ára 80 kr. Előfizetési ára az egész 
munkának 2 frt. 50 kr., postán küldve 2 frt. 70 kr. 

NECROLOG. 

Oly nehezen esik tollhoz nyúlni. Fájó képzeletink 
még folyvást ott bolyongnak egyházmegyénk legközelebb 
elhunyt tisztes alakjai még mohosodni alig kezdő sirhal-
mainál, s ma ismét egy közkedvességü lelkésztárs sirját 
hantoltuk fel, s öntözzük könyeinkkel. Veres István ur 
f.-gelléri lelkész, a komáromi egyházmegye tanácsnoka s 
pénztárnoka, e hó 3-án délután agyszélhüdés következtében 
jobb létre szenderült. Halála véletlen s váratlan jött; 
semmi jelenséget nem érezve, a háznál levő méhes kertbe 
ment, hihetőleg méhei körül volt egy s más teendője, 

midőn az őt ebédre hivni akart szolgáló a földön arcra 
borulva már hidegülő állapotban halva találta. 

Egy volt ő, a mindig vig kedélyüek közül, kit ko-
mor arccal soha sem látott senki, kit mindenki s ki min-
denkit keble egész melegével szeretett, s kinek hajléka a 
barátságos összejöveteleknek mindenki által keresett ke-
délyes tanyája volt sok éven keresztül. A lélekben s 
testben ifjúnak látszó s munkabíró férfiúban senkisem 
gyanította, hogy a nyarat 69-ikszer érte meg. 

A boldogult született Kolos-Némán, Komárom-me-
gyében. Elemi tanulmányait végezte szülőhelyén. A gym-
nasiumi folyamot kezdte Komáromban, folytatta Pozsonyban, 
a felsőbb tudományokat tanulta Pápán s végezte Debre-
cenben, honnét a kocsii gyülekezetbe ment akadémikus 
rectornak. Rectoriát végezvén, Komáromba a jeles Kalmár 
esperes mellé ment segédnek, hol szintén három évet töl-
tött, mely után 1838 ban a gelleri egyház választotta 
meg lelkészül. Itt művelte az ur szőlőjét haláláig, birván 
híveinek szeretetét s becsülését. 

Véletlen gyászos kimultát kesergik: neje született 
Kovács Eszter asszony, továbbá fia: Ede búcsi lelkész, 
nejének első férjétől született gyermekei : Tóth Gábor 
kereskedelmi akadémiai tanár Budán, Tóth Luiza, férje-
zett Boross Károlyné asszony. De gyászoljuk mi is pálya-
társai, kik benne egy kedves barátot vesziténk. 

Gyász-szónoklatot tartottak a hideg tetemek felett 
Vida Fereuc ócsai lelkész, e. m. főjegyző s tanácsnok a 
háznál, P é n t e k M i h á l y tanyi lelkész a temetőben. 

Feledhetlen barátunk! egy nappal később kerestünk 
volna fel egyszerű paplakodban, hogy a már annyiszor 
megtartott családi ünnepen baráti keblünk őszinte érzel-
meit ismételten nyilvánítsuk ; s íme a bánat, a gyász 
megelőzött minket. Egy nappal előbb kellett megjelennünk, 
hogy nődet gyászban, s tégedet ravatalon szemléljünk. 

De azért elhoztuk keblünk meleg érzelmeit, elhoz-
tuk jókivánatunkat koporsódhoz. Fogadd el a részvétet, 
melylyel bus özvegyed s fiad fájdalmaiban osztozunk, fo-
gadd el koporsódra a bánat virágaiból font koszorúnkat, 
fogadd el jó kivánatunkat: a béke angyala őrködjék po-
raid felett ! 

Z á v o r i E l e k , 
patasi lelkész. 

ADAKOZÁSOK. 
* A prot. árvaház részére r F r e n y ó A n d r á s , 

tápiócizelei ev. lelkész ur küldeménye 14 frt., mely összeg-
hez a következők járultak: A ceglédi ev. finövendékek 
1 frt. 27 kr. A ceglédi ev. leánynövendékek 3 frt. 74 
kr. A szelei ev. iskolai növendékek 49 kr. B, Gyula 2 
fit. Ebecky Ferencné 1 frt. Benicky 1 frt. Sárközy Sá-
muel 1 frt. Vicián István 1 frt. Vicián Albert 1 frt. 
Dubravitzki László 50 kr. R. Ignác 1 frt. 

* T. Szabó Sándorné részére : A kunszentmiklósi 
ref. gymnasium tanárai és néhány növendéke 6 frt. Fá-
bián Mihály, harkányi ref. lelkész ur 2 frt. 



H I R D E T É S E I ! . 

Protestáns lelkészi könyvtár. 
A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" kiadóhivatalában a következő munkák tetemesen leszállított áron 

még mindig kaphatók: 
1. Tájékozás a theologia mezején. Második kiadás. I r ta Ballagi Mór. 

80 kr. helyett 4 0 kr. 
2. A protestantísmus harca az ultramontanismus ellen. Irta Ballagi Mór. 

1 ft . 4 0 kr. helyett 6 0 kr. 
3. Successio és képviselet az erdélyi ev. r. superintendentiában 30 kr. helyett 1 0 kr. 
4 . A bibl ia. Tholuck August után Ballagi Mór. 1 ft. helyett 5 0 kr. 
5. Bibl iai tanulmányok. Ké t kötet. I r ta Ballagi Mór. 1 f t . 60 kr. helyett 1 ft . 
6. Renaniana. I r ta Ballagi Mór. 60 kr. helyett 4 0 kr. 
7. Prot. tudományos Szemle. 1871. évfolyam. (A 72-ikielfogyott.) 2 ft. helyett 1 ft. 

8 - 9 . Házi Kincstár . 1 8 6 1 . 1862 . évf. (A 64-iki óvf. elfogyott.) 4 ft. helyett 2 ft. 70 kr. 
10 . Tudományos kuta tás a val lásban. Egyháztörtónelmi rajz. ír, 'a Szilágyi Ferenc. 

1 f t . 20 kr. helyett 40 kr. 
11. Népiskolai törvényjavaslat . I r t a Ballagi Mór. 4 0 kr. helyett 15 kr. 
12. A val lás a"munkás életben. Caird egyh. beszéde. 30 kr. helyett 10 kr. 
13 . Ballagi Mór megnyitó beszéde a prot. egyl. alakuló-gyűlésén. 20 kr. helyett 10 kr. 
14. A tudomány fejlődése hajdan és most. Irta Ballagi Mór. 30 kr. helyett 15 kr. 

Összesen 14 f t . 10 kr. helyett 7 f r t . 60 kr. 
Akik az elősorolt műveket e g y s z e r r e rendelik meg, még a 7 f t . 60 krból is 1 f t . 60 

krnyi árehngedésben részesülnek s igy az egész könyvtárt 6 frtért kapják. 
A küldés utánvét mellett történik. 

M e g r e n d e l h e t ő k m é g : 

Prot. Egyházi ós Iskolai Lap 1867 . évfolyama. Kötve. 8 ft . helyett 10 f t . 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1872 . évfolyama. Kötve, 8 f t . helyett 10 ft . 

* Prot . Egyházi és Iskolai Lap 1 8 7 3 . évfolyama. Kötetlenül. 9 f t . 
Prot . Egyházi ós Iskolai Lap 1858 . évfolyama. Kötve. f f t . 

1 — 3 

A bukaresti ref. egyházközségben orgonistasággal öszszekötött kántor-tanitói állomásra. 
Fizetése: a) Az egyházközség pénztárából havi részletekben pontosan fizetendő 120 , száz 

husz arany. 
b) Tisztességes lakás, két szobával ós egy konyhával. 

Kötelességei: 1. Vasárnap délelőtti istentisztelet alkalmával orgonálni és énekelni. Vasárnap 
délután ós köznapokon nincs istentisztelet. 

2. Tanitni naponkint 5 órát. 
A magyar nyelven kivül a román vagy németnyelvben jártasok előnyben részesülnek. 
A folyamodványok aug. 13-ikáig bukaresti lelkész t . TomkaKároly úrhoz (Strada CalvinaNr. 1.) 

bórmentesen küldendők. 
Kolozsvár, jul. 20 . 1 8 7 4 . 

Nagy Péter, 
2—2 erdélyi ev. ref. püspök. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Mór. Főmunkatárs: Farkas Jőzsef. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch t-^nyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T A I T S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l 
Mária-utca 10-dlk sz., elsfi emelet, 

Előfizetési ílij: 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések díja: 
í hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Az idők intő szava. 
Az idők folyama meg-megostromol minden in-

tézményt, s a mi benne már gyarló, önmagát túl-
élt, azt előbb-utóbb menthetlenül lerombolja győző 
erejével, a mit pedig életrevalónak talált, azt csak 
ujabb teremtő munkásságra és emelkedésre készteti. 

A magyarhoni prot. egyház története is sokat 
beszélhet az idők nehéz ostromairól. Alig állt fel s 
indult reményteljes virágzásnak s már feltámadt el-
lene a reactió hatalmas erővel. Évszázadokon át tar-
tott az élet-halálharc, melyet lételének jogosult-
ságáért vivni, s melylyel bebizonyitnia kellett, hogy 
az általa hiven ápolt eszmék magas hivatást bizto-
sítanak számára. 

A zivatar azonban végre is lezajlott. A magyar 
prot. egyház hívekben — „megfogyva bár, de törve 
nem" — érte el a békésb időknek révpartját. Az 
oly sokáig ostromolt egyház életrevaló eszmék kép-
viselőjének bizonyult, s ezért a korszellem elismerést 
hozott számára. Ljra emelkedésével együtt terjedt a fel-
világosodás, szabadságszeretet; ós az ellenfél soraiból 
is sokan — nagytekintélyű főpapok is — bevallották, 
hogy a protestaiitismus, szivós kitartásával s áldo-
zatkészségével autonomiája mellett, nagy szolgálato-
kat tett a szabadság és nemzetiség ügyének. 

Azonban, miután az élet folyton temető s te-
remtő küzdelemben áll, a protestantismusra a régiek 
multán uj harcok várrak. Bógi ellenfele a katholi-
cismus harctérre hivja ismét. Igaz, nem máglya, 
börtön, nem véres fegyverek az ostromló eszközök 
többé, a béke munkaterén int a verseny. Az a 
kérdés, valyon a tudományos miveltség, a haladás 
utjáu megtartsa-e a protestantismus a múlttól örö-
költ, tiszteletreméltó elsőrangú helyet, vagy pedig 
háttérbe szorulva teljesen versenytársának engedje át 
a vezérszerepet. 

Nagyon csalódnék az a protestáns, ki itt az 
ellenfél számításait s erejét csekélybe venné, s elég-
nek találná a jövő biztosítására egyháza mult ér-
demeinek emlegetését. 

Nem, — a verseny az iskolai téren végzettel-
jes a protestantismusra nézve. Az üldözések ko-
rában autonomiája volt az anyaföld, melytől, mint 
Antaeus, leverve is még u j erőt, uj lelkesedóst 
nyert. Ezen autonómiáját pedig azon igazság biztosí-
totta számára, hogy a hon s az emberiség ügyében 
szent kötelességét hiven teljesiti, a nevelés terén 
elől hordozva a zászlót terjeszti a felvilágosodást, a 
szabad vizsgálódás pártolásával fejleszti az emberi mól-
tóság érzetét, s egyengeti a tért az evangyeliom el-
veinek megvalósulhatása előtt. Ha már a haladás 
utján visszamarad, ezzel azt bizonyítja, hogy feladata 
tovább vitelére gyönge, az autonomiára érdemetlen 
lett. Egyre gyakrabban kénytelen tűrni a kül-
beavatkozást s idegen intézkedést a beléletét 
közelről érintő kérdések körül. A térrel együtt 
veszti teremtő képességét s vonzerejét, szóval lejtőre 
jut, honnét a gyöngeség súlya rohamosan sodor a 
bukás örvényébe. 

A jog kötelezettséggel jár. A protestantismus 
a miveltségért hozandó nagy áldozatokkal bizonyít-
hatja be ismét, hogy méltó örökölt autonómiájára. 
Ha a prot. hitfelekezetek az eddigi viszonyok közt 
kü'öii-külön ez áldozatokat nem bírják meg, ugy 
változtatniok kell e viszonyokon. 

Méltassuk kellő figyelemre a kath. egyházat 
mindjobban átható ultramontanismus irányát, s aztán 
meg fogjuk érteni, mi sors vár a prot. egyházra, 
ha — bár áldozatok árán is — ujabb hatalmas erődöket 
nem emel elveinek védelmére. A protestantismus 
határozott ellensége, az ultrainontán elem, befolyá-
sát a világi téren is egyre terjeszti, s célja az is-
kolai ügyekben is kizárólagos érdekeit irányadóvá 
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tenni. Nagy befolyásánál fogva az államügyek veze-
tésére is oly behatást gyakorol, hogy számára a túl-
súly mindenütt biztosítva van s állása a protestantis-
mussal szemben egyre fenyegetőbb. Koppant anya-
gi birtokokra s a néptömeg vak hitén alapuló 
uralomra támaszkodva, mint szövetséges és mint el-
lenfél egyaránt hatalmas. Mit céljaival ellenkezőnek 
talál, az még a törvényhozó-testület óhajtása mel-
lett sem. válhat törvénynyé; vagy ha igen, ugy csak 
oly alakban, hogy a kivitelnél minduntalan elakad. 
Szóval, még tényleg a kath. egyház eltagadhatlanul 
uralkodó államegyház hazánkban; ós e viszonyt csak 
veszélyesebbé teszi reánk nézve a nagyon is pro-
testánsellenes ultramontán elem irányadó szerepe. 
Ahol a prot. egyházak gyöngeség vagy szegénység 
jeleit mutatva, mintegy külsegélyt hivnak fel támo-
gatásra. ott mindannyiszor az ultramontanismus jól 
kiszámított műveletei előtt készítik az utat. 

Most közelebb a felsőbb tanintézetek szervezé-
sének igen fontos kérdése várja a megoldást. Mig 
e téren a kath.-ok minden kívánalomnak önrneg-
erőltetés nélkül könnyen eleget tehetnek, a prot. hit-
felekezetek a magas követeléseknek különválva nem 
képesek megfelelni. És ha a bözlelkesedós fellángolása 
nem ad más fordulatot az ügynek, ez tovább bo-
nyolulva, végül is azon eredményre vezet, hogy a 
protestánsok vagy rendre tiltakozni fognak — bár 
a kiáltó hiányokat nem tagadhatják — az állam 
gyámkodó intézkedése ellen, s ezzel a világ előtt az 
obscurantismus vádját vonják magukra, mint a kik 
nem akarnak haladni, s autonómiájukat csük a te-
hetlen tespedés födözgetésére használják; vagy pedig 
nyíltan bevallva szegénységüket az állam rendelke-
zésére bízzák felsőbb tanodáik sorsát, ez pedig 
most, midőn az ultramontán elem oly hatalmasan emel-
kedik, hogy befolyása alól maga a kormány s az or-
szággyűlés sem tudják magukat teljesen emancipálni: 
ki kell mondanunk, hogy végzetes dolog. A protes-
tánsok tért vesztve, háttérbe nyomatnak, mig az állam 
aegise alatt a katholicismus hódítva terjeszkedik mind 
tovább Ezen állítás nem szorul hosszas bizonyításra. 
A k. egyetem kath. egyetem, az állami akadémiák 
kath. befolyás alatt állanak, és hasonló sors vár 
minden a protestánsok által feladott tanintézetekre. 

Midőn a kath. egyház a nevelés, a miveltség 
ügyében munkál, távol legyen, hogy e törekvésére 
máskép, mint elismeréssel emlékezzünk. A tudomá-
nyok fejlesztéséért hozott áldozat tiszteletet érde-

mel. Hogy továbbá, merre befolyása elér, ott 
saját irányát akarja uralkodóvá tenni, ezt is csak 
természetesnek kell találnunk; hisz mi is óhajtanók, 
hogy minél több helyen hordozza egyházunk szel-
leme a haladás lobogóját. Azért, mikor a nevelés, a 
tanodák ügye megújított nagy áldozatokat követel a 
protestánsok be kell látniok, hogy nem lehet, 
nem szabad kifakadásokkal, vagy puszta sopánko-
dással elütni akarni a dolgot, hanem kell, hogy 
a katholicismus erélyes föllépésében megértsék a 
felhívást a versenyre, s megtegyenek mindent, hogy 
ez reájuk nézve ne dicstelenül folyjon. Ha nem 
bírják a versenyt egyenként, lépjenek a küzdtérre 
egyesült erővel. 

A múltban elszakadtak egymástól s ezt több 
tekintetben elég alkalmuk lehetett megbánni. Most 
már tisztultak a nézetek, s talán ideje volna már 
fontolóra venni, hogy a jelen értelmi felvilágosultság 
előtt többé nem áthidalhatlan az elválasztó ür, mi-
dőn a közös elv sürgeti a közeledést. 

Egyesitett erővel a prot. egyházak igen sokat 
tehetőek a tudományos intézetek felvirágoztatása 
körül. Állithatnak akadémiákat, melyek megszerzik a 
világ méltó tiszteletét a szabadvizsgálódás és ala-
pos miveltség terjesztése által. Emelhetnek egyete-
met, mely biztosítja a protestantismus méltányos ér-
dekeit, biztosítja számára azon befolyást, mely a 
szabadelvű haladásnak egy tiszteletreméltó képvi-
selőjét és hivatott őrét megilleti. 

Az egyesülés e célokra a kornak intő követe-
lése. Három század előtt a szakadás közöttünk, di-
adalra jut ta t ta ellenünkben a reactiót; most, midőn 
saját terünkön, saját fegyvereinkkel, a tanodákkal ujit-
tatik meg ellenünk a harc : közeledjünk egymáshoz, 
nehogy az utolsó baj nagyobb legyen az elsőnél. 
Csak az egyesülés, a mindegyik prot. hitfelekezetre 
nézve oly fontos téren, lesz ama varázs, mely fel-
gyújtja a lelkesedést, megújítja az erőt s jogos re-
ményekre kelt a jövendő iránt. Mig ha egymás iránt 
hideg bizalmatlanságot táplálva, külön-külön csak 
önmagunkban tépelődünk, vádolva sorsot, világot: 
legyünk elkészülve, hogy ez által egyedül az ellen-
félnek dolgozunk kezére, s elközelg az idő, melyben 
egymás elhanyatlásában gyászolhatjuk önön buká-
sunkat. 

Felsőbb tanintézeteinknek a kor indokolt kívá-
nalmai szerint szervezése, egy magyar prot. egyetem 
felállítása legalább három, theol., philos. s jogi fa-



cultással, nem csak szükséges továbbá, hanem az 
egyesülés folytán lehetséges is lesz. A protes-
tánsok száma a m. királyság területén 0 három 
milliót meghaladja, Németországban, Svájcban, Dáni-
ában, Skandináviában nem jut ennyi lélek egy egye-
temre. P. 0. Dániában egy millió hatszázezer lakos 
mellett van egy egyetem, öt képezde, számos fel-
sőbb tanintézet ; Norvégiában egy millió hétszázezer 
lakos mellett 1 egyetem, 13 tudományos tanintézet, 
6_ képezde; Svédországban négy millió lakos számára 
van 2 egyetem, ezenkívül Stockholmban 2, az or-
szág más részein 24 felsőbb, 36 alsóbb tanintézet, 
4 külön álló főreáltanoda, stb. Azon netaláni meg-
jegyzésre, hogy mind e helyeken maga a prot. kor-
mány a tanügy főgyámolitója, csak azt válaszolhat-
juk, hogy hiszen a kormány is csak a nép pénzéből 
s pénzével tehet valamit. Kétséget sem szenved, 
hogy az egyesitett erő, a közlelkesedés nálunk is 
legyőzendi az anyagi nehézségeket. Az eltérő hit-
cikkek, ugy hiszszük, szintén nem gátolják már az 
egyesülést a tanodák ügyében. Aki még most is a 
dogmai váltanokban keresne nehézségeket ezen egye-
sülésre nézve, az bizonynyal rosz uton buzgól-
kodnék egyházának érdekében, s a betű miatt koc-
kára vetné az elvet. A protestantismus éltető szel-
leme a felvilágosodás, szabadság és szeretet. Ezek 
közös alapelvei mind a helvét mind az ágostai hitv. 
egyházaknak, s ezen alapelvek nem hogy akadályoz^ 
nák, ellenkezőleg, sürgetve követelik prot. akadémi-
áknak szilárd alapon közös erővel szervezését s 
egy magyar prot. egyetem mielőbbi felállítását. 

Igaz, hogy e cél munkábavételénél a (pio modo, 
quaudo, quibus auxiliis stb. kérdések megoldása sok 
gondot fog adni. Ámde, csak mindenik egyháznak kö-
zös óhajtása legyen az eszmének megvalósítása, csak 
ismerje el mindenik komoly feladatának az egyesü-
lési törekvést, ugy az éledő lelkesedés, jóakarat, 
majd megmutatja a célhoz vivő helyes irányt és a 
kellő eszközöket. 

A jelen viszonyok, részben az emelkedő ultra-
montán elem befolyása alatt, versenyre késztetnek ben-
nünket a tudományos műveltség te rén; induljunk oda mi 
protestánsok kezet fogva egy szívvel lélekkel, küzd-
jünk, alkossunk közös erővel. Igy a haladás terén 
oly sikerre száoithatuuk ismét, hogy senki nem 
fog alkalmat lelhetni zaklató beavatkozásra. Vegye 
fontolóra minden protestáns , hogy most még 
kedvező idő vau az egyesülés uek beváltására. 

H a ezt az időt elmulasztjuk, lehet-hogy majd drá-
gább lesz e beváltás, vagy hogy épen késő. Vitassák 
meg mindenütt komoly részvéttel az egyházak lelkes 
tagjai e kérdést, szóljanak hozzá minél több oldalról. 
Megérdemli a figyelmet. 

A dunántuli ref. egyh.-kerületben a fent jel-
zett közeledés eszméje már sok híveket számlál; a 
közelébb Pápán tartott egyh.-ker. gyűlésen őszinte 
meleg nyilatkozatok hangsulyozák közhelyeslés mel-
lett, a prot. hitfelekezetek egyértelmű közreműkö-
désének szükségét a magasabb tanügy kérdésének 
megoldása körül. A dunántuli ág. hitv. egyh.-kerü-
let folyó aug. hóban lartandja ez évi gyűlését 
Bonyhádon. Szivünkből óhajtjuk, hogy a testvér-
egyház hivatolt kerületének bizalmas felhívása a 
legmelegebb viszhangra találjon itt is. Az egyesü-
lés kérdésének vitatásánál gondoljon minden protes-
táns ama régi igazságra: Concordia res parvae cres-
cunt, discordia maximae dilabuntur. 

GYURÁTZ F. 

C u l t u s . 
(Vége.) 

Mit fennebb a könyörgésre nézve mondottam, azt 
mondhatom a predikátióra nézve is. Folytonos studiurn 
ás öntudatos képzés vihet bennünket oda, hogy egyházi 
tanításaink után a közönség nem csak megelégedetten tá-
vozzék, hanem el is vigyen magával egy-két jó eszmét és 
gondolatot. 

E végett mindenek előtt, ki maga nem irja beszé-
deit, annak legszükségesebb okosan megválasztani a be-
szédet, mit elmondani akar; ne mindig hallgasson e te-
kintetben még a nyilvános bírálatokra se, melyekben igen 
sokszor nagy szerepet játszik az egyéni felfogás. De ol-
vasson, válaszszon, tanulmányozzon maga. — (Mellesleg 
megjegyzem, hogy a papi értekezleteknek egyik lényeges 
s idevágó feladata volna az, hogy az avatottabbak időről 
időre előadnák e téren szerzett tapasztalataikat azok előtt, 
kik a világtól inkább el vannak szigetelve.) — Az igy 
választott beszédet aztán tegye lelkiismeretes tanulmánya 
tárgyául, s itt nem csak a megtanulás a fő, de a hangok 
és érzelmek keresése és feltalálása, s feltalálás utáni el-
sajátítása, megemésztése is. 

Én a predikatió megtanulásánál következő módot 
szoktam követni. Mielőtt hozzá kezdenék a beszéd könyv-
nélkülözéséhez, elolvasom azt elsőben háromszor, négyszer 
magamban és gondolkodom az érzelmek, eszmék s azok-
nak kifejezése felett; aztán elolvasom hangosan, — min-
den kifejezésnek igyekezvén mggadni a kellő hangsúlyt, 
— mindaddig, mig az egészet meg nem tanultam, s az-
tán még könyv nélkül is elismétlem nóhányszor, és ón 
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ezt nem bántam még meg soha, és nem szégyellem be-
vallani. Az igy átvett predikátióval s előadással ugy bán-
hat a szónok az emberi szívvel, min ta viaszszal, tetszés sze-
rint fogja megrázni, ellágyitani, vagy lelkesíteni a kedélyt 

Van még egy, mit e tekintetben figyelmen kivül 
hagyni nem lehet, és ez az , hogy az egyházi szónok 
mindig olyan tárgyat válaszszon, melyet maga is hisz és 
vall, s mely a hallgatóság figyelmét lekötni képes. A 
magunk által nem vallott igazságok védelmét hagyjuk az 
ügyvédeknek. Egy olyan eszméért, igazságért, melyet nem 
hiszünk, nem lehet lelkesülnünk, az legfelebb állelke-
sültség lehet, szakadozott öltöny, melynek repedékei kö-
zött a vizsga szem meglátja meztelenségünket. Ellenben 
ha át vagyunk hatva valamely eszme iránti lelkesültség-
től, képesek vagyunk megnyerni, lekötni a hallgatóság figyel-
mét, nem csukódik le az álmos szem, a merengő lelke 
nem időzik kivül a templom falain, de minden szem a szó-
nokra néz, minden lélek ajkain csüng, mintegy varázs-
igézet hatalma alatt lebüvölve nesztelenül ül a közönség, 
s mintegy édes lelki élvezetből rázza fel azt a prediká-
tiónak befejező végszava. 

Igen, ha igy volna ez minden egyházközségben, ak-
kor nem maradnának üresen a templomok, s az egyházi 
szónok által a hivek lelkébe vésett eszmék és elvek meg-
csendülnének mindannyiszor, valahányszor a sziv érzelmei 
tiltott élvezetek felé csapongnának. 

Azonban be kell látnánk, hogy ez mindenütt igy 
nem lehet; itt az élet csapásai alatt megtört életkedv, amott 
a tehetség, vagy hivatás hiánya, vagy ki tudja mi min-
denféle nem esküszik ellenünk. Igy a buzgóság sok helyt 
haldokol, az őrök alusznak, vagy másfelé keresnek fog-
lalkozást, s lassankint pusztulnak az erkölcsi élet virágai, 
hozzájárulván még sok más, mely fel volt már említve e 
lapok hasábjain. 

De ha kimutattuk a hiányokat, kötelességünk el-
mondani, ha mit tudunk azoknak megszüntetésére. S most 
térek ismét oda, a honnan kiindultam. 

Ha már nem tehetjük azt, hogy isteni tiszteletünk 
egyszerű módját érdekessé varázsoljuk a szónoki művé-
szet által, melynek abban leginkább kellene kidomborod-
nia : ugy hozzunk be több művészetet a mellékrészekre 
nézve. 

Szerény észrevételeimet e tekintetben a következőkben 
foglalom össze. 

Először is kezdem a templomon. Elszomorodik a 
sziv, ha itt-ott faluhelyeken megpillantja templomainkat. 
Környezetét óiiási gyom ós dudva borítja, a vakolat itt-
ott lehullott róla, ós ha beléptünk, bent is rozzant, 
tisztátalan székek, roskadozó lábon álló ur-asztala, díszte-
len szószék, és poros falak fogadnak. Mondja talán va-
laki, ott is lehet imádkozni; hát a régiek, kik barlangokba 
bújtak, s mégis mily buzgók, vallásosak voltak ! stb. Ez 
ellenvetésekre, minden egyéb érvet mellőzve csak anynyit 
mondok, hogy amaz időket nem lehet összehasonlítani a mos-
taniakkal, s ma az izlés sokkal fejlettebb, mint ezelőtt 
csak egy két évtizeddel is volt. 

Szükségesnek látnám azért, s ha másképen nem le-
hetne, egyházi (elsőség által rendeltetném el, hogy 
minden egyházközség, tepmlomának környékét ha virágos 
kerttel el nem láthatja, legalább fákkal ültesse be, s tisz-
tán tartsa, belsejét kimeszeltesse. Ahol pedig a község 
tehetősebb, különösen városhelyeken, izlésteljesen kifesten-
dők lennének a templomok. 

A mi az isteni tisztelet módját illeti, itt együttes 
megállapodásra volna szükség ; magam részéről óhajta-
nám, hogy ahol csak lehetséges orgonák állíttassanak 
fel; és városhelyeken minden esetre vegyes (férfiakból 
és nőkből álló) énekkarok. Az isteni tiszteletek kezdődné-
nek egy megható orgona-előjáiékkal ének nélkül, azután 
következnék a gyülekezet szokásos éneke, ennek bevégez-
tével kar, mi közben a lelkész az ur asztalához lépne, 
melynek mindenütt emelvényen kellene állania a szószék 
előtt csinosan körülkerítve, és ott végezné el a könyörgést; 
ezután következnék ismét a kar orgonakisérettel, a kar 
végeztével pár percnyi játék az orgonán, miközben a 
lelkész a szószékre menne egyházi tanítás, szónoklat végett. 
Szónoklat után a gyülekezet együttes éneke közben a 
lelkész ismét az ur asztalához lépne, hol röviden imád-
koznék, a gyülekezettel elmondaná az uri imát, mely 
csak egyszer volna mondandó, s megáldaná a népet; mind-
ezeknek végeztével következnék a berekesztő ének orgona-
utójátékkal, mely mindaddig tartana, mig a legutolsó 
hallgató is kivonul a templomból. 

Mintha előre hallanám minden oldalról az ellenveté-
seket: „Kivihetetlen" ! „Ábrándozik"! Én azonban mindent 
igyekszem megfontolni, mielőtt valamit papírra vetnék. 
Tudom az okát, miért teszem, s tudom, hogy vannak ál-
lamok, hol ez ige már testet öltött magára. Svájcban 
alig van hitközség, hol két-három énekkar ne volna 
Igen nagy szükség volna erre mi nálunk is. Tudjuk, hogy 
a miveltebb osztály egy része mennyire közönyös, el-
hiteti magával, hogy ő mind tudja azt, mit a pap papol, 
s ha buzgólkodni akar, megy oda, ahol szép éneket s 
szép zenét hall. Ismerek protestáns urat, nem kérdés hol, 
ki többször megy a katbolikue templomba, nem predika-
tiót, hanem zenét hallgatni. A művészet az, melylyel 
megnyernők a közönséget templomainknak, hogy az-
tán megkedveltethetnők a félrevezetett közönséget jó-
zan hitünk s erkölcsi életünk tisztázott elveivel. 

Lehet, hogy csalódom; de én teljesen hiszem, hogy 
ez által sokat emelnénk a vallásos buzgót-ágon, mely nap-
jainkban észrevehetőleg hanyatlik, melegebb érdeklődóst 
keltenénk fel templomaink iránt, hol mégis csak lehet 
egyszer vagy máskor egypár életrevaló eszmét hallani, 
sokszor még irányadót is, s ezek által nagyobb befő 
lyást szerezhetnénk az erkölcs tisztítására, s a megtisz-
tított erkölcsi élet emelésére, élesztősére nézve. 

Ezért jegyeztem meg cikkem elején, hogy ama vi-
tákban, melyekben megtámadtatánk, a kérdésnek ez a 
szerintem lényeges oldala bevilágitatlanul maradt, melytől 
pedig én sokat várok. 



Egyébiránt én fölvetettem az eszmét, lehet, sőt több 
mint bizonyos, hogy mások helyesebbet s talán el-
fogadhatóbbat tudnak. Ám lépjenek fel, cáfoljanak meg, 
mondjanak jobbat, s én örömest fogadom el azt; de én 
ugy látom, hogy minden áron kell tennünk e tekintetben 
valamit. 

L u k á c s Ö d ö n , 
ref. lelkész. 

ISKOLAÜGY. 
Iskolai értesítők. 

4) A k é smárk i CY. egyházker . lyccum ér tes i t -
Yénye. Szerkesztette Solcz Frigyes, igazgató-tanár. Tar-
talmából a következőket emeljük ki. A tanári karban a 
mult év folytán az a változás történt, hogy a lemondott 
Bosságh János helyét Grósz Ernő algymnasiumi tanár, ez 
utóbbiét pedig Raisz Kornél lőcsei reáltanodai helyettes 
tanár foglalta el. Valamint tavaly Kisfaludy évszázados 
születésnapját, ugy a mult évben Csokonaiét megülte az 
intézet. Nem magyar ajkú vidékeken lévő iskoláink eífóle 
ünnepélyek tartása által igen sokat tehetnek a növen-
dékek hazafiasságának fejlesztésére, melyre ha valahol, 
ugy nálunk bizonyosan nagy szükség van. Elismerést ér-
demel a késmárki derék tanári kar, hogy ezt belátva, 
egy-egy jelesünk születési, halálozási évfordulóját csaknem 
minden évben megünnepli. A tanári kar a lefolyt évben 
9 rendes-, 1 helyettes tanárból ós 2 vallástanitóból állt. 
EgyiK tagja, Dlhányi József, 5 hó múlva üli meg tanári 
működésének 50-dik évfordulóját. A beirt tanulók száma 
317 volt (tavaly 304), ezek közül anyanyelvre nézve 141 
magyar, 152 német, 24 tó t ; vallásra nézve 147 ág. h., 
100 helv. h., 35 r. katb., 1 gör. kel., 34 zsidó, év köz-
ben kilépett 5. Ifjúsági egyletek: a magyar ós német 
önképző, s a műéneket és zenét gyakorló társaság. A 
könyvtár áll 20491 kötetből. A természettani szertárban 
van 238, a természetgyüjteményben 7098 darab. Az alum-
neum jótéteményét 72 ifjú élvezte; a convictusban 
140 -en nyertek élelmezést. A szorgalomdiják száma 11 
volt, s ezeknek fejében kiosztatott 652 frt. Az 1865-ben 
létrejött alapitvány 1873. végéig 6108 frt 817* krra 
szaporodott, melyből 200 frt kiosztatot' s ugyanannyi a 
tőkéhez lett csatolva. Érettségi vizsgára a mult évben 
32-en jelentkeztek, kik közül 2 önkényt visszalépett, 1 
pedig megbukott. 

5) A csurgói ref. gymnasium értesitvénye. 
Kibocsátotta Bosznai István, igazgató. Ez értesitvény sze-
rint a csurgói gymnasiumban a lefolyt tanévben 6 ren-
des tanár, 2 vallástanitó és 1 énektanár működött. A 
taneszközök kiegészittettek, amennyiben az 5806 kötetből 
álló s a mult évben 86 kötettel gyarapodott könyvtáron 
kivül a természettan tanitábához 50 eszköz, valamint a 
természetrajz tanításához számos ásvány-, állattani színe-
zett fali ábra stb. szereztetett. A jótétemények és ösztön-

dijak összegezve az értesítőben nincsenek, nekünk pedig 
nincs időnk a szerkesztő malasztását pótolni s összegezni 
azt, amit neki kellett volna. A tápintézetben 64 növen-
dék nyert élelmezést; az ezek által befizetett tagsági dij 
4130 frtra rúgott. A tanulók száma az év végén 118 
volt (tavaly 100), kik közül helv. h. 61, ág. h. 3, r. kath. 
39, zsidó 35, nemzetiségre nézve mindnyájan magyarok. 

6) A pesti ev. főgymnasium értesitöjében most 
is van egy tudományos értekezés, cime: „A tudat keletkezése 
az emberben," szerzője Bőhm Károly. Lapunk mult évi 
folyamából ismerhetik olvasóink nézetünket az iskolai tu-
dósitványokban közlött értekezésekre vonatkozólag s igy ta-
lán nem szükséges bővebb indokolással élnünk, ha azt 
állítjuk, hogy Bőhm ur különben jeles cikkének a tudósit-
ványban épenséggel nincsen helye. Ami magát az iskolai 
jelentést illeti, ez jobb ugyan a mult évinél annyiban, 
amennyiben a tanulók száma legalább vallás szerint 
összegezve van benne, de a tanszerek rovata most is tel-
jesen hasznavehetlen. Hogy a könyvtár, a természettani és 
természetrajzi gyűjtemények gyarapodtak, azt látjuk, de 
hogy mennyivel gyarapodtak, azt — hacsak magunk 
utána nem számítunk, ami nem csekély fáradságunkba 
kerülne — az értesítőből meg nem tudhatjuk. A kiosz-
tott ösztöndijak száma és összege szintén nincs kimutatva. 
A tanári karban a mult év folytán többféle változás tör-
tént. A Szénássy Sándor halála és Dr. Heinrich Gusztáv, 
Dénes Ferenc, Jónás János ós Schleining Vilmos tanárok 
eltávozása által megüresült tanszékekre Berec Antal, Bőhm 
Károly, Frőhlich Róbert Lehr Albert választattak meg 
rendes tanárokul s S?oboda István helyettes tanárul. Az 
elhunyt Dorner József helyettesítésével pedig Dr. Szmik 
Gyula bízatott meg. A tanári kar 9 rendes-, 3 helyettes-
és 3 melléktanárból állt. A tanulók száma 322 volt, kik 
közül rendes 287, magántanuló 35, fizető 304, tandíj-
mentes 18, ösztöndíjas 5 ; vallás szerint ág. h. 95, helv. 
h. 14, r. kath. 35, gör. kel. 4, zsidó 174. Ifjúsági egy-
let volt 3. Az 1872/a -ik évi érettségi vizsgára 18-an jelent-
keztek s ezek közül 17 érettnek nyilváníttatott, 1 a vizs-
gára nem bocsáttatott. Ennyit böngészhettünk ki a jókora 
terjedelmű értesítőből. Elvárjuk a pesti ág. h. gymnasium 
derék tanári karától, hogy jövőre tekintetbe veszi figyel-
meztetéseinket s jobb és hasznavehetőbb jelentéssel ör-
vendeztet meg bennünket. 

7) A rimaszombati egyesült prot. gymnasium 
értesitője. Közli Polnisch János, igazgató. A rimaszom-
bati gymnasium igazgatósága sem vette figyelembe mult 
évi értesítőjére tett megjegyzéseinket. A könyvtárról ós 
museumról szóló kimutatás most is ép oly hiányos, mint 
tavaly volt, amennyiben csak annyit tudtunk meg e ki-
mutatásból, hogy a könyvtár vétel utján 29, ajándék ut-
ján 17 kötettel gyarapodott. A tanulók létszáma pedig 
az idén sincs nemzetiség vagy anyanyelv szerint kimutatva, 
dacára annak, hogy e hiány pótlására is felkértük a 
mult alkalommal az igazgatóságot. Kifogásunk van ezen-
kívül az értesitvény oekonomiája ellen is, mely rendszer-



telensége által kitűnik a többi értesitvónyek közül. Ami 
már most az értesitő fontosabb adatait illeti, ezek a ma-
guk összevisszaságukban a következők. A gymnasium 
építkezési alapjára jun. 2-ikáig 1368 frt. 93 kr. folyt be, 
melyhez járul a rimaszombati takarékpénztár 487 frtnyi 
adománya s két adomány természetben. Az ösztöndijakra 
vonatkozó jelentés hasznavehetlen. Ifjúsági egylet mind-
össze egy volt: az önképzőkör. A tápintézetben 43 ta-
nuló nyert ellátást. A tanárok száma 8 volt. A tanulók 
száma 194, vallás szerint ág. h. 63, helv. h. 71, r. kath. 
34, zsidó 26. 

A pápai ref. főiskola köréből. 
P á p a , 1874. aug. 2. Valamely eseményt érdeke-

sebbé vélnek sokan tehetni az által, ha emlegetik, hogy 
történt valami, de magát az eseményt elhallgatják : Annyi 
igaz, hogy a kíváncsiságot igy fokozhatjuk. 

Ka tudnám, hogy rejtegetése és leplezgetése annak, 
ami a napokban a ref. főiskolában történt, az ügy iránt 
meleg részvétet, kitűnő érdekeltséget és óhajtott eredményt 
kivivó buzgalmat kel t : meg nem irnám az eseményt, 
hanem csak azt, hogy történt valami, és azt majd meg 
lehet tudni a legközelebb tartandó egyházkerületi gyűlésen. 

Én azonban azt tartom, hogy ami magában véve elég 
fontos, nem szükség annak értékét titkolódzással emelni 
akarni. Elő vele nyiltan, világosan, minél hamarább. Hadd 
tudja mindenki, s örüljön neki, vagy töprenkedjék rajta. 

A mult juliushó 26-dikára összehívta városunkba 
Pap Gábor superintendens ur azon bizottságot, mely a 
legközelebb mult egyházkerületi gyűlésen abból a célból 
neveztetett ki, hogy a pápai főiskola jogakadómiájának 
létkérdése fölött tanácskozzék. 

A bizottság megjelent tagjai a főiskola nagytermé-
ben összegyülekezvén, több, az ügy iránt érdekeltséget 
tanusitók jelenléte és feszült várakozása közben a supe-
rintendens ur higgadt, beható tanácskozásra felkérő sza-
vaival előadván az összejövetel célját, a tanácskozmányt 
megnyitottnak nyilvánitá. 

Halkan, egyenként emelkedtek fel helyükből a bi-
zottsági tagok, s nyomósabbnál nyomósabb érvek elősorolá-
sával hangsúlyozta mindegyik, hogy jogakadémiáink kérdése 
a magyar protestantismusnak életkérdése, összetügg ez szo-
rosan gymnasiumaink életével, összefügg az evangyéliomi 
egyház jövendő életével, minthogy jogakadémiáink elestével 
megszűnik a magyar protestáns laikus papság egyik élet-
adó lelke, és éltető eleme a magyar evangyéliomi egyháznak. 

Óhajtottam volna, hogy sokan, igen sokan lássák, 
mint sugárzott az örömtől a kedvelt főpásztor arca, 
midőn, mint a bizottság egyhangú véleményét, e 
szavakat mondá: tehát melegen ajánlja a bizottság a ft. 
egyházkerületi gyűlésnek, hogy jogakadémiáját fenntartsa. 

Egyúttal felölvastatá a miniszteri legujabb rendeletet, 
mely szerint a főiskola jogakadémiája a jövő tanévben 
még előbbi szervezetében maradhat. 

Másnap, julius 27-én, az érettségi szóbeli vizsga 
kezdődött, és superiutendensi elnöklet alatt négy napon 
át tartott. 

Alig hittem szemeimnek, midőn a főiskola fekete 
tábláján olvasám, hogy az érettségi vizsga is, épen ugy, 
mint a birói vizsga, nyilvános, ós örül az érettségi vizsgái 
bizottság, ha minél számosabban jelennek meg az ügyba-
rátok a vizsgán. Alig hittem, valósággal, szemeimnek. 
Mert eddig nálunk az érettségi vizsga zárt ajtóknál tar-
tatott, s kétségtelen, miszerint a nyilvánosságot tisztelő 
és becsülő püspök urnák érdeme az, hogy megnyílott a 
publikum előtt az érettségi vizsga termének ajtaja. Kedves 
előjele ez bizonyosan a főiskola bekövetkező szükséges 
reformjának. 

Az érettségi vizsga menete komoly és ünnepélyes 
volt. A főpásztor jelenléte és a nyilvánosság reá jóltevő er-
kölcsi befolyást gyakorolt. Ez talán az oka, hogy 38 inegvizs-
gáltegyón közül 4 megbukott, egy közülök két hóra, három 
pedig félévre vettetvén vissza. Meg kell adni az érettségi 
vizsgának azt a jelentőséget, melyet azon föltét követel, 
hogy az, aki érettségi bizonyítványt nyer, valósággal érett, 
ós meg fogjuk látni, hogy a szakpálya növendékei díszére 
válnak a főiskolának, üdvére egy időben az egyháznak és 
hazának. 

Az érettségi vizsga bevégzése után egy napot szen-
telt még a figyelmét legkisebbre is kiterjesztő lelkes fő-
pásztor a főiskola helyiségei, muzeumai, könyvtára, érem-
gyüjteménye stb. figyelmes megvizsgálására. Az erős 
figyelem, melyet vizsgálatainál tanúsított; a tekin-
télyt nem kereső finom, és mégis szilárd magatartás min-
den környezői irányában, világosan láttatá, hogy a főpász-
torban oly férfiút nyert a főt. egyházkerület, aki másnak 
kedvéért sem dicsér, sem aláz senkit, és semmit; de tiszta 
Ítélettel fogja fel egy megtekintés után az eleibe adott 
dolgokat, és szelleme azonnal beilleszti azokat a javítan-
dók vagy a megállhatok keretébe. 

Sajnálatát fejezte ki a derék főpásztor a nála tisz-
telgő tanári kar előtt a felett, hogy elhárithatlan akadály 
miatt a közvizsgákon jelen nem lehetett. Hiszszük is, hogy 
nem rajta mult. De hogy az akadály elhárítása után meg-
jelent ; a bizottsági munkát, mely reá bizva volt, elvégezte; 
az érettségi vizsgát saját elnöklete alatt nyilvánossá tette, 
s a főiskola életéről itt helyben magának részletes tudo-
mást szerzett: ez oly jelenség, mely szép remé-
nyekre jogosít. Él a hit lelkünkben, hogy a főt. 
egyházkerület megtalálta benne azt, akit újonnan válasz-
tott püspökében megnyerni óhajtott. 

T i h a n y i . 

Mivel kezdjük a vallás-erkölcsi oktatást a 
népiskolában ? 

Az idő örvendetes jeleihez tartozik, ha általában és 
e lapokban is a nevelészek gyakrabban foglalkoznak 
azon kérdés megfejtésével, miképen tárgyalandó a vallás-
tanítás a népiskolában? Mert a legújabb időkig épen e 



tárgy felett uralkodó csend nem volt annak a jele, hogy 
e tekintetben minden a maga rendén van, hanem ellen-
kezőleg arra mutatott, miszerint a régivel meg vagyunk 
elégedve s megelégszünk oly tárgyak oktatásával, melyek 
sem a vallás lényegéhez nem tartoznak, sem pedig mód-
szeresen nem tanittatnak. 

Általánosan elfogadott elv, ho;'y már a népiskola első 
éveiben legnagyobb súlyt kell fektetni a vallástanitásra, 
nem csak azért, mert törvényes, kötelezett tantárgy, hanem 
főképen azért, mert az első években a gyermeki kedély 
legfogékonyabb a valláserkölcsi igazságok befogadására. 
Ebből megint okvetlenül az következik, hogy épen ily 
dús siker előteremtése céljából a vallástanitásnál ugy, mint 
a többi tantárgyaknál, szigorúan kövessük a paedagogia 
ós methodika kótségbevonhatlan szabályait. 

Már pedig azt minden nevelő és tanitó tudja, vagy 
legalább mindeniknek tudnia kellene, hogy a népiskolának 
különösen fiatalabb tanítványaival azon módszeres eljárás 
követendő, melynélfogva a l e g k ö z e l e b b f e k v ő é s 
l e g k ö n n y e b b tárgyak előadásával kell kezdenünk és 
azután lépésről-lépésre haladnunk a t á v o l a b b i a k ó s 
n e h e z e b b e k felé. így p. o. nem kezdheti észszerűen a 
tanitó leckéit a kánguruh, a mimosa pudica vagy a Kanári 
szigetek ismertetésével, hanem mindenesetre egy-két házi 
állat, a mindennap látható fa vagy virág, a tanszoba stb 
leírásával. A vallásoktatás eddigi módjának ép az volt a 
főhibája, hogy ezen senkitől meg nem támadható metho-
dikai elv nem csak hogy nem vétetett tekintetbe, hanem 
egészen megfordítva jártak el, azaz nem a közel fek-
vő és könnyű, de a legtávolabbi és a legnehezebb 
tárgyaknál kezdték az oktatást. De még ma is áll, 
mit körülbelől 94 év előtt Salzmann i r t : „Ha vallást 
tanítanak, akkor kiragadják a gyermeket honi viránya-
iból, egész valóságából, és vezetik az Édenbe, felvi-
szik az Ararat hegyére, kivándorolnak a Kanaánba és 
Egyptomba, átutazzák Arabiát, felmásznak a Sinai he-
gyére, átkelnek a Jordánon, meglátogatják Libanont, Zion 
várát, Golgotha hegyét stb.w 

Fel kell hagynunk e hibás methodussal a vallásta-
nítás megkezdésénél, ha azt akarjuk, hogy e tárgyat is oly 
örömest tanulják a gyermekek és ebben is oly előba-
ladásokat mutassanak fel, mint más tárgyban és vissza 
kell térnünk a módszertan érintett elvéhez, miszerint a kö-
zelebb fekvőtől a távolabb fekvőhöz haladjunk előre fok-
ról-fokra. 

Hol vannak már most azon személyek és tárgyak, 
kik s amelyek legközelebb állnak az első gyermeki fel-
fogáshoz és a kikkel s amelyekkel megkezdendő a val-
láserkölcsi oktatás ? A szülői név az első, melyet han-
goztat a gyermek, testvéreivel kezdi játékát, rokonokat és 
szomszédokat tanul ismerni, a tanitó oktatására hallgat, a 
környező természetet szemléli; mindez tehát azon kis vi-
lág, melyben a gyermek él s melynek szük körét még 
tul nem haladja. És azért nem kezdhetjük természetesebben 
sikeresebben s az emiitett módszertani elvnek megfelelőb-
ben a vallásos oktatást, mint oly vallás-erkölcsi igazsá-

gok és kötelességek ismertetésével, melyek a gyermek szel-
lemi láthatárán belől azokra a személyekre ós tárgyakra 
vonatkoznak, a kiket és a melyeket mindennap lát, s 
a kikkel és melyekkel mindennap érintkezik. Kizárandó 
ennélfogva az első vallásoktatásból a bibliai történet, mely 
a gyermek szellemi láthatárát túlhaladja és azért sikerrel 
nem tanítható. A ki pedig mégis bibliai történetekkel 
kezdi a vallásoktatást, az vagy nem tudja, mit kiván a 
paedagogia, vagy ha ismeri annak követeléseit és mégis 
a világteremtéssel, az angyalok jelenéseivel, Kain gyil-
kosságával, a vizözönnel és más ilyféle tárgyakkal kezdi 
vallástanitását, akkor az ilyen nevelőről azt kell fölten-
nünk, hogy nem önálló, nem független, hanem jobb 
meggyőződését idegen tekinteteknek és befolyásoknak ál-
dozza fel. Ja j akkor, ha ilyen tanítóink vannak, mert 
jól mondja Steffens: „Wo d e r G e l e h r t e e i n 
K n e c h t i s t , k a n n k e i n e r f r e i s e i n . " 

Egy másik főelvo a népiskolai tanításnak a n á z -
1 e t i s ég. Helyesen mondja W i e d e m a n n „Der Lehrer 
der Kleinen" cimü könyvében a 119 lapon: A tanítónak 
azon tárgyakat, melyekről tanitni akar, vagy a természet-
ben, ha pedig az lehetetlen, sikerült mintákban és áb-
rákban elő kell mutatnia a tanulóknak, mert igaza van 
Kantnak, midőn azt állítja, hogy nil est in intelleetu quod 
non fuerit antea in sensu. És azért, mennél több érzékek 
tevékenyek a tárgy szemléleténél, annál nagyobb benyo-
mást tesz azon tárgy a gyermekre, annál világosabb lesz 
a gyermek felfogása. Mint a többi népiskolai tantárgyak-
nál, ugy az első vallásoktatásnál is alkalmaznunk kell a 
nézletiség elvét. És ennélfogva ki kell zárnunk minden 
abstiact fogalmat, mely nem tárgyalható nézletileg. Ilyen 
elvont fogalmakkal pedig hol találkoznánk bővebben, mint 
a kátéban, mely ép ezért szintén kizárandó a népiskolai 
első vallás-erkölcsi tanításból. „Jede positive Lehre, wenn 
sie als absolute Auctoritiit festgehalten wird, beengt und 
beschrankt den Menschen," irja D i e s t e r w e g és véle-
ményét kiegészíti D i t t e s „Grundriss der Erziehungs-
und Unterrichtslehre" cimü müvében: „Der Katechismus 
ist nicht geeignet, den Mittelpunkt des religiősen Volks-
schulunterrichtes zu bilden." A vallás-erkölcsi oktatásnál 
is iparkodnunk kell tehát a nézletiség elvének megfelelni. Ez 
pedig akkor fog megtörténni, ha könnyű történetkékben és 
elbeszélésekben mintegy világos képben látja a tanuló azon 
igazságot, melyet meg akarunk vele értetni. A mi a 
többi tantárgyaknál maga a tárgy vagy esetleg a minta 
vagy ábra, ugyanaz, az elsö vallás-oktatásnál a törtó-
netke, mely a gyermeki felfogást tul nem haladja és 
melyben a közlendő valláserkölcsi igazságot a tanuló 
mintegy szemlóletileg látja. 

Ismételve hangsúlyozzuk, hogy a bibliai történeteket 
ki kell zárni az első vallás oktatásból, de másrészről a 
nézletiség elvét tekintve mellőzendőnek véljük a dogmatikai 
és elvont fogalmakat i s ; ehelyett a valláserkölcsi ok-
tatást oly történetekkel és elbeszélésekkel kell szerintünk 
kezdeni, melyekben a gyermek mint tükörben látja azon 
vallás-erkölcsi igazságokat, melyek a szülőkre, gyerme-



kekre, szolgákra, rokonokra, szomszédokra, a környező 
természetre, általában a gyermeki világhoz legközelebb 
álló személyekre és tárgyakra vonatkoznak. Ha ily módon 
kezdjük a vallástanitást, akkor egyrészről megfelelünk a 
paedagogiai tudományok kívánalmainak, másrészről iga-
zán ápoljuk és fejlesztjük a tanuló valláserkölcsi érzetét, 
természetes és hathatós eszközzel irányozzuk akara-
tát arra, a mi jó, szép és örökké igaz. 

Ha a fentebbiekben igyekeztünk világossá tenni, 
mivel k e z d e n d ő a valláserkölcsi oktatás: egyik követ-
kező számban azon kérdésre fogunk megfelelni: mivel 
f o l y t a s s u k a vallás-erkölcsi oktatást a népisko-
lában? 

W e b e r S a m u . 

T Á R C _ A _ _ 

L'Antechrist. 
Par Ernest Renan, mevnbre de Vlnstitut. — M. L. — 
Paris. Michel Levy fréres, editeurs JRue Auber, 3, 

place de Vopéra. 1873. 
(Vége.) 

Renan Pál ap. egyoldalú megítélésében találkozik 
Lagardedal, * ) k i a keresztyénséget bírálva egykép kárhoz-
tatja a katholicismust és protestantismust, állítva, hogy 
köztük és Krisztus között Dincs semmi összekötő kapocs. 
Jézus tana teljesen ki lett alapjából forgatva, s annyira 
elferdittetett, hogy a józan ész kénytelen megvetéssel for-
dulni el tőle. Mindennek oka első sorban az, kiben a 
nagy rész a keresztyénség alapitóját tiszteli — Pál apostol. 
Lagarde Pált az egyház ellenségének, megrontójának, 
hamis prófétának és hívatlannak nevezi. Szerinte Pál „igazi 
utódja Ábrahámnak, áttérése után is farizeus tetőtől 
talpig", zsidóbb mint maga az ős gyülekezet. Ó rontotta 
le a hidat Jézus és követői között, ő hozta be az ó 
szövetséget az egyházba s alapította meg a farizeusi exe-
gesist. Mind Renan, mind Lagarde igazságtalanok a nagy 
apostol iránt. Az elfogulatlan ítélet nem tagadhatja meg 
soha, hogy Pál a keresztyénség első reformátora volt. 
Ember ő is; tökéleteset nem állithatott fel, de megmu-
tatta, hogy az egyházban a korszellem követeléseivel 
párhuzamban a szabadelvű irány, a mult békóit oldozó 
józan újítás jogosult és szükséges, habár átokvihar is a 
jutalom érette. Egy német tudós, Ziegler, visszautasítva az 
apostol ellen emelt vádakat, azt mondja, hogy Pál hatal-
mas igazságszeretetét, erőteljes vallásos jellemét Renan 
nem is képes kellőképen méltányolni. 

Péter iránt szerző sokkal elnézőbb, leveléről ked-
vezően nyilatkozik, kiemelve a benne nyilatkozó egyenes-
séget s egyszerűséget. 

Péter ós Pál végsorsáról emlékezve Renan határo-
zottan védi azon hagyományt, mely szerint e két apostol 

*) Ueber das Verháltn. des Deutsch. Staat. zu Theologie, Kir-
che und Religion. Ein Yersuch Nichttheologen zu orientiren. Von 
iPaul de Lagarde 

Rómában halt meg vértanúi halállal. Hogy Péter mint 
martyr halt meg, azt főkép Ján. 21. r . 18—19. v. nyo-
mán megcáfolhatlanna k tartja, halálának színhelyéül 
pedig sem Antiochia sem Jerusálem, hanem csak Róma 
fogadható el, s ezen feltevést erősen támogatja a Jelen. 
K. 18. r. 20. v., sőt Tacitus is Ann. XV. 44. Péter ke-
resztre veretett s régi állitások szerint neje is vele együtt 
vitetett balálra. 

Renan továbbá mint bebizonyított tényről beszél 
János efezusi s Fülöp hyerapolisi püspökségéről. Jánost 
még több más nevezetes gyülekezetek is elfogadták ve-
zérül s tisztelettel hallgatták mind tanácsát, mind dor-
gálását. Püspöki tisztét szigorú fölénynyel vitte ; nyerae-
ség, végtelen türelmetlenség, kemény, durva nyelvezet a 
máskép gondolkozók iránt, jellemzik őt. A neve alatt birt 
levelek hitelessége több mint kétes, jellemének tanulmá-
nyozása inkább azon nézetre vezet, hogy az evang. és az 
apokyps. írattak általa. 

Figyelmet érdemelnek Renannak ezen állításai Pál 
második római fogságáról, Péter római püspökségéről 
s ottani haláláról, valamint Fülöp s János végsorsáról. 
Föltevései a szigorú kritika előtt meg nem állhatnak. A 
reformatió óta mind kiterjedtebb kutatások nyomán, a 
prot. egyháztörténet írók kimondták az eredményt, mi-
szerint Péter római papsága tarthatatlan, semmi meg-
bízható adat nem támogatja, s csak — mint római utjának 
s halálának csudás színekkel rajzolása is tanúsítja — a 
pápaság által kegyelt legendák körébe tartozik. Fülöp 
hyerapolisi s János efezusi püspökségére vonatkozó állí-
tásokat Keim ós Scholten keményen megostromolva szintén 
a hagyományok regiójába vetették vissza. Renan ezek 
ellen, igaz, ragyogó előadással, de ismét csak hypothesi-
sekkel, teljesen meg nem bizható következtetésekkel vé-
delmezi álláspontját. 

Itt tanúsított ragaszkodása a hagyományokhoz, ösz-
szevetve a „Jézus életében" nyilvánított irányával, tagad-
hatlanul némi fordulást jelez. Ott rideg kritikával bon-
colgatta az írott okmányokat, itt már védelmezi a le-
gendákat. Ott ugy látszók, hogy Rómának a szabad vizs-
gálódásra vetett bilincseit bátran elvetette, itt már az 



érintett s több más helyek azt tanúsítják, hogy ismét füg-
gésben érzi magát a tekintély egyházától. 

A német theologusoktól megtagadja a képességet 
az igazi történetírás terén, s jelen munkája bizonyítja, 
hegy maga is könnyen beleesik azon .hibába, a mely 
miatt azokat elitéli. Midőn a jelzett hagyományos fölte-
véseket védelmezi, nem a szigorú történészt, hanem a 
papismust támogató hagyományok buzgó apologetáját 
kálijuk beszélni. Ismét a romanismus légkörében lélegzik 
s kész annak érdekében megforgatni a fegyvert a törté-
netírás mezején. 

Megdöbbentő a raji, mit szerző Nero császárról tár 
elénk. Nero irodalmi képzettséggel bírt, e mellett 
meglehetősen festett, jártas volt a szobrászatban, költemé-
nyeket is irt. Másrészről azonban romlott izlés s az 
őrültség határáig csapongó szeszély jellemezték. A pusz-
tán irodalmi nevelés által fejlesztett hamis pathos elva-
kítva ragadta egyik őrültségből a másikba. „Nero min-
denekelőtt egy irodalmi romlottság." A rosz irodalom, 
ferde izlés s a morális nevelés hiánya volt az, ami őt 
erkölcsi szörnyeteggé tette. Hibás azonban maga a gyö-
nyörsovár nép is, mely megvárta, sőt követelte, hogy 
uralkodója mulattassa. „Az irodalmi nevelésnek vesze-
delme — mondja Renan, — hogy a dicsőség mértéktelen 
vágyát oltja be, a nélkül, hogy mindig biztositná a ko-
moly morált, mely megállapítja a valódi dicsőség érzékét." 
Ebből aztán Renan azt következteti, hogy „egy nagy fe-
jedelem pártolhatja s kötelessége is pártolni az irodalmat, 
d« maga ne legyen iró. Augustus, XIV. Lajos, mint iro-
dalompártolók kitűnő jelenségek, Nero, Chilperik Lajos 
bajor király carricaturák." 

Nem kutatjuk, mennyiben lehet igaza Renannak, de 
figyelmet érdemel vele szemben Buckle nézete, mely 
szerint ne a trón, hanem a nép szükségérzete emelje az 
irodalmat, miivészetet. Az uralkodói kegy megrontja a 
függetlenséget az irodalomban, terjeszti a hizelgést, szolga-
lelküséget, s káros hatást gyakorol ez által a nemzet Íz-
lésére s jellemére is. Eclatáns például Buckle is épen XIV-
Lajos korára utal. 

Nerohoz visszatérve, tagadhatlan, hogy ő is részes 
Róma felégetésének bűnében. A nagy városban a tűz ki-
gyúlt 64. jul. 19-én s égett kilenc napon át. A borzasztó 
merénylet után egy másik őrületes gondolata támadt a 
zsarnoknak: a vétek súlyát a ker. felekezetre vetni s ül-
dözésével elvonni a figyelmet a tettesek tovább kutatásá-
tól, s egyszersmind gyönyörködni a szenvedők kínjain 
s gyönyörködtetni a népet is. A gyanú megerősítésére elég 
okot nyújtott a keresztyéneknek mind határozottabb idegen-
kedése a pogány szokásoktól, átcsapva a túlzásba is. P« 
o. sok zsidó-ker. vonakodott elfogadni oly pénzt, melyen 
a császár képe vol t ; mások nem mentek át oly kapun, 
melyet pogány mythologiai jelentőségű szobor ékitett. 
Könnyű volt a keresztyéneket az állam ellenségeinek 
declarálni. Nero egész leleményességet fejtett ki az 
összefogott keresztyének kínzásában, s valóságos gyönyör-

rel látogatta a vesztőhelyeket. Az üldözés azonban célté-

vesztettnek bizonyult. Vallási eszmékért felgyúlt lelkese-
dést karhatalommal elfojtani akarni annyi, mint a tüzet 
olajjal oltani. Renan szerint: „Ki azt képzeli, hogy val-
lási vagy társadalmi mozgalmat kényszereszközökkel meg-
akadályozhat, csak azt bizonyítja, hogy az emberi szivet 
épenséggel nem ismeri." A kegyetlen üldözés s „Nero 
orgiája lett a nagy vérkeresztség, mely Rómát a martyrok 
városává avatá, hogy a ker.-ség történetében kitűnő sze-
repet játszék s legyen egy második szent város." 150 év-
vel később írja Tertullian: „Igen, mi büszkék vagyunk 
arra, hogy törvényen kivül helyezésünket egy ily ember 
szentesité. Ha az ember jól meg tanulja ismerni, belátja, 
hogy a mit Nero kárhoztatott, az nem lehet más, mint 
igen nagy jó." 

Különben Nero szeszélyei mellett is az alsóbb osz-
tályokban nagy népszerűséggel birt. Halála nehezen talált 
hitelre, ellenkezőleg, terjedt a vélemény, hogy csak meg-
sebesült, s menekült és majdan visszatér. A keresztyé-
nek, elképzelhető, mennyire megdöbbentek e hir fölött, mely 
újra föllépését jóslá. S miután már az előbbi forrongások 
alatt felmerült a nézet, hogy Jézus megjelenését mege-
lőzendi az Antikrisztus uralma, s miután minden szenve-
dés okát a hivek Néróban keresték : most csak erősbült 
a hit, hogy ő lesz az Antikrisztus, ki eljövend újra megost-
romolni az egyházat. 

A keresztyének rajongó képzeletének ujabb meg 
ujabb táplálékot nyujtának a szaporodó vészjelenségek 
birodalomczerte. 59 óta alig mult év nagyobb csapások 
nélkül. 65-ben iszonyú dögvész dult. Nero után éledt a 
belviszály, s ehez járult két évi éhség. Iszonyú zivatarok, 
földrengések jelentkeztek, mindenfelé csudákról, visiókról 
beszéltek. Az ily viszonyok igen érthetőleg nagyon kedve-
zők voltak as apokalypsis megjelenésére. 

A X. és XI. fejezetben mesteri kézzel rajzolja 
Renan a zsidó forradalmat. Szerinte a prófétai elem tul-
nyomósága szülte meg a zsidó népben a magasb hivatottság 
érzetét, ezzel együtt az önhittséget, mely őt gyülölségtel-
jes ellentétbe állította a többi nemzetekkel. Midőn a messiási 
eszmék megérlelésére szentelte magát, elfogadta sorsát, mely 
szerint mint nemzet elvesztette életképességét, mert két 
ellentétes végzetet nem lehet egyesíteni. Renan a választott 
népet jellemezve, kiemeli a zsidó jelleméhen levő szélső-
ségeket. A zsidó nép tartá keblében a jónak és rosznak 
végleteit, párttusáját. „Semmi sem hasonlít a zsidó rosza-
sághoz, s másrészről mégis ép a zsidó nép hozta elő 
kebléből a jónak, az áldozatnak ideálját. A legjobb em-
berek zsidók voltak, a legroszabbak szintén zsidók." 

A zsidóság bár több pártra szakadva, s csak a közös 
ellenség elleni gyűlölet által volt összetartva, fékezhetlen 
fanatismussal készült élet-halálharcra a hatalmas Róma 
ellen. A harcnak eredménye, mint előre látható volt, a 
végleges nemzeti bukás lőn. 

Nero megöletése után nem sokára Ázsiában is el-
terjedt azon nézet, hogy a zsarnok meggyógyíttatván a 
daemonoktól, nem sokára ismét megkezdi ördögi munká-
ját. Nem halt meg, nem is halhatott meg oly titokban*; 
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az isten nagyobbszerü kínszenvedésre fogja őt odaállitni 
a világ elé. Ezen bit volt a jelenések könyvének 
szülője. 

Renan helyesen jegyzi meg, hogy az apokalypsishez 
az utegyengetést már Ezechielnél kell keresnünk. Az ez 
által megkezdett irányt folytatták mások s főkép Zacha-
riás, ugy hogy egészen a visió lett a prófétai előadási 
mód; s Dánielnél ez'elérte tetőpontját. Most, mikor a vallás1 

elem oly zajló mozgásba jött, Nero uralma s dühöngése, 
Jerusalem megszállása, szükségkép maga után vonta az 
apokalyptikai tiltakozást. 

A könyv irója János apostol, vagy más vele hasonnevű 
egyén, ki az ö beleegyeztével adta ki müvét. E feltevést Renan 
szerint igazolja azon tény, hogy a könyv elterjedésekor 
János ap. még élt, s nem tiltakozott ellene. Az iszony 
Rómától gyanittatja, hogy maga az apostol volt, ki felte-
hetőleg megfordult Rómában is s látta az első üldöz-
tetést. 

Magáról az apokalypsisről a XV., XYI. s XVII. 
fejezetben hosszasabban s valóban megragadóau értekezik 
Renan. Értelmezései, midőn az allegoriai képek alatt rejlő 
valóságokat keresi, előadását igen érdekessé teszik. 

A Jelen. Könyvében szerző felhivatik levélírásra négy 
ázsiai gyülekezet angyalához. A zsidók felfogásában, fél 
gnost. és cabalista nézet szerint, mely e korban uralko-
dott, minden személynek, fogalomnak meg volt a maga 
angyala. Volt a halálnak, fájdalomnak, az egyes nemze-
teknek, igy volt a keresztyén gyülekezeteknek is . A 
látnók által rajzolt sárkány a római birodalom, a szülő 
nő Izrael egyháza, a szülött Krisztus. A tengerből jövő 
szörny szintén Róma. A tiz koronás szaru a tiz provincia, 
melyeknek proconsulai valódi királyok. A hét fej a Cae-
sartól Galbáig uralkodott fejedelmek jelképe. A név a 
főkön Augustus; a megsebzett fő, melynek sebe meg-
gyógyul, Nero; a hamis próféta az ál-Nero (?); a kéjhölgy 
ismét Róma, ki a világott megrontot.a sat. 

A könyv Jerusalemre uj fényt, Rómára vészt jósolt. 
Jerusalem bukásával s a római birodalom megszilárdul-
tával azonban kezdtek hiányai előtűnni; az állam kibe ~ 
külése az egyházzal a 4. században már nagyon kom-
promittálta, Rómát illető, vésztjósló fenyegetései értelem-
vesztettek lőnek. A görög-latin tudósok, kik már nem 
ktilönzék el az egyház jövőjét az államétól, nem tekint-
hettek inspiráltnak oly könyvet, melynek tendentiája a 
Róma elleni gyűlölet terjesztése. Igen sokan apokryphnek 
tartották; a megszokás azonban mégis biztosította helyét 
a canonban, 

Az apokal. korunkban nyerte el a józan exegesis 
folytán megillető helyét. Ez „egy tekintetben a profetia 

' pecsétje, Izrael végszava." A vallási visiók következménye 
és koronája. írója, az utolsó nagy próféta. A látnók sze-
rint a római birodalom közel végét Krisztus uralma 
követi. Székhelye Jerusalem leend s tart ezer évig. Ennek 
leteltével uira kezdődik a sátán uralkodása, melyet végül 
az isten megsemmisít, s aztán jön a második újra támadás 

A zsoltár egy helyével— 90. zs. 4. v. — összevetve, a 
könyv uj combinatiót szült. A világ ugyanis a teremtés 
napjai szerint 6 ezer évig tart, ekkor következik az ur 
napja s tart ezer évig. 

Különben a könyv az életet tulszigorun itéli meg s 
részben érthetővé teszi a keresztyénekre adott elnevezést: 
„ódium generis humani." (Tacit. Ann. XV. 44.) Az egész 
munka a végetlen zsidó büszkeség bü kinyomata. E sze-
rint a különbség zsidó s pogányok között tart még az 
örökkévalóságban is, s a Messiás csak zsidó Messiás marad. 

A két utolsó, a XIX. és XX. fejezetben szerző 
Jerusalem bevételét s bukásának következményeit adja 
elő. Érdekfeszítő olvasmány mindvégig. Döbbentő képek-
ben mutatja elénk a földrevert büszke nép kétségbe-
esett harcát, a szent város elszánt védelmét, másfelől 
a római viszonyokat, Vespasian s Titus jellemrajzát. 
Őszinte részvétet érzünk Dávid városa s népe iránt a 
vészteljes napokban. Végzete tág tért nyit a komoly el-
mélkedésnek. 

Túlzott conservativ iránya sok tévedésre ragadta, 
meg is bűnhődött iszonyúan érte ; de másrészt ennek 
kebléből származtak ama magasztos vallási eszmék, me-
lyek újjáteremtő erővel hatották át az emberiséget, s 
ezért a történet tiszteletet követel számára a világtól. 

Renan szerint tragikus sorsát ép az általános ér 
dekü eszmék iránt tanúsított rajongó lelkesedése idézte 
elő. A népek csak e kettő közt választhatnak : „vagy an-
nak hosszú, csendes, homályos végzetét, ki csak önma-
gáért él, vagy annak zavart, viharos pályáját, ki az em-
beriségért él." A nép, mely vallási és társadalmi kérdése-
ket érlel és fejteget, mint nemzet majdnem mindig 
gyenge. Az eszmék világa és földi nagy hatalom nem lehetnek 
együttesen egy népnek céljai. A melyik az elsőért hevül, 
a másikat feláldozza. Igy volt ez Júdeában, Görögországban, 
Itáliában s lehet igy lesz Franciaországban is. „A forra-
dalom és a messianismus rombolta le a zsidónép nem-
zeti létét, de ép a forradalom és messianismus volt hi-
vatása e népnek, mi által befolyást gyakorolt a civilisatió 
egyetemes munkájára." „Nem csalódunk már — folytatja 
Renan — midőn igy szólunk Franciaországhoz: Hagyj 
fel a forradalommal vagy elvesztél!" —„de ha a jövő azon 
eszmék egyikéé, melyek a nép keblében homályosan for-
ronganak, ugy be fog bizonyulni, hogy Franciaország 
számára megjön az igazságos megtorlás az által, mi 1870 
és 71-ben gyöngeségét és nyomorát okozta." 

Általában Renan ezen müvében keresve keresi az alkal-
mat, hogy hazáját kiemelhesse, s nemzetének nagyságát, sza-
badság-szeretetét a múltban is dicsőíthesse. Feljebb már 
Nero környezetéről szólva büszkén mutat a gallokra, kik az 
aquitaniai Vindex vezérlete alatt a gyáva zsarnokságot tovább 
nem türheték, s ellene támadtak; „mig a német katonák 
gyűlölve a republikánusokat, mint hűségi elveik rabszol-
gái, Nero s más császároknál is a jő svájciak és testőrök 
szerepót játszták." Galliából jön az, mi a rosz császárokat 
megbuktatja, s reformokat követel. Végül szerinte Ju-



deát is a gallok hódították meg, mert Vespasian és 
Titus gall származásúak voltak. „Egy hadvezér a mi 
törzsünkből s vérünkből, egy oly férfiú, mint mi, azon 
légióknak élén, melyeknek névjegyzékét ha olvashatnék, so-
kat föllelhetnénk őseink közül, — döntötte meg a semitis-
mus erődjét s készítette a theokratiának, a civilisatió e 
rettenetes ellenségének a legnagyobb vereséget. 

Júdea lázadását Renan ama lázrohamhoz hasonlítja, 
mely Franciaországot a forradalom idején és Párist 1871-ben 
megragadá. Mindenik esetben, „isteni betegség" volt,mely-
ben egy nép, mely egészen az emberiség szolgálatára szen-
telte, magát merész idealismusáért meglakolt. 

„És ha a zsidó tulbuzgók kevéssel a végveszély 
előtt Jerusálemben látták a világ közepét, ez teljesen 
hasonló azon körülményhez, mely szerint Páris is, dacára 
az ellenséges megszállásnak s az éhségnek, még mindig 
fentartá az igényt, hogy a világ benne van, érte munkál 
és vele szenved." 

Mig fentebb a legendák buzgó védelmezőjét láttuk 
Renanban, itt előadásában a tendentiosus francia irót, a 
dicsvágyó nemzet egy követelő fiát halljuk beszélni, s 
ismét csak a történelmi objectivitás rovására. Szinte bá-
mulja az ember, hogy egy mély tudományu, komoly fér-
fiú nem látja be, hogy ily tendentiosus reflexiókkal, — 
melyeknek ép ott van legkevésbé helyük, hol másokat 
ró meg az objectivitás megsértéséérté — mily kétes szín-
ben állítja elő saját tárgyilagosságát. Menynyire el-
lenkezik a józan Ízléssel, hogy mig másnak leckét 
ad a történetírás szabályaiból s megvárja, hogy minden 
keresett tendentia nélkül, csak az események láncolatát 
adja elő hiven, addig maga egyháztört. munkában is, 
hazája számára a jövőtől megtorlást vár, s az emberiség 
boldogitását, mint önnemzetének különös feladatát akarja 
felmutatni. Igenis átérzik reflexióin a nemzeti büszke-
ség s a leplezett boszuérzet. Látszik, hogy műve az 
1870. és 71-diki vészteljes napok emlékének hatása alatt 
készült. Fáj neki a nemzeti megaláztatás, s másrészről e 
veszedelemre is ugy mutat büszkén, mint az emberiség 
közös érdekeiért, a nagy eszmékért táplált lelkesedés 
önemésztő belforrongás eredményére, s számit még a 
megtorlás napjaira. 

Eltekintve azonban e hibáktól, Renan jelen müve 
minden esetre kitűnő jelenségaz egyháztörténeti irodalom 
terén. Roppant olvasottságról, a kor és viszonyainak hü 
ismeretéről tanúskodik. Otthonos szerző az uj szövetség 
irataiban, az egyházi atyák munkái s a pogány irók 
müveiben. Éles, átható ószszel oszlatja az egyes helyekre 
nehezülő homályt, szigorú logikával keresi a lélektani 
szoros összefüggést a nevezetes tények, ok és okozatok 
között. A következtetésekben oly ügyes, hogy világos 
adatokat nélkülöző hypothesiseihez is mintegy oda édes-
geti a helyeslést. Ment továbbá munkája a német theo-
logusok gyakran tulmély, homályos okoskodásától. Vonzó 
rajzok, ragyogó irály, az érdekesség folytonos emelkedóse 
kisérik nála az olvasót kezdettől végig. Bárki olvassa, be 

fogja vallani, hogy e munkából sokat lehet tanulni, s va-
lóban az megérdemelné, hogy nyelvünkre is lefordittassék. 

G y u r á t z F. 

B E L F Ö L D . 

A hódmezővásárhelyi ref. lyeeuni másfélszázados 
jubileuma. 

Az Alföld eme nagy városa, melynek közmondásos 
csöndjét f. hó 2-án ünnepi zaj verte föl, gazdagságáról 
országszerte ismeretes. Beszélik, hogy egy paraszt jobbágy 
az utolsó török háborúkor II. Józsefnek egy szavára 
30.000 forintot húzott ki a ládafiából; tény, hogy a vá-
rosnak 14 négyszög mértföldnyi roppant határa vnn. De 
ujabb időben, a mai megváltozott világban, ez maga nem 
érdem, mint volt századokon át, — napjainkban nem csu-
pán a termékeny sík, mely dönti az életet, hanem az em-
beri ész, mely józanon használni tudja, mely eleget tesz 
magasabb kívánalmaknak, — az dönti el a közerő súlyát. 
Nagy megnyugtatásunkra szolgál, hogy a tejjel-mézzel 
folyó Kanaán e városa igyekszik is eleget tenni arra 
nézve, hogy létezése az egész ország közjavával legyen 
összefüggésften. Az az ünnepély, melyre az ország min-
den részéből gyülekeztünk öszsze : mástélszázados főgymna-
siumi jubileum, hirdetője másfélszáz éves csöndes, de ál-
dásos munkálkodásnak. 

Az ünnepély a hatósági küldöttek és a vidéki 
vendégek fogadtatásával kezdődött reggeli 1/29 órakor. 
Ott láttuk az egyházi részről a szereplőkön kivül Hajnal 
Ábelt, Kiss Áront, Nagy Istvánt, Pap Gábort, Osválh 
Imrét, Szalay szentesi lelkészt, Szőllősy Antalt, Filó 
Lajost, Tóth Sámuelt, Garzó Gyulát, Ecsedy gyulavári, 
Tatár szeghalmi, Szegedy békési lelkészeket és még számos 
kitűnőséget. Világi részről Dáni Ferenc a város főispánja, 
Rónay Lajos Csongrádmegye főispánja, a magyar tud. 
akadémia részéről Ballagi Mór rendes tag, továbbá 
Balogh képviselő, Nagy Sámuel törvényszéki elnök s még 
egynehány érdeklődő ur volt jelen. 

Kilenckor az u. n. Uj templomba vonult a menet, 
hol a XC. zsoltár 1. verse eléneklése után Révész Bálint 
püspök ur mondott egy ^ hatásos imát. Az üdvözlő 
és megnyitó beszédet Miklovicz Bálint helybeli lelkész ur 
tartotta, fölemlítvén benne, hogy Vásárhelynek mennyire 
a maga erején kellett istápolni ily hosszú idő alatt tanin-
tézetét. Ki tudja, — kérdezé — a mostani ünnepély, mely 
150 esztendőnek zárkövét képezi intézetünk életében, nem 
lesz-e egyszersmind zárünnepély ? Ki tudja, az idők meg-
sokasodott kívánalmához képest, lesz- e annyi életképesség 
intézetünkben, a fentartó testületek vagy egyénekben, hogy 
az iskola továbbra is fennmaradjon ? Nagyon helyén volt a 
kérdés, s helyes reá a felelet, hogy továbbra is fennma-
radhat ez intézet, csak bizzunk az Istenben, és bizzunk 
abban, hogy az önerő ós elhatározás éltető ós gyakran 
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kimeríthetetlennek látszó forrása nem apad ki az idők 
végéig. Alig végezte be Miklovicz lelkész ur beszédét, 
midőn Mosonyi zenéjére alkalmazott karének zendült föl, 
előadva a főiskolai chorus által, mely után Futó Mihály 
igazgató-tanár tartotta fölötte érdekes felolvasását a fő-
gymnasium történetéről. 

Protestáns egyház és iskola egykorúak, s igy e vá-
rosban is már annak reformatora, Szegedi Kis István két-
ségkívül alapított az egyház mellé iskolát, mely azonban 
csak 1724-ben lett clyan algymnasium-féle intézetté. Azóta 
sok viszontagságon menve keresztül, szakadatlanul fönnáll 
s már 1864-ben annyira vitte, hogy elsö érettségi vizs-
gáját is megtarthatta. A hely rövidsége nem engedi meg, 
hogy e jeles fölolvasásból egyebet is kiemeljünk. Megem-
lítve még Lechner László tanár alkalmi költeményeit, át 
mehetünk az ünnepély fénypontjára, Szeremlei Samu zár-
beszédére. Sajnos, hogy közbejött családi gyász nem en-
gedte, hogy a szerző mondhassa el, de igy is, Paprika 
Imre s.-l. ur által erőteljes hangon olvastatván föl, a 
kitűnő akustikáju templomban élvezettel hallgathattuk az 
eszmedús beszédet. 

Nem a szokott modorú, elcsépelt frázisokkal zsúfolt 
beszéd volt ez, hanem mindig az igazi nyomon járva, 
nagyban kimagaslott tiszta stylusa s főleg őszintesége 
által. Az isteni gondviselés müvét látjuk abban, — mon-
dotta — hogy egyfelől nagyszerű intézmények silányulnak 
el, mig másfelől jelentéktelen kezdeményezések, derék vál-
lalatokká növiu ki magokat. A mult, mely a vásárhelyi 
iskola történetéből felénk szól, tagadhatatlanul szerény. 
Kifejlett köztünk feltűnőbb jelenségek nélkül, átélt más-
félszázadot anélkül, hogy távolabbi helyeken, ugyszólva 
észrevétetett volna. De épen e zajtalan, e természetes fej-
lődés mutatja, hogy folytonosan működő okoknak kellett 
itt lótezniök, melyek létrehozhatták és fönn is tarthatták 
ezt az iskolát. Ami intézetünket magából szülte, az a pro-
testantismus volt, melyben két főeszme, az igazság és 
szabadság nyert kifejezést, s minthogy e kettő a korlá-
tokat kevéssé tűri, reá nézve világi önérdek csak alig-
alig létezett. Innen van, hogy iskoláinknak is sokkal több 
hasznát vették egyesek, községek, a nép és az ország, 
mint maga a tulajdonképeni prot. egyház. Az ilyetén ér-
vényre emelkedett közszellemnek köszönhetjük, hogy a 
nép ma sokkal többet tud, mint hajdanában. Elég szük-
látkörüség, hogy ma is nem ritkán halljuk fölvetni a kér-
dést, hogy hát mi hasznát veszszük az értelmi világosság-
nak, melyet az iskolák terjesztenek ? boldogabbak va-
gyunk-e azért, mert többet tudunk, mint elődeink ? 
Szeremlei ur egy kitűnő iróval felel erre : „A gondolko-
dás mindenekelőtt emberré képez, hogy mint ilyen bol-
dog-e ? az rajta áll. Majd az alföldi nagy magyar váro-
sok föladatát fejtegette. Előadta, hogy ezek nem csupán 
arra hivatvák, hogy évről-évre learassák termésüket, ha-
nem tartoznak az elvett áldásból meghozni az áldozatot 
a vallás, a nemzetiség és közmivelődés oltárára, s tettleg 
megcáfolni ellenségeink azon rágalmát, mintha a magyar 
népben nem volna elég vonzalom a tudomány iránt, s a 

polgárisult világ szabadságára alkalmatlan volna. Egyéb-
ként a protestáns egyház valamint eddig nem adott okot 
ily rágalomra, ugy ezután is mindent el fog követni an-
nak meghazudtolására. E reményben nyugodtan várjuk 
a jövendőt, mert nem a véletlen hatalmában van az, ha-
nem a végzet örök törvényétől függ, mely számunkra 
szép és dicső munkálkodási tért hagyott fönn. 

Ezzel vége volt az ünnepély főrészének, melyről mind-
nyájan mélyen megilletődve távoztunk. Déltől d. u. két 
óráig kiki szállására sietett házi gazdájával, kissé kipi-
henni magát és lehűlni az igazán tikkasztó hőségü templo-
mozás után. Mikor a közebédre jött a sor, a Sas szállo-
dába mentünk, hol jó kedélyben a toasztok zápora meg-
eredt. Sokat emlegették a magyar Siont, a kálvinista 
Rómát, vagyis olyat, ami nincs. Nem lenne jó, ha Deb-
recen, vagy illetékesebben, lélek szám szerint Hódme-
zővásárhely volna központi helyünk. Gyönge Róma 
volna az, mely Önmagával is alig tud kijönni. Mindez 
csak eszünkbe juttatja Szeitz Leó egyik művében (A 
Trenk mérőserpenyőjónek összetöróse. Pes*, 1791. 58. 1.) 
egy túl a dunai kálvinista urnák fölhozott mondását, 
hogy „vólnának nékünk pápácskáink, csak volnának Ró-
mácskáing !" 

Egy másik tárgy ami szintén igen sokszor szőnyegre 
került, hogy Vásárhely a magyarság végpontja, határ-
város (különben azt is hallottuk, hogy Miskolc is határ-
vár !?). Nem is mulasztottuk tüstént megjegyezni, hogy 
magyar embernek e tekintetben szőrszálhasogatónak ke'l 
lennie, nem szabad kisebbítenünk magunkat, ugy is elég 
parányi nemzet vagyunk. Hát Makó mit vétett, az a 30 
ezerhez közel álló népességű magyar város, mely egykor 
e helynek is nevet adott, neveztetvén Hódmezővásárhely 
Makóvásárhelynek. Makó jóval lejebb esik és igy nem 
szabad kihagynunk a számításból. 

A közebéden rendületlenül ott maradtunk 5 óráig, 
s maradtunk volna tovább is, ha a Rákócy-iDduló tud-
tunkra nem adja, hogy a főgymnasium udvarán Borsy 
Geiza tanár vezetése alatt a disztornázás megkezdődött. 
A torna igen jól sikerült. A fiuk igen ügyesek, s a 
mutatványok válogatottan szépek voltak. Dobszóra ma-
sírozott a kis sereg s vezényszóra tette mutatványait, 
melyek közül a magas ugrás egy határozottan ártalmas 
fajtáján kivül a többi mind edző, testerősitő volt. Időköz-
ben megnéztük a múzeumot is, mely bár szegényes, — csupán 
egy terembe van zsúfolva, — de buzgó őre, Kiss Gusztáv 
tanár ur, a physicai gyűjtemény alapitója által csinosan 
rendeztetett be. Esti */2 7 órakor nópünnep volt, s a 9-kor 
kezdődött zártkörű táncmulatság vetett véget Hódmező-
vásárhely örömünnepének, melynek rendezése körül főleg 
Török Bálint főgondnok, Kovács Ferenc volt képviselő ós 
Karancsy Dániel lelkész urak lendítettek legtöbbet. 

Óhajtandó volna, hogy ez ünnep ébresztő legyen a 
jövőre nézve, hogy egy 50.000 lelket számláló tősgyöke-
res magyar nép lakta város fölfogva kulturális magas hi-
vatását, emeljen a mostaninál különb lakot a Múzsáknak, 
olyan lakot, mely ugy benső berendezésére, mint — ami 



nem utolsó fontosságú — külső csinra nézve is hirdetője 
legyen a magyar miveltségnek. Ha a sok oldalról igénybe 
vett egyházközség nem képes erre : ott a város, melylyel 
kezet fogva meg fogja oldhatni a nagy föladatot, ugy, 
hogy az a kor és a tudomány előhaladt igényeinek meg-
felelő legyen. 

Ami a lyceumnak mostani állapotát illeti, meglát-
szik rajta az az átalánosan elterjedt nyavalya, hogy mikor 
mulatságunk kedveért költekezünk, a forintot e g y darab 
bankó-számba indítjuk útnak, de amint mivelődésünkre 
kell költekeznünk, mindjárt eszünkbe jut, hogy milyen 
nagy bankó az a forintos: s z á z krajcár van benne, me-
lyet, lehet-e csodálni ? fogunkhoz verve adunk ki. Átalá-
nos szempontból véve föl a dolgot, ez az oka, hogy a 
jelenlegi vásárhelyi lyceumra nézve igen-igen sok kifogá-
sunk lehelne; de mindjárt engedékenyebbek leszünk, ha 
eszünkbe veszszük, hogy Hódmezővásárhely lakói is oly 
viszonyban állanak ezen intézetükhöz, mint magyar ha-
zánk u nemzeti muzeumhoz. Du Bos de Pelloutier ma-
gyarországi francia utazó az ötvenes években megjelent 
uti emlékirataiban megemlékezik muzeumunkról, s azt 
irja, hogy ámbár nem valami fényes, de azért nagyban 
pótolja ebbeli hiányát az, amit minden magyar látoga-
tása szeméből is kiolvashatunk, hogy „ez a mienk, nekem 
is van némi részem ezen, tisztán a magyar nemzet áldo-
zatkészségéből alapított intézetben!" Hódmezővásárhely is 
egészen a maga erején tartá fönn lyceumát: porszemet 
porszemre halmozott, hogy e mű létrejöhessen. Mert e 
lyceumnak nincsenek, soha sem is voltak nagy nevü, teli 
erszónyü patrónusai, akik felől midőn a mult századi 
absolut kormányunk által a helybeli lelkész megkérdez-
tetnék, büszkén válaszolta : rongyos papirosaink, úgyneve-
zett alapitványleveleink nincsenek: a mi alapítványunk be 
van irva minden hódmezővásárhelyi lakos szivébe. 

BALLAGI ALADÁR. 

A Magy. tud. Akadémia ildvözlő-irata a hódmező-
vásárhelyi gyülekezet elöljáróságához. 

Tisztelt elöljáróság! A m. t. Akadémia örömmel 
vette a hódmezővásárhelyi reformált egyház elöljáróságának 
meghívását főgymnásiumának f, év augustus 2-án tar-
tandó másfél százados ünnepélyére és képviselőiül F á-
b i á n G á b o r ós B a l l a g i M ó r rendes tagokat ne-
vezte ki. 

Üdvözletét küldi a magyar tudományos Akadémia álta-
lok: üdvözli a főgymnasium másfélszázados múltját, mely 
többé-kevósbbé kapcsolatos a magyar műveltség és tudo-
mány fejlődésével; üdvözli jövőjót, mely e feladatoknak 
még nagyobb sikerű megoldására van hivatva. 

Egy ótven ezer lakost számláló, tiszta magyar város 
fontos tényező, mind állami, mind egyházi, mind művelt-
ségi tekintetben. Nagy erőt rejt magában, melynek kifej-
tése polgári, vallásos és nemzeti kötelesség, s bizonyára 
e város és egyház, mely a mult idők sanyaruságai kö-
zött sem vesztette erélyet, a jobb időkben kétszeres buz-

gósággal és áldozatkészséggel fogja teljesíteni a köteles-
ségeket. 

Az alsóbb és felsőbb közoktatás ügye uj lendületet 
vett hazánkban, mely elől legkevésbbé a protestáns egy-
ház vonulhat félre, mely ezelőtt három századdal oly 
fennszárnyaló lelkesülóssel, oly fényes sikerrel iüzte ki a 
nemzeti műveltség lobogóját. Ha van alföldi nagy város, 
mely sokat tehet e téren, bizonyára Hód-Mező-Vásárhely 
az; ha van pillanat, mely alkalmas arra, hogy a lelket 
fölemelje, áldozatokra buzdítsa, bizonyára egy másfélszá-
zados küzdelem ós siker ünnepélye az. 

Adja isten, hogy a mult szép emléke, a jelen küz-
delmeire s a jövő reményeire lelkesítse Hód-Mező-Vásárhely 
egyházát; adja isten, hogy főgymnasiuma mind szellemi 
mind anyagi tekintetben a jelenkor magasabb színvonalára 
emelkedjék és nagy sikerrel szolgálja a jövőt, a protes-
táns egyház s a nemzeti miveltség jövőjét. 
Maradtam teljes tisztelettel a tisztelt elöljáróságnak 

Budapest, jul. 30. 1874. 
alázatos szolgája 

G y u l a y P á l m . k. C s e n g e r y A n t a l m. k. 
helyettes főtitkár. a m. tud. Akadémia m. elnöke. 

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület közgyűlése. 
A tiszai egyházkerület ez idei gyűlése országos ér-

deklődést keltett, amennyiben e gyűlésen határoztak a 
többi közt a panslavismus egyik főfészkének és ápoldájá-
nak, a rőcei iskolának sorsa felett. A gyűlés folyamáról 
bennünket még eddig nem tudósítottak s ennélfogva kény-
telenek vagyunk egyelőre a központi közlönyök tudósítá-
sával megelégedni, holott ezek csakis az egész országot 
érdeklő rőcei ügyre és Zsedényi beszédére fordítottak figyel-
met s a gyűlésen felmerült, a mi olvasóinkat közelről 
érdeklő, speciális egyházi ügyekre nem reflectálnak. 

A gyűlést Z z e d é n y i E d e jul. 30-kán nyitotta 
meg a következő beszéddel: 

Tisztelt egyházkerületi gyűlés! Tavalyi egyházkerü-
leti gyűlésünk óta két szomorú jelenet tünedezett föl a 
magyar protestantismus szemei előtt, sajnálatosan bizo-
nyítgató egyrészről, hogy hazánkban a nemzeti érzet még 
korán sincs oly szilárd polcon, miszerint ügyét kivivott-
nak és jövendőjót aggodalmon kívülinek gondolhatnók; 
másrészről, hogy azon tanszabadság iránt, melyet a magyar 
protestáns egyház mindig legszentebb sajátjának vallott, 
borús sejtelmet ébresztő felhők vonulnak föl a tör-
vényhozás láthatárán. Értem némely protestáns gymnási-
umok pánszláv mozgalmát ós a középtanodák felügyele-
téről szóló miniszteri törvényjavaslatot. 

Mély fájdalommal kell jelentenem, hogy amazokhoz, 
a paslavismustól elkábított gymnasiumokhoz ezen egy-
házkerület egyik iskolája, a nagyrőcei kőzéptanoda is tartozik, 
melynek tanári kara, ismételve hozzá intézett intések 
dacára, botoiul megszakítván a múltban közösen fogadott 
engesztelődés kőtelét, oly hazaellenes irányt követett, hogy 
köztudomásra jutott tettei fölött szigorú vizsgálatot kellett 
elrendelni, a melyről szóló érdemleges jelentós a tisztelt 
egyházkerületi gyűlés elé bírálat ós végleges elintézés 
végett fog terjesztetni. 

Érezzük, tisztelt egyházkerületi gyűlés, hogy e 
tárgyban magunkkal némileg elégedetleneknek lenni okunk 



van, és ez érzés: hogy önmagunk előtt némi szemrehá-
nyást érdemiünk, mert jót akartunk várni oly tanároktól, 
kik önmagukkal elhitették, hogy a panslavismus előse-
gítheti a protestantismus ügyeit, és kik készek voltak 
minden eszköz használatára, hogy a nagy Slávia eszméjét 
ébreszthessék. Igaz, hogy egyházkerületünk meg akarta 
különböztetni a tanárokat Nagyrőce és a gömöri espe-
resség azon tótajku lakosaitól, kiknek egyesség, béke ós 
barátság kellett magyarajku polgártársaikkal, ő tőlük Tárt 
segítséget azon rosz lelkek ellen, melyek a panslavismus 
képében a gymnasiumot megszállották. Vannak azon-
ban kérdések, melyekben a nemzet jövendőjének szive 
ver, ilyeneknél a férfias jellemnek minden alkut kizáró 
határozottsággal résre állani kötelesség. Midőn hazánkban 
minden civilizáció vagy műveltség, melynek nemzeties 
jelleme nincs, legjobb esetben hasonlít azon levágott gyü-
mölcsvirághoz, mely pohárban még egy-két napig ©lteng, 
de gyümölcsözővé soha nem leszen : akkor azon civilizáció, 
mely horgonyát hazánkban a magyarnemzetiség-ellenes 
mozgalmak fenekére veti, mást nem akarhat, mint hogy 
a magyar sírjára fektesse a követ, összecsapott ezen 
ellenséges elemekkel egyházkerületünk a gróf Tuhn-féle 
pátens idejében és biztos révbe vezette a nevelés ügyét, 
mindig nemes önérzettel lépett napfényre és bátran hivta 
föl a hont, hogy lásson és ítéljen autonom iskoláink irá-
nya, szándoka, célja és tettei fölött. Nyíltan áll tehát 
most is előttünk a cselekvés tere. Ha a tisztelt egyház-
kerületi gyűlés a vizsgálati okmányokból meg fog arról 
győződni, hogy a rőcei gymnasium tanári kara a magyar 
haza ós nemzet elleni gyűlöletet, tanítás közben, közélet-
ben és irodalmilag tanúsított, hogy ezen tanodából kike-
rült tanítók hasonló érzelmektől vezettettek, hogy a tanuló 
ifjúság szláv szellemét és a magyar elleni gyűlöletét tettek 
által nyilvánította: akkor ezen egyházkerület e gym-
nasiumot saját tanodájának többé el nem ismerheti, tőle 
a létezési jogot és engedélyt, melylyel fölruházta volt, 
elvonni és a tanodát beszüntetettnek nyilvánítani köteles. 
Nem engedheti, hogy a protestáns egyház autonómiájának 
oltalma alatt álló gymnasium rokonszenvei, a magyar 
nemzetiség elleni mozgalmak eszközeivé fordíttathassanak, 
mely mozgalmak Nagy-Rőcén máris oda értek, hogy to-
vábbi elnézés és a bajnak orvosolatlanul hagyása ezentúl 
egyházkerületünk oly bűnévé fajulna, melyért csak a 
meglakolás szomorú percében ébrednénk borzasztó, de 
késő megbánásra. 

A mi azon törvényjavaslatot illeti, melyet az okta-
tásügyi miniszter ur a középtanodákról készített, és a 
melyet vele együtt némely tudós országgyűlési képviselő 
maguknak a haladási elveknek oltalma alá helyezni akar-
na, elég legyen említenünk, hogy miután a magyar pro-
testáns egyháznak az iskolák állítására és igazgatására 
nézve békekötések és országos törvény által biztosított 
jogait veszélyezteti, egyszersmind az általa kijelölt föltéte-
leknek teljesen megfelelő középtanodák fölállítására, föl-
szerelésére és föntartására nem csupán a saját erejökre 
támaszkodható protestáns hitfelekezetek nem képesek, de 
nem képes arra maga az állam sem, sőt ily iskolák a 
műveltség és anyagi jólét legelőrehaladottabb fokán álló 
államokban átalánosságban sem találhatók föl, ilynemű 
törvény sem az oktatás vezetésére és az iskolák kormány-
zatára, sem a műveltség terjesztésére tettleges üdvös ha-
tást nem gyakorolhat, sőt ellenkezőleg, a közművelődés 
nagy hátrányára, a létező protestáns gymnasiumok bezá-
ratását és elpusztulását fogja maga után vonni. 

Egyházunk a kormány felügyeleti jogát azon határok 
közt kétségbe nem vonja, melyek az autonom kormányzat 
és a hivatalos felügyelet közt szükségkép fennállanak, ezen 

felügyelet tehát nem lehet protestáns népünk életén kivül 
álló gyámatyáskodás, mely a drágán fizetett tanárok nagy 
száma után, ezek előadásának az iskolábani fölolvasása 
nyomán meg akarja bírálni a tanítás gyakorlati voltát, 
holott ez csak mesterkélten növelheti az ismereteket, mint 
üvegház a délszaki növényt; protestáns középtanodáink 
tanrendszere pedig maga a tanszabadság, mely a népélet-
ből fejlett k i ; — rendszer alatt é r t ü ' k élesen meghatá-
rozott typust, értjük a szüksége alapelveknek mind léteiét, 
mind következetes átszövődését az egész oktatáson, oly 
tanárok közbenjárása mellett, kik az ismereteket saját 
velejükből át is tudják vinni a tanulók fogalmaiba. A sza-
bad vizsgálódás elvére fektetett protestantismus kiválólag 
az értelemhez szól, azt minden tévedéstől gondosan meg 
kell óvni, nehogy kinövései felszívhassák a hit összes élet-
erejét ; innét az iskolaügynek a protestáns egyház által 
lett fölkaroltatása, innét a protestáns értelmiség vala-
mennyi embereinek hitsorsosi fölvilágositására, tanítására 
irányzott törekvései. A miniszteri javaslat a kormányt 
föl akarná ruházni mindazon teendőkkel, melyeket a 
protestáns középtanodáknál a község, az esperesség és az 
egyhárkerület közvetlenül vagy közvetve teljesítenek; midőn 
azonban fülűnkben cseng a pathos, melylyel nekünk 
leckét tartanak a miniszteri tenfelügyelők érdemeiről 
és üdvös hatásukról, mi egyszerűen az életre, eme leg-
gyakorlatiabb oktatóra mutatunk, mely e tekintetben teljes 
kiábrándulást hozott országszerte; bizonyítván, hogy a 
felügyelet nem irott jelentésekben végeztetik be, és hogy 
a kormány közegei az autonom kormányzatot nem pótol-
hatják, sőt azon mérőt meg sem üthetik, melylyel az au-
tonom egyház közegeit meg szoktuk mérni. Protestáns 
nevelési mozgalmunk előrehaladása nem ok, hanem okozat, 
mi nem állunk kivül a nép életén, mint az oktatásügyi 
miniszter a középtanodákról szóló törvényjavaslatával, mi 
nem is akarunk kivül állani. A mi iskolai életünk protes-
táns népünk élete, ós az ő szüksége a mi szükségünk. D® 
oktatásügyi miniszterünknek ugy látszik szokása az óra-
mutatóra ráfogni hogy azért van dél, mert a mutató 
tizenkettőn áll, pedig azért majd áll tiz3nkettőn, mivel-
hogy dél van. Ahoz nem sok jóserő kell, hogy párhuzamot 
vonva a szellem elláthatlan ereje és a cselekvés szűkebb 
köre között, számot vetve a szolgálatunkra álló anyaggal, 
előre láthassuk, miszerint tanügyi viszonyaink életerős ja-
vulása erőltetéseket, rögtönzéseket nem tűr, és hogy az, 
ki a közoktatás miden anyagi és szellemi hiányain egy-
szerre segíteni akar, ki az autonom egyházat autonom 
nevelési rendszer nélkül képzelheti, az veszélyes illusi óban 
él, az a műveltség vezóreszméit oly annyira magához öleli, 
hogy elfojtja. Azért bízzunk is csilagzatunkban és a bi-
zodalom horgonyát azon kitürés és áldozatkészség fenekére 
vetjük, melyet a protestáns egyház iskolai is tápolásában 
mindig tanúsított, hiszszük egyszersmind, hogy az ország-
gyűlés, a parlamentárismus annyi szélvészszel megvívott 
hajójáról nem fogja lerántani a tanszabadság lobogóját. 

Egyébiránt jó példával előmenni kívánván azon érzetem 
kifejtésésében, hogy mindent, mit oktatási ügyünk segélyezé-
sére teszünk, a protestantismus szoros érdeke múlhatat-
lanul követel, az eperjesi tanítóképezde jövő évi szüksé-
geire megint ezer forintot, a nyolc esperességekben egy-
egy néptanító 50 forint jutalmazására négyszáz forintot, 
és az uj-lesznai iskolákra száz forintot ajánlok ós ezennel 
az egyházkerületi gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

E beszéd első részét bizonyára minden hazafi a leg-
nagyobb elismeréssel és méltánylással fogja olvasni, 
második része azonban csakis annyiban érdemel figyelmet, 
csakis annyiban érdemelte, meg, hogy lapunk különben is 



feieLte igénybe vett hasábjain egész terjedelmében közöl-
tü k, amennyiben Zsedényi tartotta: különben mint a 
szüklátkörü felekezeti álláspont egyik közönséges nyilatkoz-
ványát bátran ad acta tehettük volna. Olvasóink sokkal 
jobban ismerik a középtanodai törvényjavaslattal szemben 
elfoglalt álláspontunkat, semhogy szükségesnek tartanók 
bizonyítgatni, bogy mennyire és mikben térnek el Zse-
dényinek e kérdést illető nézetei a mieinktől. Ezúttal 
tehát csak sajnálkozásunkat fejezzük ki, hogy ha már 
egyszer egyházunk oly kitűnősége, mint Zsedényi, a prot. 
autonomiát a nevezett törvényjavaslat által veszélyeztetve 
látja s ha ennélfogva szükségesnek tartotta az autonomia 
mellett sikra szállni: ezt oly modorban tette, mintha nem 
a felelős magyar ministeriumnak, hanem legalább is 
Thunnak opponálna. 

Zsedényi beszéde után C z é k u s István felelt s 
felemlítve, hogy ezen templomban történt 1860-ban 
a pátens elleni nagyszerű tüntetés, midőn Máday és 
Zsedényi megválasztattak, áttér arra, hogy az áldozatkész-
ség a törvény kívánalmainak megfelelő iskolákat is te-
remthet, minek példájául a hallei árvaházon kivül felemlíti 
a kerületi gyámintézetet, mely nyolc év alatt csaknem 
tisztán magán adakozásból 77,759 frt alapitványt mu-
tathat fel. Ezután felolvassa terjedelmes évi jelentését, 
melyből a napi lapok csak a közérdekű tárgyakat emiitik fel. 
A kézsmárki egyház építésére a porosz király 300 frtot, V. 
György hannoveri király 100 frtot adományoztak. Kézs-
márkon három agg főgymnásiumi tanárt nyugdíjaztak 
220 — 220 frttal. A tanárok s tanitók fizetése sok helyen 
javittatott. 

A jelentésre B e r z e v i t z y Egyed azon megjegyzést 
tette, hogy az érettségi vizsgákra nemcsak a papok, ha-
nem a világi felügyelők is meghivassanak. Czékus szivesen 
látja őket, csak jöjjenek. 

A mult egyházkerületi jegyzőkönyv pontjainak szo-
kott tárgyalása helyett, miután Zelenka Pál miskolci lel-
kész egyházkerületi jegyzővé választatott, igen helyesen a 
nagyrőcei ügy tüzetett ki napirendre. 

Mindenekelőtt az általában ismert okiratok olvastattak 
fel. Ezek közt első Trefort Ágoston felhívó levele, azután 
b. Procay Gábor hivatalos irata, hogy e levél értelmében 
vizsgálatot rendeljen el. Ezután jött a kiküldött bizott-
ságnak Nagyrőcén máj. 18. 19. és 20-án és Sajó-Gömö-
rön máj. 29 én tartott tanácskozmánya terjedelmes jegy-
zőkönyvének felolvasása. Magát a határozatot ide igtatjuk : 

„Miután a nagyrőcei gymnasium jelenlegi pártfogó-
ságától és tanári karától, az általok oly SZÍVÓS következetes-
séggel vallott és gyakorlott elvek folytán, a közoktatás terén 
üdvös eredményt várni, sőt remélni nem lehet: mondja 
ki az egyházkerület határozatilag, hogy a nagyrőcei fő-
gymnasiumot egyházkerületünk főtanodájának többé el 
nem ismeri; tőle a létezési jogot és engedélyt, melylyel 
felruházta, ezennel elvonja, s a tanodát egyházunk min-
den javadalmainak használata és élvezeséből kizárja és 
beszüntetettnek nyilvánítja. A mennyiben pedig a gym-
nasiumhoz kapcsolt képezde, állását biztosító semminemű 
alappal nem bír, s különben is egyházkerületünk által 
soha elismerve vagy megerősítve nem volt: ennek eddig 
is kiadott bizonyítványait érvényteleneknek nyilatkoztatja." 

A határozat ellen a pánszláv tanárok s igazgató párt-
fogóság által beadott nyilatkozat s mellékletei élénk rosza-
lással gyakran félbeszakított felolvasása után K r a m a r -
c s i k Károly főjegyző indokolja a bizottság eljárását, melyet 
a panszlávok titkos inquisitiónak neveztek, holott minden 
tekintetben figyelembe vették az alaki viszonyokat. Az-
után az egyes tanúvallomásokat kezdte fölolvasni, melyekre 
reflectálva szenvedélyessége által csaknem vihart költött 

fel ismét, mely azonban csakhamar lecsendesült, s a ta-
nárok nyilatkozatai és vallomásai olvastattak fel a közön-
ség türelmetlensége közben. Felolvasás közben, mely 
már majdnem két óra hoszszáig tartott, felszólaltak La-
tinák felügyelő, Daxner rőcei tanár, azután ismét olvastak 
egypár okmányt,- a türelmetlenség folyton növekedett, 
mig végre elhatároztatott, hogy az okmányok mind fel-
olvastatnak. 

Az okiratok felolvasásának, mely 10 óra előtt kez-
detett meg, 2-rc- lett vége s ezután legelőször C z é -
k u s István szólalt fel, hogy eljárását indokolja. Elmondja, 
hogy az egyház jogát akarta megvédeni, nehogy az állam 
terjeszsze ki vizsgálatát; hogy az ügy fontossága végett 
szükségesnek látta a vizsgáló bizottságot kinevezni s az 
eredményt az egyes esperességekkel közölni. 

A közgyűlés minden lépését egyhangú helyesléssel 
fogadta, különösen azon tapintatos módosítást helyeselte 
élénken, hogy a nagyrőcei tanoda helyébe más jobb szel-
lemű intézet állíttassák fel. 

Zsedényi figyelmeztetvén a hallgatóságot a türelemre 
s a szenvedélyesség elkerülésére, felhívja Daxnert, a nagy-
rőcei gymnasium egyik pártfogóját, a nyilatkozatra. 
D a x n e r sereimül tekinti, hogy az esperességekhez csak 
a superintendens nyilatkozata küldetett el, más oldalról 
nem voltak informálva s ezért a pártfogóság nevében kéri, 
hogy ezen ügyet a pártfogósági nyilatkozattal együtt az 
esperességekhez küldjék vissza tanulmányozás végett. Az 
intézet nem vétkezett semmit, ha egyesek vétkeztek, bün-
tessék meg azokat. Ezen indítvány elfogadása valódi jog-
fosztás lenne, mert az 1791. 26. tc.-et semmisiti meg, ha 
az egyházból ki lesznek zárva. Nem Cassandra, mert ko-
moly férfi, azonban egyet sejt, hogy „Hodie mihi, cras 
tibi" (Iszonyú zaj. Felkiáltások: Hazaáruló!); a viszonyok 
gyorsan fejlődnek s az ellenök elkövetett igazságtalanság-
nak lehetnek az egész egyházra nézve rosz következményei. 
Ez nem is büntetés, hanem valóságos boszú (Zaj. Tilta-
kozás.) s ezért elvettetni kéri. 

Szóltak azután még a gyűlés folytonos éljenzése 
közt az iskola bezáratása mellett L a t i n á k Rudolf, gö-
möri esperességi felügyelő, B á n ó M i k l ó s , sáros-zem-
pléüi felügyelő, K r a m a r c s i k Károly, egyh.-ker. fő-
jegyző. A bezáratás ellen az egyetlen M a r k o v i é s , 
kishont-ráhoi pánszláv pap mert szót emelni. 

B a r t h o l o m e i d e s János nyíregyházi esperes egy 
magáninditványt tesz, mely közvetítő lenne és Jézus 
hegyi beszédének egy békességre intő helyére támaszkodva, 
barátságos kiegyezést ajánl (Nagy tiltakozás mindenfelől) 
s e végett az esperességek mentessenek fel az ítélet ki-
hirdetésétől. (Mosolygás.) 

Az idő előre haladván, %3-kor Zsedényi felteszi a 
kérdéseket. Daxner indítványa az esperességek által nem 
pártoltatván, elesett. Bártholomeides János nézetét a kis-
hon ti esperes Krno András pártolja ugyan, de felügyelő 
Kubinyi Ödön nem, ez sem került szavazás alá. Most 
következett volna a szavazás a bizottság határozata felett. 
Vandrák eperjesi tanár még egyszer igyekszik békíteni, 
azonban sikertelenül. Az esperesek bejelentik a határo-
zatokat, melyek közt csak a kishonti esperesség szava-
zott másként, de ezt maguk a kishontiak támadták meg 
s különösen Márton Kálmán az azon szavazás alkalmával 
elkövetett visszaélést világítja meg, melynél fogva volt csak 
lehetséges csalás futján egy szavazattöbbséget szerezni a 
rőcei gymnasium részére. 

Ennélfogva nem tartja helyesnek a szavazást; K r n o 
András esperes ennek ellenében csak a hitelesített jegy-
zőkönyvretudott hivatkozni. Az esperességi vélemények közt 
leghevesebb volt a sáros-zempléni esperességó. A hegyal-



jai esperes Bartholomeides, ki némileg hajlik a pan-
szlávok felé, kénytelen volt kijelenteni, hogy elfogadja a 
bizottság jelentését. E szerint csak 4 megye szavazván a 
rőcei gymnasium megszüntetésére, 4 nem, a bizottság 
jelentése —ezen szavak: „és beszüntetettnek nyilvánítja", 
mint az államra tartozó jog kihagyásával — egész terje-
delmében elfogadtatott. A határozat, a ministeriumhoz fog 
felterjesztetni. A sáros-zempléni esperesség nézete a bű-
nösök megbüntetéséről miután Gömörmegye is intézkedett 
erről, elhagyatott. Daxner felebbez az egyetemes gyűlésre. 

Ennélfogva a tiszai egyházkerület a magyar szellem-
hez hiven a nagyröcei gymnasium tényleges megszünte-
tését kimondotta. A nevezetes ülés ^4-kor oszlott szét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A „Religio", mely mostanában kelletinél többet 

foglalkozik lapunkkal s mely nem szűnik meg fogadat-
lanul prókátoroskodni más felekezetek ügyeiben, közelebbi 
számában azt a pimasz kérdést intézi olvasóihoz: valyon 
olyan lap, mint a miénk, a mely a Bismarck-féle merény-
let értelmi szerzőiül a kath. papságot állította, „ b e c s ü-
1 e t e s" és „ t i s z t e s s é g e s e - e ? Eltekintve attól, hogy 
mi csak a közvéleménynek adtunk kifejezést, s az összes 
európai sajtó véleményét reproducáltuk, midőn ama me-
rényletről említést tettünk; eltekintve ettől, a „Religio" 
vakmerő és eléggé meg nem bélyegezhető kérdésével szem-
ben azt a kérdést vetjük fe l : valyon fel van-e jogosítva 
fenebbi állításunkért kérdésbe vonni becsületünket a ro-
manismusnak bármelyik organuma, azon romanizmusnak, 
amelynek kebelében még ma is fennáll a congregatio 
inquisitionis, s a mely még ma is gyilkolná az embere-
ket vallási meggyőződésükért, ha a modern államnak nem 
volna elég hatalma a vélemény- és vallásszabadságot még 
a katholicismussal szemben is fenntartani és megótal-
mazni, ha a rendőrség nem volna elég éber és szemfüles 
megakadályozni a gyilkosságot, ha a közvádló nem állna 
résen megtorolni akár az isten akár más nevében elköve-
tett merényleteket ? Feleljen meg e kérdésünkre a „Re-
ligio", bizonyítsa be ennek az ellenkezőjét, különben egész 
megvetéssel hárítjuk vissza reá azon címeket, amelyekkel 
bennünket nem átallott alaptalanul elárasztani. Egyébiránt 
arra figyelmeztetjük, hogy ha sértegetésekkel és rágal-
makkal kihoz bennünket türelmünkből, ne vádoljon aztán 
türelmetlenséggel. Viselje magát tisztességesen, ne avat-
kozzék a mi dolgainkba, vagy ha épen kedve van rá, ír-
jon rólunk ugy, a mint illemtudó lap írni szokott, ne 
vonja kétségbe becsületünket egy olyan gyanú repródu-
cálásaért, mely mindeneseire igazolt, habár talán később 
valónak nem is fog bebizonyulni, — s ha igy tesz, bizo-
nyára különb véleménynyel leszünk róla, mint most va-
gyunk s akkor bizonyára a türelmetlenség vádjával sem 
illethet bennünket az általa representált romanismusal 
szemben. Ha provocál az ellenfél bennünket, ne várjon 
tőlünk kíméletet; ha sérteget, ne várja, hogy mi cirógatni 
fogjuk ő t ; de aztán azt se mondja, hogy türelmetlenke-
dünk, mert a kihívásra adott méltó feleletet — a józan 
ész szerint — nem intolerantia. Végül — félreértések 
elkerülése végett — meg kell jegyeznünk, hogy e figyel-
meztetésünk csak is a „Religio"-nak és híveinek szól, mert 
a mi katholikus atyánkfiait általában illeti, ők ép ugy 
nem ingerelnek minket, mint a hogy mi békességben meg-
férünk velük, a az is eltagadhatlan tény, hogy a mily 
mórtékben ragaszkodnak a romanismus hősei középkori 

tantételeikhez, ép oly mérvben fordul el tőlük — velünk 
együtt — a kath. egyház józanabb, értelmes része, amely 
pedig szeretjük hinni, hogy a nagyobb rósz. 

* A budapesti m. kir. tud.-egyetem rectorává 
Kovács József orvos tudor választatott meg 8 szavazattal 
Lenhossók 6 szavazata ellenében. 

* A nagygeőcei h. h. egyházközségnek iskolája 
fölépítésére király ő felsége 200 frtot ajándékozott. 

* Seregély György, mezőlaki ref. lelkész és egy-
házmegyei iegyző úrtól egy cikket vettünk, melyben me-
leg hangon, lelkesülten buzdít bennünket jogakadémiáink 
fentartására s a végin azon nagylelkű ajánlatot teszi, 
hogy a dunántuli ref. egyházkerület Pápán létező s a 
kor igényeinek megfelelőleg szervezendő jogakadémiájának 
fentartási költségeihez 50 forinttal kész járulni. Örömmel 
és elismeréssel fogadjuk a pápaiak nevében is ez ajánla-
tot, mint a protestáns tanügy iránti lelkesedés egyik 
utánzásra méltó tényét. 

* Necrológ. Az avasuj városi h. h. egyháznak 41 
éven át lelkipásztora, a nagybányai egyházmegye nyuga-
lomba lépett esperese, M e l e g h D á n i e l — mint Gál 
Péter, s.-ujlaki ref. lelkész ur értesít bennünket — közelébb 
elhunyt. Melegh D. született 1804-ben Száraz-Berken, 
Szatmármegyében, ahol atyja szintén lelkész volt. Tanul-
mányait a debreceni főiskolában végezte, ahol egyszers-
mind a könyvtár segédőre, a rhetorok praeceptora, végre 
contrascriba és senior volt. Debrecenből Bécsbe ment s 
az itt töltött 10 hónap alatt Kulcsár „Nemzeti Ujság"-a 
számára több cikket irt. Hazatérve Szoboszlai Pap István 
mellett káplánkodott, amig az avasuj városi gyülekezet 
lelkészévé nem választotta. A nagybányai egyházmegyóbem 
előbb mint tanácsbiró, aztán mint egyházi jegyző s 13 
éven át mint esperes működött. Mint esperes az egyház-
megye lelkészeinek jelesebb dolgozatait kiadta, s hogy e 
vállalatát nem folytathatta, a közönség hidegségének és 
közönyének róható föl. Ő alapitá a ma már jelentékeny 
tőkével rendelkező egyházmegyei papi gyárnintózetet. E 
mellett, mint szenvedélyes gyümölcstermelő, a józan 
gyümölcsészeti ismereteket hivatalos uton minél szélesebb 
körben terjeszteni igyekezett. Saját egyháza körül is ma-
radandó érdemeket szerzett magának. Elhunyt a mult hó 
23-kán. Temetése 24-én ment végbe. Gyászbeszédeket 
tartottak temetésén Árokháti István és Gál Péter lelké-
szek. Gyászolják: özvegye szül. Kovács Terézia, ennek 
atyja Kovács Márton, fiai Gyula, Albert lelkészek és 
Adolf, öcscse Bencsik István, vámfalusi lelkész ós egyh. m. 
jegyző, számos rokon, jó barát, az egyházmegye és az 
avasujvárosi egyházközség. Béke legyen porain ! 

Szerkesztői mondanivalók. 

Cz. I. R o z s n y ó n Jövő számunkban jönni fog. A 
referádáról való gondoskodásért fogadja szives köszöne-
tünket. 

S. Gy. M e z ő l a k o n . Cikkét kénytelenek vol-
tunk félre tenni, mithogy az abban foglaltakat egy mun-
katársunk már ön előtt elmondotta. Közreműködését kü-
lönben mindenkor köszönettel veszszük. 

I r o d a l m i r o v a t u n k tér szűke miatt kimaradt. 

I ii'.fln | ii 
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félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Az autonomiai párt a középta-
nodákról. ̂  

Sajátságos körülmény napjainkban , miszerint 
a protestáns felekezet egy jelentékeny része hatá-
rozottan ugyanazon szerepet igyekszik játszani a 
középtanodai törvényjavaslattal szemben, mint haj-
dan a pátens idejében. Hogy az apróbb mozgalma-
kat s hírlapi tüntetéseket teljesen mellőzzük, csak 
azon nagyobbszerü felekezeti mozgalmakra akarjuk 
emlékeztetni olvasóinkat, melyek előbb Debrecenből, 
később Sárospatakról, majd N.-Szebenből és Turóc-
Sz.-Mártonból s legutóbb Miskolcról meglepték a 
magyar közönséget. Bármily különböző legyen is a 
szempont, melyből ezen mozgalmak jelentőségét s 
indokait megítélnünk lehetséges, annyi kétségtelen, 
hogy mindezen egyének egytől egyig a prot. aUto-
nomiát látják veszélyeztetve s annak védelmére vagy fegyverrel kivívott jogai között nincsen egy 
legalább ezen ürügy alatt kelnek fel a kormány s 
országgyűlés tervei ellenében, s e mellett oly elke-
seredéssel, hogy — miként legközelebb Zsedényi 
miskolci beszéde is tanusitotta — nem haboznak a 
kárhozatos pánszláv törekvéseket az országgyűlés 
szervező bizottságai által már elvileg határozottan 
elfogadott középtanodai törvényjavaslatokkal egyenlő 
sorba helyezd. 

Midőn egy évvel ezelőtt a középtairdai tör-
vényjavaslat vitatása megkezdődött: velünk együtt a 
legtöbben bizonyosan azon nézetben voltak, hogy a 
prot. ultramontímok ezen pártja jelentéktelen töre-

f 

*) Több önmegtagadásra volna szükségünk, mint amennyi-
vel meg vagyunk áldva, ha a „ÍIon"-ban megjelent ence cikket, — 
melyben egy elfogulatlan, egyházunk körén kivül álló szakférfi 
tesz igazságot köztünk és elleneink közt, még pedig a mi javunkra 
— a szerző engedelmével lapunkban után ne közölnék. Tesszük 
tehát ezt s fölhívjuk a kissé erős hangon irt, de meggyőző argu-
mentumokban gazdag cikkre olvasóink figyelmét. S z e r k. 

déket képez s a nagy többség a modern eszmék 
iránt nagyobb fogékonyságot tanúsít. A jelen moz-
galmak azonban oly jelentékenyek, miszerint azt 
kell hinnünk, hogy vagy ezen párt szólal föl a 
középtanodai törvényjavaslat tárgyalásának indoko-
latlan halogatása következtében, határozottabban s 
követelőbb hangon, mint az előtt, vagy számuk 
azóta ténylegesen szaporodott is. Kétségkívül áll 
azonban, hogy midőn oly tekintélyes férfiak, sőt 
miként Tisza, Zsedényi, Mocsáry, Csengery stb. 
pártvezérek is többé-kevésbé ezen álláspontot vall-
ják magokénak: az autonomikus irányzatot többé 
ignorálnunk nem lehet. 

Mi kezdettől fogva következetesen az ellenné-
zetet fogadtuk el s jelenleg is azon állunk. A kö-
zéptanodai törvényjavaslatnak sok hibája s hiánya 

t 

van, de egyátalában nem tartozik azok közé az, 
hogy a prot. autonomiát sértené. A protestánsokuak 

sem, 
mely az állam főfelügyeleti jogát a tanodák felett 
megsemmisítené; sőt inkább határozottan ki van fe-
jezve még az 179 %-ki hires törvénycikkben is, hogy 
ezt elismerni s a netán alkotandó közoktatásügyi 
törvényt tiszteletben tartani kötelesek. A mostani 
törvényjavaslat nem akar többet, mint e fölügyeleti 
jog rendezését s ha egyátalán e tekintetben vádolni 
lehet azt józanul, vád csak az lehet, hogy a k ö -
z é p t a n o d a i n e v e l é s r e n d s z e r e g y ö n t e -
t ű s é g e v é g e t t n e m e l é g h a t á r o z o t t i n -
t é z k e d é s e k e t s z a b m e g . Az állam jogai 
csorbittattak meg s nem a felekezetéi, s méltán 
csodálkozhatunk a felett, hogyan lehet még e te-
kintetben panaszt emelni? 

Sajátságos lélektani tapasztalat, hogy az embe-
rek nagy része a megszokott viszonyok mellett életha-
lálra küzd, habár azok fentir tására egyetlen érvet 
sem képes felhozni. Hasonló áll ezen mozgalomra 
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nézve is. A conservativismus a megszokott viszonyok 
védelmére nem is akar más érvet felhozni, mint 
hogy ez évtizedek óta igy volt s eddig is jól meg-
állotta helyét. A hirlapi s más nemii viták alatt az 
u j törvényjavaslat ellen csak azoa elvileg nemcsak 
jelentéktelen, de elitélő érveket említették fel, hogy 
a tanároktól ezentúl vizsgát követelnek s hogy a 
tanintézet fölszerelése s berendezése a modern köve-
telményeknek megfelelőbb lesz, mind oly dolgok, 
melyek szerintök is igen szükségesek, azonban — 
sértik az autonomiát. Hogy az állam az intézet bel-
ügyeiben, a tanárok kinevezésébe, avagy épen, mint 
egypár fulmináns felekezeti fő magával elhitette, min-
den protestáns iskola cassalásába avatkoznék, arról 
soha ós semmi körülmények közt szó sem volt, s a 
k ö z é p t a n o d a i t ö r v é n y j a v a s l a t , midőn a 
középiskolák felállítását nemcsak testületeknek, de 
egyeseknek is megengedi, n e m c s a k m e g e r ő -
s í t i , de t á g í t j a a p r o t e s t á n s a u t o n o m i a 
j o g a i t . 

.Ntm leh-t félreismernünk, hogy ezen általános 
gondolatrestségen s a modern eszmék iránt fogékony-
talanságon kivül van móg egy ok, mely ezen ultra 
protestáns párt fölléptét előidézte. Ezen ok abban 
áll, hogy e felekezet középtanodai közt vannak leg-
nagyobb számmal az úgynevezett zuggymnasiumok, 
melyeknek az uj törvényjavaslat értelmében vagy nagy 
mérvben kell átalakulniok, vagy magániskolákká 
törpülnek le. Azonban az oly férfiú, ki a közműve-
lődést komolyan óhajtja s a ki középtanodáiuk gyö-
keres reformjáról nemcsak általános phrasisokbau ak.tr 
beszélni, ebben egjátalában nem lát akadály t. Sü-
lyedjenek le ezeo zuggymnasiumok magániskolákká 
avagy semmisüljenek meg egészen, mint középtano-
dák s helyettök jól szervezett felsőbb népiskolák le-
gyenek alapítva: ez a közoktatásügynek sokkal na-
gyobb hasznára leend s legtöbb esetben a helyi ér-
dekekre is jótékony befolyással leend. Mi n e m 
a k a r u n k , m i n t a p r o t e s t á n s u l t r a m o n -
t a n o k m i n d e n á r o n c s a k f e l e k e z e t i , h a -
b á r m i s e r a b i l i s k ö z é p t a n o d á k a t , h a n e m 
e l s ő s o r b a n c s a k j ó i s k o l á k a t , b á r k i á l -
l í t s a i s f e l a z o k a t . A protestantismus haza-
fiúi s szabadelvű szellemében sokkal inkább megbí-
zunk, semhogy a prot. iskolák számának akár tete-
mes szaporodásától is félnénk; csak az ellen kell 
tiitakoznuuk mindannyiszor s épen a közművelődés 
érdekében, ha a roszul szervezett s ennélfogva a 

valószínűség szerint csak kártékony iskolák száma 
gombaszámra emelkednék. 

Nem tagadjuk el itt sem sokszor kimondott 
egyéni nézetünket, hogy mi a protestáns egyházra 
nézve, melynek egyházai átlag nyomorúságos álla-
potban vannak, papjdi s főkép segécllelkészei müveit 
egyénekhez nem illő tiszteletdíjjal láttatuak el, s e 
mellett az általok fenntartott iskolák 5/G-a törvényünk 
szerény követelményeinek sem felel meg, hogy mi 
— mondjuk — a prot. közóptauodák fenntartását, 
melyek közvetlen egyházi célnak ugy sem felelnek 
meg, veszedelmes luxusnak tekintjük, melynek az 
egyháí egészséges fejlődése s modern szellemben 
leendő felvirágzása adja meg árá t ; azonban ezen né-
zetünk nem gátol abban, hogy a jelenleg fennálló 
pr-ot. középtanodák nagy részének országos szempont-
ból szükséges voltát el ne ismerjük s azok fennma-
radását melegen ne óhajtsuk. Azonban a prot. kö-
zéptunodák missiója egyátalában nem fog csökkenni 
az által, ha azok jobbak és tökéletesebbek lesznek 
s a protestantismus befolyása nem lesz kisebb, ha-
bár kevesebb, de jól szervezett tanodákban nevelik 
növendékeiket. Az eperjesi középtanoda nem idegen-
kedik azon lépéstől sem, hogy az államsegélyt vegye 
igénybe s az állam bizonynyal nagy örömmel fog se-
gédkezet nyújtani arra, ha bármely felekezet vagy 
testület számára értelme? polgárokat akar nevelni. 

Forduljanak el tehát a protestánsok azon szük-
látkörü s csak a mult fényében sütkérező párttól, 
mely tényleg iskoláik s velők együtt a protestantis-
mus józanul értett érdeke ellen működik. Ott, a hol 
a prot. tanodákra valóban szükség van, nem lesz 
nehéz ö^szegyüjteni azou filléreket, melyek az állam 
érdekében követelt szerény reformok létesítésére szük-
ségesek. A Thun-féle rendelet következményei e te-
kintetben országszerte ismeretesek; tudva van, mily 
roppant áldozatkészséget fejtett ki a protestáns buz-
góság, midőn azt egy idegen hatalom követelte. Ma 
a magyar állam erdeke józau célokért, nemes refor-
mokért követeli azt s a protestánsok zsebeiket féltve 
nem szégyenük az autonomia köpenyét ölteni ma-
gokra ? Nem, ez nem lehet igy. Első sorban legyen 
mindenki hű s a közművelődés iránt lelkesülő ma-
gyar polgár s csak azután ha kell, protestáns. Vi-
tatkozzunk a felet t : célszerű s szabadelvü-e a köz-
oktatásügyi törvényjavaslat s igyekezzünk minél 
jobbat teremteni; de ovakodjunk, hogy elavult s csak 
a ti'rténelemben élő intézményekért a modern refor-



mok megvalósítását meggátolva annak szégyene épen 
a hajdan szabadelvű protestantismusra ólom-súlyként 
nehezedjék. 

GYÖRGY ALADÁR. 

A jogakadémiák újjászervezésére vonatkozó 
vélemény a debreceni tanárkar részéről. 

Főtiszteletü tanügyi bizottmány ! 
Folyó év május 28. s következő napján tartott tan-

ügyi bizottmány 14 dik számú határozata nyomán a nagy. 
mélt. vallás- és közoktatási minisztérium által a jogtauo-
dák uj szervezése tárgyában folyó évi május hó 19-kén 
12.917. sz. a. kiadott szabályzat iránt, következőkben 
van szerencsénk véleményes jelentésünket előterjeszteni. 

Midőn más alkalommal a tanintézetek czélba vett 
rendezése ügyében hivatalosan nyilatkoztunk, tüzetesen 
körülirtuk magyar protestáus egyházunk törvényes jogait 
és igazait, melyeket számunkra békekötések, tehát sért-
hetlen kétoldalú szerződések éá országos alaptörvények 
oly módon biztosítanak, hogy azokat egy valódi alkot-
mányos és jogi állam, melynek a „iustitia regnorum fun-
dementum" elvén kell nyugodnia, beleegyezésünk nélkül 
nem veheti el s nem teheti kérdéssé soha. Hangsúlyoztuk 
már máskor különösen az 1790/1. XXVI. t.-c. (2. 5. és 
12. §.) azon értelmét is, mely elösmeri, hogy ai iskolák 
a magyar prot. egyház testének kiegészkő részét képezik 
s mely az evangélikusok számára örökre biztosítja azon 
jogot, hogy létező tanodáikat fenntarthassák, belátásuk 
szerint kijavíthassák, a tanárok számát meghatározhassák, 
a tanítás és tanulás módját szabályozhassák, és igy tovább. 

Fentebb érintett nyilatkozatainkban kijelentettük 
egyszersmind azt is, hogy véleményünk szerint, az álta-
lánosan elismert valódi, alkotmányos fogalomhoz képest a 
közmivelődés, és igy a közoktatásügy az összes nemzetet 
érdeklő, tehát a törvényhozás köréből semmi módon el 
nem vonathatónak tekintendő; a mint ez az 1790/1. 
XXVI. t.-c. 5. §-ából is világosan kitűnik, mclyszerint 
még a nem protestáns, hanem országos tanrend és szer-
vezet megállapítása és változtatása sem eshetik meg egy-
szerű kormányrendeletek utján, sőt inkább az egyenesen 
a törvényhozás körébe tartozik. Azon kifejezés alatt ugyan-
is : „coordinatione tamen literariae institutionis erga 
demissam Statuum et 00. propositionem per Suam Maies-
tatem determinanda ad has peri üde Scholas extendenda", 
nem érthető egyéb, mint hogy az országgyűlés által elkészí-
tett s elfogadott törvényjavaslat terjesztendő szentesítés 
végett ő felsége elé, nem pedig az, hogy az országgyűlés 
kikerülésével a minisztérium által alkotott rendelet ter-
jesztessék fel jóváhagyás végett, hogy az szolgáljon irány-
adóul. 

Egyébiránt azt, miszerint a fen3Öbb tanodai oktatás 
ügyének ellátása az országgyűlés intézkedése alá esik, 
maga a szóban forgó szabályrendeletet alkotott miniszter 
ur is elismerte az által, hogy mult 1873-dik évben ópen 
a főtanodai oktatásról törvényjavaslatot terjesztett a kép-

viselőház elé. Annál nagyobb megütközéssel kelle tehát 
tapasztalnunk, hogy a minisztérium túltéve magát a 
fenálló törvényeken, a jogtanodákat r e n d e l e t e k utján 
szándékozik újra szervezni. 

Az előadóItak után a tanárkar nem lehet más vé-
leményen, mint hogy a minisztérium eljárása egyenesen tör-
vén} be ütköző, s miután mi azt, hogy az országos oktatás 
reude miniszteri szabályzatok, vagyis végrehajtás utján másit-
tassék és változtassák, az alkotmányos kormányzás elvei-
vel és protestács autonómiánkkal összeférhetlennek tartjuk : 
eléggé indokoltnak látnók, ha a főtiszteletü egyházkerület 
erélyesen felszólalhatna s tekintélyét oly irányban vetné 
mérlegbe, hogy m i g a f e l s ő b b o k t a t á s t ö r v é n y -
h o z á s i u t o n n e m s z e r v e z t e t i k , addig a protes-
táns jogtanintézetek mind az általok kiadandó bizonyítvá-
nyaik érvényére nézve, mind pedig tanulóik állam- és ügy-
védi viszgálatrabocsáttatását illetőleg, a jelenlegi állapotban 
sértetlenül meghagyassanak. 

Mielőtt azonban részletekbe bocsátkoznánk, szüksé-
gesnek véljük a főtanodai törvényjavaslat s a szóban forgó 
rendelet közti főkülönbséget megérinteni. Mig nevezetesen 
amaz kimondja, hogy a már létező jog- és államtudomá-
nyi nem-államtaníntézetek majd csak a törvény kihirde-
tésétől számítandó k é t év alatt rendeztessenek annakértei" 
mében: addig ezen folyó évi május hó 19-kén kelt sérelmes 
rendelet rohamosan, már a j e l e n év o k t ó b e r h a v á -
b a n beállandó tanévben kívánja az uj szervezetet 
életre hívni. (Lásd a rendelet 63. §-át.) 

Hogy mennyire méltánytalanabb e kívánalom az 
előbbinél, az nagyon is szembeötlő A törvényjavaslat 
ugyanis legalább időt enged arra, hogy a hitfelekezetek 
sráaiot vetve magokkal s megfeszítve erejöket, lehetség 
szerint előteremthessék azon nagymérvű alapot, mely 
szükséges a jogakadémiák reformálására. A miniszteri 
rendelet ellenben rögtöni megsemmisüléssel fenyegeti, 
nem ugyan a dúsgazdag klérus által felsegélhető római 
katholikus, de igenis az egyesek fillérei s áldozatkész-
ségére támaszkodó protestáns tanintézeteket. *) 

Nyíltan és őszintén szóltunk itt. Nem is akartunk 
szavainkkal gyanúsítani s csak azon meggyőződésünknek 
adtunk kifejezést, hogy ha nem tartozik is a nagymélt-
vallás- és közoktatási miniszter ur intenciói köze a prot. 
jogtaniutézeteket egy csapással tönkretenni s az állam és 
más gazdagabb egyházakkal versenyzés teréről végkép le-
szorítani : az általa kiadott rendelet módnélkül elsietett 
foganatba vétele, a tudományosság és az egyetemes köz-
művelődésnek is nagy kárára, mulhatlanul azt eredmé-
nyezné. 

Habár e szerint bizalommal várjuk is, hogy a több-
ször nevezett minisztérium, mérlegelve az általunk előadott 
indokokat s méltányolva alapos aggályainkat, még az utóló 
percben tartózkodand ezen rendelet életbeléptetésétől, 

*)A rögtöni megsemmisülés félelme alaptalanná vált a minisz-
térium azon intézkedése folytán, melynél fogva a prot. jogakadémi-
áknak ujjászervezésére egy évi határidő engedtetett. S z e r k . 
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mindamellett megbízatásunkhoz képest röviden előadjuk 
részleges észrevételeinket. 

1) Ugyanis a kérdéses szabályzat 1. §. igy szól : 
„A jogintézetek négy évi tanfolyammal ellátott, teljes jog-
és államtudományi karokká alakittatnak át, egyedöli 
kizártával a jogtudorozási, és a magántanárrá való képe-
sittetési jogosítványnak." Ezt illetőleg, idézve még itt a 
szabályzat 59. §-átis : („a jogtanintézetek újjászervezésének 
egyik főtendenciája az lévén, hogy az utóbbiak teljes ka-
rokká kibővítve a tanuló iljuságnak tudományos kiképez-
tetésében — egyenlőbb versenyre kelhessenek az egyete-
mekkel",) ragaszkodunk most is folyó évi áprilhó 10-kén 
kelt s a főt. egyházkerület elé intézett véleményünkhöz, 
melyben kifejtők, hogy „miután a különálló jog-és állam-
tudományi tanintézetek is ugy szerveztetnek, miszerint a 
tudományos oktatás jelenkori követelményeinek teljesen 
megfeleljenek, tehát épen azon alapon és elvek megtar-
tása és figyelembevétele mellett, melyek az egyetemen 
létező jog-s államtudományi kar berendezésénél szem előtt 
tartattak, miért ne ruháztatnának fel a tudori szigorlatok 
tartásával? miért azt egyedül az egyetem-karokhoz kötni? 
Ha minden feltétel és kellék megvan, az eljárás és el-
lenőrzés ép oly biztos s minden tekintetben megnyugtat-
ható lehet az államra nézve. De meg ezen jog meg nem 
adásának a nevezett tanintézetekre nézve többféle hátránya 
leend; nevezetesen a tanulók, kik tudori szigorlatokat 
óhajtanak tenni, szükségtelen költségekkel s utazási ki-
adásokkal terheltetnek, a különálló jog- és államtudományi 
főtanodák tekintélye és keresettsége nagy mértékben alá-
szállíttatik s bizonyos centralizálási elv kifolyásának kell 
tekinteni, hogy a tanulók egyes helyekre csoportosíttatnak 
össze, ami a tanulás és nevelés érdekében épen nem 
indokolható, mert mégis inkább oly helyet keres fel a 
tanuló, hacsak teheti, tanulmányai folytatására, hol pá-
lyájának teljes bevégzését és betetőzését remélheti, tehát 
ezen jog élvezete és gyakorlata nélkül nem felelnek meg 
valódi céljok és rendeltetésűknek a nagy áldozatokkal 
fentartott jog- és államtudományi tanintézetek." Jól 
tudjuk, hogy a főt. tanügyi bizottmány f. évi májusi 
gyűlésén nem fogadta el azon nézetünket, Logy a jogtu-
dori szigorlatok tartásával a különálló jog- s államtudo-
mányi tanintézetek Is ruháztassanak fel; mindamellett, 
miután a képviselőház által azóta elfogadott ügyvédi 
rendtartásról intézkedő törvényjavaslatban a jogtudorság 
az ügyvédség nélkíilözhetlen előfeltételeül van kimondva, 
s ez által a helyzet lényegesen változott: előbbi néze-
tünkhöz ragaszkodásunkat annyival inkább helyén látjuk 
kifejezni, mivel azon törvényjavaslathoz képest a jogtudorság 
nem tekinthető másnak, mint a jogpálya bevégzéséhez 
szükséges intézménynek, illetőleg a jogpálya kiegészítő 
részének, és igy azt a jogtanintézetektől elvonni nem 
jelent egyebet, mint ezeket az egyetemi jogi fakul-
tás alá rendelai. Holott pedig maga a miniszter ur, mint 
ezt rendeletében nyilvánítja, a jogtanintézeteket teljes jog-
és államtudományi karokká kivánja átalakítani. Amaz 
elvonás továbbá nem jelent egyebet, mint bogy a jogtani 

intézeteket az egyetem superarbitruma alá akarja helyezni. 
Holott pedig a miniszter ur a jogtanintézeteket verseny-
társaiul akarja az egyetem jogfakultásának felállítani. Már 
ped'g ily alárendelt és fensőbb tekintélylyel birók közt, 
miként eszközölhető verseny ? ennek elhatározását a 
részrehajlatlan itélőkre bizzuk. 

(Vége köv.) 

A vasárnap inegszeiitelése. 
Sántha Károlynak a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 

f. évi 30. számában tett indítványára, a vasárnap meg-
szentelése ügyében, van szerencsém jelenteni, hogy a bé-
kési ág. hitv. evang. esperesség, az idézett cikkben szel-
lőztetett eszmék helyes voltáról s horderejéről áthatva, 
már az 1870-ben jul. 22, és 23. Szarvason tartott esp. 
gyűlés j.-könyvének 35. pontja szerint tstt lépéseket, 
hogy a vasárnap megszentelése céljából az Ur napjain a 
vásárok tartása betiltassák. 

Az idézett j.-k. 35. pontja igy szól: „Azon szomorú 
tapasztalás, hogy vidékünkön az országos vásárok, az 
isteni tisztelet s a vallásosság nem csekély kárára, va-
sárnapokon tartatnak; különösen pedig az állam pusz-
táján. Mezőhegyesen, évről évre a vasárnapok a heti 
piacok napjai; legközelebb pedig a körül fekvő községek 
szegényei, kik nagyobb részt ott szerzik élelmüket, heti 
keresetükhöz egyedül e szene napon délelőtti 10 órakor 
megkívántató személyes megjelenésük mellett juthatnak, 
mi által emiittettekre a vallás gyakorlata lehetlenné 
válik: komolyan hí fel lépéseket tenni ezen baj orvos-
lására. A miért is a kerületi gyűlésre menendő köve-
teknek utasításul adatik, az illető helyen sürgettetni, 
hogy valamint az országos vásárok, ugy a heti piacok 
vasárnapin való tartása megszüntettessék." Ennek folytán a 
bányai egyházkerület Pesten 1871. szept. 3 0 . — okt. 3-ig 
tartott évi közgyűlése j.-könyvének 64. pontja alatt kö-
vetkező ha'ározat hozatott: „k békési esperesség kérését 
terjeszti elő, hogy a kerület tegyen lépáseket az illető 
helyen, hogy a több egyházainak nagy kárára Mezőhe-
gyesen minden vasárnap tartatni szokott heti vásárok és 
ugyanott a napszámosoknak vasárnap délelőtti órákban 
történni szokott fizetése e napokról és órákról más időre 
tétessék át. Magáévá tévén a kerület az esperesség kéré-
sét, azt felirat alakjában a kereskedelmi minisztériumhoz 
küldeni határozta, s ennek átadá-ával az elnökséget meg-
bízta." 

A határozat végrehajtatott, az elnökség küldetésében 
eljárt, azonban fájdalom, minden eredmény nélkül. Mert 
ugyancsak a bányakerület a reá következő 1872. szept. 
30. — okt. 2-ig Pesten tartott rendes évi közgyűlésének 49. 
pontja alatt ez olvasható: „A tavalyi j.-k. 64. pontjához 
jelenti az elnökség, hogy a Mezőhegyesen minden vasár-
napon tartatni szokott heti vásároknak és a napszámosok 
ugyancsak vasárnap történni szokott kifizetésének más napra 
áttétele vége't a kerület nevében a kereskedelmi m. kir. 
minisztériumhoz felirt kérelemnek 1872. apr. 25 én 3883. 



sz. a. kelt leiratban b e l y n e m a d a t o t t . Sajnos 
tudomásul vétetik." 

A kellő lépések tehát megtétettek; de eddigelé minden 
siker nélkül. Azonban nem nagy fejtörés kívántatik akozi 
kitalálni, hová kell okvetlenül fajulni az olyan ember-
nek vagy népnek, melynek soha sem engedtetik idő, soha 
sem nyujtatik mód magasztosabb emberi rendeltetésének 
öntudatára juthatni. Azért csak ne szűnjünk tovább is 
mozgatni az ügyet, mert a baj komoly. 

P e t z G y u l a . 

ISKOLAÜGY. 

Iskolai értesítők. 

d) A szarvasi ev. főiskola értesitője. Közzé-
teszi Tatay István, igazgatótanár. Megelégedésünkre szol-
gál, hogy miután a szarvasi mult évi értesitő hiányait 
annak idején jeleztük, e hiányok az idei értesítőben nem 
fordulnak elő. A tanulók száma nemzetiség szerint az idén 
sincs ugyan benne feltüntetve, de anyanyelv szerint igen 
— s ez igy még talán jobban van. Ismerve az al vi-
déki tótság magyar érzületét, azt hiszszük, könnyű lett 
volna a szarvasi igazgatóságnak a tanulók érzülete sze-
rint, csupa magyart kimutatni; de mig egyrészről kényes 
dolog egyenesen magyar nemzetiség cime alá foglalni azo-
kat is, a kik a magyar nyelvet még csak törik, és csak 
például egy év múlva fogják beszélni, másrészről ez által 
a statistikának sem tett volna az igazgatóság szolgálatot, 
amennyiben a statistika csak akkor hasznavehető, ha 
őszinte és ha a valóságot nem igyekszik eltakarni, ^agy 
a viszonyokat — csakhogy bizonyos érdekeket ne sértsen 
— szebb szinben tüntetni föl, mint a minők azok a való-
ságban. Áttérve már most az értesitő egyes adataira, 
ezekből a következőket tartjuk kiemelendőnek. A szarvasi 
iskola tanári kara 12 rendes tanárból és 8 melléktanitó-
ból állt. A könyvtár 349 kötettel gyarapodott, ugy hogy 
jelenleg 8119 kötetből áll. A régiségtár és a természet-
rajzi gyűjtemény szintén gyarapodtak. A tanulók száma 
a tanévvégén 408 volt, kik közül 8 magántanuló, vallásra 
nézve 197 ág. h., 28 helv. h., 56 r. kath., 41 gör. k. 
86 zsidó, a n y a n y e l v r e nézve 314 magyar, 49 tót, 
10 német, 35 román ; ingyen vagy olcsón nyert élelme-
zést a tápdában 99 ; tandíjtól 31, tanszeri járuléktól 9, 
rajzpénztől 13, zongoradijtól 12 mentetett föl; az ösz-i 
töndijasok és jutalmazottak száma 47 volt. Különösen 
figyelmet érdemel e táblázatban az, hogy a tót ajkúak 
száma 49-re van fölvéve. Ez több ugyan, mint a meny-
nyit hittünk; de azért, — ismerve a szarvasi viszonyo-
kat — hibáztatnunk keil az „Ellenőr" és a „Hon" tan-
ügyi rovatainak vezetőit, a kik a szarvasi iskola értesítőjét 
ismertetvén, a tót ajkúak nagyszámát oksági viszonyba 
teszik a tót tanárok s főként Korén hatásával. A mi ér-
tesülésünk szerint Szarvason senki sem szlavizál, s ha 
hitelt adhatunk (amint hogy nincs okunk hitelt nem adni) 

azon tekintélyes férfi szavának, a ki bennünket ez ügy-
ben informált: ugy bátran állithatjuk, hogy mind a 49 
tót ajkú fiacska szikesen hagyta volna magát magyar 
nemzetiségűnek irni, csakhogy ezzel a tanári kar sem a 
magyarság ügyének sem a statistikának nem használt 
volna. — A mi már most a tápdát illeti, ebben 173-an 
nyertek élelmezést. A tanoda javára befolyt adományok : 
általán a főiskolára 45 ft. 73 kr., a tápdára 39 ft. 41 
kr., az építkezési alapra 198 ft., a tornaalapra 265 ft. 
A főösszeg — bizonyosan csak tévedésből — nincsen 
adva. Az értesitő végén egypár töredékes jegyzetet kö-
zöl az igazgató, melyek közül a következők érdemelnek 
kiválóbb figyelmet. A rajz, mely tavaly még csak a 3 
alsó osztályban volt kötelezőleg behozva, az idén már a 4 -
dikbeu is kötelezett tantárgy volt s ez folytattatni fog 
esztendőre a következő osztályban. A magántanulói intéz-
ménynek a szarvasi tanári kar nem nagy barátja, elégg 
tanúskodik e mellett, egyrészről a magántanulók csekély 
száma, másrészről az, hogy a lefolyt évben 20 magánta-
nulói kérvény utasíttatott vissza. Érettségi vizsgát az év 
végén 36-an tettek. Végül megemlítendő, hogy az érte-
sítőben egy értekezés is van Korén István tanártól Szar-
vas viránya felett. Efféle helyi érdekű értekezések valók 
az iskolai tudósitványokba s ezek ellen nincs is sza-
vunk. 

9) A pesti ref. főgymnasiuni értesitője. Szer-
kesztette Vámossy Mihály, ez iiő szerinti igazgató. E 
gonddal szerkesztett s a legapróbb részletekre is kiter-
jeszkedő jelentésből a következő adatokat szemeltük ki. A 
tanári karban, mely 11 rendes- és 5 melléktanárból állt, 
az a változás történt, hogy az eltávozott Frőhlich Róbert 
és Nagy Ferenc helyeit Dúzs Slndor és Király Pál volt 
nagykőrösi tanárok foglalták el. A tanulók száma az év 
elején 301 volt, kik közül magántanuló 55, év közben ki-
lépett 33, nemzetiség szerint 294 magyar, 1 német, 5 szerb, 
1 román, vallás szerint 155 helv h., 14á.,h. 42 r. kath., 
9 gör. ke!., 81 zsidó ; tandíjmentes 31. Feltűnő különö-
sen a magántanulók nagy száma, pedig — az értesitő 
szerint — a tanári kar a lefolyt évben is a legnagyobb 
szigort alkalmazá a magántanulókkal szemben s csak 
olyanoknak engedte meg a magántanulást, kik arra vagy 
előrehaladott életkoruknál, vagy jeles előmenetelüknél 
fogva érdemeseknek látszottak. Érettségi vizsgára a mult 
évben 24-en jelentkeztek, s ezek közül egy egész évre és 
egy félévre visszavettetett; az idei érettségi vizsgára 33-
an jelentkeztek; 1864-től érettségi vizsgát 567 tanuló 
tett. Ami az intézeti gyűjteményeket iileti, a tanári kar 
számára nyitva áll a dunamelléki ref. egyházkerület tulaj-
donát képező, még teljesen nem rendezett, mintegy 20000 
kötetből álló Ráday-könyvtár, mely a mult évben dr. 
Pólya József több ezer kötetre menő hagyománya ál-
tal gyarapodott; a tanári kézi könyvtár, melynek gyara-
pítására az egyháztauács évenkint 100 ftot szavaz meg; 
az önképzőtársulat könyvtára, melyet az ifjúság használt. 
A természettani eszközök gyűjteménye egy külön terem-
ben állíttatott fel s 7 darabbal gyarapodott. Ifjúsági egy-



letek : az Önképzőtársulat, a dalegylet és a segélyegylet, 
mely utóbbinak vagyona 1330 ft. 46 krra rug, s mely a 
mult évben 208 ftnyi segélyt osztott ki. A növendékek 
közül az idén is számos könyv osztatott ki jutalom gya-
nánt. Végül az értesitőben a dunamelléki ref. egyházke-
rületben alakult tanári gyámegyletnek is van egy külön 
rovat szentelve. Ez egylet, mely 1867-ben alakult, je-
lenleg 18000 ftnyi tőkével rendelkezik s már is több 
tanári Özvegyet segélyez 200 ftnyi óvdijjal; a pesti ref. 
főgymnasium a tőkéhez eddigelé 3207 frt. 15 krral 
járult. 

10) A miskolc i er . a lgynmasi i im tudósi t -
ványa. Közli S z á n t h ó J á n o s, ez évi igazgató. 
Ez értesítő most is ép oly rendetlenül van szerkesztve, 
mint tavaly volt. Fontosabb adatainak felsorolásánál mi 
sem fogunk rendszert tartani, már csak azért sem, hogy 
gyönyörködhessék az igazgatóság a maga remekében. A 
tanári kar 4 rendes- és 3 rendkívüli tanárból állt. A 
pálya- és ösztöndíjak összegét, - dicsérettel legyen föl-
említve — az idei értesitőben nem magunknak kellett 
összeszámítanunk; 1505 ftra rúgnak azok s 77 ft. 20 
krnyi kamatjuk a vizsgák alkalmával szokott kiosztatni. A 
tápdára hagyományoztak Soós Jánosné 1128 ft. 75 krt, 
Soltész Nagy Lajos 500 ftot, Mesko Karolina k. a. egy 
sorsjegy felerészét, Jármy Ferencné 33 f tot ; összesen ? 
A tanoda összes vagyona 20517 ft. 74 kr. A könyvtárról 
csak annyit tudhatunk meg, hogy az a mult évben is 
gyarapodott s ez épen elég arra, hogy a semminél vala-
mivel többet tudjunk. A tanulók száma az óv elején 98 
volt, kik közül 3 magántanuló, lakhelyre nézve 58 hely-
beli, 37 vidéki, vallásra nézve 29 ág. h., 4 helv. b., 5 
r. kath., 2 gör. kel., 2 gör. kath., 53 zsidó, anyanyelvre 
nézve 86 magyar, 9 német; 94 tandíjas, 1 tandíjmentes, 
6 tápdai, 13 ösztön- és pálvadijas, év közben kimaradt 
6. Függelékül közölve van az értesitőben az ág. h. elemi 
tanodák növendékeinek névsora. 

11) A kolozsvári ref. főtanoda értesítőjében, 
melyet Szabó Sámuel tanvezető adott ki, egyéb nincs a 
tanárok és tanulók névsoránál, megtoldva az utóbbiak rö-
vid és hiányos statistikai táblázatával. Egyik legnépesebb 
és legjobb birben álló iskolánkhoz, minő a kolozsvári, se-
hogy sem illik ily silány tudósitvány. El is várjuk az 
igazgatóságtól, hogy jövőre részletes és a tanoda állását 
kellőn feltüntető jelentéssel örvendeztet meg bennünket. 
A kolozsvári tanítótestület 28 tagból állt, kik közül azon-
ban csak 7 rendes tanár, a többi részint szaktanító, ré-
szint osztálytanító. A tanulók száma a 145 elemi osztá-
lyossal együtt 423 volt, kik közül vallásra nézve 338 
helv. h., 12 ág. b., 64 r.. kath., 4 gör. katb., 2 gör. kel., 
3 zsidó. Ennyi az mindössze, mit az crtesitő közöl velünk 
— s bizony ez édes kevés. 

A hegyaljai ev. tanitó egylet jul . 29-kén Miskolcon 
tartott gyűlése. 

A gyűlés tárgyai következők voltak: 
í . Belettek mutatva az egylet alapszabályai, melyedet 

a hegyaljai esperesség a legközelebb Miskolcon tartott es-
perességi gyűlés alkalmával megerősített és a tiszai 
superintendentiának pártolás ós tudomásvétel végett fel-
terjesztett. 

Az alapszabályok következtében egyletünk jogosítva 
van az esperességi gyűléseken két tanitó kiküldetése mel-
lett, a tanácskozmányban részt venni és az iskolai, mint 
az egyházi ügyekben szavazhatni. Továbbá minden rendes 
tag kötelezve van, módszertani előadásokat tartani oly 
megjegyzéssel, hogy egy tantárgy előadásában többen is 
részt vehetnek. Az egylet állásáról és működéséről jelen-
tés adatik ki, mely magában foglalja egyleti életünk 
minden nevezetesebb mozzanatait. 

2. Az alapszabályok bemutatása után legelső teen-
dője volt egyletünknek a tisztviselői kar megválasztása. 
Elnöknek Szánthó János, jegyzőnek és könyvtárnoknak 
Wolfgang Lajos, pénztárnoknak Vida Dániel megválasz] 
tattak, mindannyian egyhangúlag. 

3. Az egyöntetűség tekintetéből kerületünk iskoláiban 
a tanítás, bizonyos megállapított irányban történik, az e 
célra készített tantárgyaknak tanfolyamokra való felosz-
tása szerint, az 1868-ik 38-ik törv.-c. értelmében. 
De miután ezen tantárgyak beosztását tartalmazó tan-
rend az utasítással együtt már végleg elfogyott, az egylet 
jegyzője megbízatott, hogy azokat ujolag nyomattassa ki 
és a borsod-abauj-zempléni kerületben levő tanítók-
nak kellő alkalmazkodás végett mielébb küldje meg. 

4. Örvendetes tudomásul vétetett, hogy azon 100 
ft, melyhez egyletünk ezelőtt két évvel adományozás 
folytán jutott, és mely öászeget mindekkoráig a hegyaljai 
esperesség pénztárnoka 7 s z á z a l é k mellett kezelt, az 
egylet rendelkezése alá bocsáttatott. Elhatározta egy-
szersmind a gyűlés, hogy ezen pénzösszeg takarékpénz-
tárba tétessék és ott kamatoztassák, remélvén, miszerint a 
tagdijakból befizetendő illeték, az egylet folyó költsé-
geinek fedezésére elegendő leend. 

5. A méter-rendszer ismertetését, melyet Polány 
István borsod-megyei tanfelügyelő szíveskedett teljesíteni, 
köszönettel vettük. 

6. A gyűlés részvéttel értesült Pacziger Sándor 
pályatársunk haláláról. Pacziger Erdő-Bényén több éven 
át, mint jeles tanitó dicsérettel működött, meghalt a mult 
hónapban, 42 éves korában. Gyászolja őt családja és sok 
ismerőse. Béke hamvaira ! 

7. A két módszertani előadás, melyet ez alkalom-
mal kellett volna tartani, idő hiánya miatt a jövő gyű-
lésre halasztatott. 

8. A II. egyetemes tanítói gyűlésre képviselőnek 
megválasztatott az alólirott. 

9. Végül örömmel jegyzem meg, miszerint városunk-



ban a tiszai superintendentiai gyűlés alkalmából időző 
egyházi és világi férfiak közül számosan látogatták meg 
gyűlésünket, nevezetesen: Bartholomeidesz János hegy-
aljai esperes, Vandrák András az esperjesi collegium hír-
neves tanára, Materny János alesperes, Palcsó István 
kézsmárki tanár, György Aladár stb., kiknek az egylet 
irányában tanúsított figyelműkért az egylet nevében kö-
szönetemet nyilvánítom. 

W o l f g a n g L a j o s . 

Értesítés az eperjesi ev. h i t tan intézet és tanító-
képezde ügyében. *) 

A szülők és a papi vagy tanitói pályára készülő 
ifjak érdekében köztudomásra hozom és pedig : 

1-ször. A h i t t a n - i n t é z e t ü g y é b e n : hogy 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi közgyűlés Hlavacsek 
Mihály tanár és dékán urat agg kora miatt nyugdíjazta, 
helyére Tillisch János tanár urat nevezte ki hittan-intézeti 
dékánná, 2-ik hittanárul pedig Schneller István hitjelölt 
urat, báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur fiának 
nevelőjét, választá meg egyhangúlag, ki kizárólag theologiai 
tanárságra készülvén, mind kitűnő iskolai bizonyítványai, 
mind 4 évi egyetemi készültségénél fogva leginkább 
érdemié meg a közbizalmat. E 2 tanár és 1 segédtanár 
közreműködésével taníttatni fog mind a 3 évi theolo iai 
cursus. Folyó évben az érettségi vizsgáknál a theologiai 
pályára az egyházkerületben 14 ifjú jelentkezett. 

*) Tisztelettel kéretnek a többi ujságlapok is ezen értesítés 
közlésére. Cz. J. 

2-szor. A t a n i t ó k é p e z d é r e n é z v í : hogy 
abban jövő iskolai évben a 2-ik tanfolyam is megnyittatik 
Doleschall Samu és Sass János tanár urak vezérlete 
alatt, kik közül amaz, az elméleti képzettségen kivül^ 
melyet nevelói pályáján hosszabb tanítás által szerzett, 
művészileg játszik zongorán és hegedűn s ennek követ-
keztében tőle ugy a 4 hangú éneklés, mint az orgona-
játék tekintetében csak jó eredmény várható, mit első-
évi tanítványaival már is fényesen bizonyított, emez a 
legszebb reményekre jogosított egyéniség, miután nem 
csak iskoláit yégezte kitűnő osztályzattal, hanem egy évig 
már a sopronyi tanitóképezdében is segédkezett, 2 éven 
át pedig németországi egyetemeken képezte o célra ma-
gát s ezenkívül az utolsó félévet a kerület költségén ueve-
zetesb németországi tanitóképezdék megszemlélésére és 
tanulmányozására fordította. Azonban nemcsak a tanárok 
működéséhez füzünk legszebb reményeket, hanem előnyös 
ezen tanítóképezde a szülők és tanítványok tekintetében is 
azon oknál fogva, mivel a kerület ingyen szállás, ingyen élei 
mezés (reggeli, ebéd, és vacsora) ingyen tanítás, tankönyvek 
és íróeszközökkel is ellátja az intézet növendékeit s ezeken ki-
vül néhány ösztöndíj is osztatik ki. Felhivatnak ennél-
fogva ugy a theologiára készülő, mint a tanitói pályára 
vállalkozó ifjak, hogy felvétel végett Hazslinszky Frigyes 
collegiumi igazgató urnái mielőbb jelentkezzenek, megje-
gyezvén, hogy ugy egyik, mint másik intézetben mind a 
német, mind a tót nyelvben való képzés és gyakorlásra 
kellő gond fog fordíttatni. Rozsnyón 1874. aug. 4-kén. 

C z é k u s I s t v á n , 
tiszakerületi superintendens. 

T . Á . F I G ^ V . 

J É Z U S K R I S Z T U S . 
Európa és ízsia 

Értékesés Kesah Tsander Sentöl. *) 

— Olvastatott 1866. máj. 5-én Calcuttában. — 

Ha az óvilág neve alatt ismeretes földrészek térké-
pét tekintjük, két nagy continens tűnik szemünk elé, 
Európa és Ázsia, melyek az Uiál hegység, az Ural folyam 
és számos középtenger által vannak egymástól elválasztva. 
E határvonal déli végéhez közel, a földközi tenger part-
jait érintve fekszik azon földdarab, mely „széni földnek" 
neveztetik. Ez volt azon hely, melyen 1800 év előtt az 
emberiség legnagyobb és leghívebb jóltevője, Jézus 
Krisztus élt és meghalt. Itt idézte elő ama hatalmas 
vallási mozgalmat, mely oly fényes eredményeket szült a 

*) A Brahma Samads jelenlegi lelkes vezetője Indiában. 

földön, s mely az üdvhozó igazság áldásait számtalan népekre 
és nemzedékekre kíönté. E mai estén épen e nagy moz-
galom lassanként! és folytonos előmenetelét s befolyását 
az európai és ázsiai népek jellemére és történetére 
szándékozom rajzolni. Látni fogjuk, mint sarjadzott fel s 
terjedt tovább csekély kezdetből Kritztus ígyháza, mint 
nőtt — kis patakhoz hasonlólag —- útjában folyton 
mélységre és szélességre nézve, mint seperte el ellen-
állhatlan folyamával a megrögzött tévely és a babona 
győzhetlen védvárait, s miután éltető hullámait az em-
beriségre kiárasztá, egyszersmind megtermókenyité s gaz-
dag és dicső aratást szült. Megkísértem kimutatni, mint 
vezérlé össze egy őrködő gondviselés gyámolitása alatt 
az ázsiai és európai népeket s egyesíti a testvéri szeretet 
csókjára keletet s nyugatot; mint fűzé szorosan ö .sze 
Indiában a két continens legjobb képviselőit s mint ha-
tott be az idő s térbeli távolság mellett is, mélyen 
életünkbe. Össze fogom hasonlítani — tekintettel a ke-



resztjén erkölcstan magas mértékére e két nép nemzeti 
jellemét, felmutatom a mindkét részrÖli hiányokat s 
gyarlóságokat, melyek összhangzó egyesülésüket akadályoz-
zák s az igaz keresztyénség szellemének ellene munkál-
nak. Feltüntetem India jelen válságos helyzeténél fogva 
elodázhatlan szükségességét Krisztus parancsai helyes 
méltánylásának, mind a bennszülöttek, mind az európaiak 
részéről, s megjelölöm önök előtt ama legkiválóbb pa-
raucsokat, melyeknek figyelembe vételét a jelenkor kü-
lönösen látszik követelni. Midőn azonban önökhöz e fon-
tos tárgyról beszélek, nem felejthetem el, hogy én brah-
mista vagyok. Nem akarom leplezni meggyőződésemet, 
mely, mint önök jól tudják, a közönséges keresztyénség 
orthodox nézeteitől eltér. Bármennyire terjedjen is e mel-
lett eltérésem a szigorún theologiai kérdésekben, azt még-
is ki kell mondanom, hogy én nem vagyok ellensége a 
keresztyénségnek, még kevésbé Jézus Krisztusnak. Én a 
legmélyebb tiszteletet érzem Jézusnak jelleme s az er-
kölcsi igazság ama magasztos ideálja iránt, a melyet 
tanitott s a mely szerint élt. Az ő erkölcsi emelkedett-
ségének képét, mind honfitársaimnak, mind az európai 
társaságnak, — menten a felekezeti vaktuzgóságtól s a 
theologiai viszálytól — szivükbe véshetni jelentem meg 
a mai estén önök előtt. 

Mint midőn a hosszú, sötét éjszaka után, mely 
alatt a természet halálszerü álomban nyugszik, a nagy 
nappali csillag ragyogó aranyba öltözve keleten felkél 
és meleget, világosságot s életet hintve mindenfelé vándo-
rol nyugotra: ugy emelkedett fel a keresztyénség is ke-
leten a tudatlanság és romlottság mély homályából s vo-
nult diadallal nyugot felé, szunnyadó népeket igazságra s 
megigazulásrp, istenösmeretre s boldogságra ébresztve. 
Igen, a világ áthatlan sötétségbe volt burkolva, midőn 
Jézus született. Utálatos bálványimádás járta át szélté-
ben hosszában az akkor ismert világot, s előitélet és a 
leglázitóbb bűnök alkották kiséretét. Görögország, Róma s 
Egyptomnak, megvolt a maga Pantheonja különböző 
számtalan istenségei számára, kik a korszellem felett 
vasvesszővel uralkodtak; másfelől az erkölcsiség alapel-
vei hajótörést szenvedtek a kéjelgés és érzékiség féktelen 
hullámaiban, s zabolátlan kicsapongás s élvhajhászat ter-
jedt el mindenfelé. A bölcseség és igazság világosságai 
melyet egyes nagyok itt-ott meggyújtottak, közel volt 
a kialváshoz. Alig lehetett még nyomára is lelni amaz 
erkölcstan üdvös befolyásának, melyet a tisztes Sokrates 
felállított s melyért éltét is feláldozá. Ugyané sors érte 
a Plató óriás szellemétől kidolgozott rendszerét az isten-
és világbölcseségnek, s a logikának ama hasonlithatlan 
organonját, mely által Aristoteks a valódi tudományos 
ismeret alapját megveté. A philosophia elferdített s erkölcs-
telenitő formákban, az epikureismus és skepticismus iskolái-
ban tengette életét. Sokan nyíltan hirdetek, s szemérem nél-
külgyakcrlák is a tant, melynek elve volt: az ivás, a múlatás 5 
ott kéjelegtek az érzékiség minden ágaiban ; mig másrész-
ről sokan a bárdot oda vetették minden erkölcsiség gyö-
kereire. Csak a zsidóság állott még magános nagyságban 

s büszke nagasságban az általános romlottság e szinterén, 
miután ez a theismus drága igazságait rejté magában ; 
azonban ezen vallás is tul volt terhelve üres szertartások-
kal s szokásokkal, és meg volt oszolva a képmutató és okos-
kodó farizeusok, s a hidegszivü és kétely hajhászó sadducae-
usok közt. Igy a világ általában csak az éjféli sötétség 
szakadatlan képét mutatá. A világosság okvetlen szüksé-
gessé lőn. Az emberiség halálos betegségben sóhajtozott s 
a sir szélén állott; az orvosszer megmentése végett sürgős 
és nélkülözhetlen volt. Igy Jézus Krisztus a századnak 
követelménye vala: ő megjelent az idők teljességében. És 
bizonynyal nem támadt soha egy nagy férfiú sem a vilá-
gon, a nélkül, hogy születése uralgó viszonyoktól köve-
telve s élete egy szükséges felelet ne lett volna a kor-
szellem kérdéseire. Az iránt nem lehet kétség, hogy Jézus 
ama nagy munkára, melynek kivitelére jött, a gondviset 
léstől kijelölve és felhatalmazva volt. Ép en oly kevéssé 
lehet félreismerni azon bölcs intézkedéseket, melyeket a Gond-
viselés ama mű teljes kivitelére elrendelt. A kor csudá-
latosan alkalmas volt Krisztus megjelenésére, nem csak 
azért, mivel az emberiség elviselhetlen betegségben szen-
vedett, a melynek orvoslását óhajtotta, hanem azért is, 
mivel amaz orvosszer alkalmazására csudás könnyítések 
léteztek. Az akkori mivelt világ minden népei egy nagy 
birodalmat alkottak s közös leigázás által lettek Rómá-
nak mindenható uralma alatt összeláncolva. Máaodszor e 
népek mivelt osztályai közt a görög nyelv szerte ismerve 
volt s egy kész és alkalmas eszközt nyújtott uj gondola-
tok s nézetek terjesztésére el a legtávolabb országokba 
is. Végül a zsidók, kik közt legelőször kelle hirdettetni az 
igazságnak, a nagy birodalom minden főbb helyein el vol-
tak szórva, ugy hogy ők az uj vallási mozgalomra nézve 
igen téres alapot képeztek. 

Ily viszonyok közt született Jézus Krisztus. Mint élt 
és halt meg, mint ért el tanitói hivatalával — jólehet ez 
csak három rövid évre terjedt — meglepő eredményt, s te-
remtett majd egészen uj életet követőiben, mint haladtak 
tovább beható, de egyszerű ékesszólással előadott szavai 
tüzárhoz hasonlóan, s keltették lángra a néptömegek 
lelkesedését, melyeknek prédikált, mint sikerült neki, dacá-
ra a borzasztón leverő tapasztalásoknak, az Isten országát 
legalább egyesek szivében megalapítói, s mint áldozta 
fel magát végül az emberiség tidíére: mindezek oly 
tények, melyekről a jelenlévők legnagyobb része kétség-
kívül tudomással bir. Ez alkalommal nem is fogom életét 
s hivatalát részletenként tárgyalni, miután czélom, főké-
pen ama befolyásról szólani, melyet ő a világra gyakorolt. 
Nem tagadható, hogy ő egyedül az igazság ügye iránti 
odaadásból tűrt el minden nélkülözést, bajt, mely útjában 
reája várt, s ment elébe az üldözés ama vad ostromának, 
melyet dühöngő ellenségei istenfélő fejére indítottak. 
(Halljuk! Halljuk !) Nem az Önzés rugója, nem a félreértett 
fanatismus lelke indította őt bátran s örömmel fogadni a 
kereszthalált. Ő Isten dicsőségére áldozta fel életét. Én 
a keresztet mindig ugy tekintettem, mint az Isten dicső-
ségére czélzó önfeláldozásnak szén jelképét, mely teljesen 



alkalmas arra, hogy a szív magasabb érzelmét és törek-
vését éleszsze, a lelket tisztítsa, s hiszem is, hogy nincs 
oly kebel, bármily érzéketlen s el fásult legyen is, mely 
hideg közönnyel tudjon a nagy és jelentőségteljes symbo-
lumra tekinteni. Ily dicső és önzéstelen önfeláldozás — 
mint előre látható volt — csudás eredményeket szült; 
Krisztus nemes lelkének nemes célja — mint azt a vi-
lágtörténet tanúsíthatja — valósággal eléretett. Éltének és 
halálának erkölcsi befolyása még mindig munkál az em-
beri társadalomban s lelket ád a társadalom haladásának. 
Ez alkotta az uj Európa mivelődését s alapját képezi 
a jelenkor többféle polgárisultságot terjesztő emberbaráti 
törekvéseinek. S ezen élénk és tartós befolyást nem phi -
sikai csudák által gyakorlá a világra, melyeket a közön-
séges theologia neki tulajdonit, hanem az igazságnak 
ama nagyobb csudái által, melyeket hirdetett. Én nem 
tudom, mi mozdíthat meg begyeket, ha azt a hit nem teheti 
Az igazságban kétségkívül egy oly hatalom rejlik, mely 
a fejedelmek és a nagyok hatalmát messze felülmúlja, 
mely csudákat tehet, s lehetlenségeket vihet ki, és bi-
zonynyal ezen hatalom volt az, melylyel Jézus diadalmas-
kodva isten országát felállitá. (Helyeslés.) Ő egy szerény 
állású ácsnak volt fia s tanitói hivatalában csak három 
rövid éven át munkálkodott. Nem bizonyitják-e megcá-
folhatlanul ezen egyszerű tények, ha mellettük ama rop-
pant befolyást tekintjük, melyet a világra gyakorolt, hogy 
Jézusban valódi nagyság lakozott? (Tetszés.) Názáret-
ben, egy romlottsága által hírhedt városkában, szegényen, 
oktatás nélkül, erkölcstelenitő befolyások közt nevelked-
ve, társai csak a legalsóbb kézművesek s balászok 
levén, kikből a világosság egyetlen sugarát sem nyer-
heté, emelkedett ő felül, a veleszületett nagyságnál fogva 
minden külkörülményeken, és gyarapodott elmélkedő3, 
imádság által és az isten lelkének vezetés alatt, mely 
benne munkálkodott, bölcseségben, hitben, kegyességben. 
Bár életének minden külviszonyai ellenségesek voltak reá 
nézve, mégis győzött felettük az Urnák ereje által, s 
majdnem emberfeletti bölcseséggel és meggyőzéssel hir-
deté ama magasztos igazságokat, tevé amaz erkölcsi 
csudákat, melyekért a következő nemzedékek neki a tisz-
telet és hála adójával áldoztak. (Tetszés.) Valójában ő fe-
lette állott a közönséges emberiségnek. A Gondviseléstől 
az emberi nem javítására és megújítására küldve el, egy-
szersmind nyert bölcseséget és hatalmat is a Gondvise-
léstől a nagy munkára, s egész életpályáján át s hiva-
talos működésében, mint az általa keltett mozgalom utó-
hatásaiban, világos bizonyságát találjuk ama csudás 
hatalomnak, melylyel istenfélő nagyokat, hatalmas ural-
kodókat meggyőz, dynastiákat a porba vet, fejdelemsé-
geket megdönt és a romlás zavarából az igazságnak és 
istennek, a szabadságnak és egyetértésnek országát felépiti. 
(Helyeslés.) 

G y u r á t z F. 
(Folytatása következik.) 

B E L F Ö L D . 

A tiszai ág. h. er. egyházkerület közgyűlése. 
— Kiegészítésül a lapunk mult számában közlött tudósításhoz. — 

A gyűlés első napján a rőcei ügy Ietárgyaltatván, 
másnap, julius 31-én, tetemesen meggyérült közönség je-
lenlétében mindenekelőtt azon piszkos és durva sértések 
lőnek a gyűlésen felemlítve, melyeket Húrban az általa 
szerkesztette „Cirkevnj Listy"-ben közszeretetben álló 
superintendensünk Czékus István ellen elkövetett. Hogy a 
magyar közönségnek némi fogalma legyen azon, az ildom 
és társadalmi műveltség minden korlátairól megfeledkezett, 
sárral és tajtókkal saturált hangról, mely e cikkeken 
elömlik, legyen szabad ezen cikkek egyikét, mely az egy-
házkerületi gyűlésen is felolvastatott, curiosumképen és 
kóstolóul közlenünk. A cikk igy hangzik: 

„Ez a félvadember (t. i. Czékus), aki már akkor oda-
dobta nekünk a keztyűt, midőn a lutheránus egyház több-
ségének bizalma által reá bízott püspöki hivatalt elfoglalandó, 
hitvallásunkat megvetette, hitünk lényegét felforgatta, 
vonakodván a három-egy Istenre tenni le az esküt; ezen 
ember, aki nem átallja védeni és támogatni ama szörnyű 
tévelygőnek, Webernek keresztyénellenes tanait, melyek 
az evangyéliom legszentebb tanainak ellentmondanak,—ezen 
ember most fogdmegeit vezeti saját egyháza ellen, hogy 
annak szemeit kivájják és életereit elvagdalják. Valami-
csodás egyházkerületi bizottságot vezet, asz'ondja, magának 
az egyházkerületi gyűlésnek szine elébe, mely bizottság a 
nagyrőcei lutheránus tót nagy gymnasium megsemmisítését 
szándékozik keresztülvinni. Ez az elvakult ember maga 
az egyházkerület hatalmi körének merészkedék elébe vágni, 
s a még el nem ítélt főgymnasium kéregető könyvecské-
itől megtagadta a megerősítést. Az önkormányzatnak szin-
tén megvannak a maga határai s maga a kerület sem 
intézhet el mindent; de szintúgy léteznek határok az 
autonom superintendentia elnöke, a superintendens szá-
mára is, s nem szabad egy clique meg nem érlelt hatá-
rozatait, főleg pedig saját kiégett agyvelejéuek határozatait 
keresztül vinnie. 

Miként igazolja magát Czékus az egyháztörténelem 
előtt az egész egyház ellenében való önkényének ezen 
karaffai, fogdmeghez illő kitörésére nézve ? A lutheránus 
egyház, ahol csak létezik, széles e világon mindenütt azon 
hitet vallja, mely a nagyrőcei tót főgymnasiumban tanít-
tatik. Az egész tót lutheránus egyház áldozatkészségével s 
imáival igyekszik fenntartani az ottani intézeteket. Ennél-
fogva az összes lutheránus egyháznak érdekében áll ezen 
iskolákat mint szemefényét megvédeni; mert ha 500,000 
tót lutheránus lélek lesz megfosztva iskoláitól, meg lesz 
ezáltal fosztva egyházától s legnemesb erőitől, Krisztus 
evangyéliomának tanult, édes, ékesen szóló hirdetőitől a 
tót nép között. Czékus ur már az által, hogy oly hajlandó 
volt főgymnasiumunk irányában a pandúr és ínquisitori 
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policáj szerepének elvállalására, megmutatta, miszerint nem 
méltó az autonom lutheránus egyház püspöki hivatalára; de 
most már meg épen azon tettével, hogy az önnön maga 
által önkényűleg összeállított s önkényűleg egyházkerületi 
bizottságnak elnevezett clique-nek a főgymnasium meg-
semmisítését célzó javaslatát előre és anticipando tettle-
gesiti, most, mondom, már végképen megérdemli a végleges 
l e k ö p e t é s t és megvetést. Az egész inquisitióból 
nem sült ki semmi, csak az árulkodók untató lappáliái, 
hazugságai, ostobaságai. Nincs constatálva csak egyetlen 
egy oly tény sem, mely akár a király ellen, akár a hitvallás 
tanai, akár az erkölcsiség, akár végezetre a világos hazai 
törvények ellen lett volna intézve. 

És mégis Czékus, a püspök, a lutheránus, a nagyröcei 
iskolák megsemmisítését javasolja. I t t tehát más motívum 
nem is képzelhető, mint a lutheránus hitvallás tanainak, 
melyek a rőcei főgymnasiumban oly melegen s oly öntu-
datosan ápoltatnak s terjesztetnek a tót nép között, öntu-
datos üldözése. Tehát a tót lutheránusság üldöztetése újra meg 
van kezdve a tiszamelléki superintendentiában. Mi egyéb 
marad ránk nézve hátra, mint a kegyelmes istenhez inté-
zendő imák, kérelmek és könyörgések oltalma alá menekül-
nünk, nézne kegyelmesen alá keresztes seregére, mely 
fiának nevét és jelvényét hiven hordozza, s ne engedje 
szent igéjének tiszta igazságát elnyomatni. B e r l o v s z k y 
J a r o s z l á v . 

Ezen közleményt lapunk élén hozzuk. Mi már réges-
régen kimondottuk véleményünket Czékusra nézve, s figyel-
meztettük a hű evangélikusokat ártalmas törekvésére ezen 
durva istentagadónak, ki egyebet se tud, mint a földi 
molochnak szolgálni, t i a három-egy istent tagadja, s 
istennek egyházát Krisztust-tagadó istentelen tanok eszme-
szüleményeivel forgatja fel. Ezen protestansoskodó s a 
lutheránus egyháztól önnönmagát kiközösített hamis taní-
tóról tehát közöttünk többé szó se legyen. Minden bűn 
magamagában hordja büntetését; a tiszamelléki egyház-
kerület, névszerint pedig a lutheránus tanhoz hiven ragasz-
kodó egyházak meg fognak győződni, ha ugyan már eddig 
is meg nem győződtek a felől, hogy bűnt követtek el 
akkor, midőn a kormányrudat s a Krisztus vérével meg-
váltott nyáj feletti pásztorbotot olyan emberre bizták, ki 
soha semmi jóravalót nem tanult, keresztyénellenes hírla-
pokból meríti tudományát, s csak politikai izgatás folytán 
tolatván fel püspöknek egészen a hitetlen, bamba protes-
tánsoskodásnak engedte át magát. Mintha ilyetén ember 
belé tudná magát élni a nép lelki szükségeibe!? 

De mostan itt már főleg az egyházkerületen áll a 
kérdés. Czékus a pokolba száll alá, Czékusról már a tör-
ténelemben nem leszen egyéb említés, mint az, hogy 
policáj, pandúr volt; de a tiszamelléki superintenden-
tiáról, a lutheránus egyházakról szó lesz hosszú századok 
múlva is. Valyon ez a jelen nemzedék leszáll-e Czékussal 
a pokolba, vagy le nem száll ? ez az egy itt a kérdés. 
Mert ha leszáll és Czékus javaslatára eltörli a rőcei gym-
nasiumot, akkor csak saját siriratát irja meg, s már a 

legelső következő nemzedék elsírja magát e kornak el-
vakultsága felett, s bizonyára helyreüti a tévedést; de 
ha le nem száll Czékussal s nevéhez méltólag, mint ti-
szamelléki autonom, lutheránus püspökség, elveti magától 
a nyomorult pandúrnak áruló javaslatát, akkor Czékusra 
nézve lehetetlenné lett, hogy továbbra is superintendens ma-
radjon. Czékus tehát élére állította az egyházkerület előtt 
azon kérdést: vagy Czékus, a hű ballagista és protestán-
soskodó, vagy a nagyröcei főgymnasium, Luthernek e hű 
követője! Együttesen tovább meg nem maradhatunk. ! 

A C. L. s z e r k e s z t ő j e . " 
A kerületi gyűlés azok ellenében, kik a nevezett 

lap szerkesztőjének perbefogatását sürgették, tekintettel 
arra, miszerint ez által amaz olcsó mártyromságra törekvő 
fanaticusokuak csak malmukra hajtanók a vizet, tekintettel 
továbbá főleg Czékus superintendens urnák határozott kí-
vánságára : beéri azzal, hogy superintendens urnák a nevezett 
ügyben kifejtett tántorithatlan elvhüségeért teljes bizalmat 
szavaz s az incriminált cikkekben előforduló sértéseket, 
mint jellemtelen, nyomorult rágalmakat méltó megvetés-
sel fogadván, azokat feleletre méltóknak sem tartja. 

Ugyanezen szomorú tapasztalatokból kiindulva az 
egyházi elnökségeknek kötelességükké tétetett , őrködnének 
azon, hogy ezen veszedelmes, hazaellenes szellemnek jám-
bor és hazafias tót népünk között terjesztése megakadá-
lyoztassák. 

A gyűlés további folyamán az Eperjesen felállított ta-
nitóképezdénél, melynek alaptőkéje már 31000 frtra 
emelkedett, a jelen tanév folytán alkalmaztatva lett 2 ta-
nár, Dolleschal Samu és Sas István bemutatják magokat; 
az utóbbi számára, ki még hiványnyal ellátva nem volt, a 
hivány kiadatni rendeltetett. Az államsegélyből 2500 frt 
ezután is ezen intézetre lesz fordítandó. 

Az eperjesi hittanintézet, addig is, mig a felál-
lítandó akadémiára nézve végleges megállapodás jönne 
létre, ideiglenesen fenntartatik oly módon, hogy Hlavacsek 
Mihály eddigi dékán felerészben a tudományi-, felerész-
ben pedig a házi pénztárból folyóvá teendő 400 fttal ki-
érdemlett nyugalomba helyeztetvén, helyére dékánnak 
1050 ft . fizetéssel Tillisch János eddigi tanár, második 
tanárnak pedig 930 ft. fizetéssel Schneller István tanár-
jelölt választattak meg, kik egyelőre egy éven át mind a 
3 tanfolyamot átveszik, miután egyes tantárgyakban mint 
tanárok is közreműködnek. 

A vallás- és közoktatási miniszternek mult évi egye-
temes gyűlésünk azon határozatát, mely szerint az 1868-
diki 53. törvénycikkben kimondott vallásbeli teljes egyenjo-
gúság és viszonosság alapján a lelkészeket az előbb asz-
taltól s ágytól szentszékileg elválasztott s később prot. 
vallásra áttért feleknek a kötelék külön felbontása nél-
küli összeesketésére utasitá, — helytelenítő leirata tudo-
másul vétetvén, a kerület kimondott elvéhez ragasz-
kodik, 

A mult évben felállított középtanodai bizottságnak 
azon kívánalma, hogy üléseire minden főgymnásium két* 



minden algymnasium egy követet küldjön, a nagy költ-
ség miatt gyakorlatiatlannak bizonyulván, határoztatott, 
hogy e bizottság mindig a ker. gyűlés helyén s azt meg-
előző napon ülvén össze, innét terjeszsze javaslatait a ker. 
gyűlés elébe. Ormisz és Skultety volt rőcei tanárok a bi-
zottsági tagok névsorából kitörőitettek. 

Jamriska Gyula, többszörös bűntények folytán az es-
perességi consistorium által papi jellegétől és oklevelétől 
megfosztott, volt s.-arnóthi lelkész esete bejelentetvén, 
mély fájdalommal vétetett tudomásul. 

Az alakuló debreceni leányegyház folyamodván a 
pénzligyérhez a jelenleg dohányraktárul szolgáló, egykor 
ferencrendí kis templomnak a gyülekezet számára isteni 
célokra leendő átengedése iránt, a kérvény pártolólag fog 
az illető helyre fölterjesztetni. 

A jövő ker. gyűlés K a s s á n fog megtartatni. 
Ezek képezték főbb tárgyait a gyűlésnek, mely né-

hány órai közbeszakitással a déli órákban, — melyeket a 
közönség a görömböly-tapolcai fürdőben kedélyes közebéd 
mellett vidáman töltött el, — esti 8 órakor lőn befejezve. 

D a n ó ü. 

A karcsai ref. templomról. 

A „B. P. K."-nek irják Karcsáról 1874. aug. 2-káróI : 
Egy éve lesz szeptember 15-én, hogy e faluban tűz 

ütött ki, mely a sok magánlakáson kivül elhamvasztá a 
régisége által elhíresült karcsai ódon szentegyházat is, 
ugy hogy annak csak bemohosult, de a lángok által 
sokkép megrongált falai maradtak meg. Az egyesek jó-
részt fölépitgeték már romokba dűlt lakaikat, de a köz-
épületeken látható még, hogy itt vész dühöngött; mert 
ha egyik-másik kitatarozva van is, de teljesen fölépítve 
nincs. E javításokon átment épületek egyike a mindnyá-
junk előtt kedves nemzeti emlékű ódon szentegyház is, 
melyre, hogy a vész csapásait elbírhassa, teljesen uj te-
tőzet és torony épitteték részint kormánysegélylyel, részint 
pedig az egyesek adakozásaiból. 

Ma, aug. 2-án , délután két órakor, ünne-
pélyesen, sok ügyességet eláruló bátorsággal tevék föl 
a toronyra a csillaggombot Haber újhelyi építész segédei, 
kikről ugy, mint mesterükről Bodrogközben az a hír, hogy 
ők kiválólag értik a toronyépítést, mit a jelen alkalommal 
is igazolni törekedtek; mert csakugyan ügyeseknek lát-
szottak, midőn helyére illeszték a csillaggombot, mely 
már mig a gyásznak örömre váltát hirdeti,messze ragyogva 
a vidéken, addig azt is jelzi, hogy erős talapzata körül 
épen oly hitbuzgó, mint áldozni tudó nép lakik; innen 
van az, hogy kedves imahetyét nem engedé sokáig elha-
gyottan tetőtlenül állani. Hála a Gondviselésnek, nincs 
helye többé itt a gyásznak s igy elfoglalhatja, mint be 
is tölté az egész gyülekezet keblét a valódi öröm 
a fölötti érzetében , hogy az Árpádkori templom 
újra viszhangoztatja derék lelkészének, az érdemekben 
megőszült N a g y J ó z s e f urnák ajkairól elhangzó 

igéket. Magyaros zamatu beszédében a lelkész ur 
arról emlékezett meg a jelen ünnepélyes alkalommal, 
hogy mily korban épült e most megújított egyház, mely-
nek keletkezését ő a 13-dik század közepére teszi. Buzdító 
ajkán végül a köszönet és hála szózata nyilatkozott azok 
iránt, kik filléreiket vagy forintjaikat az ur emez oltárá-
nak fölépítésére áldozták. 

Szónok beszéde s a gomb feltevése után az ünne-
pélynek bezárására Nagy József lelkész ur nyitotta meg la-
kását, hol az ünnepély barátságos családi körben fényes 
ebéddel végződött, melyen a szívélyes felköszöntések egy-
től-egyig arról tanúskodtak, hogy a Tompa által megéne-
kelt Ivarcsa folyó partján olyan magyarok laknak, kik 
megérdemlik azt a buzgó lelkészt, ki nemcsak e nemzeti 
ősereklye teljes kiépítéséért lankadatlanul fáradozik; de 
arról is gondoskodik, hogy kedves családja szivélyességben 
őt ha fölül nem múlhatja is, vele egyenlő tudjon lenni 
akkor, midőn egyenes magyar lelkével, mint hü hazafi 
azt akarja, hogy a karcsaiak lélekben és szívben hű fiai 
maradjanak a hazáuak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A pápai jogakadémia igazgatóságától a következő 

sorok felvételére kérettünk föl: A nagyméltóságú magyar 
királyi vallás- és közoktatási minisztériumnak f. é. julius 
hó 13-án 16620. sz. a. kelt kegyes intézvényében a dunán-
tuli helv. hitv. egyházkerületnek pápai jogakadémiája 
végleges szervezésére még egy évi időköz engedtetvén: 
kötelességének tartja az igazgatóság ennek folytán nyilvá-
nosságra hozni, hogy a három évi jogi tanfolyam, ad-
dig is, mig a főtiszteletü egyházkerület jogakadémiája 
iránt végleg intézkednék, a jövő 1874/5-ik tanévben fenntarta-
tik, még pedig az I-ső és II-od évi jogi tanfolyam a 
miniszteri rendeletnek megfelelőleg rendeztetik be, mig 
a 111-ad évi jogi tanfolyam megmarad az eddigi alakban* 
ugy hogy a harmad évet végzendő joghallgatók, a magas 
minisztérium fent idézett intézvénye értelmében a jövő 
tanév végén is letehetik jogakadémiánknál az eddig szo-
kásos bírói államvizsgát. Pápán 1874. julius hó 31-én. 
A jogakadémiai igazgatóság. 

* Yalami a magyar nyelv érdekében. A 
képviselő urak igaz, hogy oly gyakran verdesik a 
miniszterek füleit interpellatióikkal, sokszor a nevetségig 
csekély fontosságú ügyekre nézve is, miként nem csoda, 
ha a miniszterek is számos esetben adósok ma-
radnak a felelettel, és a közönség is kevéssé méltatja 
figyelmére feljajdulásaikat: vannak azonban esetek, mi-
dőn a minisztereknek erkölcsi és hazafias kötelességük 
szóval vagy még inkább tettel válaszolni az oly inter-
pellátiókra, melyek valóban közérdekkel biró tárgyat 
érintenek, vagy pedig oly hallatlan viszszaélést hoznak 
napfényre, milyet f. hó 1-én hallottunk Lázár Á. képvise-
lőtől. Uraim, magyarok, ide hallgassatok! Van a magyar 
államban egy magy. királyi jogakadémia, melyen a tan-
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nyelv n é m e t , s melyen magyarul vizsgázui sem lehet, 
mert a magy. kormány által kinevezett tanárok nagy 
része vagy teljességgel nem, vagy oly hiányosan birja az 
állam hivatalos nyelvét, hogy képtelen az azon nyelven 
felelő tanuló qualitását megítélni. Engedelmet kériink a 
tisztelt kormánytól, de ezen körülmény annyira botrá-
nyos a magyar alkotmányos kornak nyolcadik évében, 
hogy kellő jellemzésére szavakat alig találhatni. Ráadásul 
csak annyit jegyzünk meg, hogy a pesti magy. kir. tud. 
egyetemen e nyáron is számos vizsga fogadtatott el né-
met nyelven. Hát mig a világ tart, örökké mi alkalmaz-
kodjunk mások szeszélyeihez; csupa udvariasságból fejünk-
re hagyjuk ülni szász testvéreinket (?), azokat az édes, 
rokonérzelmü népeket?! Önkénytelen Cicero jut eszünkbe 
s keserűséggel kiáltunk föl vele: „Quousque tandem abn-
tere patientia nostra . . . ?" D. 

* A pozsonymegyei ág. h. esperesség, — mint 
bennünket tudósítanak — f. hó 4-kén Modor városában 
közgyűlést tartván, végzésileg azon óhajtását fejezte ki, 
hogy az e hó 12-dikén Alsó-Kubinban tartandó egyház-
kerületi gyűlés nevezzen ki küldöttséget annak megvizs-
gálására, valyon alapos-e a Zólyommegye bizottsága által 
a turócszentmártoni gymnasium ellen emelt vád, mely 
szerint a nevezett gymnasium a panszlavizmusnak egyik 
veteményes kertje ; kívánja egyszersmind az esperesség, 
hogy a vizsgáló küldöttségben a z á l l a m i s k é p v i -
s e l t e s s e m a g á t . A vizsgálat eredménye aztán 
az egyházi egyetemes gyűlésnek volna további határozat-
hozatal végett föl terjesztendő. Az elleninditvány, — me-
lyet a Révész „Figyelmező"-jének egyik „nagy férfia", 
Frecska Lajos tett, de amelyet a nagy többség elvetett, 
— ugy hangzott, hogy azon esetre, ha a kormány a maga 
vádját szabatositja, a t u r ó c i e s p e r e s s é g tegye meg 
a vizsgálatot a turócszentmártoni iskola ellen, és ennek 
alapján ítéljen az egyházkerület. Mily bölcs, mily szép 
gondolat, hogy egy pánszlávizmussal vádolt iskola felett 
Hodzsa, Hurbán és társaik hozzanak Ítéletet! Bármily 
rosz vóleménynyel vagyunk is eddigi szereplései után Frecska 
ur felől, ezúttal mégis kegyelemből hailandók vagyunk 
indítványát inkább együgyüségének, mint hazafiatlanságának 
róni fel. Ami pedig a pozsonyi esperesség határozatát 
illeti, ez látszólag correct ugyan, de miután a dunánin-
neni ág. h. egyházkerület részrehajlatlansága a kérdéses 
ügyben nemcsak hogy biztosítva nincs, de sőt inkább fe-
lette kétes: ennélfogva mi részünkről e határozatot sem 
irnók alá. 

* Fiirst János, kukméri ev. lelkész ur egy nyilat-
kozatot küldött be hozzánk, melyben kijelenti, hogy miután 
neve a soproni jelöltek közé tudta és akarata nélkül be-
lekerült, a kellő lépéseket megtette, hogy az ounét 
azonnal kitörőitessék, nem levén szándéka a jelöltséget, 
vagy esetleg, ha meg választatnék, a sopronyi papságot 
elfogadni. 

* Az ág. hitvallásnak jelen évi egyet, gyűlése 
— mint a „H." írja — fontos, népes és zajos készül 
lenni. Pesten sept. 2-kán fog megtartatni az ev. egyház 

nagy érmében. A legfontosabb tárgy a pánszláv gymna-
siumók sorsa leend. Húrban e gyűlésre valódi harci ria-
dóval hívja a panszlávokat. Törekvésök leend Geduly su-
perintendens eljárását helyesnek nyilvánítani s ha ez 
sikerülhet nekik, ezzel Czékus tiszai superintendens haza-
fias eljárását törvénytelenséggel bélyegezni. Az illetők 
aligha fognak tehát elmaradni s lesz alkalmunk tót dic-
tiókat hallani, reméljük azonban, hogy a hazafias párt 
vezéreivel s ütegeivel készen fogja őket várni. Az egyetemes 
gyűlést megelőzőleg az ev. bányakerületi gyűlés is meg 
tartatik aug. 29-től, ahol a fentebbi ügy szintén elő-
forduland, e'őleges megbeszélés céljából. 

* Neerológ. Réthéről tudósít bennünket Gyenge 
Károly lelkész u r , hogy az odavaló ref. tanitó 
B ö j t h e S á n d o r , jul. 12-én a bécsi gyógyintézetben 
jobb létre szenderült. Született Pápán középrendü szüléktől. 
Tanulmányait ugyanott végezte. Mint segédtanító több 
helyen, mint rendes tanitó Jókán, Samarjábau és Réthén 
— ez utóbbiban 19 éven át, — összesen 33 éven keresztül 
működött. A Réthén julius 26-kán tartott gyászünnepély 
alkalmával az emlékbeszédet Gyenge Károly tartotta felette. 
Mint hozzá hasonló sok tevékeny napszámosa a hazának, 
ugy ő is csak nehezen tűrve hordozá a nap terhét; szű-
ken volt kimérve földi juta'ma. Nehéz sóhajok közt hagy-
hatta el özvegyét s 7 neveletlen árváját, kiket — a leg-
nagyobb nélkülözések mellett is — alig menthetett meg 
a véginségtől. Nyugodjanak békével porai! 

* ( jyülések. A mult héten és a jelen hét elején 
tartották gyülésöket a középtanodai tanárok és a népta-
nítók. Nem látjuk szükségét, hogy lapunk különben 
is felette igénybe vett hasábjait ezen gyűlésekre vo-
natkozó tudósításokkal igénybe vegyük, annyival ke-
vésbé, minthogy ebben már megelőztek bennünket a napi 
lapok. 

* Furcsa, ha igaz, amit Oláh Károly, a „Debre-
cen" szerkesztője, lapjának egyik közelebbi számában egész 
határozottsággal állit, hogy t. i. a debreceni főiskolában a 
bölcsészet történelme ma is Ercsey Dánielnek Debre-
cenben 1825-ben megjelent „Philosophia-históriája" sze-
rint taníttatik, „majdnem szóról szóra s minden önálló 
vélemény előadása nélkül." Várjuk rá a cáfolatot. 

* A hivatalos lap aug. 13-iki számában egy hiva-
talos helyreigazítás közöltetik, melyre a nagykőrösi helv. 
hitvallású iskola jóhirneve érdekében mindenesetre szük-
ség volt. A helyreigazítás igy hangzik : A vall.- és köz-
oktatási minister által a közoktatás állapotáról 187Ya. 
évben az országgyűlés elé terjesztett jelentésben a 82. 
lapon a nagykőrösi helv. hitv. gymnasiumot illetőleg azon 
jelentékenyen hibás statistikai adat fordul elő, mintha ez 
iskolának összesen 247 növendéke közül 214 érettnek 
nyilváníttatott, 4 pedig az érettségi vizsgálaton visszauta-
sittatott volna, s ez adat folytán mutatkozó aránytalan-
ságból, mely szerint a gymnasium hét első osztályára 
összesen 29, a nyolcadikra egymagára 218 tanítvány esnék, 
gyanúsító föltevések keletkezhetnének, sőt tényleg kelet-
keztek is, amennyiben épen ezen hibás adatra az „Unga-



rischer Lloyd" í. évi julius 8-dik: számában „Unsere Mit-
telschule" cimü vezércikkében az emiitett iskolát megrovó 
nyilatkozat foglaltatik. Ez ellenében a fennebbi hibás adat, 
a bemutatott érettségi vizsgái hiteles jegyzőkönyv tételei 
szerint ugy igazittatik ki, hogy a nagykőrösi h. hitv. 
lyceumon az 1 8 7 t a n é v folytán a febr. hóban tartott 
érettségi vizsgára 4, a juliusbau tartottra 38, összesen 
42 tanuló jelentkezett, kik közül egy elutasittatván, egy 
pedig önkényt viszszalépvón, vizsgálatra 40 ifjú bocsátta-
tott. Ezen 40 közül 9 visszavettetvén, érettnek nyilvánít-
tatott 31 tanuló. 

* Le a kalappal a ceglédi ref. egyháztanács előtt, 
mely közelébb Dely elaggott s nyugalomba lépett tanitót, 
ki az egyház kebelében mint tanitó 53 évig működött, az 
első évre köríilbelől 1000, mond : ezer forinttal, a kö" 
vetkező évekre pedig élte fogytáig 490 fttal nyugdíjazta, 
Nem az ebben az elismerésreméltó, hogy a ceglédi egy-
háztanács egy kiérdemesült szolgáját nyugdijazta, habár 
vannak gyülekezetek quantum satis, melyek e kötelessé-
get sem ismerik el kötelességnek ; hanem az, hogy ily 
tekintélyes összegű nyugdijat szavazott meg. Valóban 
irigyelhetik a sorsát a ceglédi tanitónak azok az a k a d é -
m i a i és f ő g y m n a s i u m i t a n á r o k , akik vénsé-
gökre 2— 300 ftnyi évdij mellett küzdenek a nyomo-
rúsággal. 

* Iskolai jelentés. A m i s k o l c i h. h. l y c e u in-
b a n az 1874/5. iskolai év sept. l-jén kezdődik s a 
növendékek beirása sept. 7-ig tart. A fölvételi-, rnagán-
és javitó-vizsgák sept. 10-ig tartanak. Miskolc, 1874. aug. 
7. Az igazgatóság. 

* Eperjesről irják aug. 9-kéről a hivatalos lap-
nak : Az eperjesi jogakadémiát illetőleg a vall.- és köz-
okt. kir. ministeriumtól mult hó 10-kén kelt olynemü 
leirat érkezett, mely a collegium folyamodványára, hogy 
a szándékolt uj tervezéshez időt nyerjen, nemcsak egy 
egész évi időközt enged, de megengedi azt is, hogy azon 
joghallgatók, kik a jogtanulást tavaly itt kezdték, azt a 
jövő évben az itteni rendszer szerint folytathassák, bevé-
gezhessék és a bírói államvizsgát letehessék. Azon ifjak 
azonban, kik a legközelebbi iskolai évben első évesekül 
jönnek hozzánk, már a ministeri új terv szerint fog-
ják az első évi tudományokat hallgatni, ugy hogy to-
vábbi előmenetelükben, ha később máshová mennének is, 
akadályt ne szenvedjenek. A helybeli jogakadémia teljes 
szervezéséről a sept. 1-én tartandó pártfogósági gyűlés fog 
határozni. Örvendetes esemény gyanánt jelezhetni, hogy 
a városi közönség, sőt a városi képviselőtestület is a jog-
akadémia további fennállását óhijtja, mert fölsegélésére, 
ha kellőleg szerveztetik, egyelőre Öt évre 500 frtot sza-
vazott meg. Már nemzetiségi szempontból is s ép ugy 
az állam érdekében kivánatos, hogy a több tekintetben 
árván hagyott Eperjesen, — hol azelőtt kir. kerületi tábla 
s váltótörvényszék volt, — legalább egy jogakadémia 
fennállása biztosittassék. 

IRODALOM. 
* Fraenkel B. mint kiadó, Miskolcon, előfizetési 

fölhívást bocsájtott k i G y ö n g y ö s y S á m u e l , nagy -
kallói ref. lelkész „Magyar protestáns egyházi szónok-
latok" cimü müvére. Gyöngyösy prédikációit — a felhívás 
szerint — meleg humanismus, tiszta keresztyén erkölcsi 
érzelem, lángoló hazaszeretet lengik át ; a szerző tárgyát 
fölemelkedett lélekkel kezelvén, ment marad minden ki-
csinyes pártoskodástól, miért müvei miodkét theologiai 
irány követői által haszuálhatók. A mU 30 sürün nyomott 
íven két erős füzetben fog megjelenni, s mintegy 80—90 
egyházi beszédet foglaland magában. Az 1-ső füzet már 
e hó végén elhagyja a sajtót. Előfizetési ár mind a két 
füzetre 3 frt. o. é. (A bolti ár magasabb leend.) Tiz 
előfizetőt gyűjtők egy tiszteletpéldányban részesülnek. Az 
előfizetési pénzek a kiadóhoz küldendők. Az első füzet 
szeptember hóban megktildetik mindazon előfizetőknek is, 
kik a szerzőnél akár előfizettek, akár utánvétel mellett kí-
vánták a müvet maguknak megküldetni. S ha netalán 
oly előfizetők küldenének a kiadóhoz megrendeléseket, kik 
már a szerzőnél magokat előjegyezték, kéri a kiadó ezen 
körülményt megemlíteni a megrendeléskor, nehogy a 
könyvek 2 példányban expediáltassanak. Az 1-ső füzetet 
azonnal követi a második füzet kiadása, mely hasonló 
változatos tartalommal közönséges ós temetési egyházi 
beszédeket foglaland magában. 

* Az „Egyházi R e f o r m " 7. 8. kettős száma meg-
jelent. Tartalma: Mutatvány a „Prot. theol. könyvtár" 
2-dik kötetéből, Hase „Polemik"-jából. A vallás eszméje 
és nyilatkozatai. S z ő c s F a r k a s. Az uj egyház. Lut-
her világtörténelmi nagysága a mai kor világításában. 
Az örök zsidó mondája. Egy csalhatlan római püspök. 
Egyházi szemle. Egyleti értesitő. Egyházi beszéd 2. Tim. 
1, 7 - 9 . G y ú r á t z F. 

* A „Hasznos Mulattató" 18-dik füzete megje-
lent. Tartalma kiválóan jó. Van benne a többi közt egy 
elbeszélés Tóth Józseftől, egy mese és szinmü a szerkesz-
tőtől s szintén egy elbeszélés V. Gaál Karolinától. 

* Az r Uj Magyar Sión" juliusí füzete megjelent. 
Tartalma: Párvonalozás. H a z s l i n s z k y J ó z s e f . Bí-
bornoki ünnepély Rómában. M a s z l a g h y F e r e n c . 
Irodalmi fölfedezés. Mózes hattyú éneke. Egy szentírási 
hely magyarázata. Irodalom. Vegyesek. 

* Jellem. Smiles után a hazai viszonyokhoz al-
kalmazta Könyves Tóth Kálmán. Budapest, Légrády test-
vérek. Kát kötet. Ára 3 frt. E mű erkölcsi „Ismerettár" 
gyanánt akar szerepelni, ahonnan az ifjúság esetről esetre 
kikeresheti, mit és hogyan kelljen cselekednie, hogy a 
társadalomnak hasznavehet'5 tagjává válhassék. Az átdol-
gozás K. Tóthnak igen jól sikerült. A legmelegebben 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

* Emléke az 1874. május 12-dikén Pesten a bá-
nyai ág. h. ev. egyházkerület rendkivüli közgyűlése al-
kalmával végbement felügyelő-beiktatás ünnepélyének. 
A közgyűlés határozatából egybeállította Győry Vilmos, 
egyházi jegyző. Magában foglalja e 24 lapra terjedő fü-
zet az emiitett ünnepély rövid leírását, a jegyző imáját, 
Radvánszky Antal újonnan választott felügyelő székfog-
laló-beszédét s a superiutendensnek erre adott válaszát. 

* Az „Erdélyi Muzeiun" 7-ik száma megjelent. 
Tartalma: Arnold a porosz ós angol iskolázásról. F e 1-
m é r i L. Kiadatlan érmek az erd. orsz. múzeum gyűj-
teményéből. A zilahi Meszesen előforduló hippuritekröl. 
D r . K o c h A. Muzeumi adományok. Olvasóinknak. 

* Európa földrajza, különös tekintettel az osz-
trák-magyar monarchiára. Középiskolai használatra irta 



Laky Dániel, a pesti ref. főgymnasiumban a földrajz 
tanára. Szerző tulajdona. Budapest, Zilahy Sámuel bizománya. 
Ára 1 ft. 20 kr. Iíözelébb tüzetesen fogjuk ismertetni. 

ADAKOZÁSOK. 
A prot. árvaház részére : L (i k ö B é l a , görgői 

iref, lelkész ur küldeménye: A tornai egyházmegyében 
jelen évi egyházlátogatás alkalmával gyűjtött 5 ft. 35 kr. 
D i é n e s G á b o r , b.-sz.-lászlói ev, lelkész ur 2 darab 
aranyat küldött a következő sorok kiséretében: „A soproni 
ev. főiskolában, szép s dicséretes sikerrel folytatott tanulói 
pál ájáról betegsége miatt lelépni kényszerült, szeretett 
Gyula fiam, több év óta a szülői háznál tartózkodott; de 
itt is a tudomány többféle ágainak mivelését s élő nyel-
vek tanulását ernyedetlen szorgalommal folytatta, azt 
remélvén, hogy betegségéből kiépülve, jövőben vala-
mely hivatal viselésére magát képessé teheti. Azonban 
hosszas sinlődés után betegsége az ágyba szegezte, s 
élete 25-dik évében a kórlelhetlen halál f. évi julius 
17-kén atyai karjaimból kiragadta a szép tehetségű, jó 
fiút, kihez hajdan a legszebb remények valának kötve. 
Béke lengjen porai felett! Halálát megelőzőleg arra kért 
fel engemet, hogy ajándékul nyert s megtakarított pén-
zéből, a pesti prot. árvaháznak küldjek két darab aranyat. 
A midőn tehát van szerencsém, ide mellékelve, a két 
darab aranyat Nagytiszteletüségedhez megküldeni, hogy 
azt az illető helyre s szent célra juttatni kegyeskedjék, 
nagybecsű hajlamiba ajánlottan vagyok" stb. 

T. Szabó Sándorné részére : Egy verbászi tanár 1 frt. 
A rimaszombati egyes. prot. gymnasium épít-

kezési alapjára a nevezett iskola igazgatóságához f. ó. ju-
nius 26. — julius 23-káig kővetkező adományok folytak be : 
(III. közlemény.) Terray István (Ózd) gyüjtőivén: Terray 
István 5 f r t ; Mikulik Rudolf 2 frt, Szalay György 2frt , 
Gotthard Bálint 1 frt, Rubányi Alajos 1 frt, Kunz Emil 
2 frt, Rózsay József 1 frt, K. P. 1 frt, Kolbenheyer 
Frigyes 1 frt, Horváth Elek 2 frt, Breuer Mihály 2 frt, 
Hudacsek Viktor 2 frt, Adriányi Ernő 2 frt, Klaniczay 
József 1 frt, Féregi l frt, Höns Ede 1 frt, Migalec Pál 
l frt, Skamla. Róbert 2 frt, Steinhübel Gy. 1 frt, Kol-
benheyer Rudolf 1 frt. Boczkó Dániel (Rima-Brezó) gyüjtő-
ivén: Boczkó Dániel 5 frt, líéthy András 1 frt, Törék 
István 2 frt, Fleischhakker Lipót 1 frt, Sebők István 4 frt, 
Jamriska Péter 2 frt, Farkas József 1 frt, Weisz Frigyes 
1 frt, Hudák Károly 1 fit, özv. Hermán Dánielnó 50 kr, 
Laranyára, Man. 20 kr, Constantia Hild 20 kr, Mayer Má-
ria 1 frt, Özv Malatinszky Lajosné 2 frt, Exner Franciska 
30 kr, Ciliinger Ferenc 1 frt, Malatinszky Frigyes 1 
frt, Chimann István 1 frt, Özv. Kossuch Lászlónó 1 frt, 
N. N. 1 ft, Habay János 1 frt. Jármy András 1 frt, 

Avojtisz Mihály 50 kr, Koreny Gyula 3 frt, Marton Kál-
mán 5 frt, Razgha Sándor 1 frt. Pauer Miksa 2 frt, 
Nándory Lajos 2 frt, Schmidt Ágost 3 frt, Hreucsik Kor-
nél 1 frt, Bakulinyi Dániel 1 frt. Özv.Vozáry Lajosné 
3 frt. Ilamaliár Károly 20 frt. Hudoba Sámuel gyüjtő-
ivén : Lengvel Andor t.-pénztári bizt. dija 1 frt, Dr, Ma-
rikovszky Gusztáv 10 frt. Balogh Béla (Putnok) gyüjtő-
ivén: Balogh Béla 2 frt, Putnoki ref. egyház 1 frt, Fe-
kethe Nándor 1 frt, Gánócy Ferenc 50 kr, Héthy Antal 
1 frt, Fejes Gusztáv 1 frt, Zsarnay József 1 frt, Hámos 
Gusztáv 2 frt, Czabalay Kálmán 2 frt, Bata Bálint 1 frt, 
Palócy Ábrahám 1 frt, Szmrecsányi Mihály 1 frt, Latinák 
Márton 2 frt, gr. Serényi László 10 frt, Vatthay Antal 
1 frt, Tornallyay Zoltán 2 frt, Weisz Péter 2 frt, He-
vessy Jozépha 2 frt, Ábrahámy Károly 2 frt. Majomi 
Józsefné 1 frt. Terhes Lajos (Eperjes) gyüjtőivén: Terhes 
Lajos 1 frt, Székely Pál 1 frt, n. u. 50 kr. Terray La-
jos (Budapest) 10 frt. Ján János 5 frt Fejérváry János 
5 frt. Bellus János (Aszód) 10 éven át 5 frt. Latinák 
Miksa (Sajó-Gömör) gyüjtőivén: Szent-Iváayi Árpád 1 frt, 
Szentmiklóssy Aladár 1 frt, N. N. 30 kr, Sajógömöri 
molnár 20 kr, Latinák Miksa 1 frt, 50 kr. Martinyi 
József (Nyíregyháza) gyüjtőivén : Martinyi József 5 frt, 
Pazár István 2 frt, P. S. 2 frt. Vince Dániel (Nagy-
Euyed) 10 éven át 5 frt, Vince Dánielné sz. Dimbovici Sa-
rolta 5 frt. Benyo Béla (Feled) gyüjtőivén: Dönsz György 
1 frt, Benyo Béla 2 frt, Malatinszky Kálmáu 1 frt, Pet-
rócy István 1 frt, Pálus Mihály 1 frt, Nagy Mária 
(Pálfala) 1 frt, Együd János 1 frt. Terray Béla (Gömör-
Panyit) gyüjtőivén : 11 frt. Juhász László (Budapest) 5 
frt. Hennyey Kálmán 10 frt. Marikovszky Gyula (Mis-
kolc) 1 frt. Simon János és Báthorv Istváu gylijtőivein : 
Profét Mihály 50 kr, Szabó Sámuel 1 frt, Császár György 
2 frt, Pulcainó 20 kr, Ivlintzko János 1 frt, Babonyi 
István 40 kr, özv. Szentpétery Józsefné 50 kr, Burszky 
Sámuel 1 frt, Molnár Gedeon 20 kr, özv. Huszt Jánosné 
50 kr, Lengyel József 2 frt, id. Perjési József 1 frt, ifj. 
Perjésy József 1 frt, Tóth Péter 1 frt, Perjési kisasszo-
nyok 1 frt, Jeszny Gáspár 1 frt, Báthory István 2 frt. 
Samarjay József 50 frt. Farkas Ábrahám 50 frt és 10 
éven át 5 frt. Az időközben bejött tőke kamatja 3 frt 
32 kr. Turcsányi Ödön (Besztercebáuya) gyüjtőivén : Tur-
csányi Ödön 5 frt, Krappe Ferdinánd 5 frt. Zachar Emil 
2 frt, Zachar Gyula 4 frt. Traytler Sámuel 6 frt. Gell-
mann Sámuel birságból 1 frt. 48 kr. A kishonti ág. h. 
ev. esperesség gyámintézete 40 frt. Összesen 427 frt. 
80 kr. A főösszeg tehát 2334 frt. 74 kr. Mely kegyes 
adomáuyok a fennevezett tanoda részéről ezennel hálás 
köszönet mellett nyugiáztatnak. Rimaszombatban, 1874. 
julius 23. Az i g a z g a t ó s á g. 

l ^ a z s t / t i h i r d e t é s . 
A máramarosszigeti helvét hitvallású lyceumban egy tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
Ez állomással a következő tantárgyak előadása vau összekötve: történelem az 5. 6. 7. 8,, 

magyar nyelv az 5. 6., vallástan a 7. 8. osztályokban hetenként 20 órán. 
Javadalmazása évi 9 0 4 f t , oly hozzáadással, hogy ez esztendő próba-évnek tekintetik, a mikor 

az illetőnek állandó tanárrá leendő előléptetése, magasabb javadalmazással kilátásba helyeztetik. 
Pályázati határidő 18 74. augusztus hó 25-dike. a szükséges okmányokkal felszerelt folyamol-

ványok lyceumi h. felügyelőgondnok tekintetes Verécy Lajos úrhoz intézendők. 
Ke!t M.-Szigeten, a ref. lyceum kormányzó-tanácsának 1874 . évi augusztus hó 3-dikán 

l — 2 tartott üléséből. Pásztor Sándor, 
jegyző. 



Protestáns lelkészi könyvtár. 
A „Prot . Egyh. és Tsk. Lsp* kiadóhivatalában a következő munkák tetemesen leszállított áron 

még mindig kaphatók: 
1. Tájékozás a theologia mezején. Második kiadás. I r ta Ballagi Mór. 

80 kr. helyett 40 kr. 
2. A protestantísmus harca az ultramontanismus ellen. Irta Balligi Mór. 

1 f t . 4 0 kr. helyett 60kr . 
3. Successio és képviselet az erdélyi ev. r . superintendentiában 30 kr. helyett 1 0 kr. 
4 . A bibl ia. Tholuck Angust után Ballagi Mór. 1 f t . helyett 50 kr. 
5. Bibl iai tanulmányok. K é t kötet. Ir ta Ballagi Mór. 1 f t . 60 kr. helyett 1 ft . 
6. Renaniana. I r ta Ballagi Mór. 60 kr. helyett 4 0 kr. 
7. Prot. tudományos Szemle. 1871. évfolyam. (A 72-ikielfogyott.) 2 ft. helyett 1 ft. 

8 — 9. Házi Kincstár. 1861. 1862. évf. (A 64 iki óvf. elfogyott.) 4 fr. helyett 2 ft. 70 kr. 
10. Tudományos kutatás a val lásban. Egybáztörténelmi rajz. I r ia Szilágyi F e r e n c . 

1 f t . 20 kr. helyett 40 kr. 
11. Népiskolai törvényjavaslat . I r ta Ballagi Mór. 4 0 kr. helyett 15 kr. 
12. A val lás a munkás életben. Caird egyh. beszéde. 30 kr. helyett 10 kr. 
13 . Ballagi Mór megnyitó beszéde a prot. egyl. alakuló-gyűlésén. 20 kr. helyett 10 kr. 
14. A tudomány fejlődése hajdan és most. Irta Ballagi Mór. 30 kr. helyett 15 kr. 

Összesen 14 ft . 10 kr. helyett 7 f r t . 60 kr. 
M T * Akik az elősorolt műveket e g y s z e r r e rendelik meg, még a 7 ft . 60 krból is 1 f t . 60 

krnyi árelengedésben részesülnek s igy az egész könyvtárt 6 frtért kapják. 
A küldés utánvét mellett történik. 

M e g r e n d e l h e t ő k m é g : 

Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1867 . évfolyama. Kötve. 8 f t . helyett 10 f t . 
Prot . Egyházi és Iskolai Lap 1872 . évfolyama. Kötve. 8 f t . helyett 10 ft . 
Prot . Egyházi és Iskolai Lap 1 8 7 3 . évfolyama, Kötetlenül. 9 f t . 
Prot . Egyházi és Iskolai Lap 1858 . évfolyama. Kötve. 7 f t . 

3 

A t.-roffi ref. egyházközségben kántorsággal s orgonistasággal összekötött fitanitói állomásra. 
Fizetése: a) Az egyház pénztárából 2 5 0 f r t ; az egyház magtárából 56 véka buza, s 28 véka 

árpa, 2 8 hold föld, melyből 8 legelő, 20 szántó, egy öl tűzifa, ós az iskolaépületben kényelmes lakás, 
2 padozott szobával, pincével, kamrával s konyhakerttel. 

b ) Minden tanuló — van legalább is 80 fizet 1 fr tot , 1 véka árpát, 1 csirkét. 
c) Temetésekkor pred. halottól 1 f r t , énekszóstól 5 0 kr. 
Kötelességei: A 4 osztályú fliskolába járó növendékeknek minden tantárgyakra tanitása, a 

templomban isteni tisztelet alkalmával, valamint a temetéseknél, az éneklés vezetése. Az orgonázásra 
csak akkor köteleztetvén, ha orgona leend. 

Pályázók folyamodványaikat s képességüket tanúsító okmányaikat f. évi sept. hó 1-ső napjáig 
alólirotthoz küldjék. A megválasztott f. évi okt. hó l - j é n hivatalát köteles elfoglalni. 

Tisza-Eoff 1 8 7 4 . aug. 7. 
Tóth Miklós, 

ref. lelkész. 
1 — 3 



I s k o l a i t a n k ö n y v e l c , 

melyek Ki l ián Frigyes m. k. egyetemi könyvárus kiadásában (Pesten, váciutca Drasche-féle házban 
megjelentek : 

Balassovits L. Német-magyar olvasókönyv. 3. kiadás. Kötve 70 kr. 
Curt ius görög nyelvtana. I . rész. 5-dik kiadás 1 ft. 

— I I . rész. Mondattan. 3-ik kiadás 1 ft . 2 0 kr. 
Dierner E. A magyar birodalom földrajza. 2-dik kiadás. Térképpel . . . . 60 kr. 

— Erdbeschreibung von Ungarn: 2-te Auflage mit 1 Karte 60 kr. 
— Zsilinszky Magyarország történetének tankönyve. 6-ik kiadás . . . . 60 kr. 
— Hanthó, Geschichte von Ungarn 50 kr. 
— A keresztyén vallás története. 2-dik kiadás 60 kr. 

Dlhányi Zs. Olvasókönyv a gymnásiumi ós reáltanodai I . ós I I . oszt. sz. 3-dik kiad. 6 0 kr. 
Mihálf i J. Vázlatos magyar i rá ly tan, különös tekintettel a levélírásra, prózai és 

költészeti példatárral, valamint irály-feladványokkal . . . . 1 ft . 20 kr. 
Nendtvieh K. A vegytan alapelvei, a tudomány ujabb nézetei szerint. 140 

fametszettel 3 f t . 5 0 kr. 
Otto-Rayé. Francia nyelvtan. I . rész. 3-ik kiadás. Kötve 1 f t . 20 kr. 

I I . rósz. Kötve 1 ft . 20 kr. 
Rosenberg H. Magyar-német dalfüzér, izrael. népiskolák számára I . rész . . . 2 5 kr. 

I I . rósz. Kötve 50 kr. 
— Ujholdi és szombati muszaf-ima 2 5 kr. 

Röser J. Az egyszerű könyvviteltan 70 kr. 
Schenkl. Görög eleini olvasókönyv Curtius nyelvtanához. 4-ik kiad. . . . 1 ft . 

— Olvasmányok Xenophon Anabasisához. Jegyzetekkel és szótárral . . . . 8 0 kr . 
Schulz. Kisebb latin nyelvtan. 4-ik kiadás 1 ft. 20 kr. 

— Kiss. Gyakorlókönyv a latin nyelvtanhoz. 4-ik kiadás 1 f t . 
Somhegyi F. Világtörténet, felgymnasiumi használatra: 

I. kötet. Ó-kor. 7-ik kiadás 1 f t . 
I I . „ Közép-kor. 6-ik kiad 1 f t . 

I I I . „ Uj-kor. 4-ik kiadás 1 f t . 2 0 kr. 
Székács J. Keresztyén vallástan. 4-ik kiadás. Kötve 70 kr. 
Tarnócy T. A magyar iroda'om története: 

I . kötet. Ős-, ó-, közép- ás újkor 1 f t . 
I I . ,, Legújabb kor 1 f t . 

Trautwein N. J. Magyar olvasókönyv, algymnásiuinok és reáltanodák számára. III. 
rész. 4-dik kiadás 90 kr. 

I I rész. Mondattan. 4 . kiad. 5 0 kr . 
Warga J. Magyar nyelvtan. I. rész. Szótan. 6-ik kiadás 50 kr. 
Zimmermann J. I rá ly tan. A gymnásiumi i f júság használatára. 2-dik kiadás . . 3 5 kr. 
Zsilinszky M. A magyar költészet ós szónoklat kézikönyve. A költői ós prózai 

irály elméletének vázlata, a magy. irodalom remekeinek münemek és fajok 
szerint rendezett válogatott példáival, s az illető irók rövid életiratával, 
főtanodai és magánhasználatra 2 f t . 50 kr . 

— Az egyetemes történelem főbb eseményei, életirati vázlatokbau: 
I . rósz. Ó-kor. 2-ik kiadás 60 kr. 

I I . rész. Közép- és újkor. 2-ik kiadás 80 kr . 
— Keresztyén h i t - és erkölcstan. Főgymnásiumi és főreáltanodai protest. 

i f júság számára . . 5 4 kr. 

1 — 1 . 

Felelős szerkesztő ós kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch tes tvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten, 



P R O T E S T A F S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, elsfl emelet. 

Előfizetési dLij s 
Helyben házbozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések díja: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Az erdélyi ref. egyházkerület állandó 
igazgatótanácsának észrevételei a 
mult évi convent határozataira. 

— Br. Vay Miklóshoz, mint a convent elnökóhez 
intézve. — 

Nagyméltóságú B á r ó ! Egyetemes conventi 
elnök ur! 

A magyarországi reformált egyház egyetemes 
conventje 1873 . évi julius 1 — 6 . napjain tar to t t 
gyűlése határozatait erd. egyh.-kerületünk mult évi 
november 2 — 1 1 . napjain Marosvásárhely t t ós folyó 
évi april 1 2 — 2 0 . napjain Kolozsvártt tartott köz-
gyűlései tárgyalás alá vévén, a következő határozato-
kat hozta : 

A conventi jegyzőkönyv 4-ik pont alatti hatá-
rozatára, mely szerint egyházkerületünknek a ma-
gyarhoni egyházkerületekkel egyesülését a convent 
ünnepélyesen kinyilatkoztatta, ez által anyaszent-
egyházunknak jövő felvirágzásának biztos alapját 
lá t ja letéve, erős meggyőződése levén, hogy ugyan-
azon hit és nemzetiség fenntartására és terjeszté-
sére működő egyházkerületek ezen egyesülés által 
önmaguknak kölcsönzött erővel, magasztos céljukat 
könnyebben valósithatják; s midőn e.-kerületünk ezen 
rég óhajtott egyesülést kimondva látja, afeletti örö-
mét jegyzőkönyvileg megörökiti, s jegyzőkönyvi ki-
vonat megküldésével az egyetemes conventet, műkö-
dése kezdetén üdvözli. 

A 7-ik szám alatt kelt határozatban, az egye-
temes convent kimondván azt, hogy a moldva-oláh-
országi missióra való felügyeletet, közvetlenül e.-ke-
rületünk által gyakorolja, azon egyházközségeket — 
mint külön egyházmegyét — egyházkerületünk ha-
tósága alá adta, az egyetemes convent ezen intéz-
kedését ugy tekintvén, mint e.-kerületünk be vetett 

bizalmának kétségtelen jelét, kedvező tudomásul vette 
miről az egyetemes conventet értesiti. 

A jegyzőkönyv 20-dik pontjábau foglalt conventi 
szervezetet a következő módosítással fogadta e l : 

1. A convent a magyarországi reformált egy-
ház összes, t . i. a dunamelléki, dunántúli, tiszán-
innení, tiszántúli és erdélyi kerületeinek egyetemes 
képviselete. 

2 . Áll összesen 5 0 tagból, kik közül 10, ne-
vezetesen az öt egyházkerület püspökei ós főgondno-
kai, az erdélyi e.-kertilet világi főgondnokai közül is 
csupán egy számíttatván ide, hivataluknál fogva; 4 0 
pedig — mint az e.-kerületeknek képviselői — 
választás szerint tagja i a conventnek. Mely 40 kép-
viselőből — tekintettel egyfelől a gyülekezetek, 
másfelől a lelkek számára, — esik 6 a dunamel-
léki, 6 a dunántúli, 6 a tiszáninneni, 14 a tiszántúli 
erdélyi e.-kerületre. 

3. Az egyházkerületek conventi képviselőiket a 
fentebbi 2-ik pont szerint rájok eső számban, fele 
részben világi tagokból, különben is képviseleti ala-
pon álló közgyűléseiken, három évi időtartamra vá-
lasztják, s azoknak úti költségeikről és napi dijaikról 
saját e.-kerületeik gondoskodnak. 

4. A conventi tagok e.-kerületeiktől utasítást 
nem kapnak; azonban mindenik e.-kerület, a conventi 
tárgyalásra kitűzött kérdések felett, nézetét, tájóko 
zásul, jegyzőkönyvileg a conventen kifejezheti. 

5. A convent elnököt ós alelnököt szabadon 
választ saját kebeléből, három évi időtartamra. 

6. Jegyzőjét is a convent, általános szavazat-
többséggel, három évi időtartamra választja saját 
kebeléből. 

7. Az egyetemes egyház pénzeinek mily módoni 
kezelése felett, maga által alkotandó szabályzat sze-
rint intézkedik, tekintettel arra, hogy minden kiadás 
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csak conventi határozat folytán, vagy a végrehajtással 
meghízott elnökség utalványára történjék. 

8. A convent közgyűlésének ideje és helye ese-
tenkint, mindenkor a megelőzött conventi közgyűlésen, 
vagy annak megbízásából, az elnökség által tűzetik ki. 

9. A convent a magyarországi reformált egyház 
legfőbb közigazgatási testülete mindazon ügyekben, 
amelyek hatásköréhez tartoznak. 

10. Képviseli a magyar reformált egyházat, 
mind az állam, mind a többi hitfelekezetek irányá-
ban, minden oly ügyben, mely az egyházat egye-
temesen érdekli, érintetlenül hagyatván az egyes 
egyházkerületek autonomiája, annyira, hogy azon 
kérdések, melyek az e.-kerületek belügyeihez tartoz-
nak conventi intézkedésnek tárgyát nem képezik, nem 
képezhetik. 

11. Az egyház törvényes jogait bárhonnan jövő 

megtámadás ellen védelmezi. 
12. Intézkedik azon sérelmi ügyekben, melyeket 

az e.-kerületek közgyűlései felterjesztenek. 
13. Az összes tanügy őszhangzatos fejlődését 

irányozza, arra nézve az általános elveket megálla-
pí t ja , az egyes e.-kerületeknek az iskolai állapotok-
ról beterjesztett jelentései nyomán a teendő szükséges 
intézkedésekre az e.-kerületek figyelmét felhívja, s a 
tanügy könnyebb kezelése végett, saját közege gya-
nánt, úgynevezett tanügyi bizottságot alkot, melynek 
munkálatai felülbírálás végett, elejébe terjesztetnek; 
a tanügyi bizottságba conventen kivüli szakférfiak is 
fölvehetők. 

14 . Őrködik azon közpénztárak és alapítványok 
felett, amelyek az egyetemes ref. egyház tulajdonai, 
akár a hazában akár a külföldön legyenek azok, ugy 
azonban, hogy azokat csak azon célra fordíthatja, amelyre 
eredetileg rendeltetvék. 

15. Közpénztára javára a hazai reform, egy-
ház összes híveit, vagy az egyházkerületeket adako-
zásra felhívhatja. 

16. Határozatait általános szavazattöbbséggel 
hozza; de amely tárgyakban a jelenlevő tagok ^ 
része ellenkező véleményben van, azok újra az e.-ke-
rületekhez utasitandók. 

Atyafiságos tisztelettel levén Méltóságodnak 

Kolozsvártt 1874 . jul. 14. alázatos szolgái 

Bodor Antal m. k., Nagy Péter m. k. 
titkár. 

A vall.- és közoktatási miniszternek Kun 
Bertalan superintendenshez intézett levele a 

jogakadémiák ügyében. 
Midőn a minisztérium közvetlen rendelkezése alatt 

álló jogakadémiák uj szervezetére vonatkozó szabályzatot 
s ezen uj szervezet indokait folyó óvi május 19 ón 12917. 
sz. a. Nagyságoddal közöltem, a hatósága területén létező 
hitfelekezetebeli jogtanodák szervezetének megállapítását 
teljesen az illető hitfelekezeti hatóság szabad elhatározására 
biztam, s ennélfogva f. évi julius 20-án 800. sz. alatti 
beadványában kifejezett azon aggályát, hogy erre vonat-
kozó joga az 179°^ XXVI. t.-cikkel szemben megsértetett 
volna, alaptalannak kell kijelentenem. 

Ami az államvizsgálatok iránti intézkedést, s azon 
kellékek meghatározását illeti, melyek az illetőt az állam-
vizsgálatok letételére képesitik, ugy hiszem nem fogja 
Nagyságod sem kétségbe vonni, hogy ez az államkormány 
kizárólagos jogához és hatásköréhez tartozik, s midőn azon 
indokoknál fogva, melyeket a másolatban közlött rendelet-
ben előadtam, az államvizsgálati rendszert ő felségének 
jóváhagyása után ujabban megállapítottam, csrtk az állami 
kormány eme jogával éltem, melynélfogva nemcsak a 
jogi, hanem minden egyéb más, a közéletre kiható ilyetén 
vizsgálatok szervezetét is az államkormány állapítja meg, 
s megállapította a jogi államvizsgálatok eddigi rend-
szerét is, mely a hatósága alatti jogtanodánál is teljesen 
alkalmazásban van. 

Eszerint tehát — midőn a hatósága területén levő hit-
felekezetebeli tanodák szervezete iránti intézkedést az il-
lető hitfelekezeti hatóság szabad elhatározására biztam, 
az 179°^. XXVI. t.-c. engedte jogait tiszteletben tartot-
tam, s midőn másrészt az államvizsgálatok rendszerét 
legfelsőbb jóváhagyás után megállapítottam, csak az ál-
lamkormány eme jogával éltem, mely kizárólag őtet 
illeti, mely sehol senki által kétségbe nem vonatott, s 
melyet eddigelé minden ellenvetés nélkül gyakorolt is. 

Az előadottak után a folyó évi május 19-én 12917. 
sz. a. kiadott rendeletem fenntartása mellett, azon kife-
jezett aggályra, hogy a jogtanodák szervezetére a követ-
kező 1874|5. tanév kezdetére kitűzött határidő rövid, meg 
kell jegyeznem, miszerint a fentebbi rendeletben folyó 
évi julius hó végéig csak nyilatkozatot, s a behozandó 
szervezetre csak tervezetet kívántam, de nem egyszers-
mind ezen szervezetnek életbeléptetését, ami onnan is 
kiderül, hogy az 187d|5. tanévre az eddigi birói állam-
vizsgálati bizottságok fenntartatnak, és pedig a prot. in-
tézeteknél az ezen évben végzett tanulók vizsgálatára 
nézve is, minthogy a szabályzat 63-ik §-ban foglalt azon 
megszorítás, miszerint ezen vizsgáló-bizottságok működése 
csak a folyó tanévben végzett tanulókra terjed ki, ami az 
összes szervezetnek már a legközelebbi 1874|5. tanévben 
való életbeléptetését követeli, —- csak a minisztérium köz-
vetlen rendelkezése alatt álló jogtanodákat illeti, s amint 
a Nagyságodhoz intézett rendelet szövege mutatja, a prot. 



jogtanodákra nem vonatkozik, hogy ezáltal az átalakítás 
iránti intézkedésre egész egy évi időköz engedtessék. 

Amennyiben tehát a hitfelekezetebeli jogtanodákban a 
közlött szabályzatnak megfelelő szervezet kivántatnék 
életbeléptetni, a következő 1874/5. tanévben csak a két 
első évfolyamnak sem ujabb költséggel, sem nagyobbszerü 
módosításokkal össze nem kötött átalakításáról, és a két 
alapvizsgálatra vonatkozó bizottságok alakításáról lesz 
szükséges gondoskodni, s nem forog fenn annak szüksége, 
hogy ezen tanév folyamában akár a III. évfolyam átala-
kíttassák, akár a IV. évfolyam szükségkép felállíttassák, 
megjegyezvén mindazáltal azt, hogy az eddigi birói ál-
lamvizsgálati bizottságok működése az 1874[5 tanévig 
végzett tanulók megvizsgálásán túl nem fog. kiterjedni, 
s ezen határidő elteltével csakis azon tanulók vizsgálatára fog 
egy kitűzött bizonyos határidőig szorítkozni, kik az 1874!5. 
tanévig végezvén tanulmányaikat, az államvizsgálaton 
megbuktak s azt ismételni kívánják. 

Budapest, 1874. jul. 29. 

T r e f o r t Á g o s t o n m. k. 

A jogakadémiák újjászervezésére vonatkozó 
vélemény a debreceni tanárkar részéről. 

(Vége.) 

2) Továbbá, a mily örömmel üdvözöltük, midőn a 
minisztérium a főtanodákról szóló törvényjavaslatban a 
tanszabadság eszméjét hangoztatta: ép annyira feltűnt 
előttünk a jelen szabályzat e részbeli visszaesése, maly-
szerint a joghallgatók a tanulás terén túlságos korlátok 
közé szoríttatnak. Mi ugyanis a tanszabadság eszméjét 
következetesen kívánván alkalmazni, nem tartjuk helyes-
nek a tanszakok jog-és államtudományi két külön csopor-
tozatra akénti felosztását, hogy mindenik csoportozat tan-
tárgyai más-más tanévben hallgatandók és hogy a tanu-
lónak csak annyiban engedtetik szabad választás, miszerint 
a két csoportozat közül tetszése szerint hallgassa az egyiket 
vagy a másikat előbb. Ezzel ellentétben mi nemcsak az 
úgynevezett speciál-kollegiumok, hanem minden egyes 
tantárgy hallgatását egészen a jogtanulók szabad elhatá-
rozása alá véljük bocsátani. (Lásd a rendelet 4. 6. és 14. 
§-ait.) Ha az alap- és államvizsgák oly alakban fognak 
megtartatni, miut a miniszteri szabályzat tervezi, azok 
egyrészt irányadók, másrészt közvetve korlátozói is lesznek 
a jogtanulásnak. (Lásd a rendelet 26. s következő §§-ait.) 

3) A 7-dik §-ra megjegyezzük, hogy prot. jogaka-
démiánknál az egyházkerületi közgyűléseknek vindikáljuk 
a magántanárrá való képesithetés jogát. 

4) A 11-dik §-ból kitűnik, hogy a jogakadémiák 
élén ezentúl is a miniszter által kinevezett állandó igaz-
gatók lesznek. Mi e részben sem tennénk a központi és 
vidéki jogfakultások közt különbséget. A mely okok szól-
nak ugyanis az évenkint választott egyetemi dékánság 
mellett, ugyanazon okok más vicléki iogfakultásokra is 
illenek. 

5) A 14-dik §-ban a négy éves tanrend adatik elő. 
Erre nézve válaszul az általunk kidolgozott s már egy 
izben a tanügyi bizottság elé terjesztett tervezetet igtat-
juk ide. — Nevezetesen szerintünk előadatnék: 1-ső év-
ben római jog és jogtörUnelem (institutiók és pandekták) 
egész éven át hetenkint 8 órán, észjog félévén át heten-
kint 4 órán, jog- és államtudományok encyclopaediája 
féléven át hetenkint 4 órán, magyar állam- és alkotmány-
történet egész éven át hetenkint 4 órán ; 2-dik évben: 
magyar polgári jog és jogtörténet egész éven át hetenkint 8 
órán, alkotmányi és igazgatási politika féléven át heten-
kint 8 órán, nemzetgazdászat féléven át hetenkint 8 órán, 
egyetemes és hazai részszerii egyházjog egész éven át 
hetenkint 4 órán ; 3-dik évben: magyar közjog ós köz-
igazgatási jog egész éven át hetenkint 5 órán, magyar 
váltó- és kereskedelmi jog féléven át hetenkint 5 órán (ha 
azonban a kereskedelmi jog munkába vett kodifikációja 
megtörténik, jóval több óra kívántatik,) elméleti ós anyagi 
statistika (a magyar állam, Ausztria és a nevezetesb európai 
államoké) féléven át hetenkint 8 órán, magyar törvénykezési 
eljárás félévén át hetenkint 4 órán, magyar bányajog féléven 
át hetenkint 2 órán, magyai büntetőjog féléven át hetenkint 4 
órán, pénzügytan és pénzügyisme féléven át 7 órán ; 4-dik év-
ben • osztrák polgári jog féléven át hetenkint 6 ói án, 
nemzetközi jog félévén át hetenkint 3 érán, összehasonlító 
jogtudomány s az egyetemes jogtörténet rövid ismertetése 
egész éven át hetenkint 5 órán, jogfilozoíia féléven át 
hetenkint 5 órán, népszerű bonctan ós törvényszéki 
orvostan egész éven át hetenkint 2 órán, államszámviteli 
tudomány féléven át hetenkint 4 órán. — 11/ formán 
rendeznők tehát mi a 4 éves jogfakultást s ily forma 
utasítást adnánk a tanulóknak a jogtanok hallgatására; 
de ezeken kivül még a bölcsészet története, az elméleti 
bölcsészeti tantárgyak is lennének a hallgatók szabad 
választására bizva. Az itt vázoltakból látható, hogy a mi-
niszteri s ami tervezetünk közt lényeges nagy különbség 
nincs. 

6) A 18-dik §-ban kilátásba helyeztetik, hogy a 
karok külön bölcsészeti és történelmi két tanszékkel fog-
nak kiegészíttetni, a midőn beanök összesen 10 tanszék 
lenne. Bármennyire óhajtjuk a jelenlegi jogtanintézetek 
gyökeres reformálását s azoknak a kor színvonalára emelé-
sét: mindamellett azt hiszszük, hogy számítva a mindig 
szaporodó helyi jogtudók s jelesebb ügyvédek magántanári 
minőségben leendő közreműködésére, mind a tudomány 
méltósága, mind a tanhallgatók sikeres előmenetelével meg-
egyezőleg elegendőnek tartunk 9 tanszók rendszeresítését. 
Hiszen maga az országgyűlés elé terjesztett törvényjavas-
lat, mely, azt hiszszük, okszerű kombináció alapján, és 
pedig a mostani nyomasztó országos pénzügyi helyzet 
bekövetkezte előtt készíttetett, nem kiván többet 9 rendes 
tanárnál, ide értve a bölcsészeti tanszékeket is. 

7) A 26. s következő §§-ban előadott vizsgálati 
rendszerre nem teszünk megjegyzést; mert a vizsgálato-
kat mi is mennél szigorúbbá kívánjuk átalakítani. De 
meg ezen a téren készséggel elismerjük az állam teljes 
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kizárólagos jogát, és épen ez azon ut, melyen a kormány 
a nem állami tanintézetekre közvetve ugyan, de egész 
sulylyal hatást gyakorolhat. Ugy hogy, ha ezek kitartó 
következetességgel s megfelelő erélylyel kezeltetnek: a 
kor színvonalán nem álló tanintézeteket bizonyára csak-
hamar el fogják némítani. 

8) A magán-tanulást illetőleg (25. §.) szintén 
helyeseljük a szabályzat korlátozó intézkedéseit. Azoktól 
azonban, kik már engedélyt nyertek, e jogosítványt el-
vonni nem tartanék méltányosnak. (63. §.) Megjegyezzük 
itt, hogy mi a magán-tanulóktól épen ugy rendes tandíj-
fizetést kívánunk, mint a nyilvános hallgatóktól. (45. §.) 

9) A 47. §. határozatával szemben prot. iskoláink 
fensőbb felügyelőségének, nevezetesen superintedenseink-
nek tulajdonítjuk azon jogot, hogy kivételes fontos okok-
ból a félév előhaladott idejében vehessenek fel hallgató-
kat a jogtanintézetbe. 

10) A tanszabadság eszméjével nem egyezik az 
meg, hogy a hallgatók koronként tartandó collegiumokra 
szoríttassanak. Ez tehát (az 52. §-sal ellentétben) a 
jótétemónyesek kivételével, egészen a hallgatók tetszésére 
lenne hagyandó. 

11) Végül az átmeneti intézkedésekre (63. §.) vo-
natkozólag nézetünk az, hogy e szabályzatnak, ha mái-
életbe léptetnék is, visszaható erőt nem szabad volna tu-
lajdonítani ; vagyis hogy még a jelenlegi első éves jog-
hallgatók se köteleztessenek több mint három évi tanfolya-
mot betölteni. Ugyanazon indok kívánná ez eljárás köve-
tését, mely országgyűlésünk képviselőházát vezérelte akkor, 
midőn az ügy vódrendtartás tárgyalása alkalmával kimondta, 
hogy a 3 évi gyakorlati idő csak azokat illesse, kik a 
törvény meghozatala után lópendenek a jogi pályára. * * 

* 

Egyébiránt főtiszt, tanügyi bizottság, habár ezen 
sérelmes röudelet irányában határozottan kívántuk is 
álláspontunkat körvonalozni, azonban mi is elérkezettnek 
látjuk az időt, hogy jogtanodánk uj és gyökeres reformá-
lása tárgyában a megkívánt lépések mielőbb eszközöltes-
senek. Tehát kérjük a főtiszt, tanügyi bizottmányt, 
méltóztassék akként intézkedni, hogy mind a már álta-
lunk javaslatba hozott negyedik jogtanszék sürgősen be-
töltessék, mind a még szükséges többi tanerőről is akként 
történjék gondoskodás, miszerint jogakadémiánk már a 
t, jövő 1874/5-dik tanévben négy évi tanfolyam szerint 
rendeztessék be. 

Kelt Debrecenben, 1874. julius hó 8-kán tartott 
tanárkari gyűlésből. 

ISKOLAÜGY. 

Iskolai értesitők. 

11) A papai ref . egyliázker. főtanoda értesi-
tő je . Ép oly felületes ós hiányos, mint tavaly volt, ugy 
hogy vajmi kevés hasznát vehetjük. Magát az évi jelentést 

Karsa István újonnan választott jogtanárnak beiktatása 
alkalmával tartott, nem valami sok ujat tartalmazó ér-
tekezése a jogi személyekről, előzi meg. A jelentés sze-
rint a theologiai, jogi és bölcsészeti szakban a tanárok 
száma 10, a középtanodában 13 volt. A tanulók száma az 
akadémiában 255, ezek közül papnövendék 28, jogász 
115, bölcsész 112, nemzetiség szerint mind magyar, val-
lás szerint h. hitv. 133, ág. h. 20, r. kath. 73, gör. kel. 
1, zsidó 2 8 ; a középtanodában 174, kik nemzetiségre 
nézve szintén mind magyarok, vallásra nézve helv. h. 
110, ág. h. 27, r. kath. 12, zsidó 25; — összes népes-
ség 429. Pályadíj a lefolyt évben 3-féle alapítványból 6 
tüzetett ki, ép annyi, mint tavaly. A könyvtár vétel ut-
ján 67 müvei gyarapodott; hogy ajándék utján mennyi-
vel, az az értesítőben nincs összeszámítva. A pénztárgyüj-
temóny saját számitásunk szerint 59 darabbal gyarapodott. 
A muzeumok szinten több müdarabbal gazdagodtak. Ifjú-
sági egylet csak egy létezik, a képző társulat. Ennyi az, 
mit az elég nagy terjedelmű értesítőből képesek voltunk 
összeszedegetni. A közlött adatok hiányossága szembetűnő. 
Reméljük, hogy a jövő évi értesítő szerkesztői hasonló 
panaszra okot nem fognak szolgáltatni. 

12) A soproni ev. tanítóképezde tudósitványa. 
Elég részletes, de rendszertelensége miatt nehezen 
használható tudósitvány. Érdekesebb adatait összevissza 
közöljük, ugy amint azok elébünk adatnak. A soproni 
képezde növendékeinek száma 41 volt (3-mal több, mint 
tavaly), kik mindnyájan az intézetben laktak. Ösztöndijt 
29-en húztak; az ösztöndijak összege 678 frt. 71 kr. 
volt. A tanári kar, — ha jól számítottuk össze, mert a szá-
mítást magunknak kellett tennünk — 7 tagból állt. A 
kópezdéből, fennállása vagyis 1854|5. óta 903 növendék 
került ki, minden évben átlag 15. A tanári karban az a 
változás törtónt, hogy az eltávozott Kapi Gyula helyébe 
Haas Manó választatott meg. Mint a presbyterium felette 
üdvös intézkedése kiemelendő, hogy a képezde kebelében 
egy gyakorló-iskola állíttatott fel, mely által a növendé-
kek alkalmat nyertek, hogy a tanításban gyakorolják ma-
gukat. Nem kevésbé méltánylandó az a figyelem, melyet 
a soproni képezde tanári kara a gyakorlati és elméleti 
selymészet tanítására fordít; a mult évben a növendékek 
9865 selyemgubót termeltek. A tanszerek állását a kö-
vetkezőkben tüntetjük fel. A nagy könyvtárban 1889 kö-
tet könyv van. A vegytani taneszközök száma 180, a ter-
mészettaniakó 45, ásványtaniaké 2236, növénytaniaké 360, 
van ezeken kivül 366 rajzminta, két orgona, két harmó-
nium stb. Ifjúsági egyletek: a magyar vagy Pálfy-kör, 
melynek könyvtára 393 kötetből á l l ; a német társaság 
418 kötetnyi könyvtárral; és a zenetársaság. Végül kö-
zöltetik azon adakozók névsora, kik a képezdei tanár-
alapra, dijpénzekre s általában az intézet részére adakoz-
tak. A befolyt adományok összege 2084 frt. 22 kr., nem 
is említve a könyv- és egyéb adományokat természetben. 

13) A kecskeméti ref. főtanoda értesitvénye. 
Szerkesztették Csilléry Benő jogakadémiai ós Csabai Imre 
lyceumi igazgatók. Ez értesitvény kiválik társai közül 
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akár részletessége, akár áttekinthetősége által. Ajánljuk 
is a többi tanodák igazgatóságainak figyelmébe. A kecs-
keméti főiskolának a közép- és felsőtanodákra javaslatba 
hozott országos tőrvények kivánalmaihoz mért berendezé-
sét a buzgó egyháztanács — az értesitő szerint — már 
megkezdette, amennyiben az iskolai könyvtárt rendeztette, 
a taneszközöket szaporította, a tantermeket teljesen kié-
píttette, a természetrajzi gyűjteménynek és a nagybecsű, 
olajfestményekkel gazdagított képtárnak tágas helyisége-
ket jelölt ki, a tanárok fizetését egyelőre 1000 ftra föl-
emelte, végre a jogakadémiára nézve is — Kecskemét 
városával karöltve — megtette a szükséges intézkedése-
ket, hogy az a miniszteri rendeletben megkívánt kellé-
keknek képes legyen megfelelni. Ezen örvendetes és a 
kecskeméti egyháztanácsnak becsületére váló tények föl-
sorolása után, az értesitő bevezetésében még említés té-
tetik a mult évi vizsgálatok eredményéről, mely a követ-
kező volt. Bírói vizsgára bocsáttatott a tanév végén 40 
jogász, kik közül 7 megbukott. Érettségi vizsgára február 
végén 13-an, juliusban 48-an jelentkeztek, amazok mind 
letették a vizsgát, ezek közül 4 visszalépett, félévre vissza-
vettetett 7, egész évre 5. Ami az értesitő további tar-
talmát illeti, ebből a következőket látjuk jónak kiemelni. 
A tanári kar a lyceumban 12 rendes- és 5 melléktanár-
ból, a jogakadémiában 5 rendes- és 1 segédtanárból állt. 
A tanulók száma a gymnasiumban 234 volt (tavaly 254), 
kik közül nyilvános 202, magántanuló 32, vallásra nézve 

helv. h. 126, ág. h. 17, r. kath. 46, gör. kel. 27, gör. 
kath. 1, zsidó 17, anyanyelvre nézve magyar 206, szerb 
17, román 9, horvát 2 ; a jogakadémiában 226 hallgató 
volt (tavaly 208), ezek közül vallásra nézve helv. h. 89, 
ág. h. 13, r. kath. 100, gör. kel. 21, zsidó 3, anyanyelvre 
nézve magyar 208, szerb 10, román 6, horvát 2. Tan-
eszközök: a főkönyvtár, mely 10,256 kötetből áll, a le-
folyt évben gyarapodott 61 kötettel; az ifjúság könyvtá-
rában van 1280 kötet, gyarapodott 19 kötettel ; a termé-
szetrajzi gyűjtemény, mely egész újonnan rendeztetett be, 
szintén számos darabbal gazdagodott, úgyszintén a pénzgyüj-
temény, a földrajzi és a természettani eszközök gyűjteménye, 
mely utóbbi jelenleg épen 100 darabból áll. Ami az in-
tézet vagyoni állását illeti, bevétele 17,923 frt. 39 kr., 
kiadása 14,260 frt. volt. Az ösztöndíj-alapítványok összege 
12.180 frt. A tápintézetben 60—65 ifjú nyert élelmezést; 
a tápintézeti pénztárba, melyből több szegénysorsu tanuló-
nak összesen 592 frt. 60 krnyi segély osztatott ki, 612 
frt. 92 kr. folyt be. Pályadijak fejében 104 frt. ós 2 db. 
arany, ösztöndijak fejében 733 frt. 35 kr., 3 db. arany 
és számos könyv osztatott ki. Ifjúsági egyletek : a szép-
iralmi (talán szépirodalmi F) önképzőkör; a jogász-segélyző-
egylet, melynek tőkéje 2023 frt. 56 krra rug, s mely 
120 ftnyi segélyt osztott k i ; a főtanodai énekkar és a 
főtanodai zenekar. 
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Európa és Ázsia. 
Értekezés Kesab Tsander Seritől. 

— Olvastatott 1866. máj. 5-én Calcuttában. — 

(Folytatás.,) 

Jézus halála után mélyen érzék tanítványai meste-
rük távozását; miután addig teljesen tőle függöttek, az ő 
világosságában éltek s az ő erejében voltak erősek, most le-
vertek lőnek, s gyöngéknek s minden öubizalomtól meg-
fosztva érezték magukat. Es mint a törzsről levágott ágak, 
bizonynyal el is száradnak hamar, ha egy nemes önbiza-
lom s nagylelkű önfeláldozás ténye nem emeli fel újra 
bátorságukat. István vértanúi halála lett a jeladás, hogy 
elmenjenek és a világ előtt bizonyságot tegyenek arról, 
hogy ők egy nagy mester tanítványai. Ez eset, mint poly-
vát szórt szét minden álhiveket, ellenben téritői munkás-
ságra tüzelte az igaz tanítványokat. Az evangeliomot 
hirdetve járták be a szomszéd városokat és falvakat. Igy 
terjedt ki ama mozgalom, mely eddig csak Jerusálemre 
szorítkozott, egész Palaestinára. Az ő irányuk is most 

általánossabb lett. Corneliusnak, az első megtért pogány-
nak megkeresztelése, ledönté a korlátokat zsidók és po-
gányok között, s Krisztusnak általános egyházát feltárta 
különbség nélkül mindenki előtt. Az első pogány gyü-
lekezet Antiochiában alakult, s ugyanez volt azon hely, 
hol a térítési munka kiterjedtebb mértékben kezdődött 
meg. A bölcs isteni gondviselés Antiochiát választotta ki 
a téritői tevékenység központjává, s valóban semmi más 
hely sem felelhetett volna meg jobban a célnak. Gazdag 
és fényes város, földirati előnyökkel, történeti hírnévvel, 
egyszersmind elsőrangú gyülhelye volt kelet és nyugot 
minden népeinek, s egy nagy kereskedelmi köztér, melyen 
minden törzsek képviselői egymással találkoztak. Joggal 
mondható, hogy a mi Róma volt a középkorban, a mi 
London és New-York jelenleg, az volt Antiochia azon 
korszakban, melyről most beszólunk: központja a tevé-
kenység és az intelligentiának, a politikai és kereskedelmi 
mozgalmaknak, a miveltségnek ós a népközlekedésnek. E 
helyről hullámzott tova az evangeliomi igazság folyama min-
den irányban, s Krisztus hivei, kik eddig csak egy zsidó 
felekezetet képeztek, itt nyerték a megkülönböztető, ke-



resztyén nevet, s vették fel egy zárt vallási társulat alak-
ját. E nevet azonban, melyet most sokan mint tiszteiet-
jeit viselnek, a keresztyénség ellen először mint a meg-
vetés kifejezését hasznalták. Pál, a pogányok nagy apos-
tola, lett a téritői munkásság vezetője. Három utazást 
tett, melyeken ama drága igazságokat, miket Jézus taui-
lott, Kis Ázsia különböző tartományaiban, az átellenben 
fekvő európai partok főbb városaiban, Macedóniában, Gö-
rögországban és sok más helyeken, tovább terjeszté. Később 
mint fogoly Rómába vitetett, hol már rég óhajtotta az 
evangeliomot hirdetni, s jóllehet láncokban, nem is mu-
lasztotta el az uj vallás örvendetes hirófc mindenekkel kö-
zölni, kikkel érintkezésbe jött. Két más vezetője a térítésnek 
állott még Pál mellett: Péter és János, kiknelí munkássága 
főkép Kis-Ázsiára szorítkozott. Ezek hárman, mint a ker. 
jellem három alapvonásának, a hit, remény ós szeretetnek 
képviselői ismeretesek, s munkásságuk folytán olvadt egybe 
öszhangzóan e három elem Krisztus fiatal egyházában. 
János halálával végződött az első évszázad, melyet a ke-
resztyének az ihlet korszakának neveznek. Ezen időpont 
körül Krisztusnak egyháza Macedóniától Alexandriáig, 
Antiochiától Rómáig terjedt el. Élete azonban az aposto-
lok utolsójával elhanyatlott, és bár külterjedelemre nézve 
gyarapult, mégis nagyon gyöngének és jelentéktelennek 
találta magát a rémitő sötétségben, mely még környezé, 
s még nem számithatott arra, hogy erős és állandó ala-
pot biztosithat magának. Eretnekségek is sarjadzottak fel 
az egyház keblében, mig kívülről ezrek valának, kik ám-
bár hitüket a b^lványimádásban elvetették, a keresztyén 
vallást mégsem vették fel, hanem skeptikus gondtalanság-
ban az érzéki élvezet minden kicsapongásaiba merültek. 
Ennek dacára is tovább élt a fiatal egyház s hivatása 
teljesítésére hatalma lassan és folyton nőtt. Két száza-
don át, Konstantin koráig, a keresztyénség története fo-
konként haladást, terjedést és fejlődést jelez. Ez volt a 
heves üldözések korszaka is egyszersmind; a vallási téren 
ugyanis haladás és üldözés egymással kezet fogva járnak. 
Ama tűzpróbák nélkül, melyeket a keresztyénségnek ama 
napokban kiállania kellett, dicsősége és nagysága előttünk 
ismeretlen dolgok volnának. A kegyetlen üldözések hosszú 
láncolata, — melyet szívtelen és zsarnok császárok egész 
sora támasztott ellene, — volt az, mi ez egyház tartós-
ságát megőrzó s egyre szilárdabban megalapitá. Az egy-
háztörténet tíz fő üldözést emlit ama korból, s lerajzolja 
ama borzasztó ós ördögi kegyetlenségeket, melyek ez ül-
dözéseket jellemzék. Az elsőt Nero, a legembertelenebb és 
legelvetemültebb császár indította meg, ki miután Rómát 
lángba borította, magáról minden gyanút elháritni igye-
kezett, s az egész véteksulyt a keresztyének nyakába ve-
tette, kik ellen ellenállhatlan gyűlöletet táplált. Sok 
keresztyén kegyetlen kínpadra vonatott s barbár módon 
halálra kínoztatott. Nero azonban csak elkezdette a vé-
res munkát. Domitian császár megujitá az üldözést, töb-
ben utódai közül folytatták, kik aztán igy teljessé tevék 
a keresztyén szenvedés ós vértanúság képét, mely egy-
szersmind a keresztyénség legfájdalmasb s legdicsőbb fe-

jezetét alkotja. (Halljuk! Halljuk!) Borzasztó, ama szenve-
dések elbeszéléseit olvasni, melyeket az első ker. vértanuk-
nak eltürniök kellett. Az ő megpróbáltatásaik felvillanyozzák 
a kebelt s felkeltik bennünk a lelkesedóst. Erejük és türelmük, 
szelidségük és szilárdságuk, hüségük az igazság iránt, 
megnyugvásuk isten akaratján: mind magasztos valóságukban 
állnak előttünk s szent buzgósággal töltenek el bennünket 
(Helyeslés.) Nem csak erős férfiak, hanem még gyönge 
nők is félelem nélkül álltak az ellenség csapatjai elé ; eltűr-
ték a leggyötrőbb kínokat s feláldozták éltüket isten dicső-
ségére. Az áldozatkészség ily példái igen alkalmasak arra, 
hogy lelkünkből minden gyávaságot, ingadozást ós állhatat-
lanságot elűzzenek s éreztessék velünk, hogy az igazság 
drágább, mint maga az élet. (Tetszés.) Kétségkívül a 
martyrvér volt az, mi a Jézus által hirdetett isteni igaz-
ság drága magvait táplálta, míg nem hatalmas fává nö-
vekedett, melynek kiterjesztett ágai a lakott föld egy igen 
nagy körét beárnyalák, s melynek gyümölcseit a világ 
különböző részein ezer és ezernyi férfiak ós nők élvezik. 
(Helyeslés.) Tisztelet, minden tisztelet Jézusnak, ki oly 
nagylelkű példát adott az önfeláldozásra az igazságért, 
s amaz istenfélő vértanúk sergének, kik nyomdokát követve 
az igazság országát tovább terjeszték s a világot mara-
dandó jótettekben részesítek. (Tetszés.) 

A ker. egyház szenvedései Konstantin koráig tartot-
tak, ki egy császári parancs által a keresztyéneknek tel-
jes türelmet biztosított. A keresztyénség most elismert 
államvallássá lőn s elterjedt az egész római birodalomban. 
Igy futott be Krisztus hajója, a harc és szorongattatás 
évei multán, miután leirhatlan szenvedések hullámain há-
nyattatott s az üldözés viharaitól csapdostatott, most a 
császári véduraság minden tiszteletjeleivel ékesítve, győz-
tesen a béke révébe. 

Jóllehet most Jézus vallása az akkor ismert világ-
nak legtávolabb határáig elhatott, kiterjedése mégis nagy 
részt felületes, s virágzása csak külfóny volt. Hiányzott 
a benső élet. A keresztyénség szive megfordult. Tévtanok 
és erkölcsi romlottság ütötték fel fejüket, s ezeket a ve-
zetők és fők maguk mozditák elő önéletökkel és példá-
jukkal. Némely gyülekezetek püspökei azon törekedtek, 
hogy magukhoz ránthassák a legfőbb hatalmat, s uralomtól 
és hírvágytól hajtva csak földi dicsőségért küzdöttek. A 
romlás egyre nőtt ; mig a pápaság lealázó rendszerében 
tetőpontra hágott, a római püspök legfőbb atyának, p a p a 
vagy pápának nevezte magát, s feltétlen tekintélyt köve-
telt magának, minden a theologiára és egyházfegyelemre 
vonatkozó kérdések ellenőrzése és eldöntésében, ós ez ál-
tal a babona, papi csalás és erkölcstelenség egy oly rend-
szerét alapitá meg, melynek szemlélése borzalmat gerjeszt. 
Azonban a romlottság nem tarthat örökké istenországában; 
előbb vagy utóbb tettre kel ellenében az erős visszaha-
tás. A bűnbocsátó levelek árulása tetőpontját képezte a 
pápaság ez átkos rendszerének s felhívta a szintérre a ha-
talmas Luthert. Ismét szükség volt világosságra, mert a 
ker egyház sötétségbe volt burkolva, s végenyószettel 
fenyegetve. A keresztyénség folyama, míg útjában kü-



lönböző nemzedéken s népeken áthaladt, zavaros lett a 
tisztátalan vegyülékektől s szükségessé vált az eredeti 
keresztyénség helyreállítása. E nagy munkára Luthert 
keltette a gondviselés, s neki köszöni a vilá,' szabadulá-
sát a pápaság tévelygései ós balgaságaitól. (Halljuk ! 
Halljuk !) Bátor tiltakozásával a római egyház despotis-
musa ellen, Európa összegyűlt fejdelmei előtt, s szemben 
a dühöngő ellenzékkel, továbbá az evangeliom alapigaz-
ságainak rettenthetlen képviseletével, s az egyéniitélet jo-
gosultságával, a romlottság óriás épületét, — mit előtte 
felállítottak, — földredönté, uj életre keltette a keresztyénség 
szunnyadó erejét, s megalapitá még egyszer Krisztus dicső-
ségét. A reformatió óta majdnem egészen uj élet áradt 
el a keresztyénségben s többféle körülmények közreműkö-
dése megkönnyitó terjedését. Leglángolóbb követői, szent 
buzgalomtól lelkesítve széllyel jártak minden irányban, 
hogy a keresztnek vallását hirdethessék a legtávolabb or-
szágokban is még éjszakától környezett testvéreiknek, 
minden veszélyekkel dacoltak, tengereken, pusztákon át 
vándoroltak, legyőzhetlen nehézségeken diadalmaskodtak, 
és türelemmel, kitartással s önmegadással nem egy or-
szágban meghonosították a keresztet. (Helyeslés.) Az ő 
fáradozásaik folytán hatott el a keresztyénség a föld leg-
távolabb szóleire, s nyert tanítványokat majd minden em-
beri nemzetségek között. Nem egy tartomány, melyben 
barbárság s állati vadság uralkodott, lakhelye most a mivelt-
ségnek, erkölcsiségnek ós békének, s nem egy nép, mely 
sokáig a bálványimádás és erkölcstelenség fertőjébe volt 
sülyedve, e vallás hatása alatt megjavult s megtisztult. 
A keresztyénség folyama, mely először nyugatra irányult, 
most körben az egész földön kelet felé fordult s a vilá-
gosság áldásait terjeszti Chinától Peruig. Keleten, nyuga-
ton, északon és délen, mindenfelé látjuk Krisztusnak di-
csőségét. (Halljuk!) Az ő egyháza át van plántálva Grön-
landba, a brit Guyanaba, Nyugatindiába, nyugati és keleti 
Afrikába, a Cap-városba, Madagaskarba, Törökországba, 
Arabiába, Perzsiába, Indiába, Tatárországba, Japánba, 
Chinába, az ind Archipelagusba, Australiába, Polynesiába 
és Ujseelandba. A keresztyének száma jelenleg 300 millió 
vagyis a föld összes lakosságának három tizedrésze. Nem 
alapnélküli azon állítás, hogy a vasárnapnak minden órá-
ján tartatik egy vagy más helyen keresztyén isteni tisztelet. 

Térjünk közelebb önhazánkhoz, s nézzük, im történt 
a mi országunkban. Már 1706-ban jött Indiába néhány 
dán hittérítő, hogy itt missiót alapítson. Munkaterük 
Tranquebar volt déli Indiában. 1786-ban jött egy Thomas J. 
nevü ur mint seborvos Bengaliába, s miután némely futó-
lagos kísérletet tett a keresztyénségnek a bennszülöttek 
közti hirdetésére , visszatért hazájába. 1793-ban a 
híres Carey ur kíséretében ismét eljött s M a 1 d a h 
közelében letelepedett. Nem sokkal ezután két más 
térítő , a jól ismert Marshman és Ward urak ér-
keztek Seramporeba. Ezekkel egyesült aztán Carey is, s 
itt szervezék a missiói tevékenység ama rendszerét, mely 
emelkedő kifejlésével oly meglepő eredményeket szült. 
(Halljuk!) A keresztyén téritők ezóta egyre szaporodtak, 

s az ország minden részében alapítottak keresztyén tem-
plomot. A ker. vallásra tért bennszülöttek száma összesen 
154,000-re becsültetik. 32 missió-társulat dolgozik azon, 
hogy Indiát az evangeliomnak megnyerje, s ezek közül 12 
angol, 4 continental, 9 amerikai, és 7 a nevelési céloknak 
szolgál. A külföldi téritők száma 519, s az évenként mis-
siói célokra fordított összeg 250,000 font sterling. 

Ez a keresztyénség folytonos haladása, ez volt a 
Jézus által elhintett magnak csudás növekvése. Mondjátok, 
testvérek, valyon ti a názárethbéli Jézust, az ácsfiut, csak 
közönséges embernek tartjátok? Van valaki e nagy gyű-
lésben, ki átallaná a megfeszített Jézusnak rendkivüli 
nagyságot s természetfölötti erkölcsi hősiességet t ulajdo-
nitani ? (Tetszés.) Valyon ő, ki az elsötétült veszendő vilá-
got bölcsesége által megvilágositá, hatalma által megmenté, 
valyon ő, ki nekünk az isteni igazság oly megbecsülhetlen 
örökségét hagyta hátra, s kinek vére 1800 éven át 
annyi csudát tőn, nem magaslott ő ki a közönséges em-
beriség felett? (Helyeslés.) Áldott Jézus, istennek halha-
tatlan gyermeke! A világért élt és halt meg ő. Vajha a 
világ is elismerné őt s követné parancsait! (Tetszés.) 

G y u r á t z F. 
(Folytatása következik.) 

B E L F Ö L D . 

A clunániiinciii ág. h. ev. egyházkerület gyűlése. 

E gyűlésről bennünket eddigelé még nem tudósítottak, ennél-
fogva kénytelenek vagyunk a napi lapok után közleni a kö-
vetkező rövid tudósítást. 

A dunáninneni ágost. hitvallású egyházkerület f. 
hó 12-kén kezdé meg Alsó-Kubinban Szent-Iványi Márton 
főispán, mint kerületi felügyelő, ós Geduly Lajos superin-
tendens ikerelnöklete alatt gyűlését. Napirenden volt a 
superintendens jelentése, mindenekelőtt annak első pontja : 
a thurócszentmártoni gymnasium ügye. Az elnöklő fel-
ügyelő, miután a superintendens azon javaslata, hogy az 
ügy az egyetemes gyűlés elé terjesztessék, a nagy többség 
tetszésével nem találkozott, két részre osztá a kérdést, s 
felszólitá a gyűlést, nyilatkozzék mindenekelőtt az iránt, 
valyon helyesli-e a superintendens eljárását, azután pedig, 
mikép óhajtaná a kormány által szorgalmazott vizsgálatot 
eszközöltetni. 

Első szónok volt Pauliny-Tóth Vilmos, ki a nyitrai 
esperesség részéről kijelenté, mikép küldői a superinten-
dens eljárását teljesen helyeselvén, annak bizodalmat 
szavaznak. Hasonló értelemben nyilatkoztak az árvái, lip-
tói, trencséni és thuróci esperességek küldöttei. Ellenben 
a mosonyi, pozsonyvárosi és pozsonymegyei esperességek 
küldöttei kijelenték, mikép jóllehet a superintendens sze-
mélye irányában esperessógeik is teljes bizodalommal 
viseltetnek, nem tartották volna az evangelikus egyház 
önkormányzatával összeegyeztethetlennek, ha a kormány 



által szorgalmazott vizsgálat a súlyosan vádolt tanintézet 
érdekében is keresztülvitetik. 

Az esperességek küldötteinek nyilatkozatai után a 
kérdés első része megoldatván, a második rész jött tár-
gyalás alá, mely hosszú és heves vitára adott alkalmat. 
A két párt közül az egyik alaptalannak igyekszik kitüntetni 
a kérdésben forgó gymnasium ellen emelt vádat, s ellenzi 
a vizsgálatot, másika a haza, egyház és a vádolt tanin-
tézet érdekében szigorú vizsgálatot kiván. 

A vita oly hosszura nyúlt e kérdés fölött, hogy az 
elnök annak folytatását a következő napra tűzte ki. 

Másnap szavazásra kerülvén a kérdés, s négy espe-
resség (Nyitra, Árva, Trencsón, Thuróc) egyhangú, s egy 
esperesség (Liptó) megoszlott szavazatával három ellen, 
oly értelmű határozat hozatott, hogy a kerületi gyűlés 
helyeselvén a superintendens eljárását, személyének bizal-
mat szavaz, s miután oly concret vád, mely a vizsgálatot 
indokolná, fenn nem forog, azt megejtendőneü nem tartja. 
Ha mindazonáltal a kormány a vizsgálatot saját közegei 
által eszközöltetné, a kerületi gyűlés a vizsgálathoz négy 
tagot küld ki saját kebeléből. Ezen határozat ellenében a 
más nézeten levő esperességek küldöttei különvéleményü-
ket, mely szerint a legközelebb megtartandó egyetemes 
gyűlésből vizsgáló bizottság volna kiküldendő, jegyző-
könyvbe vétetni kérték. 

Ezután fölolvastatott a tiszáninneni egyházkerületi 
gyűlésnek átirata, melyben a n.-rőcei gymnasium ügyé-
ben hozott határozatát tudomásul vétel végett tudatja. Ez 
újra hosszú vitát keltett. Dula szentmártoni ügyvéd e 
tárgyban egy határozati javaslatot nyújtott be, mely sze-
rint a kerületi gyűlés roszalását fejezvén ki a tiszáninneni 
egyházkerület superintendense eljárása felett, az egyete-
mes gyűlésre küldendő követeit utasítaná, mikép azok 
oda hassanak, hogy a tiszáninneni egyházkerületi gyűlés-
nek a rőcei tanintézet tárgyában hozott határozata meg-
semmisíttessék, s azon esetre, ha az nem történnék meg, 
a mondott tanintézet ezen (a dunáninneni) egyházkerület 
felügyelete alá vétessék. Ezen javaslat is határozattá lön 
azon módosítással, hogy a roszalás a javaslatból kitö-
röltetett. 

Néhány szó a trencséni ág. li. ev. egyházmegye 
legújabb! közgyűléséről. 

Egy szomorú kötelességet vélek teljesíthetni, midőn 
a hazai prot. közönséget egyházmegyénk beléletóvel és 
szellemével megismertetni szándékozom. Szomorú köteles-
ségnek nevezem ezt, mert fájdalmasan esik magamnak is, 
mint protestánsnak s mint ez egyházmegye egyik lelké-
szének, midőn egyházi életünk oly elmérgesedett, ve-
szélyes és következményeiben messze ható bajait kell 
földerítenem, melyek a protestantismust előbb-utóbb oly 
sikamlós térre fogják szorítani, melyen ez a higgadtabb 
gondolkozók elítélésével, a hazafias érzelműek megveté-
sével és saját romlásával fog találkozni. Értem a haza-

ellenes, pánszláv szellemnek mind szélesebb körben való 
elterjedését. 

Kétlem, hogy volna egyházmegye, mely e szellem-
nek hívebb pártfogója és ápolója volna, s melyben ez me-
revebb ós ellenségesebb állást foglalna el, mint a tren-
cséni. Gyűléseink keveset látogatottak, tanácskozmányaik 
meddők és szárazak, az egyházi élet s az igazi evan-
gyeliomi szellem fejlesztésével keveset törődök, mindez 
nálunk csak mellékes célnak látszik. A tanácskozmányo-
kon, egykét túlzó pánszláv szelleműt kivéve, egyetlen 
egy világi sem vesz részt, melynek oka főkép azon hatá-
rozatban keresendő, mely szerint a g y ű l é s t a n á c s -
k o z á s i n y e l v e t ó t s m á s n y e l v e n s z ó l a n i 
t i l o s . Ez oly határozat, melyhez hasonlót széles e ha-
zában alig fogunk találhatni, s mely világosan ránk süti 
a hazaellenes fondorkodások bélyegét. Nem követelem én 
azt, hogy a trencséni egyházmegye tanácskozási nyelve 
kizárólag a magyar legyen, — mi autonom egyházunk-
ban s vegyes nemzetiségek között a legnagyobb jogta-
lanság volna; de ép oly jogtalanság megtiltani a haza 
diplomatikai nyelvének használatát, mely pedig nálunk 
is a müveit világi osztály nyelve gyanánt tekinthető. 
Neheztelhetünk-e az ily jelenségek után azokra, kik azzal 
vádolnak, hogy az autonomia palástja alatt hazaellenes 
terveket szövünk ? Yonhatjuk-e kérdőre azokat, kik ben-
nünket, mint a magyar nemzetiség halálos ellenségeit 
feltüntetnek? s bátran szemükbe nézhetünk-e azoknak, 
kik egy idegen hatalom felé való gravitalás vádjával 
illetnek ? 

Az evangyeliom, s az abban foglalt magasztos elvek 
terjesztése s általok és ezek alapján az erkölcsi világ 
emelése és tökélyesbítése azon elv, melyet magának az 
egyház célul tűzött ki s melynek lelkiismeretes ós követ-
kezetes keresztülvitelétől függ értéke, boldogsága, jövője; 
a nyelv azonban, melylyel ezen hivatását ós kötelességét 
végzi, csak puszta eszköz a cél elérésére, s ime! mi az 
eszközből célt, s a célból eszközt csináltunk. Harcolunk 
minden, még a legundokabb fegyverrel is, egy nyelv 
használatáért s egy másik használata ellen, s e fölött 
elfeledjük, szemünk elől tévesztjük s elhanyagoljuk magát 
a célt. 

Bebizonyította ezt a legközelebb tartott egyházme-
gyei gyűlésünk is. Bár sok, az egyházi életbe mélyen 
vágó kérdés feküdt a gyűlés asztalán, várva a megfejtésre 
és helyes megoldásra : mindazáltal ezek vagy épen nem, 
vagy pedig csak igen felületesen lettek tárgyalva. Telje-
sen elmaradt, a nélkül hogy csak egy szóval is érintve 
lett volna, a lelkészi conferentiák ügye; elmaradt az 
egyes dékánoknak népiskoláink állapotáról szóló tudósí-
tása ; csak íutólag s mellékesen lettek tárgyalva az ösz-
szehivandó zsinatra zsinórmértékül szolgáló előmunkálatok; 
de minek is, hisz ezek mind csak mellékes dolgok. A 
főcél, melyért derék lelkészeink ez egyszer összegyűltek, 
mely már hosszabb idő óta szemeik előtt lebegett s mely 
a kedélyeket lázas izgatottságban tartotta, a nagyrőcei 



gymnasium ügye volt. A nélkül, hogy ezen gymna-
sium bennünket közelebbről érdekelne s hogy meghal -
gatták volna a competens bíróságnak — a tiszai kerü-
letnek — fölötte mondott Ítéletét: elpanaszolták keser-
vesen a bajokat, melyek egyházunkat érik, az igazságta-
lanságot, melylyel bennünket illetnek, az elnyomatást, 
mely egyenesen kiirtásunkra céloz, az autonomia ily 
súlyos megsértését, melyet mint az egyháznak hü őrei 
meg nem engedhetnek, s a közeledő borzasztó veszélyt, 
melyet az ily eljárás magában rejt, mely nem egyéb az 
összes prot. iskolák ellen indított hadjáratnál. Volt itt 
azután piszkolódás, volt ócsárlás, volt zaj! Perbeidézte-
tését követelték a zólyommegyei képviseletnek a nélkül, 
hogy tekintetbe vették volna, hogy ez csak hazafiúi köte-
lességét teljesítette akkor, midőn a kormányt egy haza-
ellenes iskola üzelmeire és fondorkodásaira figyelmeztette, 
s bizalmatlanságot szavaztak egy oly superintendensnek 
ki magát az állam eszközévé aljasitja s ki saját hitro-, 
konait cserben hagyja és elárulja. A. dolog persze annyira 
ment, hogy ez eljárást egyenesen titkos spanyol inquisi-
tiónak nevezték, eperjesi vórtörvényszéknek bélyegezték s 
a nagyröcei gymnasium vizsgáló-bizottságának tagjait 
Torquemadával és Caraffával azonosították. A nagy vita, 
mely álló 3 óráig tartott, azzal végződött, hogy a gyűlés, 
egynek kivételével, a fentebb emiitett elveket magáévá 
tette s ezeket az egyházkerületi gyűlésre menendő kül-
döttjeinek utasításul adá. 

Ha mindezeket összevetjük, kérdem, nem vall-e szégyent 
egész prot. egyházunk, midőn az ilyenek a nyilvánosság szine 
elé hatolnak ? Kíséreljük meg azután az olyan felszólalások 
elnémitását, milyenek most napirenden vannak, s melyek 
a protestantismust hazaárulással vádolják, azt a protes-
tantismust, mely hajdan az alkotmányosságnak, a sza-
badságnak s a haza iránti tántorithatlan ragaszkodásnak 
és hűségnek nemcsak példányképe gyanánt szolgált, hanem 
annak jóformán egyedüli oszlopa és zászlóvivője is volt. 
Az ellenség, a mely pedig napról-napra szaporodik és 
erősödik, figyelemmel kisóri lépteinket, s igen hajlandó 
egyes esetekről az általánosságra vonni következtetést, s 
ha önnönmagunkat bélyegezzük meg, ha magunk adunk, 
és pedig alapos okot a gyanakodásra, nem lesz senki, 
ki rólunk e gyanút levegye. Tagadhatlan tény az, hogy 
a nagyröcei iskolaszégyen foltot hagyott az eddig oly jó 
hirben állott iskolaügyünkön, s elfordított tőlünk sok 
higgadtan gondolkozó hazafiúi szivet. Ne akarjuk ezt 
palástolni vagy szépíteni, ne keljünk oly ügy védelmére, 
mely rosz fényt vet hazafiúi jellemünkre, s ne adjunk 
okot a világnak arra, hogy bennünket hazaárulással vá-
dolhasson. 

Midőn 1859-ben a cs. k. pátens elfogadása vagy 
el nem fogadása fölött folyt az országos vita, akkor me-
gyei lelkészeink legnagyobb része volt az első, ki ez igába 
szívesen hajtotta volna fejét, mert anyagi hasznot re-
méltek belőle. Feláldozták volna akkor szives-örömest, s 
fel is áldozták sokan meggyőződésüket s egyházuk auto-
nómiáját, és pedig tették ezt egy idegen kormánynyal 

szemben. S ma a fősúlyt ismét ugyanazon autonomiára 
fektetik, melyet akkor, mint hasznavehetlent könnyelműen 
elvetettek. 

Yagy midőn az 50-es években az összes magyar 
prot. iskolák ügye forgott veszélyben, midőn nemzeti jel-
legök eltörléséről s igy létökről vagy nem létökről volt 
szó : akkor ezen urak közül egy sem érezte magát hivatva 
arra, hogy ez ügy igazságos védelmére keljen, — s miért 
nem ? mert mint magyar nemzeti iskolák veszélyezteté-
sében — ha mindjárt protestáns iskolák is voltak azok, — 
saját érdekeiket veszélyeztetve nem látták. S ma egy 
általánosan elismert roszhirü iskola átalakítása miatt, 
mely átalakítást pedig maga a protestánsok egyeteme 
tart jogosnak és szükségesnek, tesznek ily zajt, s igy 
világosan bizonyítják azt, hogy náluk a súlypont, sem az 
iskoláson, sem a prot. egyházon, hanem azokon ki-
vül esik. 

A történelem bizonysága szerint a magyar prot. 
egyház java és üdve a haza alkotmányos életével nem-
csak karöltve jár, hanem azzal a legbensőbben van össze-
forrasztva. Ne akarjuk e két tényezőt egymástól erőszak-
kal elválasztani; ne igyekezzünk a századokon át fenn-
álló szent frigyet fölbontani, mert ezen fölbontás csak 
egyházunk kárával, veszedelmével, sőt romlásával volna 
összekötve. 

I f j . R i e s z K á r o l y , 
zayugróci ev. lelkész. 

RÉGISÉGEK. 

Közlemények a tállyai ref. egyház történetéből. 

III. 

II. BáJwci Ferenc adománylevele a tállyai ref. egyház 
számára. 

Nos Eranciscus II. DEI gratia Sacri Romani Impe-
rii et Transylvaniae PRINCEPS RÁKÓCZY, Partium Regni 
Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes et Páter Patriae ; 
Pro Libertate Confoederati Regni Hungáriáé Statuum, 
necnon Munkácsiensis, et Makavicziensis Dux, Perpetuus 
Comes de Sáros, Dominus haereditarius in Sáros-Patak, 
Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyo, Lednicze, Szerencs, Ónod, 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signi-
ficantes quibus expedit universis, signanter vero Prae-
fectis, Provisoribus, aliisque Officialibus, modernis et 
futuris Bonorum Nostrorum Regécziensium. Mivel a Szé-
csényi Ország Gyüllése alkalmatosságával amicabilis Trans-
actio szerint Nemes Zemlény vármegyében lévő Tallyai 
öreg Templom az ott való Romai Catholicusoknál meg-
maradóit, s az helyett az Helvetica Confession levőknek 
Templomjok építésére más Pundust Jure Dominali exein-
dálni compromittáltunk volt, azon kegyelmes igéretünk-
nek eleget tenni akarván, Bagolly Istvánné Ház Helye 
felét, mely edgy negyedrészbül áll s Nemes Mihály ma-
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radekié fölét, fél Ház Hellybül állót, és Szabó Jakab Posteri-
tási Háza félét, ugyan fél Ház Hellybűl állót, kiknek is Nap-
keletről Gróff Barkóezi Ferencz ur Háza, Délrűl, Eperjesi 
lakos Vall Sámuelé, Északrul és napnyugatrul az kö-
zönséges ut vicináltatnak, emiitett Helvetica Confession 
levőknek adtuk, oedaltuk, Privilegialtuk ós in perpetuum 
assignáltuk. Kihez képpest fenemiitett Tiszt Hiveinknek 
Kegyelmesen Parancsollyuk, hogy értvén ezen irántok való 
Kegyelmességünket, sem most, sem annak utánna azon 
Ház Helyek bírásában őket háborgatni, sem azon Fundu-
sok után való Paraszt onusoknak supportálására adigálni 
ne merészellyék, a mint hogy adgyuk, cedállyuk, confe-
rállyuk és Privilegiállyuk, ezen kegyelmes Collationalis 
Levelünk rendiben. Dátum in Castro Nostro Szerencs. 
Die Vigesima Quarta Mensis Augusti. Anno Millesimo 
Septingentesimo Decimo. F. Rákóczi m. p. 

(P. H.) 
P a u l u s R á d a y m. p. 

C a s p a r B e n i c z k y m. p. 
Az eredetiből közli: 

N a g y I g n á c , 
ref. lelkész. 

Rhádai Pál levele Kenessey Istvánhoz a pesti 
commissió ügyéiben. 

Jóakaró Uramnak kegyelmednek ajánlom kész s 
köteles szolgálatomat. 

Nem kétlem, jól constál kegyelmed előtt, hogy a 
felséges udvar a diaetaliter rendelt Commissionak efíectuatió-
ját resolválván, egyszersmind parancsolt is mólt. gróf 
Koháry István judex curiae urnák mint praesesnek a de 
putatus commissariusoknak convocatiója iránt, ki is a ke-
gyelmednek szállót kezemhez küldötte a végre, hogy va-
lamely bizonyos alkalmatossággal inviáljam. Ime azért 
Bicskei prédikátor urnák recommendáltam, reménylvén, 
hogy ő kegyelme feltalálja módját, miképpen juthasson 
meg csalhatlanúl a kegyelmed kezéhez a mint hogy én 
is super recepisse el fogom várni kegyelmed tudósítását. 

Én megvallom, timeo Danaos et dona ferentes, kevés 
bizodalmam levén, hogy ezen commissió által valamely 
articularis satisfactiót nyerhessünk, mert a mint a Decre-
tumból láttam, az egész dolog a királyi explanatiókra, 
melyek egyszer is másszor is némely instansoknak kiadat-
tak, relegáltatik, melyeknek continentiáji e diametro el-
lenkeznek nagy részről az Articulusokkal, mindazáltal 
akármint légyen, ugyancsak nekünk nem kell elhalgatnunk 
dolgainkat, hanem igen szükséges, hogy eleve a dunántúl 
való eklézsiák gondolkodjanak magokrul, és az én ítéletem 
szerint provideáljanak oly egy s két becsületes ember 
Ágensről, a kik mind a Gravameneket összeszedjék, mind 
pedig a Commissio előtt folytathassák a dolgokat, kiknek 
subsistentiájok iránt is valamely költségről kellene pro-
videáltatni, mert Buda igen drágás hely, a hol nekünk 
is magunk költségén elég nehéz lesz mulatozni, ha csak 

az atyafiak közönségesen nem succurálnak, mely iránt ir-
tam már tiszántúl Vay László és innen Mikházi uraimék-
nak, mint velünk együtt leendő deputatus commissariusok-
nak, magam is itt e tájon az iránt munkás lenni elmulató 
nem leszek. Az alatt pedig jó volna imitt-amott inqui-
ráltatni, melyek és hány eklésiák azok, a melyeket tő-
lünk ab anno 1681 elfoglaltanak, mivel ez a mi grava-
menünknek főbb fundamentuma. 

Confirmet Deus, quod operari coepit, én pedig kíván-
ván minden testi s lelki jókat kegyelmednek, maradok 
sub dato in Péczel die 27-a septembris 1720. 

Kegyelmednek 
jóakaró köteles szolgája 

R h á d a i P á l mpr. 

A pápai ref. egyház levéltárában levő eredetiből 
közli : 

L i s z k a y J ó z s e f . 

Külföldi egyház és iskola. 

A svájci reforxn-egylet. 

Svájcban három prot. egylet létezik, u. in. az 
e v a n g e l i s c h - k i r c h l i c h e r Y e r e i n (a positivisták 
egylete,) ,a s ch w ei ze r i s c h - k i r c h 1 ic h e G e s e l l -
s c h a f t (a közvetítők társulata) és a s c h w e i z e r i -
s c l i e r V e r e i n f i i r f r e i e s C h r i s t e n t h u m (a 
tulajdonképi reformerek egylete.) (Lásd Prot, egyh. és isk. 
Lap 14. é. f. 50. sz.) Ez utóbbi egylet Zürichben tartott 
második évi gyűléséről akarom a berni Reform nyomán 
e lapok olvasóit órteáiteni. 

A programm az első napra a delegátusok gyűlését, 
az ünnepi istentiszteletet ésjaz üdvözlő lakomát tüzé ki. A 
gyűlést 3 órakor délután az egyetemes elnök, Lang nyitotta 
meg. Következett a jegyző jelentése. Első sorban azon 
örvendetes jelenséget emliti, mely szerint az utóbbi évben 
Basel vidékén (Baseliand) egy fiók-reformegylet alakult, 
mely jelenleg már 139 tagot számlál. Az egyes kantonok 
következőleg voltak képviselve 1873. végén: Aargau 300 
tag, Basel városa 80, Basel vidéke 105, Bern 600, Frei-
burg 82, St. Gallen 400, Genf 92, Neuenburg 350, 
Thurgau 240, Wádt ós Zürich 5 0 0 ; továbbá Glarus, 
Graubünden és Schaffhausen kantonok összesen 24 tagot 
számlálnak, ugy hogy 1873 végén a tagok összes száma 
2833. (1872-ben 2667, 1871 végén 2530.) Az egylet 
által kiadott munkák: Lang: Münsterpredig, Langhans: 
Unser Bekenntuiss, Kambli : Unser Glaube an das ewige 
Leben, Albrecht: Das Buch mit den 7 Siegeln, és Müller 
Ueber die Reformbewegung. Úgyszintén egy „népkalenda-
riom" (Volkskaleuder) eszméje is meg lőn beszélve és 
kiadása elhatározva. Következett a számadás 1872 ós 
1873-ra. 1872-ben a bevétel 1787 fr. 50 c., a kiadás 702. 
15, 1873-ban a bevétel 2686. 75, a kiadás 171. 65. Igy 
az egyleti pénztár álladéka 1873 végével L515. 10. 



Bekövetkezett az est. Megszólaltak a sz. Péter tem-
plom harangjai, híva a gyülekezetet, vendégeikkel együtt, 
az ünnepi istentiszteletre, a reform-barátoknak is eme 
szent jelszava szerint: „Mit Gott fang Alles an." A fel-
séges orgonaszó és a művészi kardal elhangzása után, 
Zwingli-Wirth, rheinecki lelkész lépett a szószékre. Al-
kalmi beszédének textusa vol t : Mark. 13, 1—2, hol Jézust 
— épen midőn Jeruzsálem templomából kijött — tanítvá-
nyai közül egy megszólítja : „Mester ! nézheted-e minémü 
kövek ezek, és minémü alkotmányok ? Akkor felelvén 
Jézus, monda néki : Látod-e e nagy alkotmányokat ? Nem 
marad egy kő más kövön, mely el nem rontatnék." 

Zviugli városában gyülekeztünk egybe, — kezdé a 
szónok — egyletünk második évi közgyűlésének megtartá-
sára. Örömmel engedénk e város bensően szívélyes meg-
hívásának, mely hű maradt a nagy reformátor világos 
és szabad szelleméhez, és az evang. egyház refommoz-
galmainak jelenben is hatalmas támpontja. Azért jöttünk 
mi, hogy benső szövetségünk üditő forrásából erősítő italt 
merítsünk mindazokkal, kik velünk egy célra töreksze-
nek, az igazság és a szabadság szelleme által megújított 
egyházi és vallásos népélet megalapítására. Mi a szabad 
keresztyénség társulata vagyunk. Keresztyének akarunk 
maradni, de minden emberi salaktól ment keresztyén-
séget akarunk. Nem mondjuk azt: „A keresztyénség túl-
élte magát ;" de azt mondjuk: 

Aus dem dunkeln Sckriftbuchstaben, 
Aus der Lebr erstarrter Haft, 
Drin der heil'ge Geist begraben, 
Soll er auferstebn mit Kraft . 

Hiszünk ezen pűnkösti lélekben, mely az igazság, 
az élet, a fejlődés lelke ; mely folyvást végzi nagy munkáját 
az egyházban és az államban ; mely a betegen hervadandót 
elveti és uj életbimbókat hajt , az avultat félre tolja és 
ujat teremt, „langsam schafft, doch nie zerstőrt." (Schiller.) 
Ezen lélekről szól textusunk is, és habár csak negatíve 
mondja ezt, a történet positiv oldalát rég bebizonyitá. 
Lerontani és ujonnan épitni — ez örök müve az igazság 
lelkének. 

A nagy prófétának, folytatá szónok, igaza volt. 
Nemcsak a zsidó templom lön berontva, hogy kő kövön 
nem maradt, hanem a zsidóság nagy temploma, — min-
den reménységével és dicsőségével — romokba döntve. De 
az igazság lelke nem ront, hogy egyszersmind egy uj 
alkotmány alapját ne tenné le. És igy a törvény me-
rev és hideg vallása helyébe, a szabadság és szeretet; a 
külső engesztelő áldozat helyébe a megtért sziv benső 
engesztelése; a zsidó szűkkeblűség helyébe, az egész 
világot felölelő istenországa lön állítva. A középkor egy-
háza egy óriási épület vala, rendithetlenül állva Péter 
szikláján, a világot uralva, a népeket járszalagon ve-
zetve ; mint minden hatalomnak teljes ura, a menny és 
pokol kulcsainak birtokosa; egy nap, mely körül az ál-
lamok holdja keringett. Még áll az épület, de már nem 
ősi fényében! A reformatio, alap-erősségében megrendítő 
azt, hogy kő kövön nem fog maradni. Da az igazság lelke 

a reformatióban ujat teremteti; a vallásos életet bensői-
tette és igy az istennek lélekben ós igazságban való imá-
dásának fölségesen szép épületét alapitá. Igy történt ez 
más dolgoknál is. A középkori államformának nagyszerű 
épülete a hatalmas revolutiókban összeomlott, de a ro-
mokból egy uj épület emelkedett föl, a szabadság és 
egyenlőség államépülete. 

Mennyire erősiti ez hitörömünket és hitbuzgóságun-
kat a mi munkánkhoz is! A prot. egyház is újításra vár. 
Mert külsőleg állam- és rendőri, bensöleg rideg dogmák 
és hitformulák egyházává lect. És mégis, mily épület 
az erős, szilárd orthodoxia ? A ki benne élt és él, miért 
nem találna vigaszt a bibliahitnek ezen bevehetlen vá-
rában, az isten-embernek engesztelő áldozatában, az ő 
megpecsételt isteni kegyelmében? De hol találjuk még 
ezen örömteli hitet? Hol a bombaedzett orthodoxiát? 
Falai szétomlottak és többé semmiféle tapasz össze nem 
tarthatja. Ezt ti tettétek, — mondják ők — ez a ti müvetek! 
Nem! — felelünk mi — az istenakarta fejlődés, a törté -
net, az igazság lelkének müve ez ! De itt sincs rontás épités 
nélkül. Igen, a c s o d á k i s t e n e a mi nemzedékünkre 
nézve nem létezik többé; de helyébe egy nagyobb isten 
emelkedék, ki örök-bölcs rendjével vezeti a világ kormá-
nyát. A K r i s z t u s , — ki mint személyes isten jött e 
földre, ki az emberek bűneiért, mint engesztelő áldozat 
feszíttetett meg, ki testileg feltámadott, mennybe ment, — 
már nem hitünk tárgya; de megtaláltuk s felismertük 
benne az ember fiát, az istenfiúság, a testvéri szeretet 
példányképét, kinek hatalmas szava működik és működni 
fog az emberi szivekben. Azon hit, mely az emberek 
boldogságát külső tanformulákban keresi, ránk nézve ela-
vult. Nekünk a hit egy benső vágyódás egy örök esz-
mény után, mely szeretetben bővelkedik. És végre a 
biblia nem többé égből aláhullott könyv, közvetlen is-
teni szózat, hanem drága kincsbánya, történeti okmányok 
gyűjteménye, az emberiség vallásos fejlődésének alapja, 
egy szent emlék a vallás classicus korából, mely mellett 
az élő isteni szózatot szivünkben bírjuk. Mi vallást, ke-
resztyénséget, egyházat, de mindenek fölött istenországot 
akarunk. Ezen istenország megalapításán munkálkodunk 
mi, melynek hitágazata „az istenszeretet," mert a ki a sze-
retetben marad, az istenben marad, és az isten abban-

Isteni tisztelet után üdvözlő lakomára gyűltek 
egybe az egylet tagjai s itt öröm és üdvözlések közt 
lőn az első nap bezárva. 

A következő napon, a gyűlést a zürichi egylet elnöke, 
Kambli horgeni lelkész nyitotta meg, üdvözölvén a szabad 
keresztyénség hü munkásait, kik megmutatni jöttek, 
hogy keresztyének akarnak lenni, de szabadok; szabadok, 
de keresztyének. Üdvözölte Németország, különösen Strass-
burg küldötteit, kik velők együtt egy nagy cél felé 
törekszenek. A szavak — folytatá, — melyek e napon ity 
elhangzanak, kell hogy tettekké váljanak, életerős mag-
vak legyenek, melyek megtermik gyümölcsüket. Munkánk 
egy nagy harc, nem csak az orthodoxok és ultramontánok 
hanem azok ellenében is, kik közönyösség által izennek 
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hadat a vallásnak, típ ezek a mi legnagyobb elleneink, 
kik a vallást csak valami mellékes dolognak tekintik, 
kik a vallásos életnek, sőt minden eszményinek értékét 
tagadják. De nem, ő bennök sem látunk ellent, hanem 
barátot, ki tévúton járva ellenünk tör. Felveszszük a har-
cot az igazság fegyverével és a szeretet lelkével. 

A programm szerint következett Lang zürichi lel-
kész beszéde, eme thema felett : „Azuj egyház." A nagy 
hatású beszédnek értékét rövid kivonat által nem akarván 
csökkenteni, nevezetesebb részeire tán vissza fogunk még 
térni más alkalommal. Csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
hatalmas beszéd elragadta a hallgatóságot, s a kifejtett 
eszmék általános viszhangra találtak. 

Következett dr. Holsten egyetemi theol. tanár Bern. 
bői. Az ideális kép szemléletétől, melyet az előbbi szónok 
állított fel, II. az életbe vezeté a hallgatóságot, fejtegetvén 
a harcot, mely a reformerekre vár számtalan elleneikkel 
szemben. Nehéz a harc ; de azért mi küzdünk és harcolunk 
a tiszta keresztyénségért, mely egy örök elv, az egység, 
a szeretet, a béke, az igazság nagy elve. Ezért küzdött 
egy Semler és Bauer, egy Schleiermacher és Hegel, 
egy Schweizer és vele az ujabb kor reformbarátai. 

Ezután Hőnig, heidelbergi lelkész lépett a szószékre. 
Ha azon harc, melyet a reformátoroknak kellett vivni, 
mondá — az eszmék harca volt: ugy a mostani harc, 
két hatalmasság, az állam és ultramontamsmus harca. 
Elég soká nyögött Németország az ultramontanismussal 
szövetkezett bureaukratia nyomása alatt. De most vala-
hára ébredt az állam is, kész a harcra, melyet a kis 
Svájc oly nagy erővel és kitartással folytatott. 

Beszélt azután még Engelmann, strassburgi lelkész, 
örömét fejezvén ki azon szívélyes viszony felett, mely 
Ziirichet és Strassburgot egybe, fűzi s mely remónyleni 
engedi, hogy Strassburg nem sokára a szabad vallásos esz-
mék harcában Zürichnek méltó vetélytársa leend. 

E r m e l G y u l a . 

* Spanyolország. A g r e n a d a i p r o t e s t á n -
s o k . A grenadai „Neos" azon „buzgó fáradságot" vette 
magának, hogy az ott levő prot. egyházat üldözze; de a 
kormány ezen „nemes igyekezetet" azzal segítette elő, 
hogy az itt működő Alhama prédikátort a legjobb akaratú 
pártfogásában részeltette. Más tekintetben is a kath. 
„gyámkodás" a protestantismusnak előnyére szolgált, 
a mennyiben ez által a közfigyelem az ott levő prot. 
kápolnára hivatott fel, s ettől fogva igen sokan részesülnek 
annak áldásában, melyet pedig azelőtt nélkülözni voltak 
kénytelenek. 

— E g y u j a b b á t ál l á s. Mig a prot. ügy igen sokat 
látszott szenvedni a Spanyolországban működött Carrasco 
hirtelen halála miatt, e veszteség ki lett pótolva a leg-
ismertebb és legnépszerűbb madridi prédikátor, páter 
T.-nek a prot. vallásra való áttérése által. Egyébiránt ugy 
*an az mindig, bogy ha az Ur szolgái közül el is hiAja 

azokat, kik fáradság és munkájok jutalmát kiérdemelték 
azért ügye nincs megállapodásban s még kevésbé veszen-
dőben. Másokat ruház fel lelkének hatalmával, hogy azok 
helyeit betöltve, munkáját tovább folytathassák. 

* Olaszország. A p r o t e s t a n t í s m u s t e r j e -
d é s e R ó m á b a n . A waldenseknek Elórencben szé-
kelő főbizottmánya a római Corso-nak egy nagyon alkal-
mas pontján egy palotát vásárolt meg, melybe egy iskolát, 
egy imaházat, a prédikátor és a tanítók részére lakó-
helyeket rendezett be. Ez a második prot. község, 
mely a saját erején alapíttatott Rómában. A pápai 
kormány alatt a protestánsoknak á l t a l á b a n meg volt 
tiltva az isteni tisztelet gyakorlása Róma falain belől; 
csak a porosz követségnek sikerült később azon kedvez-
ményt megnyerni, hogy a Caffarelli-palotában egy kis 
kápolnát rendeztethessen be. Azonban most már Rómá-
ban is 10 olasz-protestáns imaház és 9 népiskola van, 
melyekbe több mint 700 gyermek jár fel. Az angol-
amerikai protestánsoknak pedig, kik korábban istentiszte-
letüket a kapukon kivül voltak kény telenek tartani, jelen-
leg a város két kerületében igen diszes templomuk van 
épülőfélben. 

I n q u i s i t i ó i k i á l l í t á s . Elórencben nem ré-
gen egy igen figyelemre méltó, de nagyon szomorú kiállítás 
vonta magára a közfigyelmet, nevezetesen azon kinzó-sze-
rek teljes gyűjteménye, melyeket a kath. inquisitio Eu-
rópa különböző országaiban „ad m a j o r e m D e i g l ó -
r i á m ! " felhasznált. Megvolt itt a legkisebb csipdeső-
vastól fel a máglya-szerekik s a szögekkel kivert és resze-
lőkkel bélelt vas fülkékig minden; nemkülönben közszem-
lére voltak kitéve a mindkét nernü ifjú és Öreg mártyr-
személyek különböző alakjai, melyek látására a nézőket a 
legnagyobb, ájulásokkal határos borzadály töltötte el. 
Mennyire megváltoztak azóta az idők csak Elórencben is! 

— E g y u j f o l y ó i r a t . Triestben a tavasz óta 
egy „Egyesület" cimü folyóirat jelenik meg, héber és 
olasz nyelven nyomva, mely Olaszországban és az adriai 
partokon élő zsidók evangelisatiójával foglalkozik s annak 
fejtegetésével és kimutatásával, hogy a kath. egyh. téve-
déseinek nagy része a régi rabbinus iskolák reproductiója. 

* Britt-India. P o g á n y s á g f e n t a r t á s á r a 
a l a k u l t e g y e s ü l e t . Calcuttbanbrahámanistikus hin-
duk egy társaságot alakítottak, egyfelől azon célból, hogy a 
régi pogányságot az evangeliomi missio terjedése ellen 
megőrizzék, másfelől, hogy a deistikus irányú Brahma-
Somaj, vagy e lapokban is többször hosszasabban tár-
gyalt „Brahma-Samads" keresztyénies mozgalmait ellen-
súlyozza. Valóban, itt az evangelium és missio terjedése 
nagyobb lendületnek örvend, mint akárhol. A legutóbbi 
két évben Indiában és Ceylonban a keresztyének száma 
138,790-ről 224,160-ra szaporodott, mi 61%-nyi növe-
kedést. 

*Hindostan. B i b l i a - f o r d i t á s o k k i a d á s a . 
A biblia fordításainak különböző kiadásaival Hindostan 
legtöbb részében nagyban foglalkoznak. A bengál és ma-



rathaforditások már régóta napvilágot láttak. A Madras-
főnökség északi részében működő különböző missionáríu-
sokból egy bizottság alakult, mely a telugu-biblia kiadásával 
foglalkozik. India legdélibb részében pedig, hol az uj 
testamentomnak kétféle forditása használtatik a raalay 
nyelven, egy bizottság, hasonlóképen a különböző missio-
náriusokból választva, azzal lett megbízva, hogy a kétféle 
fordítást egygyé öntse. Ezen bizottság már a 3 első 
evangeliomot ki is adta. 

* Birma. A k a r e n e k k ö z t i m i s s ió . A Birrná-
ban 31 év óta működő missió-társaság ez idő alatt 
tanúsított tevékenységéről a következő statisztikai kimuta-
tást közli: 59 prédikátorral van 65 község, melyek közül 
20 egészen rendezett ; évenkint 354 keresztelés tör-
ténik ; a hivők száma összesen 6047; a különböző is-
kolákba 1716 növendék jár fel évenkint. 

* Algir . A s p a n y o l o k O r a n - b a n . Algírnak 
csak Oran provinciájában több mint 50000 spanyol 
lakik, mivel az Afrikába menekült felkelők is Cartagena-
ból mind ide jöttek, kiknek az itt levő kath. papok „szel-
lemi támogatásukat" itt is „felajánlani" nem mulasztották 
el; de a spanyolok e „jó akaratú szívességet" szépen 
megköszönték s azt mondták, hogy épen ez elől jöttek 
Algírba is. Ellenben egy itt működő evangelista köztök 
igen szives fogadtatásra talált, kinek működése nem 
lesz eredménytelen. 

* Lagos. H u s z év e l ő t t é s u t á n . Lagos 
ezelőtt. 20 évvel még a rabszolgaságnak egyik legerősebb 
fészke volt, s ime, ma már minő figyelemre méltó válto-
zást látunk. 28,000 lakos közül 4400 keresztyént találunk 
igen nagy számú prédikátor, evaugelista, tanitó és tanító-
nővel, kik a lagosiaknak az élet kenyerét nagy mértékben 
osztogatják. 

* Észak-Amerika . E g y u t a z ó t e m p l o m . 
Brooklynban közelebb egy hajó építtetett, mely utazó 
templomul fog szolgálni. Az istentiszteleti helyiség 5 
méter magas és 3 boltíves ablakkal van ellátva, középen 
bársonynyal bevont szószékkel, s 600 hallgató a legké-
nyelmesebben elférhet benne. Ezen templom-hajó az európai 
kikötőket is meg fogja látogatni. 

— E l h a l t m i s s i o n a r i u s o k c s a l á d j a 
i r á n t i r é s z v é t . New-York néhány községe szövetkezett, 
hogy a Svájcban és Spanyolországban működött és elhalt 
Pronier ós Carrasco „testvérek" hátramaradott özvegyeinek 
12—12,000 frtnyi összeget biztosítsanak. Pronier özvegyé-
nek Genevában 6 gyermeke, Carrascoénak pedig 3 van, 
kik közül a legkisebbik az atya halála után nyolc nappal 
született. 

* Tahiti. A p r o t e s t a n t i s m u s t e r j e d é s e . 
Az angol prot. míssioegyesület ezen cím alatt: „A prot. 
egyházak egyesülete Tahitiban és Mooreaban" a fran-
cia kormány részéről elismerést nyert. A protest. benn-
szülöttek folyvást szaporodnak. A mult évben 2485-ről 
2526-ra szaporodtak. Templomok építésére 50,000 forintot 
fordítottak. Egy kerületben „amerikai fából" épített tem-

plomon egy millió narancsot számláltak és szedtek le. 
Egy más kerületben egy amarikai kereskedő egy 20,000 
írtjába kerülő templomot építtetett. 

* Skócia. V a l l á s o s m e g u j u l á s . A mult 
óv óta Skóciában, de különösen Leith és Edinburg váro-
sokban oly vallásos megujulás és elevenség észlelhető, 
minő a közelebbi 40 év alatt még nem tapasztaltatott. 
Ezen uj élet közvetlen előidézői két, Amerikából oda 
ment „testvér", kik közül az egyik, Movdey nevezetű, ha-
tást keltő beszédeivel, a másik, kinek neve Sankey, bájoló 
hangjával és énekével sokak szivét megnyerik. A tágas 
helyiségek és templomépületek nemcsak vasárnap 2—3 
sőt 4 ízben is egész a zsúfolásig tele vannak, hanem hé-
ten által is ugy megtöltik azokat, hogy néha nagyon 
kicsinyeknek látszanak a minden nemű, korú, rangú és 
állapotú emberek befogadására. Az összegyülekezések és 
ima-órák alatt ugy a tanitók mint a hivek lelkesülten 
beszélnek, mi által ezrek hozatnak benső magukbaszállásra s 
komolyan igyekeznek eltanulni mindazt mi az üdv elnyerésére 
nézve szükséges. Lehetetlen, hogy rovatunkban, egy ily kis-
szerű tudósításban valamennyire.átnézhetőbb képét adjuk azon 
vallásos elevenségnek, mely Skóciában előállott, s melytől 
mindenkinek oka van várni és remélni, hogy szélesebb 
körben is elterjedő maradandó gyümölcsöket fog te-
remni. 

* Anglia. E g y i s t e n f é l ő e m b e r e m l é k e 
i r á n t i t i s z t e l e t . Wildenhall-ban egy kegyes me-
thodista : Georges Pearce temetése alkalmával neveze-
tes demonstratió történt. Mintegy 8000 ember min-
denféle felekezetből, kik között az állam-egyház 3 
papja is jelen volt, kisérte a koporsót. A városban azon 
napon minden ünnepélyes színt öltött; a boltok és köz-
helyek bezárva tartattak, a harangok pedig egész napon 
zúgtak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A debreceni „Egyházi Lap" , melyet Balogh 

Ferenc hittanár akar megindítani, végre-valahára talán 
csak megszületik. A reménybeli csecsemő keresztelője 
már régen megtörtént, apja sem hiányzik, csak magát a 
csecsemőt várjuk már évek óta. Mint halljuk, ez idő 
szerint a nevezett lapra önkénytes ajánlatok gyűjtetnek. 
Ha azonban az előfizetők száma a 350-et megüti, az 
ajánlatok igény bevétetni nem fognak. Az ajánlatok sept. 
10-ig bejelentendők s ekkor dől el, valyon lesz-e szükség 
subventióra vagy sem. Egyébiránt mi meg vagyunk róla 
győződve, hogy a debreceni lapot akár subventionálják akár 
nem, Balogh Ferenc szerkesztése alatt meg fogja az tartani 
azt a függetlenséget és önállóságot, amely nélkülözhet-
len kellék arra hogy valamely lappal önérzetes ember 
komolyan szóba álljon. 

* Je lentés . A sárospataki ref. főiskola akadémi-
ája s gymnásiumában az 1874/5-ik tanévre a beiratások 
s pótvizsgák szeptember 1—8-ig, a tanév megnyitása pedig 



szept. 8-án tartatnak meg. A jogakadémiára vonatkozólag 
pedig értesíteni kívánjuk a szülőket s hallgatóinkat, hogy 
a három éves tanfolyam jelen tanév alatt is fentartatik 
s hogy harmadéves hallgatóink az eddigi elméleti birói 
államvizsgálatot a tanév végén letehetik. Sárospatak 1874. 
aug. 12. Az igazgatóság. 

* Köszönetnyilvánítás. A hódmezővásárhelyi ref. 
egyháztanács nevében és megbízásából őszinte köszönetet 
mondunk mindazon egyházi és világi férfiaknak, hatósá-
goknak és testületeknek, kik főgymnasiumunk másfélszá-
zados ünnepélyén személyesen, illetőleg küldötteik által 
résztvenni s annak magasztosságát emelni szíveskedtek. 
Fogadják szives köszönetünket azok is, kik körülményeik 
által gátoltatva személyesen ugyan nem lehettek jelen, de 
szivökben velünk ünnepeltek s áldáskivánataiknak becses 
levelükben adtak meleg kifejezést. Isten áldó kegyelme 
legyen velők ! Hódmezővásárhely, 1874. aug. 12. Szeremlei 
Samu, h. lelkész-elnök. Török Bálint, főgondnok. 

* Iskolai jelentések. A k é s m á r k i l y c e u m b a n 
az 1874|5-dik tanév szeptember l-jén kezdődvén, köte-
lességünknek ismerjük az érdekelteket arra figyelmeztetni, 
hogy alumneumunk és convictusunk jótéteményeiben min-
den tanuló valláskülönbség nélkül részesülhet. Az alum-
neumi ebédért járó félévi fizetés 7 frt. 50 kr. A convic-
tusban nem csak ebédet, hanem vacsorát is kapnak az 
illetők 60 frt. évi fizetésért. Szegényebb sorsú ifjakra 
nézve legelőnyösebb, ha ebédet az alumneumban, vacsorát 
a convictusban fogadnak 45 frt. évi fizetésért. Az igazga-
tóság.-— A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület felügye-
lete alatt álló m i s k o l c i p r o t . f ő - l e á n y -
n ö v e l d é b e n a beiratások az 1874/5-dik isk. évre 
szeptember hó 1-én megkezdetnek. Miskolcon, 1874. aug. 
18. Tóth Pál, intézeti ig-.tanár. — A p e s t i á g o s t a i 
h i t v . ev. f ő g y m n a s i u m b a n az 1874/5-ik isk. év 
sept. 7-dikón kezdődik. A beírások sept. 1 - 4-ig történ-
nek és pedig sept. l-jén délelőtt 9—12, délután 3—6, 
sept. 2-dikán és 3-dikán délután 3—5, sept. 4-dikén 
délelőtt 9—12, délután 3—6. A felvételi-, pót- és magán-
vizsgálatok sept. 5-dikén tartatnak meg délelőtt 8—12. 
A sept. hó második felében vagy még később jelentkező 
tanulók rendesekül csak felvételi vizsgálat alapján vé-
tetnek fel. Budapest 1874. aug. 18. Az igazgatóság. — 
A s z a r v a s i f ő g y m n a s i u m b a n az 1874/5-re szóló 
beírások, felvételi- és javító-vizsgák nem a programmilag 
hirdetett napon, hanem a közbeeső kerületi és egyetemes 
conventek tekintetéből, a bányakerületi főtiszt, mélt. el-
nökség rendelete folytán szeptember hó 4-dikén fognak 
kezdődni és 7-dikóíg befejeztetni. Jelenti Tatay István» 
főgymn. igazgató. 

* Sajtóhifoaigazitás. Pásztor Sándor ur Mármaros-
Szigetről fölkért bennünket annak kijelentésére, hogy az 
általa beküldött s lapunk mult számában megjelent pá-
lyázati hirdetésben hibásan lett közölve, miszerint a be-
töltendő tanári állomás 904 ftnyi javadalmazással van 
összekötve, mert a tanári fizetés csak 6 0 0 frt . 

IRODALOM. 
* A „Magyar Sión" augustusi füzete megjelent. 

Tartalma : A spiritismus. Dr. H a v a s . Vanchai István esz-
tergomi érsek. V á r n a i . A közös isfcola. N i k o l é n y i . 
Rajna vódékén. M a s z 1 a g h y. Irodalom ós művészet 
rovatában Knauz Nándor, Cseh Ferenc és Dippel József 
müveinek ismertetése. Vegyesek. 

* A „Nyelvőr'4 8-ik füzete megjelent. Tartalma: A 
tulajdon nevekről. K r a j n i k. Szóegyeztetés. J o a n n o-
w i c s . Az ikes ragozás kérdése. S z a r v a s . Vörösmarty 
Csongor és Tündéjéből. S t e i n e r . Balásfi Tamás ma-
gyarsága. K i r á l y . Nyelvemlékbeli szók. L ő r i n c . Iker 
szók. I h á s z . Népet,ymologia. K ő r ó s z. Helyreigazítások; 
magyarázatok. S z á s z K. B u d e n z . Nópnyelvhagyo-
mányok. 

* A „Hasznos Mulattató" 19-ik füzete megje-
lent. Tartalmából kiemeljük Kompolty Tivadarnak egy 
beszólykéjét, Iíapcy Zoltánnak a gyors és közönséges 
írásról irt tanulságos cikkét stb. 

ADAKOZÁSOK. 
A prot. árvaház részére : A b e l s ő s o m o g y i 

h. h. e g y h á z m e g y e 1874-dik évi tagdíj fejében 6 
frt. •— A s z a l o n t a i e g y h á z b a n confirmáltak 
küldeménye 1 frt. 50 kr. — R á c L a j o s , mádi ref. 
lelkész ur küldeménye 3 frt. 8 kr., mely összeghez a 
következő confirmándusok járultak: Balajti József 20 kr. 
Lengyel Lajos 10 kr. Szőledi János szegény árva 8 kr-
Kónya Zsigmond 20 kr. Hubai Sándor 20 kr. Kónya 
István 1 frt. Márkus László 10 kr. Tószegi János 20 kr. 
Évva Gyula 10 kr. Gadnai Erzsébet 10 kr. Lengyel 
Erzsi 10 kr. Palumbi Erzsébet 10 kr. Kun Zsuzsa 10 
kr. Janka Zsuzsa 10 kr. Hegedűs Erzsi 10 kr. Szabó 
Juliánná 10 kr. Rác Juliánná 10 kr. Kónya Erzsé-
bet 10 kr. 

Szerkesztői mondanivalók. 
S K. Palota. Az ismertetést nem használhatjuk, 

mert a kérdéses könyvecske eredetije már eléggé volt 
méltatva lapunkban, s igy fordításáról elég, ha annyit 
mond az ismertető, hogy jó vagy rosz. Egyébiránt mi is 
osztjuk önnek abbeli nézetét, hogy a fordítás jó. 

F. L. Kolozsvár. Sz. S. Hódmező-Vásárhely 
Fogadják köszönetünket küldeményükért, melyeket, mi-
helyt lehet, közlendünk. 

M. Gry. Sárospatak. Még ha igéretünkre nem fi-
gyelmeztetett volna is bennünket, készséggel engednénk 
tért lapunkban becses cikke számára, mint amely nem 
személyeskedő, hanem valóban tanulságos polemicus cikk. 

E. Gry. Izmény. Nem bánjuk, menjen feledésbe, 
ami történt. Közleményeit köszönettel fogjuk venni. 

L . J . Pápa . Köszönjük a küldött okmányokat. 



Protestáns lelkészi könyvtár. 
A „Prot . Egyh. ós Isk. Lap" kiadóhivatalában a következő munkák tetemesen leszállított áron 

még mindig kaphatók: 
1. Tájékozás a theologia mezején. Második kiadás. I r ta Ballagi Mór. 

80 kr. helyett 40 kr. 
2. A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Irta Ballagi Mór. 

1 ft . 4 0 kr. helyett 60kr . 
3. Successio és képviselet az erdélyi ev. r . superintendentiában 30 kr. helyett 1 0 kr. 
4 . A bibl ia. Tholuck August után Ballagi Mór. 1 f t . helyett 5 0 kr. 
5 . Bibl iai tanulmányok. Ké t kötet. I r ta Ballagi Mór. 1 f t . 60 kr. helyett 1 f t . 
6. Renaniana. I r ta Ballagi Mór. 60 kr. helyett 4 0 kr. 
7. Prot. tudományos Szemle. 1871. évfolyam. (A 72-ikielfogyott.) 2 ft. helyett 1 ft. 

8 — 9. Házi Kincstár . 1 8 6 1 . 1862 . évf. (A 64-iki évf. elfogyott.) 4 f t . helyett 2 f t . 70 kr. 
10 . Tudományos kutatás a val lásban. Egyháztörténelmi rajz, I r ta Szilágyi Ferenc. 

1 f t . 2 0 kr. helyet t 40 kr. 
11 . Népiskolai törvényjavaslat . I r t a Ballagi Mór. 4 0 kr. helyett 15 kr . 
12. A val lás a munkás életben. Caird egyh. beszéde. 30 kr. helyett 10 kr. 
13. Ballagi Mór megnyitó beszéde a prot. egyl. alakuló-gyűlésén. 20 kr . helyett 10 kr. 
14. A tudomány fejlődése hajdan és most. Irta Ballagi Mór. 30 kr. helyett 15 kr. 

Összesen 14 f t . 10 kr . helyett 7 f r t . 60 kr. 
J M F * Akik az elősorolt müveket e g y s z e r r e rendelik meg, még a 7 f t . 60 krból is 1 f t . 60 

krnyi árelengedésben részesülnek s igy az egész könyvtárt 6 frtért kapják. 
A küldés utánvét mellett történik. 

M e g r e n d e l h e t ő k még: 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1867 . évfolyama. Kötve. 8 f t . helyett 10 f t . 
Prot . Egyházi és Iskolai Lap 1872 . évfolyama. Kötve, 8 f t . helyett 10 ft . 
Prot . Egyházi ós Iskolai Lap 1 8 7 3 . évfolyama. Kötetlenül. 9 f t . 
Pro t . Egyházi ós Iskolai Lap 1858 . évfolyama. Kötve. 7 f t . 
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P a l ^ s i z s B / t : . 

A t.-roffi ref. egyházközségben kántorsággal s orgonistasággdl összekötött fitanitói állomásra. 
Fizetése: a) Az egyház pénztárából 2 5 0 f r t ; az egyház magtárából 56 véka buza, s 28 véka 

árpa, 28 hold föld, melyből 8 legelő, 20 szántó, egy öl tűzifa, ós az iskolaépületben kényelmes lakás, 
2 padozott szobával, pincével, kamrával s konyhakerttel. 

b ) Minden tanuló — van legalább is 80 — fizet 1 fr tot , 1 véka árpát, 1 csirkét. 
c) Temetésekkor pred. halottól 1 f r t , énekszóstól 5 0 kr. 
Kötelességei: A 4 osztályú fiiskolába járó növendékeknek minden tantárgyakra tanitása, a 

templomban isteni tisztelet alkalmával, valamint a temetéseknél, az éneklés vezetése. Az orgonázásra 
csak akkor köteleztetvén, ha orgona leend. 

Pályázók folyamodványaikat s képességüket tanusitó okmányaikat f. évi sept. hó 1-ső napjáig 
alólirotthoz küldjék. A megválasztott f. évi okt. hó l - j é n hivatalát köteles elfoglalni. 

Tisza-Roff 1 8 7 4 . aug. 7. 
Tóth Miklós, 

ref. lelkész. 
2 — 3 



l y 

Az aszódi ágost. hitv. evang. algymnasiuinban üresedésbe jött s a jövő isk. év első havában 
betöltendő egy tanári állomás, melyre ezennel pályázat hirdettetik. 

Fizetés : 600 f r t . készpénz, lakás ós két öl fa 

A pályázni akarók, kiktől megkívántatik, hogy okleveles gymn. tanárok s a magyar nyelvben 
tökéletesen jártasak legyenek, — felszerelt folyamodványaikat legkésőbb f. évi szeptember 12-ig az 
aszódi ágost, hitv. evang. lelkészi hivatalhoz küldjék. 

Aszódon, augusztus hó 19-éu 1874 . 
Csengey Gusztáv, 

isk. bizottmányi jegyző. 
1 — 3 . 

ideiglenes tanári állomásra. 
A hódmezővásárhelyi reformátusok főgymnasiumában egy tanári állomás az 1874 /5 - ik iskolán 

évre ideiglenes tanárral töltetik be. Tanítandó tá rgyak: mennyiségtan az V . YI . VII. VIII. , természettaO 
a VIII . , természetrajz az V. és Yl-ik osztályban, hetenkint 22 órán. Az ideiglenes tanár fizetése : 80 i 
f r t . o. á. évnegyedes részletekben kiszolgáltatva. 

Kik ez ideiglenes tanári állomást elnyerni óhajtják, szakképzettségüket igazoló bizonyítványaikkal 
bezárólag 1 8 7 4 szeptember 11-ig az egyháztanács elnökségénél jelentkezzenek. 

Hódmezővásárhely, 1874 . augusztus 17. 

1 — 2. 
Az egyháztanács elnöksége. 

lyázati hirdet 
A máramarosszigeti helvét hitvallású lyceumban egy tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
Ez állomással a következő tantárgyak előadása van összekötve: történelem az 5. 6. 7 . 8., 

magyar nyelv az 5. 6., vallástan a 7. 8. osztályokban hetenként 20 órán. 

Javadalmazása évi 6 0 0 f t , oly hozzáadással, hogy ez esztendő próba-évnek tekintetik, a mikor 
az illetőnek állandó tanárrá leendő előléptetése, magasabb javadalmazással kilátásba helyeztetik. 

Pályázati határidő 1 8 7 4 . augusztus hó 25-dike. a szükséges okmányokkal felszerelt folyamod-
ványok lyceumi h. felügyelőgondnok tekintetes Verécy Lajos úrhoz intézendők. 

Kelt M.-Szigeten, a ref. lyceum kormányzó-tanácsának 1 8 7 4 . évi augusztus hó 3-dikán 
2 — 2 tartot t üléséből. Básztor Sándor, 

jegyző. 

Felelős szeikesztőós kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő í i z e t é s i d i j : Hirdetések díja 

K í a d ó - h i v a t a, 1 : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30. kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Fürdő i levé l . 
A rendszeresített semmitevés, mely a Vas Ge-

reben által találón elnevezett „nemzet napszámosa-
ira" nézve a fürdői életet üdülésül oly kívánatossá 
teszi, nem jár mindég együtt a semmit nem gon-
dolással. En legalább ugy vagyok vele, hogy olyan-
kor szabadulva a mindennapi foglalkozás terheitől, 
annál többet gondolkozom, és magános sétáimon 
rendesen bizonyos tárgyat szoktam magam elibe 
tűzni, melyen eszemet járatván, időm kellemesen 
telik, anélkül, hogy léháskodnom kellene. 

Ma Kiss János kartársamnak egy lapomhoz be-
küldött cikke fölött elmélkedtem, melyet szerző 
iránti tiszteletem visszautasítani tilt ugyan, de ugy 
találom, hogy tartozó szerkesztői kötelességet mu-
lasztanék, ha a helyes praemissákból a leghelyte-
lenebb következtetéseket huzó dolgozatot szó nélkül 
hagyván, táplálókot nyújtanék azon különben is 
elterjedt egyházpolitikai tévnézetnek, mely jövő 
képzelt veszélyektől rettegve, kész átörökölt roszak 
fentartása által valóságos veszélyeket idézni elő. 

Ezzel azonban távolról sem akarok vádaskodni, 
sőt természetesnek találom és nem csodálkozom, ha 
akkor, midőn az 1867 óta folytatott gazdálkodás által 
remény itől dússá lett nemzet jobbjai minden téren 
bizalmatlankodnak, a buzgó protestáns fokozott mér-
tékben tartózkodó s nem hajlandó régi, országos 
pactum conventumon nyugvó közjogi alapját csak 
ugy vaktában maga alól elrúgni. 

Igaz, hogy azon pactum conventum, mely az 
1797,-iki XXYI. t. cikkben részletesebb kifejezést 
nyert, ha nem tagadtatott is elvileg, tényleg egész 
terjedelmében soha nem érvényesült és soha oly 
mérvben nem alkalmaztatott, hogy a más időben 
arra való tekintet nélkül élvezett vallásszabadságot 

csak távolról is megközelítené; de hiába ! a jelenben 
nem bizó sziveket a jövő bizonytalansága aggasztja 
s igy nem csoda, ha az ujat élvezvén, a régivel 
pedig felhagyni nem mervén, közvetítéseket keresnek 
s az ellenkező szenvedélyek pillanatnyi csillapítására 
csupa compromissumokon nyugvó intézményeket hoz-
nak elő. Látnivaló pedig, hogy az által a kérdések 
igazi megoldását nem csak, hogy előre nem viszszük, 
hanem valósággal nehezítjük, elvonván a céltalanná 
vált réginek fentartására az erők jó részét, melye-
ket osztatlanul kellene az újonnan alkotandó jónak 
keresztülvitelére fordítanunk, hogy kellő sikert 
lássunk. 

Ki iskolaügyünk ujabb fejleményeit figyelem-
mel kisérte, elég alkalma volt, utóbbi állitásunk igaz 
voltáról meggyőződni. Annál feltűnőbb, hogy Kiss 
János ur szakférfi létérc sem bir az átörökölt bal-
ságos egyházpolitikával szakitani, ugy hogy midőn 
a szeme előtt történő iskolai reformokon okulva az 
uj idők követelményeit erősen hangsúlyozza, másfelől 
azoknak részünkről történendő kielégítésére semmi 
jobbat tanácsolni nem tud, mint azt, hogy ragasz-
kodva tovább is a hagyományos nézetekhez, töltsük 
az uj bort a régi tömlőkbe, pedig akkor a szent 
irás hirdette, tapasztalati igazság szerint okvetlen a 
tömlő elszakad, a bor is kárba vész. 

Ha Kiss János kartársunk a subjectivitás pro-
testáns szi lemét a római hierarchia messzeható 
intézkedéseitől félti, ez aggodalmára kétségkívül elég 
okot találhatott történelmünk utolsó századaiban. 
A föltétlen tekintély elve, mely a római hierarchia 
hatalmi súlypontját képezi, méhében halálos ve-
szélyeket rejt, de nem pusztán a protestantismusra, 
hanem az összes társadalomra nézve, s nem annyira 
a rosz miatt, melyet annak személyesitői, a papok 
tesznek, mert azt a többség személyes jóravalósága 
kétségtelenül ellensúlyozza; hanem mert a föltétlen 
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tekintély elve a csend és rend látszatával a társa-
dalom nemesb törekvéseit elaltatja és a legjobb 
erőket buta passivitásra, tétlenségre kényszeríti, anél-
kül hogy a tömegek kizsákmányolására irányzott 
végzetes erők initiativáját gyöngítené. 

Csakugyan nem ignorálható tény, hogy a szeut 
atyák mind elejétől fogva semmitől jobban nem ir-
tóztak, miut minden olyan társadalmi intézménytől, 
mely a népet nagykorúnak tekinti, vagy a nép nagy-
kor usitásának nagyobb mérvbeni eszközlését célozza, 
aminő első sorban a képviseleti parlamenti alkot-
mány s ennek corollariumai: szabad sajtó, szabad 
vallás, szabad egyesülés és jogegyenlőség, melyeket 
a pápai syllabus mind egyetemleg ördögi találmá-
nyoknak címezett. 

A föltótlen tekintély elvéből tehát egyház ós 
állam közt ekóp kifejlett antagonismus gyakorlati 
jelentőségű ós következményeit az állam minden 
esetre sokkal jobban sínli, mint a protestáns egyház, 
mely amaz elv alkalmazása által legfölebb dogmá 
iban van megtámadva, erre nézve pedig az emberi-
ség ma azt tartja, hogy il y a des accomodemeus 
avec le ciel, mig más különben a jogállam törvényei 
által védve teljes biztosságban fejlődhetik. 

Épen azért a római hierarchiával a véglusát 
megvívni nem a protestáns egyház feladata, mely 
mint az egyéni szabadság kifolyása számos sectá-
ival hatalom gyakorlására nincs is hivatva, — ha-
nem & jogállamé. 

A protestantismus mint egyház ez idő sze-
rint a mai hierarchiának ellenese csak, de nem el-
lensége ; erre az adott jogviszonyok közt lélektani 
elegendő ok sincsen, ha csak itt-ott mesterséges 
fanatizálás okot nem támaszt. Ellenben az állani, 
mely magát létalapjában látja fenyegetve és meg-
támadva, a harcot a haladás ama makacs ellenével 
ki nem kerülheti ós ha Bismark ki nem vívja, ki 
fogja vivni a jövő nemzedék. 

Ez t a mai állam igen jól t u d j a , de azt is 
tudja, hogy ama harcban győztes csak ugy és ak-
kor lehet, ha a szabad tudomány fegyverével elfog-
lal tat ja a néppel a tevékenység mind azon mezejét, 
melyről azt a föltótlen tekintély uralma századokon 
keresztül leszorította. 

Az állam tehát, mely modern alapokra fekte-
tett újjászületése óta hazánkban is az iskolaügyet 
illetőleg h protestantismus szerepét átvállalta, az öu-
fentartása tekintetéből kénytelen ugy vinni, ho 

kor tényeivel és igényeivel számolva, állami létét a 
polgárok igazi felvilágosítása által biztosítsa és a 
benső erők ós érdekek versenyének szabad tárt 
nyisson. 

Nem képzelhető e szerint fonákabb politikai 
rövidlátás mint azon protestánsoké, kik az iskola-
ügy kérdésében ma is csak ugy mint 48 előtt örökké 
az önkormányzati jog gyakorolhatását hangsúlyoz-
zák, s azt sürgetik, hogy az iskola az állam kezé-
ből kivétetvén a felekezetek kezébe adassék, mi ál-
tal az állam elébe akadályokat görditenek épen ezeu 
munkájában, melynek célja a miénkkel egy és 
ugyanaz, minélfogva minket oly feladat kiküzdóse 
alól fölment, melylyel megbirkózni, a mint lát tuk, 
nem a mi hivatásunk, de ahhoz való erőnk, tehet-
ségünk sincsen. 

Ezek oly világos, maguktól érthető dolgok, hogy 
az ember a bővebb fejtegetést szintén rösteli, és 
mégis mit tapasztalunk ? Oly nagy a megszokott 
(szmók lenyűgöző hatalma, hogy tiszteletreméltó po-
litikusok mint Zsedényi, tudós tanférfiak mint Kiss 
János, ma is egyre a régi nótát fú j ják ós még azon 
sem veszik észre magokat, hogy a túlsó táborban 
minden szavukat ujjongatással fogadják. Félnek az 
ultramontanismus lehető túlkapásaitól s félelmükben 
magok siettetik és növelik a veszélyt, amelytől mind-
nyájan rettegünk. 

S valyon mikép hiszi Kiss János collega ele-
jét vehetni a fenyegető veszélynek ? Megmondja elég 
világosan im e következőkben: „Magyar protestan-
tismus ! jövőd titka mint eddig : ezutánra is isko-
láidban rejlik. Egyéni szabadság szellemedet, mely 
éltetőd, és a melynek zászlója most inkább mint 
valaha átlengi a prot. Európát, iskoláidban őrizted 
meg eddig, iskoláidban foghatod megőrizni ez-
után. Gyinnasiumaid újrateremtése, hogy azok ne 
csak a kor színvonalán álljanak, hanem magukba 
rejtsék a magasabb jövőt, jogakadémiáid fenntartása, 
vagy a föltétlen tekintély elvének és szellemének 
győzelme, ez a kérdés: válaszsz, s a jövőd felett ha-
tároztál. 

Szép, elég hangzatos, ha nem is elég szabatos 
beszéd! mire ón csak azt a száraz kérdést vagyok 
bátor a collega úrhoz intézni : jutott-e eszébe, mikor 
ama sorokat leírta, hogy a kor színvonalán álló 
gymnasiumok és jogakadémiák fenntartásához pénz is 
kell, még pedig ez idő szerint sok pénz ? Honnan 
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vagy uii az a varázsvessző, melylyel ő az arányta-
lanul megnőtt szükségletek s az azok kielégítésére 
létező források közt tátongó hézagot hiszi töl thetni? 
Ha a vallási lelkesedésre számit , az mindenesetre 
hatalmas tényező; ámde annak felköltésére, amint 
láttuk, a mai viszonyok semmiféle reális rugót nem 
szolgáltatnak, csupa szóval pedig ma már indítani 
nem lehet. Ellenkezőleg az emberek ma mintegy 
ösztönszerűleg rájöttek, hogy a felekezetiség táplálá-
sára pénzt költeni nem épen okos dolog, miutá* ab-
ból a velünk született gyarlóságnál fogva ingyen 
is kelletinél többen részesülnek. De rájöttek túlfelől 
arra is, hogy nem igen méltányos dolog a társa-
dalom teherviselőit szükség felett terhelni és egy 
rókáról több bőrt nyúzni ; minthogy tehát az iskola-
ügyi budgetre is szolgáló országos adót lerótták, 
épen nem hajlandók oly iskolai célokra ismét adózni, 
melyekről az iskolaügyi budgetbol az állam kész gon-
doskodni. 

Ha a szegény ember országos adóját, megyei 
adóját, községi adóját lerótta, ha eleget tet t a köz-
munkákért, ha megfizette papját , tanítóját, tehén-
pásztorát, kondását, éjjeli őrét, akkor jön még mi-
nálunk protestánsoknál autonomiánk, fejében az egy-
házmegyei s eg} házkerületi adó, a charitatívum, a 
krajcáros iskolaadó a papi seminariumok fentartására 
stb. Tessék már most az akkép igénybe vett em-
berre egy uj adónemet róni oly intézet fentartá-
sára, melynek ő soha semmi hasznát nem l á t j a ; 
nem fog e az utoljára arra a gondolatra jutni, hogy 
tán olcsóbban is lehetne üdvezűlni, s akkor az is-
kolával együtt az egyháznak is hátat forditand. 

A kérdés e prózai tényezőjét, ugy látszik, Kiss 
János ur számba se vette, pedig jó részt azon for-
dul meg a dolog. Már is ott vagyunk, hogy tanfór-
fiaink készültebbjei, megelégelvén az autonomiai di-
csőséget, mely mellett sem jelenük tisztességesen 
ellátva, sem jövőjük biztosítva, máshol keresnek és 
találnak tért munkásságuknak, annyival inkább, mi-
után a felekezeti tekintet, mely hajdanta épen a 
nemesb szellemeket azzal vonzotta, hogy elnyomott 
ügyet segitettek diadalra jut tatni , mai időben meg-
szűnt ; sőt most ellenkezőleg az igazi tanféríi sem-
mitől jobban nem irtózik, mint azon korlátolt eszü-
ségtől, mely a tudományra is a felekezeti bélyeget 
akarná rányomni. 

Ne ringassuk magunkat illusiókban. A protes-
táns szellem épen azért, mert missióját betöltötte, 

jelenleg már nem egy felekezet saját ja , s izgató 
rugóitól megfosztva nem képezi többé azt a minden 
sebet gyógyító panaceát, melynek, ugy látszik, Kiss 
János ur most is tart ja. Ráfogásokkal pedig, minő 
pl. Zsedényíé, hogy csak a mi tanáraink azok, „kik 
az ismereteket saját velejükből át is tudják vinni a 
tanulók fogalmaiba", vagy a miuő Kiss János ur-
nák a statisfikát arcul csapó áliitása, hogy „ha-
zánkban nem létezik egyetlen államjogakadómia. 
Minden ilyennek nevezetten raj ta van a római clerus 
pecsétje, elpecsételve a föl tétetlen tekintély pecsét-
jével ," csak véghetetlen elfogultságunkat bizonyít-
juk, de az ügynek jó szolgálatot nem teszünk. 

liohics 1 8 7 4 . aug. 24 én. 
BALLAGI MÓÜ. 

A magyar protestantismus jövője. 

A magyar protestantismus jövőjét megírni akarni, 
vakmerő gondolat, még vakmerőbb elbizakodottság. Tudni 
a jövőt csak isten jogosult. 

Nem is akar e cikk látnoki előremegmondás lenni. 
Csak a mostani tényezőket igyekszik összefoglalni, me-
lyekből kitűnik, hogy a történelem logikája szerint mi vár 
a magyar protestantismusra. 

A protestantismusnak missiója van, mint missiója 
volt és van a keresztyén vallásnak. A protestantismus 
missióját a magyar protestantismusnak is meg kell érte-
nie. A római egyháx föltétlen tekintély elvétől halálra 
itélt subjectivitas protestáns elvét kell, hogy az evangé-
liumi egyház ne csak megőrizze, hanem evangyéliumi 
józan felfogásban az egész emberiség elevenítő leikévé, 
éltető szellemévé tegye. Ezt a magyar protestantismusnak 
is meg kell érteni. Ám legyen az, hogy, mint kéc össze-
ágaskodott oroszlán, tüzet lehelve küzdjön egymással a 
halálra itélő és halálra itélt szellem: de megmérkőzniök 
megbirkózniok kell különben a magyar protestantismusnak 
végórája elközelget. A föltétlen tekintély, és a subjectivitas 
protestáns szellemének küzdelme rokon a materialismus, és 
a theismus küzdelmével. A föltétlen tekintély szellemének 
győzelmével az egyéni szabadság, a materialismus győzel-
mével az erkölcsösség felett kondult meg a halálharang. 

Barónius azt mondá egykor V. Pál pápának: 
„Szent atya! szent Péter hivatala kettős: a legeltetés és 
Ölés, az írás e szavai szerint: legeltesd az én juhaimat 
(Ján. 21. 16.), és öljed, éá egyed (Osel. 10.13 .); mert ha a 
pápának a vele ellenkezőkkel is van dolga: akkor paran-
csavan, hogy a kiket nem legeltethet, azokat ölje és egye." 

A pápával ellenkezőket elhamvasztó máglyák tüzei, is-
tennek hála, kialudtak, a pozsoni és nagyszombati vérbi-
róságoknak csak irtózatos emléke kísérti a magyar pro-
testánsok lelkeit, s a humanismus enyhe szellője leng e 
haza terein a vallási üldözések vad zivatara helyett. De an-
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nál nagyobb vigyázatra vau szüksége a magyar protes-
tantismusnak, s kell hogy megemlékezzék Jézusnak ta-
nítványaihoz intézett e szavairól: „vigyázzatok, és imád 
kozzatok . . . ójjátok magatokat, vigyázzatok, és imád-
kozzatok (Máté 26. 41. Márk 13. 33." Mert amagyar 
kath. clerus mély betekintéssel a jelen viszonyokba felsőbb 
ós alsóbb iskoláinak újrateremtését tette feladatául az 
in hoc signo vinces, jelszóval. És neki tökéletes igaza van. 
Jól rendezett iskoláival kétségtelen, hogy rövid időn túl-
szárnyalja a magyar protestantismust. És mi magyar 
protestánsok összedugott kézzel várjuk, mig föltétlen te-
kintély szellemét hatalommá fejlesztve, elveszi tőlünk a 
nevelés pálmáját, s nyugszunk , . . roszul szervezett is-
koláink hervadt levelein. 

Az 1860 dik év végével kimondotta a magyar 
protestantísmus a régi tanrendszer visszaállítását iskolái-
ban, és erősebben hozta vissza az osztályrendszert vissza-
állított hat osztályú gytnuasiumaiban, mint ez a 48-as 
években volt.. Ez osztályrendszeres hat osztályú gymna-
sium, és az efföló helyezett két évi akadémiai tan-
folyammal, mint ez pápai főiskolánkban máig is van, 
versenyt a protestantísmus többé nem futhat a kor igényei 
szerint szervezett iskolákkal. A természetrajz, természettan, 
mértan, mértani rajz, földrajz, történelem, ének, zene, 
tornászat követelik, hogy jobban előtérbe állíttassanak, ós 
fokozatos fejlődésben elegendő tanerővel taníttassanak. A 
porosz kormány is munkába vette, hogy a gymnasiumot 
lehető közelbe hozza a reáliskolához. A nyelvek és reál-
tudcmányoknak egy kézben összehaimozását, mint ez az 
osztályrendszeres hat osztályú gymnasiumban van, az ujabb 
idő didaktikája teljesen elítélte. Az pedig, hogy hat osz-
tály tanulmányai két évbe beleszorittassanak, és két év 
alatt széles, és bő akadémiai előadással, s a latin, ós 
görög klassikai müveit magasabb analysisben fordításával 
az ezekre szükséges túlterhelő tanóra-számban haszonnal 
ismételtessenek, mint ez főiskolánkban történik: ellenére 
van minden józan paedagogiának. Ez a minden paedagogiát 
arcul vágó tanrendszer szülte azt, hogy a hetedik és 
nyolcadik osztályban csak néhány kitűnő tehetség birkóz-
hatott uieg a tautárgyak halmazával, a gyengébbek pedig 
tanulói lélek ismeretükkel röviden számot vetve, szerencse 
volt, ha újságot olvastak . . . a kávéházban. Innen a sok 
gyenge osztályzat főiskolánkban, innen ennek elmaradhat-
lan következménye: a sok priváta, és osztályzatjavitás 
a szülők erszényére De innen az is, hogy sz érettre, 
ségi vizsgáttevők legnagyobb részének elnézés, kegyelem, 
privátára van szüksége, mert különben rakásra buknak. 

A tudományos képzés e hiányos voltát tetézi a 
fegyelmi és erkölcsi hiány, melyet az akadémiai tan-
rendszer okozott. A hevenforró tiatal élet éppen akkor 
lép által e tanrendszerrel a hat osztályú gymnasiumból 
az akadémiai tanfolyamra: a hetedik és nyolcadik osz-
tályba, midőn az ifjúi tűz benne leglángolóbb, és az őket 
hajdan erősen fegyelmező bennlakás ma nem létezik. Egy 
részről igy a már érettnek nyilvánított szakpálya növen-
dékei, más részről pedig a szigorúbban fagyelnnzett gy n ' 

nasiális hat osztály közé ékelve, a még érettnek nem 
nyilvánított de az éretteknek kimondottakkal egy s 
ugyanazon törvény alá helyezett hetedik ós nyolcadik osz 
tályu növendékek föl ós alá oly csodásan hatnak kamé-
leon szerű életűkkel, hogy e miatt összhangzó fegyelmi és 
erkölcsös életet a főiskolában létre hozni a legszentebb 
igyekezett mellett sem lehet. E tanrendszernek e kettős: 
a tudományos képzés s a nevelésre hátrányos volta okozta 
azt, hogy Sárospatak ezt már előbb megszüntette; a 
debreceni főiskola tanárkara is sürgetőnek találta ezt 
mással felcserélni, s készített és terjesztett is be he-
lyette egy ujat 1869-ban az egyházkerülethez. E tan-
rendszer felett szárnycsattogással repült el az idő, s ha a 
magyar protestantísmus a repülő idő száruyü téseire nem 
ügyelve, újra nem teremti iskoláit: rövid időn tulszár-
nyaltatik a föltétlen tekintély szellemétől, mely neki halála. 

Nem vagyok én pessimista. De midőn egy részről a 
magyar protestáns főiskolák hiányos szervezetét; más részről 
gedig azt látom, hogy a magyar protestantísmus aléltsága 
miatt jogakadémiáink felett a halálaugyala lebeg : elborul 
lelkem, és rettegek, hogy megérem az időt, midőn a 
föltétlen tekintély szelleme szemfödelet borit hazánkban 
a subjectivitas protestáns szellemére. Éppen nem tartok 
azokkal, kik elegendőnek tartják hazánkban az állami jog-
akadémiákat. A subjectivitas protestáns elvének alig lehet 
valami veszélyesebb, mint ez a nézet. Hiszen! hazánkban 
nem létezik egyetlen állami jogakadémia. Minden ilyennek 
nevezetten rajta vau a római clérus pecsétje, elpecsételve 
a föltétlen tekintély pecsétjével. És ez talán nem baj ? 
Ezek, és az ezekhez isatolt gymnasiumok szelleme lehet-e 
más, mint a föltétlen tekintély szelleme?! Az, hogy min-
den négyszög négy derékszög, oly igazság, mint a pápa 
csalhatatlansága, magyarázza a római valláson levő mór-
tantanár ; s hogy a római, külső intézvényen nyugvó egyház 
fejével, a római pápával az egyedül idvezitő egyház, ta-
nítja a római liitü egyházjogtanár. Igy kell tanitniok, 
mert ezek az egyház dogmái, s a római széktől induló 
minden dogma lélekismeretben kötelező ez egyház tagjaira. 
Ha fölteszszük hát, amit tagadni aligha jut valakinek eszébe, 
hogy az állami jogakadémiák melletti gymnasiumba örö-
mestebb fogják küldeni tanulás vegett a szülék gyerme-
keiket: vaknak kel annak lenni, a ki nem látja, hogy a 
protestáns jogakadémiátlan gymnasiumok nem csak el-
néptelenednek, hanem beszívják a prot. ifjak a föltétlen 
tekintély szellemét, s egypár iskolai generatío után meg-
szűnt létezni a magyar prot. laikus papság, egyik éltető 
lelke az evangyéliumi egyháznak. Nem! az nem lehet, 
hogy a magyar protestantísmus elveszni engedje jogaka-
démiáit Eddig viruló életfájának gyökerére vetné vele a 
fejszét, s száradásnak indulna a nemes törzs, melyen eddig 
a subjectivitas Ízletes gyümölcsei termettek. Minden ál-
dozat csekély arra, li^gy a magyar protestantísmus fen-
tartsa jogakadémiáit. Ez neki egyik életkérdése. 

Magyar protestantísmus! jövőd titka mint eddig : 
ezutánra is iskoláidban rejlik. Egyéni szabadság szelle-

medet, mely éltetőd, és a melynek zászlója most inkább, 



mint valaha, átlengi a prot. Európát, iskoláidban őrizted 
meg eddig, iskoláidban foghatod megőrizni ezután. Gym-
nasiumaid újrateremtése, hogy azok ne csak a kor szín-
vonalán álljanak, hanem magukba rejtsék a magasahb 
jövőt, jogakadémiáid fentartása, vagy a föltétlen tekintély 
elvének és szellemének győzelme feletted, ez a kérdés: 
válaszsz, s jövőd felett határoztál. Az idő szelleme azzal, 
hogy megpecsételte azon tényt, miszerint az érettségi vizsga 
a nyolcadik osztály bevégeztével tartatik, kimondotta az 
elvet, hogy egy teljes gymnasium nyolc osztály, és hogy 
az ideál, mely benne elérendő, odaképzése a növendékek-
nek, hogy a választott szakosztálynak haszonnal lehesse-
nek növendékei. Egy az e célra vezető logikairendbeu 
beosztása a gymnasium tantárgyainak, s ezeknek ugy 
csoportosítása egy-egy kézben, hogy a tanerők általuk a 
növendékeket fokozatos haladásban fejleszthessék, és vi-
gyék a kitűzött cél, az érettségi vizsga felé, s az egész-
nek egy oly összhangzó fegyelmezése, hogy e tojásból 
munka, szorgalom, fáradsághoz szoktatott, szilárd, becsü-
letes jellemű, erkölcsös, s az általános képzettséget ma-
gukba fölvett, prot. szellemtől lélekben áthatott növendékek 
adassanak H a szak pályának, ez az arany, mely a szak-
pályán megtisztulva, tűzben megpróbált egyéni szabadság 
szellemedet, magyar protestantismus, hiven meg fogja 
őrizni, s a jövő a tied. 

Ha szunnyadt az ujabb időben a magyar protestan-
tismus géniusa, kell, hogy most felriadjon s a pihenésben 
szerzett uj erővel terjeszsze ki a föltétlen tekintély szel-
leme ellenébe az egyéni szabadság zászlóját, hogy legyen 
e kiterjesztett zászló Mózesnek, az istenemberének, ama 
feltűzött rézkigyója (4. Móz. 21 r), melyre ha néznek azok 
a magyar protestánsok, a kiket a feltétlen tekintély szel-
leme megmart, meggyógyuljanak Itt az idő, hogy meg-
jelenjék ismét a magyar protestantismusnak az a geniusa, 
ki lelkesité akkor, midőn erőszakkal elszedett iskolái 
helyett ujakat tudott teremteni semmiből. Nézz fel őseidre, 
magyar protestáns, s látni fogod e geniust a magasban, 
szelíden intve feléd, hogy csak előre iskoláid újra szerve-
zése s jogakadémiáid fenntartásával, előre az iskoláidban 
ápolt és növelt egyéni szabadság szellemeddel, küzdj vele, 
és érette ha kell a pokol minden hatalmaival, és élni 
fogsz, élni győzelmesen. K i s s J á n o s , 

hittanár. 

ISKOLAÜGY. 
Iskolai értesitők. 

14) Az iglói ev. fögymiiasium tudósitványa. 
Közli Kuntz Ödön, e. i. igazgató. Jobb, mint a mult évi, de 
a muzeumra és az ösztöndijakra vonatkozó rovatai mégis 
hiányosak. Az iglói tanári kar 12 tagból állt. A tanulók 
száma 378 volt, kik közül ismétlő 14, magántanuló 7, 
más tanintézetből jött 122, lakhelyre nézve helybeli 87, 
vidéki 291, vallásra nézve ág. h. 169, helv. h. 108, r. 
kath. 69, gör. kath. 7, zsidó 24, anyanyelvre nézve ma-
gyar 186, német 160, tót 3 2 ; tápintézeti 210, ösztöndi-

jas 9 ; év közben kilépett 11, maradt az év végén 367. 
Érettségi vizsgára 39 tanuló jelentkezett, ezek közül 3 
pótvizsgára lett utasítva, 1 pedig egy évre visszavettetett. 
Az ösztöndijak összegezve nincsenek. A muzeum gyara-
podása sincs számokban feltüntetve. Mindkettő lényeges 
hiba, mely azonban reméljük, nem fog ismétlődni. Az 
intézeti könyvtárak: a nagy könyvtár 2676 kötettel és 
66 tér és egyéb képpel, az algymnasiumi könyvtár 786, 
a magyar önképzőkör könyvtára 623 s a német önképző-
kör könyvtára 345 kötettel; az intézeti könyvtárakban 
összeseu van 3430 kötet és 66 tér-és egyéb kép; a mult 
évi gyarapodás 93 mü, 163 kötetben. A tápintézetben 
volt 210 tanuló, kik közül 4 ingyen, 10 kisebb-nagyobb 
engedménynyel. 

15) A gyönki ref. gymnasium értesitvény e. 
Szerkesztette Bocsor Lajos, igazgató -tanár. Kifogástalanul 
szerkesztett értesitvény, melynek midőn tartalmát kivo-
natozuók, könnyít munkát végezünk. A gyönki tanári 
karban az a változás történt, hogy az eltávozott Kálmán 
Dezső és Kiss József helyébe Széki Elemér és Pap Gusz-
táv választattak meg tanárokul. A tanári kar a lefolyt 
évben egy fontos megbizatásnak tett eleget; az iskolát 
fenntartó testület felhívására ugyanis e gymnasiumnak 
jövendőben miként leeudő fennállása tekintetéből egy em-
lékiratot készített, hogy aztán ez emlékiratot a fenntartó 
testület a középtanodai törvény alkalmazásakor kiindulási 
pontul használhassa. Az iskolát fenntartó testület azon 
elismerésreméltó határozata is kiemelendő, mely szerint 
a tanárok mindegyikének ÓYÍ fizetését 50 fttal javította 
s egy tanárnak, 1.0 évi itt működése elismeréseül, a köz-
kiállitás meglátogathatása végett 100 Irtot szavazott 
meg. A tauári személyzet 4 rendes- és 2 segédtanárból 
állt. A tanulók statistikai kimutatása igen pontos és rész-
letes. Az év végén az intézetben 92 tanuló volt, ezek közül 
35 más intézetből jött, helybeli volt 19 ; tápintézetben 
nyert élelmezést 20, anyanyelvre nézve magyar 86, né-
met 6 (a 6 német ajkú tanuló közül 2 az intézetbe lé-
pésekor alig néhány szót, 4 pedig egy szót sem tudott 
magyarul, az év végére azonban mindnyájan elsajátították 
a magyar nyelvet); vallásra nézve helv. h. 42, ág. h. 18, 
r. kath. 17, zsidó 15; magántanuló volt 4 és két hall-
gató. Taneszközök: a gymnasiumi könyvtár, mely a lefolyt 
évben rendeztetett, 130 darabbal gyarapodott s 1004 
munkából (1377 kötetben) áll; az ifjúsági könyvtár 214 
kötettel; ezeken kivül 97 földrajzi, 2441 mértani, termé-
szetrajzi és természettani, 19 testgyakorlati tanszer ; végül 
egy, 229 darabból álló pénzgyüjtemóny. A kiosztott ösz-
töndíjak összege 219 ft. 54 kr., nem említve a segélye-
zéseket természetben. Végre, mint örvendetes hirt, ki kell 
emelnünk az értesitvény zárszavából azt, hogy miután a 
középtanodai törvényjavaslat életbeléptetése küszöbön áll, 
a gyönki gymnasium a lehető legrövidebb idő alatt fog 
valószínűleg a törvény kívánalmai szerint rendezkedni, 
mit első sorban azzal kezd meg, hogy talán már a leg-
közelebbi évre egy rendes rajz-, szépírás- és tornatanári 
állomást állandósít. 
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J É Z U S K R I S Z T U S . 
Európa és i z s i a 

Értekezés Kesab Tsander Sentöl. 

— Olvastatott 1866. máj. 5-ón Calcuttában. — 

(Folytatás.,) 

Futólag rajzoltam a keresztyénség keletkezését, ha-
ladását s lassankéuti kiterjedését a föld legszélsőbb hatá-
ráig. Áttérek most erkölcstanának megbeszélésére, te-
kintve alkalmazását, s befolyását az európai és belföldi 
társaság jellemére Indiában, s pedig azon szándékkal, hogy 
üdvös tanúságot vonjak le maguktartására, kölcsönös vi-
szonyaink rendezésére és méltánylására nézve. Tárgyam e 
meglehetősen gyöngéd részének elemzésénél kerüluöm 
kell minden pártszellemet és faji ellentétet. Én a testvé-
riség alapján állok s visszautasítom még a legtávolabbi 
oly feltevést is, minthi én hallgatóim körének egyes osz-
tályait egyrészről elkeserítő s roszakaratu vádakkal, más-
részről alacsony hízelgéssel megsérteni akarnám. 

Nem mondhatjuk azt, hogy nekünk Indiában Krisz-
tussal s a keresztyénséggel semmi dolgunk sincsen. Valyon 
ezen országnak bennszülöttei teljesen elvonhatták magukat 
a keresztyénség befolyása elől, s nem köszönnek Krisz-
tusnak semmit? Kell hallanom olyfélét honfitársaimtól, 
hogy ők csak távoli, töiténeti részvétet éreznek ama nagy 
mozgalom iránt, a melyet rajzoltam? Látták önök, mint 
alakultak a Krisztus egyházának terjedése folytán ezen 
félreeső országban keresztyén missiók, s mily eredményeket 
szültek ezek. Az emberszeretet s önmegtagadó jóakarat 
sok nemes tettei, melyeket keresztyéntéritők teljesitének 
s a különböző szellemi, társadalmi és erkölcsi haladás, 
melyet ők iit életrek?ltettek, nem szorulnak hizelgő em-
legetésre ; ezek a nemzet hálás emlékezetébe vannak be-
vésve, és scha sem lesznek elfelejthetők, vagy ehagadha-
tók. (Tetszés.) Én nem kétlem, hogy az egész nemzet há-
ladattal fogja elismerni, mennyire le van kötelezve India 
jelen jólétéért Krisztus ezen önzéstelen nagylelkű követői 
iránt. Mig igy hazánk a missiói tevékenység által nyugat 
felvilágosult népeivel összeköttetésben volt, a bölcs ós 
jóságos gondviselés politikai érdekeit egy keresztyén kor-
mány kezeire bizta. Ezen jelentékeny esetekbeu a közem-
ber nem láthat mást, mint közönséges politikai jelenséget, 
de azok önök közül, kik a gondviselés kezét az egyesek, 
mint a népek életében felismerni tudják, kótségkivül itt 
is látni fogják annak bölcs és kegyes intézkedésé^. (Hall-
juk ! Halljuk!) Én csak hálás megindulással tudok ama 
napra gondolni, melyen a brit nép először India téreire 
lépett, s azon intézkedésekre, melyek által a brit uralom 
ezen országban megalapittatott s megszilárdult. A brit kor-
mánynak köszönhetjük a szabadulást az elnyomástól és 

rosz kormányzástól, a szellemi sötétségtől ós nyomorúság-
tól, a tudatlanságtól és babonától. Ama felvilágosult né-
zetek, melyek a nemzetnek egész életét átalakították s 
lassanként oly csudás haladást idéztek elő a benszülöttek 
társadalmában, mind e kormánynak adományai, s igy egy-
úttal a gondolat- és tettszabadságuak — melyet mél-
tán oly nagyrabecsültink — megbecsülhetlen áldásai. 
Valyon nem elógséges-é ezeknek tekintetbe vétele feléb-
reszteni legmélyebb hálánkat s odaadásunkat a brit nép 
s legkegyelmesb felsége, Viktória királyné iránt V (Helyes-
lés.) Az ő jóakaró kormányzása nem csak politikai, ha-
nem társadalmi s erkölcsi tekintetben is áldás lett reánk 
nézve, s megvetette az alapot nemzeti jólétünkhöz s nagy-
ságunkhoz ; s igen természetes, hogy mi semmi más ér-
zelmet nem táplálhatunk irányában, mint az odaengedő 
hűséget. Itt állunk tehát, a gondviselés bölcs végzése 
folytán, politikai érdekek egyenlősége által is összekap-
csolva egymással s a kegyelmes felségnek közös engede-
lemmel adózva; s az isten bizonynyal megköveteli tőlünk, 
hogy viszonyainkat egymás közt ugy rendezzük, felada-
tunkat ugy oldjuk meg, hogy egymásnak használjunk, és 
egy értelemmel munkáljunk közre közös céljaink előmoz-
dításán. 

Uralkodik-e azonban jelenleg egyetértés köztünk? 
Valyon ugy vagyunk-e összekapcsolva az erkölcsi köte-
lék, mint a politikai által ? Testvéri szeretet uralkodik-e a 
győzői és legyőzöttek között? Elismerik-e az elsők Jé-
zust, mint példa és mintaképet viseletükban az utóbbiak 
iránt, s az igaz keresztyén élet befolyásával hatnak-e ezekre ? 
Ugy vannak áthatva európaiak és indiaiak amaz isten- és 
emberszeretettől, melyet Jézus Krisztus hirdetett, hogy 
egyetértéssel fognak kezet közös jólétük előmozditására s 
a gondviselés szándékainak teljesítésére ? Oh! a kölcsö-
nös jóakarat és testvéries viszony helyett a legkeserűbb 
haragot, gyűlölséget és a gúny, szemrehányás és rágal-
mak végtelen cserefolyamát találjuk! (Helyeslés.) A rosz-
akarat tüzét a belföldi és angol sajtó csak táplálják, me-
lyek a helyett, hogy a szenvedélyeket oltanák, a békét-
lenkedést engesztelnék, a dühössóg dörgő kifakadásait 
szórják egymás ellen. Ezen lapháboru — kótségkivül 
ismertető jele mindkét társulat jelen hangulatának — 
közben-közben megdöbbentő kiterjedést nyer, s a sziv 
legalsóbb szenvedélyeinek, a végletekig menő kimóletlenség 
veti oda a fékszárt. Én őszintén sajnálom ezt; nem va-
lami személyes érdekből, hanem mivel India jóléte és Jé-
zus Krisztus dicsősége áll kockán. Hazám társadalmi ós 
szellemi emelkedése iránti legbensőbb részvéttől eltelve, 
nem nézhetem szomorúság nélkül, hogy mindkét fél fe-
lelősségre nem vonható viselete következtében egy átok-
teljes ür létezik köztünk és azon nép között, melynek 
segélyével épen hivatva vagyunk a népek lépcsőzetén 



emelkedni, s a melytől Krisztus magasztos erkölcstanának 
hasonlithatlan kincsét kell el^játitnunk. 

Az Indiában levő európai társaságnak vau egy osz-
tálya, mely nem csak teljes szivéből gyűlöli a bennszü-
lötteket, hanem ugy látszik, hogy e gyülölésben örömét 
is taJálja. (Helyeslés.) Egy ily osztálynak létezését lehe-
tetlen elvitatni. Ők ugy tekintik a bennszülötteket, mint a 
legelkorcsosultabb népek egyikét, — reménytelen elsü-
lyedve minden bűnben, mint olyanokat, kik az emberisé-
get megbecstelenitik s az állatiság fokára lealacsonyítják. 
Méltatlanak tartják a benszülöttekkel még csak közlekedni 
is. Belföldi nézetek s izlésiránylatok, hazai erkölcsök és szo-
kások előttük utálatosak s megvetettek, mig a benszülöttek 
jelleme, felfogásuk szerint a hazugság és roszaság legalacso-
nyabb typusát mutatja. Szemeikben a bennszülött oly ember, 
kire a hazugság már atyjái után van tapadva, és a nép, 
egy hazugokbólj álló nép; szóval a benszülöttek nemzeti 
jellemében a megkülönböztető vonás: örökölt hajlamuk a 
hazugságra. Az élet minden terén, a szellemin, családin, 
társadalmin és vallásin, ezekben csak hazugok fajzatát 
látják. A legszelídebb kifejezést használom, midőn ezt 
igen szeretetlen elferditésnek nevezem. (Halljuk! Hall-
juk !) Én hiszem, s ki kell mondanom bátran s határo-
zottan, hogy a bennszülöttnek szive a természettől nem 
romlottabb, mint az európaié, vagy bármely más népé 
a földön. Azt állítani, hogy a hazugság természetes és 
vele született hiba az indus jellemében, egyszerűen izet-
lenség. Nem is találok okot arra nézve, miért teremtette 
volna isten különösen e népet benrejlő hajlammal a ha-
zugságra, s szerelte volna fel a többit mind bőkezűen 
tisztasággal és ártatlansággal. Valóságban az emberi ter-
mészet mindenütt, minden égalj alatt s minden szélességi 
fokon ugyanaz, azonban a viszonyok befolyásolják, s a 
vallás és erkölcsök különböző alakot adnak néki. Képez-
zék önök a bennszülöttnek szivét s épen oly képesnek 
fogják találni a tokélyesedésre nemesülésre, mint az 
európaiét. Bármint legyen is; ama nagy hiba, melyet 
e négergyülölő európaiak makacsul a benszülöttek jelle-
mének tulajdonítanak : a megrögzött hazugság és becste-
lenség. Ez az ő véleményük szerint elég arra, hogy a 
bennszülötteket egy alapjában megromlott néppé alacso-
nyítsa. Ők a bennszülöttet rókához hasonlítják, (Derült-
ség) gonosznak, ravasznak, alávalónak, telve tisztátalan 
vágyakkal, csalárdság és hamissággal született, s nőtt fel 
mint róka, s arra is van rendelve, hogy mint róka éljen 
és haljon is meg. (Helyeslés és derültség.) őszinteség, 
egyenesség és nyilt fellépés előtte ismeretlenek, minden 
utai az álnokság ós ravaszság utai. Ő folyton a gonosz-
ságra hajlik s fegyverei, melyeket czéljainál mindig al-
kalmaz, éprn ugyanazok, melyeket egy róka is használna. 
Csudálatos alattomossággal rászedi magát ravasz ellenfe-
lét is, s rendesen nagy ügyességgel titkolja el valódi 
szándékait. Csalárdsággal telve, s a sötétben kémlelve 
kész megtenni mindent, bármi legyen is, csak önző 
céljának elérésére segélje. Gyöngeség tudatában nem 
retten vissza a legalább való mentségektől, s ravaszsággal 

pótolja, a mit erőben nélkülöz. Azért a bennszülöttet, 
mint rókát mindig bizalmatlansággal kell tekinteni s 
gyűlölséggel és megvetéssel bánni vele. Ez nézete igen 
sok Indiában élő európainak a bennszülöttek jelleméről. 
Másrészről a bennszülöttek az európait farkashoz hason-
lítják; (Derültség), boszuvágyónak, vadnak, kegyetlennek 
ós vérszomjasnak született és nőtt fel, mint a farkas, s 
rendeltetése, hogy mint farkas éljen és haljon meg. (De-
rültség.) Szelídség, mérséklet és könyörület ismeretlenek 
előtte. A legcsekélyebb ingerlés fellázítja belsejét, fel-
tüzeli haragját s vak boszura ösztönzi. Ha egyszer ma-
gánkívül van, zajong ós dühöng, a legkegyetlenebb s leg-
barbárabb kínokat készíti ellensége számára, hogy kielé-
gítse boszuját, s néha a legborzasztóbb gyilkosság elkö-
vetésére ragadtatik szenvedélye által. Sérelmeket eltűrni, 
ellenségének megbocsátani képtelen. Indulatos és kegyet-
len, örömét találja a hatalmaskodás gyakorlatában, s azt 
igen sokszor mindeu alap vagy ok nélkül gyaktrolja. 
Harcvágya nagy, s csak kevesen tarthatják éltüket biz-
tosnak, ha egyszer fölgerjesztették haragját. (Helyeslés). 
Némely bennszülött valóban oly borzalmat érez az euró-
pai iránt, hogy ha elkerülhetné, soha sem utazna vele 
ugyanazon vasúti vonaton sem. És ezen félelem, mondjuk 
ki nyíltan, nem azon félelem, mely egy felsőbb lényt 
megillet, hanem az melyet az állati vadság ébreszt. 

G y u r á t z F. 
(Folytatása következik.) 

Régi dolgok ujra előhozva. 
„Tu non videris perdidisse quod petis ; 
Te credo surripuisse quod pulchre negas." 

Phaedrus Fabul. X. 

A mohosodni kezdő sírok bolygatásánál, a rohadni 
indult csontok szétszórásánál s a gyógyuló sebek fel-
szakgatásánál bizonyára nincs kellemetlenebb, undorítóbb, 
sőt embertelenebb foglalkozás. Igazán nehezére esik lel-
kemnek, hogy ezúttal mégis ilyenforma munkára vagyok 
kénytelen vállalkozni. De elvégre a sírokat is meg kell 
bolygatni, ha valaki arra hivatkozik, ha az igazság föl-
derítése ós megállapítása más uton immár nem remélhető. 

Emlékezhetnek reá e lapok olvasói, hogy a köztem 
és Tóth Mihály debreceni hittanár között ez év elején 
fölmerült irodalmi vita ott szakadt meg, hogy a debre-
ceni hittanszaki tanárok együttesea egy nyilatkozatot tettek, 
közzé, melyben engemet areopagusi határozottsággal kikö-
zösítenek, a bírálatomat, tudományos indokolás nélkül, a 
mit pedig egy tudományos testülettől méltán megvárhat-
tunk volna, egyszerű hatalmi szóval elitélik. Nem tar-
tozván azok közé, kik az utósó szót másnak sohasem en-
gedik, s kik annak elnyeréseért készek egész a vérig du-
lakodni, én e nyilatkozatot, bár alapos észrevételeim lettek 
volna rá, szó nélkül hagytam, csak hogy a kellemetlen 
ügynek egyszer már vége szakadjon s az elmérgesedett 
huzavona lecsöadesedésének én ne álljak útjában. Nem 
csak, hanem a jó békeség kedveért, csupa engedékeny-



ségből, még azt is megtettem, hogy bár, mint Ígértem 
volt, időközben Tóth Mihály Homileticájának terjedelmes 
bírálatával is elkészültem, annak közlésétől mind ez ideig 
tartózkodtam s engedtem Tóth Mihály azon kérésének, 
melyet velem egy e végett fölkért közbenjáró által tuda-
tott, s melybe azon óhajtásának adott kifejezést, hogy 
miután ő „Egyházszónoklattanát" ez év őszén újra dol-
gozni szándékozik, halaszszam bírálatomat akkorra, s hagy-
jam abba ezúttal szándékomat. Nekem, azon elégedet-
lenség és szenvedélyes zúgolódás után melyet, Tóth Mihály 
tanúsított azon géppel szemben, melyet róla, mint iróról 
adtam, érdekemben állott volna, hogy természethü, a 
valóságnak megfelelő első jellemzésemet egy második 
„fölvétel" által is igazoljam; nem tettem azonban ezt, 
mert méltányoltam ellenfelemnek egy második puni há-
borútól való félelmét s a megriasztott embernek a fegy-
verszünet iránt kifejezett óhajtásait. Arról volt szó, hogy 
a mit sokaknak feltűnő határozottsággal, néhol élesen 
mondottam és állítottam, most már egy másik, uj ol-
dalról is bebizonyítsam s irne, hogy ne mondják, hogy 
keresem a veszekedést, a másokkal való kötekedóst, nem 
estem neki a meglevő rosznak, hanem türelemmel vártam 
a megígért jót . . . a tövis szőlőt, a bojtorján fügét ígért 
s én vártam, hogy hát produkálja magát. 

Türelmes magamtartásáia, ez ügyben tanúsított en-
gedékenységemre s visszatartozkodásomra az lőn a vi-
szonzás. hogy a Révész Imre által szerkesztett „Protes-
táns egyházi és iskolai figyel mezőnek" már júliusi füze-
tében, az irodaloini rovat alatt, A l f ö l d i L a j o s 
aláírással, egy cikk jelent meg ellenem s az én „viselt 
dolgaim" ellen. Rendkívül ügyetlen s emellett hetvenkedő 
puskázás lévén az egész Tóth Mihály megkezdett vissza-
vonulásának fedezésére, s írója a köztünk fennforgó kérdé-
sek legkezdetlegesebb elemeiben is megdöbbentő tudat-
lanságot tanúsítván, az egészet megint szónélkül hagytan 
s arról vigasztaltam magam, hogy elvégre ahoz is hozzá 
kell szokni, ha az ember néha ignavis etiam jocus est in 
casu gravi. Ez megtörténvén, Tóth Mihály levélben ke-
resi meg F i l ó L a j o s t s felhívja őt, hogy lépjen fel 
közöttünk perosztóul. Filó Lajos, csak épen hogy tudjon 
nekiesni a dolognak , kifejezvén a megtisztelő pro-
vocatio „kissé szokatlan," de „indokolható" voltát, elfo-
gadja a megtisztelő bizalmat s véleményének önállóságá-
ról, egyéniségem iránti jóindulatáról, részrehajlatlanságáról 
biztosítván, nem csak, hanem nem tagadván meg köszöne-
tét sem „Egyházi beszédei" iránt tanúsított méltányló elis-
merésemért a melyet, közbe legyen mondva, ilyenekre való 
számítás nélkül, egyszerűen azért adtam meg, mert meg-
érdemli, ítéletét ugyancsak a „Figyelmező" augusztusi fü-
zetében teszi közzé, ilyen cim alatt „Nyilt, levél liturgi-
cai kérdések felett." 

Filó is kéri, azért kérését én is támogatom, hogy e 
beleszólásnál felejtsük el azon körülményt, hogy nekünk 
már egyizben volt egymással irodalmi találkozásunk, hogy 
távolról se gondoljuk, mintha tollát tartogatott harag, 
személyes neheztelés, visszatorlási hajlam, tehát sze-

mélyes indokok vezették volna. Ellenkezőleg méltányol-
juk nehéz helyzetét, a reá bizott nehéz munkát s köszönjük 
meg, hogy elvégre akadt ember, ki az igen komoly, ránk 
nézve életkérdésekhez komolyan hozzászokott s alkalmat 
szolgáltatott, hogy tudományos dolgokat tudományos ol-
dalról beszéljünk meg egymás között. 

Én, bár előre is kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
Fi lónak köztünk tett perosztására is teljesen ráillik a 
mesebeli biró kétszínű, csavargó, s jeligémben kifejezett 
ítélete, szívesen veszem véleményének nyilvánítását; ilyen 
embernek, ilyen alapon igenis szívesen folytatom a fél-
benhagyott vitát, mert a Filó által megjelölt ós elővett 
szempontok már a tudomány szempontjai, ezeknek szellőz-
tetése pedig e lapok olvasóit is közelről érdekelheti s aki 
azokhoz szól, többé már nem „személyes polémiát űz," 
még azon esetben sem, ha némely dolgok egyes egyének 
nevével vagy azoknak munkájával fűződnének is együvé. 

Ugy Filótól, mint e lapok tisztelt olvasóitól szives 
türelmet kérek azért, mig az idézett nyilt levél s azzal 
összefüggő dolgok felett elmondott észrevételeimet, és pe-
dig ugy, azzal a sokat szememre vetett „modorral" amint 
isten adta tudnom, s a mely sok embernek nem tetszhetik, 
de amely legbensőbb lényegemhez tartozik, de a melybeu 
nincsen roszakarat, s a mely egyenes, ha ugy tetszik: ke-
ni é n y beszédüséget egyáltalában nem is szégyelek, ha 
meggondolom, hogy vannak emberek, kik simák , hajié-
konyok mint a kigyó, a melyről nem tudjuk, hogy melyik 
oldalról csip meg, s hogy vannak emberek, kikre igazán 
ráillik az írás jellemzése : „Tudom a te dolgaidat, hogy 
te sem hideg nem vagy sem hév; vajha hideg volnál 
vagy hév !* Jel. III. 15 ; ha meggondolom R o t h e viga-
szát : „Ich weiss auch, dass sie zwar, íür sich gesungen, 
sich gar rauh anhőrt, nichts desto weniger aber doch 
miterfordert wird zum harmonischen Zusammenklang des 
Ganzén. Káme es auí meine Wahl an, so würde ich frei-
lich viel lieber einen anderen Tou singen ; da sich nun 
aber kein Anderer findet, der ihn meiner Statt übernimmt 
und ich an meineu Theil für keinen anderen zu brauchen, 
bin : so halté ich es für meine Schuldigkeit, meine ei-
gene Stimme, so wenig sie mir auch behagt, mit allém 
Fleiss in ihrer Art zu der für sie erreichbaren Reinheit, 
und Stiirke auszubilden, statt mich mit den Versueh ab-
zuquálen, eine andere Stimme durch die Fistel nachzuah-
men." (Theol. Ethik. 1867. Előbeszéd.) 

Filó Lajos, szóban forgó nyilt levelében, egy elő-
beszéd után, melyben arról értekezik, minő szempontok 
szerint kell bárkinek is bírálnia oly munkát, melynek 
szerzője a bírálóval ellentétes irányt képvisel, s minő 
engedékenységre, elnézésre és önmérséklésre számithatnak 
egymással szemközt a netaláni elvkülönbözőségek : külö-
nösebben négy pontban foglalja össze ellenemben nézeteit 
s előre is kimondván abeli Ítéletét, hogy az én bírálatom 
anuak terjedelmessége mellett is, Tóth Mihály „Egyház-
szertartástanát" ki nem meriti, alapos kifogásai mellett 
túlzásokra, kis hibáknak erős kiszinezésére, vagy az 
alapjában helyes állitásnak tévedésig fokozódó feszelósére 



sőt egyenesen hibás állításokra is ragadtatik, ezek után, 
indokolásul szól azon állításokról és kifogásokról, me-
lyeket a vitatott műre nézve velem együtt ő is oszt; 
majd m á s o d s z o r azokról, melyekben velem már 
csak egy bizonyos fokig érthet egyet; aztán felemlíti 
h a r m a d s z o r szerző munkájának némely oly hiá-
nyait, melyekről bírálatomban nincsen említés s végre 
n e g y e d s z e r sorra veszi állításaimat és kifogásaimat 
melyeket egyenesen alaptalanoknak tekint s ezek nyomán 
körvonalozza aztán n é m e l y f o n t o s a b b l i t u r -
g i c a i k é r d é s e k f e l e t t i n é z e t é t . " 

Az előbeszédre nézve, dacára annak, hogy a benne 
kifejezett t ü r e l m i p a r a n c s o t én is tisztelem, a 
hadakozó felek közt megvont önmérséklési korlátokat én 
is méltányosoknak tartom, lehetetlen azon észrevételemet 
elhallgatnom, hogy az egész kölcsönös engedékenység szine 
alatt, csak az egyik fél szépszerivel való rászedésére van 
szépen kigondolva és odaállítva nagyon kivehető a kenet-
teljes beszédből, a jóiiü morális leckéből az a nem rosz 
számítás, hogy hát te ellenfél ugyancsak mérsékeld ma-
gadat, tiszteljed az ón eltérő gondolkozásmódoina és 
álláspontomat; folyvást arra legyen gondod, hogy mikor 
nekem akarsz valamit szememre vetni, el ne felejtkezzél 
önmagad megbirálásának disciplinájáról, a szigorú önkor-
bácsolásról ; ne legyen arra gondod, én milyen vagyok, 
minő fogyatkozásaim vannak, hová vágok, hogy ócsárol-
lak ; ketten nem forgathatjuk komolyan a fegyvert, te 
tedd le azt önmérsóklésből, én szépen összevagdallak, meg-
semmisitlek — türelemből. Bizony derék volna a kölcsönös 
mérkőzésnek és capacitatiónak az a módja, hogy mi itt 
az ellentáborban szigorú lelkiismeretességgel alkalmazzuk 
magunkra nézve az önbírálat disciplináját", hozzá rá-
adásul kapjuk jóakaróinktól az „egyházfelforgató" meg-
tisztelő nevezetet is, s emellé, aztán még álljunk be a 
másik fél panegiristai közé is s ne legyen más teendőnk 
mint az, hogy hirdessük ország-világ előtt : minő derék, 
minő tökéletes, minő egyedül üdvözítő az a másik nézet, 
minő kétségbehozhatlan ezen táborhoz tartozó férfiak 
munkájának „sajátképeni, független, önmagában való ér-
téke." Hát látunk mi erre példát azoktól, kik tőlünk ezt 
kívánják, kik belőlünk ilyen jó keresztyéneket kívánnak 
formálni ? Hát Filó Lajos megtartotta azt, mit nekem 
hibául ró fel ; mikor kétszer is ki nem kért sajnálatát 
fejezi ki a felett, hogy itt már meddig juthasson el a 
deismusnak vagy materialismusnak lejtőjén s hogy ő 
milyen jól érzi magát azon magaslaton, azaz v í z s z i n -
t e s e g y e n e s e n , melytől én azért félek, mert ég 
és föld között vau, mert oly magasan van, hogy nincs 
körülte oly levegő, mely oly arányban volna vegyítve 
hogy mostani emberi constructiómmal megélhetnék benne; 
mert nem állhatok oly vallásos nézet mellé, mely a földön 
nem engedi az embert járni, annak alacsonysága, az égbe 
pedig nem emelheti fel, annak magassága miatt. 

Ha az ellenfél nem fogja magát annyira szeretni, 
minket pedig annyira gyűlölni; ha ebből kifolyólag nem 
fogja magát annyira magasztalni, minket pedig annyira 

gyalázni ; ha elismeri saját javítani való gyöngeségeit s 
nem tagadja meg tőlünk a létezés jogosultságát; ha amit 
most nem tesz, jövőre hajlandónak mutatkozik elhinni, 
hogy mi is az egyház javát és virágzását óhajtjuk: akkor 
az eltérő nézetek találkozásánál, azok tisztázásánál szem 
előtt tartandó s Filó által megvont elvek, nem bánom, 
ellenőriztessenek, tartassanak meg szigorúan ; áthágóját 
bélyegezze meg a sajtó kérlelhetlenül, de mig ez be nem 
következik, addig egymásnak nincs mit szemünkre vetni 
irodalmi morál dolgában ; addig a Filó által nekem tulaj-
donított bün bizonyára nem az én találmányom, hanem olyan, 
melynek bünszerzési súlya nagy mértékben épen másokra 
esik; addig az élőbeszédben általa megirt dolgok olyanok, 
melyek szépen vannak ugyan gondolva és mondva, szi-
vemre is igyekszem venni, amennyire lehet, de hát akár 
hányszor végig olvasom, mindig arra az eredményre jutok, 
amire Filó az én bírálatomnál: „már hogy az ellenfél 
viselt dolgain ilyen szellem vonulna át, erről többszöri 
vizsgálódásom sem győzött meg." . . Te tanitasz másokat 
és nem tanítod magadat, te dicsekszel a törvénynyel, ho-
lott magad e törvény áthágásával káromlod az urat, 
(Róma II . 21,23.) addig a theologiai tudományok mezején 
is jogos azon bírálati modor, mely a „principiis obsta" 
elvéből, épen az álláspont ostromlására fordítja minden 
erejét s mint én tettem valamely műnél folyvást azt 
tartja szem előtt, mennyitér az azon álláspontról tekintve, 
melyet én helyesnek tartok magam részéről ? 

Nem jogos kiváiság az, hogy ón legyek engedékeny, 
én adjak kedvezményeket, én nézzek más szemüveget, 
mint a minővel látok ; hanem az igazság földerítése ugy 
lehetséges, ha én elmondom a magamét a magam szem-
pontjából s egy másik, ha tetszik, ha az igazság iránt 
érdeklődik, szintén a magáéból, mely az enyémmel épen 
elLnkező s egymáséval egyező lehet; s bizony elég szé-
gyen az, hogy mig a „Figyelmező"-nek bő terjedelme van 
arra, bogy mások háza körül seperjen, Alföldi Lajos úr-
tól, „irodalmi szemléket" fogadjon el, addig agyon hall-
gat oly irodalmi jelenséget, mely épen érdekeit mozdítja 
elő, mely, mint most ellenemben állíttatik, ilyen meg 
amolyan értékes, s hogy aközt az Alföldi Lajos ur által 
feltalált s vele együtt „tudománynyal foglalkozó, éjjel 
nappal búvárkodó, a n y ö s z ö r g é s s e l á s i t o z á s s a 1, 
a d o m á k k a l , n é h a s z i t k o z ó d á s s a l s m á s 
e f é l é k k e l t a n i t ó " p r o f e s s o r o k a t felül-
múló igazhitű sok pap között nem akadt egy, ki az ilyen 
ritka munkájához, felkérés nélkül, hozzá szóljon, hanem 
most, mikor már egymás párton levő ember elmondta né-
zetét, meg van az óbégatás, szitkozódás, most már con-
currál a prókátori természet, most már az én bírálatom 
ilyen meg amolyan „ephemer, nem csak. hanem általam a 
modernek harca az orthodoxok ellen, a tanárok és papok 
harcává vált, én az egész kötekedést kerestem ; azon 
rendkívül örülök, amint ezt egy Debrecenbe irott levelemben 
ki is fejeztem, tudtul adván, hogy célom épen az, hogy ott 
személyem felől kedvezőleg ne vélekedjenek," amint ezt 
A l f ö l d i L a j o s ur határozott tudomás alapján irja, 
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akkor, mikor Debrecenbe soha levelet nem irtam, s mikor 
eféle találmányokat csak olyan ember hordhat elő, akinek 
nincsenek tisztességes gondolatai s fogalmai az igaz mon-
dásról s a kit én mindaddig kétes papi jellemnek tartok, 
mig meg nem nevezi k i n e k ós m i k o r irtam én azon 
levelet, melyre ellenem irt cikkében hivatkozik ? 

(Folyt, köv.) 

M i t r o v i c s G y u l a . 

B E L F Ö L D . 

A dunántúli ág. ev. egyházkerület gyűlése 
Bonyhádon aug. 12—13-ik napján. 

Ritkák a pillanatok, de vannak mégis, midőn a fáj-
dalom s öröm egy percben rezg át a lélek húrjain. Ilyen 
volt nekünk aug. 12-ke. Szomorú érzelmeket ébresztett 
lelkünkben az üresedésbe jutott kerületi felügyelői szék 
szemlélete, leverő jelenség, hogy világi jeleseink egymás-
után hagyják el az elnöki tért, mintha valami végzet-
szerű volna felügyelőink rövid pályafutásában, szinte 
megrendül a lélek, ha visszanézünk egy évtizedre s a 
cselekvés, lelkesedés, tudomány három avatott férfiát 
látjuk elnöki székünkből kilépni, s egyházunk egéről e 
fényes napokat letüuni! Egy R a d ó L a j o s, egy R a d ó 
I g n á c , egy B e r z s e n y i Mi k 1 ó s távozása, vissza-
lépése mindig mély iirt hagy a közügyek terén, s mély 
ürt hagy sziveinkben; mert neveik összeforrtak egyház-
életünk örömeivel s fájdalmaival. A működés terén vi-
l á g í t ó n a p o k voltak ők, fájdalom hogy oly hamar 
lettek l e n y u g v ó n a p p á . A nyugvó nap hosszú 
árnyékot vet a tárgyakon, jeleseink távozása hosszú árnyé-
kot, mély bánatot fest lelkünk lapjaira, kik nemcsak a 
munka-küzdelem terén tanúsítottak W a s h i n g t o n-jelle-
met, de fájdalom még a l e m o n d á s o k b a n is. 

De a mult veszteségei feletti fájdalommal a jelen 
öröme találkozott; a nyugvó napok után támadó homályt 
a felkelő csillag világítja meg. A megürült felügyelői 
szék betöltetetett. A kerületnek örömnapot adott az ég, 
b. P r ó n a y D e z s ő t adta a gondviselés nekünk, kinek 
beigtatását ünnepelte kerületünk. A nemes báróról el le-
het mondani „ j ö t t , l á t o t t , é s g y ő z ő t t." Csak 
néhány éve még, hogy e kerület láthatárán megjelent 
mint a komáromi egyházmegye felügyelője, most a köz-
tiszteltelés délpontján látjuk állani. Nem a Prónay név 
varázshatása emelte őt oda; nem az ősök érdemeinek 
lépcsősorozatán jutott ő fel a köztisztelteíós magaslatára 
az elnöki székbe; nem a jeles ősök sírjain növő borostyáu-
szálaiból font koszorú az, mit e kerület a nemes ifjú báró 
homlokára tett e választás által. B. P r ó n a y D e z s ő 
urnái a s z e m é l y e s é r d e m n e k adott elismerést e 
kerület szavazó-urnája; ő nem az ősök érdemkoszoru-
jából szakit, hogy azzal ragyogjon, — de nemes tettei-
vel ujakat rak az ősöké mellé, tovább írván fényes be-
tűkkel nemes tettekkel a buzgó család történetét. A 

jellemmel párosult tu^mányos miveltség s prot. ügysze-
retet van megválasztva b. P r ó n a y D e z s ő nrbau. 
Mint ilyet választá meg kerületünk, mint ilyet üdvözöl-
jük i t t ! 

S most térjünk a gyiilés részleteinek jelzésére. 
Aug. 11-én érkezett meg Bonyhádra délutáni órák-

ban főt. K a r s a y S á n d o r superintendens ur több 
egyházmegyék képviselőinek kíséretében; a vasúti állo-
másnál bonyhádi polgárok barátságos fogadása s előfogatai 
várván az érkezett vendégekre. Ugyanazon este érkezett 
meg uj felügyelő ur, b. P r ó n a y D e z s ő , kit a tolna-
megyei ev. esperesség testületileg üdvözölt a megérke-
zés után. 

Aug. 12-én reggeli 8 óra után a bonyhádi jeles 
dalárda közreműködése mellett végzett vallásos ájtatos-
kodás után főt. K a r s a y S á n d o r superintendens ur 
megnyitá szokott megható beszédével a szép számmal 
összesereglett gyűlést, fájdalmasan nangsulyozá a felügye-
lői állásból történt távozását feledhetetlen felügyelőnk 
B e r z s e n y i M i k l ó s urnák; mig másrészt rámu -
tátott a szerencsés választásra, a mai nap örömére, s 
felhivá a közgyűlést, hogy ujon választott felügyelőjének 
meghívására bizottmányt küldjön, s őt hivatalába igtassa 
be. A bizottmány a lelkészlakon meleg kebellel üdvö-
zölvén az ünnepelt férfiút, a templomi közgyűlésbe Kísérte, 
hol a hitiokonok lelkes éljenzései között elnöki székéhez 
lépett. Elsőben is superintendens ur által üdvözöltetett-
Karsay Sándor kedves főpásztorunk ismét fényes jelét adá 
nemcsak szónoki erejének s melegen érző lelkének, de 
annak is, hogy a valódi főpap képes eltalálni kerülete 
érzelmeit, gondolatait. A szavakat, érzelmeket szivünkből 
vette ki, mintha telkeinkben olvasott volna, oly találón 
adott kifejezést érzelmeinknek. A kerület nevében tett 
ezen üdvözlö beszéd valóban az emelkedett szellem, 
megragadó s felemelő lelkesültség s magas eszméivel, 
igazán főpapi magaslaton állt. Ezután választott felügyelő 
ur leteszi a szokásos esküt, melynek végeztével tartá 
székfoglaló beszédét. Egyes vonásaiban speciális székfog-
lalás ; egészben véve egy önálló belbeescsel s tudományos 
értékkel biró áttekintése magyarhoni prot. egyházéletünk-
nek. Avatott tanulmánynyal vizsgálja e beszéd egyház-
életünk alapelveit, rámutat a hiányokra, feltárja az egy-
ház missióját, hangsúlyozza az irányt, mit a kétes jövő-
ben felvenni kell, ha elveszteni nem akarja súlyát a prot. 
egyház a társadalmi haladás mérlegén; áttér a reform 
szabad eszméire, melyek a mindig nagyobb mérvet föl-
vevő józan civilisatio küzdelmében, kell hogy kezet fog-
janak a prot. egyház geniusával, melyek helyet és jövőt 
biztosítanak egyházunknak s szükségessé teszik azt az 
általános haladás szent harcában. 

Ez emelkedett szellemű beszéde tisztelt felügyelő 
urnák, valamint superintendens ur lelkész üdvözlő be-
széde közkívánatra jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatott. 
S mihelyt alkalmam lesz, közölni fogom e székfoglaló 
beszédet e lapok t. olvasó közönségével is egész terje-
delmében. Végre midőn K i s s S á n d o r világi főjegyző 



ur felügyelő urat a világi elem nevében is lelkes szavak-
kal üdvözlötte, az ünnepélyes hangulatu gyűlés áttért 
ügyei tárgyalásának rendes csöndes medrébe, melynek 
főbb mozzanatait csak rövid vonásokban ecsetelendem. 

Sajnosan esett hallanunk kerületi egyházi főjegyző 
nt. T é t J á n o s esperes ur lemondását a jegyzői hi-
vatalról. A betegeskedéssel indokolt lemondást fájón bár, 
de kénytelenek valánk elfogadni. Kerületünk egyik leg-
népszerűbb, legkedvesebb embere vigye magával az egy-
házért tett sok fáradalmaiért mindnyájunk hálás köszönetét, 
s ha ő letette a jegyzői tollat, a jó isten gondviselése 
jegyezzen neki számos éveket még baráta és családja 
boldogi tására. 

A kedélyeket élénk hullámzásba rázta fel a tárgyso-
rozatban felmerült n a g y - r ő c e i gymnasium ügye. 
Kerületünk teljes mérvben osztja a tiszai kerület érdem-
leges eljárását. Oly intézet, hol nemzet ellenes üzelmek 
szítatnak, életet nem érdemel. Régóta veszélyes fekély a 
pánszláv mozgalom evang. egyházunk testén, itt az idő, 
hogy ez emésztő sebek eltávolíttassanak, egyházunk egye-
teme mint m ü t ő rá tegye kezét és pedig az iró sza-
vával : „a s e b h a v é s z e s é s m é l y , a v á g á s 
l e g y e n n a g y s z e r ű . " Itt az idó, hogy kimutassa 
magyarhoni prot. ev. egyházunk, hogy nem áll solidaritásban 
azon aljas üzelmekkel , melyek állam- s nemzetellenes 
hazatiatlan bűnös törekvéseik által az egész ev. egyházat 
a szégyen kínpadjára állították ki a sajtó terén is, meg-
gondolatlan irók által egyes helyi, egyéni bűnös merény-
letek az egész egyház jellemének rovására számitva be. 
Szigorú vizsgálatot követel a gyanúsított, de szeplőtlen 
evang. egyház becsülete. S z i g o r ú v i z s g á l a t o t , 
s hol b ün van, szigorú b ü n t e t é s t . 

Felvétetett K a r s a y S á n d o r superintendens 
ur évi hivatalos jelentése. Kivül esik egy levelező szá-
mára adott kereten ez érdekes jelentés minden adatai-
nak feljegyzése, legyenek csak kiválóbb részletek be-
mutatva itt. E főpásztori jelentés szerint ajándékaikkal 
segélyezték gyü lekeze t e inke t :Ká ldy G y u l a ur vasi 
középesperesség felügyelője vend ajkú ifjú számára alapítványt 
tett, valamint T o p e r c e i K á r o l y felügyelő 200 ft. 
alapítványt. Meghatott kebellel hallottuk : R a d ó I g n á c 
volt ker. felügyelő ur azon vallásos áldozatkész buzgal-
mát, hogy a múltban általa már letett ezer forint ala-
pítványához újra másik 1000 ft. alapítványt csatol theo-
logus ifjak számára. Közlésem kezdetén azt mondám, 
hogy nyugodni térő napok visszalépett felügyelőink. Va-
lóban R a d ó I g n á c ur nyugvó nap. A természettu-
dósok azt mondják, a nap nyugvása pillanatában szór szét 
legtöbb sugárt. 0 a nemeslelkü férfiú áldozatait, jótéte-
ménye fényét mint magas lelke sugarait árasztja szét 
tanintézeteinkre épen hanyatlása pillanatában. Áldja meg 
őt a jótetteket jutalmazó isten kegyelme, kinek mig 
testét a szenvedések lekötik, magas lelkével egyháza ér-
dekeit jótékonyan öleli át nehéz szenvedése közt. Azt 
mondják a kagyló fájdalmában szüli meg a drágagyöngy-
szemet a tenger fenekén: ugy ő a nemes férfiú fájdal 

mainak tengerében az áldozat gyöngyét szerzi meg egy-
házának, áldás s hálánk száll jóltevőink nevére s em-
lékére. 

A tiltott fokú házassági dijakból bejött 1110 frtból a 
soproni képezde, a bonyhádi s felső-lövői tanintézetek segé-
lyeztettek mig az áldásos Gusztáv Adolf egylet ez évben is 
3784 ft 70 krajcárt osztott ki kerületünk egyes gyülekeze-
tei közt. 

Nem levén kerületünkban eddig megállapított s kö-
telező erővel biró e g y h á z i r e n d s z e r , mi ariadnei 
fonál gyanánt vezető szál lenne egyházkormányzatunkban, 
a pár évvel ezelőtt kidolgozott egyházi rendszer újból át-
nézetik bizottmányilag, s kiegészitve szabályzó erőre emel-
tetik, mig majdan a zsinat egyetemes rendszert álla-
pit meg. 

A szept. 20-án tartandó főt. P a p G á b o r ref. 
superintendens ur ünnepélyes beigtatására kerületünk 
testvéries örömmel küldi követeit s szerencsekivánatait. 

A dunántuli ref. egyházkerületnek egy velünk egye-
sülten felállítandó jogakadémia tervjavaslatát örömmel 
fogadjuk, s ha a kivitel módozatai velünk közöltetnek, 
kész szívvel teszszük tanácskozások beható tárgyává. 

Fontos tárgy került a tanácskozás fölszinére, követ-
kezményeiben nagy horderővel kiható, t . i. a t a n á r i 
n y u g d i j ü g y e . Elodázhatlan erkölcsi kötelme volt a 
kerületnek gondoskodni tanáraink jövendőjéről. Beterjesz-
tetett s elfogadtatott e nyugdijalap tervjavaslata, mely 
szerint már 10 évi szolgálat után a hivatalára képtelen 
tanár fizetésének egy részét mint nyugdijt kapja meg, 
mig 35 évi hivataloskodás után egész fizetésének élve-
zésével nyugdijaztatik. E nyugdij alapja lesz a már e 
célra régebben gyűjtött tőke s a kerület által nyitandó 
egyes források felhasználása s életbe lép az 1875-dik év-
ben. Legyen isten áldása ós nemes szivek támogatása e 
szent célú intézeten. 

Olvastatott a soproni evang. főtanoda évi jelentése. 
E szerint a gymnasium 8 osztályában a tanulók száma 
volt 343, a bölcsészet theol. intézetben 24, a tanítóké-
pezde 3 osztályában 41, összesen 408. A lyceum keze-
lése alatt 16 alapítvány áll, s jótétemény a tanuló ifjú-
ság közt 4019 forint osztatott ki, melyből az egyeteme-
ken tanuló ifjúság 2030 frt. erejéig részesült. Az ifjuság-
14 tanár vezetése alatt, ez évben is szép jelét adá tudo-
mányos haladásának. Több rendbeli ajándokokban része-
sült e főtanoda mult év folytán is. Méltó is e szép irá-
nyú intézet a közszellem fölemelő pártfogására, mely ez 
évben is 224 ifjúnak nyújtott tápintózeti ellátást, jóté-
teményt. Gyámintézeti gyülésünk jegyzőkönyve szerint 
befolyt ez évben szabad rendelkezésre 1176 ft, melynek 
fele a központi pénztárba tétetvén át, a megmaradt ösz-
szeg a folyamodó gyülekezetek közt osztatott ki. Ugyan 
a gyámintézeti bizottmány osztá ki a kerületünkre eső 
5000 ft államsegélyt is szegény gyülekezeteink és sze-
gény egyházi férfiaink közt, azon elv kimondásával, hogy 
jövőre kevesebb gyülekezeteket de jelentékenyebb mérv-
ben fog segélyezni. 



A kerületi népiskolai bizottmány jegyzőkönyve ér-
dekes és kimeritő adatokat tartalmaz népiskoláink éle-
téből. E szerint van kerületünkben 348 tanitó, ebből 
törvényesen kópesitett 338, csak 11 van, ki ki nem mu-
tathat fel tanitói okmányt; 333 elég szorgalmas, mig 
322 a tanitói körnek tagja. Tanköteles gyermek volt 
25,735, ebből nem járt iskolába 1308, Iskolai könyvtár 
van 45 gyülekezetben; fa-iskola 149 községben, tornászat 
86 gyülekezetben. A jelentés sok érdekes részletet tar-
talmaz s fennen jelzi, hogy iskolaügyünk folyton emel-
kedő fejlődésnek magaslatára vitetik, a tanitói kar buz-
galma ós szakképzettsége, mint gyülekezeteink ébredő 
köz .zelleme s ebből folyó áldozatkészsége által. 

Benyujtátott a már régóta várt egyházkerületi 
„ e r d ő k u l c s t e r v j a v a s l a t a , " melynek életbe-
léptetésétől annyiszor hangsúlyozott panaszok s elégedet-
lenségek megszűnését várjuk. Most le van téve e terv az 
egyes gyülekezetekhez, hogy az abban jelzett kulcs-mó-
dozatok valamelyikét választván s elfogadváu, uj igazsá-
gos és törvényes fizetési kulcs állapíttathassák meg. 

Kerületi névtáraink részint elfogyván részint elévül-
vén, annak újból kiadása határoztatott el. 

Végül hálásan kell fölemlítenem b. Prónay Dezső 
ő méltósága azon nemes áldozatkészségét, miszerint a 
leégett mérgesi ev. gyülekezet lelkészének és tanítójának 
50 ftot a gyámintózetre 50 ftot, mégis soproni taninté-
zetünkre s tanári nyugdíjalapra 250 frtot ajándékozni ke-
gyeskedett. 

Lehetetlen még egy örvendetes jelenséget fel nem 
említenem, s ez a bonyhádi kath. vallású hazafiak irán-
tunk tanúsított figyelme, részvéte; kik barátságos ven-
dégszerető házaiknál a legszívesebb magyar vendégsze-
retettel szállásoltak s fogadtak el bennünket, mivelt, 
emelkedett érzületükről adván kétségtelen bizonyítványt. 

T r s z t y e n s z k y G y u l a . 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Egyházunk egyik ritka tevékeny és buzgó világi 
tagja, egyik oszlopembere, idősb Polgár Mihály, 
budapesti hites ügyvéd, a dunamelléki ref. egyház-
kerület világi főjegyzője, f. hó 24-én esti 9 órakor, 
rövid szenvedés után, élete 60-ik évében elhunyt. 
Temetése f. hó 27-dikén ment végbe. Nyugodjanak 
békével porai ! 

* Iskolai jelentés. I.) A n a g y k ő r ö s i r e f . ta-
n i t ó k é p e z d é b e n az elemi népiskolai tanitóképesitő 
vizsgálatok szept. 21—26 napjain fognak megtartatni. A 
vizsgálatot tenni szándékozók végzett tanulmányaikról, 
eddigi foglalkozásukról, erkölcsi viseletükről szóló bizo-
nyítványokkal s keresztlevéllel felszerelt kérelmüket nt. 
Filó Lajos vizsgálóbizottsági elnök úrhoz Nagy-Kőrösre 
szeptember 15-ikéig szíveskedjenek beküldeni. II.) A 
nagykőrösi ref. tanitóképezdébe felvétetni kivánó ifjak 
kellően kiállított és esetleg szegénységi bízonyitványnyal 

is fölszerelt folyamodványaikat f. é. szeptember hó végéig 
alólirthoz küldjék be. A tanév kezdetét veszi október 
1 -sején. Dr. K i s s Áron , tanitóképezdei igazgató. -= 
A s z i g e t i h. l y c e u m b a n a beiratások sept. 1-ső 
napján veszik kezdetűket. A megnyitó isteni tisztelet 
5-dikén fog megtartatni. Az előadások az elemi és közép 
tanodában 7-dikén, a jogakadémiában 14-dikén kezdetnek 
meg. E határnapok azzal a hozzáadással hozatnak köz-
tudomásra, hogy a jogakadémiának a miniszteri szabály-
zat értelmében történendő átalakítására az intézkedések 
megtétettek, s az 1. 2. 3. évfolyam tanulmányai már 
akképpen rendeztettek be, a mi a cultus minisztériumhoz 
hivatalosan be is jelentetett. — Az igazgatóság. — A 
r i m a s z o m b a t i e g y e s ü l t p r o t . g y m n a s i u b a n 
a tanév szept. hó 7-ik napján veszi kezdetét, miről a t. 
közönség hivatalosan értesíttetik. Az igazgatóság. 

* A tiszántúli ref. egyházkerület őszi közgyű-
lése f. é. oktober hó l-jén és több napjain fog megtar-
tatni. Közérdekű tárgyai lesznek a debreceni jogakadémia 
és gymnásium rendezésének kérdése, a gymnasiumban 
a magyar irodalmi tanszék betöltése. A közgyűlést meg-
előző napon, sept. 30-kán, d. e. 9 órakor veszi kezdetét az 
egyházkerületi tanügyi bizottság tanácskozása és értekezlete. 

* A dunántuli ref. egyházkerület újonnan vá 
lasztott püspökének Pap Gábornak beiktatási ünnepélye 
sept. 25-kén Rév-Komáromban fog megtartatni. 

* A csurgói állami tanitóképezde igazgatósága 
részéről a következő értesítés fölvételére kérettünk fel: A 
csurgói állami tanitóképezdében f. é. okt. 1-én nyittatik 
meg az 1874/5 tanév. Az 1868-évi 38. törvénycikk alap-
ján : „A tanitóképezdébe olyan éptestii] növendékek vétet-
nek íöl, kik a 15. évet már meghaladták s az anyanyelv, 
számvetés és földrajz ismeretében s a történelemben lega-
lább annyi jártassággal birnak, amennyit a gymnasium 
reál- vagy polgári-iskola 4 első osztályában tanítanak. A 
belépni kivánó növendék erről vagy nyilvános iskolai 
(bélyegmentes) bizonyítványt köteles előmutatni, vagy 
íőlvételi vizsgának kell magát alávetnie." A beírások sept. 
28—30. napjain, a fölvételi vizsgálatok okt. 5 kén tar-
tatnak meg. A fölveendő növendékek közül 5—6-an a Bele-
váry-féle alap kamataiból, 40-40-en pedig államilag fognak 
segélyeztetni. A segély köztartásból és szállásdíjból, vagy 
ennek megfelelő ösztöndíjból áll. A Beleváry-féle segé-
lyért valláskülönbség nélkül bárki folyamodhatik a belső-
somogyi helv. hitv. ev. egyházmegyéhez (nagytiszt. Mezey 
Pál esperes úrhoz Csökölbe, Somogymegyébe címezve). 
Állami segélyért a képezde igazgató-tanácáához lehet fo-
lyamodni (a képezdei igazgatósághoz, Csurgóra, Somogy-
megyébe címezve). A segély iránti kérvényhez keresztlevél, 
szegénységi bizonyítvány ós az iskolai bizonyítványok 
melléklendők. Az igazgató-tanács a segélyezés iránt be-
érkezendő kérvényeket okt. 6—8-án fogja tárgyalni. Csak 
azokra lesz tehát tekintettel, kik megelőzőleg már föl-
vétettek a növendékek sorába. Az intézet köztartásában 
bárki részt vehet saját költségére, 5 havi köztartási diját 
azonban (47 ft. 50 kr.) előre tartozik lefizetni. B á r á n y 
I g n á c , igazgató-tanár. 

* Mező-Berényböl irják, hogy f. hó 21-kén virra-
dóra a villám a reformátusok templomának tonnába be-
ütvén, azt lángba boritá, és a templomot fedélzetével 
együtt elhamvasztotta. A toronyóra s három harang, ré-
szint elolvadás, részint a lezuhanás által lett összetörés miatt 
használhatlanná váltak. A templom belsejét megmenthet-
ték. Mindezek részben biztosítva voltak, de ezért a kár 
mégis tetemes. 

* A nagyrőcei iskolára ki lett rnoüdva a halálos 
ítélet. Az erre vonatkozó királyi decretum a hivatalos lap 



aug. 25-ki számában jelent meg s igy hangzik : 0 császár^ 
és apostoli királyi Felségének, vallás-és közoktatási m. 
kir. minister előterjesztésére, f. é. augustus hó 20-kán 
kiadott legfelsőbb elhatározása alapján, az előbbi ág. hitv. 
evang. nagyrőcei főgymnásium és az ugyanottani tanító-
képezde, — fenntartatván az alapitóknak tett alapitványaik 
feletti rendelkezési joguk, Gömormegye utján végleg fel-

oszlattatni rendeltettek. 
* A n. körösi ref. Lyceumba közelebb bőlcsészet-

tanárul Ö r e g J á n o s verebi lelkész, latinnyelv tanárul 
pedig V a s S á m u e l ottani ideiglenes tanár urak vá-
lasztattak. 

NECROLOG. 
Mire e sorok napvilágot látandnak, fel lesz hantolva 

a sir P o l g á r M i h á l y holtteste, a magyarországi öt, 
de különösen a dunamelléki reform, egyházkerület ezen 
nagy halottja felett. Azaz nem is tudom én, hogy kinek 
a halottja ő. A négy testvér azt mondja, hogy az övéké, 
hiszen oly gyöngéden, oly hőn szerette őket, hogy egy 
emberi szivbe nagyobb szeretet nem férhet, egy emberi 
sziv több szeretetet nem áraszthat ki, mint a mennyit ők 
boldogult testvérök részéről irányukba egész életökön át 
tapasztaltak. A rokonok saját halottjokként tekintik, mert 
hiszen ő a boldogult nekik nem rokonuk, de testvérök, 
örömükben bajaikban lélekből osztozó testvérök volt. A 
jó barátok nagy serege benne édes halottját siratja, hi-
szen nála a barát szónak egészen más, sokkal mélyebb s 
nemesebb értelme volt, mint az emberek nagy részénói; 
nála a szerencsétlenség, a szegénység, az önhiba nélkül 
történt alábukás nem szakította meg, sőt szorosabbra, 
fűzte a barátság kötelét; kinek előbb csak barátja volt, 
annak, ha a sors által üldözőbe vétetett, letapostatott 
rokonává, segélythozó testvérévé lőn ; de viszont nála a 
barátság köpenye soha nem változott át a cimboraság 
leplévé, s bármily szoros baráti vagy rokoni kötelék fűzé 
is egyhez vagy máshoz: azért a hol jogtalanságot, igaz-
ságtalanságot látott, annak határozottan ellentmondott, ós 
még a nélkül, hogy talán életében valakit megsértett 
volna. És a szorosabb értelemben vett barátokon kivül, 
mennyien vagyunk még, Kik mélyen érezzük, hogy ő a mi 
halottunk. Ha csupán a közte ós köztem való viszonyra 
gondolok, ugy tetszik előttem, mintha ón különösen kegyelt, 
kitüntetett embere lettem volna, hiszen éveken keresztül 
oly gyengéd, előzékeny volt irányomban, tanácscsal és tet-
tel mindenkor oly kész gyámolom, hogy testvértől sok 
lett volna annyi szívesség; de ha gondolok a közte és 
sok mások között való viszonyra, érzem, hogy én csak 
egy voltam azon százak és ezerek közül, a kik irányában 
épen oly nemes szivü, épen oly kész gyámolító volt. Az 
a „Misi bácsi" név, melyen őt általánosan ismerték s 
nevezték közelebbi ismerősei az utóbbi időkben, reá vo-

natkozólag jeleatésteljes volt; a gyermekiesen hangzó 
„Misi" szó kifejezte az ő gyermekiesen tiszta, ártatlan jó 

szivét s kedélyét, a „bácsi" szóban pedig ki volt fejezve 
nem csupán az, hogy ő nálunk idősebb, de főként az, hogy 
őt minden jó ismerőse ugy tekintette, ugy ismerte, mint 
a szó valódi értelmében vett bátyját, testvérét. 

Ugy tekintünk, boldognlt embertársunk, most is, 
midőn váratlanul készített ravatalodon fekszel, mint test-
vérünket, s szívből jövő könyökkel szenteljük be ezeren 
és ezeren koporsódat, fájdalmasan érezve, hogy te nagyon 
sokaknak halottja vagy. 

De nem csak nekünk egyeseknek, halottja ő egész 
testületeknek. Megakadok, nem tudom melyiket tegyem 
első helyre. A pesti ref. egyház azt hiszi, hogy ö veszített 
legtöbbet az elhunytban, hiszen évek óta egyik legbuz-
góbb s legmunkásabb presbytere volt az egyháznak, sőt 
jelenleg — távol levén Pesttől a szünidőkben az egyház-
tanács elnökei és legtöbb tagja, — ennek helyettes gond-
noka. A kecskeméti egyházmegye a mily örömmel és 
büszkeséggel tekintette taaácsbiráí között: most ép oly 
mély fájdalommal áll képviselőiben a boldogult koporsója 
előtt. De az oroszlánrész a fájdalomból kétségkívül a duna-
melléki ref. egyházkerületé minden egyéb testületek között 
Több mint 26 éve, mióta ő ezen egyh.-kerületnek főjegy-
zője, ügyvéde, ha névleg nem is, de tényleg nagy részben 
pénztárnoka, s élő archívuma volt. Ki ezen körben ismerte 
őt, azt hitte, hogy ő minden idejét s összes munkásságát 
kizárólag egyházkerületünknek szenteli ; oly renddel, pont 
tossággal, erólylyel vitte ő ezen tiszteket, hogy a közgyű-
lés, melynek éveken át egyik legkellemesebb epizódját 
képezte az ügyvédi jelentés, vagy legalább az ebből vissza-
tükröződő lelkiismeretes hűség s pontosság, — nem talál-
szavakat az önzetlen munkásság által felébresztett hálaérzet 
tolmácsolására. Egy megtestesült képviselőjét láttuk benne 
az egyetemes papság eszméjének, ki megmutatta gyakor-
latilag, hogy minden igazi keresztyénnek — legyen bár 
akármely világi pályán, — egyszersmind papnak is kell 
lenni, s ha a templomi szószékből nem is, de az életben 
tetteivel hirdetnie kell a valódi keresztyénséget, a humani-
tas, a felebaráti szeretet, a feddhetetlen bacsületesség, a 
közjóért való lelkesülés s áldozat készség evangyeliomát. 
Ha kevesen vagyunk is, kik most e koporsó előtt állva a 
kegyelet fájdalmas adóját leróhatjuk, de könyüink az 
egész egyházkerül t könyüinek* képviselői, fájdalmunkban 
egyházkerületünk hivei közül ezerek és ezerek osztoznak. 
De osztoznak a testvér-egyházkerületek is, melyek a bol-
dogultban mindannyian buzgó, lelkiismeretes ügyvivőjüket, 
vallásügyi ágensöket veszették, melyeknek jegyzőkönyvei 
s levéltárai fényes tanúságot teendenek még a késő iva-
dék előtt is ezen fáradhatlan férfi jóakaratú s eredmény-
dus munkássága felől. 

Az egyházi testületek mellett megjelennek gyászfelek 
gyanánt a világi testületek. Megjelenik Pest városának 
tanácsa testületileg, mert hiszen nem csak egyik legbe-
csületesebb polgárát veszítette el benne a főváros, de 
egyszersmind oly férfit, ki mint a város alkotmányos 
képviseleti testületének tagja, évek óta oly lelkiismeretes 
buzgósággal fáradozott a város ügyei körül, annak sokszor 



fárasztó tanácskozásaiban oly kitartással vett részt, mintha 
e város érdeke s jólléte önnön egyéni érdekével s jóllété-
vel lett volna összeforrva. Megjelenik továbbá a budapesti 
ügyvédi kar, tnely benne egy kiválói ag sokra becsült ta-
got veszített, ki egész életén keresztül igyekezett az 
ügyvédi tiszt oly kevesek által ismert s nagyon sokak 
által figyelmenkiviil hagyott magasztos eszméjét megköze-
líteni, s ki példás becsületességével, igazlelküségével fényt 
árasztott azon testületre, melynek szorosabb értelemben 
vett hivatalánál fogva tagja volt. És ezeken kivül meg-
jelenik több más testület, melyek élénk érzetével a bol-
dogult elköltözte által szenvedett veszteségnek, hálás 
kegyeletes érzelmek között őrzendik meg hosszú időn át 
a közszeretetben s közbecsülésben részesült férfiú áldott 
emlékét. 

Temetési szertartása aug. 27-ikén d. u. 4 órakor 
kezdődött, a nemesen megfutott élethez méltó diszszel s 
gyászkisérettel. A közelből ós távolból összesereglett nagy 
számú rokonokon kivül jelen voltak egyházkerületünk ré-
széről: Török Pál püspök ur, kit Stájer egyik fürdőjéből 
szólított haza ez alkalomra a boldogult iránti legtisztább 
tisztelet, a szeretet parancs-szava, Dobos János főjegyző, 
Csikay J., Fördős, Sipos, Baksay esperesek, Egyiid, Cz. 
Kovács, Bajó, Mészáros lelkészek s e sorok irója ; a s.-
gondnokok s világi tanácsbirák közül: Kiss Miklós, Ta-
nárky Gedeon., Halász 13., Madas K., Várady K. urak; a 
dunántuli egyházkerületből Beöthy Zs. főjegyző ur ; jelen 
volt Pauler minister, több országgyűlési képviselő, Pest 
megye részéről számos képviselő, Szapáry főispánnal együtt, 
Pest város tanácsa testületileg Ráth K. s Kammermeyer 
polgármesterekkel az élükön, a pesti ügyvédi kar testületileg, 
a fővárosi tanintézeteknek, pénzintézeteknek, a nemzeti 
színháznak több kitűnő tagja, és ezeren mások az ország 
nevezetes íerfiai közül, mindannyian élénk kifejezésével ar-
cukon a mély fájdalomnak, a szenvedett veszteség ér-
zetének. 

A halottas ház ez alkalomra felettébb szűk, s a 
résztvevő nagy közönség tizedrésze befogadására is alkal-
matlan udvarán előbb Török ur mondott az általa röviden, 
s a mély fájdalom miatt csak szaggatott szavakban je-
lemzett boldogultnak koporsója felett egy szívből jövő 
imát, kérvén a vigasztalás istenét, kérvén az enyhítő bal-
zsamot a „pótolhatlan" férfiú elvesztése miatt vérző se-

beire szivünknek. Utána Filó L. tartott beszédet, melyben 
a helyzethez és körülményekhez mért rövid, de hiven 
jellemző vonásokban felmutatta a boldogultnak „munka-
és áldásteljes életét, s emlékezetünk tükre elé állította 
annak erkölcs-szellemi nemes alakját." Nemes sziv és 
müveit elme voltak a boldogultnak — mondá a többek 
közt — kiváló tulajdonai; ezeknek közreható működése 
mellett futotta meg 60 éves életpályáját; hófehér jelleme 
nem tagadta meg magát soha az élet semmiféle körülmé-
nyei között, s ugy állt előttünk az, mint kristálypatak 
tiszta tükre, melybe mindenki tisztán beláthatott. Ezen 
erkölcsi tulajdonai tevék őt kartársai előtt annyira 
tiszteletreméltóvá, ezek nyitottak neki utat, ismeretes 
szerénysége dacára, ugy a városnál, mint a társadalmi 
téren, és a meddig nevének ismerete a városban és messze 
ezen kivül elhatott, e név mindenütt tisztelet, becsület- s 
szeretettel találkozott. De különösen kimagaslott ezen 
tulajdonainál s önadó munkásságánál fogva, ugy hogy 
most, koporsója körül állva, önkénytelenül kitör keblünk-
ből a sóhaj: „Uram, ki fogja őt egyházunk terén pótolni?" 

A háztó^negindult hosszú, s Budapest utczáin is ritkán 
látható díszes menet a színház előtt megállapodott egy 
percre, hol az elválás keserűségeinek Török ur adott 
ismét mélyen megindító szavakban kifejezést. A sírnál, a 
még mindig nagy számú közönség előtt Dr. Balogh Sáudor 
ügyvéd ur tartott az ügyvédegylet megbízásából s annak 
nevében a legőszintébb tisztelet, elismerés s legmélyebb 
fájdalom hangjaitól átrezgett búcsúbeszédet. S ezzel áta-
datott a földnek a ritka nemes lélek porhüvelye, de em-
léke tartósan bevésve leend minden volt ismerősének 
lelkébe. 

FARKAS JÓZSEF. 

\ " " 
ADAKOZÁSOK. 

A prot. árvaház részérc: A daróci ref. egyház-
ban confirmálfcak Búzás Kálmán lelkész ur utján 1 ftot, 
mely összeghez a következők járultak : Hegedűs Imre 10 
kr. Kuruc Imre 10 kr. Bóli István 10 kr. Váradi Sándor 
10 kr. Király Sándor 10 kr. Palkó Dávid 20 kr. Varga 
Mária 10 kr. Karakas Juliánná 20 kr. 

P á l y á z a t . \ 

Pozsonymegyei alsó-szeli ág. hitv. evang. iskolánál állomás rendszeresítetvén, az oktober elsejéig 
betöltendő. Ezen állomással összekötött évi il letmények: 

1. 2 5 0 f r t . o. é. a gyülekezet pénztárából negyedévi részletekben. — 2. Minden tanuló után 
50 kr . o.é. (A tanulók száma 5 0 — 7 0 közt váltakozhatik.) — 3., Másfél ől tűz i fa ; — 3. Egy szobából 
álló bútorozott lakás (ágynemű nélkül) — Pályázni akaró képesített egyének felszólittatnak, hogy september 
20- ig alólirottnál akár személyesen akár levél által bizonyítványukat mellékelve jelentkezzenek. A tanítási 
nyelv tisztán mag;ar . 

1 — 1 Alsó-Szeliben, 1874. auguszt. 23-án. Rásó Mihály, 
evang. lelkész. 



lyázat. 
ágost. liitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittannlónak és tanárjelöltnek való ösz-

töndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványi a pesti ev. ág. h. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré 
teszi, hogy a fennirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi vagy pedig gymnásiumi tanár-
pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenként 70 egyesületi tallérból ezüstben álló ösztöndijt fog a jövő 
1874/75. tanévre kiosztani. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők: 

A z e l n y e r h e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor máris két évi folyamot jól végzett légyen valamely magyarhoni 

protestáns Iheologiai intézetben. 
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi 

vagy külföldi magasabb intézetben, a maga választott szakában, jó sikerrel tanult legyen. 
3. Azonkívül mindenik folyamodó, a választott pálya különbsége nélkül, legyen : 
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön 

bizonyítvány által igazolandó be; 
c) legyen feddhetetlen erkölcsi jellemű, és jeles szorgalmú. 
Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyetemeken levő mindazon lelkészi vagy tanári jelöltek, kik már 

egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak élvezetóben vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndijakat ékezni óhajtásuk : azt az előttük tudva lávó feltételek teljesítése melleit 
1874 september 30-dikáig alólirott elnökségnél kérvényileg jelentsók be. 

Felhivatnak továbbá mindazon, külegyetemeken tanuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett minőségi feltóteleknek meg birván felelni, ilyen ösztöndijat a 
jövő 1874|75. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fenn megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására, akár eredetiben 
akár hitelesitett másolatban melléklendő tanodai — ha van, candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítvá-
nyokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó, sajátkezüleg irt és aláirt, lakhelyükkel és 
az utolsó postaállomással jegyzett kérvényeiket, f. 1874. september 30-dikáig való záridő előtt, (melynél később 
beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek), bérmentve és lepecsételve alólirott elnökséghez küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 70 darab ezüst egyesületi 
tallérról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, mi 
végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan magirják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndijat már egy évig húzta, a rákövetk ező évre is annak ólvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek tapasztaltatott; ha továbbá már az első évben a philosophiát, 
beleértve a philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja; 
végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyet^men töltött ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve a 
pesti ágost. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájábau, ha kívántatni fog, mérsékelt dij mellett egy évig segéd 
tanári hivatalt viselend. 

Kelt Budapesten, 1874, augusztus 11-díkén. 
1-3 Fabiny Teofil, 

Az ösztöndijosztó bizottság elnöke (Budapest, V, főút 3. szára) 

Pályáza t . 
A bókós-csabai nőképző társulat által Békés-Csabán felállított valláskülönbség nélküli polgári 

leányiskolában egy tanítói állomás az 1 8 7 4 dik september 27-ikig betöltetik. 
Javadalom: 900 f t . fizetés, 3 0 0 fr t lakbér. Ha a megválasztandó az iskola igazgatásával is megbi-

zatik, javadalma lesz: 1 2 0 0 f t . fizetés és szabad lakás. 
A pályázó okmányilag mutassa k i : életkorát, végzett tanpályájat, a magyar ás német nyelvben 

való jártasságát, tanképességét, eddigi alkalmazását. 
A folyamodványok az 1874- ik september 18-ig alól Írotthoz beküldendők. 

1 — 3 B.-Csaba august. 29 . 1874 . K e i l l é l i y M i h á l y , 
a nőképző társ. iskolaszókének elnöke. 



Az aszódi ágost. hitv. evang. algymnasiumban üresedésbe jött s a jövő isk. év első havában 
betöltendő egy tanári állomás, melyre ezennel pályázat hirdettetik. 

Fizetés: 600 f r t . készpénz, lakás és két öl fa, 
• , A pályázni akarók, kiktől megkívántatik, hogy okleveles gymn. tanárok s a magyar nyelvben 

tökéletesen jártasak legyenek, — felszerelt folyamodványaikat legkésőbb f. évi szeptember 12-ig az 
aszódi ágost, hitv. evang. lelkészi hivatalhoz küldjék. 

Aszódon, augusztus hó 19-én 1 8 7 4 . C s e i l g e j f - l i s z í á v , 
2—3 isk. bizottmányi jegyző. 

ideiglenes tanári állom ásra. 
A hódmezővásárhelyi reformátusok főgymnasiumában egy tanári állo.nás az 1874 /5 - ik iskola-

évre ideiglenes tanárral töltetik be. Tanítandó tá rgyak: mennyiségtan az Y . Y í . VII . VIII., természettani 
a V I I I . , természetrajz az V. ós Vl-ik osztályban, hetenkint 22 órán. Az ideigleues tanár fizetése: 8 0 0 
frt . o. é. évnegyedes részletekben kiszolgáltatva. 

Kik ez ideiglenes tanári állomást elnyerni óhajtják, szakképzettségüket igazoló bizonyítványaikkal 
bezárólag 1 8 7 4 szeptember 11-ig az egyháztanács elnökségénél jelentkezzenek. 

Hódmezővásárhely, 1874 . augusztus 17 . 
2—2. Az egyháztanács elnöksége. 

A t.-roffi ref. egyházközségben kántorsággal s orgonistasággal összekötött fitanitói állomásra. 
Fizetése: a) Az egyház pénztárából 2 5 0 f r t ; az egyház magtárából 56 véka buza, s 28 véka 

árpa, 28 hold föld, melyből 8 legelő, 20 szántó, egy öl tűzifa, ós az iskolaépületben kényelmes lakás, 
2 padozott szobával, pincével, kamrával s konyhakerttel. 

b) Minden tanuló — van legalább is 80 — fizet 1 fr tot , 1 véka árpát, 1 csirkét. 
c) Temetésekkor pred. halottól 1 f r t , énekszóstól 50 kr. 
Kötelességei: A 4 osztályú fiiskolába járó növendékeknek minden tantárgyakra tanítása, a 

templomban isteni t 'sztelet alkalmával, valamint a temetéseknél, az énöklés vezetése. Az orgonázásra 
csak akkor köteleztetvén, ha orgona leend. 

Pályázók folyamodványaikat s képességüket tanúsító okmányaikat f. évi sept. hó 1-ső napjáig 
alólirotthoz küldjék. A megválasztott f. évi okt. hó l - j é n hivatalát köteles elfoglalni. 

Tisza-Roff, 1 8 7 4 . aug. 7. 
T ó t h H i M o s . 

3—3 ref. lelkész. 

néhai (Hosius-Artner Karolina asszonynak alapítványából kiosztandó lelkészi ragy tanári nyugdíjra. 

Néhai Glosius-Artner Karolina asszony alapítványából egy 100 ftos és egy 80 ftos évi nyugdíj 
szolgálatképtelenné vált és mostoha anyagi körülmények közt lévő, ág hitv. ev. lelkésznek vagy gymnasiumi és 
felsőbb inlézeti tanárnak lévén kiosztandó, felhívatnak az ezen nyugdijakra pályázni kívánók, miszerint minősítésüket 
igazoló bizonyítványokkal támogatott, és az illető lelkész által is ellenjegyzett folyamodásaikat f. é. september 30-ig 
az alólirott bizottmányi elnökséghez bektildjék. 

Kelt Budapesten, 1874. augusztus 11-én 
A Glosius-Artner Karolina-féle alapítványt kezelő bizottmány nevében: 

I ^ s i l r i n y T e o í i l 
1—3 biz. elnök. 

Felelős ezeikesztő és kiadó-tulajdonos : J)r. Bal lagi Mór. Főmunkatá rs : Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



PROTESTAFS 

SKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l <5 f i z e t é s i d í j : Hirdetések díja 

IC i a d ó - h i v a t a l : 
Mária utca 10-dik sz,, elsö emelet. 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban _ 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Eélyegdij 

Visszapillantása második egyetemes 
tanitógyülésre, és némely más 

közelebbi eseményekre. 
A közelebb mult beteknek egyik kiváló érde-

keltségű eseményét képezte a második egyetemes ta-
nitógyülés, melynek tárgyalási folyamáról s határo-
zatairól lapunk szűk tere miatt nem adhattunk ugyan 
tudósítást, de azt hiszszük, hogy a napi lapokból ér-
tesü t azuk felől lapunk mindegyik olvasója, és a 
maga reflexióit kétségkívül megtette ózokra kiki, 
valamint megtettük mi is, s azokból ím közlüuk is 
egypárt, 

Az e gyűlésen nyilvánított eszmék s az ott ho-
íot t határozatok akár találtak viszhangra együnknél 
vagy másunknál, akár nem, de azt talán mindannyian 
örvendetes jelenségnek vehettük, a midőn az egész 
ország különböző részeiből, s mindegyik vallásfele-
kezet kebeléből mintegy másfélezer tanitó s tanférfiu 
összesereglett, hogy itt a hazai népiskolai tanügy 
emelése érdekében eszméket cseréljenek, a tanügy 
terén történt ujabb mozzanatokkal, a folyvást tö-
kélyesbülő taneszközökkel s tanszerekkel megismer-
kedjenek. Csak négy-öt évtizeddel ha visszagondoljuk 
magunkat a múltba, mi volt akkor a tanitó, s a 
népiskolai tanügy ? Nem a református három éves 
akadémikus rektorokat, vagy az evaügelikus egyház 
némely alaposan képzett tauiióit értem, a kik érte-
lem, műveltség, szabadelvüség, haladás s önállóság 
tekintetében a mai kor előtt sem igen szégyealhetik 
el magokat; hanem értem állandó tanítóinknak egy 
jó részét s különösen a más vallásfelekezet egykori 
tanítóit — ha ugyan megérdemlik a mai napság 
tekintélyben s becsültetésben mindinkább emelkedő 
tanitó nevet, — s értem az ezek kezében volt tan-
ügyet. Ki törődött ezelőtt félszázaddal a népiskolai 

tanügygyei, az ujabb tanmódokkal, a leendő tanitók 
kiképezésével, a meglevők anyagi helyzetének, te-
kintélyének emelésével ? kezébe adtak egy egy sze-
rencsétlen kasza-kapakeríilőnek, vagy kicsapott haj-
dúnak, avagy elbocsátott obsitosnak egy mogyorófa-
pálcát, — s ez képezte az egész népnevelési mód-
szertannak titokteljes kulcsát, a melynek segítségé-
vel a malacok és borjuk mellől télire az ólhoz ha-
sonlító iskola falai közé beszorult múzsákat meg 
kellett tanítania az ábeabra ós az üdvözlégyre, ugy 
a mint az illető ugyanazokat félszázaddal korábban 
egykori mentorától elsajátította. Most pedig im az 
ország törvényhozó házában, az egész hazai sajtó ós 
közönség élénk érdekeltsége mellett tanácskoznak a 
felett, hogy az alig három-négy évvel előbb tartott 
egyetemes gyűlés óta mi ujabb mozzanatok merültek 
fel, a világ legműveltebb népei között a tanügy te-
rén mi javítás, mi haladás történt. 

Én azt hiszem, hogy ily szempontból tekintve 
mindenki örömmel olvasta az ezen gyűlésről érkezett 
tudósításokat, ós sokan osztoztak a gyűlésen jelen-
volt egyik hírneves szakférfiú azon nézetében, hogy 
Magyarország, a népnevelés tekintetében, ha oly 
mértékben halad, mint az utóbbi hót óv alatt, ma-
holnap megközelitendi nyugot legműveltebb népeit. 

Ilonuan azonban ez örvendetes haladás? A fő 
lökést a vezérlő impulsust ki a l ta és ki adja az 
utóbbi évek alatt a hazai népnevelési ügynek ? Nem 
akarom kisebbíteni az egyes egyházak, eg)házme-
gyék, egyházkerületek érdemeit, az e téren kifejtett 
tevékenységét, áldozatkészségét: de mégis bátran 
állithatom, hogy ma már a vezérszerep, s az orosz-
lánrész e tekintetben az államé, a társadalomé s 
egyes p dgári hatóságoké, AZ egyes vallásfelekezetek, 
vagy esdi magunknál maradva, — a protestáns 
egyházak állítottak fel egyházmegyei kerületi iskolai 
bizottságokat, neveztek s neveznek ki egyes körlel-
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készeket, iskolafelügyelőket, engedtek alakulni néhol 
egyházmegyei tanitói köröket, értekezleteket, sőt né-
hol elég nagylelkűek már a tanitói testületeknek az 
egyházmegyei gyűléseken helyet s szavazati jogot 
engedni, itt és amott nem megvetendő buzgóságot 
fejtenek ki a tanitói állomások s a tanitói fizetések, 
nyugdijiutózetek szaporításában: de mutassanak fel 
a vallásfelekezetek csak egyetlen oly nagyobb sza-
bású intézkedést, mi által a népiskolai tanügynek 
epochális lendületet adtak volna, mi által a népis-
koláknak akár anyagi, akár szellemi, vagy erkölcsi 
felvirágzását lényegesen előmozdították volna. Reám 
legalább ezen második egyetemes tanitói gyűlés új-
ból azon benyomást tette, hogy ma már a népisko-
lai ügynek súlypontja a vallásfelekezetek korlátain 
kivül esik. Azaz ma már a polgárok többsége nem 
dogmatikai s vallásfelekezeti érdekből tekinti szük-
ségesnek a népiskolákat, hanem első sorban azért, 
merc érzi, hogy a modern államoknak, az egy szá-
zad óta európaszerte előtérbe nyomult alkotmányos 
szabadságnak, anyagi, szellemi, erkölcsi jólétnek, fel-
virágzásnak a népnevelés képezi egyik legerősebb ós 
nélkülözhetlen a lap já t ; következőleg érzi, s kell is 
hogy minél általánosabban, s minél erősebben érezze, 
miszerint a modern állami életnek ezen egyik felet-
tébb fontos tényezőjét, biztositékát: a nópneve-
lóst, s az erről való gondoskodást nem szabad ki 
zárólag a nemzet egyes töredékeire, az egyes val-
lásfelekezeteknek részben talán jóakaratú, de gyönge 
s az anyagi szegénység miatt tehetetlen, de részben 
talán nem is a legtisztább s legönzetlenebb karjaira 
bizni; hanem a polgárok összegének, az államnak 
kell erről gondoskodni, az összes polgárság érdeke-
inek megfelelőleg, ós egy egész ország anyagi ós 
erkölcsi erejéhez móltólag. 

Nálunk persze, kik mint állam, helyzetünknek 
nyomorultsága és körülményeinknek ádáz mostoha-
sága miatt nem csak az unalomig emlegetett kö-
zösügyeket illetőleg, de minden tekintetben kétfelé 
sántikálunk, kik a modern eszmék u j isteneinek is 
akarunk áldozni, de a régi intézmények bálványai 
előtt is szeretünk, vagy inkább kényszeríttetünk töm-
jénezni, kik egyfelől modern állam akarunk lenni, 
de másrészről az épen nem modern államok idejé-
ben keletkezett vallásfelekezeti kiváltságokat is fé-
lünk megsérteni, — nálunk mondom csak halvány 
vonásokkal vannak ugyan még ezen gondolatok a 
nemzet érzületébe felvésve, de a vonások kétségkí-

vül naponként erősbödnek, s erősbülésük felől egy-
egy ily esemény, miuő ezen második tanitói gyűlés 
volt, erős tanúságot szolgáltat. 

S még inkább ezen gyűlésnek egy speciális 
jelenete. Ott ült együtt másfél ezer tanitó, nem 
mondom, hogy mindnyájan a szine és java voltak a 
hazai tanítótestületnek, de mindenesetre olyan )k, kik 
a jobb részhez szátnikndók, mert hiszen már az 
hogy érdeklődnek a tanügy iránt, s ez érdekből ké-
szek fáradni, költekezni, kedvező bizonyítvány mel-
lettök ; és e másfél ezer tanitó, több felekezeti ké-
pezdei tanár, igazgató s más tanférfi között nem 
volt senki, ki a határozatok hozatalánál, a teendő 
intézkedések indítványozásánál, tárgyalásánál az egyes 
felekezeti érdekekre s intézményekre, előjogokra 
figyelemmel lett volna. Azaz volt mégis egy, ki 
ez érdemben szót emelt, de azt a gyűlés egyhangú-
lag elhallgattatta, a sajtó pedig egyhangúlag s még 
a mi, részben zsíros szájú sajtónkban is szokatlan 
kemény szavakkal lekorholta. Mit tanusit ez ? Azt, 
hogy azok, kik a népiskolai tanügyet magáért az 
ügyért, nem pedig más mellékes érdekből szolgálják, 
azok nagyrészt kezdenek süketek lenni a felekezeti 
féltékenység jajgatásai előtt, s nem akarják meg-
érteni, hogy az egyetemes műveltség folyamát miért 
volna szükséges az egy<s felekezetek által hajda-
nában készített védgátakkal, töltésekkel folyamá-
ban akadályozni, miért nem inkább azt egyesi-
tett erővel M egész haza földón szétárasztani. 
Tanúsítja továbbá azt, hogy habár a haditanács 
copfos tagjai célszerűnek látják és h.tározzák is a 
felekezeti sáncok között való maradás t : de a harcoló 
sereg s annak prakt :kus vezérei ma már üres rém-
képnek tekintik azt az ellenséget, mely ellen egykor 
azon sáncok hányattak, s nem lát semmi veszélyt 
abban, ha e sáncokból kilép, s a modern kor hadi 
tervei szerint működik. Vagy prózailag szólva: ma 
már a felekezeti tan'tó is bár felveszi a felekezet ál-
tal nyújtott fizetést, s külsőleg felekezeti jellegű ta-
nitó, de keblében érzi, hogy ő neki ne.n egy con-
fessiot, de egy nemzetet kell szolgálni, mert a nép 
műveltsége m i már nen csak egyik vagy másik 
felekezet, de az egósz nemzet látezlietésónek szem-
pontjából szükségei Tanúsítja végül azt, hogy mi-
dőn egy-két évvel ezelőtt lapunk, mint szintén a 
magyar prot. egyház vezórfórfiai közül többen a 
confessionalis jelleghez való makacs ragaszkodás el-
len küzdöttek: megértették a kor intő szavát, ós a 



községi iskolák melletti fellépésűkkel egy oly eszme 
mellett szállottak síkra, melyet, mint a szabad gon-
dolkodás szellemének szülöttét, épen az egyetemes 
prot. egyház tartozott volna felkarolni, s diadalra 
juthatásában a természetűknél fogva conservativ ele-
mek ellenében istápolni; s mely e zme ha győzel-
mében addig a meddig fel lett is tartóztatva — egy 
részben kétségkívül a prot. egyház ellenszegülése 
i'.iatt, de csakis ideiglenesen, s talán már a köze-
lebbi generatio mosol] ogni fogja a közelebb lefolyt s 
folyó korszellemellenes küzdelmeket. 

De hát a drága véren szerzett prot. autono:nia 
mit vétett? — hangzik a szokott refrain. Hát biz 
e felelt jó lesz azoknak egy kissé elmélkedni, kik 
nek kardjok a protestáns önkormányzati jog vMel-
mezésóre folytonosan kihúzva áll. Épen a közelebbi 
hónapokban s napokban sok olyasmi törtónt s tör-
ténik, melyek megérdemlik az elmélkedést. 

Az erdélyi szász atyafiaknak, s különösen papjaik-
nak tanáraiknak, tanitóiknak magyarellenes érzülete elég-
gé világosan nyilatkozott mostanában. S elgondolhatjuk, 
hogy a kik a sajtóban ugy nyilatkoznak, s ellenünk 
egész Európa előtt oly epós szenvedólyességgel fa-
kadnak ki, hogy azok az iskolában minő szellemet 
tanítanak, hogy az uj nemzedékkel miként igyekez-
nek az egész magyar fa j t megutáltatni, az egész ma-
gyar alkotmányt, törvényhozást meggyülöltetni. Majd 
nem régiben közölte e lap, a vizsgáló bizottság 
egyik tagjától, vagyis egészen hiteles egyéntől a 
n a g y r ő c e i gymnasium és tanítóképezde körül ta-
pasztalt dolgokat. Az ember alig hisz szemének, s 
majdnem kételkedik, hogy lehető e az, hogy a ma-
gyar felelős kormány kormányzata alatt álló terüle-
ten vannak intézetek, melyekben a legmagyarellene 
sebb szellemet hirdetik, melyekben a leendő népis-
kolai tanítóknak a legelső legfőbb tanulni valójuk a 
magyar nemzetnek s magyar nyelvnek megvetése. 
„Mosd ki a szádat — tanítják ott — ha kényte-
lenségből az utálatos magyar szót kell rajta ki-
eresztened." Há t még Turóc sz.-Mártonban milyen 
világ lehet? sejtheti a t, olvasó lapunk közelebbi 
számának egyik szomorúan érdekes tudósításából. 

És hát az efféléket egy önérzetes államnak s 
kormánynak el lehet tűrni? Hát mit tegyen? Znio-
váralján, mely az ő befolyása alatt áll, orvosolta a 
bajt azonnal, mihelyt tudomására ju to t t ; de már a 
protestáns tanintézeteknél legtöbbet a jó szerencsére 
kell bizui. P. o. N.-Rőcón, a kormány csak az á l -

tal boldogulhatott, minthogy esetleg azon egyházke-
rület kormányán magyarérzelinü férfiak állanak, ós 
igy vállvetve, nagy erőfeszítéssel segített is a ba-
jon; de már S^ebenben s Tur.-Sz.-Mártonban aligha. 
Amazokat az „Approbata," emezeket a békekötések 
s az 179%- ik i artikulus védelmezi. A világi kor-
mány úgyszólván még mit sem tett, ós immár — 
mint a közelebbi trencséni tudósítás mondja, — „ke-
servesen panaszkodnak a hithősök azon bajok ellen, 
melyek egyházunkat érik, s azon igazságtalanság el-
len, melylyel bennünket illetnek, az elnyomatást, 
mely egyenesen kiirtásunkra céloz, az a u t o n o m i a 
ily súlyos megsértését, melyet mint az egyháznak hű 
őrei meg nem engedhetnek, s a közeledő borzasztó 
veszélyt, melyet az eljárás magában rejt, mely nem 
egyéb az összes prot. iskolák ellen indított hadjá-
ratnál. Volt itt azután piszkolódás, volt ócsárlás, 
volt zaj ; s bizalmatlanságot szavaztak egy oly su-
perintendensnek, ki magát az állam eszközéré alja-
sitja, (vagyis annak, ki eléggé becsületes hazafi, s 
ezen hazaellenes panslav szellem terjedése elé gátat 
vetni igyekezik), s ki saját hitrokonait cserben hagyja 
ós elárulja. Sőt a dolog annyira ment, hogy ez el-
járást egyenesen titkos spanyol inquisitiónak nevez-
ték, eperjesi vórtörvényszóknek bólyegzók, s a nagy-
rőcei gymnasium vizsgáló bizottságának tagjait 
Torquemadával ós Caraffával azonosították." 

S ha szabad kérdenem azon t . férfiakat, kik a prot. 
autonomia mellett oly körömszakadtig harcoltak, s az 
állam csak kissé modern-szabadelvű intézkedései el-
lenében is részint a „Figyelmező" hasábjain, részint 
egyebütt majdnem azokkal a szavakkal jajveszé-
keltek, melyekkel most pansláv érzelmű atyánkfiai, 
— kérdem, mi tanácsot adnak a kormánynak, mit 
tegyen ez most T.-Sz. Mártonnal ? Az autonomicus 
egyházkerületi hatóság móg csak azt sem tart ja szük-
ségesnek, hogy a vizsgálat elrendeltessék, „miután 
oly concrét vád, mely a vizsgálatot indokolná, fenn 
nem forog." A világi hatóság az igaz, ren-
delhet el vizsgálatot, de ehhez azon esetben 
az egyházi hatóság is nevezend ki négy tagot, 
s kórdós: egyenlő szemüvegen keresztül nézik-ó 
majd a tényállást a kétféle küldöttek? Hiszen a n.-
rőceiek is tagadják, hogy ők bármiféle államellenes 
vétséget követtek volna el, hát ha majd a t.-sz.-
mártoniak is tagadjak, s ha majd ennek folytán a 
dunáninneni egyházkerület, mely a nagyrőczeiket is 
úgyszólván látatlanban ártatlanoknak tekinti, s kész 
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azon intézetet a vizsgálaton kiderített tények dacára 
felmentetni, sőt saját felügyelete alá venni, — {l 

sz. mártoniakat ártatlanoknak nyilvánítja, s tanári 
hivatalukban meghagyja. Ezen könnyen bekövetkez-
hető esetben már mit tehet s mit tegyen a kormány ? 
A tanárok, igazgatók választásának s elbocsáthatásá-
nak joga az 1 7 9 % - i k 26 ik törvénycikk szerint kizáró-
lag az autonómiával b ;ró protestáns egyházat illeti, 
ezen egyház egy némelyik hatósága pedig — saját 
tót szemüvegén keresztül nem látván semmi felség-
haza s nemzetellenes vétséget a vádolt tauá 
rok eljárásában, marad minden ugy, mint eddig, s 
Túróc-Sz.-Mártonban a nagy Slavia, Brassóban, Sze-
benben pedig a nagy Grermauia melletti lelkesedést 
oltják az i f jú nemzedékbe; amott tótul, emitt né-
met-szász nyelven szidják, pocskolják a fogékony keblű 
i f júság előtt a magyal* nemzetet (lásd Iiéthy Lajos-
nak a „Reform" aug. 2 5 — 2 7 . számaiban megjelent 
cikkeit a szászokról); s félni lehet, hogy maholoap 
a magyar nemzet legnagyobb ellenségeinek, s az or-
szág integritása ellen harcolóknak egy része a prot. 
autonomiai s a 26 ik articulus páncélaival felöved 
zetten fogják pokoli küzdelmeiket folytatni. *) 

Ezeknek futólagos felemlítése után talán ér t -
hetőnek találandják, hogy mi azokra a vérrel 
szerzett bécsi és linci békekötésekre s egyéb régi 
pergamenekre miért nem helyezünk annyi súlyt 
most, mint helyezénk egykor; vagyis hogy mi 
a mai modern állani és a protestáns egyház kö-
zötti viszonyt egészen másnak tekintjük, mint az 
absolut állam ós egyházuuk között fennállott vi-
szonyt ; és a mely fegyverek egykor a németesitő 
absolut hatalom ellenében igen jó szolgálatot lettek 
nem csak egyházunknak s vallásunknak, de egyszers-
mind a h a z a alkotmánynak s a magyar nemzeti-
ségnek i s : ugyanazok egy nemzeties szellemű alkot-
mányos kormány idején önnönmagunk me^sebesité-
sóre is használhatók. 

igen de hátha változik hazánk politikai hely-
zete, hátha a régi sö ét és gonosz napok ismét visz-
szatérnek? Az eshetőségek ellenében vajmi rövidiá-
tásu a legmélyebb emberi bölcseség i s ! Ettől óvjon 
ist*d, s hiszszük, hogy meg is fog óvni, de bármi 
következnék is, helyzetünk aligha lenne szomorúbb, 

*) A lefolyt egyetemes gyűlés örvendetesen megcáfolta a bal-
sejtelmeket legalább a pánszláv kérdésre nézve s ezzel fényesen 
bebizonyította, hogy az autonómiából felmerülhető veszedelmek ellen 
is csak az a Figyelmezőisták által perkorrescált convent az egyedüli 
óvszer. Szerk. 

mint volt III. Károly s Mária Terézia, de még 
csak I . Ferenc alatt is, dacára a békekötések s az 
autouourát biztosító artikulusnak. 

FARKAS JÓZSEF. 

ISKOLAÜGY. 
Mivel folytassuk a vallás erkölcsi oktatást a nép-

iskolában 1 

E lapok 32-dik számában arról irtam, mivel kez-
dendő a népiskolában a vallás- erkölcsi oktatás? a jelen 
sorokban igyekezem azt tárgyalui, mivel folytatandó ezen 
tanítás ? 

Általános a panasz, hogy a mai kor emberei kebe 
léből kihalt az őszinte szeretet és vonzalom a keresztyén-
ség és az iránt is, mi azzal belső összefüggésben áll. 
E szomorú tüneménynek az okát többnyire a jelen idő 
anyagias irányzatában keresik. Én pedig nem vélek csa-
latkozni, ha állítom, hogy a mai keresztyóutelenség oka 
legalább nagy részben azon körülményben található fel, 
miszerint a keresztyénség alapitójának lényege, szeretetre 
és tiszteletre méltó tökéletes emberi alakja vagy épen 
nem, vagy nem eléggé ismeretes a jelen emberei előtt. És 
méltán mondja a közmondás : ignoti nulla cupido. 

Feladatunk szerint csak a mivelődés első hajlókát, 
a népiskolát tekintjük és kérdezzük: hol nyílik itc al-
kalma a növendéknek megismerkedhetni Jézus történelmi 
személyével és t nával ? Sehol! Jézust itt a káté alap-
ján rendesen a későbbi dogmatizáló idők szempontjából, 
nicaeai és Athauáz-fále symbcluinai értelmében ismertetik, 
és pedig azon természetfeletti, csodás és legendaszerű 
alakban, melyet a gyermeki ész felfogni, a sziv szeretni, 
az akarat utánozni nem képes, és mely általában nem 
assimilálódik a tanuló beléletével. Ha az utóbbi kilép az 
iskolából, az ily vallástárgyat mint egészen idegenszeiüt 
eltaszítja magától, minek az a következménye, hogy az 
életben nélkülözvén a keresztyénség maradandó alapját, 
Jézus történelmi személyét és tanát, közőnbös mind az 
iránt, mi vallásunkkal összeköttetésben áll. 

E baj gyökeres legyőzése céljából kívánatos, hogy 
a népiskolák második folyamában, Jézus történelmi sze-
mélye és tana, azaz Jézus keresztyénsége oktattassék.,A 
forrásnál bizonyosan tisztább, frisebb és üdítőbb lesz a 
víz annál, mely sokféle, talán nem egészen tiszta csöve-
ken át vezettetett A népiskolában leginkább magát a 
coucret dolgot, nem pedig az arról, alkotott abstract fo-
galmakat tanítjuk. Ezen elvek s-zerint a vallástanitásnál 
nem fogom előadni a dogmaszerű tanokat, melyek mint kü-
lönféle emberi felfogások és fogalmak Jézusról és tanáról 
különösen a katéban föltalálhatók, hanem átmegyek a 
íorráshoz, magára a dologra, t. i. Jézus történelmi sze-
mélyéhezés tanához, a keresztyénség eredeti, életteljes és 
tiszta megjelenéséhez. Ennél paedagogikusabb és hálada-
tosabb vallás-erkölcsi tantárgy nincsen. Ez uton a gyer-
mek romlatlan szive elé állítom a legtisztább és leg töké-



letesebb Jézus-ember képét bölcsőjétől sírjáig. Gyermek-
sége és későbbi kora, tettei valamint szenvedései, istene 
iránti engedelmessége és bizodalma, általában életének 
minden történelmi mozzanata, oly könnyen felfogható, 
oly vonzó és elragadtató, hogy azt csak előkeli mutatni 
és minden gyermeki szívben önkényt ezen viszhang támad : 

ez igaz, szép és jó, ugy akarok én is lenni és élni. A tör. 
ténelmi Jézus soisához, beszédéhez és classikus hasonla-
taihoz fűzöm egyszersmind az ember és istenrőli tant, 
melyben természetesen megint cselekedete és jelleme 
képezi az éltető elemet.*) A haladó theoiogusok és pae-
dagogusok ezen vallás-erkölcsi tantárgy tekintetében egya-
ránt helyeslőleg nyilatkoznak.Mennyire alkalmas az általam 
jelzett vallás-erkölcsi tantárgy a népiskolai 2-dik tan-
folyam tanulói oktatására, azt Lűben ekképen fejezi ki.**) 
„Kenntniss und Vertsándniss der christlichen Lehre ist 
ein zweiter wichtiger Theil des Religionsunterrichtes, da 
ja jeder Christ wissen rnuss, wie er als solcher zu den-
keu und iu handeln hat. Aber diese Aufgabe ist leichter 
zu lösen, namentlich dann, wenn man sie direct in An-
griff nimmt und das Kind nicht nöthigt, erst das ganze 
Judenthum zu durchlaufen, dessen Bildungsgang mit allén 
darin vorkommenden Hemmnissen zu dem seinigun zu ma-
chen. Das Christenthum im engeren und besten Siune 
des Wortes ist ein Wissen, das jeder Verstándige sich in 
verháltnissmássig kurzer Zeit aneignen kanu. A b e r m a n 
m u s s v o n v o r n h e r e i n d a v o n a u s s e b e i d e n , 
w a s i m L a u f e d e r J a h r b u n d e r t e m i t i h m 
v e r b u n d e n w o r d e n i s t , o h n e i h m w i r k 1 i c h 
a n n z u g e h ö r e n , w ie z B. d e r g a u z e W u u d e r -
B a 11 a s t ." 

*) Lásd bővebben: Euisson, Das freie Chriisteíitbum 
Richter, Reform des Religionsunterrichtes 190. 

**J Der Religi usunterriebt in der Volkeschule nacli Forde-
ruűgen der Paedagogik und den fveieren protestantischen Anscbauun-
gen der Gegenwart 6. 

Ily vallás- erkölcsi oktatás előnye többféle. Jézus 
keresztyénsége előadásánál nem fogok soha ellentétbe 
jönui a paedagogia kívánalmaival. Csudákkal itt általában 
nem találkozom, Lecky *) elvét vallván: „Wir können 
summansch alle Wunder, Prophezeiungen, Engel- uűd 
Daemonengeschichten u. dgl. einfach als unmöglich und 
unvereinbar mit den bekannten und allgemeinen Gesetzen, 
die den Verlauf der Begebenheiten beherrschen, verwer-
fen." Épen ugy itt nincs alkalmunk a dogma előadására, 
mely érthétlen és felfoghatatlan a gyermek előtt. Más-
részről azonban Jézus történeti személye és tana oly tantárgy, 
mely a gyermek felfogási erejét tul nem haladván, annak 
épen megfelelő. Nem gondolható ép szellemű tanuló, ki 
nem volna képes magáévá tenni Jézus tiszta emberi életét, 
beszédét éi hasonlatait, melyek classicitása épen abban áll 
hogy dacára mély és szép értelműknek még is könnyen fel-
foghatók. És annak okáért, mivel a többször nevezett vallás-
erkölcsi tantárgy a gyermeki felfogásnak tökéletesen meg-
felelő, azért áldása is tartós és nem állván elvont dog-
mák gépszerű begyakorlásában, a tanulóra a legmélyebb 
és iegmarandandóbb befolyást gyakorolja. Értelme világos és 
érthető igazságokkal gazdagittatott, szive nemes érzelmek 
ápolójává vált és akarata a jó felé irányoztatott, ugy 
hogy ily módon az egész fiatal életet Jézusnak meguyer-
tük, kit többé el nem hágy, ki vezércsillaga minden vi-
szonyok között. És ha a fiatalból öreg ember is lesz, 
még érett vagy tudományos észszel is mindig tnaradand 
történelmi Jézusa a szeretet, tisztelet és imádás tárgya, 
mert az, a ki tiszta és tökéletes ember, az mint valódi 
eszménykép folyvást ösztöazi a sziveket követésre, kor-, 
miveltség- és égalj-különbség nélkül. 

A következő számok egyikében kimutataudoin mivel 
végzendő be a vallás-erkölcsi oktatás a népiskolában ? 

W e b e r S a m u . 

*) Gescliicbte der Aufklárung in Európa 132. 

J É Z U S K R I S Z T U S . 
Európa és Ázsia. 

Értekezés Kesah Tsander S'éntől. 
— Olvastatott 186G. máj. 5-én Calcuttában. — . 

(FolytatásJ 

Láttuk néhány élére állított példában az európaiak 
és bennszülöttek jelleméhez tapadó hibákat. Azonbau van 
bizonyos igazság e torzképekben s nézzük mennyiben. Sze-
rintem a benszülött felettébb szűkkeblű és önző. Nézetei, 
érzelmei és törekvései igen korlátoltak. Sok a benszülött-
ben a kizárólagosság; gondolatait, érzéseit kis körre szo-
rítja, melyen túlterjeszkedni nehezére esik. Élete csak 

önző célok körül forog, s haszonlesés tetteiuek titkos ru-
gója. Nem akarom tagadui, hogy a hamiseskü, hamisítás, 
hazugság és becstelenség megdöbbentő kiterjedésben ural-
kodnak Indiában, de nem hihetem, hogy ezek nemzeti 
jellemünk vonásai volnának : (Tetszés) mert a bennszü-
löttek közt meglepő és számos példái találhatók a becsüle-
tességnek, igazságosság és feddhetlenftégnek, melyeket senki 
kétségbe nem vonhat. Egy sajátszerű hajlamot felfedezni 
honfitársaim jellemében a hazugságra egyszerűen lehetet-
len. Mindaz, mit erre nézve megengedhetek az, hogy az 
önző célok kiméletlen hajhászása, mely mellett az isten-
ről megfeledkeznek s a lelkiösineret szavát nem hallják, 

^ onfitársaim közül sokat réá vesz, hogy az igazságot és 



becsületességet a bírvágy oltárára áldozatul vessék. Azt 
elismerem, hogy az önzés népemnek egyik jellemvonását 
s erre vezethetők vissza sok nemzeti hibáink. Azonban 
ezen önzést azon viszonyoknak kell beszámítani, a me-
lyekben élünk, miután elismert tény, hogy a nemzeti jel 
lem azon viszonyoktól feltételeztetik, melyeknek uralma 
és befolyása alatt áll. Mi egy leigázott nép vagyunk és 
voltunk évszázadokon át. Sokkal is tovább állottunk ide-
gen uralom alatt, hogysem oly valami iránt, mint a 
függetlenség, érzést táplálhatnánk sziveinkben. Társadalmi 
és vallási tekintetben kevéssé vagyunk jobbak, mint a 
rabszolgák. Gyermekségünktől fogva azon hitben neveltetünk, 
hogy csak oly mértékben vagyunkindok, mennyiben papjaink 
tekintélyének szolgai engedelmességgel adózunk s a legcse-

kélyebb engedetlenség egyenlőjelentésü nemzeti jellemünk 
megfelelő csorbulásával. Nem csak az élet fontosabb viszo-
nyaiban, hanem még a társadalmi s családi intézkedések 
lényegtelen részleteiben is — le egészen az evés és ivásig 
— egy merev és a vallás szentségébe öltözött hagyomány 
által vannak megkötve kezeink. Ha néha az egyes az 
erkölcsi függetlenség egy-egy szikráját érzi is magában, 
ismét ki oltja azt a környező gőzkör. Ily viszonyok 
igen természetes, hogy elfojtják a lélek minden magasabb 
rugóit és törekvéseit, s innét van, hogy jól lehet a ter-
mészettől nyert fogalmak ellenszegülnek s felvilágosult 
egyének szervezett egyletei gyakran ellenmondást emelnek, 
a népélet általános menete csak az örökölt hibákhoz való le-
alacsonyító és elférfiatlanitó alkalmazkodás holt egyfor-
maságát mutatja. Az utazás nem csak szokásainkkal el-
lenkezik, hanem még vallásunk által is tiltva van. A benszü-
lött ott él s teng kisded lakában, s nem tud semmit a 
világról hazájának határáin kivül. Miután hónát szereti, s 
mintegy a küszöbhöz van tapadva, fogalmaiban az embe-
rekről és tárgyakról szükségképen szűkkeblű s látköre 
korlátolt. Még honszeretetében és emberbaráti viseletében 
is igen gyakran előtűnik az önző szűkkeblűség egy-egy 
\onása. Az európainak ellenben tág s világölelő szive 
van. Ő hazájának nevezheti a világot, képes követni az 
emberszeretet távo15 szózatát, s megvinni részvétét minden 
embereknek, tekintet nélkül a kasztra, vallásra ós szinre. 
Élvezi és szereti a szabadságot, mely szive minden ne-
mesb rugóinak és érzelmeinek tág tért nyújt, s ösztönzi, 
hogy tetteiben állhatatosan és rettenthetlenül kövesse ki-
tűzött magas elveit, melyektől eltántorodni férfiatlannak 
és alávalónak tartja. (Halljuk ! Halljuk!). Nézzük a kép 
másik felét, s ugy találjuk, hogy a hindunak is vannak 
bizonyos előnyei, melyeket európai testvére nagyobbrészt 
nélkülöz. (Helyeslés), ő szereti a békét mindenek felett, 
s inkább eltűrné a sértést, elnyomatást, mintsem kölcsönös 
bántalmazások harcába elegyedjék. Több van benne a 
nőből, mint a férfiúból, gyönge szivü egész a nőiességig. 
Türelme s higgadt önuralma bámulásra méltó. Késedelmes 
a haragra, nehezen ingerelhető, s mindig aggódva törek-
szik azon, hogy a viszályt elkerülhesse s magát a zavaros 
viztől távol tarthassa. Legfőbb becsvágya, tiszta ós felleg-
telen ég alatt, — nem zavarva semmi ellenséges befo-

lyástól — haladhatni az élet csendes folyamán. (Tetszés) 
Békeszerető és engesztelékeny, s kész volna mindent koc-
káztatni azért, hogy azon irigylésreméltó szerencsét élvez-
hesse, miszerint a földön nincsen ellensége. E békeszeretet 
mindenesetre túlmegy néha a helyes mértéken; igy a 
bengáloknál igen gyakran láthatjuk a restségnek, bárgyu-
ságnak s minden tevékenység és vállalkozási szellem iránti 
ellenszenvnek alakjában nyilvánulni. Beszéljenek önök egy 
bengáliaihoz háborúról, s a hus remegni fog csontjain 
(Derültség), mig a mesterséget, mikép kelljen a veszély 
szinteréről egy ügyes visszavonulást elrendezni, ugylátszik 
igen jól tanulmányozta. (Derültség.) A dolgok létező rend-
iét felforgatva, minden társadalmi intézményt zavarba és 
rendetlenségbe jutva látni, reá nézve elviselhetlen; sokkal 
több szeretettel csüng ő az ősi nézeteken s kerül minden 
változtatást, mi békéjét zavarhatná s nélkülözést és kényel-
metlenséget szerezhetne neki. Önhitt biztosságban lakozik 
elődeinek roskadt hajlékában, s el nem hagyná még ha 
atomokra porlanék is az szét. Azonban bármily szánalomra 
méltó legyen is e tévelygés, én mégis azt hiszem, hogy 
az ind gyöngeszivüség egészséges erkölcsi elvektől emelve 
és szabályozva tiszteletreméltó erénynyé válhatna, s népünk 
jellemének fényt kölcsönözhetne. Másrészről az európai 
telve mozgékonysággal és tetterővel, gyűlöli a nyugalmas, 
egyhangú életet. Szeretni látszik az orkánt s a viharos 
tengert. Örül a veszélynek, mi elősegíti képessége teljesb 
kifejtését. Dicsőséget ós tiszteletet keres, még pedig le-
győzhetlen erejének szabad és teljes felhasználásával, és 
csak ellenségeinek vereségében talál kielégítést. Az euró-
painak természete valósággal nyers, zordon, vállalkozó 
és tüzes ; öröme és dicsősége a hatalom és a boszu. (He-
lyeslés.) Hányszor lesznek ily tulajdonok, minden törvé-
nyes korláton áttörve és minden magasabb rugókkal 
dacolva, borzalmas forrásai az átoknak! És oh, mi szo-
morú képekben nyilvánul ez Indiában! Sok európai ka-
landor jogosítva érzi magát ez országban minden szeren-
csétlen négert, kivel érintkezésbe jön, lábbal tiporhatni 
(Helyeslés). Ezt ő vitézségnek tartja, s dicsőséget keres 
benne. Azonban felejti, hogy a gyöngébbet lábbal tiporni 
nem vitézség, hanem alávaló gyávaság. (Zajos tetszés). 
Mily dicsőség van abban, egy szegény benszülöttet meg-
gyalázni és bántalmazni? Mi dicsőség van abban a ba-
romi harag órzékkábitó befolyása alatt egy sególytelen 
benszülöttet halálra korbácsolni és ostorozni ? Harcias 
vitézség ez, vagy keresztyén buzgalom? (Tetszés. Felki-
áltások . . . Egyik sem a kettő közül). Világos, hogy 
egyik sem a kettő közül. Ha az európainak szivén fek-
szik, hazájának s istenének tisztelete, ugy ezt a benn-
szülöttek iránti jobb s nagylelkübb bánásmódban kellene 
keresni. 

(Folytatása következik.) 



Régi dolgok újra előhozva. 
„Tu non videris perdidisse quod petia 
Te credo surripuisse quod pulchre negas." 

Phaedrus Fabul. X. 
(Folytatása.) 

A nyilt levél e l s ő ós h a r m a d i k pontjával 
röviden végezhetek; az előbbi azon nézeteket és kifogáso-
kat számlálván elő, melyeket Filó is föltétlenül oszt Tóth 
Mihály müvére nézve, az utóbbiban pedig ujabban kisze-
melt hibákat sorolván elő a kérdéses dolgozatból, e két 
pont ellen annyival kevósbbé lehet kifogásom, mert nem 
csak hogy helybenhagyja és megerősíti a munka felől 
tett ítéletemet, hanem még szépen „conferal" is maga 
részéről szerző egyházszerfcartástana értékének alább szállí-
tására. 

Kettőt azonban itt sem hallgathatok el. Óhajtottam 
volna, ha Filó a dolognak erősebb végét választja ; ha 
figyelme és tanulmánya a neki felülvizsgálat végett át-
adott műnél, annak igazán tudományos elvi része felé 
hajlik inkább; hanem azt mutatja ki, mennyit hibázik 
Tóth Mihály a bélyegilletékeknél adott utasításnál, mert 
hiszen ez, akár milyen szükséges irodai tudnivaló is, de 
elvégre még sem tudomány, a mihez Filó oly igen ért, 
amivel foglalkozni neki oly jól á l l ; hanem e helyett l i -
mutatja azon e l v e k e t , melyekben Tóth Mihály téveszt 
s melyeket az én bírálatom ki nem merít. Ezt én Filótól 
annyival is inkább elvártam volna, mert ő bírálatomnál 
azt is kifő, ásolja, hogy az terjedelmessége mellett sem 
kimerítő, s mert ő igy fejezvén ki magát „szükségesnek 
látom magam részéről l e g a l á b b következőket szó 
nélkül nem hagyni", a l e g a l á b b szó használata által 
kétségtelenül kifejezte, hogy t ö b b m á s hibákat is ta-
lált, de a melyeket szerző javára s az én terhemre s el-
marasztalhatásomra magánjegyzetben hagyott ; nem akar-
ván a kimerítő elősorolás által azon elvitázhatlan tényt 
constatálni, hogy Tóth Mihály müvében minden olvasója 
ujabb meg ujabb tévesztésekre fog lyukadni, s annak 
hibáit teljesen kimeríteni egyikünknek sem fog sikerülni. 
Én a bírálatokat eddig sem irtain conventióból, megbí-
zásból vagy mint szokás „felkérésre;" lelkiismeretet, ta-
nulmányt csináltam magamnak belőle s elmondhatom épen 
Filóval, hogy „nem csekély időmet vették igéuybe," s ez 
az oka, hogy nem is igen áraszthatom el ilyenekkel az 
úgynevezett „könyvismertetés!" rovatokat; de ha k i m e -
r í t é s dolgában, különösen azoktól, kik nekem e tekin-
tetben szemrehányást tesznek, jó példát fogok látni, Ígé-
rem, hogy jövőre én is nagyobb figyelemmel és kitartás-
sal írandók. 

Filó dolgozatának legélesebb, legérdekesebb s egy-
úttal legjelentékenyebb részét kétségen kivül annak n e -
g y e d i k pontja képezi. Legélesebb az, mert itt már 
egyenesen ellenem fordul; de legérdekesebb és legjelen-
tékenyebb is azért, mert ezzel özszefüggésben mondja el 
némely fontosabb líturgicai kérdések feletti nézetét s igy 
alkalmat szolgáltat nekünk is arra, hogy azok felett ma-
gunk részéről nyilatkozzunk. Mellőzve azért tárgyalási sor-

rendemben a m á s o d i k pontot, mint kevé^bbó közér-
dekűt és lényegest, p r i n c i p á l i s jelentőségénél fogva 
e negyedik ponthoz kívánok kimerítően szólani. 

Mindenekelőtt merész és indokolatlan vádnak tartja 
Filó azon ál.itásomat, mely szerint „a magyarországi 
protestáns istenitisztelet telve van elvtelenséggel, izetlen-
séggel; rend, összefüggés, egység, biztos megállapodás 
nélküli az." Ellenkezőleg, ő a külső különbségek mellett 
is, ugy hazánkban, mint másutt, a protestáns istenitiszte-
letnek benső egységét ós sajátképeni jellemét mindenütt 
felismerhetőnek találta s az általam felhozott elvtelencég-
ről annyival kevésbbé lehet szó, mert hiszen az isteni-
tisztelet szerintem is, az annak megfelelő valláserkölcsi 
elvek szerint alakul, ilyen kultuszt alkotó valláserkölcsi 
elveink pedig csak nekünk is vannak?! ! Egy biráiat ki-
mórt kerete, kivált ha — mint azzal én is voltam, — 
annak tengernyi hibákat kell registrálnia, nem engedi meg 
azt, hogy valaki az ilyen mélyreható kérdések boncolá-
sába bocsátkozzék, minden állítását, nézetét kimerítően 
indokolja. Az efóle tárgyalási mód, vagyis magának azon 
tudománynak feladata, melynek körébe a kérdéses tárgy 
vagy nézet tartozik, vagy pedig egy e célra szánt külön 
értekezésnek lehet fentartva. Most, hogy állitásom oly 
merésznek, indokolatlannak, a valóságtól elütőnek tünt 
fel, megkísértem a bebizonyítást. Előre kill bocsátanom, 
hogy nézetem szerint, az isteni tisztelet dolgában is igen 
sok függ az egyéni szükségtől és ízléstől. Lehetséges az, 
hogy valaki nem találja ízléstelennek azt, a mi engem 
épenséggel megbotránkoztat s teljesen kielégíttetik ott, 
hol részemről igen sok kívánni való marad fel; s mikor 
én a következőkbnn, az életből hozok fel bizonyító példá-
kat az istenitiszte'etre vonatkozólag s állitásom indckolása 
végett, nem azt írom le, hogy megy az istenitisztelet 
Nagy-Kőrösön Filó Lajos vezetése alatt, hanem milyen az 
a magyarországi protestánsok kőzött áltatában, a mely 
istenitiszteletről mondottam én a nem tetsző kedvezőtlen 
ítéletet s a mely istenitiszteletnek minősége felett épen 
orthodox felfogásból, kánonoknak kell határozuiok. 

Nos hát feltűnő, sőt nem igaz az, a mit állítottam, 
hogy istenitiszteletünk elvtelen, rend, összefüggés, egység, 
biztos megállapodás nólküli és ízléstelen? Nézzünk csak a 
dolognak köz 'lebbről szemébe s keressük hát azt a szi-
gorú elvhüséget, rendet, összefüggést, biztos megállapo-
dást vagy ízlést, mely isteni tiszteletünket jellemzik, mely-
lyel az azok szerint bír, kik azzal oly igen meg vannak 
elégedve! .— Gondolom, nem lesz Filónak kifogása azon 
elmélet ellen, hogy az isteni tiszteleti cselekmények nem , 
következhetnek csak ugy akárhogy egymás után, egymás 
mellé, egyik, ha tetszik, most előbb, majd később, 
az egyik itt, a másik ot t ; hanem az egymásutánra nézve 
valami elvnek kell irányadónak lennie; okának kell pél-
dául annak lenni, miért mondandó az urimádság az egy-
házi beszédet megelőző ima után, meg ismét az utó ima 
után stb. s általában csak tudnunk kell talán azt, hogy 
a mi magyarországi istenitiszteletünk, például egy vasár-



napi, ilyen meg ilyen elv után igazodik, a vallásos élet 
ilyen meg ilyen nyilatkozási törvénye szerint futja meg 
egész lefolyását? 

Ha mi az elvekkel oly igen tisztában vagyunk, a mi 
isteni tiszteletünk, az én vádam ellenére, nem elvtelen és 
biztos megállapodás nélküli: tisztelettel kérem Filót, vagy 
bárki mást, a ki tudja, mondja el azon elvet, mely a m i 
isteni tiszteleti egyes cselekményeink egymásutánját ve-
zérli; indokolja azt, miért van ez ugy és nem másképen 
beosztva ; mikor az egyik cselekményt itt és nem más 
helyen végezzük, a Tóth Mihály féle „belbuzgóság" kife-
jezését segítvén létrejönni, a vallásos élet miféle nyilat-
kozási törvényét engedjük érvényesülni, miért alkalmazko-
dunk ahhoz ? Vagy egy orvosnak elég annyit tudnia, hogy 
elvégre a vérkeringés meg van s egy liturgusnak annyit, 
hogy ezt már igy szokás tenni ! ? Tóth Mihály müvében 
(22. §) látom az isteni tisztelet rendjét, de e rend e l v é t 
sehol i Filó egyszerűen mondja, hogy van, de rá nem 
mutat s nem erösebb mint én, már csak azért sem, mert 
állitásomra egyszerű tagadással felel. 

M i t r o v i c s G y u l a . 
(Folyt, köv.) 

B E L F Ö L D . 

Az ev. bányakerületi superintendentia közgyűlése. 

Az ág. hitv. evangelikus bányakerületi superinten-
dentia aug. 29-kén tartotta meg R a d v á n s z k y 
Antal, kerületi főfelügyelő s S z e h e r é n y i Gusztáv 
superinteudens iker-elnöklete alatt évi közgyűlését. E köz-
gyűlés azért nevezetes, mert a szept. 2-kán ugyancsak 
Budapesten tartott egyetemes gyűléssel összefüggőleg 
tárgyalta a pánszláv gymuasiumok hirhedt ügyét. 

Ezen nagyfontosságú tárgy fölvétele előtt b. Prónay 
Gábor egyetemes felügyelő s Trefort közt váltott hivata-
los okiratok olvastattak fel, melyek az ügy megindítására 
vonatkoznak, azonban a nagyrőcei gymnasium irányában 
tett[vizsgálat/eredményéről semmi tudósítást sem tartalmaz-
nak. Az okiratok felolvasása után Radvánszky Antal elő-
készítvén a hangulatot annak kinyilatkoztatása által, hogy 
ő a kormány ezen eljárását teljesen helyesnek tartja, csak 
egynehány szavába került S z o n t á g h Pálnak köztet-
szést vívni ki azon indítványa számára, hogy az egyházi 
kerület a kormány és a tiszai superintendentia eljárását 
vegye tudomásul; a turóc-szent-mártoni intézetre nézve 
pedig oia hasson küldöttei által az egyetemes conventen, 
hogy a vizsgálat mielőbb megtörténjék. 

Azt hittük, hogy a vitát ezúttal befejezték; az 
elnök is már majdnem kimondotta az indítvány elfoga-
dását, midőn b. P o d m a n i c z k y Géza felállott s ki-
mondatni akarta, hogy az egyházkerület ugy Geduly, a 
dunáninneni superinteudens, mint az egyetemes felügyelő, 
Prónay eljárását roszalja, az utóbbiét azért, hogy ő Geduly 

vonakodása esetében vagy már azelőtt nem rendelt el 
egyenesen vizsgálatot s ez által az ügyet nagyon kés-
leltette. 

Utána H u n f a 1 v y Pál szólal fel. Ő ugyan nem 
akarja a megrovást kimondatni, azonban óhajtja, hogy 
ezen alkalmat megragadva nyilvánosan határozza meg azt 
az egyetemes gyűlés, hogy administrativ ós rendőrségi 
kérdésekben az elnök önmaga is tehet előnyomozásokat 
az autonomia megsértése nélkül, természetesen saját fe 
lelősségére. Hasonló nézetben van P u l s z k y Ferenc 
is, ki ezenkívül az okiratok teljes közlését ily fon-
tos ügynél mulhatatlauul " szükségesnek tartja s fel-
hívja az elnököt, miszerint az egyetemes felügyelőt ezen 
iratok beküldésére felkérje.' 

Th e b u s z János, zólyomi pap, ünnepélyesen tilta-
kozik azon vádak ellen, hogy a protestánsok s különösen a 
lutheránusok valamikor hazafiatlan irányt követtek volna, s 
indítványozza, miszerint az egyetemes közgyűlés a hazael-
lenes nemzetiségi mozgalmakit s általában ily áramla-
toknak az egyházi autonomia köpenye alatt ápolását 
kárhoztatja. Egyúttal tiltakozik az ellen, hogy az egyete-
mes gyűlés határozata el5tt kijött a kormány aug. 20-ki 
rendelete, mely a nagyrőcei gymnasiumot beszünteti s 
ezáltal az autonomiát veszélyesen megsérti. K e m é n y 
Mihály szintén felszólal a nemzetiségi irány ellen s nyíl-
tan kimondja, miszerint minden protestáns első köteles-
sége, hogy előbb hazafi legyen s csak azután felekezet 
ember. I v á n k a Imre határozottan tiltakozik Thébusz in-
dítványozott hazafias nyilatkozata ellen, miután ezzel mint-
egy védeni látszanak magokat a vád ellen. 

D o l e s c h a l l Sándor E. zólyomi esperes higgadt s 
ügyes beszédben, de merev autonomiai szempontból fejtegette 
azután, mily hibás volt a tiszai kerület eljárása, hogy a 
rőcei gymnasium ügyében hozott határozatokat az egye-
temes gyűlés elé nem terjesztették megerősítés végett s hogy 
a kormány, jóllehet ezen egyetemes gyűlés hatáskörét eléggé 
ismeri, az 1797a-ki „alaptörvény" határozott megsértésé-
vel a nagyrőcei gymnásiumot megszüntette s pedig egy 
pár nappal az egyetemes gyűlés tartása előtt. Ő ezen 
eljárást a jelen században hallatlannak tartja s igen ve-
szélyesnek a protestáns autonomiára nézve 

Doleschall ügyes beszédére, mely sok oldalról meg-
éljeneztetek, P u l s z k y Ágost szintén ügyesen felelt. 
Elmondta, hogy a kormánynak ezen fontos ügyben kér-
nie nem lehetett, miután ez iskola ellen oly súlyos vádak 
emeltettek, melyek az ifjúság megmételyezését kétségte-
lenné tették, de nem is kellett késnie, miután a nagyrő-
cei iskolát csak a tiszai egyházkerület tartotta fenn, az 
pedig a miskolci gyűlésen nyiltan kimondotta, hogy a 
nagyrőcei iskolát többé magáénak el nem ismeri, annak 
jogérvényes létét maga részéről megtagadja s mindennemű 
összekötést azzal megszakít, s igy ezen iskola a felekezeti 
iskolából tényleg magániskolává sülyedt, melylyel az 
állam teljes szabadsággal intézkedhetett. Ennélfogva ő 
Szontágh indítványait s Hunfalvy megjegyzését pártolja 
s óhajtja, hogy oly indítványok, melyekre nézve hivata-



los adatok nincsenek, itt 111 is tárgy altassanak. Végül 
Szontagh s Hunfalvy egyesitett indítványait a következő 
alakban terjeszti be: 

„Tekintve azt, hogy a vallás- és közoktatási minisz-
térium, midőn a nagyröcei és túróc.-szent-mártoni gymná-
siumok ellen felmerült vádak következtében ezeket vizs-
gálatnak kívánta alávettetni, törvényes felügyeleti jogát 
gyakorolta ; tekintve továbbá azt, hogy a nagyröcei 
gymnásium esetében a vizsgálat megtörtént ugyan, de a 
a th.-szt.-mártonira vonatkozólag még nem eszközöltetett: 
a bányakerületi superintendentia odautasitja küldötteit, 
hogy az egyetemes gyűlésen a nagyröcei gymnasium 
iránt történteket tudomásul véve, a th.-szt.-mártoní 
ügyében vizsgálati bizottság kiküldését szorgalmazzák, a 
nélkül azonban, hogy a vizsgálatnak ily uton foganato-
sítása által a bányák, superentendentia előzményt kívánna 
alkotni oly irányban, hogy a vizsgálatok eszközlése csu-
pán gyűlések részéről történhetik; minthogy azoknak el-
nöki uton megindítása az antonomicus egyház-alkotmány-
nyal teljesen összefér." 

Még néhányan szóltak ezen ügyben, azonban a 
közönség türelmetlen lett s végül Kadváuszky is a Puszky-
féle indítvány értelmében nyilatkozván, az egyszerű sza-
szavazat utján elfogadtatott s ezzel az ügy el lön döntve. 

A kerületi gyűlés második napján először is a ke-
rületi törvényszék tagjaira történt szavazás eredménye 
hirdettetett ki, melynek elnökóvó Szontagh Pál, alelnö-
kévé Görgey István, rendes biráivá dr. Szelónyi Károly, 

Eudnay József, Sárkány Sámuel, Székács József, Morav-
csik Mihály választattak ; ezeken kivül még 10 pótbiró, 

A kerületi selmeci lyceumról Breznyik János igaz-
gató ur tett részletes jelentést, melynek folytán e főisko-
lának az idén ismét 3000 forint szavaztatott meg gyá-
molitásul; a nős tanároknak a főtanoda pénztárából 150 
forint drágasági pótlék, 2 tanárnak pedig GO forint he-
lyett 100 frt szálláspénz. Ezenkívül igazgatónak egyhan-
gúlag a főtanoda éltető lelke, Breznyik János ur választatott 
meg ismét, ugy szinte a főiskolai tanács is újra alakíttatott-

A bánsági esperes ur igen kedvező jelentést tett a 
bánsági diaspora állapotáról, mely örvendetesen vétetett 
tudomásul. 

Már a tavalyi gyűlésen is felmerült az egyházke-
rületi adókulcs fölemelésének kérdése, szüksége, s már 
akkor az esperességek azon utasítást vették, hogy e jove-
delemszaporitás azon módosítását, hogy az eddig 100 
lélek után fizetett 42 kr. helyett 100 krajcár fizettessék, 
fogadják el. Az esperességek e kerületi gyűlésen nyilat-
koztak, még pedig az elfogadás mellett, azon kikötéssel 
azonban, hogy az e szerint begyülendő összegek egy ne-
gyed részét minden esperesség visszatartóztatja saját 
szükségei fedezésére; az adókulcs alkalmazása 1875. jul. 
l-jével lép életbe. 

Anyásitott uj gyülekezet ezúttal három terjesztette 
be megerősítés végett ujon kiállított hiványát, névszerint: 
Német-Pivnicza, Badin és Steierdorf-Anina. 

A gyűlés harmadik napjának legérdekesebb tárgyai 

közé a békési esperesség azoa indítványa tartozott, hogy 
a „Bányakerületi utasítások" első része, a nagyobb egy-
házakra való tekintettel módosíttassák: mi az esperessé-
gekhez küldetett le véleményadás végett. Ugyancsak a 
békési esperes ur jelentette azt is, hogy a szarvasi egy-
házban fenforgott zavarok kiegyenlítésére kiküldött egye-
temes bizottság, tisztében hiven, lelkiismeretesen és oly 
sikeresen járt el, hogy az egyház belbékéje s nyugalma 
teljesen visszatért, — mit a kerület a legőszintébb 
örömmel vett tudomásul, s csatlakozott az esperesség 
azon köszönet nyilvánításához, melylyel ez a megbízottak 
iránti háláját kifejezte. 

Az egyetemes közgyűlés jegyzőinek választási mód-
járól a kerület oda nyilatkozott, hogy az egyetemes jegy-
zőség, mint a gyűlés közege, maga az egyetemes közgyű-
lés által választassák, de általános szótöbbséggel. 

Ugyancsak az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasásánál, annak 5 pontja kapcsában hozott határo-
zata szerint a kerület odautasitá az egyetemes gyűlésre 
menő követeit, hogy az országgyűlés elé terjesztendő kér-
vény benyújtását, mely már-már elodázhatlanul szükséges, 
a leghathatósabban szorgalmazzák. 

Felmerült továbbá a theologiai akadémia kérdése. 
Erre nézve a bányakerület is azon szomorú tapasztalatot 
tette, hogy egy ilyen tanintézet egészen uj felállítása, a 
jelen körülmények között teljes lehetetlen. Csatlakozni kell 
tehát egy már álló és élő tanintézethez s az lesz az egye-
tem által pártolandó. A meglévő akadémiák közül e ke-
rület a pozsonyit tartja a legalkalmasabbnak, mint a mely 
már is szép alappal rendelkezik s egy viruló egyház keb-
lében van. Az előleges tájékozás megszerzése végett kül-
döttséget javasol Pozsonyba kiküldeni, melynek jebntése 
után tárgyalás végett az esperességekkel fog közöltetni. 

Igen élénk figyelmet gerjesztett továbbá az ó-pazuai 
és franzfeldi egyházak ügyében kiküldött bizottság jelen-
tése. Amannak tartalma ez: Az ó-pazuai lelkész 1873 
julius havában elhalván, az esperessóer a lelkész rendes 
és törvényszerinti választását elrendeló. A pazuai gyüle-
kezet azonban a régi hiványról mit sem akart tudni s 
egészen megcsonkított hiványra szeretett volna lelkes zt 
választani. E törvénytelenségbe az esperesség természe-
tesen nem egyezett, hanem a törvény határain belől 
megengedhető módosításokat ajánlott a gyülekezetnek, 
melyeknek azonban egyike sem lőn elfogadva. Midőn erre 
az egyházi fensőbbség mellőzésével az ó-pazuai egyház a 
maga szabadjából papválasztáshoz akart fogni, az espe-
resség e szándékolt törvénytelen eljárást, melyről magán-
úton értesült, a hatóság utján megakadályoztatta, s admi-
nistratort küldött ki az egyházba. Ezt viszont az egyház 
nem fogadta el, s illetlenül magától visszautasította. S 
midőn a jelzett tény bekövetkezése után az esp. elnökség 
az ottani világi hatósághoz fordult orvoslásért, ez a pá -
t e n s r e h iv á t k o z va, az esperesség akaratának érvé-
nyesítését a legkészebb előzékenységgel megajánlotta. Az 
esperesség azonban a kerületi gyűlés határozata nélkül a vég-
leges elintézést nem akarván elrendelni, a kerület a pazuai 
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gyülekezet eljárását határozottan roszalja, s kifejezi hogy 
a hiváoy megcsonkítását semmi módon meg nem engedi. 
Helyesli az esperesség ildomos és egyszersmind törvény-
szerű magatartását s elrendeli, hogy ha a hivek a ren-
des lelkész választásától még továbbra is vonakodnának, 
administrator küllessék az egyházba; de egyszersmind 
feliratot is határoz felterjeszteni a magas kultusminisz-
teriumhoz, kérve hogy a horvát minisztérium utján ke-
gyeskedjék tudtára adatni a polgárosított területen lévő 
hatóságoknak, hogy a Pátens évekkel ezelőtt hatályon 
kivül helyeztetvén, arra hivatkozás nem történhetik. 

Nem kevésbé érdekes s a legsürgősebb felszólam 
lásra okot szolgáltató volt a franzfeldi egyház ügye is. 
Ebben tudniilik, mint majdnem egészen tisztán evangyelmi 
hívekből álló gyülekezetben, magok a hivek emelték saját 
költségökön iskoláikat, bár a községi pénztárba beadott 
összegeken, magok fizették felekezeti iskoláik tanítóit, s 
általában egész iskolájuk minden ügye az ő ügyök volt. 
S mégis, midőn a kultuszminiszter ur ő nagyméltósága 
f. é. május 27-dikón 3763 sz. a. kelt azon rendelvénye, 
hogy a volt határőrvidéken lévő minden iskolák minden 
hozzájok tartozó vagyonnal együtt községieknek nyilvánít-
tassanak s mint ilyenek igtassanak be az alapkönyvbe : a 
franzfeldi evangy. egyház egyszerre csak arról értesül, hogy 
az ujfalusi szolgabíró nemcsak azt rendeli el a határvidéki 
tanfelügyelő Suttag ur megkeresése nyomán, hogy ezen 
iskola legfölebb f. é. augustus 15-dikéig az alapkönyvbe 
községi vagyonkép bevezettessék, hanem még azt is, hogy 
az eddigi tanítóknak felmondassék, s az uj pályázat ki-
írassák. A kerület megszomorodva értesült e megdöbbentő 
kettős jogsérelmet magában foglaló ügy felöl; s elhatá-
rozta, hogy a magas kultuszminiszter haladék nélkül ke-
restessék meg egy főiiratban, ezen rendeletének vissza-
vonására, s mind a tulajdonos egyház az egyedül őt illető 
birtokában, mind pedig az életfogytiglan megválasztott s 
a protestáns egyház autonómiájának védpaizsa alatt álló 
tanítók, állomásaikon háborítatlanul meghagyassanak. 

A kerületi kegyeletes intézetek ez idén egy egészen 
ujjal gyarapodtak, a mennyiben a kerületi özvegy-árva 
intézet, melyre eddigelé 103 tag jelentkezett, immár vég-
leg megalakult, s szerencsés lőn elnökévé főtiszt, dr. 
Szeberónyi Gusztáv superintendens urat, pénztárnokává 
pedig Breznyik János igazgató urat nyerni meg; oly ne-
vek, melyek magokban hordják a viselőikre bizott ügy 
felvirágoztatásának kezességét. Ugyancsak főtisztelendő 
superin' endens ur indítványozására, a kerületben már 
régebben megalakult pap-gyámolda címe és tere tágabbá 
tétetett, a mennyiben tudniillik ezen elébb csak papok 
gyámolitását célzó kegyeletes intézet pap-tanár-gyámoldává 
lőn s ereje szerint gyakorolható jótékonyságát ezentúl a 
gyámolitásra szorult tanárokra is kiterjeszti, mint a kik 
elaggásuk vagy elgyengülésük esetén, segédek által nem 
helyettesíthetők. Az idei kegyadomány már is a szeme-
világát vesztett Kövessy János selmeci tanárnak juttattatok. 
Legyen az intézkedésért a legmelegebb hála mondva a 
n^meslelkü indítványozónak. 

Végül még a ceglédi egyház föld-adója, a csom^di 
egyház folyamodványa, a dunántuli helvét hitvallású egy-
házkerület átirataira, a napidijak módosítására s a kerületi 
pénztár jövedelmei gyarapítását célzó indítványra hozattak 
határozatok. 

Az ág, evangélikusok egyetemes conventje. 

Az egyetemes convent ez évben a szokottnál ko-
rábban gyűlt össze a nagy rőcei és turóc-szent-mártoni 
gymnasiumok országos érdekű ügye miatt t. i. már f. hó 
2-án nyittatott meg Budapesten. Az egyházkerületek kül-
döttei majdnem teljes számban voltak együtt, kivü'ök 
még sokan gyűltek az ev. főiskola nagy termébe, ugy hogy 
már reggeli 10 órakor, midőn a megelőző isteni tisztele 
véget ért, a terem néhány pillanat alatt zsúfolva volt. 

Magában a gyülekezetben közéletünk számos ismert nevű 
egyénét láttuk; ott voltak b. Prónay Gábor és Dezső sRid-
vánszky A. felügyelők, Karsay, Geduly, Cékus és Szebe-
rényí superintendensek, Pulszky Eerenc és Ágost, Ivánka 
Imre és Zsigmond, Radó Kálmán, Bánó József, Szontagh 
Pál, Iványi K. országgy. képviselők; Hunfalvy Pál, Fa-
biny Th. ; a dunáninneni kerületből Pauliny Tóth V., 
Húrban és Hodzsa esperesek, Skultéty és Ormisz n.-rőcei 
tanárok, dr. Mudrony S. és Mihály, Daxner, Francisci, 
Nóvák árvái esperes, több t.-szt-mártoni tanár stb. 
A hallgatóság közt ott voltak Révész Bálint református 
superintendens, több debreceni polgárral, továbbá Zólyom 
vármegye kitűnő alispánja Grünwald ur. 

Báró Prónay Gábor egyetemes főfelügyelő tiz órakor 
nyitotta meg a gyűlést; örömmel üdvözlé a megjelenteket, 
és utalt azon kettős jelentőségre, melylyel e gyűlés bir, 
amennyiben nemcsak a magyarországi ágostai egyház évi 
összejövetelét ünnepli, hanem az egyetemes főfeliigyelőségi 
intézmény fennállásának századik évfordulóját is, 

A mult s/ázadban Magyarországon az evangélikus 
egyház szomorú időket élt, számos üldöztetésnek volt 
kitéve, ugy, hogy mind erősebbé vált azon meg-
győződés az egyház akkori vezérférfiaiban, hogy az 
önvédelem egyhangú, egyöntetű fellépést igényel. Az 
első lépés, mely ez irányban történt, az volt hogy 
az egyházban 1735-ben négy világi felügyelő válasz-
tatott. De az egyháznak számos sérelme volt; a szakadat-
lan repraesentantiók nem vezettek sikerhez, ugy hogy a 
vezérférfiak végül külföldi hatalmakat kértek fel közben-
járásra. Igy Prónay Gábor 1751-ban a pozsonyi ország-
gyűlés alatt Nagy Frigyes porosz királyt kérte föl közben-
járónak, ós ezért a királynő részéről meg is dorgáltatott. 
A balsiker nem csüggeszté el a vezérféifiakat: 1773 beu 
Prónay László elnöklete alatt tanácskozmány tartatott, 
melyben az határoztatott, hogy egyetemes gyűlés fog 
tartatni, hogy igy a sérelmek elleni felszólalás, mint az 
összes egyház nevében történő nyilatkozat, nagyobb nyo-
matékkal birjon. Báró Zay Péter elnöklete alatt 1773-bau 



az első egyetemes gyűlés meg is tartatott, s a következő 
évben ugyanez mint egyetemes főfelügyelő elnökölt a 
második egyetemes gyűlésen. Ekkor szerveztetett is az 
egyházi kormányzat, az esperességek és kerületek élére 
világi felügyelők is állíttattak, az Önkormányzati rendszer 
fejlesztése végett 1791-ben sept. és oct. hónapokban egye-
temes zsinat is tartatott, de annak szervezete, a sokszoros 
fölszólalások dacára sem nyerte el a felsőbb jóváhagyást. 

1817. aug. 26-án az egyetemes kormányzat hatá-
rozatából evangélikusok a reformátusokkal egyetemben 
megünnepelték a reformatio háromszázados jubileumát, 
mely nagy hatással volt a reformatio szellemének fölélesz-
tésére. Hasonlókép az egyetemes főfelügyelőség buzgalmának 
sikerült 1828-ban megszüntetni azt a tilalmat, hogy 
protestáns ifjaknak nem szabad tanulmányaikat külföldön 
végezniök. V„ Ferdinánd alatt ismét az egyetemes kor-
mányzat volt az, mely a protestánsok sérelmeit hangoztatta ; 
1849 után ez intézkedett, hogy az önkormányzat meg no 
semmisitt^ssék egészen ; 1861-ben az ideiglenesen elnökölt 
pesti esperesség helyett, ismét az egyetemes főfelügye-
lőség vette át az egyetemes önkormányzatot. Az egye-
temes főfelügyelőség mindenkor oda iparkodott hatni, 
hogy a felekezeti tanügy felvirágozzék, a valódi művelt-
ség, a szellemi haladás javára; állandó egyetemes tanügyi 
bizottság létesült, mely üdvös hatást gyakorolt a felekezeti 
tanügyre. Ily tények után szóló ezen intézményt az ösz-
szes hivők kegyeletébe, hű pártfogása és szeretetébe 
ajánlja. 

Majd azon reformátusok felé fordult, kik a debre-
ceniek részéről mint vendégek eljöttek a conventre; 
szóló örömmel üdvözli a református atyafiak ez érdeklő-
dését és megjelenésüket a két egyházat összekötő atyafiúi 
érzelmek örvendetes biztositéka gyanánt tekinti. (A gyü-
lekezet e passust állva hallgatta végig és zajos óljenek-
kel fogadta.) Ezután áttért azon működésre, melyet az egye-
temes főfelügyelőség a lefolyt évben kifejtett, ós első 
sorban az iskolaügyet emlitó fel. Tudatja a conventtel 
Zólyommegyének a nagyrőcei és turóc-szent-mártoni gym-
nasiumok ellen felhozott ama súlyos vádját, hogy azok-
ban hazaellenes szellem létezik és terjesztetik a tanitók 
által. A miniszter közvetlenül a superintendentiákhoz 
fordult a nevezett intézetek elleni vizsgálat megejtése 
végett, de ez intézkedést közölte az egyetemes főfelügye-
lőséggel is, mely az ügyet a superiuteudentiák kiváló 
figyelmébe ajánlotta. A nagyrőcei gymnásium ellen a 
vizsgálat meg is tartatott ellenben a duuáninneni supe-
rintendentia a miniszter kivánatát a turóc-sz.-mártoni 
gymnasium ügyében nem tartotta teljesíthetőnek. A mi-
niszter ez ügyben újra leirt, minek folytán a supsrin-
tendentia részéről ujabb felterjesztés történt, hogy félre-
értés forog fenn és azon biztosítás adatott, hogy az ügy 
az egyetemes gyűlés elé fog terjesztetni. A miniszter 
erre azt válaszolta, hogy az ügy mielőbb terjesztessék 
az egyetemes gyűlés elé: ezért is hivatott ez a szokott-
nál korábban össze. A nagyrőcei gymnasium ügyét az 
elnökség — a történtek után — béfejezettnek tekinti és 

tudomásvétel végett terjeszti elő. A t.-szent-mártoni gym-
nasiumra nézve is azon helyzetben van az egyetemes 
gyűlés, hogy most már véleményt nyilváníthat. 

A második iskolai ügy a középtanodai törvényja-
vaslat, mely a főfelügyelőségnek is megküldetett. Mi-
után akkoriban ez ügyet mindenfelől sürgették, febr. 
16-án tanári értekezlet hivatott egybe, mely készített is 
emlékiratot. Yégül még a többi folyó ügyekről tesz je-
lentést és a nagyrőcei és t.-sz.-mártoni gymnasiumok 
ügyét a napirend első tárgyának jelöli ki. 

Mindenekelőtt felolvastattak az erre vonatkozó mi-
niszteri leiratok, köztük azon leirat is, mélyben a 
közoktatási minisztérium értesiti Gömörmegyét a nagy-
rőcei gymnasium megszüntetéséről és elrendeli a te-
endő intézkedéseket. E szerint a gymnasium pártfo-
gósága, mint testület megszűnik és elveszti azt a 
jogát, hogy ezentúl mint testület tauácskozhassék. Az 
alapítók felszólittatuak, hogy záros határidő alatt nyi-
latkozzanak alapitványaik hovaforditására nézve; azon 
alapítók, kik alapit ványaikat egy Nagy-Récén felál-
lítandó gymnasiumra akarják fordíttatni, forduljanak a 
minisztériumhoz; a gymnasium fennmaradó pénzbirtoka 
egyelőre gyümölcsözően helyeztessék el. 

Ezután felolvastatnak a tiszamellóki superinten-
dentia miskolci közgyűlésének jegyzőkönyvéből azok a pon-
tok, melyek a nagyrőcei gymnasiumra vonatkoznak; e 
jegyzőkönyv azon helyénél melyben a vizsgálatibizottság 
jelentése vanreproducálva, többszörös tüntetésre adott alkal-
mat ; midőn utalás törtónt Daxner és Francisci 1849. évi 
hazaellenes működésére, a kisebbség részéről z?jos éljen-
zések hangzottak fel ; viszont a nagy többség a megbot-
ránkozás legélesebb kifejezéseivel fogadta a vizsgálat is-
mert eredményeit, melyek után a nagyrőcei gymnasium 
pártfogóságának felebbezvónye olvastatott fel. 

A pánszláv pártfogóság azt fejtegeti, hogy a Cókus 
által elrendelt vizsgálatot rendszeres üldöztetés előzte 
meg és a vizsgálat nem is a valódi tényállás felderí-
tését , hanem más célt tartott szem előtt. A párt-
fogóság panaszkodik, hogy ügy a zólyomi alispán, 
mint a superintendentia részéről mindig üldöztetett és a 
vizsgálat „igen szigorú" volt, sokszor mitsem jelentő kö-
rülményeken alapult, a patronatusnak nem adtak elég al-
kalmat, hogy magát védelmezhesse. A vádak megcáfolására 
azután a párfogóság „csak néhány esetet" kiván felhozni. 
Fel is hoz három vádat, nevezetesen tanárok ellen föl-
emlitetteket, és azt feleli azokra, hogy a vádak nem iga-
zak, mert az illetők ki sem hallgattattak. A pártfogóság 
azon nézetet fejezi ki, hogy a nagyrőcei gymnasiumot 
csak azért üldözik, mert a tannyelv benne tót és a szel-
lem evangelikus ki jelenti egyszersmind azt is, hogy a 
vizsgálati jegyzőkönyet a jegyző hamisítva terjesztó elő, 
és hogy a tiszamelléki superintendentia nem állította fel 
a nagyrőcei gymnasiumot, hanem csak elismerte, mikor 
már jog szerint fennállott; — a superinten dentia hatá-
rozata tehát törvényellenes és igazságtalan. Végül apár t -
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fogóság arra kéri az egyetemes gyűlést, hogy a tiszamel-
léki kerület sérelmes határozatát semmisítse meg, a 
vizsgálatot más kerületekből való férfiakra bízza, a főgymna-
siumot pedig csatolja a dunáninneni superintendentiához. 

E fennhéjázó nyilatkozatra először is R a d v á n s z k y 
Antal, mint Zólyommegye főispánja felelt meg, va-
lótlannak állítván a pártfogóság azon vádját, mint ha 
a n.-rőcei gymnasiumot egyedül csak Grünwald alispán 
üldözné,mert Zólyommegye bizottsága egyhangúlag hozta meg 
ismeretes határozatát ; — a pánszláv törekvések üldözésé-
nek „vád"-ját azonban maga is elvállalja és kijelenti, 
bogy a pánszláv törekvések veszedelmes volta ügyében ö 
már számos ízben szólalt fel a minisztériumnál; (zajos 
éljenzés!) felszólalt annak idején a zólyomi gymnasium 
ellen is, és most ott már csakugyan magyar szellem ural-
kodik. Zólyom megye felszólalása nem volt alaptalan, mert 
a n.-rőcei intézetben uralkodó szellem elég világosan nyil-
vánult az eredményekbeu és a törvényhatóság, melynek a 
rend ós csend fentartása egyik főkötelessége, csak köte-
lességét teljesítette, midőn az eredmények láttára a kor-
mányt figyelmeztette; mert ha az nem államellenes, mit 
a vizsgálat kiderített, akkor szóló épen nem tudja, hogy 
mi az államellenes. 

K r a m a r c s i k Károly, rozsnyói tanár a pártfogó-
sággal szemben megjegyzi, hogy a vizsgálati jegyzőkönyv 
hitelesítésénél az érdekeltek is jelen voltak, és nem szólaltak 
fel, igy tehát azon vád, hogy a jegyzőkönyv hamisítva van 
alaptalan. 

C ó k u s István superintendens nem akar az ügyérdemébe 
bocsátkozni, és éppen ezért csak azon vád ellen védi magát, 
hogy az autonomiát nem tartotta eléggé szem előtt- Az isko-
laügy tudvalevőleg a suptrintendentia hatáskörébe tartozik ; 
az elnökség tehát a kormány sürgető felszólítása folytán az 
ügyet nem halaszthatta, és azért az illetékes gömöri esperes 
ség által azonnal elrendeltette a vizsgálatot, hogy az ügy 
mint megérett dolog jusson a kerületi gyűléseié. A vizsgáló 
bizottságban köztiszteletü férfiak voltak, mint Szentiványi 
Miklós, Latinák Rudolf, Szontagh Pál, kik mint az espe-
resség volt világi felügyelői ismerhették a helyzetet. A 
pártfogóság védelme nem ignoráltatott, mert felolvasta-
tott a vizsgáló bizottságban; a vizsgálati jelentés mégis 
küldetett minden esperessógnek ós a pártfogóságnak, ugy 
hogy az nem volt kényszerítve „néhány esetre" szorít-
kozni, mert ismerte az egész vádat; a vizsgálati iromá-
nyokat azonban nagy terjedelmük miatt nem lehetett szét-
küldeni. Miután tehát a nagy-rőcei gymnasiumnak, me-
lyet ugy Nagy-Rőce városa, mint a gömöri esperesség is 
elitéltek, nincs alapja — a kerületi gytilés megvonta tőle 
pártfogását, kéri tehát az egyetemes gyűlést, tekintse az 
ügyet bevégzett ténynek. (Zajos éljenzés.) 

H o z n é k Nátháu gömöri esperes óvást emel a 
patronatus azon nyilatkozata ellen, hogy a n. rőcei gym-
nasiumot csak azért üldözik, mert tót intézet. Szóló ki-
jelenti, hogy az intézet, mig hazaelleues szelleme köztudo-
másra nem jutott, magyarok által is pártoltatott, majd 
meleg hangon szólal fel a magyarok és tócok közti baráti 

viszony mellett és a tiszai kerület határozatát tudomásul 
kivánja vétetni. (Élénk éljenzés.) 

Dr. M u d r o n y Mihály pozsonyi ügyvéd a felleb-
bezvény és a vizsgálati jelentés mellékleteit is fel kivánja 
olvastatni; ez rövid vita után elvettetett, mire szóló a 
dolog érdeméhez beszél. Szerinte a vizsgálatra nem volt 
ok, mert csak az volt a vád, hogy a gymnásiumban pán-
szláv és hazaellenes szellem uralkodik: ha pánszláv volt,, 
akkor eo ipso hazaellenes (általánAs helyeslés), hanem a 
„hazaellenes" szó oly vád, melyet nem lehet meg-
határozni, ez felfogás dolga; némelyek szerint a magya-
rosítás hazafias, mások szerint hazaellenes dolog. Ha 
a hazaellenessóg vádja bebizonyulna, akkor a taná-
rokat be kellene csukni. De a vád nem bizonyul be. 
És itt szóló a törtónt eljárás formai részét bírálgatja; 
incorrectnek találja a vizsgálat megindítását, a vizsgálatot 
magát ós a minisztérium azon eljárását, hogy nem várta 
be az egyetemes gyűlés nyilatkozatát. Végül határozati 
javaslatot terjeszt elő oly értelemben, hogy a tiszai ke-
rületnek a nagyrőcei gymnásium ügyében hozott határo-
zata semmisittessék meg; a gymnázium ellen a gömöri 
esperesség rendeljen el ujabb vizsgálatot ; az országgyű-
lés kéressék meg, hogy a közoktatási minisztert, követett 
eljárása miatt vonja felelősségre, király ő felségéhez pe-
dig felterjesztés intéztessék azon kórelemmel, hogy a 
nagyrőcei gymnasium ügyében hozott legmagasabb elha-
tározását függeszsze föl addig, mig az illető egyházi 
közeg által elrendelendő vizsgálat be nem fejeztetik. 

G e d u l y superintendens a t.-szt mártoni gymna-
sium ügyét előbb kivánja tárgyaltatni ; ez azonban nem 
fogadtatott el. 

D o h n á n y i trencsényi ügyvéd azon néz »tben van, 
hogy a vizsgálatnak csak negatív eredménye volt, mert a 
vádlottak nem hallgattattak ki, a patrcnatus nem védel-
mezhette magát stb. Elfogadja Mudrony javaslatának két 
első pontját, de a másik kettőt nem pártolja, mert „nem 
akarja a kedélyeket még inkább elkeseríteni", azok helyett 
„közvetítő javaslatot" terjeszt elő, mely szerint az egye-
temes gyűlés sajnálattal vegye tudomásul a miniszter 
eljárását, ő felségét pedig arra kérje, hogy a n.-rőcei 
gymnasiumot illető elhatározását vonja vissza. 

Utána H u r b á n esperes kezdett beszélni ; a „Cirkevni 
Listy" hírhedt szerkesztőjét pártfelei tüntető zajjal fogad-
ták ; tótul kezdett beszélni; a többség részéről nagy zaj 
támadt e miatt, melynek az elnök azon felszólalása ve-
tett végett, hogy kiki beszélhet saját anyanyelvén. í íur-
bán ezután erőteljes hangon, szenvedélylyel, izgatottan 
adta elő betanult beszédét; több izbeu a fogalmazvány-
ból nézte, hogy mi következik. Tót uyelven előadta, hogy 
ért ugyan magyarul, de beszólni nem tud; azután ki-
fejté, hogy itt ismét a lutheránus egyház oly üldözése fo-
rog szóban, mint pl. 1674-ben ; szóló igen szenvedélyesen 
szól a lutheránusok üldöztetéséről ós ezzel főleg Rad-
vánszkyt vádolja, ki ellen felhozza, hogy a tótokat min-
dig üldözi; Cékust azzal támadja meg, hogy ez eldobta 
az autonomiát és védi az Antichristust; szóló utal azon 



időkre, mikor a tótok és magyarok együtt küzdöttek a 
szabadságért, és kérdi, hogy a tótok ós magyarok most 
miért ne élhetnének barátságban ; végül pedig uira pa-
naszkodik a tótok üldöztetéséről és azért elfogadja Mud-
rony javaslatát egesz terjedelmében. 

R a d v á n s z k y Antal tiltakozik Húrban insinuatiói 
ellen és kijelenti, hogy barátja a tótoknak; a dolog érde-
mére áttérve kijelenti, hogy a vitát nem akarja hosszura 
nyújtani, hanem egyszerűen előadja a bányakerület ismert 
határozatát. 

C ó k u s István: Hurbán ur azzal vádolt, hogy 
eldobtam az autonomiát; tudom, hogy a magyar kor-
mánynak főfelügyeleti joga van; midőn a vizsgálatot 
végrehajtattam, a kormány felügyeleti jogának hódoltam; 
tagadom, hogy mint superintendens nem teljesítettem 
volna kötelességemet, midőn a hazaellenesség vádjára 
vizsgálatot rendeltem el, mert a protestáns szabadságot 
a magyar haza adta nekünk (viharos, szűnni nem akaró 
éljenzés és taps), tagadom, hogy keresztyénellenes néze-
teim volnának ; tagadom, hogy nem teljesíteném hivatá. 
sómat, midőn nem engedek oly fiakat nevelni a magyar 
hazának, kik azt meggyilkolják. (Hosszan tartó taps és 
éljenzés.) 

H u r b á n személyes kérdésben kér szót; hosszas 
szabódás után engedett a többségnek és meglehetős ma-
gyarsággal magyar nyelven mondta el, hogy az igazi 
keresztyén nem veszi védelme alá azt, ki eltagadja Jézus 
isteni voltát ós feltámadását; — Cékus pedig egy ilyen 
embert vett egykor védelme alá. 

S z o n t á g h Bertalan gömöri esperességi felügyelő 
visszautasítja a kisebbség fenyegető magaviseletét, és élénk 
tetszéssel fogadott indokolás után a tiszai kerület hatá-
rozatának tudomásul vétele mellett nyilatkozik. 

M i 1 e c János zsolnai ügyvéd hosszadalmas fej-
tegetését nagy türelmetlenséggel fogadták ; ő azt fejti ki, 
hogy azon vád, mintha a nagyrőcei gymnasium pártfogá-
sában compromittált férfiak volnának, nem igaz, mert 
olyanok is vaunak, kik nincsenek compromittálva ; sze-
rinte azon vád miatt, hogy egy intézetben pánszláv szellem 
uralkodik, még nem lehet vizsgálatot indítani. 

N ó v á k Sámuel alsó-kubini pap és árvái esperes 
folyékony magyar beszédben kijelenti, hogy — nem tud ma-
gyarul és tótul fog beszélni; hoszszas szabódás utáu azonban 
magyar nyelven fejti ki, hogy a tótok uem táplálnak hazael-
lenes iutentiókat; nem pánszlávok, mert szegények, és nincs 
megettük Bismark vagy 500,000 szurony; elfogadja 
Mudrony határozati javaslatát. — H o d z s a András tu-
róci espeies (tót nyelven) kifejti, hogyuem pánszláv és 
hogy legjobb lesz az 1848 —49-iki eseményeket elfeledni. 

K r a m a ; c s i k a tiszai kerület határozatát tudomá-
sul kívánja vétetni és arra utal, hogy még Nagy-Rőce 
városa és a gömöri esperesség is, melyeknek kebelében a 
n.-rőcei gymnasium létezik, elítélték ez intézetet. 

I v á n k a Imre a vita bezárását indítványozza, mi-

után a superintendentiák többsége már döntő határozatot 
hozott és így a vitának nincs célja. 

R a d ó Kálmán constatálja, hogy a magyar protes-
tánsok nagy többsége elitéli azon nézeteket, melyeket a 
kisebbség kifejtett; Ivánka Imre indítványát pártolja 

Cs e c s e t k a Sámuel pozsonyi tanár kifejti, hogy a 
nagyrőcei tanoda soha sem volt autonom iskola. A kisebbség 
most gyakran idézgeti az 1791 :26 . t.-cikket, de volt 
idő, mikor azt nem akarta elismerni, az absolutismus 
idejében nem igen idézgette; (élénk derültség és helyeslés 
a na:yrőcei gymnasium patronatusa alapította a n.-rőcei 
gymnasiumot, holott az evangelikus egyház a patronatusi 
intézményt nem ismeri; a patronatus nem törvényes tes-
tület; a patronatus alapszabályait senki sem ismeri : szóló a 
tiszai kerület határozatát tudomásul kívánja vétetni. Élénk 
(helyeslés.) — F a b i n y i Teofil hozzájárul előtte szóló 
nézetéhez; szerinte a baj ott rejlik, hogy a kerület elismert 
oly intézetet, mely nem tartozik az egyházi hatáság alá; 
annak idején ez indokolt lehetett de most nem az. 

B á n ó Miklós visszautasítja a kisebbség szónokai-
nak azon állítását, hogy ők a tótság nevében szólanak ; 
mint tisztán tótajku vidék képviselője, kijelenti, hogy a 
tót nemzet nem osztja a conventi kisebbség nézeteit és 
szellemét. Erélyes felszó lalása a többséget zajos tet-
szésre ragadta, a kisebbségben élénk mozgást és nyugta-
lanságot idézett elő. 

Végül S z o n t a g h Pál jelenté ki, hogy Ivánka in-
dítványát nem fogadhatja el, mert ez a kisebbség érde-
keit mozdítaná elő és arra adna annak alkalmat, hogy a 
szláv sajtóban zajt csapjon és az elnyomott szólásszabad-
ság martyriurnával övezze magát körül. (Helyeslés.) 

Ezzel az ülés 1j23 órakor véget ért, a vita más nap 
foly tattatott. 

Addig is mig a jövő számban a nagyérdekü 
gyűlés folyamatának részletesebb leírását befejezhet-
nők, sietünk tudatni olvasóinkkal, hogy mind a 
nagyrőcei mind a t.-sz.-mártoni gymnasiumók ügyé-
ben a sept. 3 iki ülésben határozatok hozattak. 
Az elsőre nézve kimondatott, hogy „a tiszai kerü-
letnek a nagyrőcei gymnasium ügyében hozott ha-
tározatát fentartandónak elismervén, helyeslőleg tu-
domásul veszi" ; a másikra nézve pedig az lett a 
határozat, hogy „az egyetemes gyűlés szükségesnek 
véli a t.-sz.-mártoni gymnasium ellen vizsgáló 
bizottságot kiküldeni, nemcsak a m. minisztérium 
leirata folytán, hanem a protestáns autonomia érde-
kében is ." — A vizsgáló bizottság t a g j a i : D e-
s e w f f y O t t o , mint világi, S á r k á n y J á n o s mint 
egyházi elnök, J a n k ó D á n i e l , P é c h y T a m á s , 
P r o c o p i u s P á l és Z e l e n k a P á l . 



Külföldi egyház és iskola. 

— Olaszország. E g y e v a u g . t e m p l o m s z e n -
t e l é s Florencben egy régi kath. templom-épület a „sza-
bad olasz társaság" által megvétetett, és teljesen átala-
kítva az evangeliom prédikálására megnyittatott. A tá-
gas és szép épület, mely mindazt magán viseli, mi a 
régi római cultusra emlékeztet, megnyitásakor teljesen meg-
telt hallgatókkal. A megnyitó beszédet Gavazzi A. tartotta 
Ján. 4, 24. felett: „Az i s t e n l é l e k , és a k i k ő t 
i m á d j á k , s z ü k s é g , h o g y l é l e k b e n ós i g a z -
s á g b a n i m á d j á k . " 

— Franciaország. U j r e f . t e m p l o m s z e n -
t e l é s volt a mult hónapban Yincennes ben, melynek 
építési költségéhez egy bizonyos Maracci asszony, ki már 
eddig is igen sok jelét adta jótékonyságának, csak maga 
15,000 frankot adott. — R e f . c a n d i d a t u s o k m i n t 
t u d o r-j el ö 1 t e k. A genevai theol. facultáson 1873-ban 
21 ref. francia nyert baccalaureus-i grádust. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Ceglédről ismét igen örvendetes híreket kap-

tunk. Török József ev. lelkész ur tudatja velünk, hogy 
kicsiny, 700 lélekből álló egyháza 4 hónap alatt százakat 
költött és még folytonosan költ a templom, iskola, pap- és 
taiiitó-lakások kitatarozására. Az aug- 19-éu tartott e. 
gyűlésen kilátásba helyeztetett, hogy a 70 növendék számára 
fönnállott két iskola mellé még egy harmadikat is állíta-
nak. Ez iskolákba ezideig nem szerint elkülönítve jártak 
a gyermekek, ugy hogy fiu és leány-taüitónak külön-külön 
4, vagy ha a törvénynek meg akart felelni, 6 osztályt 
kellett tanítania. Ezentúl, az uj iskolai évtől kezdve nem-
re vegyesen, hanem osztályok szerint elkülönítve fognak 
tanulni olyformán, hogy egyik tauitó az alsó 3, másik a 
fölső 3 tanfolyamot fogja vezetni. Ekkép nemcsak a taní-
tókon könnyitenek, hanem a kellő Eredményt is inkább 
biztosítják. Nem hagyható még említés nélkül a f. é. apr 
28-kán meghalt Kolofont Jáuos egyháztag nemes tette. 
Kevéssel halála előtt neje s gyermekei előtt tett végren-
delete szerint vagyonából ezek 500 ftot adjanak az ev. 
egyháznak egy harangra. Épen ily melegen érez egyháza 
iránt a boldogúltnak neje, Vosgyár Erzsébet asszony is 
ki midőn a hagyomány átadása csak később következnék, 
fölajánlotta hogy előbb is, mihelyest az egyház elkészít-
tette a harangot, magánpénztárából kifizeti a hagyományt. 
Isten áldja meg életükben és halálukban az ilyen nemes 
lelkeket! 

* Ugocsamegyei Forgolányban a derék ref. lelkész 
buzdítására műkedvelői előadást rendeztek, mely az ottani 
iskola javára 50 ftot meghaladó jövedelmet hozott. 

* A nyiregyliázi ev. gymnasiumban megürült ter-
mészettudományi tanszékre mint a „Szabolcs" irja, m. 
hó 14-én Leffler Sámuel ottani segédlelkész, a classica-
philologiaira és magyar nyelvre Glauf János superinten-
dens-káplán Rozsnyóról, a class.-phil.-ra a német-nyelv-
vel Chotvács Ágost tanárjelölt választattak meg ideiglenes 

minőségben egy évre. Továbbá Leffler S. volt segédlel-
kész helyére a külföldi akadémiákról nem rég hazatért 
Zvarinyi Pál rendes s.-lelkészül; Baczkó Lajos és Gdovín 
Endre ideigl. tanítók pedig rendes tanítókul választat-
tak meg. 

* Muhi Sámuel volt derék tenkei ref. lelkész és 
nagyszalontai e. m. főjegyzőnek tiszttársai sirkövet emeltek, 
melynek leleplezési ünnepélyét aug. 26-án tartották meg. 
Tenkei pappá M é s z á r o s G y u l a debreceni s.- lelkész 
választatott meg 98 szavazattal 47 szavazat ellenében. 

Tolnamegyei Kölesden, hol a tolnai ref. e. m . 
sept. l-jén tartotta ez évi második közgyűlését, — a köz-
ségi jegyző kezdeményezése folytán t a k a r é k m a g t á r 
alakult. Nagy dicséretére szolgál az ottani két prot egyház-
nak, hogy ez üdvös egyesületet előmozdította azáltal, hogy 
részvényessé lett. Az ilyen biztos tőke elhelyezés szegény 
egyházakat is minden nagyobb terheltetós nélkül jómódba 
helyezhet. 

* A zágrábi országgyűlésen ötödnapja kezdték 
meg az uj népiskolai törvényjavaslat tárgyalását. Jurko-
vics titkár, mint a kormány képviselője, védte a községi 
iskola-rendszert, mig Yucsetic kanonok hevesen kikelt el-
lene, mondván, hogy e törvényjavaslat bizalmatlansági 
szavazat a horvát kath. papság ellen, mely annyit tett, 
áldozott a nemzetért. Sept. l-jén Kukuljevics a javaslat 
mellett, Lehpammerlelkész 3 órai beszédben ellene nyi-
latkozott s a szigorúan hitfelekezeti iskolák megtartását 
követelte. 

* A Magyar Állani adieu Zsigát! mond Bodnár 
Zsigmond áldozár és pesti egyet. m. tanárnak, ki m. hó 
25-én levélben jelenté ki a prímásnak, hogy a r. kath 
egyházból kilép. 

* Felső-Szabolcsban egy idő óta nagy a mozgalom 
a ref. papi körökben az egyház ügye érdekében. Vállvetve, 
egyesült erővel buzgólkodnak épp ugy az egyház, mint 
a maguk ügyében. Nyíregyház vidékén ref. papi kör van 
alakulóban, melynek végleges szervezkedése f. hó 9-én 
d. e. 11 órakor lesz a nyíregyházi ref. iskolában. Az ügy 
ugy látszik jó kezekben van, amennyiben az egylet korel-
nöke Litkei Péter bulyi lelkész. 

* A szendröládi ref. egyházat (f.-borsodi e. m.) 
nagy szerencsétlenség érte. A ref. templom tornyostul 
együtt elhamvadt, és be is égett. Oly nagy volt a vesze-
delem, hogy egy szemtanú állításaként, a láng az égő 
házakról a töltésen hömpölygött végig, a Bódva ócska 
hídját egészen elhamvasztá, s az újban is tetemes kárt 
tett, és nemcsak a házak három-negyed részét pusztította 
el a roppant széltől élesztett lángelem, hanem az őletne-
müeket is. 

* Csaholczon (szatmári e.-m.) aug. 12-én 32 ház 
égett le. A tüz d. u. két órakor kezdődött s a nagy 
szélben gyorsan terjedt. Alig néhány perc alatt a falu 
negyedrésze lángban állott. A leégett házakon kívül a 
tűz martáléka lett a szép ref. templom tornyával együtt, 
melyben egy baraug is elolvadt, a másik szerencsére 
leesett sigy épen maradt. Az egyház épületei, paplak, is-
kola mind elhamvadtak, s az egyház ládája minden jegyző-
s anyakönyveivel együtt porrá égett. 

* A Szabolcsin, és Hajdúk. Közi. értesülése sze-
rint a nyíregyházai ág. ev. egyház felügyelője Nikelszky 
Mátyás hivataláról végkép lemondott. Az egyházi ügyek 
bizonyosan meg fogják érezni a lelkiismeretesós buzgó 
egyházi tisztviselő távozását. 



* Öcsödön aug. 19-én tétetett le örök nyugalomra 
M é s z á r o s I s t v á n , 30 éven át buz^ó lelkésztanitó. 
Gyászbeszédet Oláh Autal öcsödi ref. lelkész tartott fö-
lötte, Salya Sándor énekvezér ur pedig rögtönözve ren-
dezett karéneket. Béke reá! 

* Nyilvános nyugta A kunágotai ref. egyház 
részére a tatai ref. egyházmegyéből 178 frt 35 kr. és a 
geleji ref. egyházból 14 ft. összesen 192 ft 35 kr. segély 
összeget melyet t. Bodnár Endre kunágotai ref. lelkész 
úrhoz, f. évi aug. 15-én kelt levele kapcsában küldeni 
méltóztatott, hogy nevezett tiszteletes ur az egész össze-
get, f. évi aug. 24. hozzám eljuttatta, s hogy a 192 ft. 35 
kr. általam a helybeli takarékpénztárba letétetett, a 
midőn e felől a szerkesztő urat értesitni, illetőleg nyug-
tatni szerencsém van : egyszersmind kedves kötelessége-

mül ismerem szerkesztő urnák a szent ü^y körüli műkö-
déséért, legszivélyesb köszönetemet nyilvánitani. Őszinte 
tisztelettel H a j na 1 Á b e l , esperes, 

* Helyre igazitás. A prot. egyh. isk. lap 35-dik 
számában a vezércikk 1-ső hasábja alulról 2-dik sorában 
„más" helyett „mai" olvasandó, továbbá dunántuli ág. ev. 
kerület gyűléséről szóló tudósításban az 1119 dik lapon 
nyomtatási hiba miatt támadt „erdőkulcs tervjavaslata" 
helyett, „ a d ó k u l c s t e r v - j a v a s l a t a értendő.. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Lapunk annyira túl van halmozva, hogy képtelenek 

vagyunk a beérkező cikkeket rögtön adni ; kérjük az il-
letők szives várakozását. 

c§ 
CALDERONI és T Á R S Á N Á L Budapesten, miatyánk-utea kapható: 

Szemléleti gyűjtemény, a méter-rendszer megismertetésére, 
Ismertetve VAJDAFY E R N Ő , a budapesti VII . kerületbeli polgári leányiskola igazgatója által. 

A j l e z e n g y i ' i j t é m é n y : 

1. Egy méterrúdból háromféle móteri és egy bécsi 
hüvelyk beosztással. 

2. Egy fából készült szétszedhető decimeter kockából. 
3. Egy üres bádogból készült kocka decimeterből. 
4. Egy bádog liter edényből, melyen egyszersmind az 

itce összehasonlítása is szemlélhető. 
5. Egy bádog dociliterből. 
6. Egy bádog centiliterből 
7. Egy kocka alakú bádog milliliterből. 

8. Egy sárgaréz gramm súlyból. 
9. Egy sárgaréz dekagrammból. 

10. Egy vas hektogrammból. 
11. Egy vas kilogrammból. 
12. Egy Vajdafy Ernő ig izgató által szerkesztett ma-

gyarázó szövegből. 

i r a csomagolással együtt 4 frt 50 kr. Egyes 
magyarázó szövegnek ára 10 kr. 1 - 2 

Az aszódi ágost. hitv. evang. algymnasiumban üresedésbe jött s a jövő isk. óv első havában 
betöltendő egy tanári állomás, melyre ezennel pályázat hirdettetik. 

Fizetés: 600 f r t . készpénz, lakás és két öl fa 
A pályázni akarók, kiktől megkívántaik, hogy okleveles gymn. tanárok s a magyar nyelvbon 

tökéletesen jártasak legyenek, — felszerelt folyamodványaikat legkésőbb f. évi szeptember 12-ig az 
aszódi ágost, hitv. evang. lelkészi hivatalhoz küldjék. 

Aszódon, augusztus hó 19-én 1 8 7 4 . C s e i i ^ c y G u s z t á v , 
3—3 isk. bizottmányi jegyző. 

néhai Grlosius-Artner Karolina asszonynak alapitványából kiosztandó lelkészi vagy tanári nyugdíjra. 
Néhai Glosius-Artner Karolina asszony alapitványából egy 100 ftos és egy 80 ftos évi nyugdij 

szolgálatképtelenné vált és mostoha anyagi körülmények közt levő, ág hitv. ev. lelkésznek vagy gymnasiumi és 
felsőbb intézeti tanárnak lévén kiosztandó, felhivatnak az ezen nyugdijakra pályázni kivánók, miszerint minősítésüket 
igazoló bizonyítványokkal támogatott, és az illető lelkész által is ellenjegyzett folyamodásaikat f. é. september 30-ig 
az alólirott bizottmányi elnökséghez beküldjék. 

Kelt Budapesten, 1874. augusztus 11-én 
A Glosius-Artner Karolina-féle alapitványt kezelő bizottmány nevében : 

F a b i n y T e o f i i 
2—3 biz. elnök. 



ágost. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli liittanulónak és tanárjelöltnek raló ösz-
töndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. h. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré 
teszi, hogy a fennirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi vagy pedig gymnásiumi tanár-
pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenként 70 egyesületi tallérból ezüstben álló ösztöndijt fog a jövő 
1874/75. tanévre kiosztani. 

Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők:" 

A z elnyerhetés feltételei: 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor máris két évi folyamot jól végzett légyen valamely magyarhoni 

protestáns theologiai intézetben. 
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi 

vagy külföldi magasabb intézetben, a maga választott szakában, jó sikerrel tanult legyen. 
3. Azonkívül mindenik folyamodó, a választott pálya különbsége nélkül, legyen : 
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja ós beszélje, mely körülmény hiteles külön 

bizonyítvány által igazolandó be; 
c) legyen feddhetetlen erkölcsi jellemű, ós jeles szorgalmú. 
Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyetemeken levő mindazon lelkészi vagy tanári jelöltek, kik már 

egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndijakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva lévő feltételek teljesítése mellett 
1874 september 30-dikáig alólirott elnökségnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon, külegyetemeken tanuló vagy oda móg csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett minőségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndijat a 
jövő 1874'75. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fenu megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására, akár eredetiben 
akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai — ha van, candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítvá-
nyokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó, sajátkezüleg irt és aláirt, lakhelyükkel és 
az utolsó postaállomással jegyzett kérvényeiket, f. 1874. september 30-dikáig való záridő előtt, (melynél később 

.beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek), bérmentve és lepecsételve alólirott elnökséghez küldjék be. 
A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak 

második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Prequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 70 darab ezüst egyesületi 
tallérról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, mi 
végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndijat már egy évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek tapasztaltatott; ha továbbá már az első évben a philosophiát, 
beleértve a philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja; 
végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve a 
pesti ágost. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt dij mellett egy évig segéd-
tanári hivatalt viselend. 

Kelt Budapesten, 1874. augusztus 11-dikén. 
2 - 3 Fábiny Teofil, 

Az ösztöndijosztó bizottság elnöke (Budapest, V, főút 3. szám) 

3 P - á 1 y é t z a t . 

A békés-csabai nőképző társulat által Békés-Csabán felállított valláskülönbség nélküli polgári 
leányiskolában egy tanítói állomás az 1 8 7 4 dik óv september 27-ikéig betöltetik. 

Javadalom: 900 f t . fizetés, 3 0 0 fr t lakbér. Ha a megválasztandó az iskola igazgatásával is megbi-
zatik, javadalma lesz: 1 2 0 0 f t . fizetés és szabad Lkás. 

A pályázó okmányilag mutassa k i : életkorát, végzett tanpályájat, a magyar ós német nyelvben 
való jártasságát, tanképességét, eddigi alkalmazását. 

A folyamodványok az 1874 - ikév september 18-ikáig alólirotthoz beküldendők. 
2 - 3 B.-Csaba august. 29 . 1874 . Kemény M U l á l y , 

a nőképzőtársulat iskolaszékének elnöke. 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutach Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



PROTESTAUS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések díja 

IC i a d ó - h i v a t a l : 
Mária utca tO-dik sz., első emelet. 

Helyben házhozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

t : 
Pár szó „a magyar protestantísmus 

jövője" felett. 
E lapok két utóbbi számában Kiss János ur 

161 s tőlem egy-egy cikk jelent meg, melyek egé-
szen esetleg — mert cikkem Kiss J . ur cikkének 
megjelenése előtt már a szerkesztőséghez beküldetett, 
— egy s u g j anazon téren mozognak, vagy legalább 
egymáshoz igen közeleső themákkal foglalkoznak, 
habár egészen különböző szempontból indulnak ki, s 
egymással merőben ellentétes pontnál végződnek. 
Kiss J . ur oda akarván lelkesítő szavaival hatni, 
bogy egyházunknak minden rendű tanintézetei ez-
utánra is bármi áron fentartassanak, ha csak a pro-
testantísmus „eddig viruló életfájának gyökerére" 
nem akarja a fejszét vettetni; mig ellenben szerin-
tem abban semmi különös veszély nem rejlik, hogy 
az ujabb kor törekvése s hova tovább erősbödő szel-
leme oda irányul, miszerint az álllam területén levő 
tanintézetek nagy része minél inkább az államható-
ság befolyása alá kerüljenek. 

A mennyiben Kiss J . ur cikke e lap szelle-
mével, törekvésével nincs öszhangzatban, annyiban a 
szerkesztőség a maga észrevételeit előre bocsátott 
soraiban megtette. Minthogy azonban ezen cikknek 
pár passusa épen azon nézetek mellett látszik bi-
zonyítani, melyeket én közelebbi soraimban nyilvání-
tottam, ezért pár szóval legyen szabad a cikkre visz-
szatórnem. 

„A protestantismusnak missiója van, mint volt 
és van a keresztyén vallásnak. A protestantísmus mis-
sióját a magyar protestántismusnak is meg kell ér-
ten i , " mondja Kiss J . ur , és mi készséggel 

aláírjuk, nem csak, de egy kissé elmélkedünk mi is 
felette. Mit látunk a keresztyénség történelmében? 
Hátha az analógia villágosságot deritend a fennforgó 
kérdésre. A keresztyénség felfogván, avagy önkény-
telenül érezvén, hogy neki nem az a hivatása, hogy 
egy a világtól külön zárt asketikus felekezetet, vagy 
pedig meddő elméletet tenyésztő kis csoportot ké-
pezzen, minők Toltak az essenusok, therapeuták, 
vagy az ujplatonikusok, hanem hivatása az, hogy 
az egész emberiségbe, közelebb a görög-római mű-
veltségű pogányságba u j lelket leheljen, u j életet te-
remtsen, a romlásnak indult államot, társadalmat 
u j jáa lkossa: határozott ellentétbe jöt t az első három 
század folyama alatt a pogány állammal s társada-
lommal; mely ellentót következtében gazdagon kiju-
tott Krisztus híveinek a vértanúi korona, de a nél-
kül, hogy ezek ezen súlyos koronák terhe alatt ösz-
szerogytak, a reájok áradt üldözések előtt magokat 
megadták volna. A kivégzett apostolok nyomaiban 
ujabb hirdetői léptek az evangeliomnak; a bebörtön-
zött papok, püspökök helyébe másokat választottak, 
az elfoglalt s lerombolt keresztyén imaházak helyett 
ujakat építettek; ha vérpadra hurcolták az apát, 
jelentkezett önkényt a hóhérok előtt a fiu is, a vő-
legényt elkísérte a vérpadra menyasszonya is. I r t -
hatták, mészárolhatták a keresztyónsóget, de hitétől, 
elveitől el nem tántoríthatták. 

És im háromszáz év múlva az a keresztyénség, 
mely ily makacs passiv ellentállást fejtett ki, mely 
az egész római pogány állammal ily erős harcban 
á l lo t t : testvérileg nyúj t ja ennek bókejobbját, a chris-
tianismus ós caesarismus a győzelmet jósló signum 
alatt összeölelkeznek, ós egy jó ezer éven keresztül 
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összeölelkezetten munkálnak a keresztyénség: terjesz 
tósén, a keresztyén műveltség-, művészet, tudomány 
kifejlesztésén. Hogy e fordulat honnan volt, tudjuk. 
Az állam, s főként ennek fejei a császárok meghó-
doltak legalább félig-meddig az u j eszmék előtt, a 
nap-isten képe mellé fölvették Krisztus kópót is, a 
pogány isteneket ha nem hagyták is el egészen, de 
legalább keresztyénhősök, vértanuk nevei alatt tisz 
telték. Im e félig-meddig- való befogadása az állam 
által az u j eszméknek elég volt arra, hogy az előbb 
még vórig üldözött keresztyénség keztt fogjon, kibé-
küljön üldözőjével, jól sejtvén a keresztyénség, hogy 
a benne rejlő áldásos erőt, az emberiséget boldogí-
tandó örök eszméket elméletileg talán magára ha-
gyottan is, de gyakorlatilag, s valóban áldást árasz-
tólag csak az állammal s társadalommal kezet fogva 
fejtheti ki. 

A tovább történteket tudjuk. Alig egy-két szá 
Zdd multán az egész civilizált világot magában fog-
laló római állam keresztyénné leve ; majd u j népek 
a jövő történelmének uj tényezői jönnek, ós azon 
szoros viszonynál fogva, melyben az egyház és ál-
lam egymással voltak, ezpk is rövid időn a ke-
resztyónségnek megnyeretnek, ós ma már több mint 
ezer éve, mióta a világtörténelem fonalszálai közé a 
keresztyénség elválaszthatlanul be van szövődve, mi 
óta a keresztyénség ereje s jellege a történelemben 
szerepet játszó népek életében többé kevésbé felis-
merhető. Igaz, hogy más szempontból tekintve meg-
volt ezen szövetkezésnek káros következménye is, 
sok tisztátalan e'em beszivárogván ennek folytán 
Krisztus vallásába; de ez aligha volt elkerülhető, 
ezer példával igazolván a történelem, hogy nagy 
tömegeknél a legnemesb eszme is kezdetben sok-
salakkal vegyest, sőt néha valódi torzalakban nyer 
érvényesülést, s évtizedek, néha századok kellen k, 
mig a nép annak tisztább felfogására képesittetik. 
Igy kétségkívül a keresztyénség eltorzulásának kez-
detét a keresztyén Caesárok korára tes?szük; de más-
részről nagy kérdés, hogy ezek nélkül nyerhetett 
volua-é oly nagymérvű világtörténelmi jelentőséget; 
lcga'ább a történelemből ugy látjuk, hogy a római 
birodalmon kivül levő, s az illető államoktól mngát 
elszigetelt keresztyénség mélyebb nyomok hátraha-
gyása nélkül enyó.^zett vagy csenevészett el. 

Ezen röviden érintett vonásaiban a keresztyén-
ség történelmének, részemről eléggé találó analó-
giát látok a protestantismus s különösebben a ha2ai 

protestantismus múltjára és jövőjére nézve. H a -
zánkban a protestantismus és az államkormány 
között (Erdélyt peisze nem számítva) elvi éles el-
lentét állott fenn negyedfél századon keresztül, 
mely ellentót sok keserű gyümölcsöt termett az 
államnak is, de még iukább nekünk protestánsok-
nak, s a többek között megtermelte keblünkben az 
államkormány, mint elvi ellent égünk iránti bizal-
matlanság, g j ana todás gyümölcseit. Ezen gyümöl-
csök nyomják még most is gyomrunkat, s ezeknek 
keserű utóizét' 1 nem tudunk s nem akarunk sza-
badulni. Ezek t-szik azt, hogy nem akarjuk belátni, 
mi-zerint a mai parlamentaris alkotmányos állam 
elvei, törekvései homlokegyenest ellenkezők azon ál-
laméival, mely ellenében mi háromszáz éven át vé-
dekeztünk, s hogy az államkormány szellemét ille-
tőleg sokkal nagyobb fordulat történt ma, mint N. 
Konstantin s az első ker. Caesárok idejében. 

S ha már a protestantizmus, s in specie a 
hazti, ki akarja a benne rej o elveit a szabadságnak, 
haladásnaks az egyetemes műveltségnek fejteni, a z é 
célszerűbb, ha magát ezután is az állam ellenében 
körülsáncolt állásában, mint<gy status in statu 
igyekszik fentartaui, v gy pedig ha követve az ős 
keresztyénségnek a történelem által is igazolt pél-
dáját , kezet fog a protestántismus elveit annyira-
mennyiie magáéivá tet t állammal, és ennek segit 
sége mellett, s egymást kölcsönösen támogatva tö-
rekesznek minélinlább megvalósítani az emberiséget 
boldogító azon örök eszméket, melyelmek a 16 ik 
században a vallási reformátorok, 1789 és 1848 -
ban pedig a politikai reformerek szegődtek aposto-
laivá? Szerintem célszerűbb az utóbbi, s ha a ma-
gyar protestántismus a maga m'ssjóját meg akarja 
érteni, akkor nagyon is érdekében áll s kötelessége 
az alkotmányos államkormánynyal — legyen az 
jobb- vagy baloldali, az itt nem jő tekintetbe, — 
kezet fogni, s ezt minden szabadelvű törekvéseiben, 
s minden oly intézkedéseiben, melyeknek gyökér-
szálai a protestántismusra visszavihetők, teljes ereje 
szerint támogatni, móg ha a miatt kénytelen lenne 
is az ősi sáncokat odahagyni. Támogatni kell, mert 
a protestantizmusban rejlő örök s egyetemes érvé-
nyű elveknek nem az a rendeltetésűk, hogy egy 
duzzógó felekezet szűk körébe zártan ápoltassanak, 
hanem azoknak hivatások, hogy egy egészen u j vi-
lágot teremtsenek, hogy az eddigelé őket ápolt pro-
testántismusból — mint anyai móhböl —• kilépve, 



áthassák, megszenteljék az egész életet, államot, 
társadalmat. Következőleg a midőn az állami élet 
oly irányt vesz hogy e célra közremunkálni akar, 
akkor a testvérjobbot nem szabad a régi bántal-
mak miatt eredt boszuból visszautasítanunk, sőt azt 
meg kell két kézzel is ragadnunk. De támogatnia 
kell azért U, mert a mi modern államunk nagyon 
emlékeztet bennünket a Konstantin korabeli keresz-
tyén ségére a római államnak. Keresztyénies volt a 
látszat, az volt a bevallott uralkodó szin, de volta-
kép nagyon nagy adaga volt még ott a pogányság-
nak ; a mi állami életünk is a modern szabadelvü-
sóg szinét s látszatát viseli magán, de igazán szólva 
— mint mult cikkemben emiitóm — kétfelé sán-
tikálunk mi e tekintetben is, s idő kell arra, még 
pedig kedvező idő, h^gy a régi embert levetkezzük, 
s a szabadság uj emberét egészen felöltözzük. Mily 
háladatos tér nyilik már e tekiatetbea a prote^tán-
tismusnak, ha segítségére, testvéries ápolására megy 
az államnak, s a helyett hogy a korábbi századok-
ban szerzett kiváltságaival, békekötéseivel folyvást 
akadékoskodik az állam szabadelvű s valóban nemes 
törekvésű intézkedéseinél, — inkább buzdítja, báto-
rít ja a szabadelviiség ösvényén való bátor előreha-
ladásra. Nagyon elkél ilyesféle bátorítás a mi mos-
tani állami helyzetünkben! S végre támogatnunk 
kell még egy más okból is. Egy korlátlan hatalmú 
fejedelemnek céljai keresztülv: telére elég néhány 
százezer szurony; de egy alkotmányos kormánynak 
feltétlenül szüksége van a nemzet többségének tá-
mogatására. Következőleg a mely alkotmányos kor-
mány élni akar, annak igyekezni kell a többséget a 
maga részére biztostani. Hazánk múltja s viszo-
nyai olyanok voltak, hogy itt egy alkotmányos sza-
badelvű kormány legtermészetesebb s legbiztosabb 
szövetségeseikónt a protestánsok tűntek fel, s ezekre 
számítottak is. Ámde ha nálunk nem csupán a két-
féle sántikáló, a félig conservativ félig szabadelvű, 
de az egészen modern • intézkedések is ellenzésre 
találnak: akkor igen természetesen másutt fog a 
tániasa kerestetni, más áramlat előtt fog rés nyit-
tatni, és pedig nem csekély kárára ugy a protes 
tantismusnak, mint hazánknak, s általában a sza-
badelvüségnek s nemzetünk előrehaladásának. 

Példákkal világosítva a mondottakat: 1868-
ban igy szólt a hazai kormány s törvényhozás: 
hosszas szomorú tapasztalat után végre meggyő-
ződtem, hogy a protestántismus megértette az u j 

kor intő szavát, és igen helyesen járt el, a midőn 
a nép nevelésére három szazadon keresztül oly kiváló 
gondot fordított; látom, hogy az országoknak leg-
erősebb alapja a nemze'ies irányú népnevelés, a 
jövő azé, a kinek van műveltsége. Teszem azért én 
is azt, a mit tettek századokon át a hazai protes-
tánsok, s a mit tesznek a virágzó protestáns mo-
dnrn államok, állítok s állittatok az egész haza 
teiületén nemzeties szellemben vezetendő népiskolá-
kat, ezekre felügyeltetek, felvirágoztatásukra minden 
lehetőt megteszek. A priori tekintve, mi látszhatott 
volna természetesebbnek, miut hogy a protestántismus 
kalapot emel ily intézkedés előtt, s teljes erővel 
támogatandja az államot; hiszen nekünk az állana 
érdekünkben, hogy a haza minden valláni s minden 
nemzetiségű lakosa nevelt s magyar nemzeties ér-
zelmű legyen. És mégis épen a protestánsok nagy 
töbDsége volt az, mely legelőször és talán lege-

sélyesebben kikelt az államnak a protestántismus 
szellemével teljesen ös?hangzó (zen intézkedése f i -
ién, mert hát ez sérteni lát-zott egyik pontját azon 
biztosítékoknak, melyeket egykor az alkotmányelle-
nes s pápistás szellemű hatalom ellenében eszkö-
zöltünk. 

Majd ismét mintául véve az államkormány a 
külföldi protestáns országokat, intézkedéseket tesz, 
melyek által a közép és felső tanodáit a^ országnak 
kiemelni szándékozik azon általunk is beismert szo-
morú helyzetből, melyre azok rés ' int az egykori 
pápistás felfogás, részint pedig szegénységünk s el-
maradottságunk miatt jutottak. És im megint a pro-
testánsok azok, kik ezen intézktdés ellen legelőször 
protestálnak, feledve azt, hogy ezen intézkedések 
épen a protestántismus szellemében történnek; mert 
hiszen mi voltunk azok, kik negyedfélszáz év óti 
szerény anyagi erőnkhöz képest, sőt néha erőnket 
meg is feszítve igyekeztünk minél több s minél jobb 
közép- majd felsőtanodákat állítani. És ha most az 
állam tiszta magyar nemzeties szellemben, s távol 
minden pápistás befolyástól s elfogult felekezeties 
szellemtől, ugyanazt teszi, a mit mi tevénk, s ha 
egy helyütt minket is, a más vallásfelekezetüeket is 
késztet, némileg kényszerít, hogy iskoláinkat a mai 
előrehaladt s haladó kor kívánalmaihoz képest ren-
dezzük be, másutt talán — nem birván erőnk — 
ő veszi át vállainkról az iskolafenntartási erőt: 
már ekkor nekünk ellenkeznünk kell? Lelkemből 
meg vagyok győzödvej hogy azok az apák, kik szá-
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ií unkra iskoláink autonomiájat kivívták, szívesen fel-
áldozták volna a jogainkat biztosító paragrafusokat, 
ha az állam részéről ily szellemű intézkedésekre szá-
míthattak volna. 

AZ állam ezen intézkedéseire gondolva Kiss 
J . ur, igy kiált fel, s nem kétlem hogy sok meg-
győződést tolmácsolva: „ Magyar protestantismus! 
jövőd titka mint eddig: ezutánra is iskoláidban rej-
lik. Egyéni szabadság szellemedet, mely éltetőd, ós 
a melynek zászlója most inkább, mint valaha, át-
lengi a prot. Európát, iskoláidban őrizted meg eddig, 
iskoláidban foghatod megőrizni ezután." Az én sze-
rény véleményem szerint pedig igenis a protestan-
tismus múltjának ti tka a prot. iskolákban rejlik, s 
ezek őrizték meg eddigelé az egyéni szabadság szel-
lemét; de ha a prot. az ő világtörténelmi s egyetemes 
kihatású missióját meg akarja érteni, s ha ezen missióját 
— mint erősen hiszem— az isteni gondviselés intéz-
kedései szerint be kell töltenie, akkor jövőjének t i tka 
nem csupán önnön iskoláiban, hanem a protestán-

tismus szellenének befolyása alatt felállított más 
akár felekezeli, akár állami iskolákban rejlik, s az 
egyéni szabadság szellemének megőrzésére s kifejté-
sére jövőben nem csupán e szúk köiű protest. egy-
ház s ennek iskolái hivatvák, hanem hivatott arra 
a protestantismus elveit a politikai téren valósított 
alkotmányos állam, hivatott a nemzetnek minden 
nemesebb érzelmű tagja s a szabadságnak bármely 
vallásfelekezethez tartozó bajnoka. Miért is engemet 
ez ujabb intézkedései az államnak mit sem aggasz-
tanak, erős meggyőződésem levén az, hogy ha ezen 
intézkedéseknek s illetőleg országos törvényeknek a 
betlii ta ]án ha sértik is némileg valódi avagy kép-
zelt jogainkat, de azoknak szelleme által voltakép 
a protestántismus szelleme emeltetik diadalra, s a 
protestántismus missiója előtt egyengettetik az 
ösvé iy. 

(Vege köv.) 

FARKAS JÓZSEF. 

— f 

-L" irt C! 

J É Z U S K R I S Z T U S . 
Európa és Izs ia . 

Értekezés Kesáb Tsander Sentöl. 
— Olvastatott 1866. máj. 5-én Calcuttában. — 

(Folytatás.,} 

Ha fölényének tudatával bir, annál inkább részvét-
tel és szeretetteljes figyelemmel kellene a bennszülöttre 
tekintenie, s ez valóban teljes joggal számíthat könyörü-
letre egy keresztyén sziv részéről. Én nagy tisztelettel 
viseltetem az európaiak iránt; nem \alami világi érdekből, 
hanem Jézus Krisztusért, kinek ők követőiül vallják magu-
kat s a kit szerintem feladatuk szóban ós tettekben hirdetni. 
Minden Iudiábau élő európaiaknak szent kötelességük csa-
ládi, ugy mint nyilvános életük minden viszonyaiban iga-
zolni hüségöket iránta, hogy példájuknak befolyása által 
az igaz keresztyén becsületesség szelleme áthassa a ben-
szülött társadalmat. Én minden letelepülőt Indiában ugy 
tekintek, mint Krisztusnak egy-egy küldöttét, s jogom 
van tőle követelni, hogy magas felelősségét folyton em-
lékezetében tartsa és a szerint cselekedjék. (Tetszés.) De 
óh! — köszönet azért a csak látszólag keresztyének bi-
zonyos számának — a keresztyénsógnek nem sikerült üdvös 
hatást gyakorolhatni honfitársaimra. (Halljuk! Halljuk! 
— Ezek csak névleg keresztyének!) Igen, az ő, csak izma-

ikban fészkelő keresztyénségük már nem egy bennszülöt-
tet azon véleményre térített el, hogy Jézusnak vallása 
annyit jelent, mint a hatalommal és előjoggal tartózko-
dás nélkül osztogathatni ütést és taposást. (Zajos helyeslés.) 
És igy Jézus Indiában meg lett becstelenitve, s igy fáj-
dalom a névleg keresztyének csapatjainak kíméletlensége 
miatt, vallásának valódi szelleme veszendőbe ment. Néz-
zétek, Krisztus egyháza veszélyben! Nézzétek, Krisztus 
megfeszítve azoknak életében, kik követőinek vallják ma-
gukat! Ezek nélkül Jézus neve tízszerte inkább tisztel-
tetnék, mint a hogy most látszik. (Halljuk! Halljuk!) 
Én ezt hiszem India, Krisztus és az igazság érdekében. 
A keresztyéneknek Indiában lelkiismeretesen kellene azon 
törekedni, hogy megvalósítsák életükben az evangeliom 
magasztos erkölcstanát. Itt e teremben és máshol is a 
bennszülöttek jelleme a legélesebb vádakkal lett megtá-
madva, porba rántva és a felelősségre nem vonható rész-
rehajlás által a legiútabb ócsárlásokkal elhalmozva. Ily 
egyoldalú és felületes elítélés ellenében kötelességem vé-
deni népünk jellemét. Midőn az világos, hogy a két tár-
sadalom mindegyikének meg vannak tulajdon súlyos hi-
bái, melyeket igazolni lehetetlen; miért kellene akkor az 
egyiket tervszerüleg gyanusitni, még pedig oly hiányokért, 
melyek épen nem természeti 03 nemzeti hibák, hanem 
csak esetleges kivételek ? Ha vannak a benszülöttek közt 
rókák, vannak az európaiak közt farkasok; ha az elsők 



szükkeblüek ós önzők, az utolsók félszegviseletüek s en-
gesztelhetlenek ; ha az elsők önzés által hamisításokra csá-
bittatnak, az utóbbiak a harag által gyilkosságra ragadtat-
nak ; nélkülözik amazok az egyenességet, nem ismerik 
ezek az irgalmat; hiányzik azokban a tisztelet az igazság 
iránt, hiányzik nem kevésbé ezekben, ha az igazságot 
— mintáz a szent istenben van — legmagasabb értelem-
ben vessszük. Igaz, a mi részünkön van az elkorcsosult 
hiuduismus; azonban szólnak mellettünk eltagadbatlan 
előnyös is. Reményleni azért, hogy az európai és benszü-
lött társadalom, mindkét részrőli hibáikat és gyarlósá-
gaikat és a másik fél jó tulajdonait kölcsönösen méltá-
nyolni fogják, bogy alázatosságban s egymás iránti tiszte-
etben fognak társalogni s egymásnak használni. Senki 

sem vonhatja kétségbe, miszerint a gyanúsítások csak arra 
szolgálnak, I rgy az ür köztük tovább táguljon, s az ide-
genkedés még mélyebb gyökereket verjen, s ezt pedig 
mindkét félnek érdekében kerülni kellene. Európaiak és 
bennszülöttek, mindketten istennek gyermekei, s a test-
vérszeretet kötelékeinek kellene őket összefűzni. Méltas-
satok, európaiak, bennünket is a társadalom azon jogaira, 
a melyekre teljes igényt tarthatunk ! 

Ha keresztyén barátaink mégis a mellett maradná-
nak, hogy nemzetiségünket, s nemzeti jellemünket rágal-
mazzák, mindarra, a mi keleti, bizalmatlansággal és 
gyűlölettel tekintenek, ugy én is biztosithatom őket, hogy 
ily gyanúsítások által a legkevésbé sem érzem magamat 
sértve becsületemben. Ellenkezőleg, örülök és büszke va-
gyok reá, hogy ázsiai vagyok. És valyon nem ázsiai volt-e 
Józ-is is? (Viharos helyes és.) Igen, és tanítványai is 
ázsiaiak volt. A keresztyénség valósággal ázsiaiak által s 
Ázsiában alapíttatott s terjesztetett tovább. Ha ezt meg-
gondolom, szeretetem százszorta erősebb lesz Jézushoz, s 
őt közelebb a mélyebben érzem szivemhez fűződni nem-
zeti sympathiáim által. Miért szégyenleném én azon nem-
zetiséghez tartozni, a melyhez ő számította magáf ? Nem 
kell-e inkább nyíltan kimondanom, hogy ő az én keleti 
szokásaimhoz, gondolatbani érzésben közelebb áll ? S nem 
igaz-e, hogy az ázsiai az evangeliom képeit, hasonlatait 
s rajzait a természeti Jelenetekről, erkölcsökről, szokások-
ról több érdekkel s erejüket, szépségüket illetőleg telje-
sebb megértéssel olvashatja, mint az európai ? (Helyeslés) 
Krisztusban látjuk nem csak az emberi természet ma-
gasztosságát, hanem azou nagyságot is, melyre az ázsiai 
természet képes. Bennünket ázsiaiakat kétszeresen érdekel 
Krisztus, s az ő vallása mint tökéletesen ázsiai ügy tart 
igényt különös figyelmünkre. Minél jobban megfontolják 
e nagy tényt, annál csekélyebb lesz reménylhetőleg az 
európaiaknak gyülölsége s ellenszenve a keleti néptörzsek 
iránjában, annál nagyobb lesz az ázsiaiak érdekeltsége 
Krisztus tanai iránt. És igy tanulbatna Krisztusban Eu-
rópa és Ázsia kelet és nyugot engesztelődóst és egyesü-
lést keresni. 

Én kénytelen vagyok ezért ellene nyilatkozni min-
den elnemzetlenedósnek, mely a keresztyénségre tért ben-
szülöttek közt anuyira általános. (Helyeslés.) Pogány őseik 

vallásával közönségesen elvetik hazájuk erkölcseit s szo-
kásait is, a keresztyénséggel együtt felveszik az európaiak 
szokásait, még az öltözetben s életmódban is külföldi mázt 
erőltetnek magukra, s ez tőlük elidegeníti honfitársaikat. 
Szándékosan s Önkényt elzárkóznak a benszülöttek társa-
ságától, mihelyt megkereszteltettek, ós eunek ekerülhetlen 
következményekép bizonyos ellenszenvet tanúsítnak minden 
keleti, s ábrándos csudálkozást minden külföldi iránt. 
(Halljuk !) Ugy látszik, mintha szégyenlenék hazájukat, nem-
zetiségüket. Feledik, hogy Krisztus, az ő mesterük, ázsiai 
volt, s követőinek netn szükséges hazájuktól, népüktől 
elszakadni. És a legmelegebben kérem őket, hogy a ke-
resztyénség szellemét ne zavarják össze a nyugati mivelt-
ség formáival. Keressék a dicsőséget nagy mesterük 
követésében, ki jóllehet az egész emberiségnek hirdeté az 
általános igazságot, nem szegyeit, mint szegény becsüle-
tes ázsiai élni és halni. (Helyeslés.) 

Hiszem, hogy önök örömest megengedik nekem, hogy 
én az európaiak és bennszülöttek nemzeti jellemének egy-
más ellenébe állításánál nem valami helyi, vagy Önkény -
tes ismertető jelt, hanem a magas és általánosan elismert 
erkölcsi mértéket tartottam szem előtt, mely a tér és idő 
esetlegességein felyül emelkedett, s egyképen alkalmazható 
minden emberekre és minden népekre. Én nem ítéltem 
meg, sem az ázsiaikat európai szempontból, sem az euró-
paikat az ázsiainak sajátságos fogalmai szerint. Őszintén 
tártam fel mindkét nép gyarlóságait, a mennyiben tapasz-
talataim szerint az isteni törvény követelményeitől el-
maradva vannak. E tökéletlenséget, — mint gyakran tör-
ténik is, — mindenesetre lehet igazolni vagy legalább 
szépíteni s tűrni, ha becslését helyi vagy nemzeti tekin-
tetekre alapítjuk. Az európai nézetek által vezérelt euró-
pai helyesnek találja minden vonásáü nemzeti jellemének, 
s a bennszülötteket elkorcsosult népnek nyilvánítja, mivel 
nézetei és tettei az övéivel ellenkeznek, s a bennszülött 
a maga részéről a viszonzás jogát gyakorolja e tekintetben. 
De ki európaiakat és benszülötteket a legmagasb törvény 
szerint itól meg, az tömegesen talál hibákat itt és ott. 
És bizonynyal érdekünkben áll s kötelességünk is, önjel-
lemünk, vagy a hozzánk legközelebb állók jellemének mél-
tánylásánál nem emberi vélemény, hanem a tökéletesség 
csalbatlan mértékét - - amint az az istenben van — fo-
gadni el irányadóul, mert csak igy reménylhetjük, hogy 
magunkat és másokat javíthatunk, a nélkül hogy büszke-
ségtől felfuvalkodva. vagy gyiilölségtől befolyásolva volnánk. 
Testvérek, nem ugy szólok hozzátok, mint oly emberek-
hez, kik egyedül az állami törvénynek vagy a társadalom 
itélőszékének felelősek, s kiknek legfőbb érdemük a vétkek 
elkerülésében, vagy néhány világi erény megőrzésében áll; 
hanem mint oly Lényekhez, kik halhatlanságra vannak 
rendelve s kiknek abban kell céljukat találni, hogy szi-
gorúan az igazság csalbatlan zsinórmértékét kövessék s a 
kiknek legfőbb érdekeik, az örökévalóság érdekei. Ugy 
beszélek hozzátok, mint olyanokhoz, kiknek gondjuknak 
kell lenni halhatatlan lelkükre, s kiknek legfőbb felada-
tuk itt alant lelki ismeretük helyeslését, s tul a siron 



örök üdvüket biztosítani. Kérni akarlak benneteket, testvé-
rek, hogy az időt az örökkévalósággal, minden helyhez kö-
tött nézetet az általános érvényű alapelvekkel, a nemze-
tiséget a kumauitással, a különböző országok változékony 
hagyományait a kötelesség változhatlan zsinórmértékével 
szemben felejtsétek. Utalni akarlak bennetek Krisztus er-
kölcstanának magasztos elveire, s meg vagyok győződve, 
hogy itt eleget találtok olyat, mi büszkeségteket fékezze, 
hibáitokat magatok előtt feltárja s benneteket javulásra ösz-
tönözzön. Krisztus nem ugy beszélt mint a világi embe-
rek beszélnek az eszólyes alkalmazkodás szellemében, ő 
tökéletes vallást hirdetett. 0 mellőzött minden helyi kor-
látot s esetlegességet, minden felekezetiességet s egyolda-
lúságot, s istennek minden átölelő igazságát, minden em-
bereknek, — ázsiaiaknak mint európaiaknak — üdvére 
hirdetó. Ne gondoljátok, hogy én a ker. 'erkölcstan vala-
mely különös formájára célzok, a mint ezt a ker. egyház 
egyes elnevezései értik és elfogadják. Nem, én fogalmai-
mat Krisztusról vagy az ő erkölcstanáról nem a dogma-
tikus theologiából, vagy követőinek egy b;zonyos osztálynak 
életéből származtatom. Ő előttem nem olvad egybe, egy 
bizonyos sectával. Én egyenesen a bibliához fordultam, 
hogy bizonyosságot szerezhessek az erkölcsiség igazi s?a-
bályai iránt, a melyeket J%us hirdetett, és erős meggyő-
ződésem, hogy az ő tanai az emberiség általános tudatá-
ban találuak feleletet, s hogy az ő erkölcstanára nézve, 
„uincs sem görög, sem zsidó, sem körülmetélkedés, sem 

körülmetéletlenség, sem barbar, sem scytha, sem szolga, 
,«em szabad." Vajha mi mindnyájan, az által hogy áten-
gedjük maguukat e parancsok szellemének, tanulnánk kö-
zelebb térülni istenhez ! 

(Folyt, köv.) 

Régi dolgok újra előhozva. 
„Tu non videris perdidisse quod petis; 
Te credo surripuisse quod pulchre negas." 

Phaedrus Fabul, X. 
(Folytatás.) 

Hogy sem Tóth Mihály sem Filó nem állítják fel 
az általam sürgetett elvet, annak oka az, hogy nekem 
van igazam, s hogy mostani isteni tiszteletünk e l v t e -
1 e n s épen azért rend, egység s biztos megállapodás 
nélküli. Vegyünk rendre egy vasárnapi isteni tiszteletet. 
A legjelesebb liturgika-irók, a régiebbek közül S c h i . 
p h o r st (Über Verhess, des Cultus,) S e l t e n r e i c h , az 
ujabbak közül S c h w e i z e r , H a g e n b a c h és S c h ö -
b e r l e i n , valamennyien elfogadják azon elvet, hogy 
miután a protestáns isteni tisztelet központját az igehir-
detés képezi, központról levén szó, az egész istenitiszte-
letnek ugy szólván egy kört kell megjárnia lefolyásában, 
s valamennyi egyes cselekménynek ugy kell beosztatnia, 
hogy e körfutás pontosan, szabatosan megtörténhessék; 
innen van az, hogy például H a g e n b a c h is, a kit 
Tőth Mihály szintén forgatott, ennek alapját, az isteni 
tiszteleti cselekmények egymásutánjára nézve azt mondja 
ki rendező elvül, hogy az egész isteni tiszteletnek ki 

kell indulnia az á l t a l á n o s b ó l , emelkednie kell a 
k ü l ö n ö s i g , s innen ismét fokozatosan leszállauia mint-
egy az általánosba, a honnan az kiindult volt; a mi 
más szóval azt teszi, hogy az egyes isteni tiszteleti cse-
lekmények elővételénél, egymásután való következtetésénél 
ugy kell eljárnunk, hogy először oly actusok jöjjenek, 
melyek a vallásos érzést csak általában, egy bizonyos, 
különösen kiválasztott tárgy vagy pontra való irányítás 
nélkül ébresztik fel, ugy szólván vallásos hangulatot 
teremtenek ; ezek után olyanok következzenek, melyek a 
vallásos érzést és figyelmet már egy bizonyos irányba te-
relik s előkészítik azt az egyházi beszédre, mint oly 
k ü l ö n ö s r e , melyben már nem általában, általános-
ságban csakk vallásos igazsággal és gondolatokkal foglal-
kozunk, hanem azok közül egy speciális igazságot vagy 
gondolatot teszünk, vizsgálatunk tárgyává. Amily rend-
ben emelkedett a vallásos érzés e magaslatig, e közpon-
tig, oly rendben kell annak, a predikatio után következő 
actusok által a kiindulási pontra visszavezettetnie. Kér-
dem : mennyi van ebből a mi istenitiszteleti rendtartá-
sunkban megvalósítva? Megtörténik a háromszori ceri-
móniás harangozás, s beállít a templomba néhány iskolás 
fiu, saját választása és izlése szerint énekelvén addig, 
míg a kántor vagy tanitó jónak látja immár szintén 
megjelenni s elkezdeni az invocatiót, a „fennállót". Amaz, 
a helyett hogy vallásos hangulatot teremtene, elveszi az 
ember kedvét a templomban való megjelenéstől, ebben 
az a következetlen, hogy segedelmet a m e g k e z d é s r e 
akkor kér, mikor roszul már végzett is valamit. Az 
ezután következő gyülekezeti éneklósnek, a mondott elv 
szerint, az volna célja és feladata, hogy általa a vallásos 
hangulat és figyelem, melynek már elébb á l t a l á n o s -
s á g b a n föl kellett ébresztetnie, most már a szigorúan, 
gondosan megválasztott tartalom által, valamely k ü l ö -
n ö s felé irányoztasssók, a tartandó egyházi beszéd felé 
fordittassék. Igen, de hát megtörténik-e ez mindig, min-
denütt ? Anélkül, hogy szemrehányásokat tennék, bizto-
san mondhatom, hogy igen sok helyen maga a lelkész 
mitsem ad ez elmondandó ének tartalmának megválasz-
tására; ellenkezőleg igehirdető és énekvezér, mint az. is-
teni tisztelet vezetői, mit sem tudnak egymás céljáról; 
igy történik meg aztán, hogy az ének, melyet ilyenkor 
mondunk, részint a gondatlan kezelés, részint most hasz-
nálatban levő énekes könyvünk tartalmi szegénysége 
miatt, egészen másról szól, mint amiről az igehirdető 
beszél, az istenitiszteleti cselekvények egymást szépen 
keresztezik ahelyett, hzgy egy központ körül igazodnának; 
egymás hatását gyöngítik a helyett, hogy egy közös célra 
törekednének. Az egyházi beszéd előtt mondandó imának 
még inkább alkalmazkodnia kellene a hirdetendő istenigé-
ben; de mig e helyett s o r r a v e s z s z ü k Révész, Borsodi 
vagy Celder imáit, s hogy a contrast annál nagyobb le-
gyen, közbe ékeljük az urimát, mely épen azért, mert 
oly példány-ima, a vallásos élet valamennyi érzelmét, 
gondolatát, annak minden szükségét, minden viszonyát, 
minden reményét, minden óhaját magában foglalja és 



kifejezi, a lehető l e g á l t a l á n o s a b b , annyira, hogy 
valamennyi ima, mit eddig megirtak, és meg fognak irni, 
csak köiiilirása, kibővítése ez egyetlennek s épen azért 
mindenüvé inkább illik, csak nem oda, a hol mi azt föl-
használjuk. De hát a predikátiótól, mint különöstől, a 
leszállás az általánosba, talán jobb rendben történik meg? 
Ugy áll a dolog, hogy mikor az utóimát s az után 
megint az uri imát elmondjuk, e két actus által már az 
általánosig jutottunk el, s aztán bolyongani kezdünk; 
hirdetések, megálaás és más efélék által már minden-
féle tárgyakon és vidékeken meghordjuk hallgatóinkat s 
miután következik egy elkésett viszhang, a különöshez 
való visszatérés, a predikátióhoz alkalmazott vers elének-
lése, egy eddig megakasztott érütés az istenitisztelet or-
ganismusában. 

Igazán, akármerre tekintek, mindenütt bizonyta-
lanság, mindenütt egyöntetűség hiánya, mindenütt Ízetlen-
ség kisebb-nagyobb mértékben! Biztos megállapodás-e 
az, hogy néhol a hétköznapi istenitisztelet reggel és este 
szorgalmasan megtartatik, másutt a bizonyos nap reggeli 
óráira szorítkozik; néhol a poenitencialis előkészületek 
két hétig, másutt egyig sőt három napig tartanak ? Hiszen 
ez mind szorosan összefügg az istenitisztelet és az urva-
csorára való előkészületek szükségének dogmatikus kérdé-
sével?! Elvszerüség-e, hogy mi a paplakon is kereszte-
lünk, mikor az actus csak vagy gyülekezeti vagy családi 
actus lehet mindenféle theologus szerint? Vagy elvszerü-
ség-e az, hogy ha a keresztelés templomban történik; 
abban a gyülekezet majdnem egészen csak néző, passiv 
közönség ; holott protestáns istenitiszteletben nem szabad 
oly actusnak előfordulnia, melyben annak egy része ilyen 
szerepre van kárhoztatva?! Egység, biztos megállapodás, 
elvszerüség sőt izlés-e az, hogy az urvacsorázásnál né-
mely teendők néhol a szószékben végeztetnek el ; hogy 
épen a nyilvános gyónás kérdéseinek számában és minő-
ségében eliérünk egymástól ; hogy egy szentirásbeli üe-
lyet, merészen exegetálva, egy első, aristoki atikus asztalt 
alkalmazunk, hogy az urasztalára pénzt rakunk, belőle 
a papnak két font hus árát kiadunk: mikor a mi egy 
actushoz tartozik, annak egy helyen kell végbe mennie; 
mikor a nyilvános gyónás, épen orthodox felfogás szerint 
oly lényeges dolog; mikor az úrvacsora a szeretet és 
testvéries egyesülés vendégsége?! Végre, hogy egyebeket 
ne említsek, izlésteljes éneklés-e az, a mit mi teszünk, a 
mivel mi halottainkat az utcán, azok nyugalmát zavarva, 
a közcsendet háborítva meghurcoljuk ; vagy az a bú-
csúztató, melylyel őket compromittáljuk; s mi azt, amit 
e tekintetben a megváltoztatásra, az izlés dolgában ed-
digelé tettünk ?! . . . 

Igv levén a dolog, nem olyan merés7, olyan alap-
talan azon ítélet, melyet én isteni tiszteletünkre nézve 
bírálatomban mondottam, s nem olyan példánysze.rü azon 
egység és elvszerüség, melylyel Filó ellenemben föllép; 
egyházunkban valláserkölcsi elvek lételét én sem tagadom, 
de azért azt állítom ujolag, hogy ezen elvek az isteni 
tiszteletben nem bírnak eléggé törvényszerűen nyilatkozni; 

vérkeringésünk meg vau, de az rendetlen, akadozó s a 
maga útjára kellene igazitanunk. 

Nem tartja, ezek után, helyesnek és jogosnak Filó 
azt, hogy én Tóth Mihály Liturgikájától „uj eget" vár-
tam ? hasonlat nélkül szólva : vártam annak kimutatását, 
minő alapokon szervezhető egy észszerű, a lélektani és 
szépészeti kívánalmaknak megfelelő istenitisztelet ? Nem 
helyes és j ogos ez, mert egy theol. szeminárium számára 
irt Liturgikának ez nem lehet feladata ; mert annak 'a 
„meglevő ég" tüneményeit kell alaposan és rendszeresen 
megismertetni. Ezt pedig Tóth. M. munkája megteszi; 
e részben fejtegetett elvét ő helyesnek találja. Azt, hogy 
mit tart valaki tudománynak, minő igényekkel lép fel 
valamely tudományos munka iránt, egészen egyéni felfo-
gás és izlés dolga levén, e ponton nem is vitatkoznám 
Filóval, ha tekintélyre nem hivatkozott volna velem szem-
ben. Ezt tevén, szükséges megtekintenünk, melyikünk 
felfogása áll közelebb az igazsághoz, a több szem többet 
lát féle bizonyossághoz, s igy az ilyen dologban is oly 
sokat érő objectivitáshoz. Először is igen szeretném, ha 
a külföldi liturgikai irodalmi termékek közül csak egyet 
is megnevezne Filó olyat, mely a Tóth Mihály féle mo-
dorban, egyenesen az itt sürgetett szemináriumi célokért, 
a gyakorlati lelkészetben való abrichtolás kedveért íratott 
volua ; azzal a „meglevő éggel", az „ordo agendi"-vel 
foglalkoznék. Határozottan állíthatom, hogy Filó itt kife-
jezett óhajtásomnak nem fog tudni eleget tenni. S mi 
ennek az oka ? Nem más, mint az, hogy a Liturgika 
külföldi szerzők felfogása szerint is ugyancsak magasban, 
egy „ujabb égben" járó tudomány ; nem azzal a kérdés-
sel foglalkozik: milyen a mostani istenitisztelet képe? 
hanem azzal, milyennek kell anrak lennie ; a mi most 
igy van, miért van igy, s a mi most roszul van, mi 
oknál fogva mondhatjuk, hogy az nem jól van? A sze-
mináriumi szükségleteknek a lelkész-irodai tudnivalók-
nak ott ugy tesznek eleget, hogy mint ezt F l o r e y és 
mások is tevék, a tudomány értékére való igények nélkül, 
„Tanácsadókat" „Kalauzokat" irnak a leendő gyakorlati 
lelkészek számára s meghagyják a liturgikát annak, a 
mi ; a gyakorlati theologia legelvontabb, legmélyebb s 
épen azért legnehezebb ágának. (L. Pfarramtlicher Rath-
geber von Róbert Florey II. Bd.Leipzig, 1863.) S t a n d -
1 i n óta a tudomány érdekei bizonyosan terjeszkedtek, 
igényei megnőttek, ambitiói magasultak, de már ő is oda 
tűzte ki a liturgikának célját, a hol igy kellett róla 
nyilatkoznia: „Es gibt eine philosophische Theorie der 
Liturgik, welche erforscht, w.zu gottesdienstliche Hand-
lungen und Gebrauche erforderlich sind, vi ie das Bedürf-
niss derselben entstehe, wie sie Ideen und heilige Bege-
benheiten analóg ausdrücken, darstellen, vergegenwárti-
gen, wie sie beschaffen sein milssen, um religiöse Ge-
danken. Rübrungen, Gefühle zu erregen und zu nahren 
. . . Si nimmt ihre Principi3n aus der Psychologie, aus 
der philosophischen Symbolik und Kunstlehre" (Standlin: 
Lehrbuch der Encyklopadie. Methodologie und Geschichte der 
theol. Wissenschaften. Hanov. 1821. 381 lap). Aztán 



E b r a r d ellenem idézett helye épen mellettem bizonyít; 
hiszen ő is azt mondja : „Liturgik ist m e b r eine hi-
storische, als eine p r a c t i s c h e Disciplin" ; sőt a Filó 
által elhallgatott helyen tovább megj s ugy nyilatkozik : 
„Die Liturgik entwiekelt die wesentlichen G r u n d s á t z e 
d(S christlichen Gemeindecultus . . . und ist fúr den Pre-
diger h ö c h s t e n s insofern von p r a k t i s c h e r Bedeu-
tung, als er etwa berufen ist, auf Synoden oder sonstwie 
über einzuführende Yeránderungen und Modificationen 
mitzureden." (L. Vorlesungen über prakt. Theologie. 
Ebrard Konigsberg 1854. 224—225. lap.) Elég sajnálatra 
méltó egyébiránt, hogy nekünk még a tudománynak célja, 
feladata, köre és tárgyai felett is vitatkoznunk kell. 

(Folyt, köv.) 

B E L F Ö L D. 
Az ág, evangélikusok egyetemes conventje. 

(Folytatás és vége.) 

A tárgyalásokat b. Prónay G. egyetemes felügyelő 
sept. 3 án 3|4 9-kor megnyitván, fölkérte a szónokokat, 
hogy lehető röviden fejezzék ki magukat. 

Az első szónok, B a r t h o l o m a e i d e s z János 
hegyaljai esperes azon aggodalmát nyilvánítja, hogy mivel 
Czékus és Geduly nem érintkeztek egymással, igen meg-
erősítették azt a régi vádat, hogy az evangélikusok közt 
nincs egyetértés. Nézete szerint az egyházkerületnek nem 
kellett volna azonnal ítélni a dologban, békés uton lehe-
tett volna ez ügyet elintézni, a közvéleményt megnyug-
tató modorban. Hivatkozván a miskolci gyűlésen tett 
közvetítő indítványára kitejti, hogy a vádat egyenest a 
tanári kar ellen kellett volna intézni; az tény volt, hogy 
N.-Kőce felől fujt valami „északi szél," de az csak szél 
volt, azt pedig tapiutani nem lehet; igaz, hogy a szél 
veszélyes, de Krisztus is nem a templomot rombolta el, 
hanem az üzéreket kergette ki. Végül megjegyzi, hogy 
szeretné kimondatni a gyűlés által, hogy jobb lett volna 
a n.-rőcei kórjeleknek elejét venni, mielőtt ily gyökeres 
curához fogtak. 

K e m é n y Mihály: Ha a felekben van hajlam a 
kiegyezkedésre, akkor a tényeket nem kell palástolni. Ha 
valahol incorrect, törvényellenes tény forgott volna fenn, 
akkor az egyetemes gyűlésnek fel kellene szólania, de a 
kormány nagyon is lanyhán járt el. Már az aug. 20-iki 
intézkedés teljesen helyes volt, mert az autonom egyhá-
zi hatóság jelentése nyomán történt. Helyesen járt el a 
tiszavidéki kerület is ; a kisebbség részéről követelt el-
járás mellett a dolognak sohasem volna vége, ha bármi 
testület ellen a hazaellenesség vádja emeltetik. — Öröm-
mel veszi tudomásul Nóvák esperes tegnapi kijelentését, 
hogy ő nem pánszláv, és egyházaiban és iskoláiban ily 
szellem nincs; igaz, hogy „Bismark vagy 500.000szurony" 
mellett talán mást hallanánk, de az ország közvéleménye 

mást ért a panszlavismus alatt, nemcsak azon irányt, 
mely n yiltan a haza feldarabolására tör. „Ha önök — 
mondotta — nem panszlávok, miért nem akarják maguk 
köréből ezt az irányt, mely a „Cirkevni Listy"-b«n nyil-
vánul, kiküszöbölni azzal az emberrel együtt, a ki nemrég 
kijelentette, hogy ő büszke arra, hogy Magyarország ellen 
küzd? Ha önök az ily embereket ovátiókkal fogadják,akkor ne 
vegyék rosz néven, ha a közvélemény a pánszláv névvel 
illeti önöket; ám ne magyarosítsák a népet, de viszont 
chinai fallal se zárják el a tót népet a magyar nyelvtől, 
sőt buzdítsák annak megtanulására. Egy előkelő párt-
emberük azt mondta, hogy önök közül a nagy többség 
ily szellemű; de én felteszem, hogy csak a kisebbség. 
Fegyelmezzék ama túlzókat, kik a magyar és tót nyelv 
ügyét az egyház kérdésével keverik össze. A hozzá nem 
értők részéről azon vád emeltetett,hogy a lutheránus egy-
ház hazaellenes; szükséges tehát, hogy az egyetemes gyűlés 
óvást emeljen azon evangeliumellenes irány ellen, hogy a 
nyelvkérdés belekevertetik az egyháziba. Ha önök mérsék" 
letet, kivánnak tőlünk akkor önök is tanítsanak mérsékle-
tet, és azon superintendenst, ki három snperintendentia 
által helyeselt tényt követett el, ne illessék holmi Anti-
krisztus-féle elnevezéssel. 

M u d r o n y Mihály pozsonyi ügyvéd, (Tegnapa 
Mudrouy Pál turóci ügyvéd szólott.) jogi szempontból 
fejtegeti az ügyet ; felebbezvény, szerinte, puszta tudomá-
sul vétel által nem intézhető el. Határozottan tagadja, 
hogy az ő pártjában panszlávok volnának, szerinte csak 
az a pánszlávizmus, mely hazánk feldarabolására tör. Ha 
a hírlapokból szedjük a pa.nszlavísmus definitióját, akkor 
Zmeskál és Justh is panszlávok; szóló politikai tekin-
tetben magyar, de nyelvi tekintetben tót, ez nem pan-
szlavismus. A magyarul szóló magyarokat, a magyar nem-
zetiséget tiszteljük (helyeslés a kisebbség részéről), de 
annyira nem, hogy az egyértelmű a hazával, melyhez mi 
is tartozunk s az még nem hazaellenes, ki nem magyar 
ajku. A hazaellenesség az alkotmány, a szabadság ellen 
van intézve, de egy nemzetiség elleni gyűlölet nem ha-
zaellenes tény. Ugy látja, hogy a magyar nemzetiség ha-
zának declarálja ma^át, ugy hiszi, hogy e politikai vizs-
gálat szomorú praecedens volna, mert a kormány nem 
óhajtott kezekbe kerülhet, mely aztán egy tanulót azért 
fog bezárni, mert Kossuth arcképét megkoszorúzta, vagy 
Garibaldit éltette.' Ezekután formai kifogásokat tesz az 
eddigi eljárás ellen és polemizál Csecsetka ur azon állí-
tása ellen, hogy a kérdéses gymnasiumok nem lettek volna 
soha autonom tanodák ; csatlakozik Mudrony Pál hatá-
rozati javaslatához. 

B. P r ó n a y D. a dunántuli kerület határozatát 
felolvasva, kijelenti, hogy az egyetemes gyűlés hivatv 
van ez ügyben döntő szót mondani, de ez esetben a ti-
szai kerület határozata helyeslő tudomásul veendő; 
az egyetemes gyűlés adót nem vethet, a kerületek pénz-
kérdésében a conventtől függetlenül járhatnak el, a con-
vent nem rendelheti el, hogy a kerület állítson fel saját 
pénzén iskolát; ebből következik, hogy a kerületnek vi-



szont jogában állott egy általa támogatott iskolát meg-
szüntetni. A fenntebbi fenntartás arra vonatkozik, hogy 
más okokból is lehet iskolát megszüntetni és akkor lép-
jen fel az egyetemes gyűlés. Ha a kerület nem érzi ma-
gát hivatva iskolát állítani, az egyetemes gyűlés nem 
parancsolhatja rá, hogy állítsa vissza. A n.-rőcei gymna-
sium mint ev. intézet nem létezik, miután a kerület 
megvonta tőle pártfogását. (Élénk helyeslés.) Mudrony azt 
állította, hogy nem hazaellenes dolog a magyar nemzeti-
séget gyűlölni; de aki ismeri a történetet, tudja, hogy 
az államalkotó magyar elem tartotta fenn a hazá t ; mi-
kor a népfajok közt egyetértés volt, akkor a haza vi-
rágzott. Államellenes dolog tehát a haza magyar jellege 
ellen küzdeni ; szoros összefüggés van a magyar faj ós a 
haza közt, aki az egyiket gyűlöli, a másiknak nem barátja ; 
aki azt állítja, hogy a magyaroknak és tótoknak eltérő 
érdekeik vannak, az a haza ellen küzd. Végül arra utal, 
hogy a superintendentiák többsége mit határozott, és 
csak azt sajnálja, hogy e nagy fontosságú ügyben, mely 
az ágostai egyház ellen emelt hazafiatlansági vád bírálá-
sánál első criterium, egyhangúság nem uralkodik, és igy 
teljesen nem érdemeljük meg a müveit közvélemény azon 
pártolását, mely eddig egyedül tartott fenn bennünket. 
(Taps.) 

A dunáninneni kerület a többi kerületekkel nem 
gyors, hanem olyan pedáns vizsgálatot akart, mely 
alatt a pedanteria betűje ölje meg a szellemet, a célt, 
melyet a vizsgálat kitűzött. Végül elfogadja a dunántuli 
kerület határozatát. (Élénk taps a magyar pártról.) 

S z o n t á g h Pál áttérve az érdemleges tárgyalásra 
bebizonyítja, hogy a tiszai e, k. határozatában elő sem 
fordul a pánszláv szó, s ma valóban nincsen politikai pán-
szlávizmus, mert az orosz elvonta kezét róluk; úgyde 
pánszlávizmus az is, hogy a talajt készítik elő erre a 
politikai irányra, melyet pártolni nem a prot. egyház 
föladata. Azt mondták, hogy a vádlottakat, ha concrét 
vádak vannak, be kell csukatni; ez is megtörténhetik. 
Nem jő az ördögöt a falra festeni. Azt is állították, hogy 
„hazaellenes szellem" kifejezés furcsa, határozatlan. Igen, 
de : breve est iter per exempla. Ez a szellem igaz hogy 
el volt rejtve, de azért nyilván látható az mindenütt. A 
tót „nemzet"-ről beszélni a „nemzetiség" helyett ismét 
azon rosz szellem, melyről a miniszteii leirat beszél. 
Ezen szellem eléggé ismeretes, a prágai ünnepek évfordu-
lója stb. megünneplésekor eléggé nyilatkozott e gyűlésen 
is. A ki azt gondolja, hogy ott foederativ viszony lehet nem-
zetiségek szerint, hol, mint Trencsénben, eltiltják a magyar 
nyelv használatát, az nem akarja, hogy az osztatlan Ma-
gyarország magyar szellemben kormányoztassák s az ro-
szat akar s hazaellenes. A panszlávok rőcei emberei sem 
cáfolták meg a vádakat s ezért ő Cékus eljárását egészen 
helyesnek tartja s egyúttal kimondja, hogy a sz.-mártoni 
iskola ellen vizsgálatot akar kiküldetni. (Zajos helyeslés.) 

A trencséni esperességből valaki tiltakozni akart 
Szontágh vádja ellen, azonban a roppant zajban nem le-
hetett érteni. Majd B o é r József hosszadalmas beszédben 

ajánlotta, hogy az országgyűlés kéressék föl az ügy elin-
tézésére. E beszéd után R a d v á n s z k y A. azon indít-
ványa, hogy még mindkét pártról csak kettő beszéljen, 
elfogadtatott. 

D a x n e r József a rőcei pártfogóság hírhedt elnöke, 
48-ban magyaréi! enességeért halálra itélt s később is sok 
izben compromittált egyén, ismételte a már fölemiitett 
formai kifogásokat, a gymnasium védelmére minden lehe-
tőt elmond, Cékust vádolja. 

B a l t i g Frigyes liptó-sz.-miklósi pap szükségesnek 
tartja kijelenteni, hogy csak azért nem beszél tótul, mert 
sokan nem értenék meg. Felhozza, hogy a minisztérium 
tavaly még a superintendentia jelentése nyomán meg volt 
elégedve a n.-iőcei gymnasiummal és nem érti, hogy 
most miért változott meg oly gyorsan a helyzet. Meg-
jegyzi, hogy a politikai meggyőződés nem canoni vétek 
és igy nem volt az egyházi hatóságnak oka a rőcei gym-
nasiumot megszüntetni; egyébiránt büszkeséggel emliti 
fel, hogy a rőcei gymnasium pártfogóságát épen Zsedényi 
alapította. (Élénk tetszés a kisebbég részéről.) 

A befejező beszédet P u l s z k y Ferenc tartotta. Előre 
bocsátotta, hogy amott túlról elhallgatják azon indulatot, 
melylyel — úgymond — mi, a mi hitfelekezetünk és a tótság 
iránt viseltetünk. Meg kell vallanom, hogy a tulfól nyug-
talansága nem indokolatlan; századok óta először törté-
nik, hogy egy iskola bezáratik, még pedig tót iskola. Az 
ingerültség természetes, mert számos magánérdek is 
sértve van. Nekünk is fáj ez, de meg kellett történnie, 
nem azért, mintha a kormány nem akarná előmozdítani 
a tót nép műveltségét, irodalmát. Mi csak azt kívánjuk, 
hogy ez ne történjók a magyar nyelv elleni gyűlölettel. 
I t t azt mondották, hogy a gymnasiumban nem volt ha-
zaellenes irány ; de azt nem mondották, hogy magyarel-
lenes irány nincs. (Ugy van.) Szomorú dolog, ha azt 
látjuk, hogy oly emberek viszik önök közt a nagy szót, 
kik büszkék arra, hogy a magyar nemzet ellen fegyvert 
fogtak; igy hát ne vegyék rosz néven, ha mi gyanús 
szemmel nézzük önöket. A n.-rőcei gymnasiumot maga 
Zsedéuyi is támogatta, pedig nem tette volna, ha azt 
nem hiszi, hogy ott tót nyelven magyar hazafias szellem 
fog terjesztetni. Önök a protestáns autonomiát ellentétbe 
hozzák a magyar állammal; pedig tudhatják, hogy min-
den állam első sorban önfenntartására gondol és a vele 
összeütköző érdekek ezt a maguk kárára teszik. A rőcei 
gymnasium védelme prókátori, nem magasabb szempont-
ból tőrtént, holott e gyűlés nem biróság, nem jogi Íté-
letet mond; önök azt keresték, hogy mennyire megy a 
büntető törvénykönyv — ami nincs — (Derültség) ille-
tőleg a bűnügyi gyakorlat. De azt nem lehet tagadni, 
hogy magyarellenes gyűlölet ápoltatott. Ezt bizonyítot-
ták Rőce városa és Gömör megye; felszólalt az egész 
ország. És önök mivel védelmezték magukat? Ha valaki 
igy van megtámadva, az védi magát, de nem prókátoro-
san; nem kapaszkodik formalitásokba, hanem felel nyiltan 
és határozottan, hogy igy meg igy van a dolog. A taná-
rok védték-e magukat? (Közbeszólások: Igen!) Én nem 
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formai védelmet értek; vannak-e a tanároktól oly poli-
tikai nyilatkozatok, melyekből kitűnik, hogy szeretik 
a magyar hazát. Tegyék kezüket szivükre, uraim, és 
mondják ki, szeretik-e a magyar hazát ? (A dunáninneniek 
fölkelnek és zajosan felkiáltanak : Szeretjük! Szeretjük!) 
Mondják ki, hogy soha sem fognak-e agitálni a magyar 
nyelv ellen? L(Itt csak négy-öten kelnek fel; Mudrony és 
Daxner ingerülten kiáltanak föl.) Nagyon örvendeni fogok, 
ha ezen felszólalást tettel fogják igazolni és meg fognak 
szűnni az eddigi súrlódások; meg fog szűnni azon vád, 
hogy hitfelekezetünknek oly tagjai is vannak, kik izgat-
nak a magyar állam elten. Részemről a fennforgó kér-
désben nem látok jogi kérdést, mert ez esetben más lett 
volna az eljárás. A rőcei gymnásium ellen nem először, 
hanem évek óta mondanak vádakat, de a pártfogóság és 
el tanárok még sem adtak megnyugtató felvilágositást. A 
kormány végül vizsgálatra szólította föl a superintenden-
t iá t ; ez megtette kötelességét, és ennek eredménye az, 
hogy be van bizonyítva, hogy ez intézetben csakugyan 
magyarellenes szellem uralkodik, nem akarnak magyar 
bizonyítványt kiadni stb. (Ellenmondás a kisebbség ré-
széről.) Ne vonjanak kétségbe bebizonyított tényeket, 
mert különben ón is kénytelen leszek kétségbevonni, amit 
előbb szivretett kezekkel állítottak. (Zajos taps.) A ke-
rület megvonta a gymnasiumtól pártfogását s a kormány 
megszüntette a gymnasiumot. Ez csapás a cultura ügyére, 
mert tudom, hogy nem igen sok iskolánk van ; — nekem 
különösen fáj, hogy épen tót iskola szüntettetett be ; én 
melegen óhajtom, hogy legyenek tót iskolák, de ne a 
magyar szellem rovására, a magyar nemzet elleni gyűlölet 
terjesztése végett. Ismerjék el, hogy ezen állam magyar 
állam; önök is emlegetnek hazafiasságot, de emellett csak 
a haza terüretére gondolnak, mig mi a haza múltját, 
intézményeit, szellemét tartjuk szem előtt. 

Vérző szívvel határoztuk el magunkat arra, hogy egy 
közművelődési intézettől meg kellett vonnunk pártfogó-
ságunkat, melyet igen szívesen adtunk meg. Önök azt 
mondják, hogy a tanárok ellen kellett volna vizsgálatot 
elrendelni; bajos dolog egy derék, müveit ember ellen 
pert indítani és egyenként jelentéktelenek, de együttvéve 
nagy bünt képező, apróságok miatt őt szerencsétlenné 
enni. Mint hazafi ős mint protestáns, a bányai kerület 
közgyűlésén kifejtett és elfogadott nézetemhez képest a 
tiszai superintendentia eljárását tudomásul kívánom vétetni. 
(Hosszan tartó élénk éljenzés.) 

Erre b. P r ó n a y Gábor a három kerület egyhangú 
nézete szerint kimondja a határozatot, hogy az egyete-
mes gyűlés a t i s z a i k e r ü l e t n e k a n a g y r ő -
c e i g y m n a s i u m ü g y é b e n h o z o t t h a t á r o z a -
t á t f e n t a r t a n d ón a k e l i s m e r v é n , h e l y e s -
l ő l e g t u d o m á s u l v e s z i s e n n e k k ö v e t k e z -
t é b e n az ü g y e t b e f e j e z e t t n e k t e k i n t i . 
(Roppant éljenzés s a panszlavok részéről dühöngő zaj.) 
A panszlavok óvást akarnak benyújtani; a csend csak botrá-
nyos zajongás után állott helyre és ezzel a n.-rőcei gym-
nasium ügye bevégeztetett. 

Negyedórai zaj után Karsaynak sikerült kinyilat-
koztatni, hogy a gyűlés áttér a turóc-szent-mártoni gym-
nasium ügyére. 

A vitát G e d u l y L a j o s dunáninneni superinten-
dens nyitja meg, gondosan kidolgozott, meleg hangon 
előadott beszéddel, melyben igyekezett eljárását mente-
getni; beszélt saját hazafias érzületeiről, a magyar és tót 
nemzet évszázados barátságáról és előadja a kérdéses 
intézet történetét; elmondja, hogy mult év május havában 
meglátogatta azt, és kifogástalannak találta; a pártfo-
góság akkor készséggel hozzájárult azon indítványhoz is, 
hogy a hazai történet magyar nyelven adassék elő. Ekkor 
a miniszter ismert leirata érkezett le ; ő concrét ada-
tokat kivánt, de azokat nem kapta meg, de ha megkapta 
volna is, nem tekintette volna hivatásának a vizsgálatot 
elrendelni. A superintendenssel a kormány nem disponál; 
mások a nyomozó közegek, a superintendens csak ítél a 
nyomozás eredményei felett, ő különben nagy elfoglalt-
sága miatt — nem teljesítette a vizsgálatot. A vádak 
abstractak voltak és jogi actio alapját nem képezhették : 
Azon vád ellen, hogy az autonómia köpenye alá rejtett 
merényleteket leplez, azt feleli, hogy az autonómiáról leg-
kevésbé volt szó ; episcopalis sem volt, mert hisz ép az 
egyházgyülést várta be és nem akart önhatalmúlag intéz-
kedni ; azt is állították, hogy ő panszszláv, holott épen őt 
üldözte legjobban a pánszláv párt. — Ezek után kijelenti, 
hogy ő csak lelkiismeretére hallgatott és ezért elmondja 
Lutherrel: „Hier stehe ich ; ich kann nicht anders ; möge 
Gott mir helfen." Végül még kifejti, hogy a t.-szt.-már-
toni gymnasium jelentéktelen algymnasium, ha az egyházi 
tekintetben volt bünős, sújtsa az egyház;; ha politikai bűne 
van akkor érezze a politikai hatalom kezét ; ő csak arra 
kéri a gyűlést, hogy az egyházban őrizze meg az egyetértő 
szellemet. (Hangos éljenek a kisebbség részéről.) 

I v á n k a Imre nézettársaival szintén óhajtja, hogy 
legyenek tót iskolák és örömmel fogadnák a t.-sz-mártoni 
gymnasiumók elleni vádak alapos cáfolatát. Egyébként a 
kormány helyesen járt el, midőn a superintendentiához 
fordult, miután pedig ez nem engedett a felszólításnak, 
az egyetemes gyűlés kötelessége a vizsgálatot elrendelni. 

K a r s a y superintendens felszólalása folytán fölol-
vastatik a dunáninneni superintendentia idevonatkozó ha-
tározata, melyben az áll, hogy concrét adatok hiányában 
a vizsgálatot nem lehet elrendelni, de ha a kormány azt 
mégis elrendelné, ez esetre a kerület „nunc pro tunc" a 
vizsgáló bizottságba négy bizalmi férfiút nevez ki. — 
R a d v á n s z k y A. nem kívánja Geduly eljárását helyte-
leníteni, de az egyetemes gyűlés részéről bizottságot kiván 
kiküldetni. 

P é c h y Tamás helyesli a superintendens eljárását, 
a mennyiben a kerület sem érezte magát hivatva a 
vizsgálatot elrendelni ; de a prot. autonomia érde-
kében az egyetemes gyűlésnek el kell rendelni a vizs-
gálatot. A vádakat lehetetlen hallgatással mellőzni, mert 
ha igazak, a protestantismus nem szolgálhat amaz üzel-
mek lepleül; ha nem igazak, akkor be van bizonyítva, 



hogy felesleges a kormány felügyelete. Ha az egyetemes 
gyűlés nem rendeli el » vizsgálatot, akkor a kormány 
fogja elrendelni, ez pedig nem állhat az autonomiai ha-
tóság érdekében. Az ellenfél prókátori fogásai szólót csak 
arról győzték meg, hogy szükséges már a büntető tör-
vénykönyv, mely megmondja, mi a hazaellenes szellem, 
melyet „nem lehet megfogni". A magyar törvényhozás 
eddig mindig a szabadság terén állott, de ha azt fogja 
látni, hogy a tág terű autonomia ártalmára van az állam-
nak, akkor kénytelen lesz ez iránytól eltérni. Teljesen 
jogosítottnak tartja tehát a kormány felszólítását és csat-
lakozik azokhoz, kik vizsgáló bizottságot kívánnak kikül-
deni. (Erőteljes beszédét a gyűlés többször zajos tetszéssel 
fogadta.) 

M a r g ó c s y József irsai lelkész hosszabb, erélyes 
beszédben reflectál Geduly érveire; beszédét a kisebbség 
gyakran zajosan szakította félbe. 

B. P r ó n a y D. kifejti, hogy a protestantísmus jó 
hírneve teszi kívánatossá a vizsgálatot (zajos helyeslés); 
az önérzetessóg azt követelte volna, hogy a vizsgálatot a 
kerület ne kerülje el, és ha az már elkerülhetlen, min-
denesetre jobb, ha az autonom hatóság maga eszközli (he-
lyeslés). — A kerületnek nem kell attól tartania, hogy 
a vádak bebizonyultával a kerületet is bűnrészesnek 
fogják tekinteni. 

H o d z s a Sándor turócmegyei esperes tót nyelven, 
utóbb németül kifejti, hogy a kerület maga kivánja, hogy 
ne az autonom hatóság, hanem a kormány eszközölje a 
vizsgálatot; ez nem arra mutat, hogy a kerület fél a 
vizsgálattól. — B a 11 i g Fr. tudomásul kivánja vétetni a 
a dunáninneni kerület határozatát, ép ugy, mint tör-
tént a tiszai kerületével; ő jobb szerette volna, ha a 
dolog megfordítva történik, és az egyetemes gyűlés a rő-
cei gymnasium ügyében rendelt volna vizsgálatot és a 
dunáninneni kerület határozatát vette volna egyszerűen 
tudomásul, nem pedig megfordítva. — D u h l a M á t é t u -
róci ügyvéd tót nyelven azt adja elő, hogy a convent mint 
harmadfokú hatóság csak akkor rendelheti el a vizsgá-
latot, ha az ügy a két alsóbb fórumnál is megfordult. 

P a u l i n y T ó t h Vilmos panaszkodik, hogy p^rtfe-
lei hasztalan bizonygatják, hogy jó hazafiak, még sem 
akarnak nekik hinni és csak gunynyal fogadják bizony-
gatásaikat; mindig csak azzal vádolják őket, hogy pán-
szlávok, ugy hogyjitóvégre kénytelenek lesznek az egyetemi 
gyűlésről elmaradni. (Zaj) A dolog érdemére nézve meg-
jegyzi, hogy nem érti meg, miért avatkozik a convent 
rendőri ügyekbe; egyébiránt a dunáninneni kerület az 
egyetemes gyűlés által elrendelt vizsgálatot ép oly tisztelet-
tel fogja fogadni, mint fogadta volna a kormány által elren-
deltet. — M u d r o n y Pál turóci ügyvéd méltányossági 
szempontból azt kivánja, hogy a dunáninneni kerület'határo-
zatát ép ugy vegyék tudomásul, mint tudomásul vették 
a tiszai kerületét. — M i l e c János zsolnai ügyvéd at-
tól fél, hogy a vizsgálat ép oly formai hiányokkal fog 
eszközöltetni, mint a rőcei gyumasiumnál. 

A többi szónokok elállván a szótól, az elnök ki-
mondja a határozatot, hogy „az e g y e t e m e s g y ű -
l é s s z ü k s é g e s n e k v é l i a t.-s z t.-m á r t o n i 
g y m n a s i u m e l l e n v i z s g á l ó b i z o t t s á g o t 
k i k ü l d e n i , n e m c s a k a m. m i n i s z t é r i u m 
l e i r a t a f o l y t á n , h a n e m a p r o t e s t á n s 
a u t o n o m i a é r d e k é b e n is." 

A vizsgáló bizottságba választattak: Desewífy Ottó 
(mint elnök), Sárkány János, Péchy Tamás, Jankó Dániel, 
Procopius Pál, és Zelenka Pál. 

Azon kérdés merülvén fel, hogy a dunáninneni kerü-
let által ez ügyben kiküldött bizalmi férfiak mily minő-
ségben vegyenek részt a vizsgálatban, már-már élénk 
vita indult meg,, midőn Duhla turóci ügyvéd a dunánin-
neni kerület nevében kijelenté, hogy e bizalmi fórfiak 
csak mint hallgató tagok kívánnak a vizsgálatban részt 
venni. Erre a szólók elállottak a szótól és a gyűlés 3/i 
3 kor véget ért. 

A s e p t , 4 - d i k i g y ű l é s már nem foglalkozott 
országos ügyekkel. Meg is látszott a termen, mely csak 
ugy kongott az ürességtől; mindössze 30—40-en jelentek 
meg. Prónay elnöktársa ma már ismét Geduly volt. 

Első tárgy a k ö z é p t a n o d a i t ö r v é n y j a v a s -
1 a t kérdése volt ; azonban ezt az ügyet a többség csak 
a folyó ügyek közt akarja tárgyaltatni. 

Ezután történt a mult ülések jegyzökönyvének hite-
lesítése, mely némi zavart idézett elő. C ó k u s meg-
jegyzi, hogy a t.-sz.-mártoni ügyben kiküldött vizsgáló 
bizottság jelentését, a minisztériumhoz felküldés előtt, egy 
rendkivüli egyetemes gyűlés elé kellene terjeszteni. B. 
P r ó n a y Dezső helyesli ezt, de olyformán, hogy a su-
perintendensek s felügyelők tartsanak előbb értekezletet, 
vájjon szükséges-e ezen rendkivüli ülés összehívása. B a 1-
t i g azt kivánja, hogy a jelentés előbb a dunáninneni 
superintendentia közgyűlése elé terjesztessék, ugy mint 
az a nagyrőcei ügyben történt. Többek hozzászólása után 
P r ó n a y D. azt is indítványozza, hogy az egyetemes 
felügyelő a kerületi elnökségekkel egyetértve a t a n i n -
t é z e t e k m ű k ö d é s é t , h a a v i z s g á l a t 
a v á d a k a l a p o s s á g á t k o n s t a t á l j a , f e l -
f ü g g e s z t h e s s e , miután a kormány ezt csak az 
autonomia sérelmével tenné; egyúttal a kerületeknek 
küldessék meg a bizottság jelentőse, hogy azok az egy-
behívandó rendkivüli egyetemes ülésre küldötteiket uta-
sításokkal láthassák el. G e d u l y szuperintendens azt 
hiszi, hogy ezen ügy bővebb megfontolást igényel, de a 
tanácskozók nagy része már eloszlott. S z o u t á g h 
Bertalan nem szeretné, ha az elnökségek felhatalmaztad 
nának, hogy az intézeteket fel is függeszthessék, hanem 
inkább arra, hogy mihamarább hívják össze az egyetemes 
gyűlést. A határozat csakugyan ezen értelemben monda-
tott ki. 

A következő tárgy néhány panasz felemlítése volt, 
hogy prot. gyermekek kath. papok által erőszakkal meg-
kereszteltettek. Ezen ügyek az országgyűléshez terjesztet-
nek fel. Ezután a v e g y e s h á z a s s á g kérdését vet-
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ték föl. A bányakerületben már évek óta szokásban volt 
azon eljárás, hogy a kath. fél a thoro et mensa elválasz-
tása esetében azt az ev. egyház teljesen elválasztottaak 
tekintette s a prot. féllel összeskette. A mult évi egye-
temes gyűlés e szokást szentesitette, de a kultus- s igaz-
ságligyminiszter ezen határozatot nem ismerte el. Most a 
bányakerület, a dunáninnenivel együtt, ezen régibb határo-
zatot elejtetni akarja, legalább addig, mig az országgyűlés 
e törvényt nem interpretálja. A másik két kerület azon-
ban a mult évi határozatot akarja fentartatni. P u l s z k y 
a bányakerület részére állva helyesen emiitette föl, hogy 
az egyházkerület merev ragaszkodása által magán embe-
rek érdekeit is képes sérteni. P r ó n a y D. az eredeti 
határozatot védi, s a következetlenség szégyenével igye-
kezett hatni, azonban ő is óvatosságra akarja inteni a 
papokat, ámbár az igy kötött házasságot szerinte a pol-
gári hatóságnak legalább matrimonium putativumként el 
kell ismerni. P u l s z k y ismét fölszólal s kimutatja, 
hogy a 'superintendentiák eltérése folytán határozatot 
hozni nem lehet, mert akkor a papok is könnyen a bi-
gamia vádjába eshetnének. Ennélfogva R a d v á n s z k y 
felszólalására kimondatott, hogy ezen ügyben az ország-
gyűléstől magyarázat kéretik s habár a kerület előbbi 
határozatát fen tartja, a superintendenseket fölkéri, hogy 
a lelkészeket ezen ügyben ovatosságra intsék. 

Ezután belügyek kerültek szőnyegre. A tanárvizs-
gáló bizottság kiegészíttetett, vizsgát tett tanárok nevei 
közöltettek ; majd Batizfalvy István föl olvasta az iskolákról 
szóló jelentést, melynek főbb adatai a következők: 

A mult tanévben, a már megszüntetett nagy-rőcei 
tanintézeten kivül 9 nyolc osztályú fő-, 1 hat-, 2 öl-, 
5 négy-, 1 háromosztályú gymnasium s - négy osztályú 
reálgymnasium, összesen 20 középtanoda, ezeken ki\ül 3 
tanitóképezde, 3 theologiai intézet és egy jogakadémia, 
összesen 27 közép és felső iskola volt. E tanintézetek 
közül 17-ben a tannyelv tisztán magyar, 5-ben magyar-
német, kettőben magyar-tót, kettőben tisztán német és 
egyben (a t.-sz.-mártoniban) tisztán tót. — Az Összes 
tanintézetekben van 139 osztály, 487 szoba. A gyűjte-
ményekben van 172,024 kötet könyv, 72,523 természet-
tani szer stb. Az intézetekben van 22 igazgató, 130 ren-
des, 17 segédtanár, 75 melléktanitó, összesen 243 tan-
férfi, (hattal több, mint a mult évben,) kiknek évi fize-
tése 155,255 frt 58 k r ; tehát ez évben 5731 frt 4 
krral több. Legnagyobb tanári fizetés 1650 frt, legkisebb 
500 frt. Az év elején beiratott 3758 gymn. tanuló, jog-
akadémiába 197, a hittani intézetekbe csak 51, tanitóké-
pezdókbe 84, összesen 4090 tanuló. Ezek közt óv végén 
3509 tanuló tett vizsgát. Érettségi vizsgát tett 256 nö-
vendék, azok közt 24 kitüntetéssel s 41 visszavettetett. 
A megvizsgáltak közül jogtudományi pályára lépett 31 
percent, theologiára 12 percent, orvosira 13 percent, 
bölcsészetire 41|2 percent stb. Ingyen élelmeztetett 3 
percent, olcsón 303 | lo percent. Az összes tanintézetek jöve-
delme tett 237,454 forintot, kiadása 237,277 ftot. Ingat-
lan yagyona 9 intézetnek van s ezek évi jövedelme 8402 

forint, összes tőkepénz 864,046 ft, tandijakból bevesznek 
45,419 ftot. Minden intézet évi értesítőt adott ki, azon-
ban az egyetemes tanügyi bizottság által kiadott táblá-
zatokat nem töltötték ki pontosan. Ezen ügy tárgyalása 
után csak igen szük kört érdeklő tárgyak fordultak elő. 

Az evangélikusok mostani egyetemes gyűlésének nem 
hiába néztünk nagy érdekkel elébe: a rőcei ós szentmár-
toni gymnasiomok ügyének itt, mint illetékes forumon 
való vitatása, országos fontosságúvá tették ezt. Hogy 
mindkét ügyben oly határozatot hozott, melyei minden 
hazafi teljesen egyetért, — azért is, nagy fontossságu az 
egész ág. ev. egyházra nézve, mert ezzel az ellene mos-
tanában gyakran emelt súlyos vádak ellenében fényesen 
bebizonyította hazafiisságát. A két napi vita, melynek 
eredménye a prot. autonomia életrevalósága mellett szól, 
kimutatta Trefort miniszter helyes eljárását is, midőn ez 
ügyben is épen ugy, mint a szerb kérdésben, egy haj-
szálnyira sem távozott el a törvényes útról, s a prot. 
egyházra bízván a kezdeményezést, nem tette ki az ügyet 
ama veszélynek, hogy az autonomia elleni feljajdulások-
kal más térre vigyék át a kérdést, ahol a panszlávok 
több sikerrel védhették voJna állásukat, mint azt a gyű-
lésen tették, midőn saját hitrokonaik és saját nemzeti-
ségbelieik kárhoztató ítéletet mondtak ki fölöttük. 

B^P* J e g y z e t . Előbbi tudósításunkban tévesen 
irtuk, hogy a conventtn a ref. egyház részéről csupán 
Debreczenből voltak küldöttek. Képviselve volt ott Duna-
melléke Dobos János, Fördős Lajos, Sipos Pál, Ballagi 
Mór, - Dunántúl Kiss Gábor esperes, és Beöthy Zsig-
mondj — Tiszántúl Révész Bálint püspök, Kiss Áron esp., 
Lipcsei Lajos gondnok és Csengeri Imre által. Csupán a 
tiszamellókiek nem voltak képviselve. 

Ft. Pap Gfábor ur, mint a dunántuli h. h. ev. egy-
házkerület püspöke — egyházi felavatása ünnepé-

lyének sorrendje. 
1. Az egyházkerület, egyházmegyék, egyházközségek, 

valamint egyéb hatóságok és testületek képviselői szept. 
19-dikén déli 12 órakor az ujszőnyi vasúti indóháznál je-
lennek meg. 

2. A fehérvári-ujszőnyi vonaton 1 óra 30 perckor 
érkező püspök ur a tatai egyházmegye részéről László Jó-
zsef kocsi lelkész ur által fog üdvözöltetni. 

3. A küldöttségi tagok s egyéb hivatalos tisztelgők 
fogataikon kisérendik fent tisztelt püspök urat Komá-
rom városába, a dunamelléke, halász, rác utca, piac 
és szombati utcán keresztül a lef. iskolaépülethez. 

4. A nevezett iskolaépület nagy termében fogadja 
püspök ur saját egyházkerülete küldöttségét, melynek 
részéről Vály Lajos esperes mint helyettes egyházkerületi 
egyházi főjegyző ur által fog üdvözöltetni. Ugyanitt fo-
gadja püspök ur azután a komáromi h. h. egyháznak a 
főgondnok által vezetett presbyteriumát; s fogadja továbbá 
az ország különböző egyházkerületeinek, Komárom vár-



megyének sz. k. Komárom városának ; s egyéb hatóságok 
egyházi és világi testöleteknek küldöttségeit. 

Szept. 20-án. Reggel i / 2 9, 3/í9 és 9-kor a szokásos 
istentiszteleti harangszó jelzi az ünnepély kezdetét. 9 
órakor kezdődik az istentisztelet: 

1-ör énekkel, az ngynevezett invocatio, énekli a 
gyülekezet kántor- és orgona- kísérettel; 2-or egy alkalmi 
zsoltár ének 2 versszaka énekli a gyülekezet a szokásos 
zsoltárokból ; 3-or az énekkar a hymnuszt énekli; 4-er 
szószékbe lép Kiss Gábor kijelelt lelkész, és végzi az 
isteni tisztelethez . tartozó lelkészi teendőket, s a zárima 
után lelép ; 5-ör énekel az énekkar egy alkalmi éne-
ket, ennek végeztével az ur asztalához lépnek a beiktató 
és beiktatandó püspökök s történik a beiktatás, mely 
kézrátétellel végződik ; 6-or énekel az énekkar egy alkalmi 
éneket és a szózatot; 7-er kijövőre énekel a gyülekezet 
énekes könyvünkből kántor ós orgonával, mely énekelés 
alatt a közönség elhagyja a templomot s az ünnepelt 
szállására vonul; 8-or délután 1/21 órakor közebéd, melyre 
a jegyek az iskolaépületben és a közebéd helyiségénél 
válthatók. A vendégek elszállásolásáról gondoskodva van, 
s a szálláso^si bizottság az egyház tulajdonához tartozó 
iskolaépületben állandóan ülésez. 

9-er. A bevonulásban részt venni óhajtó küldöttségi 
tagok részére 19-én déli \ \ 2 órakor ugyan az egyház 
tulajdonához tartozó iskolaépület előtt fogatok állanda-
nak közrendelkezésre. A cs. k. első szabadalmazott duna-
gőzhajózási társaság az ünnepélyre érkező s a rendező 
bizottság által kiállított igazolványi jegyet előmutató — 
küldöttségi tagok részére az ide és visszautazási jegyeket 
fele áron lesz szives kiszolgáltatni. A rendező bizottság. 

F e l s ő - B o r s o d b ó l . 
Az idő halad. A korszellem hangosan kiált, sőt 

követel — követel a társadalom minden tagjától kitartó 
munkásságot, önképzést és áldozatot az emberi mivelödés 
érdekében. És a ki nem veszi észre az idők jeleit, ki al-
kalmazkodni nem akar, az minden kótségkivül elmarad s a 
társadalomnak tengéletü tagja lesz. Igy olvassuk ezt minden 
komoly irányú lap hasábjain. És ez oly megdönthetet-
len igazság, hogy ellene polémizálni senkinek sem jut 
eszébe, mert jól t rdja , hogy nem csak háládatlan, de 
nevetséges munkát is vállalna magára. Miért hát mégis, 
hogy mi prot. lelkészek oly édes keveset teszünk e te-
kintetben ; miért van az, hogy az önképzésnek s szellemi 
mivelődésnek, ezen minden hivatalos pedanteriát nélkülöző 
egyedül testvéries szereteten alapuló leghathatósabb esz-
közét, a lelkész-kör megalakítását kifelejtettük sok helyen 
teendőink sorából? Mi, kikről a példabeszéd azt mondja: 
„a jó pap holtig tanul", vagy e példabeszéd már nem 
alkalmazható a jelen nemzedékre? Vagy talán nem aka-
runk jó papok lenni ? Vagy nincs szükségünk az elméleti 
s gyakorlati papi hivatal körébe tartozó, sokszor homályos, 
de fontos kérdések megvitatására, és ennek alapján az 
egyöntetű üdvös eljárásra? Vagy ninc3 meg bannüak a 
társulási hajlam ? Én mindezt nem hiszem! Sőt a 

mennyire körülöttem lakó lelkésztársaimat ismerem; tu-
dom, hogy mindenik mélyen érzi a társulási szellem s 
ennek alapján a lelkész-körök létesítésének szükségét, tudja 
s mélyen érzi, mindenik, hogy az eddigi tespedósben nem 
maradhatunk, hanem tennünk kell valamit. 

Mi hát ennek az oka, hogy ezen mélyen érzett szük-
ség dacára F.-Borsodban és más helyeken eddigelé lelkész-
körök nem alakultak? —• Azt hiszem, hogy nem járok 
távol a valótól, ha azt állítom, hogy sok helyen eddigelé 
azért nem alakultak lelkész-körök, mivel nem akadt bátor 
férfiú, ki lelkésztárs.iit felhíva egy lelkész-kör alakítá-
sának szép s üdvös munkáját megkísértse. 

Ilyenforma helyzetben voltunk mi is. Bár itt-ott 
barátságos összejövetelünk alkalmával sokszor megbeszél-
gettük : mily. jó, mily üdvös, sőt szükséges volna egy 
lelkész-kör alakítása; de hát minden maradt a jám-
bor óhajtásnál mindaddig, mig f . augusztus hó 17-ik 
napjára Szakai József bóldvai lelkésztársunk, egy alakí-
tandó lelkész-kör, s az alapszabályok megvitatása tekinte-
téből előleges tanácskozásra meghívott. A meghívott 8 
lelkész közül nem maradt el egy sem! Ezen örvendetes 
jelenség hatása alatt megalakult a B ó l d v a - s a j ó m e l -
l é k i r e f o r m , l e l k é s z - k ö r . 

A megalakult lelkész-kör elnöknek választotta T. 
Tóth Menyhért kápolnai lelkész urat, jegyzőnek Simon 
József balajti lelkészt. Ezután az alapszabályok készíttet-
tek el. Mind ezeket most egyelőre örvendetes életjelen-
ség gyanánt közlöm, később majd annak idejében a kör 
működéséről többet. 

A bóldva-sajómelléki reform, lelkészkor tagjai : 
Tóth Menyhért kápoinai, Szűcs Sámuel kondói, Szakai 
László borsodi, Takaró József blbonyi, Szakai József 
bóldvai, Simon József balajti, Csontó Károly damaki, 
Vladár József edelényi reform, lelkészek. 

A bóldva-sajómelléki reform: lekósz-köralapszabályai : 
1. §. Cim. 

Bóldva-sajómelléki reform* lelkészkör. 
§. Cél. 

Célja : önképzés és a társulati szellem ébresztése. 
Az egyházmegyére teendő indítványok, kétes értelmű kér-
dések megvitatása. 

3. §. Jelleg. 
A lelkészkor nem hivatalos szinezetü. 

4. §. Rendes tagolc. 
ltj,ndes tagok ezen alapszabály aláírói. 

5 §. A tagolc jogai. 
Indítványokat tehetnek. A tárgyhoz szólhatnak. 
A kör erkölcsi pártfogását kérhetik. 

6. §. A tagolc kötelességei. 
A lelkész-körnek minden tagja a kör gyűlésén köte-

les megjelenni. A kör az egyházmegyei közgyűlésen ma-
gát megbízottja által képviselteti. A körnek minden tagja 
tagságdij fejében 1 frtot fizet évenként. A legelső évi be-
fizetés egy tudományos folyóirat beszerzésére fordittatik. 

7. §. Hivatalnokok. 
A körnek van egy elnöke, és egy jegyzője. 



8. §. Működés. 
Gyűlést tart a kör egy év tartama alatt négyszer ; 

Két összejövetelnek ugy kellvén történni, hogy az egy-
házmegye tavaszi és őszi közgyűlését megelőzze. Körgyti-
lést összehívni az elnök joga. 

9. §. A tagok egymáshozi viszonya, 
A tagok a lelkészi körben egyenlők, testvérek és 

függetlenek. Egymást erkölcsileg támogatják és pártfogol-
ják. Eszméiket egymással szabadon közHk. 

10. §. Feloszlás. 
Ha a kör bármi ok miatt feloazlanék, a kör vagyo-

nával a zárgyülés rendelkezik. Ha pedig egyes tagok ki-
lépnének a lelkész-körből, a kör vagyonához igényt nem 
formálhatnak. S i m o n J ó z s e f , 

ref. lelkész. 

Külföldi egyház és iskola. 
Somogyi Rudolf pesti ref. főgymnasiumi tanár ur 

Hamburgból Hannovorbe jőve, az uton — a német pro-
testansegylet ez idei nagygyűlésének néhány részletéről 
értesült, melyeket szives volt velünk közölni. A részletek 
a következők: 

A 8-dik n é m e t p r o t e s t á n s g y ű l é s r e , 
(Protestantentag) való előkészületek már megkezdődtek. A 
gyűlés az ügyvezető bizottságnak Heidelbergből kibocsáj-
tott legközelebbi körlevele szerint szeptember három utolsó 
napján Wiesbadenben fog megtartatni. A nagy és szép 
város templomát az egynáztanács elnökének Ohlynak belé-
egyeztóvel, a tartandó két isteni tiszteletre oda engedte. 
Az egyházi szónoklatot az első napon Döring boroszlói 
diaconus, a második napon pedig Zittel karlsruhei decan 
fogja tartani. A nyilvános tárgyalásokra a Schirmer-féle 
terem igértetett oda. A gyűlés első napján: Dr. Böhmert 
zürichi tanár „a társadalmi kérdések vallási oldaláról" 
(religiöse Seite der socialen Fragen), második napján pedig 
Dr. Schmidt P. V. Berlinből a „theologia tanulásának 
csökkenéséről (Abnahme des theologischen Studiums) fog 
szólani. A wiesbadeni helyi bizottság által előkészített 
programm még a heidelbergi ügyvezető bizottság által 
meg fog vizsgáltatni, és csak azután fog nyilvánosan 
közöltetni, A tárgyalandó fontos és érdekes themák, vala-
mint Wiesbadennek kedvező fekvésénél fogva e gyűlés 
Valószínűleg igen látogatott lesz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Debreezenben ref. tanítói gyámintézet létrehozatalán 

dolgoznak, melynek alapszabályai a tagok által már alá-
írattak s a tiszántúli püspöknek kézbesittettek. Az alap-
szabályokhoz a testület folyamodványt mellékelt, melyben 
kérelmezi az alapszabályok megerősítését, a testület éven-
kénti pénzsegélyben részesítését, és azt, hogy a leendő tanitók 
köteleztessenek a gyámintézet tagjaivá lenni. Szép tere 
nyilik itt az egyháztanácsnak a tanitók jövőjét szivén vi-
selő jóindulatáról hathatós segélyezés által fényes bizony-
ságot adni. Reméljük is hogy az egyháztanács nem hagyja 
figyelmen kivül a taiitók szegény anyagi helyzetét és 
ebből folyólag bőkezűen fogja az üdvöscélu intézet ügyét 
előmozdítani. 

Az erdélyi ref. igazgató tanács kisgyülésén ol-
vastatott, hogy Brassó város közönsége a ref. felekezeti 

magyar iskola segélyezése iránt hozzá intézett többszörös 
megkeresésre mindig kitérő választ adott, s kéri, hogy 
mivel az egyházközség tanköteles tanulóiról nem képes 
gondoskodni, folyamodjanak községi iskoláért. Ez a ref. 
i. tanács által elvileg helyeseltetett.—Csak aztán német ne 
legyen a tannyelv! 

Gfyászhir. Dékány István kecskeméti jogakadémiai 
tanárt súlyos csapás érte Aladár fiának, budapest-ferenc-
városi m. kir. dohánygyári tisztnek f. hó 10-án 23 éves 
korában történt kimultával. A boldogult, kihez sokunkat 
forró baráti érzés kötött, 11-én a felső temetőben tétetett 
őrök nyugalomra. Béke legyen hamvain! 

* Lelkészválasztások. A Budapest III. kerületét 
ben lévő (ó-budai) helv. hitv. egyház — miután a pest-
vidéki egyházmegye korszerű, s a lelkészi tekintély emelésére 
s megóvására oly nagy hatású legközelebb hozott, s kebe-
lében törvényrangra emelt határozata kívánalmának eleget 
te t t : f. hó 6-ikán M é s z á r o s Sámuel előbb majosházi 
rendes, jelenben ottani helyettes lelkészt lelkesült közfel-
kiáltással lelkészéül választá.— Avasujvárosi ref. lelkészszé 
G u l y á s L a j o s , nagybányai r. lelkész, egykor a 
tiszántúli superintendens káplánja egyhangúlag megvá-
lasztatott. 

* A „Székesfejérvár" tudósítást hoz a mezöföldi 
ref. egyházmegyének f. hó 1. és 2-án az ottani ref. pap-
lakon tartott gyűléséről. Az első nap Papp Gusztáv gyönk 
tanár a vizsgát letevón, a papi sz. hivatalra kibocsáttatott 
s az e. m. káplánjává kineveztetett. Másnap nevezetesebb 
tárgy volt az özvegy- és árvaintézet alapszabályainak át-
vizsgálása és megerősítése ; továbbá küldöttség neveztetett 
ki Pap Gábor superintendens f. hó 20-kán Komáromban 
tartandó beigtatási ünnepélyére. Ugyanide — mint az 
„Erd. Prot. Közi." írja — az erdélyi egyházkerület részéről 
Nagy Péter püspök, Takács János ós Zeyk József kül-
dettek ki. 

* A debreczeni ref. tanitóképezdében f. hó 28 — 
29 dik napjain tanitóképességi vizsga fog tartatni. 

* A losonezi ev. templomot sept. 2-ára virradó 
reggel újra kirabolták. A hallatlan vakmerő tett elköve-
tőjét még eddig nem tudták kézrekeriteni. 

* A Mármaros-Szigetről S.-Patakra ment Makiári 
P. Miklós lyceumi tanár megüresedett helyét f. hó 3-án 
választás utján betöltötték. A pályázók közül G é r e s i 
I m r e , nem rég viski lelkész 29 szavazatot nyert, Rózsa 
Sándor debreceni főiskolai senior 7 szavazata ellenében. 

NECROLOG. 
A nagybányai egyházmegye legidősb lelkészét, 

id. Szilágyi Józsefet, a kis hodosi egyház reform, 
lelkipásztorát e hó 5-ón temettük. Gyászimát s beszédet 
tartott n. t. Csanálosi György esperest ur, énekelt a mi-
kulai dalárda Tóth János tanitó vezetése mellett. Az agg 
lelkész született 1793-ban tanulói pályáját kezdette s 
végezte a debreceni főiskolában, onnan 1819-ben Felső-
Bányára ment s.-lelkésznek, innen három év múlva Sz. 
Kórógyra rendes lelkésznek, hol 10 évet töltött, majd is-
mét Méhteleken 12 évet, s Kis-Hodoson 30-at, s igy 52 
éves lelkész volt. 

A megboldogult lelkész hivatalában hü munkás, a 
családi életben jó férj s gyermekei jövőjéért áldozni tudó 
apa, a társadalomban önzetlen, tiszta jellemű hazafi, em-
berbarát volt. Az életet nem önmagáért s muló örömeiért 
szerette, de nagy istenáldásnak tekintette egyedül azért, 
ho y azt másokért hasznosan használja Béke poraira ! 

Egy jelen volt. 



ADAKOZÁSOK. 
Nt. ur. A jelen év folyamában a „Prot. egyh. és isk.. 

lap"-nak alig jelent meg egy száma, mely a pesti prot 
árvaházra gyűlt adakozások névjegyzékét ne hozta volna. 
A sokféle ünnepélyes alkalmak mindmegannyi kiapad-
hatatlan forrásai voltak e jótékony intézet iránt nyilat-
kozó részvétnek, keresztyéni buzgóságnak, s a kedvezőtlen 
viszonyok dacára, melyek ez év elején oly kevés remény-
nyel biztathattak: a prot. árvaházra tett adakozások jelen 
évi összege, már előreláthatólag, a korábbi évekét megha-
ladja. Oly gyülekezetek is, melyeknek nevök nagy ritkán 
vagy épen soha sem fordult elő az adakozási rovat jegy-
zékében : nemes versenyre kelve vetekednek a legjobbakkal 
a szeretet adományainak meghozatalában: Szerény állású 
csekély jövedelemmel rendelkező egyének igyekeznek te-
hetségökön felül áldozatot hozni e humanistikus intézet-
nek. Én is egy ily lélekemelő példának voltam szemtanúja 
a mult napokban, midőn a pesti egyházmegyébe kebelezett 
kis-oroszi reform, egyház lelkészénél Lajosnapra jöttünk 
össze. A 60, év felé közelgető, de sem testileg, sem lelki-
leg még meg nem tört, örökké vig kedélyű ősz házigaz-

dánk a prot. árvákért s azon nemes lelkű adakozókért 
emelve poharát, kik készek követni példáját, egy forintot 
tett le a pesti prot. árvaházra, mely a jelenvolt lelkész, 
katholikus káplán és tanitó urak által azonnal 9 forintra 
egészittetett ki. 

Ez a tény reám mély benyomást tőn, mert valóban lélek-
emelő volt: hogy oly szerény, kis körű társaságban mily 
önzetlen szives készséggel sietett mindenki követni a 
nemes példát. 

Idemellékelve küldöm a fentebbi összeget nt. urnák 
azon szives óhajtással: adjon isten az árváknak sok ilyen 
Lajos-napot! D o b a i I s t v á n , 

pócs-megyeri ref. tanitó. 

F ü z y J á n o s gönci ref. lelkész ur a confirmált 
gyermekek közt gyűjtést rendezett a prot. árvaház részére. 
Az eredmény 2 frt lett, mely összeghez járultak: Kollár 
Mária 21 kr. Szarka Zsuzsánna 6 kr. Szacsúri Katalin 
21 kr. Szinyei Julianna 11 kr. Theisz Mária 40 kr. 
Győrfi András 50 kr. Papp András 10 kr. Szinyei János 
10 kr. Mészáros Katalin 10 kr. N. 21 kr. 

WPÁMyÁxsvhü hirdetés 
néhai (Hosius-Artner Karolina asszonynak alapítványából kiosztandó lelkészi vagy tanári nyugdíjra. 

Néhai Glosius-Artner Karolina asszony alapítványából egy 100 ftos és egy 80 ftos évi nyugdíj 
szolgálatképtelenné vált és mostoha aoyagi körülmények közt lévő, ág hitv. ev. lelkésznek vagy gymnasiumi és 
felsőbb intézeti tanárnak lévén kiosztandó, felhivatnak az ezen nyugdijakra pályázni kivánók, miszerint minősitésűket 
igazoló bizonyítványokkal támogatott, és az illető lelkész által is ellenjegyzett folyamodásaikat f. ó. september 30-ig 
az alólirott bizottmányi elnökséghez beküldjék. 

Kelt Budapesten, 1874. augusztus 11-én 
A Glosius-Artner Karolina-féle alapítványt kezelő bizottmány nevében: 

F a b i n y T e o f i l 
3—3 biz. elnök. 

Legujabban megjelent s kapható : 

PETRIK GÉZA könyvkereskedésében Budapesten 
E g y l l á z l s z e n t " b e s z é d . e l i , melyeket különféle alkalomra irt és mondott 

P é t e r í i S á n d o r * . Hatodik füzet. Ára 1 f r t . 

Az első öt füzet szintén kapható s ára egy-egy füzetnek 1 f r t . 1 — 2 

C A L D E R O N I é s T Á R S Á N Á L Budapesten, miatyánk-utca kapható: 

Szemléleti gyűjtemény a méter-rendszer megismertetésére 
Ismertetve VAJDAFY E R N Ő , a budapesti VII . kerületbeli polgári leányiskola igazgatója által. 

. A . 1 1 e z e n g y i i j t é i n e i i y : 

móteri és egy bécsi 1. Egy méterrúdból háromféle 
hüvelyk beosztással. 

2. Egy fából készült szétszedhető decimeter kockából. 
3. Egy üres bádogból készült kocka decimeterből. 
4. Egy bádog liter edényhői, melyen egyszersmind az 

itce összehasonlítása is szemlélhető. 
5. Egy bádog dociliterből. 
6. Egy bádog centiliterből 
7. Egy kocka alakú bádog milliliterből. 

8. Egy sárgaréz gramm súlyból. 
9. Egy sárgaréz dekagrammból. 

10. Egy vas hektogrammból. 
11. Egy vas kilogrammból. 
12. Egy Vajdafy Ernő ig izgató által szerkesztett ma-

gyarázó szövegből. 

I r a csomagolással együtt 4 frt 50 kr. Egyes 
magyarázó szövegnek ára 10 kr. 2—2 



ágost. liitr. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösz-
töndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványi a pesti ev. ág. h. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré 
teszi, hogy a fennirt alapítványból külboni egyetemeken tanuló ág. bitv. ev. lelkészi vagy pedig gymnásiumi tanár-
pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenként 70 egyesületi tallérból ezüstben álló ösztöndijt fog a jövő 
1874/75. tanévre kiosztani. 

Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők: 

A z elnyerhetés feltételei: 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor máris két évi folyamot jól végzett légyen valamely magyarhoni 

protestáns theologiai intézetben. 
2. Ha tanári pályáia készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi 

vagy külföldi magasabb intézetben, a maga választott szakában, jó sikerrel tanult legyen. 
3. Azonkívül mindenik folyamodó, a választott pálya különbsége nélkül, legyen : 
a) magyarországi születésü és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön 

bizonyítvány által igazolandó be; 
e) legyen feddhetetlen erkölcsi jellemű, ós jeles szorgalmú. 
Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyetemeken levő mindazon lelkészi vagy tanári jelöltek, kik már 

egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni ós az ösztöndijakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva lévő feltételek teljesítése mellett 
1874 september 30- dikáig alólirott elnökségnél kérvényileg jelentsók be. 

Felhivatnak továbbá mindazon, külegyetemeken tanuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett minőségi feltóteleknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndijat a 
jövő 1874 75. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fenn megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására, akár eredetiben 
akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai — ha van, candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítvá-
nyokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó, sajátkezüleg irt és aláirt, lakhelyükkel és 
az utolsó postaállomással jegyzett kérvényeiket, f. 1874. september 30-dikáig való záridő előtt, (melynél később 
beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek), bérmentve és lepecsételve alólirott elnökséghez küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött első félévről ós egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 70 darab ezüst egyesületi 
tallérról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, mi 
végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndijat már egy évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek tapasztaltatott; ha továbbá már az első évben a philosophiát, 
beleértve a philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja; 
végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve a 
pesti ágost. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett egy évig segéd-
tanári hivatalt viselend. 

Kelt Budapesten, 1874. augusztus 11-dikén. 
3 - 3 Fabiny Teofil, 

Az ösztöndijosztó bizottság elnöke (Budapest, V, főút 3. szám) 

P á l y á z a t 

Á békés-csabai uőkópző társulat által Békés-Csabán felállított valláskülönbség nélküli polgári 
leányiskolában egy tanítói állomás az 1874-dik óv september 27-ikéig betöltetik. 

Javadalom: 900 f t . fizetés, 3 0 0 f r t lakbér. Ha a megválasztandó az iskola igazgatásával is megbi-
zatik, javadalma lesz: 1 2 0 0 f t . fizetés és szabad lakás. 

A pályázó okmányilag mutassa k i : életkorát, végzett tanpályájat , a magyar és német nyelvben 
való jártasságát , tanképességét, eddigi alkalmazását. 

A folyamodványok az 1874- ikóv september 18-ikáig alólirotthoz beküldendők. 
3 — 3 B.-Csaba august. 29. 1 8 7 4 . K e m é n y Mihály, 

a nőképzőtársulat iskolaszékének elnöke. 

Felelős szeikesztőós kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lag i Mór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és könyomdai műintézetében Budapesten* 



PROTESTÁNS 

ÁSI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i t l i j í Hirdetések díja 

Tv i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., elsfl emelet, 

Hely ben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Kit negyeflevre fizettek elő, előfizetősük: mecujitására kéretnek 1 
Még egy szó a prot. jogakadémiák 

kérdéséhez. 
Ha e lapok 31-ik számában ígéretet nem tet-

tem volna is, hogy e nagyhorderejű kérdésre még 
egyszer visszatérendek, s a jogtanintézetek szervezetét 
illetőleg nézeteimet röviden elmondandoin: tennem 
kellene azt most azon körülménynél fogva, hogy 
köztem s e lapok szerkesztője közt e nagy fontos-
ságú, egyháztársadalmi korkérdést illetőleg igen-igen 
lényeges n é z e t k ü l ö n b s é g merült föl, termé-
szetesen csak látszólag. 

Köztem és Ballagi között, nagy örőméra lel-
kemnek, ez ideig móg igen kevés nézeteltérés merült 
fel, prot. egyházunk életének akár tudomá iyos, akár 
administrativ oldalait illetőleg, ós én mindenkor 
tisztelettel is hajoltam meg azon férfiú helyes ér-
vekkel támogatott nézetei, véleménye előtt, a ki sze-
rintem egyházunk legutóbbi korszakában legtöbbet 
tett arra nézve, hogy az álló víz k végképpen meg 
ne posh .djanak, sőt életerős hullámzásnak indulva az 
egykor üde partok lankadt virágai újra felfrissülje-
nek, s a zajló habok az é l e t ós h a l a d á s igaz 
gyöngyeit teremjék meg. 

Alost is megfontoltam, át meg át vizsgáltam 
a dolgot; mérlegeltem higgadtan nemzetünk tény-
leges állami és kultur-viszonyait; szemébe néztem 
azon óriási indifferentismusnak, mely a három millió 
lelket számláló prot. egyházat, magyar prot. egy-
házat, polyp-karjaival fogva tartja, s halált lehelő 
tespedésre, önbizalmát vesztett nyomorult kishitűségre 
kárhoztatja; megnéztem minden zegét-zugát egyhá-

zunknak; van bajunk, tátongó sebünk elég; tudom, 
hogy hazánk állami és társadalmi átalakulása na-
gyobb mérvben veszi igénybe a polgárok áldozatkész-
ségét, hazafias ügy buzgalmát mint valaha, de azért 
a jogakadémiákat illető nézeteimet rmindezek dacára 
kénytelen vagyok fenntartani. „Hier stehe ich; ich 
kann nicht anders"; möge Gott mir helfen!" mond-
hatom ón is Lutherrel. 

Igenis a prot. jogakadémiákat fenntartandóknak 
vélem vagy szabatosabban szólva, azt akarom, hogy 
a magyar protestáns egyház, ha iskolai teljes auto-
nómiával akar bírni, legalább egy vagy két jogisko-
lát a haza területén, vagy egy p r o t . e g y e t e m e t 
az ország fővárosában szervezzen és rendezzen be 
ugy, hogy az vagy azok a versenyt az állam ha-
sonló intézeteivel dics teljesen állhassa vagy állhas-
sák meg. Akarom pedig és óhajtom ezt nem azért, 
mintha K i s s J á n o s s a l attól tartanék, hogy a 
hierarchicus tendentiák áramlata a protestantismus 
existentiáját még most is veszélyeztethetné s a fel-
tétlen tekintély elvéuek hideg, rideg fuvalma az 
egyéni szabadság lánglobogva égő s hova tovább 
nagyobb tért foglaló szellemét kiolthatná ; e tekin-
tetben igen helyesen mondja Ballagi, hogy a pro-
testáns szellem jelenleg már nem egy felekezet 
sajátja, s legio a nevök azoknak, kik a bárhonnan 
s bár kitől jövő, s a protestántismus lételét fenyegető 
támogatásokat ma már nem csak elítélnék és kár-
hoztatnák, hanem egyszersmind a sajtó egész hatal-
mával, a közlelkiismeret teljes megundorodásával 
határozottan vissza is vernék. 

A vallási fanatismus burjánai a modern társa-
dalom, a jogállam talajában nem igen tenyészhetnek, 
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ez oldalról az ostrommal az ultramontánismus türel-
metlensége is már majdnem teljesen felhagyott; 
más oldalról kezdenek felállíttatni a halált szóró 
battériák: a tudomány terén megindítandó v e r s e n y -
n y e l akarják a protestántismus befolyását csökken-
teni, s őt az értelmi felvilágosultság vószviharedzett 
három százados bajnokát a kulturai ténykedés szín-
vonaláról, ugy szólván, leszorítani. 

Oly tisztességes módja ez az ostromnak, hogy 
intézőit a t u d o m á n y o s h a l a d á s szempontjá-
ból még d :cséretekkel kell elhalmoznunk. És én el-
ismerésemet nem is vonhatom meg a kath. egyház 
főpapjaitól, midőn a jogakadémiai szervezet életbe-
léptetéséhez megkívántató összeget nem csak kész-
séggel megszavazzák, hanem el is követnek mindent, 
hogy mint az -egii érsek, jogintézeteiket a kor szín-
vonalára felemeljék s a megkívántató szervezet kér-
dését illetőleg ne hagyjanak fel semmi kívánni valót. 

Az államkormány pedig csak legszentebb hiva-
tásának minden állampolgárt hálára kötelező érzetétől 
vezéreltetik akkor, midőn a jogtudomány korszerű 
fejlesztése érdekében még áldozatoktól sem riad 
vissza, s főfelügyeleti jogánál fogva meg is követeli, 
hogy a területén létező minden jogiskola a kor 
kívánalmainak megfelelő belső szervezettel birjon, s 
az állam s a többi felekezetek akadémiái val a ver-
senyt diadalmasan álljá ki. 

Egyetértek én Ballagival abban, hogy a jog-
állam, léte biztosítására, a szellemi élet szabad 
fejlődését csak ugy nem nélkülözheti, mint a pro-
testantismus s az iskolaügyet ugyanazon szabadsági 
elvekre kénytelen fektetni, a melyekről az absolut 
állammal szemben mi terjesztettük a világosságát; 
nem is hiszem, nogy a jogállam eszméjének egyedül 
biztos ösvényéről egyhirtelen lelépjen kormányunk: 
mégis óhajtanám, forrón szeretném ha a magyar 
protestántismus egyesült erővel jogintézeteit az állam 
rendelte színvonalra emelné, vagyis iskolai önkor-
mányzatának egyik ragyogó gyöngyét, a jogtudo-
mány korszerű fejlesztését ne engedné porba hullani 
s ez által végkép megsemmisülni. 

Óhajtom pedig azéit, mert alapos a reményem, 
hogy a protestántismus a jogtudomány terén is, a 
haladás elvéhez hiven, diadallal fogja hordozni a 
zászlót; életujitó szabad szelleme által képes leend 
megnépesiteni jogakadémiáit, ezáltal az állami jog-
akadémiákra is jótékonyan fog kihatni; s a verseny 
előretörő szellemének fölólesztése ós ébrentartása 

által hasznos szolgálatokat fog tenni nemzeti köz-
művelődésünk mindennél szentebb ügyének. Ez azon 
államij hazafias magasabb szempont, a melyből én a 
prot. jogi intézetek lételének eszméjéhez ragaszko-
dom; isten látja lelkemet sem felekezeti elfogultság, 
sem államkormányunk szabadelvüsége iránti bizal-
matlanság nincsen bennem, e fattyú hajtásokat a 
fejlődő szellemélet fájáról letépte immár a haladó 
idő s világosult századunk keze: de megvallom, 
bizonyos borzongással, nemével a szógyenérzetnek 
gondolok azon percre, melyben prot. iskolai önkor-
mányzatunk koszorújának ezen szép virága porba 
hull, porba hull híveink indifferentismusa, vallási 
hidegsége miatt. 

A hazafiúi tekintet mellett társadalmi humánus 
szempontok is léteznek, melyekből a prot. j goktatás 
fennmaradását óhajtanunk kell. Ott lesznek majd a 
költséges, jól berendezett állami jogintézetek, de 
nem lesznek növendékeik; a szegényosztályból bizo-
nyosan nem. Több lesz majd a tanerő, mint a ta-
nítvány. Apáink e tekintetben igen finom tapintattal 
és jó érzékkel já r tak ; iskoláink alapítása közben 
mindig azon humánus, azon magasztos társadalmi 
szempont avagy cél lebegett szemeik előtt, hogy a 
tauulást a s z a g é n y g y e r e k e k n e k is lehetővé 
tegyék; az apák ezen magas humánus szelleméhez, 
ha a protestáns névre méltók akarunk lenni, mi sem 
lehetünk hűtlenek; a hála szellemszálai fűzték az-
után az ily szegény ifjakat mindörökké azon iskolá-
hoz, azon áldott jó anyához, a ki őket hiven táplálva, 
geniusát keblökbe lehelte; s e genius mindig hatal-
mas lángokban lobogott tel, midőn a sz nvedély, a 
fanatismus vad csatára lázadt anyaszentegyházunk 
ellen. A hála szelleme még akkor is hatott, termé-
kenyített, midőn pihenni tértek a küzdő gyermekek, 
s az iskola oltárára tet t kegyes alapítványok eszkö-
zölték azon csudát, hogy az anya, a főiskola áll ma 
is, az apa túlélte küzdő gyermekeit. Nem akarok 
szép phrazisokkal gyújtogatni, de meg vagyok győ-
ződve, hogy a protestantismus ezen régi humánus, 
de mindig uj s elevenre ható szellemében igen ha-
talmas erőforrás rejlik, s ez erőforrás azon mérvben 
fog apadni, a mint a protestantismus távolabb távo-
labb megy azon kortól, melyben jogintézeti autonó-
miáját teljesen feladta. 

Hiszen fájdalom nagy igaza van Ballaginak ak-
kor, midőn a protestáns hitfeleket azon egyházi, 
t i s z t á n e g y h á z i ügyekre figyelmezteti, melyeket 



a kor fokozottabb igényeihez alakítani s az innen 
származó terheket és költségeket fedezni a felekezet 
első elutasithatlan kötelessége. Igaz, hogy vannak egy-
házak, a hol a pap a művelt ember legegyszerűbb 
igényeit sem elégítheti k i ; igaz, hogy nincs missiónk 
s a más hitfelesezetüek s nemzetiségűek közt el-
szórtan élő hitfeleink menthetlenül ki vannak téve a 
beolvadásnak; igaz, hogy kinnal mennek dolgaink, s fül-
boszantólag. csikorognak egyháztársadalmunk gépeze-
tének kerekei; igaz hogy megfogyatkoztak a szentek 
s ma már nem jön el az Ur, hogy az egyházat, e 
szegény beteget a Bethesda habjaiba mártsa, álom-
lepleinek, nyomorúságos mankójának elszórásával friss 
járásra bátorítsa, képesítse; igaz, hogy van a sze-
gény embernek elég baja országos adójával, megyei 
adójával, községi adójával, a közmunkák lerovása után 
jön a pap, tanitó, tehónpásztor, kondás, bakter; az-
után jön az egyházmegyei, egyházkerületi adó, cha-
ritativum, iskolaadó, papi semminariumok. Mindezek 
igy vannak: és én mégis nem ugy orvosolnám meg 
a bajt mint Cato, hogy: Carthaginem esse delendam. 
Felő hogy az olyan s z e r v ü l e t közel áll a feloszláshoz, 
mely életműves működésének egy-egy szervétől k é n y -
t e l e n megválni az idő folyamában, még pedig pusz-
tán azért, mert azon s z e r v e t életnedüvel táplálni 
többé nem képes. Nyomorult sors, rettenetes álla-
potja a halandónak ! ez a passus volt egy szekeres 
predikátiómban. Ide illik nagyon. 

Ne ringassuk magunkat illusiókban. — Éu is 
azt mondom! Mondjuk ki, hogy ha h á r o m m i l l i ó 
magyar protestáns egyházi és felekezeti ügyeit nem 
birja a kor követelményeihez idomítani, vagy csak 
ugy birja, hogy a kisebb egyházakat és jogakadémiákat 
először kiharangozza, és ezeknek szenifedeléből készít 
ruhát az egyház többi mezítelen tagjaira, a szegény 
papokra, tanitók, tanárokra, mondjuk ki hogy nem 
vágjunk többé méltók a p r o t e s t á n s nevezetre. 

Ne a jogiskolákat harangozzuk ki, hanetn nyul-
junk a z s e b b e , és adóztassuk meg magunkat, még 
pedig aránylagosan, hisz egyházi adórendszerünk ugy 
is a legrendezetlenebb valami, Ext hangoztatja a 
jogakadémia fenntartása tárgyában véleményadás vé-
gett kinevezett, s Pápán f. évi julius 26-kán P a p 
G - á b o r püspök elnöklete alatt működött egyházke-
rületi küldöttség is, ajánlván oly iskolai adó behoza-
talát, mely egyházunk tagjaira, vagyonosság ará-
nyában, minden forint állami adó után 4 7 o-Dan 
vettetnék ki. Igenis jogiskoláinkat egyesült erővel 

ugy és akkor szervezhetjük, ha az adózástól egyhá-
zunk egyik tagja sem irtózik. Ekkor létrejön a prot. 
egyetem is Pesten vagy akárhol, j o g i , b ö l c s é s z e t i 
és h i t t a n t u d o m á n y i k a r r a l , s a bölcsészeti 
karban bírni fog a protestantismus tanárképezdével 
is. Hanem biz e magas cél elérése tekintetéből e g y e -
s ü l n i és a d ó z n i ke l l , két sarkelve az idők kö-
vetelményei között egyházunk existentiájáuak, Egye-
sülés mellett lehető csak egyedül a vagyonaránylagos 
megadóztatás országos kérdésének keresztülvitele is ; 
ha az ezer lelkeket számláló egyházak is ugy fizet-
nek, mint sok kis egyház tagjai, lesz pénzünk elég. 
Lasznek jogiskoláink mellett fényes seminariumaink, 
tanitóképezdeink s tisztességes egyházi konvmtiók, 
évdijfizetések. Evangelicus testvéreink most tartot-
ták egyetemes conventjüket s fontos határozatokat 
alkottak. Váljon nem szégyenlették magokat ott volt 
reformátusaink, hogy mi ezt a szükséges intézményt, 
nyomorult helyi ós jobbadán személyes okok miatt 
nem birjuk létrehozni. 

Ezek nézeteim a prot. jogakadémiákat, vagy ha 
ugy tetszik a prot. jogoktatás ügyét illetőleg ; mert 
én megvallom a jogakadémiák fenntartása érdemében 
is irtózom az erők szétforgácsolásától, mint irtózom 
azon e l v n e k feladásá'ól, hogy a jogtudomány okta-
tásszerü fejlesztése, az iskolai jogképzés, tanítás, tel-
jeseu kimenjen a protestantismus kezéből. Ez elvet 
s nézetet kétségtelenül Ballagi is osztja, midőn egy-
házi ügyeink mindennél elébb való rendezését, korszerű 
idomitását sürgeti s azt hangoztatja, kogy míg ezek 
rendben nincsenek, addig ő m a i v i s z o n y a i n k kö-
zött — ezen fekszik a suly — oly intézetek fenn-
tartására költött ezreket, melyek nem tisztán egy-
házi célúak, híveinken könnyelműen elkövetett fosz-
togatásnak tekint. 

Én pedig azt mondom, hogy minden bajaink 
inegorvosalhatók, csak intézményeink összhangzatos 
fejlesztéséhez komolyan hozzáfogjunk, s egyházszerve-
zetünk s adórendszerünk javításán, nem pedig prot. 
jogoktatábunk ügyének teljes eltaszitásáu kezdjük meg 
a dolgot. Három millió protestáns! Gyönyörű szám, 
ha mind protestáns: azaz tud fizetni; csak 10 fo-
rintjával adóztatnánk is meg magunkat, de szép ösz-
szeggel rendelkeznénk. Rajta testvérek, én 5 szegé-
nyebb sorsú prot. h-lyett a 10 frtot azonnal kifizetem, • 
m i h e l y t az e g y e s ü l é s áldott eszméje megszü-
letett, s egy o r s z á g o s p r o t . e g y e t e m szüksé-
gessége kimondatott. 



Ez elvem s meggyőződésen és ezzel a nézetkü-
lönbség köztem és Ballagi között a lényeges pontokra 
nézve teljesen megszűnt; én felette örvendenék, ha 
a dolog ugy lenne. H a megengedi a szerkesztőség, 
még egyszer e tárgyban szeretnék valamit mondani. 

PERESZLÉNYI JÁNOS. 

Pár szó „a magyar protestantismus 
jövője" felett. 

(Vége.) 

De különösen megragadta figyelmemet Kiss J. ur 
cikkének egyik része, mely azt hiszem, hogy egy kevés 
kommentár hozzácsatolásával sokkal inkább bizonyic a mi, 
mint az ő álláspontjának s törekvéseinek helyessége 
mellett. 

Nevezetesen fölemiitvén a dunántuli ref. egyházke-
rület pápai hat osztályú gymnasiumának, ós az efföló 
helyezett két évi akadémiai tanfolyamnak az 1860-ik év 
óta fennálló szervezetét, azon meggyőződésre jut, hogy ily 
szervezet mellett „a protestántismus nem futhat többé 
versenyt a kor igényei szerint szervezett iskolákkal." 
Jelesen „A természetrajz, természettan, mértan, mértani 
rajz, földrajz, történelem, ének, zene, tornászat követelik, 
hogy jobban előtérbe állíttassanak, és fokozatos fejlődésben 
elegendő tanerővel taníttassanak. A nyelvek és reáltudo-
mányoknak egy kézben összehalmozását, miut ez az osz-
tályrendszeres hat osztályú gymnasiumban van, az ujabb 
idő didaktikája teljesen elítélte. Az pedig, hogy hat osz-
tály tanulmányai két évbe beleszorittassanak, mint ez 
főiskolánkban történik : ellenére van minden józan pae-
dagogiának. Ez a minden paedagogiát arcul vágó tanrend-
szer szülte azt, hogy a hetedik és nyolcadik osztályban 
csak néhány kitűnő tehetség birkózhatott meg a tantárgyak 
halmazával, a gyengébbek pedig tanulói lólekismeretükkel 
röviden számot vetve, szerencse volt, ha újságot olvastak 
. . . a kávéházban. Innen a sok gyenge osztályzat főis-
kolánkban, innen ennek elmaradhatlan következménye : 
a sok priváta, és osztályzatjavitás a szülők erszényére. 
De innen az is, hogy az érettségi vizsgáttevők legnagyobb 
részének elnézés, kegyelem, privátára van szüksége, mert 
különben rakásra buknak.u 

Megdöbbenve, mélyen megszomorodva olvastam e 
sorokat, s az ezek után következőket, és dacára az író 
iránti tiszteletemnek, kételyek támadtak lelkemben az iránt, 
hogy csakugyan valót tartalmaznak-e azok. Elővettem a 
pápai főiskola közelebbi órtesitvényét, de fájdalom ez is 
arról győzött meg, hogy biz ott a szaktanárság, s az 
ezzel járó hátrányok megvannak nagyon csekély módo-
sítással mind a hat osztályában a gymnasiumnak. Az 
adott rajz többi részére nézve azonban, melyekre az érte-
sitvény nem nyújtott s nem nyújthat felvilágosító adato-
kat, szeretem, s akarom hinni, hogy Kiss J. ur kissé fekete 
szemüvegen keresztül nézi a dolgokat, vagy hogy talán 

céljához képest, kissé erősebb vonásokat használt ; akarom 
hinni, hogy egy oly tanintézetben, mely egy egész egy-
házkerület felügyelete s gondozása alatt áll, nem mennek 
oly roszul a dolgok, mint a fentebbi rajzból gondol-
hatnók. 

Bár mennyire igyekszem is azonban az előadottakat 
szépíteni, annnyi kétségtelen tény, hogy ott nem cseké-
lyek a hiányok, uem kevesek a javitni valók, hogy azon 
középtanoda, ugy a miut most van, „nem futhat versenyt 
a kor igényei szerint szervezett iskolákkal." Mi tehát a 
teendő ? S mi volt a célja Kiss J . ur fentebb idézett, 
már akár a valóságnak teljesen megfelelő, akár kissé 
sötét rajzának? Megtaláljuk Kiss J. ur cikkében, ha né-
hány sorral tovább olvasunk, a midőn igy kiált föl: „Nem ! 
az nem lehet, hogy a magyar protestántismus elveszni 
engedje j o g a k a d é m i á i t . Eddig viruló életfájának 
gyökerére vetné vele a fejszét, s száradásnak indulna a 
nemes törzs, melyen eddig a subjectivitas Ízletes gyümöl-
csei termettek. Minden áldozat csekély arra, hogy a ma-
gyar protestántismus fentartsa jogakadém iáit. Ez neki 
egyik életkérdése." Önkénytelenül is mosolyra fakad az 
ember, csakhogy savanyúra, ós még savanjúbbra, midőn 
tapasztalja, hogy nem csupán Kiss J. ur okoskod ása lyukad 
ide ki, de fájdalom a magyar protestánsok nagy részéé. 
Igaz, hogy ismét néhány sorral alább ezen passus is elő-
fordul K. ur cikkében: „Gymnásiumaid újrateremtése, 
hogy azok ne csak a kor színvonalán álljanak, hanem 
magukba rejtsék a magasabb jövőt, jogakadémiáid fen-
tartása, vagy a föltétlen tekintély elvének ós szellemének 
győzelme feletted, ez a kérdés : válaszsz: s jövőd felett 
határoztál." Igen, de kivihetőnek tartja-e K. ur mind a 
kettőt? — mint már e lapok szerkesztője is előrebocsá-
tott soraiban kérdésbe tette. Akár az angol bankban, akái 
az e. kerület pénztárában hevernek-e a dunántuli e. ke-
rületnek milliói, vagy csak százezrei is ? Avagy hiszi-e a 
kerület híveinek tettleges buzgóságát annyira felfokozhatni, 
hogy a kerület eddigi jövedelmei megkótszereztessenek, 
vagy háromszoroztassanak, hogy igy azután az állam 
példájára a középtanodai tanárokat legalább is 1500, a 
jogakadómiaiakat pedig 2500 forinttal díjazhassa? Ha igen, 
s ha ez eszközölhető, akkor visszavonjuk az ajkunkról 
ellebbent mosolyt, és örvendeni fogunV, mert mi is lel-
künkből óhajtanók, vajha az egész hazában széjjel minél 
több protest. közép s felső tanoda virágoznék, sőt óhaj-
tanók, s századokkal korábban már felettébb kellett volna, 
bogy egy hatalmas egyetemben szerezzen magának a hazai 
prot. egyház egy szellemi központot s valódi erődöt. 

Ha ellenben annak keresztülvitele nem reménylhető, 
hogy mind a gymnasium, mind a jogakadémia „a kor 
színvonalára emeltessenek," sőt hogy azok „a magasabb 
jövőt is magukba rejtsék," akkor talán mégis helyesebb 
a mi álláspontunkat elfoglalni, és a modern államtól oly 
igen nem rettegve, a kettő közül azt, melyre nekünk 
vallási s egyházi érdekből kevesebb szükségünk van, jele-
sen a jogakadémiát az államnak átadni; azt pedig, mely-

„UaiLÁljaink aránylag nagyobb számmal képeztetnek, s 
A Kelormátw ^ 



melyben a vallásos s egyházias neveltetésnek jelentéke-
nyebb szerepe s hatása van, nevezetesen a gymnásiumot, 
egész erőnkkel támogatni, és azt lehetőleg a kor színvo-
nalára emelni, és ngy fölszerelni, hogy a kor igényei sze-
rint szervezett iskolákkal bátran kiállhassa a versenyt. 

Igen ; de a jogakadémiái fentartása egyik életkérdés 
reánk nézve — mondja a tárgyalt cikk irója, — mert 
különben „a föltétlen tekintély szelleme szemfödelet borit 
hazánkban a subjectivitás protestáns szellemére," s mert 
a római hitű egyházjogtanár azt tanitandja ifjainknak, 
hogy a római, kíilső intézvényen nyugvó egyház fejével, a 
római pápával, az az egyedül idvezitő egyház." Vájjon ? 
Hát a 16, 17, 18-ik század, midőn hazánkban nem volt 
még egyetlen prot. jogakadémia is, nem borított szemfö-
delet a subjectivitás ^protestáns szellemére ? s ha azok a 
kathol. egyházjogtanárok annyira az egyház dogmáin füg-
genek, s ha minden állami jogakadémián oly igeu rajta 
vau „a római clerus pecsétje, elpecsételve a föltétlen te-
kintély pecsétjével," miként történhetett, hogy ezea aka-
démiákból csak e században is egy Deák, Eötvös, Beöthy 
Ödön, és hosszú sora került ki az oly katholikusoknak, a 
kiknél épen nem látszott meg, hogy a subjectivitás szabad 
szellemére szemfődéi lett volna boritva. 

S ha ily fórfiukat az egykori, merőben katkolikus 
befolyás alatt álló, s csupa kath. tanárokkal ellátott ál-
lami intézetek tudtak nevelni: miért kelljen rettegai azoktól 
épen most, a midőn az állam teljesen emancipálta magát 
e tekintetben a felekezetiesaég befolyása alólM- s a midőn a 
maga intézeteiről határozottan leütötte a római klérus 
pecsétjét, midőn p. o. az egyik állami jogi fakultásához 
épen a pápai és eperjesi protest. főiskolák egy-egy kitűnő 
volt tanárát nevezték ki ; egy másikhoz — értem a ko-
lozsvárihoz — ugyancsak a prot. főtanodákból válogatták 
össze a tanárok egy részét. Éu legalább nem hiszem, hogy 
a protestantismus „eddig viruló fájára vettetnék a fejsze," 
vagy hogy az „egyéni szabadság felett halálharang koldulna 
meg" a miatt, ha ezentúl protestáns ifjaink nem a pápai 
felekezeti tanodában hallgatnák a jogot, hanem p. o. 
Pesten egy Kerkapoly-, Vécsey Tamás-, Szilágyi Dezső-
től, s más ily férfiaktól. Ilyesféle bajok miatt nem féltem 
egyházamat, sőt örvendek, ha az a valódi magyar protes. 
táns szellem, melynek eddigelé majdnem kizárólagos tűz-
helyei prot. tanodáink voltak, ily férfiak kinevezése, s 
ifjainknak ily intézetek köré való csoportosulása által át-
szivárog azon tanárkarokba s azon ifjúsági körökbe is, 
melyek eddigelé a római klérus pecsétével voltak megbé-
lyegezve, s melyek épen ezért, még ha magyarok voltak 
is, de mégsem érezték szivöket e mi hazánkkal oly erő-
sen összeforrva, mint mi magyar protestánsok, kiket ahhoz 
oly sokszor vérkötelék kapcsot. 

Áldozott e mi hazai prot. egyházuuk három száza-
don keresztül vérben és vagyonban pleget tanodáiért, be-
töltötte missióját e tekintetben is híven; és ha most — 
istené legyen a dicsőség — oly előmenetelt tesz a tudo-
mányos műveltség, hogy iskoláink némelyike — melyek 
pedig egykor az állami és a más vallásfelekezeti tano-

dákhoz viszonyítva, messze előre fénylő csillagokként 
ragyogtak, — kénytelen önmagáról beismerni, hogy uam 
áll a kor színvonalán, s a „kor igényei szerint szervezett 
hazai iskolákkal ma már nem futhat versenyt" : akkor azon 
ne erőlködjünk, hogy a gyenge épület tetején a gyenge 
emeletet minden áron fentarthassuk, hanem erősítsük jól 
meg az épületnek azt a részét, melyre különösebben vau 
szükségünk. Le roi est mort, vive le roi! Meghal a jog-
akadémia, éljen a gymnasium ! 

Ezzel azonban távolról sem azt akarom kifejezni, 
mintha én a gymnasiumokat talán egyházunk életkérdésének, 
s a protestáns egyéni szabadság kizárólagos védbástyáikóut 
tekinteném, s enuélfogva azokat, az állammal szemben, 
minden áron fentartandókuak óhajtanám. Nem, csak a 
jogakadémiákkal szemben ezeknek elsőséget adok, mint a 
melyek a vallásos s egyházias szellem ébresztésére s élén-
kítésére kétségkívül nagyobb befolyással vannak, mint 
amazok. De ba p. o. eszembe jut, hogy az egész dunán-
tuli ref. egyházkerületben aligha vau csak egyetlen pro-
testáns felsőbb nőnövelde, s hogy épen e miatt több 
dunántuli ref. lelkész, s több igazi protestáns érzületü 
középsorsu családapa, kik leányaiknak kissé jobb nevelést 
óhajtanának adui, s ez által azoknak anyagi tekintetben 
jövőjét biztosítani ; de a kik anyagi helyzetüknél fogva 
a költséges magánnöveldéket nem vehetik igénybe, — a 
Dráva vidékén levő apáca-zárdákba adják ba neveltető? 
végett serdülő leányaikat, a jövő nemzedék leendő anyjáit, 
első nevelőit; vagy ha p. o. elgondolom, hogy az egész 
magyar protest. egyházban nincs egyetlen tanitónőkópezde, 
mely pedig hogy mennyire nagy fontosságú s áldásos ha-
tású, mutatják az állam által felállítottak, — ha ezeket, 
mondom, s az efféléket elgondolom, és akkor kérdésbe te-
szem magam előtt, hogy vallásunk s prot. egyházunk 
iránti érdekből az-é fontosabb, hogy egy-egy ily intézetet 
felállítsunk, vagy pedig hogy valamelyik nyomorgó gym-
násiumocdkánkat, (nem a pápait értem, melynek megvan 
a maga fontos hivatása) avagy ennek felső osztályait fen-
tartsuk: ón habozás nélkül az előbbire szavazok. 

Hogy a gymnasiumokat miért nem tekintem egyhá-
zunk életkérdéseiként, erre épen Kiss J . ur cikke jutta-
tott eszembe egy, azt hiszem eléggé erős érvet. Ő ugyanis 
a protest. felekezeti gymnásiumok mellett harcolva, egyik 
fő érvül azt hozza fel, hogy a más gymnásiumok szelleme 
„nem lehet más, min ta feltétlen tekintély szelleme", mert 
hiszen a római valláson levő tanár köteles az egyház hit-
cikkei szerint tanítani, és p. o. mérnöktanár igy magya-
ráz : „azon igazság, hogy minden négyszög négy derék-
szög, oly igazság, mint a pápa csalhatlansága." — Biz 
ez elég furcsa magyarázat lenne ; de hát gyerünk egy 
lépéssel tovább. A derékszöget a gymnásiumban is emlege-
tik az igaz, de móg többet foglalkozunk azzal a reáltanodák-
ban s a műegyetemen; vagyis más szóval: mai napság 
a gymnasiumokkal és a jogakadémiákkal egyenlő fontos-
ságú intézetek a reáltanodák s műegyetemek, sőt ez 
utóbbiak talán maholnap fontosabbak lesznek, s a jövő 
uralkodó nemzedékének nagyobb rísz) ta l ía ez utóbbi-



akban képeztetik, legalább néhány év éta országszerte azt 
tapasztaljuk, hogy a gymnasiumok növendékei folyvást ke-
vesbednek, a reáltanodákéi pedig egyre szaporodnak. Ez 
utóbbi tanodák közt pedig — a mint én tudom — egy 
áines protestáns felekezeti, és igy ezekben is a római 
vallású számtan- s egyéb tanár a derékszögek magya-
rázása közben hirdeti a pápai csalhatlanságot s a többi 
pápista hitcikket s általában azon munkálódik, hogy 
protest. ifjaink lelkében is „a feltétlen tekintély szelleme 
szemfödelet boritson a subjectivitas protestáns szellemére." 

És avagy ugy tanitanak, ezen munkálódnak-é valóban 
a nevezett intézetek tanárai ? Ha igen, akkor nem szabad 
egyházunknak egy óráig sem késni, hanem bármi áron 
protest. reáltanodákat kell felállítanunk, vagy pedig egész 
erőnkkel odahatnunk, hogy ifjainkat a reális pályától s 
reáltanodáktól elidegenitsük. Mert az csak még sem igaz-
ság, hogy prot. ifjaink egy részében nem csak a gymná-
fcium nyolc osztályán keresztül ápoljuk az egyéni szabadság 
protestáns szellemét, de még azután is őrködünk feletlök? 
s készek vagyunk minden áldozatot meghozni, hogy azok 
mint jogászok is a protestáns szellem emlőin táplálkoz-
hassanak ; mig a másik, s pedig nem kisebb részt, alig 
hogy a népiskolából — talán épen községiből kilépnek, 
lelketlenül odadobjuk a feltétlen tekintély szelleme Mo-
lochjának. Nemde ? 

És ha a prot. egyház ezek dacára nem állított, nem állit 
fel reáltanodákat, sem pedig a reális pályák ellen keresztes 
háborút nem prédikál : ebben ón erős érvet találok arra 
nézve, hogy azokban a rágalmazott modern, felekezet nél-
küli tanodákban voltakép a legigazhivőbb protestáns em-
ber sem lát valami nagy veszélyt; érzik azt önkényte-
lenül is egyesek, testületek, hogy uj időket élünk, hogy 
ime mindenek megváltoztak, hogy más a mai állam, s 
ennek tanodái, iskolaügyi politikája, és más volt a régi. 
Már maga azon körülmény, hogy efféle modern tanodákat, 
minők a reál-, gazdasági, részben a felsőbb polgári isko-
lák, műegyetem stb. melyebet egyszersmind a jövő tan-
intézeteiként is tekinthetünk, minden szó nélkül, s fele-
kezeti versenytárs nélkül engedi ifjai által látogattatni, 
eléggé tiszta bepillantást enged az iskolaügy jövőjébe, s 
kellő tájékozást nyújt korunknak s még inkább az ezután 
kővetkezőnek iránya, törekvése felől. 

De hát nekünk protestánsoknak — bár mit mond-
jon a kor szelleme — oly nehéz a gondolattal, az isko-
láinkról való lemondás gondolatával megbarátkozni ; 
drága áron szereztük mi meglevő iskoláinkat, s drágák 
ezek nekünk most is; ezek képezték vallásunk, egyházunk 
viruló életfájának gyökereit, ezekben rejlik három száza-
dos multunknak titka, — ne csodáld, ha fél, reszket azo-
kat kezei alól kibocsátani. Legyen az a vőlegény még oly 
gyöngéd s tiszta jellemű, édesanya mégis remegve, könyek 
közt bocsátja vele útra leányát. Beszélheted neki, 
tudja maga is, hogy ez leányának & hivatása, azért ő 
mégis sir, mégis aggódik. Igy vagyunk mi protestánsok 
iskoláinkkal. Egyrészt örülünk az uj idők e nagy fordu-
latának, másrészt meg félve őrködünk az általunk nagyra 

növelt tanodák felett. És ez jól is van igy. Nagy ugrás 
volna egyszerre odavetni miuden tanodánkat, nagy ugiások 
pedig nem maradnak büutetetlenül. Keljünk védelmére, s 
hozzunk áldozatot mindazon tanodáinknak, melyek fen-
tartása kiválóbban szükségesnek mutatkozik, s melyeknek 
felvirágoztathatá?ára anyagi erőnket, avagy áldozatkész-
ségünket elegendőnek érezzük. Ha azonban az újkori is-
kolapatron ussal, az állammal, nem birván mindenütt ver-
senyezni, egyik vagy másik tanodánk a felekezeti szint 
államival cseréli fel: ne essünk kétségbe, s ne véljük 
mindjárt, hogy az egyéni szabadság protestáns szelleme 
eltapostatik. A negyedfélszáz éves küzdelmek között mé-
lyebben bevésődött — hála a jó istennek — hazánk pol-
gárai szivébe is a protestantísmus szelleme, hogysem arra 
a feltétlen tekintély pápistás szelleme egykönnyen szemfö-
delet borithatna. 

FARKAS JÓZSEF. 

ISKOLAÜGY. 

Iskolai értesitök. 

16) A miskolc i ref . lyceum ér tes í tő je . Szerkesz-
tette Veskóy Jenő, ez évi igazgató. A tanári kar a neve-
zett lyceumban 9 rendes- ós 4 rendkivüli tanárból állt. 
A tanúlók száma 369 volt, ezek közül 32 magántanuló. 
A nyolcadik osztályban a rendes tanulók száma 45, a 
magántanulóké 16 Ebből látszik, hagy a miskolci lyceum 
igazgatósága a magán tanulásnak, ezen ép oly ártalmas, 
mint az illető iskola jóhirnevét veszélyeztető intézménynek 
korlátozására eddigelé mitsem tett. Különösen feltűnő és 
a gyanúsításokra méltán alkalmat ád az, hogy a 8-dik 
osztálybeli magántanulók száma a lyceumi összes magán-
tanulók számának felét képezi. A 369 tanuló közül tan-
díjmentes volt 24, vallásra nézve helv. h. 187, ág. h. 
20, róm. kath. 53, gör. kath. 10, zsidó 99, lakhelyre 
nézve 193 miskolci, 69 borsodmegyei, a többi más me-
gyékből való, év közben eltávozott 11, meghalt 1, vizsgá 
nem tett 7. Az érettségi vizsgára jelentkezett 45 rende8 

és 16 magántanuló közül egy sem bukott meg. A nélkül, 
hogy jelen lettünk volna az érettségi vizsgán, bátran mer-
jük ajánlani a vizsgáló-bizottságnak, hogy nagyobb szigor-
ral járjon el ; mert ha 45 rendes tanuló, jó tanárok ve-
zetése alatt képes lesz is kiállani még a szigorúbb vizs-
gát is, alig hiszszük, hogy a közvetlen tanári vezetés alatt 
nem álló 16 magántanuló — ha alaposan megvizsgálta-
tik — kivétel nélkül érettnek találtassák — legalább a 
többi iskolákban tartott érettségi vizsgák e föltevésünket 
igazolják. Iutézetbeli ifjúsági egyletek: a dalegylet és a 
Kazincy nevéről nevezett önképzőkör. Az értesítő szerint 
„az önképzés elősegítésére hathatós befolyással volt azon 
intézkedés is, hogy a lyceumi nagy könyvtár, az ifjúság 
előtt hetenkint egyszer nyitva állott." Eddigelé tehát az 
intézeti könyvtárt az ifjúság nem használhatta s most is 
egy héten csak egy nap használhatja! Minek hát az a 



könyvtár, ha az ifjúság, melynek leginkább van szüksége 
rá, oly ritkán vagy, mint azelőtt volt s ami még nevet-
ségesebb — épensóggel nem juthat hozzá. Ösztöndíj 9-féle, 
pályadíj ugyanannyi volt; az összeg, melyet e dijak kép-
viselnek, az értesitőben adva nincs. Rajzjutalmak is voltak 
176 ftnyi alaptőke 10 ft. 50 krnyi kamatjaiból s kegyes 
adományokból. Áz 1871-ben alapitott tápintézetbe 8 tag 
vétetett föl, ezek közül kettő ingyen. Taneszközök : a ter-
mészettani muzeum, mely 343 műdarabból áll ; a lyceumi 
nagy könyvtár, mely a lefolyt évben 720 kötet könyvvel 
gyarapodott s most 8911 kötetből áll ; végre a Kazincy-
kör és az egyes osztályok könyvtárai. A mult évben be-
folyt kegyes adományok : a tápintézet részére 207 ft. 74 
kr. és 3 köböl gabona, a tanári nyugdíj-intézetre 190 ft. 
25 kr, a könyvtár és muzeum részére gyűlt adományok 
közt legnagyobb a néh. Nagy Gedeoné, mely 622 darab 
könyvből és egy könyvszekrényből állt. 

17) A békéscsabai ev. reálgymnasiuni értesi-
tője. A csabai gymnasium tanári kara 5 rendes tanárból 
és 2 ideiglenes kisegítőből állt. Az év elején beirt tanu-
lók száma 102 volt, kik közül óv közben 10 kimaradván* 
maradt 92 ; lakhelyre nézve 76 helybeli, 16 vidéki, val-
lásra nézve 61 ág. h., 1 helv. h., 12 r. kath., 1 gör. 
kath., 17 zsidó; ismétlő 1, gymnasialista 59, realista 33. 
A nemzetiségi rovat fölvételét — az értesítő szerint — 
a helyi körülmények nem ajánlották. Nem kutatjuk, mik 
ezek a „helyi körülmények" ; de azt sem tagadhatjuk el, 
hogy midőn arról értesülünk, hogy az egykor magyar 
szellemű békéscsabai község most tótul vezeti jegyzőköny-
veit, rosz hatást gyakorol reánk azoknak a helyi körül-
ményeknek az emlegetése akkor, amikor az ottani iskola 
népességének nemzetiség szerinti kimutatásáról van szó. 
Taneszközök: a 456 kötetből álló ifjúsági könyvtár, az 
1498 kötetből álló tanári könyvtár, 117 rovar és puhány, 
990 növény, 560 ásvány, 90 természettani eszköz, 577 
régi pénz és érem stb. A kiosztott ösztöndíjak ós jótéte-
ményekről szóló kimutatás az értesítőből — felmerült za-
varok következtében — kimaradt. 

18) A nagykőrös i r e f . fögymnasiui i i tudós í -
tása. Összeállította Warga János, igazgató. Magát a tu-

lajdonképeni jelentést az igazgatónak az iskolai évet meg-
nyitó, emelkedett szellemű beszéde előzi meg. A jelentés 
kifogástalanul van szerkesztve. A körösi tanári karban a 
lefolyt évben azok a változások történtek, hogy az eltá-
vozott Dúzs Sándor, s az elhunyt Toldy József helyére 
Sántha Béla, Mikler Sámuel, Bónis Károly és Vass Sá-
muel választattak meg, ez utóbbi ideiglenesen ; végre az 
igazgató, Warga János, részint az életkor, részint a csak 
Kőrösön 41 évet betöltött tanári hivatal terhe alatt el-
gyöngülvén, máj. 2-kán hivataláról lemondott, (Ld. la-
punk ez idei 19. számát) s helyettesítésével Ádám Gerzson 
lön megbízva. A tanári kar 9 rendes , 1 ideiglenes ta-
nárból s 3 tanítóból állt. Taneszközökben a körösi gymnasium 
igen gazdag, s ennélfogva vagy tévedésből vagy rága-
lomból eredt némely hírlapnak azon állítása, mintha a 
nevezett gymnasium a kellő taneszközöknek hijjábaa 
volna. A könyvtár 13,256 darabból áll, a mult évi gyara-
podás 120 db. A természettaniak tárában van 213, a 
természetrajziak tárában 2741 műdarab. Rajz- és festó-
szettani készlet van 1426 db. Ezeken kivül a törtónelem 
és földrajz, valamint a tornászat tanításában szükséges 
taneszközök sem hiányzanak, úgyszintén van az iskolának 
pénz- ós éremgyüjteménye is. Az ösztöndíj-alapítványok 
száma 10. A tápintézetben 18—20 növendék nyert élel-
mezést, A tanulók száma 202 volt, kik közül lakhelyre 
nézve 133 helybeli, 69 vidéki, vallásra nézve 157 pro-
testáns, 12 r. kath., 5 gör. kel,, 28 zsidó, anyanyelvre 
nézve 197 magyar, 3 román, 2 szerb ; rendes tanuló 
191, nyilvános rendkívüli 4, magántanuló 3, szaktanuló 
4. Érettségi vizsgára 19-en jelentkeztek, ezek közül 4 
magántanuló, kik azonban az előadásokat szintén hallgat-
ták, s kik közül 1 a vizsga előtt visszautasittatott. Fél-
évre visszavettettett 3, egész évre 1. A jelentést tevő 
igazgató szükségesnek látta e helyütt megjegyezni, hogy 
az éretts. vizsgára jelentkezettek száma azért volt csekély, 
mivel néhány el lett utasítva azon okból, mert a tanári 
kar által elvül fölállított kellékeknek és képességeknek 
nem tudtak megfelelni. 

— f _ 
T j ^ l JL t C ~ 

Régi dolgok újra előhozva. 
„Tu non videris perdidisse quod petis; 
Te credo surripuisse quod pulclire negas." 

Phaedrus Faliul. X. 
(Folytatás.) 

Helytelennek találja továbbá Filó azt, hogy én azt 
a megjegyzést tettem, hogy az „Egyházszertartástan nem 
a k e r e s z t y é n istenitiszteletről, hanem csak az isteni-
tiszteletről tanit, s a k e r e s z t y é n kultus már a ke-

r e s z t y é n liturgikának tárgya." Helytelen az — ugy 
mond — azért, mert ezen fogalomban „egyház", már 
benne van ezen képzet is „keresztyén" és pedig azon 
oknál fogva, mert a zsidók, pogányok és muhamedánok-
nak nincs e g y h á z o k , más szóval csak a keresztyének 
vallásos társasága nevezhető egyháznak s igy a liturgikát is 
egyenesen a keresztyén képzettel kell összekötnünk. Lás-
sunk először egy kis exegesist és történelmet, aztán vizs-
gáljuk meg, ha magam állok e felfogásommal. Mint tud-



uk, az e g y h á z kifejezés a görög bvlvjola fordítása. 
Az a kérdés, hol vette e szó magát az uj testamentum-
ban, s mi jelentése van annak ott ? 

Az ó testamentumban több helyen, igy II. Mózes 
XII. 3 és 19 ; XVI. 2, előfordul a héber szó „kahal", 
melynek közönségesen elfogadott értelme ez vala : isten 
e l v á l a s z t o t t n é p é n e k g y ü l e k e z e t e vagy 
csak röviden: i s t e n n e k g y ü l e k e z e t e . A h e t v e n 
f o r d í t ó e szót az b:/.h]Oia görög szóval adta vissza; 
igy jött az használatba az uj szövetségi Íróknál is, s je-
lentett általában gyülekezetet, közelebbről v a l l á s o s -
t á r s u l a t o t , a nélkül, hogy az elnevezés k i z á r ó -
l a g a k e r e s z t y é n vallásos társaságra alkalmaztatott 
volna, tehát a nélkül hogy a szó használatában jelezve 
lett volna, hogy a k e r e s z t y é n vallásos társulat 
m i n d e n m á s vallásos társulattól megkiilönböztetőleg 
audíjö7a-nak, egyháznak nevezi magát. Jézu3 az általa 
alapított keresztyónséget, jellemzésül, megkülönbüztetésül, 
különös előszeretettel mindig JSAOTLETA TÍOV OVQCCVWV TOV 

deov, XQiorov-mk nevezi s az hul^aía szót, tudván azt, hogy 
ebben nincs adva az általa alapított vallásos társaságnak 
elválasztó különbsége, hogy ixxhjola-nak más vallásos társu-
lat is nevezhető, csak kivételesen, ugy szólván a közbe-
szédnek hódolva, használja. Ha már Jézus maga sem kö-
tötte össze az r/xbjaía-szóval a keresztyén fogalmat, 
azt tenni én sem látom magamat följogosítva. Ha Tóth 
Mihály és Filó teszik, ha szerintük egyház csak a ke-
resztyén lehet, ha ilyen beszéd „héber egyház" stb. alap-
talan, ám magyarázza meg az ő exegesisök; én e tekin-
tetben elmondtam a magamét, hivatkozhatom másokra, a 
közszokásra. S c h l e i e r m a c h e r és mások határozottan 
beszélnek zsidó és muhemedán egyházról (I. Fr. Schleier-
machers Grundriss der philos, Ethik. Kiadva Twesten 
által. Berlin 1841. 163. lap s Nitzsch: Prakt. Theologie. 
L k. Bonn 1847. 142 lap) ; K á l n i c k i B e n e d e k 
külön szól általában e g y h á z r ó l s annak nevezi azok-
nak az embereknek társaságát, kik azért egyesülnek, hogy 
vallásbeli foglalatosságukat együtt gyakorolják, s aztán 
külön adja a k e r e s z t y é n egyház fogalmát (1. Közön-
zéges keresztyén Egyháztörtónettan. I. K. Spatak 1848. 
Bevezetés) W a r g a L a j o s tisztársam szintén ilyen ér-
telemben nyilatkozik s használja a „héber egyház,, féle 
kifejezést (L. k e r e s z t y é n Egybázförténelem. Kézirat 
gyanánt kiadták hallgatói. Patak. I. k. 1-ső lap), s ha 
az „egyház" kifejezésben olyan szükségképen befoglalva 
volna a keresztyén képzet, mint ezt Filó állítja, akkor a 
legtöbb egyháztörténetiró nem tenné munkájának cimeül 
ezt : „Keresztyén egyháztörténet". Ily felfogás mellett 
aztán egészen más világításban tűnik fel az én kifogásom, 
s igen szabatos az én meghatározásom, hogy a keresztyén 
istentiszteletről a keresztyén egyházszertartástan tanít s 
hogy ez alatt a kifejezés alatt „egyházszertartástan", mi-
után lehet és van zsidó s mohemedán egyház is, zsidó és 
mohemedán liturgika is érthető. 

Egy cseppet sem alaposabb Filó ott sem, hol vé-
delme alá fogadja Tóth M. könyvének általam megtáma-

iott felosztását. Szerinte helyes az, ós „kellemesen meg-
lepő," ha szerző két részre osztja művét, u. m. á l t a l á -
n o s r a és k ü l ö n ö s r e . Az általános rész nem fából 
csinált vaskarika, mint állítom, meit hiszen szerző nem 
a részre mondja, hogy általános vagy különös, hanem a 
L i t u r g i k á r a ; általános és különös liturgika pedig csak 
lehet t a lán ; sőt az egész felosztás kórdóse annyira közö-
nyös dolog, hogy rendén van az, ha valaki a tudomány-
ban a részek tárgyilagos megnevezése nélkül, egyszerűen 
„A és B*-vel jelzi azokat. Ügyes prókátori fogás, de hát 
zsákutcába vezet ! Lesz tehát Filó szerint általános litur-
gika és különös liturgika. Kérdem: miről tanít aztán az 
általáuos liturgika? Ha általános, azt hiszem, mindenről 
kell tanítania egytől egyig, a mi csak a liturgikához tar-
tozik ; s mi marad aztán fel a különös számára ? Gon-
dolom még egy kis különösebb beszéd azokról, melyekről 
már általában szólottunk? Nem tartottam tudományos 
methodusnak az olyat, mely először per longum et latum 
beszél, aztán szalmáz egy kicsit, vagy a mely először 
mindent összevissza jár, aztán mutat csak rendesebb lé-
péseket. Én igenis ismerek általános liturgikát, azaz 
olyat, mely a liturgikába tartozó minden tárgyat felölel, 
s ismerek különöset is, specielle Liturgik, liturgikai egyed-
iratok például R a t o r p t ó l , C l a m e r t ő l , V a r a s d i 
Lajostól, R é v é s z Imrétől, de olyat, mely általános és 
egyedirat is, nem, s az ilyet, nem tehetek róla, általában 
különösnek találom. A mi az „A ős B"-vel való osztást 
illeti, engedelmet kérek a jókedvű hasonlatért, már én 
csak szeretem azt, ha tudom, hogy hívják azt az ételt, 
a mit ennem adnak s nem elégszem meg egyszerűen azon 
kijelentéssel, hogy é t e l l e s z az , a mit kapok. 

Két fontosabb, alább következő liturgikai kérdés 
megbeszélésére akarván meggazdálkodni a tért, a' mivel 
még rendelkezhetem, Filó azon szemrehányására, hogy kö-
vetkezetlenségbe esem, midőn a liturgika tárgyául a pol-
gári házasságot is kijelölöm; azon kérésére, hogy meg-
mondhattam volna, mi jellemzőbb szóval lehetne megne-
vezni a lelkész azon teendőit, melyeket Tóth M. „nyilvá-
nos-"nak nevezett s melyet én helyesnek nem találtam ; a 
feletti csodálkozására, hogy az igehirdetést „nem l i turgiád-
nak lenni mondottam, s azon féltékenységére, melyet szóba 
hozott háromszori urvaesorázásommal szemben a „régi 
ég" érdekében kifejezett: együvé foglalva csak azt jegy-
zem meg, hogy a polgári bázasság, összefüggvén az az 
esketéssel, igenis korszerű tárgya a liturgikának ; hogy a 
„nyilvános" és nem helyeselt szó helyett a jobb kifejezés 
ez : „isteni tiszteleti végzendők, vagy teendők" ; hogy az 
isteni tiszteletben általában, de különösen S c h w e i z e r 
(L. Homiletik. Leipzig. 1848. különösen 94 és köv. la-
pok) liturgiái és homilétai elemeket szoktak megkülön-
böztetni s az igehirdetés az utóbbiakba tartozik ; s hogy 
nekem, mint a ki elvekkel foglalkozom, bírálnom terveket, 
ajánlanom igenis szabad és jogos, és hogy háromszori ur-
vacsorázásom nem olyan horrendum dictu, ha elgondo-
lom, hogy az orthodox lutheránus Schöberlein egyszeri 
urvaesorázást ajánlott, mert a német népet nem tartotta 



szellemileg eléggé érettnek arra, hogy abban lelki ha-
szonnal többször részesülhessen (L. Schöberleiu: Liturg. 
Ausbau des Gemeindegottetdienstes. Gótha 1859. 143 lap.) 

És most már, az elébb közelebbi megtekintésre szánt 
két liturgikai kérdéshez valamit! 

(Vége köv.) 

M i t r o v i c s G y u l a . 

Könyvismertetés. 
Európa földrajza, Jcülönös tekintettel az osztrák-magyar 
monarchiára. Középiskolai használatra irta Laky Dá-

niel tanár. Szerző tulajdona. Ára 1 ft. 20 kr. 
Budapest, 1874. Zilahy S. Uz. 

Ha napi irodalmunk szokásos ismertetési modorát 
akarnók követni, erről a munkáról elég volna annyit 
megjegyeznünk, amennyit a „Hon" irt róla, hogy t. i. 
„kitűnő tankönyv" s fölfogását tekiutve „tankönyviro-
dalmunkban korszakot alkotó mü." 

Részünkről nem akarunk ilyen superlativusokban 
beszélni; nem szereljük azt az ujabb időben igen elhara-
pózott modort, melynél fogva a biráló az igazság rová-
sára felületesen itél, mindig a szélsőségeken jár, örökösen 
sujt vagy magasztal. Mi éppen az által véljük kimutatni 
elismerésünket e munka iránt, hogy kissé beereszkedőleg 
bíráljuk: feltüntetjük a fényképeket, de azért az árnyké-
peket sem takarjak el. 

Átalánosan elismert tény, hogy földrajz-irodalmunk-
ban eddigelé nincs olyan munka, mely a geographia mos-
tani álláspontjának s a földrajzi képzés mai kívánalma-
inak megfelelhetne. A középiskoláinkban használt könyvek 
alig egy-két kivétellel, jórészt csak az államrajzi viszo-
nyokra szorítkoznak, mig a földrajz tulajdonképi főtár-
gyát, melytől a tudomány is nevét vette: a földterületek 
természeti viszonyainak leírását vagy egészen elhagyják, 
vagy pedig a politikai határok keretébe zárva adják elő. 
Ily uton-módon nem lehet pontos és hü képét adni a 
hegyrendszereknek, a folyamok vizkörnyékének stb ; mig 
ellenben a modern rendszer - - melynek követői közül 
nálunk csak Krause kassai tanitó és Laky ur irtak tan 
könyveket — a természeti alakulatokra fektetvén a fősúlyt, 
ezeket részletesen ismerteti. 

Vannak ugyan, kik ezt a rendszert sem helyeslik ; 
a többek közt Salamon Ferenc a földrajznak a történettől 
elválasztott tanítását „paedagogiai hibának" tartja. *) 
Azt hiszszük, e tekintetben túlerősen nyilvánítja vélemé-
nyét. Igenis paedagogiai hiba a földrajz ilyetén tanítása, 
de csak e g y esetben, t. i. akkor, hogyha földrajzi előis-
meretek nélkül egyszerre, pl. a jelen művel kezdenők 
tanítani a növendéket. Mert az is elvitázhatlan tény, hogy 
semmi sem idegeníti el inkább a tanulót a földrajztól, 
mint midőn concrét tárgyak megismertetése nélkül, szá-
raz definitiók bemagolására kényszeritik. 

Az ismertetésem alatt álló mű azért örvendetes 
jelenség irodalmunkban, mert a régi módtól elütően, a 
külföldön már átalánosan elfogadott modern fölfogásnak 
hódol. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy nekünk 
minden „Neugekommen, willkommen", hanem azt, hogy 
valóban előnyös az oktatásra nézve a Laky ur által föl-
vett módszer. A földrajz sokkal rendszeresebben tanítható, 
ha a földfelület viszonyainak ismerete megelőzi a politi-
kai földrajz oktatását. E célból szerző a természeti viszo-
nyokat az államrajziaktól elkülönzi, ami magában véve 
igen helyes, csakhogy a jelen műben nagyon is mereven 
van a kettő egymástól szétválasztva. Igyekezzék a szerző 
később, majd a második kiadáskor, a kettő közt tátongó 
hézagot lehetőleg kitölteni. 

Laky ur önérzetes hangon irt előszavában nem hiába 
emlegeti a természeti viszonyok leírását, mert, a legjobb 
kútfők nyomán igazán ugy irt ezekről, hogy müve leg-
kitűnőbb részét éppen a földfelületi viszonyok tárgyalása 
képezi. E részben csupán annyi mondanivalónk van, hogy 
még a meteorologiai befolyásokra, továbbá a geologiai 
alakoknak a flóra és faunával való összeköttetésére na-
gyobb gondot'kellett volna fordítania. 

Osztjuk azok nézetét, kik a földrazi tankönyvekben 
a tananyag kiválasztását tartják leglényegesebbnek. Nagy 
tájékozottság mellett finom paedagogiai tapintat kívánta-
tik ahhoz, hogy a nagy terjedelmű tárgyból oly anyagot 
tudjon kiválasztani az iró, melyet életteljesen lehet elő-
adni. Csak az tud életet kelteni, aminek élete van: szá-
raz nevek és számok nem ébreszthetnek érdekeltséget; 
pedig eddigelé e tekintetben ezt a ferde eljárást követték. 
„A nevezetesebb államok és városok neveiből összealkot-
tak egy száraz vázat, s ezt adták a gyermekek elé, vagy 
megelégedtek egy kis mathematikai földrajzzal." *) Ha 
szembesítjük Környei ezen mondásával Laky ur müvét, 
látni fogjuk, hogy ő ugy tünteti föl a földet a növendék 
előtt, mint hegyek, völgyek, vizek, síkságok holt terré-
numát. Pedig nála a jó akarat nem hiányzik, de még 
kezdő, nincs gyakorlata. 

Meglátszik e művön, hogy szerzője ismeri az ujabb-
kori paedagogia kívánalmait, de meglátszik egyúttal a 
gyakorlatlan kéz is mely gondolatait nem tudja terveihez 
méltóan érvényesíteni. Ugy veszszük észre, hogy szerző 
szeretné egyes vidékek leírását a vidék culturképe bele-
szővésével élénkíteni, mégsem birja tagadhatlanul nehéz 
föladatát megoldani. Megemlékezik Troppau gyárairól, a 
jagerndorfi, bielitzi, friedecki posztórul, Freudenthal, 
Freiwaldau finom vászonszövéséről, azonban mivel ezen 
helyeket egyátalában nem csoportosítja, hanem számozva, 
külön-külön emliti fö l : utóvégre is holt anyagot nyújt, 
mely vonzóvá sohasem lehet. 

Nem kívánjuk, hogy a tankönyv mulattató legyen, 
megelégszünk azzal, ha nem száraz, nem visszataszító, 
Nem mondjuk, hogy Laky ur müve száraz, de — tán 

*) Közoktatásunk reformja, Pest, 1873. 141 1. *) A tanitó az iskolában. Paedagogiai munkálatok. I. 10g. 
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azért, mert nagyon is modoros — nincs benne élet. Nap-
jainkban a módszerről a modorosság régióiba való átcsa-
pás számos életrevaló eszmének válik megölő betűjévé. 
Eszünkbe jut Jósika Miklós, ki egy helyt *) még aestheti-
cusokról is, az örök szép buvárlóirót is ugy nyilatkozik? 
hogy azok közt sokan vannak, kik a szépet, jót, nemest 
magát oly valami unalmas visszataszitó alakban tüntetik 
elő, hogy inkább elijedünk attól, mint hogy rokonszenv 
ébredne bennünk. 

Visszatérve Laky ur müvére, ebben is véleményünk sze-
rint a modoros eljárás hozta létre azt a némileg fonák 
tárgyalást, melyet az egyes tartományoknál követ, hogy 
pl. Sziléziáról nem beszél átalánosságban, hanem egyenest 
a nevezetesebb helyeken kezdi, s azoknál egyetlenegy 
történelmi momentumot sem emlit föl. Erre az elterjedt 
hirlapirói humbug alkalmazásával azt felelhetnék, hogy a 
tér szűke nem engedte. Igen ám, csakhogy ha összefog-
lalja azokat a vasúti csomópontokat, posztógyártó, vá-
szonszövő helyeket, melyeknek egyéb nevezetességük sin-
csen : bőven jutna hely egy-két nevezetesebb históriai 
dátum fölemlitésére, melyeket nehezen nélkülözünk. 

Teljesen osztjuk a szerzőnek azt a nézetét, hogy az 
iskolai tankönyvnek nem kell szükségkép eredetinek lennii 
mert nem ez, hanem a használhatóság a főkelléke az 
iskola számára készült könyvnek. Laky ur e célt iparko-
dott elérni. Nyilfcan kijelenti* hogy az ő munkája sem 
eredeti, annyival kevésbé az, mert a földrajz csontvázát 
a merev adatok képezik, autopsiából pedig szerző kevés 
vidéket Ösmerhetett meg Ez egyébként a földrajzirónak 
nem is igen szükséges, hiszen oly kitűnő, valóban a leg-
jobb források nyomán, minőket szerző elősorol, — épp 
oly jeles munkát Írhatni, mintha az iró egész Európát 
beutazta volna. 

Ha a szerző csakugyan nem igen kapkod az erede-
tiség után, kár, hogy műve felosztásában nem követett 
valamely célszerű beosztású tankönyvet; mert munká-
jában a fölosztás sikerült legkevésbé. Igaz, hogy a lénye-
ges rész elég helyes, mert a természetiekről tér át az 
államrajzi leírásra; de már a főbb cikkeknél szembeötlő 
a tévedés, mely, minél inkább közeledik a részletekhez, 
annál nagyobbá válik. Portugallia s Andorra után Lich-
tensteint írja l e ; Német-, Orosz-, Brit-, Svéd-, Törökor-
szág egy sorjában következnek á la boglya. Még jobban 
Összevissza zavarja a magyarországi megyéket; csupán a 
tiszáninneni kerületben halad sorban rajtok, elkezdve He-
vesen, mindig nyugotra tartva Beregig. A főkerületekhez 
csak a megyéket számítja, s azosat a kerületeket, melyek-
nek esetleg szék, vidék vagy kerület a nevök, egybecso-
portositva az erdélyi kerület után közli, mintha pl. a 
Hajdúkerület, azért mert kerület, vagy Kővár vidéke, 
azért mert vidék a neve: nem épen ugy Tiszántúl feküd-
nék, mint akár Biharvármegye. 

Minden egyéb, kisebb jelentőségű hiba e könyvben. 
Igy p. o. hiba ugyan, de nem jelentékeny, hogy a né-

metből átvett részeket nem öntötte magyar mintába, 
aminek az lett a következése, bogy ezek szinte kirínak 
a többi sorából. Előfordul tscheremiss, tschuwasz, schki-
petár, cseremisz, csuvasz, skjipetár helyett. Az Adige 
nála németesen Etsch, aztán emlit valami Philippopelt és 
Adrianápolyt is. No ezeket már igazán két x-i nyelven 
nevezte el, mert amazt vagy Philippopolisnak, vagy ere-
deti török nevén Filibének, emezt magyarosan Drinápoly-
nak, vagy törökösen Edirnének kellett volna irnia. Fe-
lejti Tittel (133) Illók (167) ősi-, és most is használat-
ban levő jó magyar nevét Tételt, Újlakot; Túrmezőt 
Turopolya mezőnek (165) kereszteli, ami magyarul annyi 
mint Túrmező-mező; vagy Turopolyát, vagy magyarosan 
Túrmezőt kellett vclna irnia. Hasonlóan hibásan ír faröi 
szigeteket (5 1.), mert „ő" már magában véve a. m. szi-
get; farői csoport a helyes elnevezés. 

Nagyon célszerűen tett szerző, hogy idegen nevek-
hez odaírta a kiejtést. Csakhogy itt is, mint átalában e 
mü minden külsőségében, van valami bökkenő: Egy az, 
hogy nem mindenüvé irja oda (hol maradt Charlevilletől, 
Vegüától stb.); ós másodszor, megint az az istenverte 
németes írásmód. 

Poitiers után odaírja, hogy ejtsd Poatiehnak, vagyis 
ugy amint a német írással jelölik, mely oly szegény, 
hogy se „ty"-je, se nyilt „é"-je nincsen; magyar tan-
könyvbe Poatyié-t kell írni. Ott van Bordeaux = Bordoh, 
Bordó h., Toulouse = Tuluhs, Tulúz h. Ajaccio — Ajatscho, 
Ajaccsóh., Charleroi = Scharleroa, Sárleroa helyett s t. eff. 

Hogy mennyire hiányzik e műből a csak gyakorlott 
kezek által kivihető egyöntetűség, az a kicsinyes eset is 
mutatja, hogy még a helyesírásban sem következetes: 
Egyszer Schwabot ír (72 1.) másszor svábot (116), egyszer 
Moskaunak (224) nevezi Moszkvát, másszor Moskwának 
(112). Következetlen abban is, hogy mig egy helyt Bács-
Bodrog, Heves és Külső-Szolnok stb. egyesült megyékről, 
beszél, másutt Pest, Gömor megyét ir még c í m ü l is 
Pest-Pilis és Solt, Gőmör és Kishont megyék helyett. 

A különböző vidékek nevezetes helyeinek kijelölésé-
ben sem járt el elég szabatosan. Egyszer szószaporitó5 

másszor a lényegest is elhagyja. Nem szabad olyat tani-
tani a földrajzban, melynek nincs tartalma, mint pl. 
hogy „Bicske, Csákvár ós Lovasberény nevezetes mezővá-
rosok" de miről nevezetesek? vagy „Mitrovicz a Száva 
balpartjáu, Zalánkemen a Duna balpartján" (168); amit 
egyéb jelölés nélkül ha tud is a tanuló, semmit sem ér 
vele. Ajánljuk figyelmébe, hogy „az utazásnak egyik elve 
legyen: egy helyet sem jegyezni meg csupán neveért; 
ha semmit sem hozhatni föl mellette, elhagyandó." *) 

A szószaporitásokról ellentétökre a kihagyásokra 
térve át, mivel e mü meggyőződésünk szerint tartani 
fogja magát, azt hiszszük, nem végzünk fölösleges munkát, 
ha az ezt használtató tanférfiak számára, Magyaroszág 
területéről szólva kijelöljük a nevezetesebb kihagyásokat. 

Egyátalában nincsenek megemlítve: Csepelsziget 

*) Az első lépés veszélyei. I. 144. *) Lubrich Ágost : Neveléstudomány (II. kiad.) IV. 337. 



főhelye, R á c k e v e ; a k ö r m ö c i pénzverde, mely 
egyetlen az országban; D é v é n y nagyszerű várromjain 
kivül az ország ezen nyugoti legszélső városa azért is 
megérdemelte volna a íölemlitést, mert itt szakad a Morva 
a Dunába. A Muraközben fölhozza Perlakot, Kottorit, de 
kimarad fővárosa, a történelmi nevezetességű C s á k -
t o r n y a ; Ö k ö r m e z ő , a mármarosi gyémánt egyetlen 
leihelye hazánkban; E c s e d a róla nevezett lápvidék 
központja. Zarándmegyéről mindössze ennyit i r : „1. 
Halmágy. 2. Körösbánya. 3. Brád;" ez akár van, akár 
nincs, mindegy ; legalább Körösbányához oda kellett 
volna irni, hogy megyeháza s arany-ezüstbányái vannak. 
Szászvárosszéken nem mellőzhetni a K e n y é r m e z ő , 
Aranyosszéken a K e r e s z t e s m e z ő fölemlitését, a 
Barcaságról Rozsnyót, Zernyestet, Törcsvárt. A kovásznai 
P o k o l s á r , a h o m o r ó # d - a 1 m á s i b a r l a n g , továbbá 
L i p p i k, a legkitűnőbb jódfürdő egész Európában, kár 
hogy kimaradtak. Átalában véve szerfölött röviden adat-
nak elő az egyes nemzetiségek ethnographiája, s kivált ha-
zánk anyagi ós szellemi művelődési viszonyai. 

De elég is lesz már arról beszólni, ami nincs a 
műben; ezután jó lesz utbaigazitóul tartalmának egyné-
mely részét kiigazgatnunk. Nézetünk szerint szerzőnek 
jobb lett volna a régi módihoz hiven, rögtön a városok 
nevei után és nem a kikezdés legvégére tenni a lakos-
ság számát. Sok furcsaság jő igy ki pl. Zentánál győze-
lem a törökökön. (20,000 lakossal); vagy : „Szarvas ágostai 
középtanodával. (22,500 lakossal)." Hibásan irja Charle-
ville-t és Trübswettert (igazábban, elfogadott magyar neve 
szerint : Nagy-Ősz) francia falvaknak, mert ezek csak 
francia eredetű, most már tiszta német ajkú községek. A 
Tiszatorkolat itt is, mint minden földrajzi tankönyvben 
Tételen alól van helyezve. Igaz, hogy azon alól ömlik a 
Tisza a Dnnába, csakhogy azon alól 1 mf. del, tulajdonkép 
éppen a történelmi nevezetességű Zalankeménuel (Szlan-
kamen) szemközt. Végül Légrádot se adjuk a horvátok-
nak ; e város azért, hogy a Dráván tul fekszik, nem 
Körös megyéhez, hanem Zalához tartozik. 

Mindezek azonban csak apró, jelentéktelen hibák, 
tévedések, melyeket jó tanáj könnyen utánpótolhat. Lé-
nyegében jó, életrevaló a munka, melyből használható, 
képző alapismereteket meríthet a növendék; e mellett 
földrajz-irodalmunkban olyan uj irány hírnöke, mely 
csalhatlanul jobb a régi slendriánnál, s ezért bizonyosan 
előbb-utóbb uralomra fog vergődni iskoláinkban. Ezt a 
tankönyvet mi ugy tekintjük, mint a mely hivatva van 
az uj iránynak útját egyengetni, s meggyőződésünk sze-
rint hivatva van arra, hogy a Visontay, Hanke, Kőrnyei, 
Kuttner-féle elavult ós határozottan rosz kézi könyveket 
lassanként kiszorítsa középiskoláinkból. 

B a l l a g i A l a d á r . 

Ref lex ió Dr. Ballagi Mór urnák e lapok 35-dik 
számában megjelent fürdői levelére. 

Föltettem igen tisztelt kartárs úrról, hogy „a ma-
gyar protestantísmus jövője" cimü cikkemet lapjába fölve-
endi, már csak azért is, hogy elmondhassa, mint ezt fürdői 
levelében cselekedte, miszerint „nem képzelhető fonákabb 
politika, mint azon protestánsoké, kik . . . azt sürgetik, 
hogy az iskola az állam kezéből kivétetvén a felekezetek 
kezébe adassék . . ; de föltettem azt is, hogy elmon-
dandja mind azt, mit czikkem ellen elmondani tőle kite-
lik. Ez emberi dolog, s rajta épen azért nem ütközöm meg. 

Egyet azonban hogy mondjon igen tisztelt kartárs 
ur, róla nem tettem fel. A hírneves protestáns hittantanár 
dr. Ballagi Mór úrról nem tettem, nem tehettem fel, hogy 
azt mondja: „a protestáns szellem missióját betöltötte." 

A protestantismusnak nincsen hát igen tisztelt kar-
társ ur szerint jövője. Vészterhes szavak egy protestáns 
hittanár szájában, a ki leginkább hivatva van átérezni és 
hirdetni azon hitet, hogy ha háromszáz éven át a protes-
tantísmus a vérzivatarok közt magát fentartotta: a huina-
nismus korszakában nem csak fenn fogja magát tartani, 
hanem szelleme győzelemről győzelemre halad. És dr. 
Ballagi Mór hittanár ur e hittel ellenkezően azt hirdeti, 
hogy „a protestáns szellem missióját betöltötte." Lélek-
zetem eláll e szavakra, s a világosság, melyet a protestáns 
vallás lelkemben gyújtott, egy pillanatra sötétséggé vál-
tozik. Hát azért volt eddig dr. Ballagi Mór ur a magyar 
protestantísmus meggyújtott gyertyája, azért hittük őt 
mindannyian mi magyar protestánsok a mi világosságunk-
nak, azért tartottuk azon sónak, melly által magyar ref. 
egyházunk megizesedik, hogy végre is e szavakkal vágjon 
arcul benünket: „a protestáns szellem missióját betöltötte." 
Miképp izetlenedhetik igy meg a só ? ! 

E nyilatkozatot a nagy tudományos képzettséggel 
biró dr. Ballagi Mór úrtól csak ugy érthetem, ha az a 
gyanú, melly lelkemben iránta ennek fürdői levelében 
olvasásakor támadt, nem puszta gyanú, hanem történelmi 
valóság. Ha ez a tan, melyet dr. Ballagi Mór ur a 
pesti ref. hittantanár, kétségkívül, tanszékén is hirdetett, 
és a pesti ref. papnövendékek szivébe és lelkébe bcse-
pegtetett, a magyar ref. egyház többi theológiai tanárai-
nak szivébe és lelkébe is átszöknék, s általuk is a ma-
gyartef, papnövendékek szivébe ós lelkébe átplántáltatnék ; 
akkor, semmi kétség, hogy ha a protestantismusnak van 
is: de a magyar protestantismusnak bizonyos, hogy nem 
lenne jövője. Ismétlem azért, ismételnem kell a magyar 
protestantismushoz Jézusnak cikkemben felhozott e szavait : 
„vigyázzatok, és imádkozzatok. . . ójjátok magatokat, vi-
gyázzatok és imádkozzatok (Máté 26: 41. Márk 13 13)." 

Részemről lélekismeretem ellen vétenék, ha dr. 
Ballagi Mór úrtól nyilvánosan hirlapilag hirdetett azon 
tannak, hogy „a protestáns szellem missióját betöltötte," 
csak egy pillanatig is hitelt adnék. Tévedettnek tartanám 
lólekismeretemet, ha e tannak még csak árnyéka is hoz-
záférhetne. Mételye lenuák e Laaaal tanszéke men a pro 
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testantismusnak. A protestáns keresztyénség a szellem és 
szabadság keresztyónsége. Ez örök mint maga az isten, 
a ki szellem és szabadság. Ha a szellem és szabadság 
keresztyónségének nincsen jövője akkor nincsen semmi 
a világon, aminek jövője volna, akkor nincsen magának a 
világnak jövője. Annak a szellemnek, mely kimondotta 
és folytonosan ápolja amaz eszmét, hogy a felsőbbség a 
szabadság védője ós biztositéka, s követeli, hogy az ál-
lamösszeség határozza meg, ki legyen e felsőbbség; annak 
a szellemnek, mely a massachusettsi puritán keresztyén-
ségben kimondotta, és a gyakorlati életbe átültette azt, 
hogy ez a felsőbbség nem lehet más, mint az erény és 
tehetség aristokráciája, nem külön, hanem együtt a kettő, 
s ez lengte át, ez szülte ós lengi át ma is Északameri-
ká t ; annak a protestáns szellemnek, mely a puritán 
Winthropot lelkesítő midőn ez arany szavakat mondotta: 
„a hivatali hatalom célja abban áll, hogy védelmezze 
a szabadságot, melynek tárgya mindaz, ami jó, igazsá-
gos, becsületes; de mindaz, ami a szabadságot megsérti, 
többé nem hivatalos hatalom, hanem visszaélés" ; a szabad-
ság keresztyónségének, mely a protestantismust eleitől 
fogva lelkesítő, s máig sem hagyta el, nem lehet, hogy 
jövője ne legyen, e szellem nem lehet, hogy missióját 
betöltötte. Ellenében azért dr. Ballagi Mór urnák állítom, 
hogy a protestáns szellemnek van missiója, s hogy ezt a 
magyar protestantismusnak is meg kell érteni. 

Ha „a magyar protestantismus jövője" cimü cik-
kemben kifejezett e hitemet dr. Ballagi Mór ur fürdői 
levelében tőlem és a magyar protestantismustól elvenni 
szándékozott : azt hiszem, jó szolgálatot nem tett vele a 
magyar protestantismusnak, s elhagyta azon zászlót, mely 
alatt a lützeni téren bebizonyította a protestantismus, hogy 
lni jogosult; az ujabb idő nagy esemén yeiben pedig kéz-
zelfoghatóig igazolta, hogy van missiója, E nagy ese 
ményeket dr. Ballagi Mór ur sem tagadhatta, s hogy még 
is cikkem ez értelmét gyöngíthesse : fürdői levelét, mely-
ben cikkemet birálta, eleibe bocsátotta lapjában cikkemnek, 
s létre hozta az által ez absurdumot: filius ante patrem. 

K i s s J á n o s 
hittanár. 

Ugyan rám ijesztett collega u r ! olvasván cikkét és 
látván azt a szörnyüködóst, melyet szavaim lelkében kel-
tettek és nem bírt keblében elfojtani, azt kellett hinnem, 
hogy csakugyan olyas valami kifejezést szalasztottam ki 
tollamból, mely ha nem egyenesen mondja is, legalább 
odamagyarázható, hogy a protestanstismust meghaladott 
álláspontnak tekintem, melylyel kár tovább bíbelődni, s 
igy legjobb lenne protestáns egyháznak csakúgy mint pro-
testáns iskolának simpliciter hátat fordítani. 

No már az csakugyan őrültséggel határos dolog 
volna oly embertől, ki csaknem kizárólag a protestáns 
ügynek élvén, a mely percben azt befejezettnek declarálja, 
munkássága főrugóját elvesztette s élete céljától elejtet-
vén, olyanná lenne mint a hal, melyet szárazra kivetettek. 

Azonban ki, mint ón a protestanstismust nem a 16-ik 

században megállapított tanok és intézményekbe helyezem, 
hanem isten országának mind tágabb körökbe való ter-
jesztésére irányzott folytonos haladásba, a protestantis-
must oly Öröklőnek kell hogy tartsa, a mint a szellem-
világot, melynek az kifolyása. 

Collega urnák tehát, ki ebbeli nézeteimet eléggé 
ismerheti, még ha egyenesen azt irtam volna is, hogy 
„a protestántismus missióját betöltötte", nem ugy kellett 
volna a „betöltötte" szót értelmeznie, hogy az annyi mint 
b e v é g e z t e , hanem kifejezi azt, amit etymologice is 
jelent: t e l j e s í t e t t e . 

Történetesen a szöveg, melyben az idézett mondat 
előfordul, a^t a magyarázatot, melyet collega ur arra rá-
fogott, meg sem engedi; mert midőn én azt mondom, 
hogy „a protestáns szellem épen azért, mert missióját be-
töltötte, jelenleg már nem egy felekezet sajátja", ezt a 
a roszakarat sem magyarázhatja egyébre, mint hogy én a 
protestáns szellemet olyannak tartom, melynek rendeltetése 
a polgári életre való hatásában hovátovább közemberisé-
givé válni, s mivel negyedfél század óta derekasan műkö-
dött, azzá is vált, minélfogva az ma már nem egy töredék, 
nem egy felekezet sajátja, hanem az emberiségé, ugy hogy 
a mivelt katholicus ember is politikai és polgári életében, 
nem öntudatosan bár, nyilván ama közérvéuyre jutott szel-
lemnek hódol. 

Az következik-e már most abból, hogy mi protes-
tánsok ma már ama szellem mivelésével felhagyjunk, vagy 
annak épen hátat fordítsunk ? — Épen ugy hátat fordít-
hatnánk a levegőnek, melyet szívunk, a nap jóltevő hatá-
sának, melyben élünk és mozgunk. 

Tény azonban, hogy mihelyt valamely igazság a 
közelismerés kivívása után magát szélesb körökben érvé-
nyesítette, azonnal megszűnik a zajongó szenvedélyek tere 
lenni ; az ember élvezi mint magától érthető, mindennapi 
dolgot, a nélkül hogy különös lelkesedésre hevülne általa. 

Innen az az általános panasz, hogy híveink elhide-
gültek és nem tudnak többé lelkesedni a protestáns ügy 
iránt. Nem bizony! mert specificus protestáns ügynek 
címeznek olyasmit, a mi nem az, hanem az emberiség 
közös ügye. Az emberi elme felszabadulása, mely mióta a 
reformatió kezdeményezte, annyi heves küzdelemnek volt 
szülő oka, az emberiség irányadó köreiben már annyira 
általánossá lett, hogy annak gyakorlati alkalmazása izgal-
mat csak azoknál keltett, kiket az ellenkező állásponthoz 
nagyszerű testületi ós személyes érdekek kötnek. — Da 
minthogy ez érdekek megóvása ama testületet ma legköz-
vetlenebbül a jogállammal hozza összeütközésbe, mely ál-
tala létalapjában van fenyegetve, csakis az államra néz a 
feladat azzal megküzdeni, és nem mi reánk, kiknek mint 
egyháztagoknak voltaképen az a hivatásunk, hogy a vallás* 
erkölcsi kegyes életet ápoljuk és Isten országát ez uton 
terjeszszük és semmi más. 

Ezek ugy hiszem olyan eszmék, melyek sem a pro-
testáns tanárnak, sem a protestáns lap szerkesztőjének 
szégyenére nem lehetnek, s miután a latin közmondás 
szerint suae quisque orationis optimus interpres, reméllem 



nem fog, collega ur,—beszédemnek más értelmet tulajdoní-
tani akarni, mint amelyet magam jeleztem. Az effélét csele-
kedni azoknak a gyászos kiváltsága, kik mint a Figyel-
mezőisták és a szüntelenül rájok hivatkozó istenes Hurba-
nisták petroleur-ök, materialisták és istentagadók gyanánt 
denunciálják folyvást azon férfiakat, kik soha meg nem 
szűntek amaz elneve-zésekkel jelzett irányok ellen a szél-
sőig küzdeni. 

B a l l a g i M ó r . 

A „ W a n d e r e r " a n a z a r e n u s o k r ó l . 
Minapában e lapok hasábjain is hivatkoztam a bécsi 

„Wanderer" egyik közleményére, mely a nazarénusok 
múltjára több t kintetben uj világot vet s Carolus es a 
közönség azon felfogásának, mintha a nazarenus secta 
Fröhlich által alapított felekezet lenne, határozottan el-
lentmond. Minthogy ama közlemény felől, mely habár, egy-
némely állításai a mai nazarénusok által igazolva nincse-
nek, de töi'ténetftekintetben figyelemre méltó, azóta nálam 
többen tudakozódtak s minthogy a kérdéses hírlapi szám 
ma már nálunk ritkasággá is vál t : hü fordításban ezen-
nel közlöm az egész cikket minden észrevétel nélkül, a 
szerint a mint az a „Wanderer" 1865. szept. 15. reggeli 
kiadásában, melyet Turgonyi L. túri lelkész szívességé-
ből kaptam meg, feltalálható. 

A n a z a r é n u s o k M a g y a r o r s z á g b a n 
F. T. Az 1730. év közepén egy Székesfehérvár mel-

letti faluba egy ötvös hozta be újra a nazarénusok fele-
kezetót, ki fiatal korában sokat utazott s különösen kele-
tet bejárta. A secta hirtelen elterjedést vőn a köznépnél. 
Annak tagjai nem járnak vendéglőkbe, kávéházakba, tánc-
mulatságokba, színházba s tef., nem élnek szeszes italok-
kal vagy csak igen csekély mértékben p. o. uton ; de 
templomba sem mennek. Külmagokviseletét nézve „a 
morva atyafiakhoz" hasonlóan, csöndesek, jámborok, béke-
szeretők, szorgalmasok, adójok és tartozásaik fizetésében 
pontosak, szomszédaik iránt, még ha nem tartoznak is a 
sectához, szolgálatra készek és nyájasok. Szintoly ponto-
san s minden ellenmondás nélkül alkalmazkodnak felsőbb-
ségűk minden rendeletéhez ; egy szóval a legszigorúbb 
lelkiismeretességgel teljesitik a kormány és a polgártár-
sak iránti kötelességeiket. De vallásukhoz ragaszkodás te-
kintetében törhetetlenek és sem szép szóval sem szigorú 
törvényszéki eljárással nem bírhatók arra, hogy azt el-
hagyják. 

Isteni tiszteletök egyszerűen abból áll, hogy vala-
melyik hitsorsosuk házánál hetenkint néhányszor össze-
gyűlnek. E célra azok a lakások választatnak, hol lehetőleg 
tágas szoba vagyon, nyáron csűrökben is összegyűlnek. 
Gyülekezeteikben, hová asszonyaikat és gyermekeiket is 
magukkal viszik, végig hallgatják a bibliának egy vagy 
több felolvasott fejezetét. 

Minden községben, hova e secta magát befészkelte 
magok közül férfiakat választanak, kik különösen szigorú 
és kegyes életök által tűnnek ki ; ezen „vének" száma a 

tagok létszámához képest 3—12-re sőt többre is megy. Ő 
rájok néz a gyülekezet kormányzása, a proselyták fölvé-
tele, a gonosztevők megbüntetése, illetőleg a bűnben élő 
tagok megintése, s ba ez foganatlau maradna, kirekesz-
tése, a távollakó hitsorsosokkal való közlekedés, a családi 
versengések kiegyenlítése, s a lelkészi állás képviselése, 
minthogy sajátlagos lelkészeik nincsenek. 

Ebbeli fáradságaikért semmiféle fizetést sem huzn k 
s hogy ha valami botrányos hibába, minők részegeske-
dés, verekedés stef. esnek, a gyülekezet határozatánál 
fogva méltóságuktól megfősz'athatnak. A felolvasások 
2—3 órabosszáig tartanak. Mindenik hallgatónak szabad-
ságában áll a felolvasóhoz vagy a vénekhez kérdést in-
tézni a biblia egyik vagy másik helye felől, s a kívánt 
felvilágosítás neki azonnal megadatik. A felolvasás vég-
ződtével közösen imádkoznak, s aztán mindnyájan „csalá-
donként" haza oszlanak. Az idegen, a kit a secta vala-
mely tagja a gyülekezetbe bevezetett, jelen lehet a gyü-
lekezetben, sőt a vének néha felhívják, hogy csak járjon 
el közéjök minél gyakrabban; ha az ilyen idegen mintegy 
12-szer részt vett már a gyülekezetben, a vének fölszó-
lítják, hogy vétesse föl magát a sectába, s erre nézve 
6—8 heti gondolkodási időt adnak neki; ez idő alatt a 
vének értesülést szereznek az ő előélete felől; ha az ked-
vező, vagyis ha semmi rosz sem bizonyosul be rá, a 
batáridő eltelte után a gyülekezet legközelebbi együttléte 
alkalmával mint uj tag bemuttatik, ha pedig valami go-
nosztett sül ki rá, a fölvétel megtagadtatik, sőt a gyü-
lekezetbe való további járástól is eltiltatik. Ha olyas hi-
bában találtatott, minő a „veszekedés, korhelység" steff. 
a véuek megjobbulási határidőt tűznek elébe; ha ezalatt a 
próbát kiállotta, fölvétetik, szükségesetón ujabb próba 
időre utasittatik, ha ezt sem állotta ki, a fölvótetés meg-
tagadtatik. 

Minden tagnak szabadságában áll a secta kebeléből 
való önkénytes kilépését minden indokolás szüksége nélkül 
bejelenteni; ekkor gondolkodási határidőt kap, ha ez el-
múlik s ő a kilépési szándók mellett megmarad, a vének 
a legelső alkalommal bejelentik a gyülekezetnek, hogy ez s 
ez a testvér vagy nővér önkénytesen kilépett; de az önkényt 
kilépett tagnak visszatérni szabad, ha ugyan erkölcsi 
élete meg nem romlott. Midőn valamely tag felől az a 
hír terjed el, hogy megintetett, vagy kirekesztetett vagy 
önkényt kilépni akar, a secta csaknem minden híveitől, 
olykor száz mértföldnyi kerületből is, iratokat kap, me-
lyekben igen megható módon kérik, hogy javítsa meg 
magát s kövessen el mindent, hogy a sectától meg ne 
váljék. Ajánlanak neki pénzt, portékát hitelbe, sőt ba-
ráti adomány gyanánt, ha megsejtik, hogy a szükség vagy 
kárvallás kényszeritik a kilépésre. 

Minthogy a sectatagok szerint törekvés ök az, 
hogy istennek tetsző élet által hozzá mindinkább hason-
lók legyenek, annál fogva, mint már említve volt, lelké-
szeik nincsenek, ugy szintén sakramentomaik sem. Hogy 
mégis az állampolgári kötelékben megmaradjanak, látszó-
lag azon vallásban élaek, melyet ők vagy szüleik s 



sectába lépés előtt vallottak. Legtöbbon közülök koráb-
ban a római katholikus vallás hivei voltak, kevesebben 
tartoztak a proiestantismushoz, többen a g. e. egyházhoz 
zsidók ujabban nem lépnek át hozzájok. 

Ha a hatóságok által kényszerítve vannak a kereszt-
séggel és a házasság sacramentomával élniök, azon fele-
kezet papjához fordulnak, melyhez korábban tartoztak, de 
mellőznek ily esetben is mÍDden lármás mulatságot, mi-
nők a táncz, zene stb. A közélet társalgási nyelvén egy-
mást „testvérnek" vagy „nővérnek" kzólitják; a házasság 
mint a „Herahutiak"-nál, kikhez leginkább hasonlitnak^ 
a szülék által köttetik, a nélkül, hogy magokkal a jegye-
sekkel sokat törődnének, azonban valóságos kényszert még 
sem alkalmaznak. Házassági elválás szinte soha sem 
fordul elő. A gyermekeknél a szülék iránti engedelmesség 
gyakran a házasságra lépés után is folyton tart, a irántok 
mindvégig a legnagyobb figyelemmel vannak. 

Már II. József császár alatt 1780-ban midőn ez a 
secta Magyarországon, főleg Torontál-, Temes-, Csongrád-, 
Csanád-, Árva- és Székesfehórvármegyékben elterjedett, 
szigorú rendszabályok által helyenként elnyomatott. A 
secta azonban feumaradt s az 1848. évvel együtt a ne-
vezett megyékben mindenütt, valamint Erdélyben is újra 
felütötte fejét, s folytonos szaporodásnak indult. Már 
185-7 és 1858-ban Temesváron szintúgy mint egyéb he-
lyeken is a sectahivek ellen, mint az állam által el 
nem isméit „hamis vallás" követői ellen törvényesen jártak 
el, de az eddigi eredményből Ítélve sikertelenül, mint-
hogy épen a büntetések tettek legtöbbet arra nézve, hogy 
ezen különben szelíd és szorgalmas emberekből fanatiku-
sok váljanak, és a kormány megelégedett azzal, hogy az 
összegyűléseiket nehezítette, s hol tehette, a secta tagjait 
más vidékekre helyezte át. E tévtan követői jobbára pa-
rasztok, de jobb módúak, polgárok, kisebb üzletemberek 
(vagyis iparosok) végre cs. k. államhivatalnokok is ; hogy 
utóbbiakkal mint bánnak el, arra nézve a következő pél-
dát hozhatjuk fel : 

Az 1857. évben Temesvár városában az ottani 
helytartótanács két nős hivatalnoka, minthogy nyilvánosan 
nazarénusoknak vallották magukat, a tisztviselőségtől fel-
függesztetett és fogságra vettetett. Mindkettőjüknek csak 
rövid ideig kellett volna már szolgálniok, hogy fizetésök 
teljes mérvű élvezete mellett nyugdijba léphessenek. Sokáig 
szép szóval akartak rájok hatni, de hiába. Ekkor egy 
helytartótauácsos, a ki a két nazarenus hivatalnok idős-
bikéfc, ki azelőtt ő alatta szolgált, szelid és rendes maga-
viseleteért megszerette, arra a gondolatra jő, hogy őt fog-
ságában meglátogatandja, azon bizonyos reménységben, 
hogy ha az egyiket megtéritendi, a másik követni fogja. 
Hivatalosan megjelenik tehát az elzárt egyén előtt, ki 
igen megörültnek látszók e látogatás felett. 

A tanács-ur lefesté előtte a szomorú sorsot, mely rá 
jövőben várakozik, ha a tévhitben megmarad, családja 
nyomorát, és több mint két óra hosszáig beszélé neki, hogy 
őt a sectától elvonja; midőn aztán kifáradva az érteke-
zésben, melyet a hivatalnok figyelmesen, de némán hallga-

tott, végig, a helyiséget elhagyni kószüle s épen arról gon-
dolkodott, hogy még egyszer szivére kösse neki, hogy mindent 
jól meggondoljon: akkor felállott a hivatalnok, szívesen 
megköszönte a tanácsur részvétét, melyet sorsa iránt ta-
ni'sit, kinyilatkoztatá, hogy neki e mellett a hit mellett 
mindvégig meg kell maradnia s végül arra kérte a tanács 
urat, hogy ha őt jövőre is meg akarja tisztelni látogatásá-
val, válaszszon erre oly időt, mely nem esik ösze a hivatalos 
órákkal, hogy az állam miatta kárt ne valljon. 

Mindkét hivatalnokot hosszasabb fogság után nyuga-
lomba helyezték, s hazájukba Csehországba küldték szigo-
rúan eltiltván őket a Magyarországba visszatéréstől. 

Bécsben, habár már kísérletek tótettek e secta be-
hozatalára, kevés proselytákat fog az nyerni, minthogy az 
életvidor bécsi természet az ilyen jámbor önmegtartóztató 
életmódra huzamosan nem egykönnyen szánja rá magát. 
Kogy Magyarországon a secta hivei 1730 óta rnaig minden 
üldöztetés daczára fen tudták tartani magokat, anoak oka 
abban rejlhetik, hogy adójokat mindig pontosan, többnyire 
előlegesen megfizették, környezetökkel nyájas előzékeny-
ségöknél fogva mindig a legjobb egyetértésben éltek, 
szinleg azon valláshoz tartoztak, melyben ők vagy elődeik 
korábban éltek, végre az ország sajátságos politikai kor-
mányzatában, mely szerint minden földesúr egyszersmind 
rendőrbiró is volt s az emberek lelki üdvösségével, ha 
egyszer adójokat lefizették, robotjokat leszolgálták, igen 
keveset törődött." 

S z e r e m l e i S a m u . 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* I sko la i je len tések . A k e c s k e m é t i ref. lyce-
umban a beiratások, a javító- és pótvizsgák okt. 1—4-én 
történnek ; okt. 5-én pedig a tanév ünnepélyes megnyitása 
leend. — A n a g y - k ő r ö s i főgymnásiumban a beiratások, 
vitó-éspót-, vizsgálatok oktob. 1—-4-ig tartatnak. A rendes 
a iatanitások a 4-iki ünnepélyes megnyitás után 5-ón kezdet-
nek meg. A kik a tápintézetbe felvétetni kivánnak, teljes 
étkezésért havonkint 7 ft, csak ebédért 5 ft., a jótóte-
ményesek, kik szegénységüket a beiratáskor hatóságilag 
igazolják s kitűnő bizonyítványuk van, minden ellátásért 
5 ft., csupán ebédért 3 ftot fizetnek. Két algymnasialista, 
ki a többiek felszolgálását teljesíteni tartozik, ingyen vé-
tetik fel. A városiaknál is jutányos elszállásolás és étke-
zésről, a szellemi és erkölcsi nevelés mellett gondos-
kodik az igazgatóság. — A reformátusok d e b r e c z e n i 
főiskolájában, az 1874 — 5-ik tanévben, a hittanszaki s 
jogakadémiai tanfolyamokra beiratás, egyházkerületi gyű-
lés közbejötte miatt, f. ó. okt. 4-tól 8 ig fog történni. A 
pót- és javitó-szigorlatok a hittanszaki ugy a jogakadémiai 
nyilvános és magántanulókra nézve okt. 6, 7, 8-án tar-
tatnak. Az előadások okt. 9-én kezdődnek. Mindez azon 
megjegyzéssel tétetik közzé, ho^y a jogakadémiábau az 



első és második tanév a miniszteri szabályzathoz lehetőleg 
alkalmazkodva [rendeztetik be ; a harmadik tanév, erre a 
ministeri rendelet se kivánván ezen tanévre módosítást: az 
eddigi beosztás szerint marad, s az ezt végzendők a bírói 
államvizsgát is letehetendik. Az akadémiai igazgatóság. — 
A p á p a i ev. ref. főiskolában a jövő 1874/5-dik tanévi 
előadások oct. 5-én kezdődnek Az érettségi, fölvételi, ja-
vító s egyéb magánvizsgák szept. 27 —30-ig, a beiratások 
pedig oct. 1—4. tartatnak. Az igazgatóság. — A h. m. v á-
s á r h e l y i ref. főgymnasiumban okt. 1., 2., 3. napjai, a 
beírásra, fölvételi, pót- és javitó-vizsgákra fordíttatnak ; 
4-én istentisztelet a főgymn. épületében, 5-óu az oktatás 
megkezdetik. Az igazgatóság. 

* A györgytelki ref. egyház (sszatmári e. m.) 
közelebbről oly közhasznú intézkedéseket tett, melyek a 
közszellem magas emelkedését tanúsítják. A ref. egyház-
tanács az egyházi takarókmagtárt fölállította, az eddig 
vetés alá használt faiskolát visszaadta rendeltetésének, 
beültetésével, kezelésével egy választott gonduokat bizván 
meg. A 6—12 éves gyermekeket szigorúan kötelezte az 
iskolába járásra, s a 12 — 15 éves gyermekek hetenként 
2 órán való ismétlő iskoláztatását elrendelte. — Átalában 
ugy veszszük észre, hogy a Szamos mentén és a láp-kör-
nyéken az ujabb időben nagyban elharapózott közöny és 
érdektelenség az egyházi ügyek iránt, mindinkább szű-
nik, s a nép felvilágosodása haladásával vallásos érzelmei 
csak erősbödnek. 

* Gyászhír. B a r á t h J ó z s e f , a bajai ref. egy-
ház főgondnoka, f. hó 10 én elhunyt. A boldogult szül. 
1816-ban Ó-Szőnyön, hol atyja Mihály, ref. lelkész volt. 
Tehetséges, szorgalmas ember volt, ki már 1837-ben 
mint pápai jogtanár működött. Aztán pesti ügyvéd lett, 
s szabadságharcunk alatt a Felvidéken mint kormánybiz-
tos szolgálta a hazát. 1851-ben jött Bajára, hol a zsenge 
ref. egyháznak gyámolitója volt. A temetési szertartást 
Széles Áron lelkész, Borza Nándor kántorral végezte. A 
gondosan készített halotti beszéd alkalmazása, az örök 
elköltözködós képének rajzolata, aztán a hosszas búcsúz-
tató nem a legjobb hatást tették. Igaz, hogy a pap 03 a 
kántor csak a szokásnak hódolnak ezzel, de e szokást 
vigasztalóbb hangon és rövidebben kellene teljesíteni. 

* Griiizot, a volt hatalmas miniszter, nagy iró és 
buzgó reactionarius protestáns 87 éves korában meghalt. 
A napi lapok sokat irnak politikai pályájáról, mi legkö-
zelebb Guizot-t mint egyházi embert fogjuk méltányolni. 

* Ungvármegye Botfalva községéből két intelli-
gens (?) protestáns nő a legközelebbi bucsujáráskor Mária 
Pócsra ment, azért, hogy az egyiknek beteges gyermekét 
Mária-könyei meggyógyítsák, a másikat pedig szelleme 
az uzsorások körmei közül kiszabadítsa. Ahol még az 
úgynevezett értelmiség köréből is akadnak ily bornirtak, 
ott ugyan gyöngyélete van a spongyából Mária-könyeket 
íacsaró bazilita-barátnak, meg az uzsorásnak. 

* A debreczeni ref. egyháztanács elhatározta, hogy 
az állandó tanári lakásnak szánt Sinai-féle ház, melyhez 

a város tetemes építési anyaggal járult, még ez évbeu 
kiépíttessék. Yecsey Imre építésznek némi módosítással 
elfogadott uj terve szerint az egész építkezés 7092 ftba 
fog kerülni. 

* Iglón Karsai superintendens elnöklete alatt a 
„magyar Gusztáv-Adolf egylet" f. hó 5. s 6. napján tar-
totta gyűléseit. A 14 év óta fennálló egylet a mult évben 
11.000 ftot adott ki az egyházak segélyezésére, vagyis 
800 fttal kevesebbet, mint harmadéve. Az iglói ev. egyház 
a vendégek számára díszebédet adott, melyen, a „Kasch. 
Ztg." szerint, Ivánka J., Czékus, Győry V. és Kalchbrenner 
K. toastjai voltak a sikerölet ebbek. Végül a lelkes Ta-
vasi Lajos fölszólitására 53 ftot adtak össze az eperjesi 
seminárium részére veendő zongorára. 

* Félszázados jubileum. Brocken József do 
monyi (pesti e. m.) ev. lelkész hivei és családja szoros 
körében f. hó 6-án tartotta félszázados lelkészi jubileu-
mát. A jubiláló 47 év óta domonyi lelkész, mely idő alatt 
híveinek nemcsak hű lelkiatyja, de igaz barátja és tanács-
adója volt. Községe szláv tagjait a magyar nyelv szerete-
tére és tanulására ösztönzó, korábbi éveiben stipendiu-
mot is eszközölt k i a magyar nyelvet elsajátitók számára, 
maga pedig magyar-szláv olvasókönyvet irt, mely az 
esperesség szláv iskoláiban mindenütt használtatott. A 
hivei közt uralkodó szellemet legszebben az a tény bizo-
nyítja, hogy szabadságharczunk alatt, midőn a haza ve-
szélyben forgott, a lelkész ur 18 éves fia még másik 10 
domonyi ifjúval lelkesedve sietett a haza védelmére. Broc-
ken J. most 74 éves, és még mindig buzgón teljesiti 
papi teendőit. 

IRODALOM. 
* Naptárak 1875 re. A Franklin-társulat a jövő 

évre is kiadta a maga, nagyobbára régen ismert ós ked-
velt naptárait, melyek mind gondos szerkesztésük, mind 
meglepően diszes kiállításuk által messze felülmúlják az 
előbbi évieket, s melyek közül minden rendű és rangú 
ember megtalálja a hivatalánál vagy foglalkozásánál fogva 
magának valót. E naptárak a következők: 

Protestáns uj képes naptár. Szerkesztette 
Dúzs Sándor, tanár. Ára 50 kr. Tartalma : Ajándék ke-
resztleányomnak. Költemény Freiligrath után D ö m ö t ö r 
J á n o s . Hajnal Ábel, Hunfalvy Pál, Beöthy Zsigmond 
és György Vilmos életrajzaik arcképeikkai együtt. A 
szökött fia. Elbeszélés. K—y. Vázlatok a n a g y k ő r ö s i 
ref. egyház múltjából. (Képpel) s. h. e. A vén harangozó. 
Költemény T o m p á t ó l . Árnyak. Dickens után K a l o -
c s a R ó z a . Bethlen Gábor születési háza. (Képpel.) 
M a g y a r E n d r e . Vitnyédi István kiadatlan levelei 
közül. S z i l á g y i S á n d o r . Orvosi tanácsadó cho-
lera idején. Tiszti névtár. Az uj mértékek. Melléklet: a 
magyar birodalombeli protestánsoknak felekezet és nemze-
tiség szerinti graphikai áttekintése. 

István bácsi naptára." számos képpel alapitá 
M a j e r I s t v á n , szerkeszti K ő h a l m i K. J ó z s e f . 
XX-ik évfolyam. Ára 50 kr. 



Falusi gazda naptára. Deininger Imre, Kenes-
sey Kálmán, Kégly Sándor, Kodolányi Antal, Lávay Jenő, 
Molnár István, Molnár Lajos, Rodiczky Jenő, Sporzon 
Pál, Tormay Béla s többek közreműködésével szerkeszti 
M á d a y I z i d o r , a földművelés-, ipar- és keresk. ügyi 
minisztériumban titkár. XI. évfolyam. Ara fűzve 80 kr. 

Lidércz-naptár , kalandok, bűnesetek, tündérre-
gék, csodás tünemények stb. gyűjteménye. XI. évfolyam. 
Ara 60 kr. 

Uj lionvéd-naptár. (Egyúttal katonai naptár.) 
Szerkeszti Á l d o r I m r e . „A lublini unió" nagy cim-
képpel. Ára 60 kr. 

A „Nép Zászlója" naptára. A magyar nép szá-
mára. Szerkeszti Á l d ó r í m r e . „Húsvéti öntözés" cim-
képpel. Ára 40 kr. 

Kossuth-naptár. Szerkeszti H o n f i T i h a m é r . 
Ötödik évfolyam. Munkácsy „Tépéskészitők" cim- és szá-
mos, a szöveg közé nyomott képpel. Ára 40 kr. 

Nemzeti nagy képes naptár. Szépirodalmi és is-
meretterjesztő tartalommal, számos képpel, s Kaulbach 
„Nero" nagy cimképével. Magyar birodalmi közigazgatási 
tiszti címtárral. Szerkeszti Á l d o r I m r e . Hetedik év-
folyam. Ára 1 frt. 

A magyar nők liázi naptára. Szerkeszti B e-
n i c k y Irma. Naplói jegyzetekkel ellátva. Ára 60 kr. 

Borászati naptár. Szerkeszti d r . N y á r y F e r e n c 
a tarcali vincellér-tanoda igazgatója. A födlmivelósi minis-
terium megbízása folytán. Il-ik évfolyam. Ára 80 kr. 

Községi jegyzők naptára és évkönyve. Első 
évfolyam. Tartalom : I. Politikai és közigazgatási rósz. II. 
Jog- és törvényismertetósi rész. III. Gazdasági rész. 
Dr. Sipos Árpád, Láng Géza, Zlinszky Imre, Engelbrecht 
Károly és dr. Perlaky Mihály közreműködésével szerkeszti 
D r. D á r d a y S. Ái a 1 frt. 

Neve síink. Uj humorisztikus és mulattató naptár, 
számos képpel illusztrálva. Vl-ik évfolyam. Ára 40 kr. 

A magyar nép naptára. Képes kalendárium, sok-
féle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti 
T a t á r P é t e r , a magyar nép számára. Ára 25 kr. 

Kis nemzeti naptár. A magyar nép számára. 
Szerkeszti T a t á r P é t e r . Ára 25 kr. 

Neuer i l lustrirter Volkskalender, für Ungarn 
und Siebenbürgen. Számos képekkel. Ára 50 kr. 

Uj fal i naptár. Egész iv. Ára 20 kr. 

Hir d 
o • C j f r ^ M — 

Legújabban megjelent s kapha tó : 

PETRIK GÉZA könyvkereskedésében Budapesten 
Egyl láz l s z e n t ToeszécieK, melyeket különféle alkalomra irt és mondott 

Péterí l Stoxílor. Hatodik füzet. Ára 1 frt. 
Az első öt füzet szintén kapható s ára egy-egy füzetnek 1 f r t . 2 — 2 

Békésmegyébe kebelezett gyomai h. h. egyházban 
üresedésbe jött orgonista-kántori állomásra, melynek évi 
fizetése : 

1. Az egyház pénztárából 42./' negyvenkét frt. o. é. 
2. telek föld helyett 100./' száz frt o. é., ha azon-

ban az egyházi felsőbbség ebbe nem nyugszik meg, a 
föld természetben. 

3. 30./' harminc köböl buza 
4. 20./- husz köböl árpa 
5. Egy mázsa hús. 
6. Egy mázsa só. 
7. Harminc font faggyú. 
8. Két öl tűzifa. 
9. Temetési dij énekeszós halottól 50 kr., predikatiós 

halottól 1 frt o. ó. ha a gyülekezettel orgonával vagy 
a nélkül, gyászbeszéd előtt és után egy-egy verset énekel; 
ha azonban a szomorú felek magánéneket is óhajtanak, a 
rendes forinton felől még egy frt o. é. fizetendő. Meg-

| az egyház magtárából. 

jegyzendő, hogy a lelkek száma kilenc ezeren felül áll, s 
Gyoma vasúti állomás. 

10. Tisztességes lakás. 
Teendők: Az istenitisztelet alkalmával és a temeté-

seknél az ének vezetése, az orgonára való felügyelet, to-
vábbá a IH-ik elemi fiosztályban hetenként egy órán, a 
rektori iskolában hetenként 2 órán hangjegy szerinti ének-
tanítás. 

Pályázók képességüket és erkölcsi életöket tanúsító 
bizonyítványaikat f. hó 30-ig bezárólag az egyh. elnök-
séghez beküldeni szíveskedjenek. A személyes pályázat és 
választás okt. 5-én leend. A megválasztott kántor hivata-
lát nov. l-jén elfoglalni köteles. Pályázók részére uti költ-
ség nem ajánltatik. 

Gyoma, sept. 15. 1874. 

1—2 
Az egyh. elnökség. 

Felelős Bzeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lag i Mór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai müintézetében BudapeBten. 



PROTESTAUS 

Szerkesztő- és Előlizetési <lij : Hirdetések dija : 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Már ia -u tca 10-dik sz., első emelet. 

Hely beii házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Kit negyeflévre fizettek elő, elűflzetesüt megújítására keretnek 1 
B. Vay Miklós megnyitó beszéde 

a tisz&ninneni egyházkerület sepfc. 20 (liki köz-
gyűlésén. 

Főtiszteletü e. k. közgyűlés! Méltóztassanak 
kegyesen megengedni, hogy mielőtt e jelen gyűlésre 
kitűzött ügyek s nevezetesen a tanügyi kérdések 
tárgyalásához kezdenénk, bevezetésül s általános 
lájékozásnl néhány észrevételt kockáztathassak, — ha-
tározni azok feleit kétségtelenül a t. közgyü'és fog, 
szokott bölcsesóge szerint; de nem veszi tőlem rosz 
néven, ha én is elmondom ily fontos tárgyra nézve 
azokat, melyek benső meggyőződésemet képezik s 
mint eddig ugy ma s jövőre is határozottan körvo-
nalozzák az általam elfogadott s innen tul is meg-
tartandó ál áspontot. Most lészen azon kérdés meg-
fejtése, mily állást foglaljon el a prot. egyház a tanügyi 
kérdésekben, — mi nem csak minden egyes gon-
dolkozó protestánst, nem csak egyházkerületünket, 
hanem az egész magyar protestantismust közvetlenül 
érdekli. Pedig épen e kérdés az, a mely felett a 
nézetek oly igen elágaznak. 

Hiszem, hogy velem együtt önök is mélyen 
érzik a felelősség azon komoly súlyát, mely válla-
inkra nehezedik akkor, midőn önkormányzatunk 
elveihez hivek maradva ugy kell eljárnunk, hogy 
eljárásunk se a protestantismus igaz érdekeit ne 
sértse, se reeriminatiókra helyes okot ne szolgáltas-
son, ma, midőn a protestáns nevezet az ultramon-
tauismussal együtt kezd emlegettetni. 

Amint a közművelődés fokról fokra előbbre 
halad, a társadalom követelései is más-más alakban 
fordulnak a vallásos társulatokhoz. A mely vallásos 

társulat ezen követelések iránt teljesen közönyös 
marad, az létezhetik még, mint elszigetelt secta, 
de mint társadalmi tényező nem vihet többé jelen-
tékeny szerepet. Hogy a protestantismus- hivatását 
ily szempontból fogja fel, az több mint érdeke, mert 
humanisticus kötelessége. 

Tagadni nem lehet, hogy az emberiség hala-
dása minden téren nagy léptekkel siet előre, az 
újkori eszmék és találmányok ereje ós sikere nagy 
hódításokat tesz : de azt sem lehet tagadni, hogy a 
civilisatió árja sok iszapot hord magával óa a for-
rongó eszmék nem találva meg egyszersmind szilárd 
alakzataikat, ottan-ottan szétrobbantó hatást gyako-
rolhatnak a társadalom létalapjaira. Ezek ellen 
állitá fel a legközelébb múltban is a római hierar-
chia az ujabb vallási dogmák védgátját, részint mint 
t i l t a k o z á s t részint túlvive mint r e a c t i ó t 
a haladás eszméi ellen. 

Mit tehetnek, mit vihetnek ki az efféle intéz-
mények a jelen korban? Azt most nem mérlegelem. 
Elég az, hogy a harc megindult ós szemünk láttára 
foly. Ezen küzdelem hullámcsapása minket is érint. 
Az eredményt, mondom, nem mérlegelem, de az 
emberiség élettörténetének bölcseletéből látom, hogy 
az egyetemes fejlődés eszméit sokkal üdvösebb 
helyes irányban vezérelni, mint azt elnyomni akarni. A 
protestantismusnak meg van az a szerencséje, hogy itt 
a helyes utat követheti. Igen, mert mint tevékeny 
társadalmi egyesület alapelveiben birja a haladás 
egyensúlyának kulcsát. A mi elvünk ugyanis val-
lásilag: az eredeti alapok conservatiója a megújítás 
által, mely elvet könnyen át lehet vinni a társa-
dalmi kérdésekre is. így lehet a protestantismus a 
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biztos és okszerű haladás vezérlője; igy terméke-
nyítheti meg a szabadságot a rend és törvény tisz-
telete által; igy ellensúlyozhatja üdvösen az anyag-
elviség keletét a családban, a társadalomban az 
eszmény el vis ég tényleges eredményeivel, l é v é n t ö b-
b é nem pusztán vallási, felekezeti, hanem egyszers-
mind társadalmi életelv. 

Hatalmas mentő erő rejlik ekképen a protes-
tantismusban mindazon veszélyekkel szemben, me-
lyeket némelyeknek aggodalma szerint a civilisatiói 
törekvések okozhatnak; mig ellenben, ha a protes-
tantismus is csupán gátló álláspontra helyezkednék, 
ez által elősegíthetné az áradat rombolását, de 
maga is a romok alá temetkeznék azon kincsekkel 
együtt, melyeket megmenteni hivatva volt. 

így fogom fel a protestantismus hivatását 
egyetemesen a közmivelődés tekintetében, természe-
tes, hogy magyarhoni viszonyainkra alkalmazva is, 
csak igy képzelhetem azt. Igen, annak hazai, poli-
tikai, társadalmi életűnRben is van jogosultsága, de 
nem ugy és nem akkor, ha a létét, szabadságát 
biztosító alaptörvényekre csak azért hivatkozik, hogy 
az által magát a civilisatió, modern cultura, tudo-
mány, egyszóval a mai fejlettebb, nemesebb élet-
követelményei elől elbástyázza. így mulhatlanu 
elvesztené maga alól a talajt. 

Hazánkban azonban a protestantismusnak köze-
lebbi feladata is van. Ránk a protestáns név szent 
örökségül maradt, hogy folytonosan figyelmeztessen 
arra, miszerint a haza, a nemzet ügye mindenkor a 
mienk is. S ha itt-ott elvétve oly tüneményekre 
bukkanunk, melyek magokat a magyar államiság 
eszméjével ellentétbe akarják helyezni s az egységes 
nemzettestet alaktalan darabokra készülnek szétzúzni: 

nekünk az ilyen destructiv üzelmekkel szemben 
állást kell foglalnunk s mint magyar protestánsok-
nak s hazafiaknak a leghatározottabban tiltakoznunk. 
Igen, mikéitt hazánk történeti múltjában a protes-
tantismus a legszorosabban összefügg a haza, a 
nemzet szabadsági küzdelmeivel, ma sem szabad tét-
lenül nézni az állam erőfeszítéseit, hanem osztozni 
a küzdelem sebein ós babórain. Ma lényegesen vál-
tozott viszonyok közt mozgunk. Ma alkotmányos 
magyar kormány az, mely velünk szemben áll ós 
gyáinolitásunkat várja; nyujtsunk tehát neki segéd-
kezet mindannyiszor, valahányszor józan törekvését 
tapasztaljuk; tegyük azt most is, m i d ő n a köz-
m ű v e l ő d é s , a nevelés, a tudomány mindnyájun 

által ápolt ós szeretett ügyével foglalkozik is, 
hogy mindezeket annál könnyebben vihesse elő! 

Mint az egyetemes haladás egyik követelménye lé-
pett előtérbe nálunk is a n e v e l é s ü g y r e f o r m j a . 
Az állam e részben parancsoló érdekből is, de mu-
lasztásait s kötelességeit is felfogva szövetségese 
lott a közvélemény kívánalmának s több gondot for-
dít az iskolák által terjesztett mivelődósre, melyet 
hazánkban eddig, régi szokásnál fogva, majdnem 
kizárólag a vallásfelekezetek ápoltak. 

Azt hiszem, hogy nincs közötíüak senki, ki 
örömmel ne üdvözölné e téren az államot, a tör-
vényhozást-, s ha többet követel, mint eddig tet-
tünk, a v a g y a mivelődós magasabb mértékét ál-
lítja fel : sarkalatos elveinket tagadnók meg, ha ezen 
magasabb mértékek megütósére benső szükségből is 
törekedni nem akarnánk, s ezekkel szemben akként 
foglalnánk állást, mintha ezek csak egy időszerű 
államkormány vagy törvényhozás tényei volnának. 
Ezek kétségen kivül az előhaladó közmivelődés szük-
ségeinek követelményei, melyekkel önveszélyünk nél-
kül össze nem tűzhetünk, hanem csak karöltve jár-
hatunk. 

A n e v e l é s , a Tanítás, a tudomány ügye ka 
tekszokhen társadalmi és nem felekezeti ügy, azért a 
protestantismus is nem mint vallásfelekezet, hanem 
főképen mint társadalmi tényező foly be annak inté-
zésébe. S mint társadalmi tényező csak ugy tarthatja 
meg a múltban kiküzdött és megérdemlett befolyását, 
ha magát nem akarja isolálni a nemzeti kormány 
ós társadalom törekvéseitől. A mit a törvényhozás 
törvényül előnkbe szab, azt teljesitenüuk kell. Nagy 
hiba volna autonom jogainkra csak azért hivatkoz-
nunk, mert talán a haladó korszellem tudomáayos 
vívmányai erőnket meghaladó áldozatokat kövatelnek; 
a szegénység nem lehet szabályozója a tudomány 
fejlődésének. Nagy hiba volna autonom jogainkra hi-
vatkozni csak azért, hogy tanintézeteinket elzárjuk 
az állam őrködésétől; sőt inkább oda kell töreked-
nünk, hogy őrszemei minden intézetbe behassanak, 
legyen az egyesé, társaságé, felekezeté, hogy a ne-
velő és tudományos intézetek minden zsibbasztó be-
folyás alól emancipáltassanak, minden idegen ós ve-
szélyes áramlattól megóvassanak. 

Ez álláspontot hiszem ós vallom én protestáns 
álláspontnak. Nekünk nyilt céljaink mellett, melyeket 
a szabadelvű mivelt világ még a legrégibb ós legsar-
kkalatosabb törvényeknél is erőteljesebben véd és tá-



mogat, nem lehet hivatásunk a társadalmi desolatiot 
elősegíteni. Miként örök érvényű vallási formákat, 
ugy örök időkre szóló egyéb intézeteket sem ismer-
hetünk, ha azok az okszerű haladás gátjául szolgál-
nának. 

így állván ezek, önkényt következik, hogy ha a 
nevelés és oktatásügy reformjában tevékeny részt 
akarunk venni, még pedig magasabb szempontból, a 
protestáns elv és szellem fenntartásáért a mivelődés 
vezérletében, — körül is kell tekintenünk, mit bír-
nak meg vállaink ; mert mindent fel nem ölelhetünk. 
Ha nem lépünk a radicalismus útjára, melynek nyíl-
tan bevallott és követett elve az, hogy átalában s 
közelebb hazai viszonyaink közt az egyetlen helyes 
út, kivetkeztetni a nevelés és oktatás ügyét szűk 
köntöséből, feloldani nyűgeiből és átalakítani azt 
nemzeti, országos ügygyé; ha, mondom, ezen útra nem 
térünk, hanem elfogadjuk a törvény által szentesitett 
munkamegosztást, mely tért nyit egyeseknek, tár 
sulatoknak, felekezeteknek, a t a n ü g y t e r é n csak 
annyit foglaljunk el, a mennyit megmivelhetünk, a 
mennyit dicsőséggel megtermékenyíthetünk ós o t t , 
ahol a protestáns szellem is leginkább gyökeret 
verhet. 

Ily terek: a nép egyetemét képző n é p o k t a -
t á s i i n t é z e t e k . Az értelmiség zömét nevelő k ö-
z é p t a n o d á k . Amazokról már intézkedett a tör-
vényhozás s mi elfogadtuk a versenyt; azért azokat 
ugy kell berendeznünk, hogy a törvóny kellékeinek 
mindenekben megfeleljenek. A középtanodák törvóny 
utjáni szervezete immár szintén csak idő kérdése. A 
legközelebb jövőben nekünk is ugy kell azt megol-
dauunk, a mint a törvény követelendi. A tudomány 
terén, mely az emberiség legdrágább érdekeit fog-
lalja magában, alkunak nem, hanem csak életteljes 
versenynek lehet helye. Gondolnunk kell ezek mel-
lett a bölcsószet-hittani szaktudomány követelte có-
losabb berendezésére is. Kétségtelen, hogy a vallásos 
élet iránti közönyt csak az által leszünk képesek 
mindenekelőtt legyőzni, ha az egyházakba időnként 
oly lelkészek küldetnek ki, kik a speciális kenyórtu-
dományok mellett magasabb bölcsészeti, irodalmi, 
nyelvészeti ós természettudományi kikópeztetósben is 
részesülhetnek. 

De ezeket most csak jelezni akartam, hogy a 
t. közgyűlés figyelmét azon legközelebbi teendőre hív-
jam fel, melyet el kell intéznünk. Tudva van mind-
nyájunk előtt, hogy a m. minisztérium egy szabály-

rendeletet bocsátott ki az állami és római katholikus 
jogakadémiák szervezésére s felhívott, nyilatkozzunk, 
akarjuk-e jogakadémiáinkat szervezni vagy nem ? 

Óhajtottuk volna, hogy ily fontos kérdésben 
t ö r v é n y , nem pedig ingatag és alkudozást türö 
s z a b á l y z a t határozzon. S azt hiszem, hogy nagy 
mórtékben megkönnyítette volna feladatunkat, ha a 
szervezett ós szervezendő jogakadémiák helyett böl-
csészet természettudományi szakkal összekötött jogi 
szakokat szervezett volna függetlenül, önállóan, 
minden felekezeti versenyt és jelleget kizárva. Én 
legalább meg vagyok győződve, hogy ha protestáns 
egyházunk a szakiskolák közül a jogtani intézetekre 
kivételt hajlandó tenni, az ránk nézve csak oppor-
tunitási szempont, miután az államkormány e téren 
is fenntartotta a felekezetek közti versenyt, s a jelen 
viszonyok közt nincs még reá kilátás, hogy szellemi 
irányunkkal összetalálkozó intézetek emelkedhessenek 
az általunk üresen hagyandótt helyeken. De történjék 
bármi, a verseny minden tekintetben nagy áldozato-
kat ró reánk, melyek erőnket k i m e r í t h e t i k nem 
közvetU-n érdekeinkórt, s elvonhatják legközelebbi 
szüksógeinktől. És ezért nem csuda ha sokan talál-
koznak, kik a jogakadémiákra nézve u^y vélik, hogy 
ha a m. kormány n e m a l k u d o z a n d o t t a gaz-
dag r. kath. klérussal a legközelebbi napokban, ha-
nem kimondja vala a közoktatás ügyében a jogaka-
démiáknak önálló szervezését, az egyháztól elválasz-
tását, nem habozhatnánk kimondani, hogy nekünk 
prot. felekezetnek, külön felekezeti jogakadémiára 
szükségünk nincs. így azonban • szemben a bizonyta-
lan jövő eshetőségeivel kénytelenek vagyunk mi pro-
testánsok szintén fenntartani, hanem is minden jogaka-
dómiáinkat, de legaláöb szervezni egy oly főiskolát, 
mely a tanszabadság alapján állva ifjaink számára a 
magasabb képzés nólkülözhetlen kellékeit megadja. 
Azonban ne legyünk ez irányban se szüklelküek se 
elfogultak, ne ragaszkodjunk bizonyos hagyományos 
megszokottsághoz, hanem egyesítsük igyekezetünket, 
tehetségű eket, hogy létrehozzuk egyesült erővel azt, 
a mit külön-külön sem Patakon, sem Debre«zenben 
sem Pápán nem eszközölhetünk, e g y f ő t a n o d á t 
három jól berendezett tudományszakkal. Ha egy 
ily intézet lócesülendett, nólkülözhetővé válnak azon 
jogakadémiák, melyek szervezése külön-külön arány-
talanul nagy áldozattal ós tudományos tekintetben 
igen sovány eredmónynyel járna. 

E nézetet azonbau, mely vélem nem egy ol-
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dalról közöltetett, ón is csak mint olyat említem 
fel e helyen, sőt komolyan megfontolandónak vélném, 
magunk végelhatározása esetében, ha valyon megkí-
vánná-e a protestáns egyház érdeke, hogy ily nagy 
terhet vegyen vállaira, — viszont az állam átadja-e a 
tudományos egyetemet, társulatok, felekezetek verse-
nyének, ne mondjam versengésének s nem azt kivánja e 
a tanszabadság nagy elve, a tudomány magas ér-
deke mellett, hogy ezen legfőbb fokú tanintézetet, 
saját legfőbb felügyelete mellett, ugy szervezze, 
hogy ez magát teremtse, vezérelje, kormányozza; de 
ellenben, nem mellőzhetem el, hogy röviden megem-
lítsek egy tárgyat, mely minden eddig elmondottak-
kal kapcsolatban á l l : 

líein titok, hogy a protestáns buzgóság, mely 
egyházakat emelt, sok helyen ernyedő félben van. 
Félelmeteíen nevelkedik azon egyházak száma, me-
lyek lelkészeiknek, népiskolai tanítóiknak a tisztessé-
ges megélhetést biztosítani képtelenek. Már pedig 
méltányosan kívánni nem lehet, hogy a magasabb 
miveltségü lelkész és tanító biztos nyomorral ke-
csegtető pályáján apostoli lelkesedéssel buzgólkodjék. 
Szerveznünk kell zilált egyházi életünket, azon kell 
lennünk, hogy a minimalis biztos fizetések ugy álla-
píttassanak meg, hogy azok egyházi hivatalnokaink-
nak lehetőleg tisztességes existentiát biztosítsanak. E 
végből nyilatkozniok kell az egyházmegyéknek, hatá-
rozni az egyházkerületeknek, meg kell barátkoznunk 
a körlelkészség eszméjével, mely már az erdélyi egy-
házkerületben huzamos idő óta honos. Mindezen 
ügyek rendezése eleg ok, hogy általa az o k o z a t , a 
konvent eszméje ismét előtérbe lépjen. 

Az igazi erő az egyetértésben és egyesülésben 
van. Azon szakadozottság, ingatagság, mely egyes 
egyházkerületek időnkinti határozataiban nyilvánul, 
nem ide utal-e bennünket. S nem az egyház egye-
temének kötelessége-e sarkalni a kormányt, épen a 
protestantismus jól felfogott érdekében, hogy igye-
kezzék megoldani a már oly sokszor sürgetett, de 
még mindig függő egyház-állam-társadalmi kérdése-
ket. Sürgetni a teljes vallásszabadságot, a vallásfe-
lekezetek teljes egyenjogúságát, a törvény előtti föl-
tétlen egyenlőséget, a polgári házasság k ö t e l e z ő 
behozatalát s a többi idevágó kérdéseket. 

És most bocsásson meg az egész t. e. h. ke-
rület, hogy béketürésével ily sokáig éltem vissza, de köte-
lességnek tartám a főt. e. k. gyűlés előtt nyíltan el-
mondani véleményemet; biztosítom e mellett, hogy ho-

zandó végzését a többségnek ép ugy íogom tisz-
telni tudni, mint meggyőződésem elhallgatását, kö-
vetkezetlenségnek, sőt némileg gyávaságnak tartot-
tam volna. 

ISKOLAÜGY. 

A felső-borsodi li. h. tanitó-egylet egyetemes ér-
tekezleti gyűlésének jegyzőkönyvéből. 

Sajó-Kazinczon m. hó 19-én d. e. 9 órakor az elnöki beszéd-
del az értekezleti közgyűlés kezdetét vette, melynek tárgyai 
a következők voltak: Olvastatott a velezdi tanítóikor t. év 
aug. 15-kén Felső-Bárczikán tartott gyűlésének jegyző-
könyve, melynek 1. pontjában az inditványoztatik, hogy 
azon egyleti tagtársak, kik értekezéseinkről alapos ok és 
hiteles igazolás nélkül elmaradnak: a törvényes határozat 
értelmében 2. ftot fizetnek. Egyletünk a ut. egyh.-megyei 
kormányt fölkéri, hogy a tanítói értekezések üdvös voltát 
szem előtt tartva az igazolatlanul elmaradott tagtársakon, 
a téli egyház iskola látogató urak által a két foriut bün-
tetési dijt könyvtárunk javára szedesse be. 

A jegyzőkönyv 2. pontjában felhozatik, hogy az 
aprólékos tandijakra nézve, melylyel a tanitók még ez idő 
szerint is csaknem mindenik egyházban fizettetnek ; va-
lamint a 10—20 krnyi szokásos temetési díj csekélysége 
fölött is mondana véleményt egyletünk, s csatolná nézetét 
azoknak módosításához; végül pedig kérné az egyház me-
gyének e részben teendő megváltoztató határozatát. 

Közértekezletünk erre nézve fölkéri az e.-megyei 
kormányt: hasson oda, hogy az egyházakban a tandíj a 
szokásba vett egy véka zab, pár tojás, és egy csirke 
fizetés megmaradása mellett legalább egy forintra emel-
tetnék fe l ; a temetésekért járulni szokott 10—20 kr. 
pedig más felekezetű egyházak példájára 50 krban álla-
píttatnék meg. Átalában pedig arra kéri egyletüok az 
e.-megyét, hogy a fizetések határnapját Andrásnap helyett 
nov. 1-ső napjára méltóztatnék elrendelni. 

A jegyzőkönyv 3. pontjában felhivatnak a fiók-érte-
kezleti körök, hogy szakbizottmányi gyűléseiket, az egye-
temes értekezletet megelőzőleg, az illető körlelkész, vagy 
megbízottjának elnöklete alatt minden évben megtartani 
alapszabályaink értelmében kötelező erejűnek ismerjék, 
Egyletünk ezen felhívást teljesen magáévá teszi, s igéri, 
hogy ezentúl a fiók-kör gyűléseket, a körlelkész urak 
közreműködésének kikérése mellett megtartandja. 

Olvastatott az év tavaszán lefolyt ft. egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 90-dik pontja, mely néhai 
tolcsvai Nagy Gedeon ur 20,000 ftnyi végrendeletéről 
szól. Mély megilletődéssel veszi tudomásul egyletünk, 
hogy ez alapítványi összegnek főága részint népiskolai 
érdekeink előmozdítására, részint pedig a szükségben sin-
lödő tanitók, özvegyek és árvák segélyezésére fordittatik. 
Derüpirt hajlandó szemlélni ebben tanitó-egyletOnk, hogy 
valahára foszladozni kezd iram ár a magyarhoni népta-



nitók egéről az előítélet fellege; oszlatják azt azon előre-
látó nagyjaink, kiknek a gondviselés kiváló lelki fensőség 
mellett anyagi tehetséget is nagyobb mérvben adományo-
zott osztályrészül . . . Néhai tolcsvai Nagy G. ur, mint 
e nemben legelső alapitványozó, örök emléke előtt tanító-
testületünk mindenkor meg fogja újítani a kegyeletes hála 
és méltó elismerés legtisztább nyilvánítását. A nagy szel-
lemit alapitványozó emlékére és neve alatt kitűzendő 
évenkénti népiskolai pályakérdés iránt pedig arra kéri 
tanító-egyletünk az e.-megyét, méltóztatnék a már ki-
tűzött, vagy kitűzendő tárgyat, valamint a készítendő 
művek beadásának határidejét, ugy szintén az erre kine-
vezett vizsgáló bizottmány titkárát is megnevezni, hogy e 
részben egyletünk kellően tájékozódhasson. 

Fekete Lajos egyleti elnök, vallásos népiskolai tan-
könyveinkről tartott értekezésében kimondja, hogy azok 
„beosztás tekintetéből mielőbb javításra várnak." Érte-
kező nézeteit indokolja azon gyakorlatból vett tapaszta-
latokkal, hogy vallásos tankönyveink sok oly más oldalú 
tárgyakat foglalnak magukban, miknek ottan illetékes 
helyök nincsen ; p. o. a „Szenttörténet" III-dik része a 
VH-ig előadja, a Zsidók ókori polgári politikai történel-
mét; a „vallásra való bevezetés" 1—2 része, a termé-
szettan, természetrajz, és embertan ismertetését tárgyalja ; 
a „ker. erkölcstan" a polgári jogok és kötelmek hatás-
körébe vág, stb. Elismeri ugyan értekező a tanköuyvek 
tömörítésének hasznos és szükséges voltát, kiváuja is azo-
kat a mennyire csak lehet a tanításban egyesíteni, s egy-
másból mintegy kifolyóvá tenni; de mivel mindezekre 
külön kötelezett tankönyveink vannak : óhajtja a termé-
szettudományoknak a ker. vallástól való teljes elkülönitte-
t ;sét, más órán látja azokat célszerüaek előadni. E cél-
Mi felhívja értekező az egylet tagjait véleménye fölötti 
nézeteik előadására. —Az előre haladott tanitásmód elveinél 

fogva, a vallás legfőbb igazságát, tehát az Isten fogal-
mát, egyletünk minden tantárgyból kivonhatónak, ós igy 
teljesen megismertethetnek hiszi és föltételezi; ennél 
fogva a szorosan vett ker. vallást mint külön álló tan-
tárgyat óhajtja kezelni, melynél fogva értekező vei telje-
sen egyetért. Ugyanazért kéri egyletünk a nt. egyház-
megyét addig is mig a S. Patakon alakult „irodalmi-
kör" által e nembeli könyveink átalakíttatnának, egyesült 
nézetünknek pártolására! 

Nagy Sándor jegyző „Módszertani eljárásom az 
egyetemes földrajz tanításánál gömbön és térképeken" 
cimü tárgyról tart felolvasást. Értekező, Arvai József 
mértani földrajzát tartja szem előtt ; a gyermek felfogá-
sához alkalmazkodva, tehát azt mintegy kibővítve visz-
át szemléltetéseit gyakorlati tanításba. Szemléltetve ma-
gyaráz, beszéltetve tauit. A történelmet teljesen össze 
igyekszik kötni a földrajzzal; e két testvér tantárgyat a 
IV s Y. összpontosult osztálynak az első félévben kívánja 
előadni; mig a második félévben a valóságos mértani 
földrajz ismertetését viszi keresztül. Szerző értekezése 
közhelyesléssel fogadtatik; a gyakorlati térről elvont tan-
menet tetszésre talál, s az értekezés a közgyűlés elisme-
rése által méltányoltatik. 

Értekezési tárgyul jövőre az „uj mértékek ismerte 
tése" tüzetett ki. Elvárja egyletünk, hogy a tagtársak 
mentül többen fognak hozzá szólani. Az 1874 őszi egyh. 
megyei gyűlésre képviselőkai Fejes Albert laki, és Föve-
nyessi Bertalan hangácsi tanitó urakat nevezi ki egyle-
tünk. Az értekezleti gyűlés d. u. 2 órabor feloszlott. 

N a g y S á n d o r , 
ref. tanitó, egyleti jegy/ő. 

T Á R G A . . 
J É Z U S K R I S Z T U S . 

Európa cs Ázsia 
Értekezés Kesab Tsander Sentöl. 

— Olvastatott 1866. máj. 5-én Calcuttában. — 
(FolytatasJ 

Az evangeliom erkölcstanának két fő tétele, melyek 
minden többi mást felülmúlnak, s az erkölcstannak a 
ő sajátságos fenségét s utólérhetlen kittinőségót kölcsönzik, 
szerintem az engesztelékenység és önfeláldozás parancsai, 
és ezekben ismerjük mi iel Jézusnak erkölcsi nagyságát. 
Mily dicsőén hirdette ő ezen elveket, mi nag/szivtien ólt 
ezek értelmében! Mily erkölcsi nyugalom és kellem van 
elterjedve egész életén. Mily rendkívüli gyöngédség ós 

alázatosság, mily bárány-szelidség ós egyszerűség! Szive 
telve volt könyörülettel és megbocsátó nyájassággal; ba-
rátok és ellenségek osztoztak szeretetében és jóságában. 
És másrészről mégis, mily elhatárzott, szilárd és hajt-
hatlan az igazsághoz való ragaszkodásában ! Nem félt semmi 
halandótól, dacolt magával a halállal is az istenért és az 
igazságért! Valóban, ha élettörténetét olvassuk, szelídsége 
hasonlóan a szende holdhoz a szivet megragadja s mint-
egy derült fény özönében föröszti; azonban ha életpályá-
jának nagyszerű befejezéséhez, kereszthalálához jutunk, ott 
mint hatalmas nap ragyog déli fényében ! (Helyeslés.) 

A keresztyén vallásnak e két tételét, melyek e világ 
bőlcseségóv íl annyira ellentétben állanak s legmagasb fo-
galmait a becsületességről annyira felülmúlják, kellene mind 
az európaiaknak, mind a benszülött törzseknek méltóképen 



szívökre kötniök, mert ezeknek kellő méltatásán alapul 
szerintem jellemüknek nemesbülése. 

A szelídség, melyet Krisztus ajánl, nem puszta ér-
zelgős, szeretete nem szenvedőleges vagy felekezetieskedő. 
Az ő szelídsége ama mély lelki nyugalom, ama rendkí-
vüli önuralom, mely ingerlés, sértegetés által sohasem engedi 
magát megzavartatni s a boszuvágyon felül emelkedett. 
Az ő szeretete munkás, mindent átölelő s a testvériség 
igaz szellemén alapszik. Szeret minden embert, minde-
neknek jólétén és szerencséjén fáradozik, de a mi több, 
szereti az ellenséget. Krisztus azt parancsolja, hogy el-
lenségeinknek megbocsássunk, sőt áldjuk azokat, a kik 
bennünket átkoznak s imádkozzunk azokért, a kik minket 
bántalmaznak; azt parancsolja, hogy ha valaki arcul üt 
jobbfelől, tartsuk neki arcunkat balfelől is. Ki foghatja 
fel teljesen e túláradó szeretetet ? A legmeghatóbb 
a'akban nyilatkozik ez gyakorlatilag ama gyöngéd és 
kedves imában, melyet a megfeszített Jézus mely halál-
harca közben monda: „Atyám bocsáss meg nékik, nem 
tudják mit cselekesznek." (Hangos helyeslés) Óh, vajha 
e dicső imának szellemé,öl lehetnénk áthatva! Mily ma-
gasztos tiltakozás ez a harag és boszuvágy ama termé-
szetellenes szenvedélyei ellen, melyeknek kedvezni mi oly 
hajlandók vagyunk! Én reménylem, hogy e nagylelkű sze-
retet a kölcsönös viszonyokat s összeköttetéseket honfi-
társaim és az európaiak közt szabályozni, és oda irányozni 
fogja, hogy minden jóban egyértelmüleg munkáljanak 
közre. Gyakran buzdítottam a velem barátságos viszony-
ban álló benszülotteket, hogy a kegyetlen és gőgös 
európaiaktól okozott igaztalanságot bocsássák meg és fe* 
lejtsék el, a helyett, hogy haragjuk kielégítésére töreked-
nének. Ha bennünk mások bántalmaznak, még nincs jo-
gunk őket viszontbántalmazni. Nem kell-e inkább Lekik 
megbocsátanunk s uagylelküleg jóval fizetni ? Hogyan, 

,ha ők a mi legelkeserültebb ellenségeink, ha ők bennünk, 
sértéssel, gyalázattal és erőszakoskodással halmoznak el 
s a legvégsőig ingerelnek, ne imádkozzunk-e szerető 
szivvel: „Atyám, bocsáss meg nekik?" (Helyeslés). Bi 
zonynyal, ha egy benszülött a durva hatalomtól szeretetet 
tanulni, s az ingeilést harag helyett engesztelékenységgel 
tudná viszonozni: akkor teljes lenne győzelme, mig elnyo-
mójára megsemmisitőleg szállana a szégyen, gyalázat és 
általános kárhoztatás (Tetszés.) Még nagyobb nyomaték-
kal fordul a ker. szeretet tana az európai társadalomhoz. 
E tanban rejlik a legjobb ellenszer jellemének általam 
felhozott hiányai ellen. Mint keresztyéneknek az igazi 
keresztyén szelídségre kell kereszteltetniük, nyers termé-
szetük ez által emberiebb lesz, s hajlamuk az erőszakra 
és kegyetlenségre, hatályos módon zaboláztatik. Kötele-
zettségük erre sürgő ós elodázhatlan ; ők kötelezve van-
nak arra, hogy annak határzott parancsait, szeretete és 
szelídsége élő példáját kövessék, a kiben önvallomásuk 
szerint mesterüket látják. A szelídség egy lényegesen 
keresztyéni erény, és azok, kik a boszuban örömüket lelik 
s az izmaikban ülő keresztyénséggel dicsekednek, nem 
méltók a keresztény névre. Nézetem szerint a keresz-

tyén férfiaknak s nőknek szent kötelességük, hogy a bo-
csánatnak Krisztus által hirdetett tanához szigorúan és 
betű szerint ragaszkodjanak. De fájdalommal látom, hogy 
ettől igen is távol, — sokan ugy látszik — e tant pusztán csak 
theoriának tekintik, a mely szerint élni szerintük balga-
ság. Ezen álláspontról dicsérik szépségét, gyönyörködnek 
a vallásos költészetben, a melyet benne találnak; de a 
gyakorlatban, mint a félrevezetett érzelgés túlzásait, vagy 
a legjobb esetben, mint egy ethikai hyperbolát félreve-
tik. Igen, azon szándékban, hogy keresztyén vallásukkal 
összhangzatban lenni látszassanak, Krisztus tanát elfo-
gadható magyarázatnak vetik alá, s ugy módositják, hogy 
világi viszonyaik és körülményeiknek megfeleljen. Után-
kutatva állítanak fel kivételes eseteket, melyekben a bo-
szuvágyat és visszafizetést jogosultnak nyilvánítják. Miután 
jellemüket nem képezik Jézusnak törvényei szerint, igen 
eszélyesen a törvényt alkalmaztatják magukhoz s világi 
érdekeik követelményeihez. Miután nem akarnak az egész 
törvénynek engedelmeskedni, megcsonkítják, s igy a ke-
resztyén erkölcstant könnyűvé és kényelmessé teszik. 
(Helyeslés.) Ez valóban sajnálatra méltó. Ha egyszerűen 
azt állítanák, hogy Krisztus törvénye a megbocsátásról 
reánk nézve igen magas, s hogy nehéz azt gyakorlatilag 
is betölteni, ugy szíves részvétet tudnék irántuk érezni. 
De hogyha folytatják e törvény szellemének elferditését 
s mértékének leszállítását mivel nem tudnak hozzá fel-
emelkedni, ugy kötelességemnek tartom ily felelősség alá 
nem tartozó félremagyarázás, ellen fellépni s Krisztusnak 
erkölcstanát védelmezui. Van jogunk az igazságot meg-
csonkítani azon okból, mivel képtelenek vagyunk azt tel-
jesen felfogni ? Meg legyen fosztva Krisztus a megbocsátó 
szelídség drága koronájától azért, hogy állítólagos követői 
szabadalmazott arcátlansággal elégíthessék ki boszuvá-
gyaikat, és folyton csak „vérért vért" kiáltozhassanak ? 
(Hangos helyeslés.) Legyen szabad biztosithatnom benne-
teket, hogy Krisztus parancsai e pontra nézve világosab-
bak és érthetőbbek, hogysem a lélekben igaz értelmük 
felett kétséget hagyhatnának fenn, és hogy merev tiszta-
ságuk semmi compromissumot, semmi megcsonkítást nem 
tür. Keresztyén testvérek, én kérlek bennetek, tartsátok 
meg emlékezetben, hogy ti a tant a szeretetről és a 
megbocsátásról, mint az az evangeliomban ki van mondva, 
kötelezve vagytok betű szerint betölteni. Nem csak a ha-
ragot kell elfojtanotok, a boszuról letennetek s ingerlést 
és sértést türelmesen elviselnetek, hanem őszintén és 
nagylelkűen áldani azokat, a kik titeket átkoznak s jóval 
fizetni azoknak, a kik gyűlölnek és bántalmaznak benne-
teket. Nektek törekednetek kell tökéletesen emez arany-
szabály szerint élei: „Szeresd ellenségedet s tanúsítsd 
mindennapi életedben Krisztusnak kikutathatlan szere-
tetét." (Tetszés.) 

Az evangeliom erkölcstanának általam jelzett másik 
főrésze az Önfeláldozás. Lehetetlen ennek magas jelentő-
ségét honfitársaimra nézve túlozni, miután ez az, mi né-
pünk jellemének fő hibája : az önzés ellen a legjobb gyógy-
szert nyújtja. Az utasítások, melyek ezen erényt paran-



csoJják az evangyeliomban oly számosak, nyomatékosak 
és kiválóak, hogy benne nehézség nélkül felismerhető amaz 
egyik nagy igazság, mely Krisztus élete és tanítói hiva-
talának történetén áthúzódik. Benne tárul fel előttünk 
küldésének drága t i tka; benne találjuk életének s halálá-
nak különböző esetlegességeit egységben és megvilágítás-
ban. Semmit sem kiván ő tanítványaitól oly állhatatosan 
és határozottan, mint a világi érdekek feláldozását. Nem 
akar tudni semmi alkudozásról isten és a világ kőzött. 
Sürgeti a lelket isten iránti osztatlan odaadásra, s teljes 
lemondásra a világ szolgálatáról. Ő dorgál és elutasít 
mindeneket, kik miután kezüket az ekére tették, még 
visszatekintgetnek, követelte, hogy hivei mindent elhagy-
janak és az igazságot kövessék ; azt akará, hogy az igaz-
ság sokkal is többre legyen becsülve s jobban szeretve az 
atyánál, anyánál, gyermeknél, nőnél, többre becsülve 
minden földi dicsőség és szerencsejavaknál. Krisztus ta-
nának fő vonását teszi a tökéletes önodaadás isten aka-
ratának, minden félelem nélkül a következményektől vagy 
a táplálkozás és ruházkodás gondjaitól. Halála a keresz-
ten képezi az önfeláldozás legmagasabb gyakorlati magya-
rázatát ! 

(Vége következik.) 

Régi dolgok újra előhozva. 
„Tu non videris perdidisse quod petis ; 
Te credo surripuisse quod pulckre negas." 

Phaedrus Fabul. X. 
(Vége.) 

Tiszteletreméltó komolysággal, lehet mondani, benső-
séggel és emelkedettséggel, kel ki Filó az imádkozás szük-
séges és hasznos volta mellett, annak alkalmából, hogy én 
bírálatomban feltűnőnek találtam azt, hogy Tóth M. még mai 
napság is e s ő é r t k ö n y ö r ö g t e t a gyülekezetben. Erre 
vonatkozólag elmondja nyilt levelében, hogyha a theismus 
értelmében elfogadjuk istennek immanentiáját a világban, 
akkor esőért épen ugy imádkozhatunk, mint életért, egész-
ségért, áldásteljes termésért; s hogy az esőért, külső ál-
dásokért, sőt a mindennapi kenyérért való imádkozásnak 
csak arra nézve nincs helye és értelme, Ki a deismusnak 
vagy a materialismusnak lejtőjén már ott áll, a hová én el-
juthattam s ak i azon mélység s örvény felé közeledik, ahová 
az én lépéseim engem szemlátomást vezetnek. Engedje meg 
Filó, hogy az én lépéseim és theologiai gondolkozásmó-
dom végkifejlése iránt tanúsított szíves figyelmeért és jó-
szívű aggodalmaiért viszonzásul kijelenthessem azt, hogy 
én mint eddig nem állottam, ugy ezután sem fogok állani 
a Tyrusi Maximusok, a Rousseau-ak és Kántok táborában 
akik, mint tudjuk, igen erős alapon, igen erős ostromlói 
voltak az imádkozásnak (Dissertatio X I . 3. Emil 
IY-ik könyv és Die Religion innerhalb der Gren-
zen der blossen Yernunft. 284. s köv. 1.) ellenkezőleg 
azt, mélységek felé vezető theologiai álláspontomon is, „a 
lélek oly fölséges eledelének és életének tartom, mely Léi-
kül e sivár földön ha tán ellehetnénk is : de boldogok 
nem lenetünk"; noha meglehet, hogy én másképen imád-

kozom, mint ama farizeus, ki mellét verve sóhajtozva áll 
meg istene előtt, s hogy a lélek minden gondolatát, mely 
istenhez, az örök igaz, szép és jó forrásához emelkedik, a 
szívnek minden érzelmét, a kéznek minden cselekvését, 
mely embertársam javát és boldogságát mozdítja elő, 
már kifogástalan, fenséges, a legszebb imádságnak tartom, 
Dacára azonban annak, hogy e tárgyról ez nézetem, a 
gyülekezetben való esőérti imádkozást most is, ezután is 
helyteleníteni íogom és pedig a következő okok miatt. 
Már maga Jézus, az által, hogy az általa formulázott uri 
imában a sok szellemi, istenországára vonatkozó kérés 
közé csak egyet vett fel olyat, mely az anyagi életre vo-
natkozik, példát, intést hagyott nekünk, hogy az ima er-
kölcsi termesztű, hogy annak túlnyomó tárgyát, istenor-
szágára, az erkölcsi életre vonatkozó dolgok képezik, hogy 
a helyes, a keresztyén imában szabad ugyan kérni, hogy, 
mint hogy anélkül el nem lehetünk, testi áldásokat is adj 
uram nekünk; de e részben elégséges olyan kiterjedésben 
szólani, mint ezt Jézus tevé, mondván: add meg a mi 
mindennapi kenyerünket, s a részletezés, a megélhetésre 
szükséges eszközök nevenkénti megemlítése és figyelembe 
való ajánlása isten előtt, tehát világosság, melegség, eső, 
harmat, vagy tovább menve gabona, búza kérése tiszte-
letlenség isten iránt, imádkozás helyett s z á m l a b e -
n y ú j t á s a követelő ember részéről. Sőt tovább megyek 
és azt mondom, hogy az e s ő é r t é s á l t a l á b a n 
a z i l y e n r é s z l e t e k é r t v a l ó i m á d k o z á s 
t e r m é s z e t é v e l é s k e l l é k e i v e l , akkor, mi-
kor annak lényege épen abban áll, hogy annak tárgyát az 
Összes, az egész gyülekezet érzelme, az egészet érintő és ér-
deklő körülmények, az egészet nyomasztó vagy felemelő vi-
szonyok, szóval közszükség képezik; s mikor az esőért való 
könyörgésnél igen könnyen megtörténhetik, hogy ha sokak 
kívánságát fejezzük is ki általa, de lesz olyan ember 
akárhány, a ki boszankodva mondja magában: neia kérek 
belőle, összes évi keresetemet moshatja el egy -24 órai 
szép eső. És valóban, ki határozza meg, mikor lehet és 
kell már esőórt imádkozni; mikor felel az meg a köz-
szükségnek, mindenki igényének legjobban ? ! Szabadítsuk 
meg hivatalunkat e kellemetlen b a r o m e t r u m-féle 
functiótól; kíméljük meg azon tekintély- és bizalomcsök-
kentő esetektől, melyeket azon körülmény hoz elő, ha ké-
résünkre meg nem indulnak azonnal az égnek megostromolt 
csatornái! 

A másik, ellenemben vitatott liturgikai kérdés: a 
k e r e s z t s z ü l e s é g kérdése. Én ennek lényegét egy-
szerűen az egyház tanúságban helyeztem, azon felfogással 
szemben, mely szerint annak jelentősége a keresztgyerme-
kek keresztyén vallásban való neveltése iránt vállalt ke-
zességben állana. Hivatkozik Filó ez utóbbi felfogás ja-
vára Farkas egyháztörténetére, hol a keresztszülék mint 
áváőoxot, (sponsores) említtetnek, A dolog tisztázása 
végett lássunk egy kis egyháztörténetet. Elvitázhatlan 
dolog, hogy az egész keresztszüleség intézménye zsidó 
szokás maradványa a keresztyén egyházban. Már a körülme-
télés és avatásnál alkalmaztattak bizonyos számú tanuk (L. 



Danz. Baptismus judaicus 173 lap.) Ilyen jelentőséggel 
jött á te szokás a keresztyén keresztséghez is, a mit eléggé 
bizonyít azon történeti adat is, hogy a keresztszülék még a 
felnőttek kereszt élésénél is alkalmaztattak, nyilván mint 
tanuk, mert hiszen azokat már nevelni nem kellett. A 
keresztszüleségnek Filó által védelmezett jelentősége sok-
kal későbbi eredetű; az első keresztyén felfogás az volt, 
hogy azok csak tanuk a megtörtént keresztség felől és pe-
dig az akkor zaklatott időkben gyakran előforduló kér-
déses, kétséges esetekben. Csak később kezdettek ahoz a 
vitatott áváőo%oL kötelességet kötni, de e felfogás ellen 
igen tekintélyes egyházi atyák nyilatkoztak; igy a többek 
között T e r t u l i á n is, mondván: „Quid enim necesse est 
sponsores etiam periculo ingeri ? quia et ipsi per morta-
litatem destituere promissiones suas possunt et proventu 
malae indolis falli" (L. De baptismo Cap. 18.) A ke-
resztszüleséghez Filó által kötött igények, hivatalos 
kifejezése csakis 813. az a r l e s i z s i na ton (conci-
lium arelatum) nyertek, hol a XIV-ik kanonban 
meghagyatik, hogy „parentes filios suos et patrini eos, 
quos de fonté lavacri suseipiunt, erudire summopere 
studeant"; de a mely zsinat határozatai közérvénynyel so-
hasem birtak. így állván a dolog, történelmi jogosultsága 
van an .ak a felfogásnak, a mit én képviselek s mellette 
annyival is inkább megállok, mert az eltekintve a történeti 
oldaltól, magából a dolog természetéből is igen tudom 
indokolni. Ha a keresztszüleség célja csakugyan a gyer-
mekek keresztyén vallásban nevelésére való közreműködés, 
kérdem, miért nem rendeli el az egyház, bogy a meghalt 
keresztszülék helyett mások választassanak; hiszen egy 
értelmes társaságtól megvárhatjuk azt, hogy a helyesnek 
felismert cél eléréséről le nem mond akkor, ha kiválasz-
tott eszközét elveszti ugyan, de a helyett mást alkalmaz-
hat ? Vagy miért fogadjuk el a római kath. vallású ke-
resztszüleséget, mikor a róm. kath. vallású keresztszüle, ha 
szereti és hiszi a maga vallását, minden módon azon 
teend, hogy a gyermek az általa helyesnek hitt irányban 
s igy tőlünk e'neveltessék ? Ha az egyház hivatalos felfo-
gása csakugyan az, hogy a keresztszüleség nevelési köte-
lezettség vállalása, én pedig ezt mint egyháztag tudom, 
tudni tartozom : azon esetben, ha engem valaki keresztszü-
lének hiv, lelkiismereti kötelességemnek fogom tartani, 
hogy keresztgyermekemnek nevelésébe ugyancsak benyúljak, 
ha kell, ha körülte hibás nevelésébe rendszert látok alkal-
mazni, még saját szüleivel is szakí tsak . . . én mint lelki-
ismeretes, fogadásomat, eskümet álló ember egy hajszál-
nyit sem engedhetek . . . kérdem : hová fog ez vezetni ? 
minő összeütközéseknek lesz ez forrása? Aztán nevelni 
csak olyan könnyű dolog; tudja, teheti azt minden em-
ber ; vagy talán ahhoz érteni is kell ? Ha ez utóbbi az 
igaz, kérdem: hogyan engedheti meg az egyház, hogy 
keresztszüleséget, tehát épen a n e v e l é s r e v a l ó f e l -
ü g y e 1 ő kötelességet, az egyház minden tagja egyre-
másra vállalhasson s mért nem jelöli ki, hogy erre a 
megtisztelésre ezek meg ezek az érdemesek ? Ugy! nem 
veszi az egészet olyan komolyan. Nem szép az, ha olyan 

társulat mint az egyház, olyakat is tesz, vagy kiván, amit 
nem kell komolyan venni, ami igy is jól vau, másképen 
is jól van. Helyesen mondja Filó nyilt levelében egy he-
lyen : az élet erősebb, mint mindenféle elmélet és okosko-
dás. A keresztszüleség intézményét, ha ez több mint egy-
háztanuság s a szülék közötti szívélyes baráti közeledés, 
az életben megvalósítani, keresztül vinni nem lehet. Az 
egyház sokat várhat tőle, de semmitsem kap. 

És ezzel be is végezhetném fejtegetéseimet, ha még 
két szives kérésem nem volna. Egyik e lapok olvasó kö-
zönségéhoz, a másik magához Filóhoz. 

Filó előttünk most már ismeretes nyilt levelében, 
együvé foglalván nézetét, ítéletét Tóth M. müve felett 
igy fejezi ki: „Tóth Mihály műve, ugy is mint tankönyv^ 
ugy is mint olvasmány, tagadhatlan hiányai mellett is, 
hazai liturgicai irodalmunk mezején ez Idő szerint helyet 
foglalhat." Arra kérem az olvasó közönséget, Ítélje meg 
azt, hogy annak a bírónak szájából, a ki a nyilt levélben 
ezeket mondja: „Szerző az elvi részt összekuszáltan, nem 
szabatosan adja, munkájában a meghatározások kifogá-
solhatók, mondatainak nyelvtani szerkezete és kifejezései 
nem szerencsések, kicsinyes utasításokat ad ; az elvi részt 
egyik-másik német szerzőtől kölcsönözte" — mennyiben 
következetes és indokolt a fentebbi Ítélet, s mennyiben 
van igazam, ha azt állítom, hogy Filó két embernek 
akarván egy dologban igazságot adni, a jeligémben jelzett 
állat-biró szerepéhez volt kénytelen folyamodni s épen 
ezen ok miatt abban tanúsított legnagyobb gyöngeséget, 
a mivel szemben oly „nyugodtnak érezte magát" — az 
ö n á l l ó s á g b a n és részrehajlatlanságban. 

Filót pedig arra kérem, tartson meg engemet, el-
térő nézeteim s ilyen irodalmi találkozásunk dacára is j<5 
indulatában; én részemről az ő beleszólását irodalmi 
kérdésekben mindenkor nyereségnek, vele való találkozá-
somat szerecsémnek tartom, s vele szemközt igazán el-
mondhatom : 

„A hiv ember megfeddjen engem, 
Es feddése kedves leszen, 
Mint balzsamolaj fejemen, 
Még verése sem árt én nekem." 

M i t r o v i c s G y u l a . 

Könyvismertetés. 
Keresztyén vallásoktatás, népiskolai használatra. 
Neveléstani elvek szerint irta Weber Samu, bélai ev. 
lelkész. Némely módosításokkal fordította Turcsányi An-
dor. Ára kötve 30 kr. Budapest, Aigner Lajos, 1874. 

Nem két, hanem ugy látszik, három táborra sza-
kadtunk elméletben, s már itt-ott gyakorlatban is, a 
népiskolai vallásoktatásra nézve. Vannak, kik mint haj-
dan, ugy ma is, mellőzve egyéb tudománynyal és az 
élettel foglalkozó tantárgyakat, leginkább káté, bibliai 
történetek, énekek, zsoltárok mapoltatásával töltik az is-
kolai időt s tömik meg a gyermekek fejét. Az eredmény 



az, hogy mire a gyermek kikerül az iskolából, sem irni, 
sem olvasni, sem számolni nem tud becsületesen, egyéb 
tudományról alig van sejtelme, a vallást pedig, ezt a 
vigasztaló s megszentelő égi angyalt, melynek a káté 
nem tudott igaz szint, üde életet s lebilincselő, vonzó 
varázst kölcsönözni, nem ismeri, sőt kerüli. így lép aztán 
tudatlanul és vallás nélkül az élet tömkelegébe, ostorul 
magának és másoknak egyaránt. 

Á másik tábort a mai kornak anyagias, vallást 
fitymáló iránya teremté. Az ezen táborba tartozók nézete 
szerint a vallás csak olyan tantárgy, mint bármely egyéb 
tudomány, mint a kétszer-kettő; külön-órán tárgyalandó 
egyedül, anélkül, bogy az egész iskolai életet áthatná a 
vallás-erkölcsiség. Sőt bátran el is maradhat a vallás* 
mondja egy-két bölcs szellem. 

E két szélsőség között vagyunk mi ; távol a ke-
gyeskedésnek azon nemétől, mely e világot egészen ig-
norálni akarván, épen ellenkező eredményre, a legjobb 
esetben álszemeskedésre vezet ; de egyszersmind távol 
azon anyagias iránytól, hol ama jobb világból lehangzó 
örök harmóniát nem hallja a földhöz tapadt lélek. 

Akarunk kegyességet, de nem olyant, melynek ég 
és föld közötti lajtorjája betűből álljon, mert a betű öl, 
életet nem ad, égbe nem ragad; akarunk kegyességet, 
de nem olyant, mely csupán tudós theologiai rendszerek 
halmaza legyen, mert mig ez egyfelől nem vallás, 
hanem csak erről való képzet, addig másfelől főkép gyer-
mek előtt nagyrészben érthetetlen, Olyan kegyességet 
akarunk mi, mely élet istenben, egy felsőbb szellemvi-
lágban, földöntúli magas, boldopitó eszmékben; kegyessé-
get, mely mig egyfelől lerázva e föld porát és feledve 
nyomorát, erős hittel ragadja meg istent, hogy benne 
találjon való boldogságot; addig másfelől itt harcol e vi-
lágon, belevegyül ennek küzdelmébe, hogy békességet ta-
láljon és terjeszszen, — kiszáll ennek viharos tengerére, 
hogy nyugodalmas kikötőre leljen, megnézi a bűnnek 
iszapos mélyeit, bogy erénye öntudatos legyen és szive 
tiszta, mint az ég harmatja; szóval, akarunk kegyessé-
get, mely áthassa az életet, boldogítson itt, üdvözít-
sen amott. 

S ezt a kegyességet a gyermeknek jóra, szépre fo-
gékony szivébe óhajtjuk becsepegtetni, a nevelészeti elvek 
szerint fokról-fokra, a gyermek felfogásához mérten ha-
ladva. 

E célra készült a fenncimzett munka német nyel-
ven ; megjelent pedig most Turcsányi Andor ur által ma-
gyarra fordítva. E becses műnek bírálatába már csak 
azon oknál fogva sem eresz.kedhetem, mert ezt e lapok 
1872. évi 47. számában Csiskó János ur szakértően s elég 
terjedelmesen ismertette. 

Mindenesetre nagy köszönettel tartozunk fordítónak, 
hogy fáradságtól, netán anyagi veszteségtől s az előzetes 
nem a legjobb fogadtatástól vissza nem rettenve, e mű 
magyar kiadásával bennünket megörvendeztetett. 

Uj kiadást érvén e könyv, mit forrón óhajtok, egy-
két sajtóhiba kiigazítandó lesz, igy p. o. a többek közt 

a 26. lapon s z í v Ö r Ö m helyett ez á l l s z i v ö r ö m e ; 
a 27. lapon e sorb51 „ a m i n t p a r a n c s o l á d " kima-
radt két szótag; a 36 lapon r e m é l n i helyett a nehézkes 
r e m é n y l n i áll stb. 

Még az énekversekre nézve lehetne némi kifogá-
sunk, verselés meg rimelés tekintetében. Az eredeti jam-
busa és trochaeusa nincs megtartva. M e g b o t l o m — vi-
g y á z z o n , n e k i — s z e r e z n i , t a n á c s o t — ki 
a d o t t : nem rimek. E kisszerű hiányok azonban könnyen 
kijavíthatok. 

Végül e könyv valódi becsére nézve nem akarok el-
fogult lenni; jól tudom ugyanis, hogy a ki e műbe nem 
képes lelket Önteni az előadásnál, vallásos kedélye és 
személyes élete által, az bizonyára e könyvecskével s e 
tanmóddal sem nevelhet vallásos egyéneket; viszont kész-
séggel elismerem, hogy egy igazán vallásos kedélyű nevelő 
a kátéba is tud életet lehelni, — annyi azonban neve-
léstanilag természetes és bizonyos, hogy ugyanazon egy 
tehetség ezen és ehez hasonló művel sokkal több ered-
ményt képes felmutatni, mint pusztán a kátéval. Ám' ma-
radjon meg a káté is a nagyobb gyermekeknek, de arra 
az ilynemű könyvek készítsék elő a növendékeket. Vajha 
e célszerű könyvecske mielőbb és minél szélesebb körben 
elterjedne, s lelkészek és tanítók tapasztalatból győződ-
nének meg jóravalóságáról. 

S á n t h a K á r o l y . 

B E L F Ö L D . 

Superintendens-beiktatás. 
(Rév-Komárom, 1874. september 19 és 20-ik napjain.) 

Protestáns egyházunk ünnepélyes actusai között alig 
van felemelőbb és magasztosabb, mint a superintendens-
beiktatás. Ama méltóságteljes egyszerűség, mely kiválóan 
jellemzi minden egyes szertartásunkat, legpraegnánsabb 
kifejezését leli a superintendensbeiktatás ünnepélyében 
mely találó és hü vonásokban varázsolja lelkünk elébe 
az első keresztyén század emelkedett és vonzó képét. 
Nincsen abban semmi keresettség és titokteljes, talán a 
nép előtt érthetetlen mozzanat; nélkülözi a későbbi szá-
zadok külsőségekben bővelkedő és mindinkább üres for-
maságokká, képzelt jelentőségteljessé váló tényeit, melyek-
ben a lényeg elvesz és a melyeknek pazar fényében 03 
pompájában gyönyörködik ugyan a lélek, de azoknak fel-
emelő, vigasztaló és hitet megerősítő hatását nem élvez-
heti. S a mily mértékben hiányoznak mindezek protestáns 
szertartásainkból s legfőkép a superintendens-beiktatás 
actusából, mintegy ellensúlyozóul, épen azon mértékben 
birják magukban ama közvetlen hatást, melyet kivétel 
nélkül minden egyes ember, szegény és gazdag, mivelt 
és miveletlen érezhet magán, ha végig nézi azokat. És ez 
képezi minden szertartásnak criteriumát; ez ama szegelet-
kö, melyen valódi értékük nyugszik. A sziveknek és lel-
keknek nem arra van szükségük, hogy a külcsillogás hideg 
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fényénél elkábuljanak, hanem igen arra, hogy minden 
egyes szertartás szivük legmélyebb rejtekét érintse, hogy 
abból vigasztalást, erőt és hitet merítsenek, növekedjenek 
a jóban és meggyőződjenek arról, hogy isten országa ter-
jed e f@ldön, és azok, kik terjesztésére hivatva vannak, 
nemes odaadással s tehetségük teljes mértékével munkál-
nak közre. 

És különösen a jelenkorban van erre szükségünk. 
Mi adhatná más vissza szent vallásunk áldásos befolyását 
a lelkekre, melyek ma az anyagiság tömkelegében keresik 
az Ariadné fonalat, ha nem az, hogy vallásunkat ismét az 
élet valódi boldogságának ama kiapadhatatlan forrásává 
teszszük, melyből őseink táplálkoztak? Minden egyes 
tény, mely erre munkál, nagy fontosságú előttünk, mert 
lépésről lépésre visz közelebb e közös célunkhoz. Fölemelve 
és lelkesítve, tanítva és oktatva adnak vigasztalást ezek 
az élet küzdelmeiben ós hittel töltik be amaz ürt, mely 
most környezi a lelkeket. Lassú, de biztos haladás ! 

Ilyen ténynek tartjuk mi a dunántuli testvér egy-
házkerület elválasztott superintendensének, főtiszt. P a p 
G á b o r vilonyai lelkész urnák beigtatási ünnepélyét, mely 
két tekintetben gyakorolt reánk megnyugtató és felemelő 
hatást. Az egyik a lefolyt ünnepély egyszerűségének és 
épen ezáltal megillető méltóságának következménye, mely 
lehetetlen, hogy útját a szivekhez meg ne találja; a má-
sikat pedig eredményezte amaz élénk érdeklődés, ama leg-
felsőbb fokú lelkesedés, mely az arcokról tündökölt le és 
a melyben a jelenvolt egyháziak, világiak, testvérfeleke-
zetek és aiás vallásúak egyaránt kivétel nélkül osztoztak. 
És a mig az első arról győzött meg, hogy protestáns 
egyházunk meg nem rendíthető alapvonása ma és minden 
időben képes a sziveket meghódítani, a másik az iránt 
nyújtott megnyugvást, hogy ha sok közönyösséget találha-
tunk is ma egyházunkban és egyházunk iránt: de nem 
hiányzik ama lelkesedés, ama szikrázó tliz sem, mely 
vallásos életünk szilárd alapját képezi! 

Ezen örvendetes benyomás előleges kijelentésével 
értesítjük lapunk olvasóit a lefolyt ünnepélyesség egy-egy 
érdekesebb és tanuságosabb részletéről. 

Miként tudva van az olvasó közönség előtt, a beik-
tatás eszközlését a nyugalomba lépett superintendens, főt. 
Nagy Mihály ur testi gyöngeség miatt nem vállalván el, 
egybázkerületünk superintendense, főtiszt. T ö r ö k P á l u r 
kéretett fel annak végrehajtására. Szeptember 19-dikén 
találkozott a beiktató és. beiktatandó superintendens Sz.-
Fehérvárt, honnét számtalan tisztelgővel és küldöttel együtt 
tovább folytaták utjokat Rév-Komárom felé. Midőn a 
vonat az uj-szőnyi indóházban megállott, megható látvány 
terült el szemeink előtt : 

A zászlókkal feldíszített indóházban és indóházon 
kivül, amerre csak elláthattunk, hullámzott a nép ; a 
délceg bandériumtól körülvéve ott voltak az egyházkerület, 
egyházmegyék, egyházközségek, valamint egyéb hatóságok 
ós testületek képviselői. Minden arcon lelkesedés sugár-
zott : a legnemesebb öröm kifejezése. Fölemelő volt látni, 
ohgy szegény és gazdag, protestáns és nem protestáns 

miképen osztozik egyenlőn protestáns egyházunk ünnepé-
lyében; de legemelőbb volt a protestáns papság diszes 
és tiszteletreméltó karának látása: magunk előtt láttuk 
ama papikar kiemelkedő alakjait, mely a múltban életét 
áldozta egyházáért; magunk előtt láttuk ama papikar 
imposans tagjait, mely ma egyházunk felvirágzását szívvel-
lélekkel munkálja, habár nem egy uton is; és midőn 
végig tekintettünk eme életerős, tekintélyt parancsoló egy-
házférfiakon : megerősödött szivünkben a hit, hogy azon 
egyháznak, melynek ily oszlopai vannak, derült, mosolygó 
jövője van! 

Az érkező püspököt az egyházkerület részéről 
nagytiszt. László József, kocsi lelkész és a pápai iskola 
főgondnoka üdvözölte rövid és megható szavakban, mire 
főtiszt. Pap Gábor ur szintén röviden és azon emelkedettség-
gel és tűzzel felelt, melyet nála már megszoktunk. Beszéde 
után a menet a bandérium kísérete mellett bevonult a 
zászlókkal diszitett és mindenfelől hullámzó népséggel 
ellepett városba. Az ünnepelt püspök, egyházkerületi világi 
főjegyző, Beöthy Zsigmond négyfogatú kocsiján ült, a 
többi vendég pedig ott foglalt helyet, a hol épen vélet-
lenül talált. Az öröm és lelkesedés elfogta a sziveket és 
mindenki megfeledkezett a tisztes vendégek számára meg-
illető kocsit juttatni. A ki látta, hogy egy főpásztorunk 
miképen vonult be a városba, érteni fogja. 

A reformált egyház tulajdonához tartozó iskolaépü-
letben fogadta az ünnepelt püspök saját egyházkerülete 
küldöttségét, a komáromi helv. hitv. egyház presbyteriu-
mát, továbbá az ország különböző fő egyházkerületeinek, 
Komárom vármegyének, sz. kir. Komárom városának, egyéb 
hatóságoknak, egyházi és világi testületeknek küldöttsé-
geit. Az ünnepély első napját bezárta egy barátságos is-
merkedési estély. 

A tulajdonképeni szertartás napja september 20-ika 
volt. A ref. egyház tágas és diszes temploma minden zu-
gában megtelt és Komárom városának minden rangú és 
vallású lakója képviselve volt. Az esperesek az ur asztala 
körül foglaltak helyet, a nyugalomba lépett, tiszteletre 
inditó superintendens, főtiszt. Nagy Mihály ur az uj 
püspökkel, a beiktatást végző dunamelléki superintendenssel 
és a közönséges isteni tisztelet végzésére kijelelt K i s s 
G á b o r tatai lelkész úrral a papszékben ültek. Kinek ne 
dobbant volna meg szive, midőn a lelkileg erős, de test-
ben megtört munkás és tevékeny főpásztor mellett látta 
egyházunk fiatal bajtársát? Kinek ne dobbant volna meg 
szive, midőn végig tekintett az ünnepélyes arcokon, me-
lyeken bánat és öröm, szomorúság és lelkesedés ömlött el, 
sajnálva a lehanyatló nap éltető melegét és örvendve, 
lelkesedve a felkelő hold boldogító világának ? E jelenet 
megható látványa emlékezetes marad mindnyájunk előtt, 
mert abban a napsugár rezgő és muló fénye boldog re-
ményünk szivárványát tüntette elő ! A gyülekezet és a 
dalárda éneke után szószékbe lépett nagytiszt. Kiss Gábor és 
páratlan remek egyházi beszédébeö, melynek (Lukács 24 
5. 6.) ama [húsvéti alapigéje vol t : „mit keresitek a hol 
tak között az élőt! Nincsen itt, hanem feltámadott, evan-



geliumi bölcseséggel fejtegette ama kérdést, hogy hol ta-
lálható fel és* hol nem található fel a Krisztus. Találó 
fordulatai, meglepő ellentétei, de legfőkép magvaseszméi 
kívánatossá teszik, hogy beszédét minél hamarább nyom-
tatásban is olvassuk. Utána főtiszt. Tőrök Pál ur lépett 
az ur asztalához és megható vonásokban ecsetelte a fő-
pásztori tisztet, felmutatva a dunántuli egyházkerület 
kiváló püspökeinek alakjait, a jelen levő nyugalomba lé-
pett püspökét, és végre az uj püspök édes atyjának Vámosi 
Pap Istvánnak kimagasló alakját, mely protestáns 
egyházunk büszkesége leend miuden időben! Örömmel 
hallottuk főpásztorunk ajkairól ama bölcs tanácsokat, 
melyek egy tapasztalatokban lefolyt élet legszebb eredmé-
nyei, örömmel hallottuk ama magas eszméket, melyeknek 
az ő élete munkássága leghívebb kifejezője, és a melyeket 
ifjú társának munkássága kezdetén, atyai jósággal kötött 
lelkére ! Az esperesek egyszerű és rövid de megható ál-
dása befejezvén a szertartást, a küldöttségek ismételten 
az iskola nagy termébe vonultak, hogy tisztelegjenek a 
beiktatott püspök előtt. Az egyházkerületek részéről Nagy 
Péter, Török Pál, Révész Bálint superintendensek üdvö-
zölték, azután az egyházmegyék, és egyéb küldöttségek 
fejezték ki hódolatukat. Főtiszt. Pap Gábor ur mindegyik 
küldöttségnek külön felelt, és beszédét mindig lekesült-
ség és nemes tüz jellemezte. 

A banquette, melyen számtalan toaszt fűszerezte a 
pezsgő kedvet, a helybeli tűzoltók érdekes productiója és 
végre este a tűzoltók által rendezett bál fejezte be e 
nap eseményeit. Másnap megkezdődött az egyházkerületi 
közgyűlés, melyről lapunk más rovata hoz majd értesítést. 

Nem tehetjük le a tollat a nélkül, hogy a nyilvánosság 
előtt lapunk hasábjain kifejezést ne adjunk zsomszéd egyház-
kerület és főként uj püspöke iránt érzett mély szeretetünknek. 
A mindenható isten segítsége legyen ő velük és adja, hogy 
főtiszt. Pap Gábor ur, a kor kívánalmait és protestáns 
egyházunk égető sebeit megismerve, nemes bölcseséggel 
kormányozza egyházkerületét, hogy az, mint része az 
egésznek; az egész boldogságának és haladásának eszköz-
löje legyen! Komárom városa pedig fogadja végül elis-
merésünket ama gyöngéd figyelemért, melyben vendégeit 
részesité, tartsa meg jó emlékünk, mint mi megőrizzük 
az övét! F e l e k i J ó z s e f . 

A tornai ref. egyházmegye őszi gyűlése. 
A tornai ref. e.-megye f. hó 7—8. napjain Bódva-

Yendégiben tartá meg őszi gyűlését. Ezen gyűlés, bár nem 
a szokott helyen és módon folyt le, mégis jobban ment 
végbe az eddigieknél; u. i. a mi a helyet illeti, eddig az 
rendesen, bármily szűk helyiség volt a paplak, a gyűlés 
ott tartatott meg. így történt aztán, hogy a szük oldal 
szobába összezsúfolt benevolus auditorok, u. n. kis gyű-
lésnek zaja, néha-néha pohár csengése, „halljuk! halljuk!" 
szavak kínozta az oldalszoK ából kitódult pipafüst fel-
legben alig látszott elnökséget. Most ezek közül egy sem is-

métlődött, mivel a gyűlés nem a paplakon — mint eddig 
— hanem a templomban méltóságos csend- és rendben 
folyt le. 

De lássuk a módot, és azt, valyon jobb volt-e az is 
az eddigieknél. 

Igaz, hogy korunk a felvilágosodás korszaka, s igy 
olyan, hogy véleményét mindenki szabadon nyilatkoz-
tathatja ki, ahogy érez ugy beszélhet, és e tekintetben 
nekünk protestánsoknak példát is kell mutatnunk; mind-
ezek mellett vannak oly ügyek, melyeknek tárgyalása zárt 
ülésben kívánatos. Egy ilyen ügy volt jelen gyűlésünk-
ben a szőlősardói papválasztás meg- vagy meg nem>rő-
sitése; a hol a megválasztott lelkész korteskedéssel vá-
doltatván , az ennek nyomozására kiküldött bizottság 
jelentése zárt ülésben tárgyaltatott s a megválasztott fe-
lett Ítélet hozatott. 

Hogy sokkal jobb az ily természetű ügyeket zárt 
ülésben tárgyalni, felölök határozatot hozni, megtanították 
egyházmegyénket ez év tavaszán Színben tartott gyűlésnek 
e lapban is — bár nem egész híven — közölt drastikus je-
lenetei, midőn az égerszögi ilyféle papválasztás, illetőleg 
korteskedés nyomozása végett kiküldött bizottság jelen-
tése tárgyaltatván, épen olyan illetlen, mint méltatlan 
nyilatkozatok, nyers személyeskedések zavarták a gyűlés 
legkomolyabb tanácskozásának folyamát. 

Most ezek közül sem ismétlődhetett egy sem. A 
mennyiben a szőlősardói ügy zárt ülésben tárgyaltatott, 
s hogy ez ügy a bebizonyult korteskedéssel történt 
választásnak az e. k. gyűlés határozata értelmébeni meg-
semmisítéssel végződött legyen : általános óhajtása volt 
minden egyházi ügyet komolyan szivén viselőnek. Valóban 
szomorú dolog az, hogy az egyházi térre is átcsapott a min-
denféle társadalmi erkölcsöket megmételyező korteskedésnek 
hulláma. Megtörtént már ez itt is, s ha annak kellő gát 
nem vettetik, azon veszsziik észre magunkat hogy elseper 
minden érdemet, beiszapolja a népnek azt a kevés tiszta 
erkölcsét, s felemeli azokat, kik a Krisztust csak kenyérért 
kísérik, kiknél a papi hivatal nem egyéb könnyű keresetnél 
kenyérhivatalnál. — Hát azok fogják már romba dön-
tetni az urnák düledező oltárát, a kiknek azt életök árán 
is támogatni kellene? Hát azok fogják kioltani az erköl-
csiség szent tüzét, akiknek utolsó lehelletökkel is éleszt-
getni kellene ? — Ne tudakozódjunk, nézzünk szemökbe, 
kik azok? Egy párt íme bemutatok. 

Alig halt meg szőlős-ardói lelkésztársunk, már 
ajánlgatta elterjedt hir szerint a gróf tisztje a Felső-
Borsodban érdemekben megőszült szendrői káplánt; de az 
ajánlás már a népnek nem ér semmit, ahhoz igérni — az 
igéret után adni kell. Megvan ez is, van a grófnak 
legelője Szőlős-Ardóban — meglesz, csak ti tegyétek 
meg, hogy tetszésem szerint válaszatok! És lehet-e a 
népre csábítóbb a legelőnél? Igen jól tudta ezt egy más 
palástos atyánkfia Almási Lajos, kinek isten kegyelmé-
ből mindene bőven van, csak ekklézsia hiányzik ; de hiszen 
gondolván: ekklézsiát lehet venni, a gondolat tetté ért, 
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a szűk időbea tett osztogatásra volt elfogadó elég. Egy 
szóval, midőn a választásra került a sor, kitűnt, hogy 
több volt a kinek kenyér kellett, mint a kinek legelő, 
olyan pedig a kinek pap kellett volna, egy lelkes lelkész, 
aki azon rendetlen népet rendben tartsa, egy sem volt, mert 
akit érdemeikért ajánlgattak, hallani sem akartak rólok. Eze-
ket mind igen jól tudták itt mindenütt, s utálattal fordult 
el tőle minden; megérdemli, hogy nagyobb körben tudják, 
s ugyanezt tegyék. Szomorú jelenségek ezek egyházunk 
terén, s az illetőknek minden módon akadályozni kell, 
sajtóban ugy, mint a gyüléstermekben, annak tovább 
terjedését, hogy a rút korteskedés hulláma, mint itt tör-
tént, az azt előidézőnek fején csapjon á t ; inkább veszszen 
el egy fa, mint egy erdő. 

Egy másik tárgy volt még, melyet emlités nélkül 
nem hagyhatok t. i a tornai egyház-megyében a vándor-
gyűlések megszüntetése, vagy annak állandósításának kér-
dése, mely az evégre kiküldött bizottság jelentése alapján 
megmaradt továbbra is vándorgyűlésnek, s a gyűlés állan-
dósítását indítványozó terve ellenvéleményével elesett. 

Szerény nézetem szerint is, kivált ha a gyűlések ily 
formán tartatnak mint B.-Vendégiben, t. i. a gyűlés a 
templomban és nem a paplakon, ugy a vándorgyűlések e 
tartása ellen felhozott érveknek nagyrésze elenyészik; ne-
vezetesen elenyészik az a sok időt és fáradságot igénylő 
asztal-átváltoztatás, melynek, ha a gyülésgaz étkezéssel egy 
helyen történik, fehérről zölddé és megfordítva legalább 
négyszer át kell változni. 

Nem hallgathatom még el t. segéd-gondnokunk Lovász 
Miklós urnák e gyűlés tartásakor is, mint máskor, tanú-
sított házigazdai szívességét, midőn mint helybeli lakos 
saját házánál a gyűlés összes tagjait, annak egész folyama 
alatt, tiszta magyar szívességgel látta el, mi által a 
b.-vendégi egyházat tetemes költségtől menté meg, miért 
megérdemli a nyilvános köszönetet. 

B e n k ő G á s p á r , 
b.-vendégi ref. lelkész, s e,-m. t. jegyző. 

/ 

Észrevétel a tiszáninneni ref. e.-keriileti gyűlés 
jegyzőkönyve 17-ik pontjára. 

E pont szól a lelkészözvegyek és árvák kegydija-
zásáról. Előzőleg ugyanis egy küldöttség azon kérdés-
sel foglalkozott, valyon a lelkész-özvegyek s árvák mennyi 
ideig élvezzék azon egyház jövedelmét, melyben az elhunyt 
lelkész működött? 

A küldöttség! javaslat azon naptól számit egy évet, 
melyen a halálozás történt; de az egyházkerület ugy ta-
lálja, „miként e szabály a kivitelnél," főleg az egyház 
érdeke szempontjából „sok eshetőségnek van kitéve." 
Szerintem is igaza van. E mellett a nagy bajon igen 
kis mérvben lenne segítve. Ez ok indít arra, hogy a kö-
vetkező indítványt tegyem : 

„Készítsen a bizottság olyan nyugintézeti tervet 
mely ugy az árván maradt család, mint a magas korra 
60—70 évre jutott, s tehetetlenné lett lelkészek számára 
állásuknak megfelelő nyugdijat biztosítson.4' 

Ugy-vagyok meggyőződve, minként egy ilyen na-
gyobb szabású nyugintézet létrehozását ma már indo-
kolni sem kell. 12—24 legfőlebb 36 frt. segély mai nap 
alig több a semminél, pedig e.-kerületünk özvegyei s áivái 
ily arányban kapják a segedelmet. Hát az, a ki a tehe-
tetlenség időszakára jut, mikor sem a hivatal sem a hi-
vatalnok többé nem kedves, sőt egyik a másiknak kín-
zója, mit tegyen ? Tartson segédet, mondja valaki. De 
jelen viszonyaink közt erre nem számolhatunk. Általáno-
san tudva van, hogy menyire megfogyott a lelkészjelöltek 
száma, sőt, ha jól emlékezem, e lapokban volt közölve, 
miként egyik prot. collegiumbau ez évben a lelkészjelöl-
tek száma négy. E bajon is egy ilyen nyugintézet se-
gíteni fogna, ha az ifjú remélheti, miként elgyengülése 
vagy elhalása esetében családja két-háromszáz frt. nyug-
díjban részesülend. Ekkor a kegy-év kérdését az egyhá-
zak érdeke szempontjából is méltányosabban lehet meg-
oldani. 

Kezdve a bányamunkásoktól , föl a legmagasabb 
állambivatalokig, minden hivatalos testületnek megvan 
ez idő szerint hozzá illő s méltó nyugintézete, — egye-
dül mi akarjuk 2—4—6 ftnyi segélylyel a magunk s 
családunk jövőjét biztosítani. Hallom az ellenvetést: nincs 
alap, melyből nagyobbszeríi gyámintézetet állithassunk. 
Nincs, m?rfc nem is kisérlettük meg előteremteni. Jó, hogy 
a boldogemlékü Szemere Bertalan megalapította mostan 
özvegy árvatárunkat, különben talán még most is csak 
hírből ismernénk; s mit tettünk azóta ez intézet erős-
bitésére ? Nagyon keveset; pedig sokat tehetnénk, h a : 

1-Ör magunkat megadóztatnánk, nem a mostani 
2—4 — 6 ft. rovat erejeig, hanem oly összegig, a milyet 
egy nagyobb segélytár létesítése megkíván, ha : 

2-or a f. t. e.-kerületet megkérnénk, hogy az ugy 
nevezett hollandiai gyámtárt, mely különben is az egy-
házi szolgák tulajdona, mert az ő segélyezésükre külde-
tett, méltóztassék e gyámintézetnek átadni, mely összeg 

3-or a mostani özvegy-árvatár s szűkösi pénztárral 
gyütt igen szép alap leendne; h a : 

4-er az egyházak hozzájárulását is kieszközölnénk 
A községi jegyzők nyugÍDtézetét kirovás szerint se-

gélyzik a községek, azt hiszem, nem lenne méltánytalan 
dolog, ha az egyházak is hozzájárulnának a lelkészi 
nyugintézet létrehozásához. 

5-ör az állami subventionak is bizonyos részét le-
hetne e célra fordítani évenként. 

Szóval, ha akarjuk, egy ilyen nagyobb nyugintézet 
létrehozását, természetesen áldozattal, mert e nélkül ma 
mi sem történhetik — eszközölhetjük. Engedje meg a 
küldöttség, hogy ezen indítványt figyelmébe ajáuljam. 

B o r n e m i s z a J ó z s e f , 
ref. lelkész. 

Egy igen ritka halálozási s tán még ritkább 
temetkezési példa. Fehér megyében, gróf Zichy Pál 
urnák felső körtvélesi birtokán m. hó 11-én halt meg 
egy vegyes házasságban 12 évet szeretetben s bé-



kében töltött keresztyén házaspár. A f ;rj, 38 éves, ref. 
s a nő 35 éves, r. kath. voli. A férj ki több évek óta 
sinlődöző s egy év óta többnyire ágyban fekvőbeteg volt, 
hat órával élte tul, szeretett nejét, az ő hosszú bete-
geskedósének hű ápoláját, ki alig pár hétig tartott su-
lyosb fájdalmai után, a megnevezett napon reggeli 8, 
a hosszasan kiszenvedett férj pedig ugyanaz napon d. u. 
2 órakor dült a halál hidegen ölelő karjai közé. 

Ritka példája a halálozásnak! 
De a milyen ritka ez, ép oly, vagy tán még 

ritkább példája a temetkezésnek az, melyben a földi-
ektől együtt megvált gyermektelen házaspár részesit-
tetett. Ugyanis nevezett halálozási hely — mint számos cse-
ledekből s egy a korral minden tekintetben haladó gazda-
tisztből s ennek családjából álló leányegyház, mind a 
r. katholikusok mind a reformátusok részéről, a Sárbogárd • 
tinódi anyaegyházakhoz tartozván, — miután e ritka halá-
lozási eset az illető mindkét lelkészeknek bejelentetett, 
ezek legott akképen nyilatkoztak a halottakat bejelentett 
egyén előtt, hogy az együtt meghalt vegyes házas 
párnak együtt s egy gyász alkalommal fogják megadni 
mindenik a maga egyházi szokása szerint a vég-
tisztességet. S ugy is le t t ; a halottas háznál előbb a r. 
kath. lelkész az előbb meghalt nő felett végezvén éneklő 
mesterével együtt a szokásos szertartást, éneklé a re-
form. iskolatanitó az alkalmi éneket, s majd a reform, 
lelkész mondá az alkalmazott halotti imát és gyászbeszédet 
Kuth 1, 16—17 alapján, s ezzel végezve levén mind-
két megholtakra nézve, mindkét hitfelekezetüeknél szo-
kásban levő halotti szertartás a háznál: a két lelkész 
népes gyászsereg kíséretében együtt indult s egymás 
mellett ment az egymás mellett hozott két koporsó 
előtt a temetőbe, s a két tanitó egynást fölváltva, együtt 
énekeié most a r. kath. majd a reform, halotti énekeket 
útközben a temetőig. S itt, miután mindkét koporsót a 
két egymás mellett számukra nyitott sirokba letétettek, 
— elébb ismét a r. kath. majd a reform, lelkész adván 
végső áldást a megholtakra, s az illető tanitók is együtt 
elénekelvén a r. kath. s azután a ref. sirbatételkori éne-
keiket, ezzel vége lőn az egymással 12 éven át az élet 
örömeit együtt élvezett, a szenvedéseket együtt kiállott 
s végre halálhideg ölelései közé is együtt jutott igazán 
hív házaspár ugyanazon egy órában, egy gyász alkalom-
mal történt igen ritka, mondhatni kedves magyar ha-
zánkban bizonyos tekintetben tán példátlan eltemette-
tésének. U. L. 

Külföldi egyház és iskola. 
Rokonszenv nyilatkozata a külföldről. 

A hazai protestáns egyház ujabbkori legnehezebb 
napjaiban, a pátens-világban minden, de minden ellenünk 
fordult. Itthon az igaz, hogy egy szóra fölállott az egész 
egyház szent joga védelmére, voltak kitűnő szószólóink is: 
de odakint, a viszonyainkat egyátalában nem ismerő kül-
föld csak másolta az ellenünk Bécsben irt cikkeket, s m i n t 

ilyenkor szokott lenni, a ránk vetett nyilakat átvették 
ugy amint voltak, csak hogy mérges szószaporitással tü-
zesitették meg. Alig volt párja azon embernek, ki szem-
ben az európai s kivált a német sajtó magatartásával, 
éppen mert ismerte viszonyainkat, mellénk állott, egész 
lélekkel védve igaz ügyünket. 

Ez a tiszteletreméltó férfiú: K r a d o l f e r H., je-
lenleg brémai lelkész, bajainkban részvevő barát, ki most, 
az idők jobbrafordnltával ismét fölemeli nyomós szivát, 
hogy végrevalahára adjon már a német sajtó is egy ro-
konszenves hangot a magyar viszonyokról, hogy elismerje 
azt, ami benünk elismerésreméltó. 

„Unsere Freunde in Ungarn" cimü cikket irt a Bré-
mában megjelenő „Deutsches Protestantenblatt-ba, mely 
cikk gyöngyörü szinben tünteti föl az iró részrehajlatlan-
eágát és viszonyaink mély ismeretét tanúsítja 

Kradolfer urnák különös örömére szolgál a magyar 
protestáns mozgalomról egyet-mást nyilvánosságra hozni, 
melyhez az anyagot egy, a mult évben Budapesten meg-
jelent könyv: „Der uugariscbe Protestantenverein, seine 
Entstehung und seine Wirksamkeit" szolgáltatja számára. 
Ezen ki'ünő könyvecskében — írja — számos ismerős 
névvel találkozom, melyek kellemes és érdekes vissza-
emlékezést költenek bennem azon tanulmányi útra, melyet 
1860 nyarán Magyar-és Erdélyországban tettem. Emlités 
tétetik e könyvben már a negyvenes években megkezdő-
dött szabadelvű mozgalomról, midőn a későbbi ág. és h. 
h. superintendensek S z é k á c s J . és T ö r ö k P á l , ak-
kor pesti lelkészek, a két testvér egyház közti közeledést 
elősegiteni törekedtek, A mozgalomban részt vett állam-
férfiak és hazafiak közt fölemlítve találom M i k ó és 
T e l e k y grófokat, akiknek Erdélyben különös pártfogá-
sukba voltam ajánlva, ugy szintén az elébbeni magyar 
á.lamkancellárt, báró Y a y t , az én kedves házigazdámat 
Tokaj gyönyörű \idékén. A nevezetes egyházi férfiak kö-
zül ott látom K u n B e r t a l a n t , a tiszai ref. superinten-
dentia püspökét, s visszagondolok a reform ügyére nézve 
határozottan üdvös működésére és arra a predikatiójára, 
melynek szövege az volt, hogy : „adjátok meg a császár-
nak ami a császáré és az istennek, ami az istené", s melyet 
én tőle az osztrák kormánynyal történt összetűzés idejében 
(1860.) hallottam. E predikatió ereje, határozottsága és 
bátorsága a hallgatóság kedélyét annyira felgyújtotta, ami-
nőt még isteni tisztelet alkalmával sohasem tapasztaltam. 
A debreceni iskola fejéről ellenben elidegenitő dolgokat 
hallok ; R é v é s z I m r e, aki előttem egykor mint má-
sodik Bullinger tűnt föl, Pálból Saullá lett, s én nem 
győzök eléggé csudálkozni ezen egykor valódi Zwingli ér-
zelmű férfiú változásán. A régebbi nemzedékből mint régi 
ösmerősömmel találkozom É d e s kiérdemült esperessel, 
aki, engem magvas latinságával nem egyszer kivetett a 
nyeregből. De különösen élénken áll előttem a magyar 
Lang Henrik képe, kit ott B a l l a g i M ó r n a k neveznek, 
ki a theologia tanára Pesten és a szabadelvű irány ma-
gyar organumának kiadója. Mint Nicodemus, elővigyázat-
ból éjjel tértem be hozzá, mivel éppen akkor egyházi 



ellenzéki álláspontja miatt szigorú vizsgálat alatt állott, 
s háza a rendőrség által körülvéve erősen őriztetett. Itt 
találkoztam még néhány, az egyházi haladás fiatalabb 
embereivel, kiknek neveit a fentnevezett iratban ismét 
föltalálom és üdvözlöm őket. 

És mégis, ha átmegyek a vezetők jegyzékén, azt 
kérdem, „valamennyi itt van-e?" Hol maradtak szepesi és 
eperjesi barátaim, hol az erdélji szászok, kik egykor 
Tübingában egy Baur és Zeller, Heidelbergában egy Rothe 
és Schenkel, Jéüában egy Rückert és Hase előadásait 
hallgatták? Hol. vannak? Tán a nemzeti féltékenység vont 
közöttük és a magyar érzelműek közt válaszfalat ? Nem ! 
ez lehetetlen. Hiszen e mü előszavában is hangsúlyozva 
van, hogy éppen a magyar protestáns egyház szétforgá-
csolt erőit kell egy gócpontba gyűjtenünk, hogy legyen 
gyújtó ereje az általa terjesztett világosságnak. Hiszen a 
protestáns egylet dagadó vitorlákkal halad, s mi szivünk-
ből kiáltjuk a jó szerencsét. Barátaink tudni fogják, 
mikor lesz ideje e vitorlákból néhányat összevonni ; s ott 
vannak, kik erre hivatottak és nem csupán az unalmas és 
szolgai evezésre vannak utalva. Jelenleg hála istennek, 
az idők szellemét a prot. egyház hajója előmozdítására 
kedvező szélnek tarthatjuk. B. A. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Iskolai értesítések. A p'e s t i reform, főgymna-

siumban, 1874'5-ik iskolai évre a beiratások oct. hó 1, 2, 
3, 4-én fognak megtörténni; okt. 5-én pedig a tanévet 
megnyitó isteni tisztelet után a tanitások azonnal meg-
kezdetnek. A javítóvizsgák csak a beirás ideje alatt, a 
tanárikar által meghatározott időben, fogadtatnak el s a 
javitó vizsgát tenni kötelezett ifjú, a szigorúan vett 
vizsga s annak sikeres letétele után iratik be a kővetkező 
osztályba. Azon magántanulók pedig, kik engedélyt nyer-
tek az 1874/5-ik iskolai év kezdetén magánvizsgát tenni, 
azt a beirásra kitűzött idő alatt, előleges bejelentés után 
letehetik. Az igazgatóság. — A k u n s z e n t m i k l ó s i 
h. h, VI osztályú gymnasiumban a beiratások, a felvételi-, 
javitó- és magánvizsgák oct. 1—4. napjain tartatnak, A 
tanitások 5-én kezdődnek. Az igazgatóság. — A g y ö n k i 
ref. gymnasiumnál a beiratások és felvételi vizsgák october 
1—4-áig tőrténnek, a tanitások pedig 5-én kezdetnek meg. 
Az igazgatóság.-A — p e s t i ref. theol tanintézetben 
az előadások oct. 5-kén kezdetnek meg. Az igazgatóság. 

* Mármarosmegyei Úrmezőn Pogány Ödön ós 
Sándor földbirtokosok ref. népiskolát szándékoznak saját 
költségükön felállítani. A „Hon" élesen megtámadja egy-
házunk ezen áldozatkész tagjait, hogy minek állítanak 
Úrmezőn felekezeti iskolát, mikor ott már úgyis van. 
Van ám ! de ha a „Hon" csak egy parányit ősmerné az 
ottani viszonyokat, ha tudná, hogy az a felekezeti ipkola 
o r o s z , hogy a Talabor mentén Técső és Visk közt Ur-
rnező valóságos végvára a m a g y a r protestantismusnak, 
bizonyára nem lenne oly hazafiatlan, hogy megtámadja 
a vallásos érzéssel párosult buzgő hazafiságot. 

* Gfömör vármegye f. hó 15-én Pelsőczön tar-
tott. közgyűlésén elhatározta, hogy a kebelében létezett 
nagyrőczei főgymnásium bezáratásáért a cultusminisz-
tcrnek hazafias elismerését föliratilag nyilvánítja. Egy-
úttal határoztatott, hogy az egész közéletében a magyar 
haza fönállhatása ellen működött Daxner Istvánnak a 
magyar állami nyugdíj élvezetéből leendő kizárását, a 
megye közönsége illetékes helyen szorgalmazza. 

* Az aradi nazarénusok folyamodtak a hatóságoz, 
hogy újszülött gyermekeikről ők maguk vezethessenek 
anyakönyvet. Arad város tanácsa visszautasította a tör-
vényesen el nem ismert felekezet kérvényét s egyszersmind 
utasította a kapitányi hivatalt, hogy azon nazarenusokat, 
kik születési vagy halálesetet bejelenteni elmulasztanak, 
pénzbírsággal vagy fogsággal büntesse. T e m e s v á r o t t 
a gyárkülvárosban is vannak nazarénusok, kik hetenkint 
háromszor az esti órákban jönnek össze isteni tiszteletre ; 
nemrégiben két amerikai nazarenus is meglátogatta őket. 
Hogy a temesváriak hatósági ellenőrzés alatt állanak-e 
arról, még a „Temesi Lapok"-nak sincs tudomása. 

* Karezag városában gyermekkert fölállításán buz-
gólkodnak. Madarász Imre ref. lelkész fáradozásainak 
köszönhető, hogy a gyermekkertet már tavaszszal meg-
nyithatják. Eddigelé 3000 ft. alapítvány, a városi képvi-
selő testület részéről egy közház és telek adományoztatott 
e célra. 

* Bács-Bodrog megye tanügyi statistikáját közli 
a „Bacsk. Bote"-ban Kaltner János. Közelebbről érdekel 
bennünket, amit a prot. iskolákról mond. E szerint az 
ág. ev. német iskolák élénk látogatásban részesülnek, 
ellenben a legtöbb tót iskola csaknem egészen üres. Csak 
az itt a hiba, hogy számos községben ideiglenes tanítók 
(Nothlehrer) alkalmaztatnak, kik tudatlanságuk által a tan-
ügynek inkább hátrányára, mint előnyére vannak, p. o. 
lásd Kis-Kért, Járeket stb. A h. h. iskolák csak részben 
vannak ellátva taneszközökkel, ós gyakran akadhatni oly 
iskolákra, melyekben a törvényszabta tantárgyak nem 
adatnak elő. — Annál Örvendetesebb a cultusminiszter-
nek a hivatalos lapban éppen most közzétett elismerése 
S c h m a u s z F e r e n c torzsai jegyző iránt, ki a köz-
ségebeli ref. és ev. vallású hitközségek javára a magyar 
nyelv terjesztése céljából fölállítandó népiskolára külön 
külön 100 ftnyi, s élte fogytáig évi 10—10 fttal gyara-
pitandó alapítványt tett. 

* A deforeczeni ref. egyház 8 osztályú nőnöveldójéről 
a nevelésügyi bizottság neveben K. Tóth Mihály elnök 
és Bodossy Pál jegyző előleges értesitétést adtak ki. Az 
intézet vezetője a felső osztályokban Dóczy Gedeon előbb 
pataki képezde-igazgató, svájci származású, de magyarul 
is beszélő nejével együtt; a 4 alsó osztályt Hajdú István 
tanitó fogja vezetni. Az egyházi elöljáróság ez őszön uj 
termeket építtetett s a tanári lakosztályokat kijavíttatta. 
A város a legszebb telkén fekvő egészséges épületet egé-
szen az intézetnek adta át, — szóval mindent elkövettek, 
hogy ez hivatásának megfelelhessen. Előadatnak: vallás? 
irás, olvasás, magyar és német nyelv, számtan, történelem, 



természet tudományok, s a VIIL osztályban „háztartás isme" 
továbbá lélektan, ének, női kézi munka, rajz és testgya-
korlás. Az intézetbe a beiratások évenként egyszer, az 
iskolai évet megelőző 5 napon sept. 22. — oct. l- ig tortén-
nek. A növendékek valláskülönbség nélkül vétetnek föl 
legalább 6 éves korukban. A rendes, kötelezett tantár-
gyak évi dija az első osztályban 20 ft, többi osztályok-
ban 30 ft. A tandij félévenként előlegesen fizetendő az 
egyház pénztárába. 

* Választások. Lapunk munkatársa B e n k e I s t -
v á n , az utrechti egyetemről hazaérkezett végzett theolo-
gus, a kunszentmiklósi ref. gymnasiumba segédtanárnak 
hivatott meg. — A „H. M. V." újságolja, hogy a hódme-
zővásárhelyi ref. presbyterium f. hó 13-án tartott gyűlésén 
G ő z I s t v á n tanár igazgatónak, V a r g a A n t a l 
(a Vásárh. Közi. szerint Varga Lajos) másodéves tech-
nikus a Garzó Imre lemondása folytán üresedésbe jött id. 
tanári állomásra választatott meg. 

* A nagyszalontai hatosztályu ref. gymnasium 
— irja a Várad" — 4 osztályú gymnasiummá és 
ezzel kapcsolatos polgári iskolává alakittatik át, és pe-
dig ugy, hogy a polgári iskola első osztálya f. év októ-
berében már fölállittatik s jövőre a gymnasium V. és VI. 
osztálya meg lesz szüntetve. 

IRODALOM. 
* A Frankl in-társulat kiadásában megjelentek: A 

s z e g e d i b o s z o r k á n y o k . Regény. Irta Jósika Mik-
lós. Második, népszerű kiadás. Három kötetben. Egy-egy 
kötet ára 50 kr. —A s z a r v a s m a r h a h a s z o n v é t e l e 
és kiválóbb fajtáinak rövid ismertetése. Irta Kégly Sándor 
oki. gazda. Hét fametszettel. A „Falusi Könyvtár" cimü 
vállalat 12-dikfüzete.Ára 50 k r . — F r a n c i a n y e l v t a n 
iskolák és magántanulók számára. Négy folyamban Szerzé 
Scwiedland Frigyes, a francia nyelv tanára Budapesten. 
Két kötet. Egy-egy kötet ára 80 kr. — V e z é r k ö n y v a 
t e s t g y a k o r l á s t a n í t á s á h o z . Tanítók és tanító-
jelöltek számára, szerkeszté Markó Lajos, kassai népiskolai 
igazgató-tanitó. 29 fametszvénynyel. Második újra átdolgo-
zott és bővített kiadás. Ára GO kr. — A m é t e r - m é r t é k 
a magyar korona országaiban a hivatalos adatok nyomán 
összeállítva. Igen kicsiny zsebkiadásban. Ára 10 kr. 

* Sporzon Pál tó l , az ismert nevü gazdasági írótól, 
egy kis füzet jelent meg és küldetett be szerkesztőségünk-
höz; cime: Tervek és törekvések a keszthelyi gazd. fels. 
tanintézet ujjá szervezése tárgyában. Kapható Keszthelyen 
Sógor Györgynél. Ára ? 

* Fábián Miliály, harkányi ref. lelkésztől meg-
jelent: Gusztáv Adolf svéd király, a protestáns keresz-
tyén hit hős bajnokának és vértanujának életrajza. A 
„Jahrbuch für christliche IJnterhaltung für 1865" után 
Ára 40 kr. A munka jövedelme a prot. árvaház javára 
fordittatik. Közelébb ismertetni fogjuk. 

* A „Nyelvőr" 9-dik füzete, megjelent. Tartalma : 
Figura etymologica. P. T h e w r e w k , Szóegyeztetés. 

J o a n n o v i c s . Alom-elem" képző. Fischer. Gyüjtsünk 
anyagot a magyar syntaxishoz. I h á s z . Balásfi Tamás 
magyarsága. K i r á l y . Adatok a nyelvújítás történetéhez. 
S t e i n e r . Nyelvemlékben szók. L ő r i u c . Ikerszók. 
V o z á r i . A magyar nyelv a regényirodalomban (Me l -
c e r ) . a népies irodalomban ( S z a r v a s ) , a hirlap-iroda-
lomban ( S z a r v a s . ) Helyreigazítások, magyarázatok. Nép-
nyelvhagyományok. 

* Előf izetés i f e l h i v á s a „Táncz" című zenemű-
folyóiratra, mely f. é. okt. hótól kezdve minden hó 1-én 
10-én és 20-án jelenik meg. Nevezett folyóirat csak jó 
és uj táncdarabokat fog közölni és pedig: közönséges 
könnyű és igen könnyű stylusban. Egy egész évfolyam 
legalább 60 darabot tartalmaz. Előfizetési feltételek : 
egész évre 4 frt, fél évre 2 frt. 10 kr. Negyedévre 1 
frt . 10 k r . Egyes szám ára 30 kr. Gyűjtőknek 10 be-
küldött előfizető után egy ingyen példánynyal szolgálunk. 
G o l l J á n o s képezdei és polg. isk. zenetanár. Vízivá-
ros fő-utca 20. 

* A P r o t e s t á n s árvaliázi k é p e s n a p t á r 
az 1875-dik közönséges évre a napokban megjelent. Szer-
kesztették : Farkas József és Kovács Albert. Ára 30 kr. 
Tartalmát a szokott naptári részeken és a vásárjegyzéken, 
kivül, a következők képezik: Az Ur kicsinyei. A pesti 
protestáns árvaház, Farkas József. A szegény asszony 
könyve, Vörösmarty. Gr. Teleky Sándorné (arcképpel), 
Farkas J.) A gyermek, Hugó Viktor után Lőrincy L. 
Zsig. A gyermek felnevelése. Komáromy Lajos. A míg 
fiam alszik, Hajnalka. Fabó András (arcképpel) F. J . 
Húsvéti ének, Székác3 József. Láss (németből) Székács 
J . A henyeségés iparkodás (angolból.) y + ó . Ének (német-
ből) Kovács Lajos. Falu Kata, Nyilas Samu. A kereset-
len kutyafej, Szentkuty Kár. Özvegy ember, Győry Vil-
mos. A mi pénzbe nem kerül és mégis drága, Szent-
kuty K. Téli esték, Gegus Gusztáv. A láthatatlan k éz 
Csicsvai Vasas András. Fővárosi temetés, B. F. A türelem 
(angolból) y + ó . Az eperjesi kollégium (képpel) f. Sz. 
Erzsébet (képpel) f. A pálinkáról, dr. Schwarz László. 
Az uj mérték, F. Adomák. Egyházi névtár. — Ez elő-
sorolt tartalomjegyzéken kivül, ha megemlítjük, hogy a 
befolyó tiszta jövedelem valamint a mult, ugy a jelen 
évben is a pesti prot. árvaházra fordittatik, és igy ez 
által is néhány árva felneveltetése lehetőve tétetik; s 
továbbá hogy a szerkesztők igyekeztek népünknek nap-
tárban is lehetőleg kedves s hasznos olvasmányt nyúj-
tani, s ha végül megemlítjük, hogy az árat lehetőleg 
olcsóra — 30 krra — tettük ez évben is szabad lesz re-
ménylenünk, hogy a t. lelkész urak nem tagadandják 
meg e naptárnak a nép között eszközlendő elteljesztése ér-
dekében szíves közreműködésüket. A megrendelések Hor-
nyánszky Viktor úrhoz (Budapest, Bálványutca 20 sz.) in-
tézendők. 

F a r k a s J ó z s e f , 
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A dimántuli egyházkerületbe kebelezett belsősomo-
gyi ev. ref. egyházmegyében egy nőtlen lelkész-admi-
nistratorra van szükség ; fizetése : lakás és ahoz szükséges 
fa illetéken s az összes ttolárékon kivül havonként 25. 
irt o. é . ; ellátása s élelmezéséről önmaga tartozik gon-
doskodni. 

Szükség van még egy segédlelkészre is, kinek fize-
tése : teljes tisztes ellátás ós élelmezésen kivül egy évre 
52. frt. o. é. 

A pályázni akarók a theologiai tanfolyam végzésé-
ről szóló bizonyítványokon kivül, érettségi, — azon egy-
háztól, meljben szolgált és szolgál, — továbbá az illető 

egyházmegye s esetleg egyházkerülettől kiállított kielégitő 
és elbocsátó bizonyítványt hivatnak fel okt. 20 dikáig 
Mezey Pál esperes úrhoz Csökölben Somogymegyében 
beküldeni és jelentkezni a bejövetelkor. 

Az állomások november hó 1-én elfoglalandók. Uta-
zási költségük az egyházmegye határátul fedeztetni fog. 

A déli vaspályán N.'Kanizsa Zákányon át s a du-
na-drávai vasúton Jákó állomásig (Csőköltől félóra) jö-
hetnek. 

Kelt Iióv-Komáromban 1874. sept. 23. 

Mezei Pál, m. k. 
1—2 b.-somogyi esperes. 

l y 
A hm. vásárhelyi gazd. szakosztálylyal összekötött 

felsőbb népiskolánál egy tanitó-állomásra pályázat nyit-
tatik, különös tekintettel a nyelv és történelmi szak-
képzettségre. Évi átalány negyedéves részletekben előre 
fizetendő 800 frt,melyben az hold kertilletmény is ben-
foglaltatik. 

Páyázók bizonyítványaikat okt. 3-ig annyival inkább 
benyújtsák, minthogy a később érkezendők figyeljen ki-
vül hagyatnak. — Folyamodványok a közs. iskolaszékhez 
cimzendők és az állomás okt. 15-ig elfoglalandó. 

Az iskolaszék elnöksége. 

A monori ref. egyházban a kisebb fiu és kisebb 
leány iskolákbakét segédtanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Mindenik állomás 1.) 300 ft évi fizetéssel, előlegesen 
havonként az egyház pénztárából ; 2.) fűtés 25 f t ; 3.) 
egy szoba, némi bútorzattal, van díjazva. Jegyzet : ezen 
állomások a jövő 1875 diki octóber havától kezdve ren-

des, és 000 forinttal javadalmazott állomások lesznek. Az 
illetők ha a gyülekezet megelégedéset kiérdemelik, rendes 
tanítóknak is megválasztathatnak. 

Pályázati határidő cct. 10. 
Az egyháztanács. 

P á l y á z a t . 
Békésmegyébe kebelezett gyomai h. h. egyházban 

üresedésbe jött orgonista-kántori állomásra, melynek évi 
fizetése : 

1. Az egyház pénztárából 42./- negyvenkét frt . o. é. 
2. % telek föld helyett 100./' száz frt o. é., ha azon-

ban az egyházi felsőbbség ebbe nem nyugszik meg, a 
föld természetben. 

3. 30./• harminc köböl buza i , , , , ,, 
4. 20./- husz köböl árpa ( a z e ^ h á z magtarából. 
5. E?y mázsa hús. 
6. Egy mázsa só. 
7. Harminc font faggyú. 
8. Két öl tűzifa. 
9. Temetési díj énekeszós halottól 50 kr., predikatiós 

halottól 1 frt o. é. ha a gyülekezettel orgonával vagy 
anélkül , gyászbeszéd előtt és után egy-egy verset énekel; 
ha azonban a szomorú felek magánéneket is óhajtanak, a 
rendes forinton felől még egy frt o. é. fizetendő. Meg-

jegyzendő, hogy a lelkek száma kilenc ezeren felül áll, s 
Gyom a vasúti állomás. 

10. Tisztességes lakás. 
Teendők : Az istenitisztelet alkalmával és a temeté-

seknél az ének vezetése, az orgonára való felügyelet, to-
vábbá a Il l- ik elemi fiosztályban hetenként egy órán, a 
rektori iskolában hetenként 2 órán hangjegy szerinti ének-
tanítás. 

Pályázók képességöket és erkölcsi életöket tanúsító 
bizonyítványaikat f. hó 30 ig bezárólag az egyh. elnök-
séghez beküldeni szíveskedjenek. A személyes pályázat és 
választás okt. 4-én leend. A megválasztott kántor hivata-
lát nov. l - jén elfoglalni köteles. Pályázók részére uti költ-
ség nem ajánltatik. 

Gyoma, sept. 15. 1874. 

Az eqyh. elnökség. 
2 — 2 

Felelős szeikesztőóa kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lag! Mór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



Tizenhetedik évfolyam. 4 € K hwa. Budapest, Október 4. 1874, 

P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ö íi z e t é s i (1 i j : Hirdetések díja : 

_-

K i a d ó - h i v a t a 1 : 
Már ia -u tca 10-dik sz., első emelet. 

Hely ben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ít. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Kik Hlye ié ire fizettek eli, előfizetést mepjitására kéretnek 1 
Visszaemlékezések és észrevételek e 

lap néhány cikkére. 
Azt mondják „három na^y hódító van a vi-

lágon: a divat, a szerelem és a halál." Hogy ezek 
közül a halál legerősebb az bizonyos, de a divat is, 
habár jóval csekélyebb hatalom is, meglehetős nagy 
hóditó szerepét viszi, a mai időben, a társadalom 
minden osztályában. 

Egyik divat pedig ma a társadalom deprava-
tióját hangoztatni s a meglevő állapotok, erkölcsök 
pravitását minél sötétebbnek festeni, panaszkodni és 
gyakran nevetséges lamentatiókat tartani. így lévén 
a dolog, nem csoda, ha egyházi életünkben s iro-
dalmunkban is, a lamentabilis beszédek, cikkek 
csaknem mindennapiak. Különösen mióta ama no-
tabilis baranyai levél került felszínre, egyházi éle-
tünk bajainak festése egymástérte, s midőn né-
melyek a B. M. cikkében foglalt állitások ellen 
védelmezni akarták a lelkészi kart, ugy jártak, mint 
azon viador, ki a viadalban nem ellenfelét, hanem 
önmagát sértette meg. 

Szomorú volna, ha ama sok jajveszéklő cikk is 
részben nem a divatnak szüleménye volna s ha 
szon elősorolt bajok az egész ref. egyházat illetnék. 
Hála istennek nem illetik, mint már Pereszlényinek 
e lapok 19-ik számában megjelent cikkéből is lát-
hatjuk ; de azért részemről sem tartom fölösleges-
nek kijelenteni, hogy vidékünkön számosak az ál-
dozatkész egyházak, melyek a legjobb akarattal, 
szeretettel viseltetnek hivatalnokaik irányába s hol 
a papi tekintély ama vitatott csorbulásáról semmit 
sem tudnak. Lehetetlen, hogy ne szóljak röviden 

eme már annyit vitató t s emlegetett passusról 
annyival inkább, mivel nézetem szerint senkisem 
ütött eddig a szeg fejére, és egy idegen tájékozatlan 
ember olvasva cikkeinket, melyek í,ma baranyai le-
vél alkalmából megjelentek, legalább is furcsa vé-
leményt alkothatna magának arról a papi tekintély-
ről és annak sürgetőiről. 

Tévesztettnek, s kénytelen vagyok kimondani, 
egészen naivnak tartom a lelkészek részéről a papi 
tekintély csökkenéséről még csak beszélni is, annyi-
val inkább lamentálni. A tekintélyt, tiszteletet kö-
vetelni, törvényekkel biztosítani nem lehetett soha, 
és nem is lehet most sem; olyan valami az a te-
kintély, a minek magától észrevétlenül s minden 
keresés nélkül kell jőni, mert az nem cél, hanem 
a kötelességek pontos teljesítésének, szeretetnek, 
türelemnek, humánus tetteknek kimaradhatlan kö-
vetkezménye. Továbbá megjegyzem azt is, hogy a 
hivatal senkinek tekintélyt nem ad, hanem az egyén 
adja azt a hivatalnak, és ez nem sophisma, hanem 
való. Bizonyitékul szolgálhat mind a történelem, mind 
a tapasztalat, melyekből láthatjuk, hogy ugyanazon 
hivatalban egyik embernek semmi, a másiknak pe-
dig igen nagy tekintélye volt ; már pedig ha a hi-
vatal adná a kérdéses honestast, akkor ugyanazon 
hivatalban mindenkinek tökéletesen egyforma tisz-
telettel s tekintélylyel kellene birnia. De nehéz és 
feszélyezett dolog erről beszélni, mert minél jobban 
gondolkodom, annál inkább meggyőződöm, hogy va-
lódi erkölcsi értelemben vett tiszteletet semmiféle 
törvények vagy befolyás által biztosítani nem lehet, 
azt kéri, keresi, követeli vagy kierőszakolni akarja, 



Mindamellett is nem állítom, hogy raritasként 
nem lehetnek gyülekezetek, melyekben az erkölcsi 
élet megromolván, minden jót ós nemest megvetnek, 
de ezek csakugyan oly ritkaságok lehetnek, hogy 
számításban sem vehetők. 

Eme közbevetés után folytatom a felvett tár-
gyat, s azt hiszem sőt tudom, hogy átlagosan véve 
van a prot. papnak most is tekintélye, s tiszteli azt 
a nép, ós ha a nép tisztelete süvegelésben, vagy 
szolgai kézcsókolásban vagy rettegő hunyászkodásban 
nem nyilatkozik, az csak helye? és jó, mert ha igy 
nyilatkozik, el kellene arról szoktatni magának a 
lelkésznek, mivel mi nem szolgákat, hanem mivelt 
és okos embereket akarunk nevelni. S akarom hinni, 
miszerint Baranyában is, a honnan a panaszok egy-
másután jönnek, nagy része a lelkészeknek tisztelet-
nek és becsülésnek örvend, s a z o n jeremiadok, melyek 
oly flagranter immodice színezve látnak napvilágot, 
csakis néhány egyházra vonatkoznak, és szeretem 
hinni, hogy a divat hóditó hatalma hozta őket létre; 
de ellent mondanom azon cikkeknek kategorice nem 
lehet, mivel tökéletesen nem ismerem a baranyai 
viszonyokat. Nem is mondok ellent, hanem csak jel-
zem a benyomást, a mit a baranyai panaszok, s 
azok közül egy különösen sötét lamentatio tett rám 
és sokakra, ós nehogy azt hígyje az egyházi állapota-
inkkal ismeretlen olvasó, miszerint mindenhol oly 
rothadás van az egyházi életben, mint Baranyából Ír-
ják, kötelességemnek tartom tapasztalataimat a ba-
ranyai cikkekben foglaltakkal szembeállitaDi. 

Nagyon, de nagyon kellemetlenül hatott rám 
a gűnyolodó és keserű hang, mely a nép irányában, 
különösen egy cikkben használva van, s azon rette-
netes conservativ és özönvíz előtti óhajtások, ame-
lyekre nézve vigasztaljuk magunkat, hogy teljesedésbe 
soha nem mennek. Miután ezt jeleztem, engedje 
meg az olvasó, hogy ama sötét baranyai cikkel szem-
ben, mely műveletlen, tudatlan s roszakaratunak 
mondja a népet, kijelentsem, miszerint én a népet 
alapjában jónak, hivatalnokait szeretőnek s azok 
iránti szeretetét több alkalommal kimutatónak is-
merem. Továbbá mondatik, hogy a nép előtt 
tekintély az, a kinek pénze s a kinek pandúrja 
van; én állítom, hogy az csak látszólagos te-
kintély és valódi tekintély a nép előtt az, a ki 
szeretettel, türelemmel, jó indulattal van hozzá, s a 
ki a szó szigorú értelmében nemes jellemmel bir. 
Ismétlem, ez nem cáfolat akar lenni, miután nem 

ismerem tüzetesen a baranyai viszonyokat, de szük-
ségesnek láttam a másutti dolgokat előadni, mint 
fentebb is emiitóm azért, nehogy azt hígyje valaki, 
hogy minden prot. nép hasonlít a baranyaihoz s 
minden egyházban vagy egyházmegyében oly roszul 
állanak ügyeink. Panaszolják Baranyából iv/tis, hogy 
a község és egyház tddig egy volt s a falu dolgá-

ban is döntő befolyása volt a papnak, most pedig 
nincs. E tekintetben határozottan kijelentem azon 
nézetemet, miszerint nincs rá semmi szükség, hogy a 
falu dolgába a pap avatkozzék s viszont, hogy az 
egyház ügyeiben a községi tanács kontárkodjék, s a 
hol ez meg van vagy ezt óhajtják, oít nem csu-
dálom, ha egymást éri a baj. 

Nem hallgathatom el azt sem, hogy ha a „Ba-
ranyai echó" című cikk név nélkül jelent volna meg, 
azt hittem volna, miszerint azt a prot. papságnak 
nem védelmezője, hanem ellensége irta,ki védelmezés 
ürügye alatt a prot. papok képzelt nyomorúságát 
festve, pelengérre állítja őket s látszólag akaratla-
nul sárral dobálja. 

Ne Írjunk rusticitissal, annál kevésbé túlozva 
valamely kellemetlen benyomás hatása alatt. E lap-
nak is vannak sok olyan olvasói, kik keresik azon 
cikkeket, melyekben botrány fél ót vagy olyat talál-
hatnak, melyen a lelkész rovására nevethetnek s 
általában,' ha még volnának is olyan bajaink, azo-
kat nagy ostentatióval piacra vinni se nem helyes, 
se nem ildomos. 

Szabad legyen ez alkalommal reflectálnom Far-
kas és Mitrovics urak azon észrevételeire is, melyek 
Szekeres M. „Qu(>usque tandem" cimű cikke alkal-
mából írattak. Farkas József fejtegetéseivel tökéle-
tesen egyetértek s én is állítom, hogy a tanári fize-
téseket emelni kell, nem azért ugyan, mintha a lel-
készek tán jobban volnának díjazva, hanem elvből, 
melynek már többször adtam kifejezést, hogy felső 
iskoláink tanszékei a legkitűnőbb emberekkel legye-
nek betöltve ezutánra is, s hogy intézeteink régi jó 
hirökben ne fogyatkozzanak, hanem emelkedjenek. 
Ezt pedig természetesen más tényezők közreműkö-
dése mellett csak ugy érhetjük el, ha tanáraink ré-
szére oly tisztességes fizetést biztosítunk, mely meg-
engedje azt, hogy a tanárok minden érát s minden 
percet hivataluknak, tanulmányaiknak szentelhessenek 
s az irodalom terén is oly munkákkal léphessenek 
föl, melyek „szerezzenek becsületet s tiszteletet a 



magyar névnek a külföldi protestáns tudományos 
világ előtt is." 

Midőn Farkas J . idevágó eszméivel egyetértek, 
természetesen Mitrovics ur erre vonatkozó cikkével 
is egészben és nagyban megegyezek; de a részle-
tekben több olyan állítás van, melyeket megjegyzés 
vagy ellenvetés nélkül hagyni nem akarok. M. 
öszszebasonlitást tesz a tanár ós lelkész teendője kö-
zött, s bár a lelkész teendőjét is komoly ós nehéz 
munkának állítja, de a sorok között még is igen 
csekélynek van az jelezve, a mennyiben az mondatik, 
hogy ha a lelkész 14-szer prédikál is hetenként, 
nem végez annyit, mint a tanár, ki 16—24 órát 
tölt tanítással. Itt a lelkész teendője az által, bogy 
14 prédikálás hozatik párhuzamba 16—24 órai 
tanítással ugyancsak kevésre van véve, mert prédi-
kálunk hetedként kétszer, háromszor, népes gyüle-
kezetekben legfeljebb ötször, hatszor, s itt kijelen-
tem azon határozott meggyőződésemet, hogy olyan 
ember nincs, a k i hetenként 14-szer prédikálhasson; 
mert ha volna is valaki istentől ugy megáldva, mi-
kép szelleme megbirná, de testi ereje bizonyosan 
néhány hónap alatt kimerülne s örökre összetörve 
lenne; már pedig, hogy a tanár phisikai ereje 
16 — 24 óra alatt el nem pusztul, sok példával lehet 
bizonyítani. Felhozom áldott emlékű Tatay Andrást 
és Szigeti Yarga 'Jánost, kik tanárkodásuk igen 
hosszú ideje alatt hetenként majd mindig 24—26 
órát adtak, még pedig ugy, hogy abból még beteg-
ség miatt is egyet alig, vagy épen nem is mulasz-
tottak, s mégis oly hosszú ideig működtek a 
tanári pályán a nélkül, hogy dolguk sokasága felől 
panaszkodni hallottuk volaa őket, s munkájok érde-
mét mások munkájának kevesbitésével vagy kicsiny-
lésével akarták volna emelni. 

Hogy kmek mennyi dolga van, az az egyéntől 
függ, először mikép osztja be teendőit, másodszor 
miképen végzi a reábizottakat; mert bizonyára mind 
a lelkész, mind a tanár, ha immelámmal, kelletle-
nül s felületesen végzi teendőit, keveset tesz, ha 
pedig buzgósággal, kötelességüknek helyes ismereté-
vel s tiszta lelkiismerettel végzik munkájokat mind-
ketten, találnak elég dolgot s tesznek is sokat, 
a nélkül, hogy az terhes volna s panaszolni 
kellene. 

Mondja továbbá Mitrovics u r : „Kibontakozhat-
lan zavaroknak szülője az, hogy nálunk az egyházi 
és tanügy olyan túlságos összefüggésbe hozatnak 

egymással, hogy mindakettőnek dolga felett ugyan-
azon emberek határoznak egy időben, ugyanazon 
z^ldasztalnál tanácskoznak és döntenek, két olyan 
fontos ügy nem fér meg egymás mellett; lehetet-
len, hogy az egyik mostoha kezekre ne kerüljön*„ 
Erre a következőket vagyok bátor megjegyezni. 
Yalyon az országgyűlésen és megyei-gyűléseken nem 
ugyanazon emberek határoznak száz meg száz ügy 
felett s ott is uralkodik-e a tanácstalanság, zavar ? ós 
ott is mostoha kezekre kerül-e a tárgyak egy része ? 
Nem; de épen ugy nem kerül a protestáns zöld 
asztaloknál sem. A protestáns egyházi s tanügyi 
igazgatás szabadelvű képviseleti alapon nyugszik s 
gyűléseinken a tanügynek épen ugy vannak szátnos 
szakkópviselői, mint az egyházi ügyeknek ; erről egy 
kis beletekintés az e-kerületi j. könyvekbe minden 
embert meggyőzhet. 

A dunamelléki e. kerület gyűlései rendesen kö-
vetkező elemekből állanak: 2 0 — 2 5 világi, 10 ta-
nár s 25 — 26 egyházi egyénből, s még az is kie-
melendő, hogy a gyűléseken megjelenni szokott es-
peresek s lelkészek közül, többen vannak olyanok, 
kik a tanári pályán hosszabb ideig működtek; ezt 
látva nem lehet mondani, hogy a tanügynek ne 
volnának szép száinu szak-képviselői is az e.-kerü-
leteken. Ismeretes azon szokás is, miszerint minden 
fontosabb ügy bizottságnak adatik ki tanulmányozás 
s jelentéstétel végett, s ha az a tanügyet érdekli, 
az magában értetik, miszerint ama bizottságban a 
tanügy szakemberei vesznek főrészt s ha a jelentés-
tétel elkészült, bizonyosan bir minden gyűlési tag 
azon képességgel, hogy azt megbírálja s szavazatát 
indokolt meggyőződésből adja rá vagy ne. Legalább 
a dunamelléki helv. hitv e.-kerületben ez igy van s 
azt hiszem más e.-keriiletekben is. 

Mondja továbbá M.: „ón nem tudom miért: a 
pap is ellensége a tanárnak, sokalja gyakran erre 
nézve a tisztességet; a tanár sem bizik mindig ab-
ban, irigyli tőle könnyebb állását, nehezen esik neki 
az irányában igen sokszor kimutatott felsőbbségi 
rendelkező jog." Ezt az egész mondatot engedje 
meg cikkiró, csakúgy könnyedén a toll hegyére jött 
phrazisnak tartanom, ós szeretettel csak annyit vála-
szolnom, miszerint nem ellensége a lelkész a tanár-
nak, nem sokalják a lelkészek a tanárok tisztessé-
gét, sőt örvendünk ha iskoláinkban minól kitűnőbb, 
s igy természetesen minél több tisztességgel bíró 
tanárokat birunk. Tessék elhinni, hogy a lelkészek 
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között igen széles körben ma is büszke emlegetés 
tárgya egy főgyinnasium, mely az ötvenes években 
oly kitűnő tanári karral birt, hogy tanárai hire s 
tisztessége beezárnyalta mind a két hazát. 

Örülünk mi a tanár ti-ztességének s ezt nem 
hogy irigyelnénk vagy sokalnánk, hanem inkább elő-
mozdítani akarjuk ; különben itt ismét meg kell je-
gyeznem, hogy a tanárság tisztességet senkinek nem 
ad, hanem inkább a tanárok szép tulajdonaikkal 
adják meg a hivatalnak a tisztességet. Tanulói éle-
temre visszaemlékezve, eszembe jut, hogy voltak ta-
náraink, a kiket a legmélyebb tisztelettel tiszteltünk 
és csaknem rajongással szerettünk, s ezeknek nagy 
tekintélyök volt. Ha az irónnal megkopogtatták asz-
talukat, a figyelem és csendesség olyan lett az ifjú 
ság között, hogy ezen — köznapi példával éljek — a légy-
dongás is meghallott. Voltak tanáraink, a kiket se 
nem t;szteltünk se nem szerettünk, azért mert ezek-
ben hiányoztak azon tulajdonok, melyek tiszteletet s 
tekintélyt vonnak maguk után. S ha most ezekre 
visszaemlékszem, ugy látom, h^gy a társadalom is 
épen azon mértékkel mért az illetőknek, mint az 
ifjúság, vagy az is lehet, hogy a tanulók tették 
magokévá a társadalom ítéletét. 

Oh nem irigyli, nem sokalja a lelkészség a 
tanár tisztességét, hanem inkább óhajtjuk szívből, 
hogy bírnának minél több és nagyobb tisztességgel. 
Miután pedig fentebb kimutattam az e.-kerületi 
gyűléseknek szép számú tanügyi szakerőkkel való ren-
delkezését, tiltakoznom kell csak azon föltevés ellen 
is, hogy iskolaügyünkhöz az e.-kerületek ós képvi 
selők által az e.-megyék ne szólhassanak. Egyházi 
ós tanügyünk össze van forrva egymással, s az 
helyesen van, mert a protestantismus mindig egyik 
feladatának tartotta virágoztatni a tanügyet s áldo-
zott is arra minden időben; de épen azért megkí-
vánta, hogy arra befolyása legyen. Miért tartanak 
egyes prot. testületek s az e.-kerületek áldozattal 
iskolákat ? Azért, mivel iskoláinkra magunk akarunk 
ügyelni s akarjuk az ifjúság prot. szellem s irány-
báni neveltetését; mert hiszen, ha ezt nem akarnók, 
megsziintethetnők iskoláinkat, majd állítana itt is 
amott is az állam vagy a meglevőket is használhat-
nék. En óhajtom kétszerezó.é', háromszorozását az 
iskoláinkra tett áldozatoknak s az egyházak adják 
ís filléreiket legnagyobb részben örömmel és buzgó-
sággal ; de áldozataikért megkívánhatják s m gki-
vánják jogosan az e.-kerületek felügyelését s intéz-

kedését arra nézve, hogy a prot. szellem s vallásos-
ság intézeteinkből ki ne veszszen. 

A kósza hír rebesgeti s a szól viszi odább-
odább s Farkas e lapokban jelezte is, a vallásosság-
nak, prot, szellemnek iskoláink némely tanárainál s 
természetesen igy az ifjúságnál való pusztulását. Ezt 
nem szeretem hinni, de ha ugy van, erélyesen fel 
kell lépni ellene, mert minek költekeznénk mi olyan do-
logra, ami által a kitűzött célt épen nem érjük el. 

Ezeket nem azért mondtam el, mintüa M. ur 
kereken állította volna, hogy e-kerületeinknek szavok 
épen ne legyen iskolánk ügyeibe; ő csak egy tekin-
télyes tanügyi bizottságot kór; de miután ennek a 
bizottságnak eredetét, hatáskörét javaslati vagy ha-
tározati képességét nem fejti ki — jónak láttam a 
fenoirtakat elmmdani nem M. ur ellenében, hanem 
általában. Utoljára még csak azon megjegyzésem van, 
miszerint nem tapasztaltam, hogy a tanár irigység-
gel volna a pap ellen, sőt az elleukezőt; főiskolai 
tanáraink mindig igen buzgó tagjai voltik e.-kerületi 
gyűléseinknek s ott ugy az egyházakat mint a lel-
készeket illető ügyekben buzgósággal érvényesítették 
erejöket. Igaz ugyan, hogy a legújabb időbeni né-
mely ifjú tanár elmefuttatásait s működését te-
kintve igaza lehet Mitrovics urnák, de azt hiszem, 
csak a divat szeszélyének hódoltak ezek is s ez el-
múlván ők is követni fogják nagy tudományú shirü 
régibb főiskolai tanárainkat, a kik édes testvéreik 
voltak a lelkészeknek, diszei ós buzgó fiai az egy-
háznak, hatalmas képviselői, terjesztői a tudomá-
nyoknak s a prot. szellemnek ós vallásnak. 

BAKY ISTVÁN. 

Uj adókulcs-javaslat a dunántuli ev. egyház-
kerületben. 

A dunántúli ev. egyházkerület ezelőtt évekkel egy 
bizottságot küldött ki saját kebeléből, melyuek feladatává 
tűzte ki egy ujabb, a kor igényeinek megfelelő, a réginél 
igazságosabb alappal biró egyh adókulcs-javaslat kidolgo-
zását. A bizottság megalakultával mindenekelőtt adatokat 
gyűjtött. 

E végett bekivánta minden egyes gyülekezettől a lé-
lekszámot és az adómennyiséget, melyet a hivek egyenes 
kir. adóban fizetnek. 

Ezen fáradságosan gyűjtött adathalmazból a lanka-
datlan tevékenységű, meszleni lelkész, a vasi középespe-
resség ifjú esperese, egyházkerületi számvevő P o s z v é k 
S á n d o r , összeállítván az uj adózási kulcs-javaslatot e 
jelen évi egyh.-kerületi gyűlésen a kerület elé bs is ter-



jesztette. A javaslat érdemleges tárgyalására a kerület 
külön gyűlés tartását vélvén szükségesnek, e végett jövő 
május havában egy rendkívüli gyűlés fog egybehivatni. 
Addig is, hogy a dolog érlelődjék, a javaslat az egyes 
egyházaknak megküldetett, nem kevésbé egy bizottság 
neveztetett ki, mely a tárgygyal behatóbban foglalkozván, 
véleményét a rendkívüli kerületi gyűlés elé beterjeszsze. 
Ez által a gyűlés nem csak időben fog nyerni, de ava-
tottabban is tárgyalhatja, mit a dolog fontossága is kö-
vetel, mert hihetőleg hosszabb időre szóló adótörvényt fog 
az egyh. kerület ez adókulcs-javaslat alapján elfogidni. 

Érdekes tudnivalók e javaslati munkálatból: kivet-
tetett a köztanodai és képezdei pénztár érdekében : 13000 
frt. Ez összeg megosztódik 11 esperesség és 5 szab. kir. 
városi gyülekezet, összes?n 162 gyülekezet kőzött. A ki-
vetésben 5-féle módozat szerepel, — szemmel tartva min-
dég a n é p e s s é g ós a d ó m e n n y i s ó g ; csak hogy 
mindegyig módozatnál más meg más arányban. 

Az 1-sö módozat szerint a 13000 frt kivettetnék 
2|3-da (8667) a lélek számra, 1 | , -da (4333) az adóra. 

A 2-ik szerint 3|5 (7800) a lélekszám-, 2/5 (5200) az 
adóra. 

A 3-ik szerint 4/7 (7429) a lélekszám-, 3/7 (5571) az 
adóra. 

A 4-dik szerint 5/9 (7223) a lélekszám-, 4/9 (5777) 
az adóra. 

Az 5-dik szerint x/2 (6500) a lélekszám , V2 (6500) 
az adóra. 

Miután az egyházkerület népessége tesz: 195,059 
lelket, az adó 633,757 f r to t : 

az első módozat szerint esnék egy lélekre 4.443, 
egy adóforintra 0.684 kr. ; 

a 2-dik szerint esnék 1 lélekre 3.999 kr, egy adó-
forintra 0.821 kr. 

a 3-dik szerint esnék 1 lélekre 3.809 kr., egy adó-
forintra 0,879 k r . ; 

a 4-dik szerint 1 lélekre 3.702 kr., egy adófo-
rintra 0922 kr. 

az 5-dik szerint 1 lélekre 3.332 kr., egy adóforintra 
1.026 kr. 

Véleményem szerint a 4 első módozat kevésbé áll 
oly közel az igazság és méltán yoísághoz, mint az 5-dik. 
Mert az arány ugy van tartva mindenütt, hogy a nagyobb 
összeg a lélekszámot terheli, m ig csak az 5-dikben esik 
szintén oly mennyiség a lélekszám-, min táz adóra. Ez a 
módozat tehát a fölvett módozatok közül az igazság és 
méltányossághoz legközelebb áll. Mert tény, hogy akinek 
több adatott, attól többet is várunk ugy az áldozat, mint 
a kötelesség terén. A bizottság még a kkor sem követett 
volna el igazságtalanságot, a tehetősebb egyházak még 
ugy sem lesznek túlterhelve a gyöngébbek előnyére ha 
73-ot (4333) hoz javaslatba a lélekszámra, % (8667) 
az adóra. 

Érdekes még, hogy igy az 5-dik módozat szerint, 
melyet a legelfogadhatóbbnak találok, mi esik a legna-
gyobb és legkisebb esperesség, illetőleg gyülekezetre. 

Tolna-Baranya, mely számlái 46224 lelket s fizet kir. 
adóba 128,621 frtot, a javaslatban levő egyh. adókulcs 
5-dik módozata szerint fizetne egyh. tartozás fejében 
2859 ft. 70 krt. 

Zala, mint a legkisebb esperesség, mely 3934 lel-
ket számlál s kir. adóba fizet 8300 ftot; egyh. tartozásba 
fizetne 216 ft. 10 krt. 

Az egész egyh -kerüíetbeu pedig, mint a legerő-
sebb egyház P u c z i n c z (Vasi köz. esp.) léleksz. 5284, 
adómennyisége 14,701 frt., fizetne a többször emiitett mó-
dozat szerint egyh. adóba 326 frt. 90 krt. Veszprém 
(Veszpr. egyh.-megye) mint a leggyöngébb léleksz. 149, 
adómennyiség 847 frt., fizetne 13 frt. 70 krt. 

Mindkettő oly összeg, melyet az egyházak magok 
megerőltetése nélkül könnyen elbírnak. 

Még csak az az észrevételem, hogy Dem elégséges, 
miszerint a 13,000 frt. felosztásában az elfogadandó ará-
nyos fizetés, jobban adókulcs csak in g e n e r e esperes-
ség- gyülekezetekre mondassák ki kötelezőnek. Le kell 
szállani az egyedig. A gyülekezetet alkotó hivek közt is 
e kulcs legyen a szabályozó. Különben, ha a legtöbb 
helyen ma is fennálló vétkes gyakorlat: a lélekszám 
arányában történendő kivetés tovább is meghagyatik: 
híveinken a legnagyobb anomaliát követjük el, ép mikor 
az igazságtalanságot, a ferde arányt kijavitni, egyenesitni 
akarjuk. Mert az adó fele részben a birtokot fogja nyomni 
az egyes tag mégis gyülekezetében a teher alul a régi 
abususnál fogva kibújhat: újra a szegény hordja a na-
gyobb terhet, annak vállait raktuk meg. 

Az uj adózási alap csak ugy lesz üdvös egyhá-
zunkra, ha gyülekezeteinkben a birtokossság is ezt a kul-
csot fogadja el háztartási szükségleteinek kivetésénél, s 
nem vitatja : s z e m é l y c s a k s z e m é l y , nem veti 
okul: a b i r t o k n e m m e g y a templomba. Mondani 
fogják sokan; ez gyülekezeti ügy. Ebben az egyh-kerület 
nem határozhat. Legalább mint elvet kimondhatja. 

B o g n á r E n d r e s. k. 
ev. leik. 

ISKOLAÜGY. 
A debreczeni Figyelmező" utóbbi 9 és 10-ik fü-

zetének végén Révész I. ur előterjeszti- rövid pontokban 
azon teendők sorozatát, melyek szerinte legközelebb a 
debreczeni főiskolát birtokló s kormányzó egyházkerületre 
vagy hítfelekezetre nézve várakoznak. E pontokból öröm-
mel olvastufc, hogy Révész ur is a helyett, hogy folyvást 
a bécsi és linci békéket s a 26-ik artikulust emlegetné 
s olvasói figyelmét folytonosan a régi sövéuy védelmezé-
sére s tataiozására irányozná, reá teszi kezeit a sebre, 
s felmutatja az iskoláinkban, vagy különösebben a deb-
reczeniben levő hiányokat, s az ezek megszüntetésére 
teendő célszerű intézkedéseket, reformokat. 

Mi ugyan ezeket az év folytán nagy részben már 
elmondánk, talán ismételten is, igy p. o. épen legköze-



lebb fejeztük ki azon nézetünket, miszerint egyházunknak 
iskoláira nézve jelenleg egyik főteendője az, hogy vessen 
számot magával s anyagi erejével, és a mely tanintéze-
teket első sorban szükségeseknek lát, azokat tartsa meg, 
de azokat azután igyekezzék egész erejével a kor kívá-
nalmainak megfelelőleg berendezni. Minthogy azonban 
nálunk nem csak a káposzta lesz kedvesebbé s kapósabbá 
a hétszeri felmelegítés által, de az elfogadásra ajánlt s 
megkedveltetendő eszméket sem árt minél többször feltá-
lalni ; ezért közöljük R. ur cikkét egész kiterjedésében 
mely voltakép csak Debreczennek s a tiszántúli egyház-
kerületnek szól ugyan, de a menyemasszonyok is érthet-
nek belőle. 

Mellékesen kitérve azonban nem hagyhatjuk szó 
nélkül R. ur cikkének egyik sorát. Ezt mondja ugyanis 
cikke elején: „Utoljára is egy-két tekintélyes egyén szava 
fog dönteni az egyházkerületi gyűlésen" (t. i. a debre-
czeni főiskola jövendőjéről). Mit tesz ez ? Nem értjük, s 
nem akarjuk érteni. A történész szól-é itt, pár szóban 
jellemezve az egyházkerületi gyűlést? vagy a demokra-
tico-presbyteriális rendszer mellett őszintén lelkesülő pu-
ritán lelkész fájdalmas feljajdulása akar ez lenni ? Nagyon 
fájna e szavakat akár az egyik, akár a másik értelemben 
venni, s nagyon szégyenlenők, ha széles alapra fektetett 
önkormányzati jogunk épen a hatalmas tiszántúli egyház-
kerületben oda sülyedt volna, hogy több mint félmillió 
lélek legérdekesebb kérdései felett egy-két tekintélyes 
egyén szava döntene. Igenis, megadjuk e tekintélynek a 
bölcseségnek a kellő tiszteletet, hogy ugy szóljak, hódo-
latot, azok szavaira, indítványaira nagyobb súlyt helye-
zünk, mint a szűkebb körben forgolódó, s tapasztalatban, 
érdemekben szegényebbekére; de azok dacára hazai pro-
testáns közgyűléseinket épen az jellemzi — s kell hogy 
jellemezze, —- hogy ezekben B#m egy-két tekintélyes egyéa 
szava, hanem az érvek nyomóssága, s a gyűlési tekin-
télyes és nem tekintélyes tagok szavazatának többsége 
szokott dönteni. Miért is akarjuk hinni, hogy az idézett 
szavakkal nem azt akarta R, ur kifejezni, a mit azon sza-
vak mondani látszanak, s nem akarta a tiszántúli egyh. ke-
rületi közgyűlés tagjainak nagy részét feltétlen tekintély-
imádó mameluk-seregként feltüntetni. 

Ezt egyébíánt csak mellékesen kívántam megemlí-
teni, maga az érdekes cikk e következő: 

„Jelenleg sokat beszélgetnek és Írogatnak adebreczeni 
főiskola jövendőjéről; ugylátszik, hogy különösen a jog-
akadémia jövő sorsa hozta mozgásba az erőket és érdeke-
ket. Utoljára is egy-két tekintélyes egyén szava fog 
dönteni az egyházkerületi gyűlésen. Bármit szüljön a 
jövendő, csekély nézetünk szerint a főiskolát birtokló s 
kormányzó egyházkerületre vagy hilfelokezetre nézve a 
legközelebb főbb teendők czélszerü sorozata igy á l l : 

1. A gymnásiumban legalább 3—4 párhuzamos 
osztály állítása, és pedig rendes tanárokkal; - - lehetet-
len az, hogy egy ^anár 70—80—90 tanulót, a gymnásiumi 
tanok legnagyobb részében (mathesis, természettudományok, 
nyelvtan stb.) óhajtott sikerrel oktathasson. Teljes léggel 

nem helyeselhetjük a kormány tervének fényűzését, de 
azt sem hagyhatjuk helyben hogy a tanárokra elhordoz-
hatatlan teher rakattassék. Oda is kell a többek közt 
gondolni, hogy a tanár huzamosan beteg lehet. Ha pár-
huzamos tanszékek nincsenek, hogy megy akkor a mathe-
is, s természettudományok helyettesítése, különösen a 
felsőbb osztályokban? Jurátust küldüuk be? Hegedült 
már ma arról hzent Dávid ! Ha a debreczeni gymnásium-
ban az egyes osztályokban egy tanár alatt folyvást oly 
nagy lesz a tanítványok népessége, mint eddig volt, akkor 
nem csoda, ha minden jóravaló vidéki gymnásium tul 
fogja szárnyalni, de meg is lehet tőle követelni, hogy 
túlszárnyalja a debreczenit a tanítványok képességére 
nézve. Huzamosb idő óta folyvást sok hiány tapasztalható 
pedig épen a debreczeni gymuásiumra vjnatkozólag is. A 
minap egyik iőiskolai tanár nyilvános egyházkerületi 
gyűlésen mondá, hogy a debreczeni főiskola jurátusai s 
elemi tanítói nem tudnak németül annyit, hogy a leg-
egyszerűbb könyveket értve olvashatnák. Külföldi tekin-
télyes lapok a legújabb időkben is ismételve emlegetik, 
hogy a magyar református papok tetemes nagyrésze nem 
ért más nyelvet csak a magyart. Félő, hogy maholuap, 
az óhitű román és szerb papok is túlszárnyalnak ben-
nünket! Egyébiránt a hanyatlás nemcsak debreczeni 
hanem kisebb nagyobb mértékben országos jelenség ná-
lunk magyar reformátusoknál, és annak főoka bizonynyal 
nem egyedül tanárainkban, hanem legnagyoibb mértékben 
másutt van. — Talpra kell tehát állítani azt a debreczeni 
gymnásiumot, és pedig emberül. — Meggyőződésem sze-
rint egyik mulhatlan eszköz ehhez, kellő számú párhuza-
mos osztályok felallitása és pedig rendes tanárokkal. — 
Ekkor aztán a mai úgynevezett privátat be kell tiltani 
egyenesen. Különben jelenleg sincs annak semmiféle 
helyben hagyható értelme. Mi az, hogy a publikus tanár 
privát órákat ád az ő publikus tanítványainak, a publice 
kiszabott tantárgyakból ? Hiszen ha a tanár látja azt, hogy 
a kiszabott idő alatt, a kiszabott képességet nem lehet 
megadni a tanítványoknak: abból teljességgel nem az 
következik, hogy ő, a nyilvános tanár, bizonyos fizetésért 
adjon néhány privát órát az önként vállakozóknak, hanem 
az, hogy az iskola kormányzói tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket az akadály elhárítására és a kellő siker 
biztosításra. - Második főteendő lenne aztán jelenleg : 

2. Mindenféle létező tanszékeknek — tehát nemcsak 
a gymnásiumaiaknak, a lehető legjobb fizetéssel s nyűg-
díjjal ellátása; mert különben tanszékeinkre jóravaló em-
bert nem íogunk kapni, vagy ha kapunk, azt nem sokára 
a jobb fizetésű tanintézetekbe fogják elvinni. 

3. Mindenféle könyvtárakat, muzeumokat és szertá-
rakat a lehető legjobb karba s teljesen használható álla-
potba kell helyezni ós ha szükség, kiegészíteni. Bizony 
szükség pedig, mert magában a főiskolai nagy könyvtárban 
is nem egy-két tudományra nézve oly óriási hézagok van-
nak, amelyeknek kellő kipótlására ezerek kellenének. 

Ezek lennének tehát a legelső és legsürgetősebb te-
endők a ininduyájunk által őszintén szeretett és tisztelt 



debreczeni főiskolára nézve. Különösen a gymnásiumot, a 
mely alapja és gyökere a felsőbb tanpályáknak, s átalában 
mindenféle valódi tudományos képzettségnek, nem győz-
zük eléggé ajánlani az illetők nagybecsű figyelmébe és 
gondjaiba. A mi szegénységünket és minden tekintetben 
szigorú helyzetünket véve fel, az egyház általi anyagi 
gyámolitás sorozatában, a gymnásium után nyomban jő a 
theologia, ezután a tanítóképezde, bölcscszeti szak, gymná-
siumi tanárképezde, jogakadémia. Ha azonban egyes öu-
kénytes jóltevők, vagy polgári községek, az egyházi és 
iskolai autonomia sérelme nélkül, még hat-hét uj jogi 
tanszéket is fognának felállítani pl. a debreczeni főiskolá-
ban, semmi kifogásunk ellene, sőt örömmel üdvözöljük 
azt, de magára az egyházra, mint ilyenre nézve, az ő 
saját önfentartásához és virágzásához közvetlenül szüksé-
ges alapintézeteknek lehető legjobb karba helyezése és 
abban való fentartása, első teendő. 

Mindezek mellett szigorúan meg kell óvni „a refor-
mátusok debreczeni főiskolájáénak szellemi egységét, 
öszhangzatát, határozott jellemét, önállóságát és függet-
lenségét, habár nagy áldozatokkal is, minden tekintetben. 
Miért az élet akár egyesekre akár testületekre s intéze-
tekre nézve folytonos ingadozással, szédelgéssel, zűrzavar-
ral, mindenféle sántikálással a határozott szilárd jellem 
és kellő szabadság nélkül! ? 

Végre pedig mindenekfelett, célszerűen és gyökere-
sen reformálni kell a debreceni főiskolában a tanitás, 
tanulás, vizsgálat és kormányzás módját, mert ezekben, 
folyvást igen lényeges hibák és hiányok vannak." 

F a r k a s J ó z s e f 

Jelentése a dunántuli ev. egyházkerületi népisko-
lai bizottmánynak a ker. iskolák állásáról 187% 

iskolai évben. 

Főtiszt, s tekintetes Egyházkerület! Ámult évben né-
mely hiányokon okulva, hogy a valósággal minél egyezőbb 
jelentéseket nyerhessünk, a tanitók fizetésének kiszámítá-
sára bizonyos szabályzatot készítettünk. Mintáink rovatain, 
részint hogy minden kétes értelmezést kikerülhessünk, 
részint, hogy az egyetemes gyűlés népiskolai bizottsága 
táblázatait betölthessük, — itt ott módosítottunk, illetőleg 3 
rovatot bei lesztettünk. E beillesztett rovatok egyikének 
címe: „Iskolaépületek száma"; másiké: „Váltak-e fe-
lekezeti iskolák községiekké?" harmadiké: „Az országos 
tanfelügyelők tettek-e felekezeti iskoláinkban látogatást ?u 

Mindezek folytán mondhatjuk, hogy a jelenleg elő-
terjesztendő jelentésünk kevósbbó lesz a valóságtól eltérő, 
mint a mult évi; azt azonban mégis sajnálkozva kell 
kijelentenünk, hogy itt-ott némely rovat betöltésénél fi-
gyelmen kívül hagyatott annak eléggé világos cime.. Ugy 
látszik, hogy némelyek az illető rovatba az i s k o l a -
é p ü l e t e k száma helyett i s a t e r m e k számát vették be. 

Szerettük volna felmutatni, hogy fiók-gyülekezeteink 
növendékei közül mennyien járnak községi, ref. s kath. 

iskolákba, vagy sehova? de az illető rovatokba részint a 
fiók-gyülekezetek, részint a növendékek száma vezettetett, 
részint pedig üresen hagyattak. Ugy, hogy e rovatok ada-
tait, mint egészen hasznavehetleneket kénytelenek voltunk 
mellőzd. Csak a vasi középesperesség érdemel dicséretes 
kivételt, hol ritka buzgósággal és pontossággal van a 
fiók-gyülekezeteknél kimutatva, hogy gyermekeik hova 
járnak ? névszerint, hogy 437 gyermek községibe, 525 
gyermek az anyagyülekezetibe, 31 gyermek reformátu-
sokhoz , 653 pedig sehova sem járt. 

Hiányosan töltettek be azon rovatok is, melyek 
rendeltetése volna kitüntetni, hogy hány gyülekezetben, 
és m e n n y i hanyag iskolakötelezett ellen vétetett 
igénybe a törvény szigora? E rovatokba is hol a tanítvá-
nyok, hol a gyülekezetek száma vezettetett, sőt néhol azt 
sem lebet tudni, hogy mit jelent a belevezetett szám, 
dacára a rovat cime világos értelmének. 

Sopronból csak ugy „circa" jelezik, hogy 1000 a 
6--—12 éves tankötelesek száma, mert — úgymond: az 
igazgatóság nem rendelkezik anyakönyvi kivonattal; de 
egyéb iskolák adataiból is csaknem egész világossággal 
kitűnik, hogy kivált az ismétlők száma nem az anyakönyvi 
kivonatok alapján határoztatott meg. 

Az ismétlő-iskoláztatás még mindig nagyon hiányos, 
a szülők még mindig nagyon nehezen capa^itálhatók, 
fizetni sem akarnak. Egyébiránt a hol erélyes az eljárás, 
és nem egészen szűkmarkúak a szülők vagy a községek, 
ott életbe van léptetve. Hanem oly eset is fordul elő, 
hogy a községek átalányban fizetvén a tanítót, egy is-
métlőse sincs: ilyen Liszó Somogyban, és öcs Zalában ; 
csaknem sejteni lehet a nyájjal nem törődő pásztort, mi-
dőn már felvette a dijat. 

A hanyag iskoláztatás egyik főokául lehet mondani, 
hogy részint nincsenek iskolai felügyelők, részint nem 
járnak el hivatásukban ; mert a hol vannak és buzgón 
teljesitik kötelességüket, ott az iskoláztatás is rende-
sen megy, 

Némely tantárgy mellöztetése okául felhozatik : a 
tanterem alkalmatlansága; tankönyvek — kivált vend, de 
még magyar könyveknek is-hiánya ; főldmivelés (a 60. f t 
fizetésű antonováci tanítónál) *); közönyösség Szepetneken; 
a magyar nyelv nem ismerése felső-vasi Gödörfőn (Neu-
stift); erély hiánya Sopronban. Roboncon s filiájában, Ho-
dászon, azután Ruszton ismétlő-iskoláztatás helyett vasár-
napi iskolák tartatnak, de ezek nem pótolhatják amazokat, 
amint hogy a jelentésekből ki is tűnik, hogy csak inasok 
járnak be. 

Ezen jobbára átalánosan mondottak után immár 
részletekre térve, van az egyházkerületben iskolával bíró 
307 anya- és leánygyülekezet; 315 iskolaépület, 359 is-
kolaterem, ezek közül fiuk 12-ben, leányok 11-ben elkü-

*) Az antonováci fizetésnél azonban mejegyzendő, hogy a rendes 
tanítói fizetés teamesen tobb, de rendes tanitó jelenleg nem levőn, 
csak azt, a kit hamarjában kaphattak, állították be kevés fizetésért. 



lönitve; 336-ban pedig fiuk éj leáLyok közösen taníttatnak. 
A tantermek összes térmennyisége 175,932 

Négy felekezeti iskola vált községivó: Tóth Moráczi, 
Tessanóczi, Velegi és Katafai; illetőleg az utolsó fiókgyü-
lekezet volt. 

A tantermek közül 305 elég világos, 54. pedig nem; 
225 épület jó, 29 középszerű, 40 rozzant. Hat fiókgyű-
lekezetben most emeltetik uj iskolaépület; könyvtár 
van 41 gyülekezetben s jól kezeltetnek, 265 gyüleke-
zetben nincs. A törvények értelmében 195 terem van föl-
szerelve, 164 pedig nincs. Hanem itt is figyelmen kivül 
hagyták azon utasításunkat, hogy a tellurium egyelőre 
nem elkerülhetlenül szükséges, hogy az iskola felszerelt-
nek mondathassák egyébként, bizonyosan több iskola je-
lentetett volna fölszereltnek. 

Faiskola nincs 149 gyülekezetben ; van és használ-
tatik 100-ban; van, de nem használtatik 58 gyülekezetben. 
A nem használás okául Alhón és leánygyülekezeteiben u. 
m. Farkasfalván és Komjáton felhozatik, hogy „a gyü-
lekezetek még mindeddig nem engedték át az iskola 
számára." 

Tornászat taníttatik 86, és nem taníttatik 209, 
felekezeti gyülekezetben ; 12 felekezeti gyülekezet gyer-
mekei pedig a községi tornaiskolát használják. 

T a n í t ó i s z e m é l y z e t , ide értve azon lel-
készeket is, kiknek hivatásuk tanítani; van 348, kettővel 
kevesebb, mint a tantermek száma, mert Csernyén és 
Tésen tanítók hiányában, bár nem az egész iskolai éven 
át, a lelkészek tanítottak. Pápán is a lelkész tanított az 
egyik teremben. 

Van rendes tanitó 337, segéd pedig 11. Miután 
pedig 359 iskolaterem van, látható, hogy 9 volt 
olyan, melyekben sem tanitó, sem tanítványok nem levén, 
üresen állottak. A kerületi tanterv életbe van léptetve 
299 teremben, 51-ben pedig nincs, nem számítva az egé-
szen üresen álló 9 termet. 

Törvényes képességük azoknak levén, kik vagy a 
népnevelési törvények hozatala előtt már hivatalban 
voltak, vagy azóta képességükről oklevelet nyertek. 

Szorgalma 333 tanítónak elég, 15-nek kevés. 333, 
nincs, 15 pedig el van mellékes hivatallal foglalva ; ezek 
részint lelkészek, részint biztositói ügynökök ; egy pedig 
takarékpénztári könyvvivő ; jegyző nincs. 

Valamely kötelezett tantárgy mellőztetett, mint fen-
tebb mondva volt, néha kicsinyes okok miatt, 88 terem-
ben ; 262-ben pedig nem mellőztetett. 

Tanítókor van 15. Különösen pedig a veszprémi 
egyházmegyében van 2 ; a tolnaiban van 3 ; somogyiban 
nincs, de tanitói közül 4-en a polg. megyei tanitókörhöz 
csatlakoztak. Kőszegen nincs. A tanitói köröknek tagja 
322, nem tagja pedig 2 6 ; a tanácskozásokban részt vesz 
319, mellőzi 29. 

Tizenegy tanitó fizetése pusztán készpénzből, 337-é 
pedig terményekből is áll, mely a bizottságunk által köz-, 
zétett normativum szerint kiszámítva 142,800 ft. 70 krt, 
tesz; de bár 28117 ft. 60 krral van is többre számítva, 

mint a mult évben volt, mégis alaposnak látszik a gyanú 
hogy nem mindenütt és nem egészen a normativum sze-
rint történt a számítás; p. o. Felső-Lövőn ugyan az 
egyik tanitó fizetése 44 fttal, a másiké 30 fttal többre 
van számítva, mint tavaly; de Willersdorfnál 300 helyett 
280, Weinbergnél 250 helyett 132; Tanchánál 250 he-
lyett 225 ft. van jelentve, mely adatok csaknem egészen 
világosan mutatják, hogy a normativum több helyen 
figyelmen kivül hagyatott. Hiánytalanul szolgáltatott ki 
318, hiányosan pedig 30 tanitó fizetése. Lakása 234 
tanítónak jó, 74-é középszerű, 40-é pedig rosz. 

T a n kö t e l e s g y e r m e k volt 25,735 ; ezek kö-
zül iskolába járt 24427, nem járt 1308; jutott egy-egy 
iskolára 69. De a valóságban van 27 iskola 8 0 - 89 ta-
nulóval; 24 iskola 90—99 tval ; 15 iskola 100—109 
tval; 7 isk. 1 1 0 - 1 1 9 t ; 12 isk. 120—129 t ; 7 isk. 
1 3 0 - 1 3 9 t ; 5 isk. 140—149 t ; 5 isk. 150—159 t ; 
2 isk. 160—169 t . ; 2 isk. 1 7 0 - 1 7 9 t,; 7 isk. 180 - 1 8 9 
t . ; 1 isk. 200 tanulóval. 

E szerint 108 isk.-termünk van, melyekben 80-nál 
több a tanulók száma. El lehet gondolni, hogy némelyik-
ben mily igen összeszorítva kínlódhatnak. 

A 350 iskola térmennyisége 175,933 levén, 
egy iskolára esnék 502 mely az egyes iskolákra ál-
talában eső 69 gyermeknek is alig elég, mivel csak 7 
esnék egyre-egyre ; de a valóságban ugy van, hogy p. o. 
Kuk mérőn, csak 4 • ' jut egy gyermekre. Egyébiránt egy 
gyermekre általában 7y4 esik. 

Ismétlő-iskoláztatás van 158 gyülekezetben, 149-
ben pedig nincs. Az ismétlőknek, de bizonyos, hogy hiá-
nyosan Összeirott száma : 7226, ezek közül is csak 3020 
járt, 4206 pedig nem járt iskolába. 

Az ismétlőket tanította 172 tanitó és 13 lelkész, 
de csak 122 tan. és 1 leik. jutalmaztattak meg 2295 
fttal, melyből közép3zámmal egynek-egynek 18 frt. 66 
kr. esett; még ezenkívül 2 tanitó összesen 3 öl fát is 
kapott. Az ismétlők tanitásaért fizetett 66 tanítót pol-
gári község, 59-et pedig részint felekezeti gyülekezet áta« 
lánynyal, részint gvermekek fejenként; egy-egy gyer-
mekért általában fizettetett 76 kr. 

Legyen szabad itt közbeszúrnunk, a mit már felebb 
kellett volna tennünk, hogy t. i. a 142.800 frt. 380 
tanitó között felosztva jut egynek egynek 408 f t ; azon-
ban a valóságban ugy van, hogy a velegei tanitó összes 
fizetése 127, weinbergié 132 f t ; egynek még van 125—150 
között; 150—169 ftig 3 tanitó; 175—200-ig 6 tanitó; 
200—249 ig 24 t. ; 250—299 itig 37 t. ; 300—349 ftig 
53 t. ; 350—399-ig 49 t. ; 4 0 0 - 4 4 9 ftig 51 t . ; 
450—499-ig 40 t. ; 500—549 ftig 29 t. ; 550—599 ftig 
18 t . ; 600—649 ftig 13 t . ; 6 5 0 - 6 9 9 ftig 4 t ; 700— 
749 ftig 13 t . ; 750—799 ftig 2 t, ; a mekényesi Tolná-
ban és az alsó-bükki tanitó Sopron megyében 800 fttal 
dijaztatnak. Ha pedig a tanítványok számával osztjuk a 
142,800 ftot, egynek-egynek taníttatása 5 frt. 85 krba 
kerül. 



A fölkért polgári hatóság több helyen, de még-
sem mindenütt nyújtott segédkezet a rendetlen iskolázók 
ellenében, hanem az erre vonatkozó adatok hiányossága 
miatt pontos számítást tenni nem lehet. 

A törvényes iskola-év, u. m. 8 hónap, nem tarta-
tott meg 70 iskolában, megtartatott 176-ban; több ideig, 
mintegy 10 hónapig tartott 104 gyülekezetben. A sop-
roni felső megyéé e tekintetben az elsőség: mind a 12 
iskolában 10 hónapig tartott az iskola-év ; 2-ik hely a 
városi iskoláké n. a. okból, 3-ig hely a vasi felsőé, hol 
54 iskolában 10 hónapig, l-ben pedig 8 hóig tanítta-
tott, vasi közép, soproni alsó, Kemenesalja, Veszprém, 
Somogy, Tolna annyiban hasonlítanak egymáshoz, hogy 
a legtöbb iskoláikban megtartatott ugyan a 8, hónap, 
sőt mindegyik néhány iskolájában több ideig is tanítta-
tott ; mindegyiknek volt több-kevesebb iskolája olyan is, 
mely az iskola év vége előtt bocsátotta szét tanítványait. 
Győrmegye a törvényesnél több ideig nem, de kevesebb 

idői? tanított. Fehér-, komáromi iskolákban pedig sehol-
sem tartatott meg az iskola-év. 

Iskola-felügyelők vaunak 219 gyülekezetben, nin-
csenek 88-ban ; de amazokéból is 175-ben járnak el 
megbízatásukban, 44-ben pedig elhanyagolják. 

A kir. tanfelügyelők 121. gyülekezetben tettek, 
186-ban pedig nem tettek látogatást. 

Ingyen iskoláztatás van 13 gyülekezetben, 294-ben 
pedig nincs. Ösztöndíj van 44, nincsen 263 gyülekezetben. 

1873-ban volt iskolakötelezett 24,938, a folyó évben 
25735, tehát 1308 cal több. Iskolába járó volt a mult 
évben 23855, az idén 24427, tehát 572-vel több. 

Ismétlő iskoláztatás volt a mult évben 175, az idén 
158, tehát kevesebb 18-cal. Ismétlő kötelezettek voltak 

tavaly 7303, az idén 7226, kevesebb 77. Tavaly bejárt 
3844, az idén 3020 tehát 824 kevesebb. Az ismétlőket 
tanította a mult évben 173 tanitó és 6 lelkész, az idén 
167 t . ; s 13 leik. kevesebb 6 t. s több 7 leik. A mult 
évben dijaztatott 109 t. s 1. leik., az idén 122 t. és 1 
leik., tehát több 13 t. — A mult évben dijaztattak 2399 
frt. 40 kr., az idén 2295 írttal, tehát kevesebb 104 frt. 
40 krral. Az ismétlő iskoláztatás hanyatlása okát Pinka-
főről és leánygyülekezeteiből, hol a mult évben 102-en 
voltak ismétlők, az idén pedig egy sem, e pár sorban 
jelzik: „Ismétlő-iskola tfem tartatik, mert a tanítók fize-
tést nem kapnak." 

Mintegy ezen eredménye van idei népiskoláztatá-
sunknak. Bizottmányunknak az a meggyőződése, hogy 
ezen beterjesztett jelentésünk az egyes gyülekezetek tu" 
domására is hozatván, szolgáljon a hiányok felismeré-
sére s azok megszüntetésére. Az esperességek pedig hi-
vassanak fel nagyobb erély kifejtésére. 

Semmi állandó testület nem mellőzhetvén némely 
kiadásokat, népisk. bizottságunk fölkéri a főtiszt, és tek, 
gyh.-kerületet, kegyeskedjék a bizottság irodai és fuvar-
költségeit az egyh. kerület pénztárából utalványozni. 

Végre, 4 éve már, hogy e téren az úttörő nehézsé-
geivel küzdünk; ennek folytán, midőn tisztelettel meg-
köszönnők a bennünk helyzett bizalmat, ugyanazon tisz-

telettel kérjük íelmentetésünket s uj munkások alkal-
maztatását. Mély tisztelettel maradván Vönöczk, aug. 
8-kán 1874, a főtiszt, s tek. egyh.-ker. alázatos szolgái 
Boda József s k. népisk. bizotts. vil. elnök. Hering János 
s. k. egyh. elnök. 

—— 

J É Z U S K R I S Z T U S . 
Európa s Ázsia. 

Értekezés Kesab Tsander Sentöl. 

— Olvastatott 1866. máj. 5-én Calcuttában. — 

(Vége.) 

Életét az igazságért áldozta fel s a világnak üd-
vére. Atyjának akaratja iránti engedelmességből adta oda 
életét, s mondotta : „Isten, legyen meg "a te akaratod." 
És bizonynyal mélyebb jelentőség fekszik, mint melyet 
maguk az orthodoxok bele helyeznek azon tényben, hogy 
Krisztus halála a világnak élete. (Tetszés.) Honfitársak ! 
nektek kötelességtek ezen utasításokat követai s az ön-
feláldozás e példáját az igazság szolgálatában utánozni. 
Ez által nem csak az elvtelen önzés kiáltó bélyegét, mely 
nópjellemetekhez tapad letörölhetitek, s életeteket magas 

erkölcsi szabályok szerint tanuljátok rendezni: hanem 
azon helyzetbe is jöttök, hogy hazátoknak igazi jólétét, 
e felette komoly válságban, melyben jelenleg áll, hatha-
tósan előmozdíthatjátok. Az ind reformatiónak jelen if-
júsági napjaiban, midőn az elévült hiba és romlottság 
óriás halmazát kell elseperni és egy jobb társadalmi 
rendszernek kell alapját megvetni, részünkről, semmi sem 
oly szükséges, mint helyes méltánylása az igazságnak és 
azon készségnek, hogy érette minden muló érdekeinket 
feláldozzuk. Önzésünk volt veszedelme hazánknak és még 
ma is, minden népnevelés dacára is, ezen utálatos Önzés 
hosszabbítja meg India lealacsonyitásának és szenvedé-
seinek napjait. Hogy jobb emberek és jobb népek lehes-
sünk, az önzést gyökerestől ki kell magunkból irtanunk. 
Sem a felvilágosult képmutatás nagyhangú beszédei, sem 
az okosság hidegen számító politikája nem orvosolhatja a 
bajokat, melyek hazánkat sújtják. Egyedül a teljes ön-
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megtagadás fogja hazánkat megmenteni. (Hangos tetszés.) 
Biztositlak benneteket, testvérek, hogy igen is csak ]az 
önmegtagadás, melynek Krisztus oly ragyogó példáját 
mutatá, fogja létrehozni Indiának újjászületését. Teljes 
szivünkből kell szeretnünk az istent, az igazságért kell 
élnünk és halnunk. Becsületes szándékkal és ingatlan 
hűséggel kell a kötelesség szavának engedelmeskednünk 
s nem szabad semmi körülmények közt lelkiösmeretünk-
től valamit lealkudnunk. Ne tegyen bennünk tovább a 
szennyes önérdek hazánk siralmas helyzete iránt közö-
nyösekké, keljünk fel és vigyünk magunk önkénytes áldo-
zatot isten trónja elé s szenteljük magunkat egészen az 
ö szolgálatának és hazánk jólétének. (Helyeslés.) Elég 
nagy volt Indiának megaláztatása, szenvedéseinek kelyhe 
csordultig. Isten kegyelméből épen megkezdődött az át-
menet s a reformatió hajnala lassanként látható lesz. Az 
orkán minden dühével fogja az a bennszülött társadal-
mat legbensőbb velejéig megrázni, a tévely minden erő-
deit darabokra zúzni, s mindent ami rosz elseperni. Az-
után India megújulva és újjászületve fog fennállani. Ké-
szítsétek azért magatokat a megpróbáltatásokra, mik 
reálok várnak. Készítsétek, mondom, me.'t jön idő, mely-
ben hivatva lesztek magatokat nehéz megpróbáltatásoknak 
alávetni, s nem közönséges harcokat és szenvedéseket 
kiállani. Nem kell véres üldözéseket tűrnötök, nem fog-
tok az igazságért halálra kinoztani; a brit kormány ily 
végső erőszaktól megoltalmazand bennetek. Nem kevésbbé 
fognak azonban a legkisértőbb jellemű nélkülözések és 
szenvedések környezni bennetek, s legdrágább s legbe-
csesebb érdekeitek lesznek veszélyeztetve. Tisztelet és gaz-
dagság elhagynak bennetek, barátaitok, rokonaitok kizár-
nak körükből s a legvégső segélytelenségnek lesztek ki-
téve, mely mellett maga a mindennapi kenyér is kérdésbe 
fog jőni. Legyetek azért elkészülve a legroszabbra, mi 
reátok jöhet, hogy majd a megkísértés idején ne talál-
tassatok ingadozóknak. Töltsétek meg sziveteket az igaz-
ságiránti szeretettel, hagyjátok magatokat isten akarat-
jára, s menjetek áldozatkész lelkesedéssel, nem gondolva 
semmi következményekre hazátok iránti kötelességtek 
teljesítésére. (Helyeslés.) 

És, hogy annál hathatósabban serkenthesselek ben-
netek az önmegtagadó életre, elétek tartom a keresztet, 
melyen Jézus meghalt. Vajha az ő példája oly hatást 
gyakoroljon reátok, hogy készek legyetek, ha szükséges, 
véreteket is oda áldozni hazátok újjászületéséért! (He-
lyeslés.) Vajha európai testvéreim is mindent mi tehet-
ségükben áll megtennének, hogy Krisztus erkölcsi orszá-
gát Indiában megalapítsák és megsz ilárditsák! Hirdessék 
szószékeikről a szeretet és önfeláldozás magasztos elveit 
s valósítsák meg mindennapi életükben s vajha sarja-
dozzék fel ez alapelvek gyökeréről a testvéri egyesülés és 
közreműködés köztük és honfitársaim közt. Óh! hogy 
jönne a nap, melyen a fajgyülölség kihal, a viszály, 
egyenetlenség s minden testvérietlen érzelem örökre eltű-
nik s egyetértés uralkodik mindnyájunk között. Vajha 
Anglia és India, Európa és Ázsia szeretetben, barátság-

ban s önmegtagadó odaadásban egyesüljenek feloldhatat-
lanul." 

Ezen értekezés kellő világításba helyezi előttünk 
az ind reform, egyház vezérelveit, s nézeteit a legnagyobb 
vallásalapitóról Jézusról s a keresztyénségről. Avatott 
kézzel van benne rajzolva az indok s az európaiak jelleme, 
a hozzá tapadó hibákkal s erényekkel egyben. Ezzel kap-
csolatban jelzi Keschab a nehézségeket is, melyek Jézus 
vallásának gyorsabb terjedését gátolják, s felhívja a ke-
resztyének figyelmét a Krisztus által reájuk bízott fel-
adatra, mely szerint hivatva vannak nem csak szóval, 
hanem teltekkel, egész viseletükkel is hirdetni a test-
vériséget. 

Mindenesetre nevezetes jelenség, egy nem keresztyén 
tudós által hit s fajrokonai előtt tartott s tetszésnyilat-
kozatokkal fogadott értekezés, mely a legőszintébb ke-
gyelettel emlékszik a keresztyén egyház alapitójáról s be-
ismeri, hogy annak vallás-erkölcsi elvei vannak hivatva 
az emberiség boldogitására. Keschab, Jézus származását 
illetőleg hitével a szabadelvű theologia azon irányához 
hajol, melyért közelebb Sydow állott itélő szék előtt ; 
másrészről a megváltónak, mint vallásalapitónak hivatá-
sáról, rendkívüli tehetségeiről, önéltével is igazolt elvei-
ről, melyek őt magasan kiemelik a többi emberek sorá-
ból s biztosítják számára a világ örök háláját — oly 
melegen, az ősziuteség oly közvetlen hangján beszél, hogy 
a legorthodoxabb keresztyén sem tehet e tekintetben ki-
fogást álláspontja ellen. A lelkiösmereti szabadságot az 
igaz keresztyénség lényeges kellékének ta r t j a ; s megrójja 
a pápaságot, mely mint absolut hatalom a vallási téren 
bilincsben tartja a fiivek meggyőződését, s gátolja a fel-
világosodást a mult hagyományainak bálv.ányozása által. 
Meggyőződése, hogy a keresztyénség azon iránya, melyet 
a protestantismus képvisel, működik valóban, miveltséget, 
szabadságot terjesztve — sikeresen az emberi tökélete-
sedés előmozdításán. 

Általában a k ő z b o l d o g s á g emelkedésére 
nézve igen sokat vár s reményi Jézus tanának ala-
pos tovább terjedéséből. Nemzetének viszonyairól em-
lékezve beismeri, hogy ha valami kedvező változás eddig 
történt, ha népe közt nemesebb erkölcsi elvek emelked-
nek uralomra; ez első sorban a keresztyénség hatásának 
tulajdonítandó. Kimondja azonban egyszersmind, hogy 
Jézus szent tanának gyorsabb terjedését egyrészről 
épen követőinek viselete gátolja. A nyugati keresztyének 
nem igazolják mindig életükkel a testvériség tanát, me-
lyet vallásuk hirdet. Mint önző, büszke zsarnokok lépnek 
fel a hatalom tudatában a miveltség alantabb fokán álló, 
idegen népek közt. Céljuk nem isten országának építése, 
hanem pusztán anyagi érdek, melynek szolgálatában válo-
gatás nélkül használnak fel minden eszközt. A szeretet 
vallását hordják ajkaikon, s tetteik igen gyakran csak 
féktelen haszonlesésről tanúskodnak. Szabadságot emle-
getnek, s az emberi méltóságot lealázó rabszolgaság-
nak évszázadokon át voltak kegyetlen pártolói, barommá 
alacsonyítva a más szinü és fajú embert. 



Buckle szerint a nemzetek egymás iránti gyűlöle-
tének forrása a tudatlanság. Mi századunkat a felvilágo-
sodás századának nevezzük. A tudomány szerzésre ezerféle 
ut s mód kínálkozik ; távírdák, vasutak, gőzhajók meg-
szüntetik az ismeretek továbbhatolása előtt a távolság 
korlátait. És e miveltség mellett is mennyi döbbentő je-
lenségeivel találkozhatunk az irigy bizalmatlanságnak az 
európai népek közt is! Béke idején féltékeny szemekkel 
tekintik egymás helyzetét, s háborúban a barbárság vád-
jait szórják egymásra. S mennyi átok forrása az a köl-
csönös kár vágy s féltékenység, mely a nemzetek erejének 
nagyrészét folytonos fegyverkezésre kárhoztatva emészti 
fel! A miveltség eddigi vívmányai még nem voltak ké-
pesek kitörölni az európaiak jellemének több zordon vo-
násait, mint a betőlthetlen önzés s kegyetlen boszuvágy. 
S hogy főkép mint szereztek nevüknek átkos emléket 
csapongó szenvedélyeikkel, idegen fajú s vallású népek 
irányában más földrészeken, arról amerikai s ausztraliai 
uralmuk története borzasztó példákban beszél. A mivélt-
ségnek még behatóbbnak, mélyebben gyökeredzőnek kell 
lennie, a ker. népek közt, hogy szt. vallásukkal, ön pél-
dájukkal is valódi apostalai lehessenek. 

G y u r á t z F e r e n c . 

B E L F Ö L D . 

Észrevételek a „Felső Borsodból"ra. 
Nem hiszem, hogy valaki jobban örülne, mint én^ 

minden oly esemény fölött, ami akár általában akár rész-
ben haladást jelez egyházi életünk terén. Minden talpra-
esett eszmenyilatkozat oly örvendetes életjel gyanánt tűnik 
fel, mely akár positiv, akár negatív uton, de mindenesetre 
haladást szül, haladást az elmélet, haladást a gyakorlat 
terén, és ez annál nagyobb, minél nagyobb öszhangban 
van a kettő egymással. De az elvet a gyakorlati életre 
alkalmazni nem mindenki tudja. Sokszor az elvek igazsá-
gát megdönti azok helytelen alkalmazása, mig ellenben 
a tapintatos alkalmazás az elvek hiányain is segíthet. 

A kérdéses cikk irója is' beismeri a haladás szüksé-
gének régi igazságát, amit azzal is bizonyít, hogy „így 
olvassuk ezt minden komoly irányú lap hasábjain "-féle 
erős argumentumot tűz mellé palladiumul (! !). No de 
hagyjuk a kérdésekkel megspékelt praefatiot s térjünk az 
alapszabályokra. 

Az 1-ső §. a kör cimét adja meg, melyet miutáu 
lényegtelen, észrevétel nélkül hagyok. 

A 2-ik §. a kör célját tűzi ki, az „önképzésben", a 
társulati szellem ébresztésében, egyházmegyére teendő 
indítványokban, kétes értelmű kérdések megvitatásában. 
Én •— bocsánat uraim — nem tartom e körülírást telje-
sen correctnek, mert az önképzés mikéntje nincs teljesen 
részletezve; mert hogy valaki több társa előtt előadja, 
hogy neki ez vagy ama hallgatója nem akar fizetni: ez 
még nem önképzés. 

Ha tenni akarnak igazán valamit a kör-tagok, ne riadja-
nak vissza akitartó munkásságtól. Olvasgassanak, tanuljanak 
és tanulmányozásuk eredményét közöljék egymással az érte-
kezleten. Vagyis kötelezni kellett volna egymást bizonyos 
reformkérdések feletti értekezések tartására a rákövetke-
zés szerint. Azokat megbírálni, s ha érdemes, irodalmilag 
is ismertetni, egyes themát fölvenni, és azt részletesen 
minden oldalról megvilágosítva a tagok előtt fölolvasni, 
szóval egy kis munkához szokni: ime ez lenne az igazi 
„önképzés", nem pedig az, hogy összejöjjünk, beszéljük ki 
magunkat pipaszó mellett, mondjuk el, hogy ki adott el 
marhát, szénát, s kinek mennyi restantiája van stb. Ez, 
uraim, nem értekezlet, hanem ha már hirlapilag is élnek, 
mutassák meg, hogy érdemesek is reá. Azt magyarázzák 
meg nekem, hogy miért hagyták ki az alapszabályokból 
e passust: minden lag köteles a rákövetkezés szerint egy 
értekezés tartására? Hiszen e nélkül nem élhetnek, mert 
ha nem olvasgatnak, hogy tudják a „kétes értelmű kér-
dés ieket megvitatni ? s ha esetleg megvitatják, miért 
nem teszik papírra vitatkozásuk eredményét? Hiszen ha 
ugy haladnak, mint eddig : begyepesedik „a társulási szel-
lem, s ennek alapján a lelkész-körök létesítésének szüksé-
gét mélyen érző, s tespedésben nem maradható" (!) társu-
lati tagok alatt azon tér, a melynek mivelésére hirlapilag 
vállalkoztak. Ha tesznek valamit, ne csak 8-an tudják, 
hanem a világ is. Verba volánt, scripta manent. 

Azt mondja az alapszabály továbbá, hogy „a kör 
nem hivatalos színezetű." Tehát az egyházmegye előtt 
nincs hivatalosau bejelentve. Hogy mondhatja hát a 6-ik 
§-ban azt, hogy magát az egyházmegyei gyűlésen képvi-
selteti. Hiszen azt tudhatnák már magoktól is azok a 
„tespedésben nem maradható" celebritások, hogy hivatalos 
testület csak hivatalos testület képviselőjét fogadhatja el 
a maga gyűlésein, a kinek ott missiója van, mint kül-
döttnek. De ugy látszik, hogy minden tag képviselő, mi-
után kötelezve vannak minden gyűlésen megjelenni, és 
ott disponálni, mint kör-tagok pedig, nem mint egyszerű 
lelkészek. 

A 7-ik §-ra az a megjegyzésem, hogy ilyen körnek 
csak jó házi gazdára van szüksége. 

A 8-ik §. ellen az a kifogásom, a mi a 2-ik § ellen 
volt. Nincsenek a felvállalt térnek kötelezett — csak 
passionatus munkásai, habár a világ előtt mint „tespedés-
ben nem maradható" kör-tagok existálnak is. Vigyázzanak 
uraim, hogy „értekezletéből az „r" ki ne maradjon! 

A 9-ik §. azt mondja: hogy egymást erkölcsileg 
támogatják. No ezt a szélsőségig megtartják minden kör-
tagot érdeklő ügy tárgyalásánál, a győzelemnek annál 
biztosabb reményében, mert a „viribus unitis"-féle elv 
gyakorlati alkalmazása igen sokat tehet ott, hol egy 
testület jól fegyelmezett tagjai szétforgácsolt, egyet nem 
értő erők ellenében harcolnak. 

Általában az egészet tekintve azt jegyzem meg, 
hogy ha tenni akarunk valamit, ne elégedjünk meg a 
felületessel, hanem teljes odaadással dolgozzunk a közös 
munkásság erejével, nem ugy minta kör tagjai, kik nyolcan 
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oly megelégedettséggel élvezik „az édes keveset-tevés" 
örömeit. 

Nagy hibába estek ott is, midőn statust formálván a 
statusban, oly kevés számmal alakultak meg. Ha minden 
vidék igy gondolkoznék : lenne még 3—4 lelkészi kör 
az egyházmegye területér, és ba mindenik oly erős har-
cot folytat a kör tagjai érdekében az egyh. megyei gyű-
léseken, mint ez : akkor nem lesz egyéb chaosznál a 
gyűlés. Ha már a creator bóldvai pap 8 tagu kört in-
dítványozott : miért voltak a többiek is oly szűk látkö-
rüek, hogy beleegyeztek ? Ha komolyan dolgozunk s ha-
ladunk, ne csak a sympathirozó jó pajtásokat keressük, 
hanem másokat is, kik mint kevésbé jó barátaink jobban 
megmondják hibáinkat. Szükség van ilyen helyen az 
oppositióra, mert ugy tisztulnak az eszmék; e körben 
pedig soha se hallani (elvi dolgokról tudományos alapon 
ugyan szó sincs) egy árva contradictiót sem. Tehát sokkal 
jobb lett volna — ha már fiók-kört akartak is — nagyobb 
számmal jobb alapszabályokkal megalakulni. Több szem 
többet lát. Közös munkásság után több eredményt vár-
hatni, ami önöknél mindig hiányozni fog; úgyhogy bát-
ran mondható, hogy a kör-jegyző naiv cikke végén ol-
vasható azon Ígérete: „e kör működéséről még többet" : 
mindig beváltatlan fog maradni, ha csak a mostani „ön-
képzés" címe alatt élő stagnálással fel nem hagynak. No 
de sapientibus pauca. 

V i g i l . 

A váraljai (Tolna-megye) ref. lelkész üldöztetése. 
Most, midőn a hazai prot. sajtó mind hangosabban 

sürgeti a prot. lelkészek illőbb díjazását, nem lesz érdekte-
len elolvasni az alábbi közleményt, mely szomorú tanul-
ságul fog szolgálni arra, hogy mire képes egy gyülekezet, 
ha a lelkészi s tanítói fizetés csak némi javításáról van 
szó, mire képes még azon esetben is, ha e fizetésjavitás 
nem közvetlenül saját erszényéből történik. A dolog bővebb 
megértése végett két körülményt előre kell bocsátanom. 

Első ez: a váraljai gyülekezet a lelkészi napló és 
presbyteri jegyzőkönyvek bizonysága szerint lelkészeivel 
igen gyakori háborgásban élt, s talán ez egyedüli oka 
ennak, hogy 22 itt szolgált lelkész közül csupán kettőnek 
itteni elhalálózását bizonyítják az anyakönyvek, sőt e kettő 
közül is az egyiknek elhunyta után ennek özvegye s min-
den gyermekei a kath. vallásra tértek által. 

A második ez: A legelő-elkülönzés alkalmával a 
váraljai 4 hivatalnok (ref. lelkész, ref. és ágost. tanító, köz-
ségjegyző) kapott összesen 25 hold legelőilleték-it. E te-
rületet ők kihasittatni nem bátorkodván, benhagyták a 
közös Jegelő-illetékben. Néhány évvel később e k ö z ö s 
legelő alatti kőszénbánya kiadatott bérbe. S mivel bizo-
nyos, hogy akik közösen bírnak valamely terűletet, annak 
mindennemű hasznát birtokaránylag közösen élvezni tör-
vényes joguk van: én szelíden, szinte kérve felszólítottam 
a községi elöljárókat a hivatalainkat illető bérleti osztalék 
békés kiszolgáltatására, elmondván, hogy ez osztalék ne m 

személyeinket, hanem hivatalainkat illeti, azt elkölteni 
senkinek semmi szin alatt nem szabad, hanem takarék-
tárilag kezeltetvén, az időről-időre változó hivatalnokok 
annak csak kamatait élvezhetik, mert a bérlet időtartama 
60 évre terjed. Szelid kérésemet azonban az elöljárók 
ingerülten utasították vissza : noha kérésem jogosultsága 
ellen csak egyetlen érvet sem tudtak felhozni. 

Valóban Scylla és Charybdis közé jutottara. Mert 
ismerve már gyülekezetemnek háborgásra könnyen haj1 ó 
természetét, ha követelem az osztalékot : egyházam tag-
jainak általános haragját vonom magamra; ha nem kö-
vetelem : akkor a lelkészi és tanítói hiyatalt törvényesen 
illető 1158 forintnyi összeget hagyok elveszni, melyért az 
egyházi felsőség vonand kérdőre. 

Nem volnék méltó hivatalomra, ha csak egy percig 
is haboztam volna. Azonnal a szükséges okmányok beszer-
zése után látva, jelentést tettem az egyházmegyei felső-
ségnél ; azután pedig enuek megbízása, sőt egyenes uta-
sítása folytán folyamodtam Tolna vármegye bizottmányához 
az osztalék megitéltetését kérvén. 

A bizottmány gyorsan itélt, részünkre természetesen 
kedvezőleg, s Ítéletének a hely színén leendő kihirdetésé-
vel a járási szolgabíró urat bízta meg. No hiszen kitört a 
vihar! A községbiró által ez alkalomra összedoboltatott 
telkes lakosok nagy része oly éktelen lármát mi vele kü-
lönféle fenyegetőzések közt, a milyenhez hasonlót soha 
életemben nem hallottam, s a melynek nagyságát mégi-
télhetni abból, hogy midőn a községházából végtére is 
kimenekülhettem, lakásomba érve 76 éves édes anyá-
mat ágyban fekve, ki rémültében hirtelen roszul lett, 
feleségemet jajveszékelve, kis gyermekimet sirva-riva, 
találtam, kik mindnyájan azt hitték, hogy nagy veszélyben 
kell forognom, mert sokkal kisebb lárma elől is mene-
külni szoktam. 

Az elöljáróság fölebbezett a nm. belügyministerium-
hoz, honnan azonban „alaptalan felfolyamodásukkal" mint 
a ministeri végzés szól, elutasittatott, — s így lőn, hogy 
a hivatalainkat illető összegek végre f. évi máj. 23-án 
a bonyhádi takarékpénztárban elhelyeztettek, mely miatt a 
gyülekezet nagy része, mindenek felett pedig az elöljáróság 
kemény haragra gerjede. Ez a második körülmény, mit 
előre kellett bocsátanom. 

Én attól tartottara, hogy e harag fizetésbeli járan-
dóságaink kiszolgáltatásánál fogja magát megbőszülni, és 
pedig első sorban rajtam, ki az egész bányapénz-kereset 
megindítója s csaknem egyedüli utánjárója voltam. Azon-
ban csalatkoztam ; mert hogy nem ily nemű boszuállás 
volt a fő cél, hanem a vallásos élet felzavarása, s az ón 
— ez általi — terrorizáltatásom, ki fog tűnni a kö-
vetkezőkből. 

Mint emlitém, összegeink elhelyezése máj. 23-án 
tehát pünkösd szombatján történvén, mindjárt más napon 
alkalom nyilt egy hatalmas demonstratióra, mely abból 
állott, hogy a kathedrai szolgálat végeztével a gyülekezet 
tömegesen elhagyta az istenházát s 10 férfi, 20 asszony 
kivételével nem urvacsorált. Nem urvacsoráltak a prédqá-



cio végeztével szintén eltávozott presbyterek sem. Ezen 
presbyterek közül azonban öten, miután én az uri szent 
vacsorát a benmaradt keveseknek kiszolgáltattam, s a 
templomból kijövék, visszamentek a templomba a községi 
biróval együtt, ki prédikáció alatt sem volt jelen, s ott 
az urasztal mellett hozzáláttak a sacramentomi szent 
jegyek fogyasztásához és eltávolításához annyira, hogy a 
közönséges nagyságú kenyérből 8 darabka, a megmaradt 
mintegy 14 itce borból egy pintre való küldetett ki 
hozzám, többi részint a templomban, részint az egyház 
pincéjében fogyasztatott el, a mint ezt a később ez ügy-
ben kiküldött egyházmegyei vizsgáló bizottság jegyzökönyve 
is bizonyítja, noha ennek ide vonatkozó pontja nem adja 
vissza teljes hűséggel a szó szerinti vallomást, mert Ge-
resdi Mátyás ekként vallott: „falatoztunk," s a jegyző-
könyvből épen e szó maradt ki, valószínűleg feledékeny-
ségből. 

Bármily mélyen keseritett is a gyülekezet tömeges 
tüntetése, — bármily erősen botránykoztatott is a sakra-
mentomi szentségekkel elkövetett merénylet: tapintato-
sabbnak véltem egyikről is, másikról is mind a kathedrá-
ban, mind azon kivül hallgatni, annyival inkább, mert 
arról értesíttettem, hogy ha e dolgokat, ha nem is valami 
dörgedelmességgel, de csak a legszelídebb feddéssel is 
érinteném a kathedrában, találkozni fog ember, ki újra 
azzal demonstrál, hogy prédikáció közepén kijő a tem-
plomból. Nem adtam tehát alkalmat a tüntetésre; végez-
tem kötelességemet látszólagosan keserűseg nélkül, — 
főesperes urnák azonban följelentettem az eg ész dolgot 
kötelességem szerint. 

Meg vagyok győződve, hogy rövid időn helyreáll 
a régi béke köztem s gyülekezetem között, mely a tem-
plomba szokott számmal eljárt, s az elfogulatlanok a 
pünkösti demonstratiót szégyeneitek is, ha nem találkoz-
nak lázítók, kiknek sikerült annyire vinni a dolgot, hogy 
pünköst utáni harmadik héten még a mindennapi tem-
plomlátogató öreg asszonyok is egyszerre kimaradtak a 
templomból, következő vasárnapon pedig nem volt több 
12 hallgatómnál Okát kérdezvén, egy bizalmas emberem 
megsúgta, hogy e napokban a községi és egyházi elöljárók 
egy iratot hordoztak a gyülekezet tagjai közöttt házról-
házra, korán reggel és késő estve titkosan, melyben több 
vád alapján hivatalbóli elmozdittatásom van kérve, s 
melyre állítólag következő rábeszéléssel gyüjtptett töme-
ges aláírás: ha a lelkészt sikerül elmozdittatani, a többi 
hivatalnokkal már könnyebben birunk, s az nj hivatal-
nokoknak a bányapénzt nem adjuk meg. 

Én lelkipásztori hivatalomnak minden tekintetben 
teljes tehetségem szeriut igyekeztem megfelelni ; az egy-
ház anyagi helyzetének javításán is annyira buzogtam 
hogy enoek pénzbeli vagyona 200 fról 1000 ftra emelke-
dett 5 év alatt, a mindig sürgetett szigorú takarékosság 
következtében; erkölcsi botlásnak még csak gyanúja sem 
férhet hozzám: lehet tehát gondolni, hogy mily mélyen 
meglepett, s mily fájdalmasan érintett bizalmas emberem 
öntebbi tudósítása. Megütköztem, de meg nem ijedtem. 

Fájt, nagyon fájt e páratlan méltatlanság, de el nem 
csüggesztett. Emeltebb fóvel mint valaha mentem be kö-
vetkező vasárnapon a templomba, s szónokoltam talán 
a mestert eláruló judásokról, vagy a rágalmazás utála-
tosságáról, vagy más eféléről? nem, hanem a természet 
szépségeiről; majd másik vasárnapon a szorgalom hasznos 
voltál ól, s igy tovább, gondos figyelemmel kerülve még 
egyes szókat is, melyeket va'aki az ellenem indított moz-
galomra magyarázhatna. És az én gyülekezetem lassan-
ként visszatért az istenházába. Julius 8-án érkezett meg 
az egyházmegyei világi és egyházi tagokból álló küldött-
ség, mely az ellenem emelt vádakat, szigorú vizsgálat 
után egytől egyig hamisaknak, az általam bepanaszolt 
urasztali botrányt pedig valósággal megtörténtnek találta. 

Azt hiszi a t olvasó, hogy ellenségeim már most 
fegyver-letéve sőt meghunyászkodva várták az egyházme-
gyei törvényszék Ítéletét ? Világért sem! A küldöttség 
eltávozása után második vasárnapon már ismét üres pa-
doknak prédikáltam, mert az elöljárók ismét ujabb pa-
naszlevelet hordoztak ellenem, s igy, a mit én a nép 
vallásos életén hetekig nagynehezen újra építettem, azt 
ők pár nap alatt semmivé tették. Sőt most már az ifjak 
és gyermekek is kimaradtak a templomból. 

Tehát ujabb fondorlatok! Ha családtalan magános 
ember volnék, meglehet hogy e tehetetlen erőlködést ne-
vetségesnek találtam volna. De végre is, midőn mind 
gyakrabban találkozám a szerető feleség titokban kisirt 
szemeivel; midőn mind gyakrabban vettem észre a rajtam 
s családomon ritka szeretettel csüngő édes anyámnak 
aggódó sóhajtásait; midőn láttam Őt, az eddig aggkora 
dacára jó egészségnek örvendőt most uapról-napra herva-
dozni, végre ágynak esni, s aug. 18-ikán elhalni, utolsó 
öntudatos órájában is ezt rebegve: szegény gyermekeim, 
mi lesz belöletek — végre, mondom, rajtam is erőt vett 
a levertség, s voltak pillanataim, melyekben lelki állapo-
tom hasonlított a költőéhez, midőn imigy panaszkodék : 
„laktársam a kétségbeesés, szomszédom a megőrülés." Ah, 
nem lehet azt egy rövid, legalább röviden írni szándékolt 
közlemény szűk keretében elmondani, mit a bányapénz 
megnyerése óta szenvedni kénytelen valék. „Csak az vi-
gasztal, hogy — meg nem érdemeltem." 

Megvallom, hogy hivatalom folytatása márakkor erőfe-
szítésbe került; de azért folytattam hűségesen, régi fegy-
veremmel, a szelídség, óvatosság és türelemmel igyekezvén 
gyülekezetemet visszatéríteni istenhez, templomhoz. És -
újra boldogultam annyira, hogy már szept. 20-dikán az 
egyházmegyeileg kiküldött alesperes ur szokott számú 
gyülekezet előtt olvashatta fel a templomban az egyház-
megyei törvényszék Ítéletét. Ezen ítélet szerint a sakra-
mentomi szentségtörést elkövető gondnok és 5 presbyter 
hivatalaiktól örökre megfosztatni, s a velők bűnrészes 
községi biróval együtt mint templomfertőztetők és vallás-
háboritók, méltó megbü tetés végett a szegszárdi királyi 
törvényszéknek átadatni határoziattak. Hasonlóul a házról 
házra járó s aláírást gyűjtő elöljárók, mint hivatalos 
hatalmukkal visszaélők, mint rágalm.uók, s min' vallás-



tal anságra lázítók ugyanazon törvényszékhez átadatni ítél-
tettek. — Ez ítélet kihirdetése után az elmarasztaltak 
közül egyedül jelenlevő gondnok, megfeledkezve a hely 
szentségéről s az egyházi felsőség iránt tartozó tisztelet-
ről, az indulatosság emelt hangján kiáltá, hogy őt a gyü-
lekezet választotta, s csak azon esetben hagyja el hivatalát, 
ha az kívánja. A gyülekezet azonban nem nyilatkozott; 
hanem éneklést be sem várva, kitakarodott a templomból. 

Most, midőn e sorokat irom, esik tudomásomra, hogy 
az elmarasztaltak odajárnak valahová fölebbezést íratni. Jól 
tudtam ezt előre, s szeretem, hogy fölebbeznek. Szeretem, 
mert meg vagyok győződve, hogy a ft. egyházkerület egy 
lelkészről, ki kötelessége teljesitóseért szenved ily párat-
lan] erőszakot, a teljes elégtételt, meg tagadni nem fogja. 

Bezárom közleményemet azon szomorú Ígérettel, hogy 
mivel üldöztetésem kétségkívül folytattatni fog, tehát 
később közleményemnek is folytatása következik. Addig 
pedig óhajtottam e lapokban közzétenni az ellenem emelt 
vádauat, lelkósztársaimnak — mulatságul. (Ezt az egy szót 
nem helyesen irta közlő, mert biztosithatom, hogy mindnyá-
jan fájdalmas érzéssel vesszük e méltatlankodásokat. Szerk.) 

D ő c z y J ó z s e f , ref. lelkész, 

RÉGISÉGEK. 
Közlemények a tállyai ref. egyház történetéből. 

IV. 
A tállyai ref. templom és egyházi javak elfoglalása dol-

gában kiküldött megyei vizsgálatnak jegyzökönyve. 
Nos Infrasciipti substitutus Judlium et Jurassor 

Inclyti Comitatus Zempleniensis Damus pro Memória : 
Guod nos ad Instantiam Egregior. Incolar. Oppidi Tállya 
Helveticae Confessionis, pene Commission. Sptis ac 
Grosi Dni Stephani Sos de Sóvár ordinarii vice Comitis 
annotti Cottiis Zemplenien. Die 30 Mensis Mártii A. 1706 
in Oppido Tállya Testes Infrascriptos examinavimus, 
eorundemq, Aitestationes collegimus verba sequentia. 

De Eo utr ? 
1. Tudgya-é a Tanú és hallotta é, hogy azok köz-

zül a szőlők közzül, mellyeket itt Tállyán Ecclesia sző-
lőknek hinak és a mellyeket az első Praedikátor bírt, hogy 
Pápista ember hagyott volna, és a régi emberektül is 
hallotta-e valaha ? 

2. Tudgya-é a Tanú, hogy mind azokat a szölökket 
a Calvinisták bírták, mindaddig, mig a német erővel a 
Templommal együtt a Pápisták számára el nem foglalták? 

3. Tudgya-e a Tanú, hogy mikor jött be Tállyára 
a Pápista vallásnak exercitiuma, és ki volt itt Tállyán 
első Papista pap, és akkor is, mikor az úr házánál volt 
a Pápisták Harangia, a Templomot, Scholat, Parochiakat 
és azokhoz való minden Proventussokat a Calvinisták bírták ? 

4. Tudgya-é a Tanú, hogy a tornyot Fundamento-
mabul, a Templomot is a Praedikálló széktül fogva a 
Torony felöl a Calvinisták építették, nem a Pápisták ? 
Hogy a harangokat a Calvinistak csináltatták ? 

Primus Testis Johannes Erdős Annor, circiter 50 
Persona Nobilis Jur. examinatus, fassus est • Ad 1-mum 
Soha nem hallotta, sem nem tudgya, hogy az melly 
szőlőket az első Parochiához birtanak, hogy Papista ember 
hatta volna, — Sem az ecclesia szőlők közzül egygyet is, 
nem is volt több Papista ember két jövevény Embernél, 
— A 2-dum Bizonyossan tudgya, hogy mind azokat a sző-
lőket a Calvinisták birták, mind addig, mig Német hata-
lommal el nem foglalták a Pápisták számára. — Ad 3-tium 
Tudgya mikor származott be a Papista vallás Tállyára az 
m. Földes úr házánál először csak Csengetyüjök volt, 
azután nagyobb Harangot szerzettek, az oltár penig az 
utza felöl való házban volt, ugy hallotta, hogy a Pátert 
Turoczinak hitták. — A Templomot penig, Parochiákat 
és azokhoz való minden Proventusokat a Calvinisták bé-
kességesen birták. — Ad 4. Az Templom építésére nem 
emlékezik, de látta s tudgya, mikor a Toronynak Funda-
mentumát ásták és rakatták a Calvinisták, az mostoha 
Attya járt az Lonyai és Dobronyi Erdőkre, az Torony 
Építésére való Fákat vágatni. — Ad 5. Tudgya, hogy az 
nagy Harangot Székely Márton nevü Calvinista Ember 
csináltatta azután elhasatt ós ujjobban a Calvinisták 
öntették megh. 

Secund. Testis. Johan. Berge. Nob. Per. An. cir. 
66. Jui. examin. fassus est: ad 1. Soha sem hallotta, sőtt 
egy Buta Jakab nevü Embernél több Papista nem volt, 
melly is veremhányással ólt. — Ad 2. Tudgya bizonyossan 
hogy mindaddig a Calvinisták birták, mig a Pápisták 
Német erővel el nem foglalták. — Tudgya bizonyossan azt 
is, az Esperestnél Néhai Szendrei György uramnál lakván, 
hogy az Ecclesia könyvét, mellyben minden Ecclesiai bo-
numok fel voltanak irva, az szölökrül való leveleket, az 
ur vacsorájához való Eszközöket, ezen Esperest Debreczenbe 
vitte, és mikor Debreczent Strasoldo felverte, mindenek 
oda vesztek. — Ad 3. Sicut Primus Testis. Ad 4. Tud-
gya, hogy a Tornyot fundamentomostul, a Templomot, 
penig az Praedikálló széktől fogva a Calvinisták építet-
ték, Oláh István járt Dobronyi, Lányai, Surki Erdőkre 
ahoz való Fákat vágatni, és ugy szállították le a Tiszán, 
maga is e Fatens eleget dolgozott rajta. — Tóth Sza-
niszlóné kalvinista Aszszony hagyott nagy summa Pénzt 
a Templom és Torony Építésére, azt is tudgya, hogy 
Erdélybe Szakmáry Szabó István és Torka István nevü 
Calvinista Embereket küldöttek, ós az Erdélyi Feje-
delemtül és más több uraktul feles költséget hoztak a 
Templom építésére. — Ad 5. Tudgya jól, hogy Székely 
Márton nevü Calvinista Ember öntette a nagy Harangot 
és azért Néhai Boldog emlékezetű Lorantfi Susanna Feje-
delem Aszszony manumittalta, mert Jobbágy Ember volt 
azután azon Fejedelem Aszszony halálakor mindennap 
háromszor harangoztak és elhasatt azon Nagy harang és 
ujjobban is a Calvinisták öntették meg. — 

Tertius Testis Stephanus Veresmarty. Nob. Per 
Annor. cir. 75. Jur. Examin fassus ezt: Ad 1 sicut ped 
Teítes. Ad 2 sicut pced. Testes. Ad 3. Tudgya, mikor 
ide jött lakni. Turoczij nevü Páter volt itt, az úr házá-



nál volt Exereitiumok, a Templomot penig, scbolat, Paro-
chiákat a Calvinisták bírták és minden azokhoz való 
Proventusokat. Ad 4. Nihil. Ad 5. Hallotta hogy Székely 
Márton nevü Kalvinista ember csináltatta a Nagy Haran-

got, de tudgya, mikor ujjonnal öntötték a Calvinisták. 
mert elhasatt volt. 

Guartus Testis. Andr. Veres. Nob. Per. Ann. circ. 
50. Jur. Examin, fassus est : Ad 1. sicut pcedens Testis, 
— Ad 2. sicut pecedens Testis. Ad 3. sicut pcedens 
Testis. Ad 4. Tudgya bizonyossan, hogy a Toronyat 
egészszen, a Templomnak penig nagyobb részit a Calvi-
nisták építették, az édes Attya szekere fát, követ, meszet 
elegett hordott. Ad 5. Sicut secund. Testis, hoc addito a 
Nénnye, Kendi Gáspárné Calvinista Aszszony is segített, 
adván Materiát azon Haranghoz. 

Guintus Testis Joan. Varranai. Nob. Per. An. Cir. 
75. Jur. Examin. fassus es t : Ad 1. Sicut pced. Testes 
Ad 2. sicut pced. Testes. Ad 3. sicut secundus et Pri-
mus Test. Ad 4. sicut pced. Testes, hoc addito, maga is 
ásta a fundamentumot. Ad 5. sicut secund. et reliqui 
Testes. 

Sextus Testis. Providus Paulus Borsos. Annor. circ. 
80. Jur. examin. fassus est : Ad 1. sicut pced. Testes. 
Ad 2. sicut pcendentes Testes. Ad 3. sicut pced. Test3s, 
hoc addito, hogy maga ökrén, szekerén hozta az Pápisták 
Harangocskájának a Labat, az Ondi szilasbul. Ad 4. sicut 
pced. Testes, hoc addito, akkor jó hat ökre lévén, eleget 
hordot fát, követ, téglát, meszet, valamint elvégezték. Ad 
5. sicut secund. Testis, hoc addito, nem is volt a Pa-
pistaknak több Harangiok annál, a ki az ur házánál volt. 

Septimus Testis. Andr. Kecskeméty. Nob. Per. 
Ann. cire. 43. — Ad 1. 2. 3. et 4. sicut pced. Testes. 
Ad 5. már mikor tudgya a földön hevert elhasadva a 
nagy harang, az másik penig a schola előtt harang lá-
bon állott. 

Octavus Testis. Michael Borbély senior Nob. Per. 
Ann. circ. 75. Jurát, examin. fassus es t : Ad 1. 2. 3. 4 
et 5. sicut secundus Testis. 

Nona Testis. Consors Martini Dodor Anna Turoczy 
Ann. cir. 50. Jurata, examin. fassa es t : Ad 1. 2. 3. 4. et 
5. sicut pced. Testes. 

Decimus Testis. Stephanus Molnár Nob. Per. Ann. 
circ. 50. Jur. exam. fassus est. Ad 1. 2. sicut pced. 
Testes, hoc addito: Az édes Attya Egyházfi volt és mi-
veltette azon szőlőket. Ad 3. 4. et 5. sicut pced. Testes, — 

Undecimus Testis. Georgius Monaky. Nob. Per. Ann. 
circ. 80. Jur. examin. fassus es t : Ad 1. 2. 3. 4. et 5 
sicut pced. Testes. 

Duodecimus Testis. Petrus Eötvös. Nob. Per. Ann. 
circ. 72. Jur. exam. fassus est: Ad 1. 2. 3. 4. et 5. sicut 
pced. Testes: Hoc addito: Az nagy Harangot Székely 
Márton, az másikot Hajnal Mátyás nevü Calvinista Em-
berek csináltatták, nem is volt a Pápistáknak annál több 
harangjok, a ki az ur házánál volt 

Decimus Tertius Testis. Johan. Kovács. Nob. Per. 
Ann. circ. 52. Jur. exam. fassus ést : Ad 1. 2. sicut 

pced. Testes. Ad 3. sicut primusTestis. Ad 4 et 5 sieuti 
pced. Testes. 

Decimus 4-tus Testis Franciscus Szurszabó. Nol». 
Per. An. circ 46. Jur exam. fassus es t : ad 1. 2. 3. 4 et 
5. sicut pced. Testes. 

Decimus 5-tus Testis Provid. Gregor. Forrai Ann. 
circ. 51. Jur. exam. fassus est: ad 1. 2. 3. 4. et 5. 
sicuti pced. Testes, 

Decimus sextus Testis. Georgius Nitrai. Nob. Per. 
Ann. circ. 80. Jur. exam fassus est: Ad 1. 2. 3. 4. et 
5. sicuti pced. Testes, hoc addito: Az Tornyon való nagy 
Gombnak a szárát az Fatens forrasztotta meg, és a Báttya 
szegeszte fel. 

Decimus septimus Testis. Provid. Geor. Bodo. Ann. 
circ. 80. Jur. Exam. fassus es t : Ad 1. 2. 3. 4 et 5. 
sicut pced. Testes. 

Decimus octavus Testis. Paulus Trincsinyi. Nob, 
Per. ann. circ. 80 Jur. exam. fassus est : Ad. 1. 2. 3. 
4 et 5. sicuti pced. Testes. 

Super quib. quid Testium pdeclarator. Fassionibus 
pventes nostras super iisd. Testimoniales Jurium antelator. 
Incolar. Oppidi Tallya Helveticae Confessionis pro futura 
Cautela necessar. extradedimus et concessimus in pfato 
oppido Tallya Anno 1706. die 30. mensis Mártii. 

Georgius Tőrös m. p. Substitutus Judlium Incliti 
Cottus Zempl. 

(P. H.) 
Paulus Gönczi m. p. S. jurassor Inclity Cottus 

Zempl. 
(P. H.) 

Közli : N a g y l g n á c z 
ref. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Pancsova környékén állított magyar népiskolá-

ról olvastunk még a nyáron a „V. U.„-ban. Kérdést 
tettünk eziránt N y e s t e I s t v á n debeljácsai ref. lel-
készhez, ki is S c h n e e b e r g e r J á n o s pancsovai ev. 
lelkész úrtól értesülvén, hogy a kérdéses magyar iskolát 
nem a környéken, hanem épen Pancsován állították föl, 
erről minket tudósított. A magyar népiskola egy r. katb. 
tanító vezetése alatt állami költségen állíttatott ós tarta-
tik fenn az ottani 30—40 magyar család részére, de 
azért más nemzetiségűek is nagy számmal adják oda 
gyermekeiköt, hogy azok a magyar nyelvet elsajátítsák. 
A magyar iskolát a lakosoknak a minisztériumhoz inté-
zett folyamodására ez év elején állították fö l ; télen igen 
sokan látogatták, most is elég népes, ugy 40 körül van 
a tanulók száma. Szivünkből örvendünk ezen, mert a ma-
gyarság terjeszkedik általa és mert, mint a tapasztalás 
mutatja, a magyarság terjeszkedésével karöltve jár a pro-
testántismus erősbödése is. 

* A Tbarczasági 11 ág. ev. magyar község a szász 
papok zsarnoksága alól szabadulni óhajtyán, elvalahára 
határozottan lépett föl. K. Molnár Victor hosszufalusi, Pap 



G) Öroy zajzoni lelkészek és a hosszufalusi bíróból álló 
küldöttség Budapesten nyújtotta át a miniszternek a ti-
szai egyházkerülethez csatolandó külön ág. ev. magyar 
esperesség alakítása iránti kérelmét. A miniszter az ügy 
megvizsgálására kormánybiztosul S z á s z K á r o l y t sze-
melte ki, s utasította, hogy már a napokban induljon 
Erdélybe. Örömmel veszszük tudomásul a gyors intézkedést 
s azon is örvendhetünk, hogy éppen Szász Károlyra esett 
a választás, kinek hazafisága biztosít bennünket arról, 
hogy föladatában hiven fog eljárni. 

* Nagy-Rőcze kétszáz hazafias polgára üdvözölte a 
volt pánszláv gymnasium ügyébe i ott megjelent liquidáló 
megyei bizottságot. Szontágh alispán elnöknek köszönetét 
s bizalmát nyilvánította a polgárság és arra kérte föl, 
hogy a nagyrőcei lakosok hazafias érzelmeiről a várme-
gyét értesítse. Éljenek a derék rőczeiek! 

* Szinnyei Grerson, sárospataki tanár, e napokban 
B e s s e n y e i Györgynek egy eddig teljesen ismeretlen 
vallástaüi munkáját födözte föl a főiskola könyvtárában, 
hol a franciás iskola ama nagynevű tagja több más mű-
vének eredeti példánya is létezik. A 10 levelű 4-rét is-
meretlen kéziratnak eime: „Az u r v a c s o r á j á n a k 
t i t k a a k e n y é r b e n é s c s u d á j a a K r i s z t u s 
testében." Az átállatozás tana van benne egyenesen, nyíl-
tan, élesen s gúnyosan megtámadva, szétboncolva, és le-
rontva. Szinnyei ur igéretét bírjuk, hogy e rendkívül ér-
dekes irodalmi újdonságot lapunk számára átengedi. 

* Barsmegye Szódó községe lakosai, a szám- és gaz-
dagságra nézve túlnyomó reformátusok, kath. és zsidók kö-
zössé nyilvánították iskoláikat, s egy uj épület állítására a 
magyar kormánytól több mint 3000 ftot kaptak. A refor-
mátusok hozzá is láttak az építéshez, de a Nagy-Sáróhóz 
tartozó katholikusok és zsidók fölizgatva azon jelszó által, 
hogy ez az iskola „kálvinista" lesz, megtagadták az építés-
ben való részvételt. A Eeligio kéjelegve gyönyörködik ez 
eseten. Jó szerencse, hogy ma már nem lehet az államot 
fölültetni, nem lehet azzal packázni, s ha 3000 ftot ki-
dobattak vele, az állam az iskolát minden áron megtar-
tatja közös jellegűnek még akkor is, ha csupán a refor-
mátusok veszik is hasznát, ha egyetlen kath. és zsidó 
sem jár oda. Ám állítsanak külön iskolát, ha az, amit 
tegnap kértek, ma már nincs inyökre. 

* Fele ld József, lapunk munkatársa, szept. 27-én 
egyhangúlag foktői (solti e. m.) ref. lelkészszé választatott 
meg. Foktő, melynek filiája Kalocsa, jobb választást aligha 
tehetett volna; oda tanult, munkabíró, világban forgott 
fiatal ember kell, ki buzgón képviselje a protestantismust 
a katholikusok egyik főfészkében. Feleki úrban minden 
kellék megvan arra nézve, hogy e munkára vállalkozzék, 
s még hozzá bizonyára a jó akarat sem hiányzik nála. 
Ezért gratulálunk mi szivünkből a foktőieknek derék pa-
pukhoz ! 

A dunántuli egyházkerületbe kebelezett belsősomo-
gyí ev. ref. egyházmegyében egy nőtlen lelkész-admi-
nistratorra van szükség ; fizetése : lakás és ahoz szükséges 
fa illetéken s az összes stolárékon kivül havonként 25. 
frt o. é . ; ellátása s élelmezéséről önmaga tartozik gon-
doskodni. 

Szükség van még egy segédlelkészre is, kinek fize-
tése : teljes tisztes ellátás ós élelmezésen kivül egy évre 
52. frt. o. é. 

A pályázni akarók a theologiai tanfolyam végzésé-
ről szóló bizonyítványokon kívül, érettségi, — azon egy-
háztól, melyben szolgált és szolgál, — továbbá az illető 

egyházmegye s esetleg egyházkerülettől kiállított kielégítő 
és elbocsátó bizonyítványt hivatnak fel okt. 20-dikáig 
Mezey Pál esperes úrhoz Csökölben Somogymegyében 
beküldeni és jelentkezni a bejövetelkor. 

Az állomások november hó 1-én elfoglalandók. Uta-
zási költségük az egyházmegye határátul fedeztetni fog. 

A déli vaspályán N.-Kanizsa Zákányon át s a du-
na-drávai vasúton Jákó állomásig (Csököltől félóra) jö-
hetnek. 

Kelt Rév-Komáromban 1874. sept. 23. 

Mezei Pol, m. k. 
2—2 b.-somogyi esperes. 

P á l ^ 
A monori ref. egyházban a kisebb fiu és kisebb 

leány iskolákbakét segédtanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Mindenik állomási.) 300 ft évi fizetéssel, előlegesen 
havonként az egyház pénztárából ; 2.) fűtés 25 f t ; 3.) 
egy szoba, némi bútorzattal, van dijazva. Jegyzet: ezen 
állomások a jövő 1875-diki octóber havától kezdve ren-

des, és 600 forinttal javadalmazott állomások lesznek. Az 
illetők ha a gyülekezet megelégedéset kiérdemelik, rendes 
tanítóknak is megválasztathatnak. 

Pályázati határidő cct. 10. 

A z e g y h á z t a n á c s . 
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PROTESTÁNS 

LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l 
Mária-utca 10-dik sz,, elsfi emelet. 

ItHöíizetéssi dij s 
Helyben házbozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

Hirdetések díja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Kik nefiyefléyre fizettek elő, előfizetésük mepjitására kéretnek 1 
Tanügyi mozgalmak a tiszántúli egy-

házkerületben. 
Egy alább olvasható közlemény örvendetes hí-

reket hoz a Debrecenben legközelebb ülésezett tiszán-
túli egyházkerület gyűléséből. Révész Imre felszólalása 
közép- és felsőbb-tanügyünk érdekében, mely a 
teendők egész sorozatának szakavatott körvonalozását 
adta, ugy látszik csak előleges kifejezése volt annak, 
amit ama nagyszerű testület tettleg keresztülvinni 
készül ós jeles tanférfiak választásával s a könyv-
tárnak a nagy közönség számára történt megnyitása 
által oly szépen initiált. 

Sok történt azon a gyűlésen most, mi élénken 
ju t t a t j a az ember eszébe a régi bölcs ama örök-
igazságu mondását, hogy „jobb későn, mint soha" ; 
csakhogy, sajnos, vannak esetek, hol e mondásnak 
éppen ellenkezője á l l : „jobb soha, mint későn!" 
Ilyennek moudható a p r o t e s t á n s e g y e t e m 
fölállításának eszméje, mely ugyanazon a gyűlésen 
fogadtatott el. 

A protestáns egyetem eszméje nem uj . A ré-
gebbi protestáns egyetemi mozgalmakat mellőzve, 
csak az ötvenes években is, lapunkban indítvány ozta-
tott először, később a patensi viharok megszűnte 
után 1860-ban többször pengettük s többen sür-
gették az universitás létesítését. És ha akkor van 
befolyásosabb ember tűi a Tiszán, ki az idők jeleit 
megértve, az eszmét megragadja s egy, szabadabb 
institutiók alapján, Debrecen városában alapítandó, 
nemzeti jellegű protestáns egyetem fölállítását köz-
gyülésileg megindí t ja : akkor az összbirodal 0111 rög-

eszméje alatt szenvedő nemzet közlelkesedése fogadta 
volna a tervet annyival inkább, mert az egyetlen 
országos egyetem a bécsi kormány kezében germa-
nizálő és az ultramontánok befolyása alatt sok te-
kintetben butító és depraváló oly intézetté aljasodott 
volt, mely — tisztelet-becsület az abban működött 
néhány, pusztán a tudományoknak élő tudós férfinak 

— a tudományos egyetem nevére alig volt érdemes. 
Ily körülmények között egy Debrecenben fölállítandó 
magyar szellemű egyetem, nemzeti ügygyé válan-
dott volna, s ugyanazon nemzeti lelkesedés, mely az 
akadémiának rövid idő alatt palotát emelt és tőké-
jét tetemesen szaporította, megalkotta volna Debre-
cenben az egyetemet. 

De ami 1860-ban nemzeti dicső tett lett volna, 
az 1874-ben reactionarius mozgalom sziliében tűnik 
föl, melynek ma már szóles e hazában az ultra-
montánok szegrőíhuzó seregén kivül senki nem ör-
vendene, mert senki hasznát nem vehetné. 

És ime, mit lá tunk? Ma, midőn két egyetem 
vetélkedik a feladatban, hogy a tudományokat min-
den felekezeti árnyéklattól menten, a kor színvona-
lára emelje és azokat nemzeti szellemben terjeszsze 

— ma, 1874-ben, összeülnek Debrecenben okos, tanult 
férfiak, jó érzelmű hazafiak s komolyan tanácskoznak, 
mikép lehetne egy harmadik, p r o t e s t á n s , s igy 
felekezeti egyetemet fölállítani. Mintha csak igno-
rálni akarnák az eseményeket, melyek századok 
súlyával választják el a nevezett két évszámot! olyat 
szerveznek, mi leggyöngédebben kifejezve, kiáltó 
anachronismus. 

Hogyan? Most, midőn a lelkekre századokon 
keresztül lidércként nehezült papi uralom alól föl-
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szabadult nemzet a felekezeti szellem ápolását a 
gyermekek iskoláiban is kerülni kívánja, s ma már 
okos ember az elemi tanítótól, ha egyébként jóravaló? 
nem kérdi többó, oltáros templomban, vagy zsinagó-
gában imádja-e az istent, — most, Debrecenben a 
szellemólet magaslatain káték szerint akarják mór-
legelni a tudomány embereit. 

És hagyján, ha a tervezett vállalat valahogy 
kivihető volna. De azt kérdem, hiszik-e lehetőségét 
annak, hogy az a protestáns egyház, mely szorosan 
vett ekktézsiai szükségeit is csak csikorogva birja 
födözni, harmadfél milliót (mert ennyi a minimum, amit 
egy jól fölszerelt universitás fölállítása ós fenntar-
tása igényel) fog összehozhatni oly dologra, mely-
nek okszerűségét, reális célját, senki megmondani 
nem tudná. 

De tegyük fel, hogy véletlen csuda egyszerre a 
harmadfél millió birtokába juttatná az egyházat: ugyan 
feleljenek, honnan veszik a férfiakat, kik a tudomány 
móltóságát elárulva, azt a káté szolgálatába vinni 
hajlandók volnának ? Honnan vennék azokat ma, 
midőn a választásaiban confessióra nem tekintő állam 
a köztünk létezett tudományos erőket sorra elszedte 
ós férfiak, mint Szabó Károly, Vámbéry, Hunfalvy, 
Imre Sándor, Kerkapoly, Yócsey, Salamon stb. stb. 
a nemzeti egyetemeken confessiora nem tekintve ta-
níthatják a tiszta tudományt. 

Valóban, protestáns egyetem, ha létrejöhetne 
is, mai viszonyaink közt nem volna más, mint köz-
vetlenül az egyetemi címnek paródiája, a tudomány-
nak lealacsonyitása, közvetve pedig az ultramontá-
nokhoz intézett hatalmas íölhivás, hogy ők. kik a 
legújabb időkig az egy országos egyetemnek ha bi-
torlolt cimen is, de tényleg csakugyan birtoklói vol-
tak; ők, akik elegendő anyagi erővel rendelkeznek: 
siessenek a rég tervezett ultramontán egyetem föl 
állítása által ellensúlyozni a hatást, melyet ellena-
seik intézete gyakorolhatna és mentül elébb örvend-
hessenek azon középkori jeleneteknek, melyek a két 
felekezeti intézet közti Versengésből okvetlen fejlőd-
vén, rést nyitnának nekik a gyűlölt modern állam el-
leni törekvésekre. 

Jól tudjuk, hogy az ultramontán egyetem, ré-
szünkről jövő minden biztatás nélkül is létre fog 
jönni, ; ám legyen — ő nekik, a szellem leigázására 
alkotott középkori rendszer embereinek, van okuk 
saját-szabású tudományt terjesztő tanintézetet álli-

tani; de nekünk semmi okunk példaadásnnk által 
őket abbeli törekvésükben erősíteni. 

Ha a Debrecenben ülésezett férfiak számot 
adnak maguknak e kérdésben nemcsak az elérendő 
cél jelzett végeredményeiről, hanem a rendelkezésünkre 
álló eszközök korlátolt voltáról is : percig sem két-
kedem, hogy megállapodnak a teendők első stádiu-
mánál, a theologiai teljes facultásnál, mely az en-
nek alapjául szolgáló, tanárkópezdóvel egybekapcsolt 
bölcsészeti tanfolyammal kimerítené mindazt, miről 
gondoskodnunk vallásfelekezeti kötelesség s éppen 
mert az, arra, remélem, sőt bizton hiszem, az esz-
közök sem fognak hiányzani. 

Mert jegyezzük meg, még e szűkebb formu-
lázásban is a protestáns egyházra oly feladat vár, 
melynek keresztülvitele nagy áldozatokat igényel 
és egyházunk szegénységét tekintve, csak erőfeszí-
téssel volna remélhető. 

Egy jól berendezett bölcsészeti facultás, a böl-
csrlmi szakra 2 tanárt, a törtéiielmi és archaeolo-
giaira 3-at, a philologiai ós linguisticaira 5-öt, a 
mennyiség- ós erőműtanira 2-t, a természettudomá-
nyira, még pedig a descríptiv rószre 3-at, a pliy-
sicai és chemiaira 2-t véve föl, már ez maga 17 
tanár, s ez a minimum; hozzá véve még kót tanár-
képezdei előadót és 6 theologiai tanárt, ez összesen 
25 tanár, kiket, miután nálunk tanpénzről szó sem 
lehet, ha igazi szakembereket akarunk alkalmazni, 
legalább 2000 fttal kellene dijazni; ami is huszon-
ötször véve, évi 50.000 ftot tesz kr, ez pedig e g y 
m i l l i ó f o r i n t tőkét képvisel; pedig akkor helyi-
ségre, fölszerelésre, 03 a szolgálatra még egy kraj-
cárt sem számítottunk. 

Igy azonban, a teendőket a szükségesre redu-
cálván, bizhatunk a protestáns nép buzgóságában, 
bízhatunk annak áldozatkészségében, melyet annyiszor 
igénybe vettünk, ós soha megfogyatkozottnak nem 
tapasztaltunk. De attól tarthatni, hogy a legjobb 
akaratuak is elriadnak, ha többet kivánuuk tőlük, 
mint amire képesek ós kívánjuk oly célokra, melye-
ket sem felekezeti érdekkel igazolni, sem hazai 
viszonyaink által követelteknek fölmutatni nem 
tudunk. 

BALLAG! MÓR. 

*—— 



Pár szó a „Pár szódra. 

E lapok 37. és 38-dik számában Farkas József 
kartársam elmélkedik »a magyar protestantismus jövője" 
cimü cikkem felett. Elmélkedése azt tanusitja, hogy a 
gondviselés őt oly kedélylyel áldotta meg, melylyel az 
ember a legszerencsésebb, és legboldogabb lehet e világon. 

„Pár szó a magyar protestantismus jövője felett" cimü 
elmélkedésében nagy dolgokat oly gyermekded őszinte-
séggel mond el, mintha azok magukban véve, egészen 
természetesek volnának, és mintha másként gondolkodni 
valóságos tévelygés volna. Elmondja egész naivsággal, hogy 
„a magyar protestantismus igen okosan cselekednék, ha 
nem akadékoskodik a korábbi századokhan szerzett kivált-
ságaival, békekötéseivel," hanem, mint az első keresztyé-
nek N. CoDstantin császárral, összeölelkezik a mi mai 
modern államunkkal, mint a mely „a protestantismus 
elveit annyira-mennyire magáévá tette," és lemondva 
önmagáról szépen betakarodik az állam csűrébe. Elmondja 
azt is, hogy mivel „ami államéletünk á modern szabadel-
vüség szinét s látszatát viseli magán" : badar dolgot 
cselekszünk mi protestánsok, hogy felekezeti iskoláinkat 
megtartani törekszünk. Bizzuk ezeket modern kormányunk 
gondozására, hiszen ha „az állam ujabb intézkedései, ille-
tőleg országos törvényeknek betűi talán sértik is valódi, 
avagy képzelt jogainkat" : az. sammi baj, azon megütközni 
gyermekség, „azon törvények szelleme által voltakép a 
protestantismus szelleme emeltetik diadalra, s a protestan-
tismus missiója előtt egyengettetik az ösvény." Hanem 
mégis azt tanácsolja az én jó Farkas kartársam, hogy 
még most csak jogakadémiáinkat vigyük áldozatul, egyéb 
tanintézeteinket pedig megtartsuk, mivel „nagy ugrás volna 
egyszerre odavetni minden tanodánkat, nagy ugrások pedig 
nem maradnak büntetlenül. Keljünk védelmére, s hozzuns 
áldozatot mindazon tanodáinknak, melyek fentartása ki-
válóbban szükségesnek mutatkozik, s melyeknek felvirá-
goztatására anyagi erőnket, avagy] áldozatkészségünket 
elegendőnek érezzük." 

Igy elmélkedik az én igen tisztelt kartársam Farkas 
József ur „a magyar protestantismus jövője" cimü cikkem 
felett. Nem hiszem, hogy midőn ez elmélkedését leírta, 
ne örült volna magának, és azt nem mondotta magában: 
majd meglátom, megérti-e a tisztelt olvasó közönség el-
mélkedésem elolvasása után, hogy én egy kicsinyt mégis 
protestáns hittanár vagyok ? ! 

A keresztyén vallásra áttért N. Constantinnal hogy 
az üldözött keresztyénség összeölelkezett, mint Farkas 
kartárs ur mondja, történelmi igazság. De ez a magyar 
protestantismusra távolról sem alkalmazható analógia. A 
keresztyénség még akkor üldözött vallásfelekezet volt] 
mely semmi jogot sem vivott ki magának, neki hát a ke-
resztyénné lett császárral való összeölelkezésben csak nyerni, 
de veszteni valója nem volt* De az is történelmi igazság ám, 
kedves kartárs ur, hogy azutánra az lett a törvény az 
egyházban, amit a császár akart; az is történelmi igazság, 
hogy, mint N. Constantin, ugy a többi császárok is a 

püspököket kegyelték, vagyonnal és szép szabadalmakkal 
megajándékozták, s az alsóbb papságot annyira alájuk 
rendelték, hogy ítélő bíráik, püspökeik lettek. Tetszenék 
tisztelt kartárs urnák, ha behelyezkedvén az állam atyai 
gondjába, nálunk is ez igy lenne, ha ma nem, hát holnap ? 
Nekem részemről, de talán sok más protestáns atyámfiának 
is ez éppen nem tetszenék. A császári föltétlen tekintély 
előidézte csakhamar az egyházi föltétlen tekintély eszmé-
jét, mely az idő folyamában ki is vívatott, s ma is el-
szántan küzd fennállhatásáért, ellentétben homlokegyenest 
a protestáns szellemmel. Ismerjük nálunk a viszonyokat. 
A teljes összeölelkezés az állammal egyik vagy másik irány-
ban, de föltétlen tekintély alá terelné a magyar protes-
tantismust. Tisztelt kartárs ur ! nem jó a tűzzel játszani. 

Az a gondolat, mintha „a szabadságnak, haladásnak 
s az egyetemes műveltségnek benne rejlő elveit a 
magyar piotestántismus jobban ki ' tudná fejleszteni, 
ha iskoláit átadja az államnak", nagyon, nagyon 
szegény gondolat. Tény, hogy a cultusminiszter ur tör-
vényhozás nélkül, puszta miniszteri rendelettel oly jog-
akadémiai tantervet rendel, melynek költségeit a magyar 
protestantismus alig fogja elbírni. Ez nem1 azt tanusitja, 
hogy a protestáns szellemet erősítni, fejleszteni szándéko-
zik. Azt hinnem, hogy a protestáns szellem máshol, mint 
a protestáns iskolákban jobban fejlődik, jobban erősödik, 
tőlem őrült gondolat volna. Ott, hol tisztán protestáns 
tanárok öszhangzó működése munkál önszellemük kifej-
lesztésén, kétségtelen, hogy jobban fejlődik és erősödik 
a protestáns szellem, mint ott, hol egy-két protestáns 
tanárnak, bármily erőteljes szellemmel bírjanak is, örökös 
küzdésben kell lenni idegen szelemmel. Vagy talán egy-két 
protestáns fanár, mint Farkas kartárs ur véli, egyengetni 
fogja a protestáns szellemnek az utat a más szellemű 
iskolákban ? Nem tagadom, hogy igen. De ha a cultus-
miniszter ur komolyan akarja a protestáns szellem fej-
lődését, és erősödését: nem az által teheti-e ezt inkább, 
hogy meghagyja a protestáns iskolákat, és ezenldvíil te-
hetséges protestáns tanárokat is nevez az államiskolákba ? 
A protestáns iskolákban fejlődő, és az államiskolákban a 
protestáns tanárok által munkás protestáns szellem kettős 
működésében csak jobban erősödik, és jobban hat, mint 
a pusztán államiskolákban, hol a természet törvényénél 
fogva az amalgamizálás áll elő. A gyökér, melyből a 
protestáns szellem táplálkozik, a tisztán protestáns isko-
lák. Ha e gyökér elmetszetik: mikép erősödhetik a pro-
testáns szellem, s mikép töltheti be missióját ? ! Ila a 
jogakadémiák átadásával megtörténik az első lépés a pro-
testáns szellem gyengítésére: következni fog a második. 
Az étvágy az evéssel növekszik. 

Az én véleményem az, tisztelt kartárs ur, hogy a 
magyar protestantismus nem kárára, de hasznára van 
iskoláival az államnak ; de az államnak, és nem másnak; 
és az állam jól felfogott érdeke nem azt követeli, hogy a 
protestáns iskolák átadassanak az államnak, hanem azt, 
hogy az állam által gyámolittassanak. Az a protestántis-
mus, mely a vész és viharok közepette önerejével oly 
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erővé és hatalommá fejlesztette magát, hogy jelentékeny 
tényező volt e nemzet életének fenntartásában : nem lehet 
tagadni, hogy életképes. S ha ez erőteljes élőfának foly-
ton terjeszkedő ágait nem nyesegetik, hanem iskoláinak, 
a fa gyökerének, ápolásával, azokat szabadon terjeszkedni 
engedik : a jöhető vész és viharok között, melyektől isten 
őrizze államunkat, vész és viharban edzett és megpróbált 
erejével ott fog ez állani az állam védelmére ; haladó 
szellemével pedig, ha ez jó lelküen gyámolittatik, erősebb, 
hatalmasabb tényező, mint akármi más arra, hogy hazánk, 
államunk a eulturnépek magaslatára emelkedjék. 

Az államkormány az én szememben nem azért van, 
hogy, mint az édes atya kiskorú gyermekei helyett, gon-
dolkodjék s gyámkodjék az állampolgárok felett, hanem 
azért, hogy eszköz legyen az állampolgárok élete, tulaj-
dona, szabadsága, jóléte megőrzésében és biztosításában, 
eszköz legyen arra, hogy felköltessék és kifejtessék min-
den szunyadó erő az államban, mely arra szolgál, hogy 
az a bölcseség, szeretet és igazságélet, mely minden 
egyes emberi személyes életnek és az államéletnek is 
végcélja, az államéletben megvalósult legyen. Ezt az 
államkormány nem a szellemnek egy irányba terelése, 
hanem az által foghatja elérni, ha meggyújtja a periphé-
ria minden pontján az őrtüzeket, életre ébreszti a szellemi 
erőket, felfokozza az individuális törekvést előhozására 
mindannak, ami jó és igaz, s az innen kölcsönzött erő és 
világossággal hat ismét a centrum ezekre vissza. E magas 
feladata megoldására szolgál az államkormánynak az a 
szellem, melyet a protestantismus, iskoláiban ápol és 
nevel. 

Azt a nézetét Farkas kar társamnak, mintha a ma-
gyar protestantismus akadékoskodnék az államnak, szerzett 
jogainak megőrzésével, visszautasítom. Alkotmányos feje-
delem, mint a miénk, az őseitől szentesitett törvényt, hogy 
akadéknak tekintené, és tiszteletben tartani ne akarná, az 
nem lehet; az országnak választott képviselői pedig va-
lamely törvényt, mig az törvény, tartoznak tiszteletben 
tartani, mert különben nem követelhetik, hogy az általuk 
hozott törvények mások által tiszteletben tartassanak. 
Hanem hogy vannak hazánkban, kik e jogokat akadéknak 
tartják, és óhajtják, hogy a magyar protestantismus ezek-
ről a jogokról és iskoláiról mondjon le : azt elismerem. 
De hallgatva ezekre, ha a magyar protestantismus e jo-
gairól és iskoláiról lemond addig, mig a vallásegyenlőség 
igéje hazánkban testté nem lesz, és amig az 1723-diki 
törvény 2-ik cikke 7-ik §-ának egy kifejezése országos 
törvényeink közt helyet talál: akkor legokosabban cse-
lekszik, ha egyúttal elmegy a föltétlen tekintély legfőbb 
emberéhez, és neki ezt mondja: jelentem alázatosan, be-
rukkoltam. 

K i s s J á n o s , hittanár. 

Az idézett számaiban e lapnak a fentebb mondottakra 
vonatkozó nézeteimet kifejeztem, s azok mellett a fen-
tebbi sorok elolvasása után is ép oly erősen állok, mint 

Kiss János kartárs ur az övéi mellett. Ezen nézeteimet 
azonban másokra reá erőszakolni nem lévén szándé-
kom, szükségtelennek tartom a vita folytatását, legfeljebb 
egy-két pontra nézve lesznek e következő rövid észrevé-
teleim. 

Igaz, hogy a hajdani, keresztyénné lett császárok-
kal való ölelkezéséből a keresztyénséguek kifejlődtek 
mindazon bajok, melyeket Kiss J. ur emlit ; igaz, hogy 
ennek folytán a feltétlen egyeduralmi elv káros követ-
kezményei reánehezedtek az egyházra, másrészt hogy azon 
elv az egyházban kifejlesztetett. De viszont az is igaz, 
hogy az egyházban kifejlesztett ezen egyeduralmi elv 
viszhatást gyakorolt az államra s illetőleg államokra, 
ós már a hajdani római államban is erősbödött ezen ölel-
kezés folytán a császári absolutismus; a középkori uj 
államokban pedig főként a keresztyénség befolyása alatt 
fejlődött ki s erősödött meg az egyeduralmi elv. Klodvig, 
N. Károly, Sz. István a püspökökkel fognak előbb kezet, 
s csak azután sikerül nekik népeik szabad szervezetén 
rést bontani, s a királyi, illetőleg császári koronát fe-
jökre tehetni; már hogy előnyére-é vagy kárárá az il-
lető népeknek, azt most nem keresem. Ebből már, 
mint analógiából, szerintem az következik, hogy ha ma meg 
a szabad szellemű protestáns egyház a demokratikus ala-
pon álló, és annyira-mennyire szabad szellemű állammal 
testvériesen összeölelkezik : ez által az államban is fej-
lesztetik, erősbittetik a szabad szellem,® de viszont az ál-
lam is kisebb-nagyobb mértékben átleheli, fejleszti, erő-
siti a szabadság szellemét mind azon vallástársulatok 
körében, melyek területén léteznek. 

Kiss J. ur őrült gondolatnak tartaná azt hinnie, 
„hogy a protestáns szellem máshol, mint a prot. isko-
lákban jobban fejlődik" ; meglehet, de azért újból bátor-
kodom azt állítani, hogy a protestáns szellem, azaz a 
szabadság, egyenlőség, önálló gondolkodás, haladás szel-
leme sokkal szélesebb körben tesz hódítást, és igy 
az hazánkban sokkal inkább általánossá s majdnem ural-
kodóvá leend, hogy ha az nem csupán a prot. tanodák 
falai között tenyésztetik, hanem egyszersmind az ál-
lami tanodákba kinevezett protestáns vallású s művelt-
ségű tanárok által hirdettetik zsidónak és hellénnek, pá-
pistának és protestánsnak. — Igen — mondja Kiss J. 
ur — de ha a cultusminiszter a prot. szellem terjedését 
komolyan akarja, „nem az által teheti-é ezt inkább, hogy 
meghagyja a prot. iskolákat s ezen kivül tehetséges 
prot. tanárokat is nevez az államiskolákba ?" De igen, 
s csekély tudomásom szerint épen igy tesz. Meghagyja 
iskoláinkat, sőt buzdít, kényszerit, hogy minél több 
s minél jobb tanárok által terjeszszük a prot. szel-
lemet, s ezen kivül ő is nevez ki mindenféle állami 
tanodához prot. tanárokat. 

Nézetem abban is teljesen összevág az igen tisztelt 
kartárs ur nézetével, „hogy a magyar protestántismus 
nem kárára, de hasznára van iskoláival az államnak," 
csakhogy én az iskolákhoz hozzáteszem ezt a j e l z ő t : 
j ó ; mert szerintem a ro sz iskolákkal nem hasznár 



de nagyon is kárára vagyunk az államnak is, különösen 
pedig prot. egyházunknak s prot. ifjainknak. 

Végül megjegyzem, hogy biz a jó volna, hogy ha 
iskoláink „az állam által gyámolittatnának," de azt is 
tudom, hogy a ki gyámolit, vagyis a ki fizet, az parancsol 
is; s melyik tetszenék most már inkább: pénz-é vagy 
autonomia? 

F a r k a s J ó z s e f . 

ISKOLAÜGY. 
Viszhang Vég-Beregiből. 

A „Hon" f. évi 189. számában P. Szathmáry Ká-
roly által közlött azon felhivás: „alapítsunk egy fillérekből 
összerakott tőkét a népiskola-tanitók javára", Vég-Beregben 
viszhangra talált. Peterdi Károly barabási ref. lelkész a 
„Bereg" cimü heti lapban felhívta a közönség figyelmét 
e nagyszerű indítványra, s hogy az 1-ső száz forint e 
célra az ország fővárosába e végvidékből induljon meg, 
kezdeményezésül 5 o. é.^forintot ajánlott fel. A „Bereg" 
szerkesztője, Janka Sándor ur e megjegyzés kíséretében 
közié a cikket; 

„Reméljük, — úgymond — hogy e lelkes és korszerű 
felhívásnak nem marad el kivánt eredménye! Miért is mi-
dőn a lelkes adományok időnkénti közlésére lapunkat ezennel 
szívesen felajánljuk, egyszersmind a szent cél érdekében 
filléreinkkel sem szándékozunk késedelmezni, s részünkről 
is 2 ftot e célra ezennel felajánlunk. Yajha minél többen 
csatlakoznának az adományozók névsorához. Szerkesztő." 
Hogy e buzdító felhivás pusztában nem hangzott el, iga-
zolja e nevezett lap későbbi száma, a hol is ez közöltetik : 

„A néptanítók nyugdij-alapjának beregmegyei töké-
jéhez járultak ujabban ajánlataikkal: Füzeséry Péter 1 frt. 
Abonyi Emil 1 frt. Hunyady Béla 2 frt. Fájnel Ödön 1 
frt . Márcy Mihály 1 frt. Horthy Gyula 1 frt. Jobszty 
Gyula 5 frt. Pap József 2 frt. Őszesen 14 frt. Az előbb 
közlött 7 fttal együ t t=21 frt. o. é. Reméljük, hogy me-
gyénk több előkelői is szívesen fogják filléreiket e szent 
célra az indítványozóhoz, vagy e lapok szerkesztőségéhez 
beküldeni. Az eddigi szives adományokért a haza nemtője 
nevében köszönet." 

A m i s k o l c i r e f . f ő l e á n y n ö v e i d é r ő l 
„egy szülétől" igen kedvező tudósítást vettünk, melyben 
a tudósító a legnagyobb elismeréssel szól a mult iskolai 
évben, s az ezt befejező közvizsgán tapasztalt ered-
ményről, ugy a bennlakó nevelőnő, mint a bejáró ta-
nárok lelkiismeretes és sikeres működéséről, a növendékek-
nek az egyes tantárgyakból, nyelvekből s női kézi 
munkákból tett kitűnő előmeneteléről. Végül pedig igy 
szól: Nem tartom fölöslegesnek megemlíteni, hogy az 
intézet vezetésével megbízott igazgató-tanáron kivül a 
reáltudományoknál két segédtanár, az ének és üleny-
irásnál egy-egy segédtanár, a női kézimunkák tanítása 

körül két nevelőnő működik közre ; ez utóbbiak egyike 
az intézet helyiségében lakik, zongora- és rajztanitással 
foglalkozik. 

A mely tanintézetben ennyi tanerő, s oly lelkiis-
meretes hűséggel működik, mint a mi főleánynöveldénk-
ben, — ott valóban meglátszik a haladás mind az erkölcsi 
mind a szellemi téren. Én legalább, mint egyszerű szüle, 
eddigi tapasztalataim nyomán ebben a meggyőződésben 
vagyok s részemről a legőszintébb hála s elismerés sze-
rény koszorúját nyújtom mind a tanár uraknak, mind a 
nevelőnőknek s kívánom, hogy ezen tanintézet erkölcsi, 
szellemi tőkéjének gyarapítására őket a gondviselés hosszú 
élettel áldja meg. Legyen áldott s hálával emlegetett 
azon kegyes alapítók emléke is, kik ezen főleánynövelde 
létesítéséhez anyagi erővel járultak. Támaszszon a népek 
boldogsága felett őrködő hatalom ezen intézetnek to-
vábbra is a nevelés szent ügyeért buzgólkodó s az ál-
dozatkészségben lankadni nem tudó kegyes pártfogókat. 
Őrködjék a gondviselés ezen intézet felett, hová minden 
nemesen gondolkozó s gyermekeit igazán szerető szüle 
megnyugvással adhatja legdrágább kincsét, leánygyerme-
két ; — hol a szivet s lelket nemesitő tudományokon 
kivül már zsenge korában fölébresztik benne a haza, társa-
dalom, egyház ós család iránti meleg vonzalmat s munkás 
szeretetet. 

Iskolai értesitők. 
19) A debreceni ref. főiskola értesitvénye. Szer-

kesztették : Thót Ferenc akadémiai-, Szegedi Sándor gym-
nasiumi-, Joó István tanitóképezdei igazgató-tanárok. A nagy 
és népes debreceni collegium értesítője megfelel a colle-
gium hírnevének. Az anyag, melyből a jelentést össze 
kellett állítani, nagy mennyisége dacára, helyesen és 
áttekinthet őn van csoportosítva, ügyesen van feldolgozva. 
A jelentést azon beszédek előzik meg, melyek Joó István 
tanitóképezdei tanár és igazgató 1873. oct. 12-kén történt 
ünnepélyes hivatalba iktatása alkalmával tartattak : Révész 
Bálint püspök és Thót Ferenc akad. igazgató-tanár üdvözlő 
beszédeik s a beiktatott tanárnak „Eszmetöredékek a nép-
nevelés köréből" cimü székfoglaló beszéde. Maga a jelen-
tés, a collegium alkatrészei szerint — igen helyesen — 
négy részre oszlik. Mi is megtartjuk ismertetésünkben e 
felosztást. Az első helyet foglalja el a hittani és jogi 
tanfolyamból álló a k a d é m i á r ó l szóló jelentés. Min-
denekelőtt üdvözölnünk kell a collegium kormányzó tes-
tületének azon szabadelvű s a kor kívánalmának megfelelő 
intézkedését, hogy az akadémiában a tanszabadságot némi 
korlátozások mellett ugyan, de annyiban életbe léptette, 
hogy a tanulók szabadon választhatják tantárgyaikat. Az 
akadémiában 13 rendes tanár működött, ezek közül azon-
ban 4 a gymnasiumban is el volt foglalva. Az akad. 
tanulók száma év elején 170 volt, kik közül 102 theolo-
gus és 68 jogász. Feltűnő jelenség, hogy óv végére a 
hallgatók száma 148-ra apadt. A theoiogusok mind ref. 
vallásúak és magyarok voltak, a joghallgatók közül egy 



szerb kivételével mind magyar, s 5 r.-kath., 2 gör. kath., 
4 ág. h., 1 unitárius és 3 zsidó kivételével mind helv. 
hitvallású. Pályadíj 7, ösztöndíj 20-féle osztatott ki, ez 
utóbbiak összege 1650 ft. 50 krra rúgott. Ifjúsági egyletek: 
a hittanszaki önképzö-egylet, a magyar irodalmi önképző-
egylet, olvasóegylet, főiskolai énekkar, tűzoltó-társulat, 
tornaegylet és jogász-segélyző-egylet. A tanulói élet könnyí-
tésére szolgáltak : a) a tápintézet, melyben 126 tanuló nyert 
élelmezést; b) bentlakási jótétemény, melyben 298-an 
részesültek ; a szobák száma 49 volt; c) ünnepi követsé-
gek, melyekre karácsonykor 175, húsvétkor 170, pűnköst-
kor 172 tanuló bocsájtatott k i ; d) őszi segélygyüjtés, mely 
959 ft. 37 krt jövedelmezett, bele nem számítva az 
adományokat természetben; ezeken kivül többen részesül-
tek vasúti féldijelengedésben, ingyen zenei oktatásban és 
egyéb segélyezésekben. Midőn egyrészről a segélyezések 
rovatának tartalmasságát készséggel elismernők, másrész-
ről figyelmeztetjük a coll. érdemes igazgatóságát, hogy jövőre 
e rovatot a jelentésnek ne akadémiai részébe tegye, mert az 
emiitett rovatban felsorolt segélyezésekben nem csupán 
az akadémiai, hanem az összes collegiumi ifjúság részesült. 
Ez jelentéktelen hiba ugyan, de azért a különben jól 
szerkesztett jelentés öszhangját mégis zavarja. Leghelyesebb 
lenne, ha jövőre a segélyezésekről, a tápintézetről stb. szóló 
jelentésből, mint amely sem az akadémiai, sem a gym-
nasiumi, sem a többi rovatokba nem való, ép ugy külön 
rovatot csinálnának, mint most a könyvtárak ós gyűjte-
ményekről szóló jelentésekből. II. A g y m n a s i u m b a n 
14 rendes-, 3 helyettes tanár és 4 mellék tanitó műkö-
dött. A 2-dik félév elején beirt tanulók száma 598 volt, 
időközben 20 eltávozott, a félév végén maradt 578, ezek 
közül vallásra nézve ref. 477, ág. h. 6, r. kath. 51, gör. 
kel. 2, izraelita 41 ; tandijt fizetett 448, tandíjmentes volt 
130, a főiskolában lakott 123, a tápintézetben ingyen 
részesült 38, féldijért 25, szolgatanuló volt 84. A nem-
zetiség szerinti kimutatás hol maradt ? A tanulók segé-
lyezésére szolgáltak: az Andaházi-Szilágyi-intézet, melyben 
10 szegény sorsú tanuló nyert teljes ellátást; a Fráter 
Gedeon-féle alapítvány, melyből egy Fráter-családbeli ta-
nuló nevelési költségei fedeztettek. Az ösztöndij-alapitvá-
nyok számát nem tudjuk, mert az ezekről szóló kimuta-
tásban számos oly ösztöndíj is föl van véve, ami az aka-
démia rovatában már egyszer előfordult. Efféle zavaron csak 
ugy lehet jövőre segíteni, ha— mint fenebb emiitők — a 
segélyezések számára egy külön önálló rovat nyittattatik. 
Érettségi vizsgára 69-en jelentkeztek, ezek közül 3 magánta-
nuló vizsgára nem bocsájtatott 6, előre visszalépett 2, meg-
bukott 2. Gymnasiumi ifjus. egyletek: az önképzőkör s az 
5-dik osztály énekegylete. III. A t a n i t ó k é p e z d é -
b e n a tanárok száma 11, a tanulóké az első félév elején 
81, végén, 64, a második félév végén 37. Nehogy valaki 
megütődjék azon, miszerint egy félév alatt a tanulók fele 
eltávozott, az értesítő után nekünk is meg kell jegyeznünk, 
hogy az eltávozottak vagy tanítóságra bocsájtattak ki 
vagy nevelőkül mentek s csak kevesen távoztak el cél 
nélkül A kópezdei növendékek számos kedvezményben 

részesültek: a főiskola épületében lakást] nyertek; 20 in-
gyen, 20 pedig pótdíj fizetése mellett a tápintézetbe föl-
vétetett, néhányan kenyérrel láttattak el s 3 ösztöndijat 
nyert. Képezdei ifjúsági egylet egy van, az önképzőkör. 
IV. Az e l e m i n é p i s k o l á k r ó l , mikhez számíttatik 
a képezde gyakorló-iskolája is, a jelentés ép oly rövid, 
mint hiányos. A tanulók száma 733 volt. Mennyi a tan-
kötelesek száma, s általában minők a debreceni ref. egy-
ház körében a népnevelési viszonyok ? ez érdekes kérdé-
sekre a jelentésből feleletet hiába várunk. — Végül két 
külön rovat van szentelve az órtesitvényben az ajándéko-
zások s a könyvtárak és gyűjteményeknek. A főiskolai 
anyakönyvtár, melynek rendezése a lefolyt évben fejezte-
tett be, 24,648 müvet és 43,320 kötetet foglal magában. 
A felsőbb tanulók olvasóegyleti könyvtárában van 2300 
kötet, a gymnasiumi ifjúsági könyvtárban 800 kötet. A 
természettudományi szertár nem gyarapodott. A termé-
szetrajzi muzeumra nézve egy, a mult évben alakult 
muzeum-egylet az egyházker. közgyűlésnek azon ajánlatot 
tette, hogy a muzeumot kész átvenni leltár mellett, ugy 
hogy az a főiskola tulajdona marad, de annak kezeléséről 
és fenntartásáról az egylet fog gondoskodni. Ez ajánlatra 
még eddig határozatot hozni nem lehetett. Debrecen 
vidékének közművelődése érdekében kívánatos, hogy az 
ajánlat elfogadtassák. Egyesült erővel, a vidékbeli összes 
polgárság részvétével mindenesetre könnyebb lesz egy mu-
zeumot fenntartani és virágoztatni, mint külön-külön. 

20) A hódmezővásá rhe ly i ref . főgy jnnas ium és 
nép isko lák tudós i tványa . E pontosan szerkesztett tu-
dósitványban magát az iskolai jelentést a fögymnasium 
életéből egy rövid, de érdekes statistikai rajz előzi meg, 
melyet a főgymnasium 1874. aug. 2-kán tartott másfél-
százados ünnepén Futó Mihály tanár mondott el. A je-
lentés általános részéből kiemelendő, hogy az elhunyt 
Tóth Károly tanár helyébe Horémusz János, a lemondott 
Garzó Imre igazgató helyébe pedig igazgatóul Futó Mi-
hály, helyettes tanárul pedig Darvai Mór választattak meg. 
Ugyané rovatban olvassuk, hogy a növendékek számára 
Hódmezővásárhelytt is k ü l ö n ifjúsági isteni tiszteletek 
tartattak. Ezért a vásárhelyi igazgatóság ép ugy meg-
érdemli elismerésünket, mint a székelyudvarhelyi. Végül 
az emiitett rovatban közölve van még az érettségi 
vizsgák eredménye, moly szerint vizsgára 24 rendes- és 3 
magántanuló jelentkezett s ezek közül 3 megbukott. Az 
értesítő hátralevő részeiből a következő adatokat említjük 
meg. A tanári kar 14 tagból állt. A tanulók száma az 
év elején 238 volt, év végén maradt 222 ; ezek közül 
vallásra nézve 88 ref., 6 ev., 53 r. kath, 1 gör. kath. 
21 gör. kel., 53 zsidó, nemzetiségre nézve 204 magyar, 
2 német, 16 szerb, lakhelyre nézve 166 helybeli, 56 vi-
déki. Ifjúsági egylet egy van : az önképzőkör. A tanulók 
segélyeztettek a tápintézet által, melyben 10-en nyertek 
élelmezést; tandíjmentesség által, melyben 32 részesült 
s végül 8 tanuló közt 134 frt. 40 kr. osztatott ki egyen-
lő részben. A könyvtár, mely 483 kötettel s 251 füzet-
tel gyarapodott, 5648 kötetből s 1301 füzetből áll. A 



muzeiim gazdagon föl van szerelve A testgyakorláshoz 
szükséges eszközökkel az intézet teljesen el van látva. 
— Az elemi iskolákról szóló jelentés szintén igen alapos 
és részletes. Az elemi iskolák száma 27 (ide nem szá-
mítva 3, az elemi iskolák felügyelőségének hivatalosan 
be nem jelentett tanyai iskolát); ezek köziil fiiskola 12, 
leányiskola 8, tanyai iskola 7. A fiu-tanitványok száma 
1051, a leányoké 686 volt. A tanitók külön tanítói könyv-
tárral bírnak, mely 239 kötet könyvből áll. A törvény-
ben előirt taneszközökkel minden iskola föl van szerelve. 
A testgyakorlás eddigelé csak egy iskolában taníttatott, 
jövőre azonban, ha a város különböző pontjain lesznek 
majd testgyakorló helyiségek, minden iskola növendékei 

nyernek oktatást a tornászatban. Faiskola 18 iskolaház 
mellett van. Az ismétlő iskoláztatás csak a mestertanu-
lókra terjedt ki s a város 7 különböző pontján 7 külön 
tanitó részéről 163 növendék nyert oktatást. A felnőttek 
oktatása tekintetében a jelentés hanyatlást jelez. E rövid 
ismertetésből is láthatja tehát az olvasó, hogy a hódmező-
vásárhelyi ref. egyház körében az iskolaügy a mult 
évben sem hanyatlott, sőt inkább előmenetelt tett, ezért an-
nál comicusabbnak tűnik fel a jelentés komolyságával 
különben sem összeférő ama versszaknak a tudósitvány 
zárszavában történt idézése: Rosz időket élünk ! Rosz 
csillagok járnak ! 

r 
J L C A -jf^kmm* 

A sémi népek civilisatiója es monotheismusa. 
R e n a n Ernőnek régebben megjelent, s az Institut 

által koszorúzott nyelvészet-történelmi müvéről (Hístoire 
génórále et system comparó des langues sémitiques) ér-
dekesen értekezik L i t t r é , a pozitiv filozofia nagyhirü 
képviselője Franciaországban, „La Science* cimmel mult 
évben m egjelent essayi egyikében. A vallástudományra 
kiválóan fontos értekezés főbb pontjai a következők. 

I . 
Szerzőnk (Renan) nyelvtani anyagot tárgyal ugyan, 

de általa igen érdekesen rá tud vezetni a legfino-
mabb psychologiai problémákra,} művészi irálya a gon-
dolattal együtt emelkedik s utoljára azt veszszük észre, 
hogy minden erőködés nélkül, a történelem magaslatain 
járunk, s a legmagasabb szemlélődésekbe merültünk. 

A nyelvtudomány végtelenül hasznos segédje a tör-
ténelemnek és filozófiának egyiránt. Ennek a segédszerv-
nek élete az összehasonlító nyelvészettel kezdődik. És ez 
igen természetes; mert a régieknél história elbeszélő 
volt az emberiség fejlődése szükségképi láncolatának fogal-
mára nem emelkedtek, és igy az anyagot sem gyüjthették 
rakásra, a miből azt a törvényt lehozzák ; másfelől egyátalán 
nem érezték, hogy a nyelvek mily rendkívül becses tör-
ténelmi adalékokat tartalmaznak. Régen a történelem 
kutforrásai a szájhagyomány, a könyvek (okmányok) ós 
műemlékek voltak. Legszűkebb körű ezek közt a szájha-
gyomány, mely sohasem terjedhett ki évek hosszú sorára ; 
mert mihelyt az évsorozat nő, a tények és az idő össze-
zavarodnak. Biztosabbak és tágabb körűek a könyvek, melyek 
azonban a múltba visszamenve mind ritkábbak lesznek s 
még csak megőszült időkhöz sem ériünk, még csak a 
Homer vagy Mózes, a Zoroaster vagy az Védák korában 
vagyunk, s ime a könyvek száma alig egyre olvad, mely 
magános árva fáklyaként világit a régmúlt idők sötétében. 
Legmesszebbre szólnak a műemlékek. Midőn a Genesist 

irták, midőn Homer költeményeit énekelték, midőn Zoroaster 
a törvényt hozta, mikor a veda-hymnusok az árja család-
apa tüzhelyónek lángját magasra lobogtatták: a tömérdek 
pysramisok, az egyptomi templomok és királyi paloták 
mint valamely óriási sétány azelőtt már jóval körülszegték 
a sötét és termékenyitő Nilus partját. 

Yan azonban az emiitett forrásoknál a történelemnek 
egy messzebb ható kútfeje: a nyelvek, a történelemelőtti 
időknek oly tanúi, mint, az ásatagok a vizözönelőtti-
eknek, melyeknek szigorú meghányása biztos és meglepő 
fogalmakra vezet. 

A sémi nyelvcsaládban legmodernebb vallási szem-
pontból az arabs, melyen Mahomed kezdett irni. A pró-
fétát megelőző korban csupán néhány darab költemény 
létezett. 'Való, hogy Arabiában sokkal régebben, mond-
hatjuk ismeretlen idők óta beszéltek arabul; de ennek a 
nyelvnek mély álma és hosszas mozdulatlanságára köszönt 
be az éberlót mozgalmas korszaka, s állanak be az ara-
bok azon népek sorába, melyek képzelnek, gondolkod-
nak és irnak. A syr idiom szintén régi, mint beszédre 
használt nyelv, de mint irodalmi közeg későbbi keletű, s 
emlékei a keresztyénséghez viszonyúinak, a mennyiben Sy-
ria egész az arab betörésig keresztyén volt. A syr nyelv 
akkor veszett ki, midőn az arab a fény korát élte ; mikor 
pedig a syr nyelv az irodalom színpadára lépett, a héber 
már megszűnt volt élő és produktív nyelv lenni. A hé-
ber nyelv tehát legidősb testvér a sémi nyelvcsaládban, s 
irott emlékei ezen néptömegnek legrégibb okmányai. 
(Azóta Babylonban ós Ninivehben,a Bibliánál idősebb éki-
ratu szövegeket fedeztek föl.) 

Az arabok oly vallást teremtettek, melynek sorsa 
egy darabig fegyvereik szerencséjében részesült; később 
azonban nyugat felé való minden expanzív erejét elveszí-
tette. A tyrusiak az ókornak kiváló hajósnépe, s a kart-
hagóiak az abc feltalálói voltak végül a héberek, ez a [tel-
jességgel nem katona-nemzet, elsők inaugurálták a mono-



theismust, amiből elsőben a keresztyénség, később a ma-
homedánismus származott. Nálok született a Biblia, amely 
könyvről, eltekintve a zsidókra és keresztyénekre vonatkozó 
vallásos érdekességétől, és a történész előtt megbecsülhet-
len okmányaitól, Renan szerint azt kell elmondanunk, 
hogy „ha a héber szellemet a maga fejlesztésének tel-
jességében elgondoljuk, meglep az az absolut mütö-
kély, ami azt oly értelemben teszi klassikussá, mint 
a hogy Hellas és Róma műtermékeit remekeknek 
hivjuk. Keletnek minden népei közt egyesegyedül 
Izrael birt azzal a szellemi ajándékkal, hogy az egész 
világ számára irni tudjon. A keleti egyéb irodalma-
kat csak tudósok olvashatják; a héber literatura a 
Biblia, a par excellence könyv, az egyetemes olvasmány ; 
a világon szétszórt embereknek egész milliói nem ismer-
nek ennél más költészetet. Valóban állithatjuk, hogy ha 
ezek a Bibliában foglalt könyvek magukban valami mély-
reható egyetemest nem tartalmaznak, sohasem részesül-
hettek volna abban a szerencsében, hogy azokat minden ki-
jelentés igazi kútfejének tekintsék, Izrael mint Görögor-
szág meg volt áldva az eszmének teljes kifejtése és 
bevégzett keretben való kifejezése ajándékával; Keleten 
a proportio, a mérték, az izlés, a héber nép kizárólagos 
kiváltsága, s ezért sikerült neki a költészetnek ós az ér-
zelemnek átalános és az egész emb3riség által elfogadható 
alakot adnia." 

A sémiekkel hirnévben vetélkednek az árják, való-
színűen Ázsia központi fensikjáról, a történelemelőtti kor-
ban, szétáradó nemzet-csoport: az indusok, persák, thrákok, 
görögök, latinok, szlávok, germánnk és celtáknak a Ganges-
től Nagy-Britanniáig terjedő roppant övét alkotván A modern 
korban ezek kerültek a sémi törzs fölé, s kezökre kerítették 
minden társadalmi mozgalomnak a kormányzását Sorsuk 
és irodalmok igen különböző. Az indusokat a kastrend-
szer és a polytheismus századok óta a maradás rögéhez szö-
gezte. A persák, Zoroaster tanítványai, hajdan egy nagy 
birodalom alapitói, a musulman iga alá kerültek. A görö-
gök beragyogták az egész világot a filozofia és a tudomány 
fényével, s ellátták a szépségnek halhatatlan mincaképe-
ivel, ami elbájolja és lelkesítse. A latinok a polgárosult 
népeket vaskarral egyesitették és a barbarsággal szembe-
szálló politikai testületté alakították. A celták beolvadtak 
a latin elembe ; ellenben a germánok vad ereje pillanatra 
veszélyeztető ezt a bámulatos organismust; de Nyugat 
erélyének ők is meghódoltak s elkésett testvéreik a szlá-
vck csak most kezdik keményen érezni a nyugoti civili-
satió olvasztó és vonzó erejét. 

Az árja nyelvek közt legrégibb a sanscrit, s ha a 
héber a sémi idiomok legtökélyesebbike, amennyiben meg-
tartotta azon őskezdeti (primadiale) arculat vonásait, 
melyeket az ido az ő édes testvéreinél elmosott: ugyanez 
áll a sanscritról is. Ime két nagy nyelv-család, melyeket 
a modern nyelvészet minden erőfeszítéssel szintúgy nem 
birt egy közös gyökre vinni, mint ahogy a fiziologok nem 
tudtak semmire menni azzal a kérdéssel, valyon a fehér, fekete, 

sárga, rézszinü és az a sok átmeneti embertörzs (race) egyet-
lenegy őstől származik-e ? Mindazáltal Renan nem hagyott 
fel a kettő közti rokonság kutatásával; mert— mint ő mondja 
— „bármily eltérő legyen is a sémi és az árja rendszer, ta-
gadhatatlan, hogy mindkettő az emberi nyelv kategóriáinak 
hasonló megértesmódján s ugyanazon lélektanon alapszik. 
A két nyelvrendszer egyazm race két töredékének a 
müve. A kutatások szintén e mellett szólnak, midőn 
abban állapodnak meg, hogy az árjákat Ázsia központi 
fensikjára teszik, honnan egy rész Indiába, a másik Nyu-
gatra tartott. Itt kell keresni a sémiek nyomait is. A 
mythologiai geografia a G e n e s i s paradicsomának meghatá-
rozásánál közbeszól: Éden keletre fekvő kecses ker t ; a belőle 
eredő folyó négy ágra szakad, Phison, Gihon, Tigris és Eu-
fratesre. Ha meggondoljuk — ugy mond Renan, — hogy a 
Tigrist ós Eufratest a későbbi szerzők jobban keletre s 
folyókkal helyettesítették, meg kell vallanunk, hogy min-
den adat Imaus tájékára vezet, Jiová a legszolidabb in-
dukciók teszik az árja törzs bölcsőjét. Ött, mint a Genesis 
paradicsomában, találhatsz aranyat és drágaköveket. Talán 
es az az egyetlen pontja a világnak, honnan mintegy ugyan-
azon forrásból fakad négy tekintélyes folyó: az In-
dus, Helvend, Oxus és Jaxartes, s hullámaik a legel-
lentétesebb vidékeket öntözik. Erős okaink vannak arra, 
hogy a Phisont az Indus felső karjávrl, s a Gihont az 
Oxussal azonosítsuk. Ehez járulnak a sémiekkel és árják-
kal közös és igen hasonló mythusok. 

Renan ezen föltevésének ellentmond az a psychikus 
tény, hogy a nyelv mindig két tényező közrehatásából 
keletkezik, t. i. az emberi szellem képességeiből és a 
külbehatásokból; amaz megfelel a törzs eredeti tehe-
tékének, emez a tájéknak (égaljuak). Az elsőt illetőleg a 
sémieknek és árjáknak nincsenek külön anthropológiai 
vonásaik, innen mindkettőjük nyelvében az analógia, vagy, 
mint Renan helyesen mondja, ugyanazon psychologia. Ám-
de a lakhely, a kiiltermészet egyenlő volta mellett nin-
csen helyes ok főbenjáró különbségekre, melyek a 
sémi és árja idiomokat elválasztják. Ha a két testvérnek 
egyformán szervezett agyveleje volt s a külvilágtól ha-
sonló benyomásokat kaptak, nyelvöknek is a közös minta 
szerint kellett volna alakuluiok. Da ez nem törtónt s igy 
a fentebbi föltevést azzal a helyesebbel kell kicserélnünk, 
hogy a sémiek lakhelye eredetileg eltérő volt az árjáké-
tól, s igy egy bölcső helyett kettőben szunyadott a két 
család őstörzse. Emellett a biologia ós filologia eddigi ered-
ményei egyaránt arra késztetnek, hogy mint a növény- és 
állatvilágnak, ugy az emberi nemnek is őskezdetileg bi-
zonyos számú protista családja, ha ugy tetszik, rétege 
volt. Ezeknek egynémelyike hihetően elpusztult; s talán 
nem is kortársak voltak; a közös lélektani alapon külön 
nyelvök és theologiájok keletkezett; küzdelmök, sorsuk 
változott, mig végre némelyiknek a tudomány és erő jogá-
nál fogva az idősebb szerepe jut, s mint olyan az ifjabb 
családtagokat gondja alá veszi, a mindenkit egyformán 
védő humanitas eszméjét kifejti s erre az alapra az em-
beri nem erkölcstanát és kulturáját fölépiti. 



A monotheismus, Renan szerint, a sémiek öntuda-
tának minden ismérveit magában foglalja. Az az ő dicső-
ségük, hogy eleitől fogva rájutottak az istenség fogalmára, 
melyet Israel példájára minden más népnek el kelle fo-
gadni. Ez a faj sohasem tudta máskép felfogni a világ, 
egyetem kormányát, mint absolut monarchia alakjában ; 
theodicaeája Jób óta egyetlen lépést sem tett előre ; de a 
polytheismus tévedéseit sem ismerte soha. A monotheis-
mus nem feltalálás eredménye: az eredeti és mélyen 
gondolkodó India, még napjainkban sem ért el odáig; a 
görög szellemnek összes ereje sem birta rávinni az 
emberiséget a sémiek cooperatiója nélkül. Azt is állithatni, 
hogy e népek az isteni egység dogmáját soha meg nem 
érzik vala, ha azt eszök és szívok leghatalmasabb műösz-
tönében találták volna. A sémiek sehogysem értették 
istenben a különféleséget, a többséget és nemi különbsé-
get ; az i s t e n n ő héber nyelven a legborzasztóbb bar-
barisnms lenne. Másfelől a természetnek is csekély része 
van a sémi vallásokban"; az arab puszta monotbeista; 
éktelen egyformaságának fenségességében, az embernek 
jókorán kijelenté a végtelen eszméjét; de teljességgel 
nem annak a szüntelen teremtő életnek érzetét, amit 
a termékenyebb természet más embertörzseknek kijelentett 

F e l m ó r y L a j o s . 
(Vége Löv.) 

B E L F Ö L D . 

A tiszántúli ref egyházkerület. 
őszi közgyűlése oktob. 1. s következő napjain tartatott 
meg, melyről a „Debrecen" után következőket közölhetjük-
A gyűlést megelőző napon az egyházkerületi tanügyi bizott" 
ság, tartott ülést, melyen a superintendens és főgondnok ura. 
kon kivül jelen voltak : Tisza Kálmán, az esperesek, egyházi 
küldöttek, főiskolai tanárok, s a máramaros-szigeti lyeeum 
képviselője Szilágyi István igazgató-tanár. A bizottság 
megállapodásai a következők voltak: 

A f e l s ő b b o k t a t á s r a v o n a t k o z ó m i -
n i s z t e r i t ö r v é n y j a v a s l a t r a adandó em-
lékiratban mondassék ki, hogy bár a tanügyi bizottság 
az egyetem szükséges alkatrészéül nem tekinti a hittani 
fakultást, — mindazáltal addig, mig a miniszter ezt 
valamelyik felekezet részére fenntartja, prot. felekezetünk 
is, épugy mint más felekezet, a maga számára is kiván 
az országos egyetemen hittani fakultást nyittatni. A prot. 
e g y e t e m f e l á l l í t á s á n a k e s z m é j é t me-
legen felkarolván a bizottság, óhajtja, hogy az egyház-
kerület a majdan a többi egyházkerülettel közösen tar-
tandó tanácskozásokban, az egyetem alkatrészeinek elő-
állítására nézve, mindenelőtt a b ö l c s e l e t i k u r s u s t 
t a n á r k é p e z d é v e l k a p c s o l a t b a n sürgesse kül-
döttei által. A g y m n a s i u m s z e r v e z é s é r e nézveki-

mondatott, hogy az, mihelyt a körülmények engedik, 12 ta-
nárral fog berendeztetni. Ezúttal választatik ugyan iro-
dalomtörténet tanára is, de ez, mihelyt ama szervezés 
lehetséges leend, teljesen az akadémiába fog áttétetni, 
valamint dr. Török József tauszéke is, s ezek és a böl-
csészeti ta iszék fogják a bölcseleti kursus alapját ké-
pezni egyelőre. A jelenleg az akadémiában is működő 
gymn. tanároknak tanóráik szaporítására tett önkénytes 
ajánlatuk örömmel vétetett tudomásul ; végre a reális-
kolával együtt állítandó vaJlástanári székre beadott javas-
lat elfogadtatott elvileg. 

A tanügyi bizottság ezen határozati javaslatai a 
közgyűlés által jórészt elfogadtattak, s ezeknek értelmében 
Tisza Kálmán ur indítványa folytán kimondatott, hogy az 
egyházkerület a hittani karoknak az egyetemeken felállí-
tását szükségtelennek taríja ugyan, de azért mig ott más 
vallásfelekezet részére tanszék lesz felállítva, addig kívánja 
az egyházkerület, hogy a protestánsok részére is szer-

veztessék tanszék. Ezen határozat ellen csupán Balogh 
Ferenc tanár ur szólalt fel, ki azonban csak Littkey Péter 
urnái talált pártolásra. — Elfogadtatott a p r o t . e g y e -
t e m felállítása iránti javaslat is, s e tárgybin a ref. és 
evang. egyházkerületek megkerestetnek, hogy a tiszántúli 
ref. egyházkerület által kinevezendő küldöttekkel együtt 
működendő megbízottaik által adjanak véleményt a prot. 
egyetem mikép lehető felállítása iránt, mely vélemény 
felett azután mindegyik egyházkerület külön fog határozni. 
E célból az egyházkerület részéről küldöttekül megválasz-
tattak : Révész Bálint, gr. Degenfeld Imre, Révész Imre 
Kiss Áron, Hajnal Ábel, Kulin Imre, Móric Pál, Horthy 
István ; póttagokul: Pápay Imre, K. Tóth Mihály, Pécsy 
Jenő ós Ercsey Zsigmond urak. 

Határozatba ment továbbá, hogy a főiskolai n a g y 
k ö n y v t á r át fog a közhasználatnak adatni, s a magyar 
irodalom tanára felügyelete alá fog helyeztetni, de egy-
szersmind önálló könyvtárnok is választatik. Eryut ta l 
Szegedy Sándor tanárnak és Dicsőfy Józsefnek a könyvtár 
rendezése körül kifejtett érdemeikért elismerés szavaztatott, 
s jutalaaaztatásuk elrendeltetett. 

N a g y Pál ur a természettan ujonnan választott 
tanára mindjárt a gyűlés kezdetén püspök ur által bemu-
tattatván, az esküt letette ; az uj tanár megéljeneztetek, 
elődének G e l e n c e i Pálnak érdemei iránt pedig az, 
egyházkerületi jegyzőkönyvben fejeztetett ki az elismerés. 
Majd a gyűlés más napján a m a g y a r i r o d a l o m t a n -
s z é k é r evonatkozó tanárválasztás alkalmára az egyházkerü-
let részéről a képviselők megválasztattak, ós ezek a debreceni 
egyház 8 küldöttével, összesen tizenhatan a tanárválasztásra 
felhivatván, külön terembe távoztak, ahol is felolvasta-
tott a tanárkar fölterjesztése, miszerint Pápai Pál, Gé-
ressy Kálmán és Becner Frigyes hozattak javaslatba. 
Ezután a szavazás megejtetvén, az eredmény következő 
l e t t : G é r e s s y Kálmán 14 szavazattal megválasztatott, 
Pápai Pál 1, Becner Frigyes is 1 szavazatot kapott. A 
vá'asztás a közgyűlésen bejelentetvén, a megválasztott ta-
nár meghívása iránt a szükséges intézkedés megtétetett. 

92 



Ezután Révész Bálint püspök előterjesztette, hogy L u-
g o s s y József főiskolai volt tanárral folytatott levelezése 
folytán azon szerencsés eredményt közölheti, miszerint 
a nevezett tudós férfiú hajlandónak nyilatkozott Debre-
cenbe újra bejőni s itt a íőiskolában a k e l e t i s ö s s z e -
h a s o n l i t ó n y e l v é s z e t t a n s z é k é t e l f o g -
lalni, melyen a tetszésök szerint ajánlkozó hallgatóknak 
fogna előadásokat tartani; indítványozza tehát, hogy a 
nevezett férfiú e tanszékre hivassék meg. A püspök eljá-
rása helyeseltetvén s örvendetes tudomásul vétetvén, L u-
gossy József emiitett tanszékre meghivatik, s püspök 
megbizatik, hogy ez ügy tovább fejlesztése végett a meg-
hivandóval értekezvén, az előadások mielőbbi megkezdését 
eszközölje. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület őszi 
közgyűlése. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület folyó évi szept. 
20-ikán kezdette meg Miskolcon, lelkészavatási egyházi 
ünnepélylyel, őszi közgyűlését. A jelzett napon, reggeli 9 
órakor, harangjeladásra nagyszámú vidéki és városi kö-
zönséggel telt meg a miskolci uj templom, melybe az 
egyházmegyék egyházi és világi küldöttei, valamint a 
fölavatandó ifjú lelkészek is, élükön az egyházkerület 
főpásztorával, tisztes sorokban vonultak be. Holott is az 
orgona magasztos hangjai által kisérve, lélekemelöleg 
zendült meg, elsőben is a g) ülekezet ajkain, a 137-ik 
dicséret, melynek mintegy három verse elzengése után, 
Terhes Pál rimaszombati fölavatandó ifjú lelkész szószékbe 
lépvén I. Kor. XII. 4, 5, 6-ik verseinek alapján köztet-
széssel találkozott, velős és épületes beszédet tartott. — 
Ennek végeztével a helybeli ref. főgymnasium ének-
karának meghatóan szép öszhangzatos éneklése alatt 
K u n B e r t a l a n püspök és királyi tanácsos ur fog-
lalta el a szószéket, s kenetteljes főpásztori beszédé-
ben, melyet közvetlenül a fölavatandó ifjú lelkészekhez 
intézett, emelkedett lélekkel szónokolt az evangyeliomi 
szolgálatról, fölmutatván : 1-ör annak mezejét főbb voná-
saiban; 2-or, hogy miként lehet azt megtermékenyíteni; 
mely pontok kifejtése után szeretettel fordulván"^ a föl-
avatandó ifjú lelkészekhez, szívökre, leikökre kötó, fŐpász-
tori utasításait, melyeket mint a közbizalom s isten 
kegyelméből első a hasonlók között, és már mint próbált 
szolgája az Urnák intézett ugyan hozzájok, de nem a 
maga, hanem a Jézus nevében s annak evangyeliuma 
szellemében tette azt. Legyenek — úgymond — ez 
irányadó szavak élőkké a ti lelketekben, s mint ilyenek 
törjenek utat a ti szivetekhez. Akkor nyugodtan mehet-
tek elébe pályátoknak, mely mint minden életpálya a 
világon nem csak rózsákat, de töviseket is terem. 

Majd fölhivá őket, hogy feleljenek tiszta meggyő-
ződésük szerint néhány kéidésére, melyek az ő benső 
vallásos hitelveikre, a magukra vállalandó szent hi-
vatal iránti készségökre, s erre teendő szent esküté-

telökre vonatkoztak. E kérdésekre is midőn mindannyian 
benső meggyőződésök sugallata szerint hallható szóval 
„ígen"-nel feleltek, mielőtt még ünnepélyes esküjöket le-
tették volna, a jegyzői kar által sorrend szerint életirásaik 
s bizonylataik olvastattak föl ; ennek végeztével a fő-
pásztor fölhívására az ünnepélyes eskü letétele végett 
tömegesen, számszerint 36-an kiállván s az egyházkerületi 
főjegyző által előmondott esküt a meghatottság s lel-
kesedés föltűnő jeleivel arcaikon együttesen letévén: egy-
szerre, lélekrehatólag fölhangzott ajkaikról a „Jövel Szent-
lélek Úristen" ! szivemelő ének, melynek elhangzásával 
azonnal következett a fölavatás ünnepélyes mozzanata; a 
midőn elsőben is az abauji egyházmegye újonnan válasz-
tott esperese, F o d o r P á l ur avattatott föl a szokott 
szertartással esperesi hivatalára. Majd követték ezt cso-
portonként az ifjú lelkészek, kik az esperesi kar s a 
superintendens kezeiknek fejökre tétele, s a főpásztori 
áldás reájuk adása által, 1 lkészi hivatalaikra egyenként, 
és egyetemesen fölavattattak. Erre az ifjúsági énekkar 
öszhangzatos éneke zendülvén újra föl, azalatt ismét a 
főpásztor lépett a szószékbe, s még egyszer az eskü kö-
telező erejére figyelmeztetve, s hitök és szent vallásuk 
mellett, ha ez kívántatnék, minden önfeláldozásra buzdítva 
a már fölavatott ifjú lelkészeket, egy buzgó hálaimával 
rekesztette be az egyszeiü, de általános lelki meghatott-
ságot előidézett egyházi szertartásos ünnepélyt. 

Még azon nap délutánján a fölavatott ifjú lelkészek 
papi okleveleiket az ezzel megbízott választmány kezei-
ből átvévén áldáskivánatok közt elbocsáttattak. 

A következő nap reggelén a szokott helyiségben 
egybesereglett gyűlési közönség Összeülvén, elnök su-
perintendens urnák kőztanácskozásunkra Isten gyámolító 
segedelmét kérő buzgó imája után főgondnok ur, idősb 
báró V a y M i k l ó s ő nagyméltósága, általános érde-
keltséget keltett s e lapok hasábjain már közlött elnöki 
megnyitó beszédében, hű rajzát adá a helyzetnek, mely-
lyel szemben egyházi és iskolai ügyeinket illetőleg a 
cselekvés terére lépnünk, s számbavételével a körülmé-
nyeknek behatóan intézkednünk kell; s midőn ekként 
rámutatott legfontosabb teendőinkre: ezen egyházunk 
létkérdéseit meglepő tárgyilagossággal s mondhatni jós-
tapintattal egészben felölelő, s emelkedett szellemű el-
nöki beszédnek mindnyájunkra gyakorlott mély behatása 
alatt a gyűlés megnyitottnak nyilváníttatott. 

Egypár közérdekű tárgyát következőkben közöl-
hetjük : 

Jogakadémiánkat illetőleg mit az egyházkerület a 
n. m. vallás- és közoktatási minisztériumnak az állam 
közvetlen felügyelete alatt álló királyi jogakadémiák ujabb 
szervezése tárgyában velünk is közlött ismeretes , leírásá-
val szemben mult ós jelen gyűlésünk alkalmával eddigelé 
kimondott, körülbelül ennyiben foglaltatik: hogy ezen 
miniszteri intézvényt, mint ilyet, törvény által biztosított 
autonom jogainkba ütközőnek ismervén azt szervezkedési 
alapul ezen autonom jogok feláldozása nélkül elfogadha-
tónak nem véli, Protestántismusunk múltjához hjven, 



miként eddig ugy jövőre is, bár megfeszitett áldozattal 
de mégis föl kivánja ugyan tartani jogakadémiáját, sőt 
kész azt annak idejében az államkormány kívánalmai 
szerint is szervezni; azonban csak akkor látja azt czélsze-
rünek életbeléptetni, midőn e tárgyban nem miniszteri 
szabályzat, hanem a törvényhozás intézkedvén, szervezését 
oly alapra fektetheti, mely a törvény paizsa alatt időközi 
változásoknak kitétetve nem lesz; föntartván magának a 
szabadon intézkedés jogát arra nézve is, hogy idő, kö-
rülmények és viszonyokhoz mérten, külön vagy közös 
erővel szervezhesse jogakadémiáját. E célból majdan leg-
közelebb kérvényezés utján a törvényhozó testülethez kí-
ván az egyházkerület fordulni s ezt azonnal egyetemileg 
eszközlésbe venni, mihelyt ez iránt a testvér egyházke-
rületek közös megállapodásra jutandanak. 

Ugyancsak a n. m. vallás- és közoktatási miniszté-
riumnak f. évi jul 15-én 19424. sz. a. kelt leírásában, 
vonatkozással, az 1868. XXXVIII. t. c. 48-ik §-ára a nép-
iskoláknál a miniszteri tantervben kijelölt 6 éves tan-
folyam szerinti osztályozás figyelemben nem tartása, 
valamint a tanköteles növendékeknek a szülők gondatlan 
hanyagsága miatt kellő időben és mérvben nem történő 
iskolázása eseteinél a törvényszabta büntetés nemalkal-
mazása, kiválóan hangsúlyozva roszaltatik, — meghagyatván 
jövőre, hogy a miniszteri rendelet értelmében a tantár-
gyaknak 6 évi tanfolyamra beosztása minden áron végre-
hajtandó, s a tanköteles növendékeknek pontos iskolázta-
tására nézve a törvénynek haladéktalanul érvény szerzendő. 
Az egyházkerület egész értékében fölfogja a közlött mi-
niszteri rendeletben fölidézett országos közoktatási törvé-
nyeknek a népnevelés érdekében kétségbevouhatlanul üdvös 
horderejét, s nem is mulaszt el semmit e tekintetben, egy 
részről a hat osztály szerinti beosztás alkalmazásánál, ahol 
s a mennyire azt a rendes iskoláztatás hhetővó teszi. — 
Azonban, épen a rendes iskoláztatásnak, az eddig alkal-
mazott kényszermódok szerinti kinemvihetése lévén az egye-
düli főok, melynél fogva legtöbb esetekben a törvény 
kívánalmainak elég nem tétethetik: itt mindenekfölött 
figyelembe veendő különösen ref. felekezeti iskoláinknál 
azon viszony, mely van a tanitó s iskolai elöljárók, ille-
tőleg az egyház tagjai között, s mely viszony sajátos ter-
mészeténél fogva, igen megnehezíti azt, hogy a mulasztá-
sok megbüntetése tekintetéből a tanitó, vagy épen a lel-
kész a följelentéseknél cselekvőleg lépjen föl. Azon nézet-
ben van tehát az egyházkerület, hogy a mennyiben a 
kényszeriskoláztatás az állam és törvényhozás intézkedé-
sein, tulajdonképen a törvényeken alapszik, tehát az arra 
tzolgáló kényszereszközök alkalmazásának módja és köte-
lessége is legelső helyen az államhatalomra néz. — E 
célból meg fog az illető minisztérium kéretni az iránt: 
hogy főleg az iskolai mulasztásoknak a törvény értel-
mében megszabott büntetés általi sikeres meggátlása 
szempontjából utasítaná saját közegeit oda, miszerint az 
iskolai mulasztások activ bejelentése, ne kivántassék kö-
salezőleg az iskola közvetlen vezetésével megbizott ta-

nítótól vagy lelkésztől, sőt az egyház Vagy iskolai elöl-
járóságtól sem, melyet maguk a szülék képeznek. Mert 
igy legtöbb esetben miként az eddigi tapasztalatok iga-
zolják, a mulasztási följelentések elmaradnak: hanem té-
tetnének oly intézkedések miszerint esetenkint, bizonyos 
meghatározott időszakokban, maguk az illető kormány-
közegek, például a kőzságbirók felelősség terhe alatt kí-
vánják azt személyesen elő s terjeszszék föl az illető 
helyre, elegendőnek tartatván az iskolatanitók s iskola 
előjáróságoktól annyi, hogy a mulasztásokat nyilván tart-
sák, illetőleg tartassák, az azokról vezetett jegyzékeket 
pedig a kormány közegei fölhívására, de csakis arra, s 
azoknak kezeibe annyiszor-mennyiszer átszolgáltassák, a 
nélkül hogy annak esetenkint íolhivás nélküli följelenté-
sére köteleztetnének. 

Az egyházkerületi lelkes?,vizsgáló választmány a 
folyó évi julius hó 5—11-ik napjain Sárospatakon meg-
tartott lelkészvizsgálatról szóló jegyzőkönyvét, az azzal 
egyidejűleg ott tartott egyházkerületi közgyűlés koráb-
ban történt bevégződése miatt akkor föl nem terjesztet-
hetvén, jelen gyűlésre terjeszté azt föl. Mely szerint : 
e l s ő vagyis b e k e b e l e z é s i vizsgát tettek össze-
sen 20-an. Ezek közül 7 kitűnő, 11 első osztályzattal, 
kettő pedig két tudományból javításra utasíttatott. M á-
s o d vagyis l e l k é s z k é p e s s á g i vizsgát tettek 
16-an. Ezek közül: 8 kitűnő, 8 pedig e l s ő osztályzás-
sal. Jövőre a végzet theologusokra nézve, kik theologiai 
pályájok bevégeztével, a lelkészi vizsgára még kellő készült-
séggel nem bírnak, azon kedvezmény adatik, hogy maguk ké-
pezése végett a főiskola kebelében, s annak törvényei alatt, 
bent maradhatnak, az iskolai jótéteményeket élvezhetik, s a 
lelkészi vizsga tőlük fél év leteltével is elfog adtatik ; köte-
lesek azonban a hittani vagy bölcsészeti szakban, meg-
határozott számú tanórákon, az akadémiai előadásokat 
hallgatni. 

A tornai egyházmegyéből ujolag egy papi kortes-
kedési fölebbezett ügy került föl az egyházkerület ta-
nácsasztalára. A vádlott, büjösnek talált, s elmarasztalt 
tettesen ez alkalommal elüttetett ugyan érdemileg a por; 
de mégis szeretjük kérdezni, hogy mikor fogja már 
valahára egy gyökeres gyógymód ennek az egyházunk 
testén rágódó rákfenének naponta fenyegetőbb mérvbeni 
terjedését végkép meggátolni ? Hiszen már oda jutott a 
dolog, hogy a felső-zempléni humánus érzelmű esperes is 
följajdult, hogy ezen egyházmegyéjében eddigelé még is-
meretlen szörny, már ott is fölütötte fejét. „Kimélet 
nélkül Össze kell zuznunk e hydrafőt, laza eljárás, pallia-
tiv ellenszerek mit sem használnak itt, példát kell ad-
nunk." És nagyban igaza van. Metszeni s kíméletlenül 
sújtani kell itt valóban, hol csak legkisebb mérvben sejt-
hető is a baj. Különben magunk ássuk meg sírját a 
papi tekintélynek, s magunk teszszük hatástalanná magun-
kat híveink előtt. Gondolják meg ezt már egyszer külö-
nösen fiatal lelkészeink! A kit nem illet nevegye magára. 

B. J . 



L e l k é s z k o r . 
A bicskevidéki ref. lelkészkör f. év. szept. 15-én 

to.rtá Mányon összejövetelét. Nt. Kiss Károly ur üdvö-̂  
zölve a jelenlevőket előadá, hogy ez összejövetel célja 
volna a tartandó közgyűlés tárgyait megvitatni ; mint-
hogy azonban még sem a gyűlés idejét, sem a tárgyso-
rozatot nem ismerjük, csak azon tárgyakról kell hogy 
vitatkozzunk melyekről hisszük, hogy a közgyűlésen sző-
nyegre fognak hozatni. 

Első tárgy volt az e g y h á z m e g y e i m a g t á r , 
mely 1862-ben alakult, s melynek egyik alapját a lel-
készek és tanitók adománya tette, beszolgáltatni tartoz-
ván ebbe a lelkészek l 1 ^ , a tanitók pedig 1 pozsonyi 
mérő gabonát. Az alapszabályok szerint a magtár egyh. 
megyei vagyont képezvén az egyh.-megye közvet-
len felügyelete alá helyeztetett. Egy ideig eléggé szépen 
fejlődött, gyarapodott ezen magtár, azonban 1870 ben 
arra ébredt fel az egyházmegye, hogy a magtár veszélybe 
jutott, ugy hogy az egyházmegye bizottságot bizottság 
után nevezett ki az ügy tisztábahozatala végett, s most 
már azon helyzetbe jutott a magtár, hogy abból jelenté-
keny értékű hiányzik. Mi természetesebb mint az, hogy 
e fájdalmas eljárás sok keserűséget okoz, még pedig 
azért, mert e miatt, és méltán, megrendült a bizalom 
az egyházmegye gazdálkodása iránt, és az özvegyek s árvák 
sorsa felettébb nehézzé tétetett. B szomorú ügyre nézve 
a lelkészkör azt véleményezi, hogy a magtárból a mi 
még megmenthető, mentessék meg, változtassák kész-
pénzzé, és azonnal egyesittessék a deficiensek pénztárával, 
s tétessék ez e g y h á z m e g y e i n y u g d í j p é n z -
t á r a l a p j á v á , 

Második vitatárgy volt a k ö n y v t á r ü g y e . Ilyen 
is volt, de hogy most miként áll, van-e benne mü, hasz-
nálható-e ? nem lehet tudni, mert arról sem számadás 
sem jelentés nem tétetik, holott ezt ugy az igazság mint 
a kötelesség parancsolja. Erre nézve azon vélemény 
lett elfogadva, hogy a könyvtárnok kéressék fel jelentés-
tételre, és a könyvtár ügye rendeztessék s a közhaszná-
latnak adassék át. E jelzett két véleménynek a közgyű-
lésre való benyújtására Kiss Károly ur bízatott meg. 
Megbeszélés tárgyát képezte továbbá a bicskei ügy; el-
határoztatott, hogy a követett eljárás ellen az e.-megyei 
közgyűlés elé benyújtandó kérelmet a lelkészkor tagjai 
egyhangúlag támogatni fogják. 

A kör megalakitá könyvtárát több értékes művel. 
Egyszersmind az elnök megbízatott, hogy a bejött pénzen 
a nevelészet ós theol. terén ujabban megjelent becsesebb 
műveket, a mennyire lehet, szerezze be. 

A convent kérdését a jövő gyűlésre vitatárgyul 
egyhangúlag határozták a jelenlevők. Leverő jelenet volt 
Ö r e g J á n o s verebi volt lelkész ur elbucsuzása. 
Egyházmegyénk kitűnő capacitását látják tisztelői tá-
vozni. A kör tagjai szerencsekivánataikkal bocsátják a 
szép és fényes tanári pályára, s elismerésük és tisztele-
tük nyilvánithatása végett, megválasztják a bicskevidéki 
reform, lelkészkör tiszteletbeli tagjának. 

Üj jegyző választása, s némely kevésbé jelentékeny 
ügyek megbeszélése után a komolyabb alakú tanácsko-
zás véget ért, de kedélyesebb alakban Kiss Károly ur 
vendégszerető házánál asztala mellett még tovább isfoly-
tattatott. Haladunk, habár lassan is, dí hiszem, hogy a 
lelkesedés eredményt fog felmutatni. 

S z a b a d s z á l l á si. 

Külföldi egyház és iskola. 
(e.) A vasárnap inegszentelése. A Prot. lap f. é. 

30. száma egy cikket hozott, a fentebbi cim alatt, Sántha 
Károly ur tollából. Ugyané tárgyról egy értekezés jelent 
meg Strassburgban, mely nem csak a nép, de a sajtó 
részéről is nagy méltánylásnak örvend. Lassanként a 
svájci szövetségi tanácsunk által hozott rendszabályok, 
melyek megszorításokat foglalnak magokban a vasutakou 
vasárnap történendő forgalmat illetőleg, ellenzésre talál-
koznak a sajtó részéről, és mint a pietismus maradványai 
gúnyoltatnak. Mindazonáltal hasztalan a kísérlet, ezen 
rendszabályokat leszorítani akarni. Mert a vasárnapi nyu-
galom socialis jelentőségét tekintve a pietisták egyálta-
lában nem állnak egymagákban, sőt inkább hatalmas 
támpontjuk van a nép javát szí vökön hordók egész se-
regében. 

(e.) „Theologenmangel." Eperjesen a theologiai 
intézet bomlófélben van. Minden más theologiai intéze-
tekben fogy a theoiogusok száma. Igy, ha csak a sopro-
nyi lyceum tudósitványát nézzük, azt találjuk, hogy 1868|9-
ben 40, 1869-70-ben 43', 1873/4-ben pedig csak 24 volta 
theoiogusok száma. A külföldön sincs ez máskép, ott is 
hallatszik a panasz: „ Theol ogenmangel." Igy p. o. Waadt 
kantonban Svájc), és Badenben az egyháztanács gyűjtést 
rendeztek stipendiumok alapítására, theologiát tanuló ifjak 
számára. Tanúi vagyunk a kinos vajúdásnak, mely a lel-
készi pálya osztályrészéül jutott. Mi fog ennek a kime-
netele lenni ? ki mondhatná meg. De ép ezen kétes bi-
zonytalanság mennyire visszariasztja a theologiai pályá-
tól az i f jú nemzedéket, vissza agyermekök jövőjét szivökön 
hordó szülőket. Mi az oka ezen hiánynak ? E felett sokat 
lehetne elmélkedni. De mit tesz e helyett egypár ortho-
dox lap? A tizenhárompróbás „Pilger* p. o. rettenetesen 
lehordja dr. Holsten tanárt, ki pár héttel ezelőtt egy 
megható beszédben fájlalja, hogy a berni gymnasiumot 
végzett ifjak közül csak egy lépett a theologiai pályára 
s azt mondja: oka ennek ti vagytok, ti liberálisok, ti 
reformerek! Egészen az együgyű gyermek módjára, ki 
pajtása ellen más okot nem tud felhozni, min t : te vagy 
az oka, te, igen te.. . Yalyon ezen nagy biblia- tudósok a 
Bírák könyvének VII, r. 1 - - 8 . verseit soha sem olvasták? 

— Corsica. A z e v a n g e l i u m t e r j e d é s e , 
A francia központi missio-társaságnak egy ágense van 
Bastia-ban, a hol ezen lelkes prédikátor hova-tovább na-



gyobb tért foglal e1, dacára azon számtalan akadályoknak, 
melyek útjában állanak. Egyszer házából hajtatott ki, 
mely egyszersmind templomul .is használtatott; máskor 
meg fejére gyújtották. Máshol ismét bántalmakkal ille-
tik, midőn prédikálni akar, s ekkor a csendőrség és ha-
tóság Yédelmét kell igénybe venni: de mindezek őt nem 
riasztják vissza. Jelenben az Ajaccio-ban lakó prot. csa-
ládok is prédikátort kértek, kinek eltartását magukra 
vállalták. Ide egy Andrault nevü missionáriust küldöttek, 
kinek eredményes működése a legszebb reményekre jo-
gosítja a társaságot. A városban levő katholikusok is 
tőle kívánják az evangéliumot hallgatni. Ezelőtt kevéssel 
ezen missionárius egy levelet kapott egy B.-ben lakótól, 
mely hely mintegy 40kilométenyire fekszik Ajaccio-tól; 
ezen levélben a helyiség ref. lakóitól arra kéretett, hogy 
menjen hozzájuk az evangéliumot hirdetni. Ide jőve, az 
egész helység mozgásba jöt t ; a ház, melyben prédikált, 
zsúfolásig tele, az utca tömve, az emeletek, ablakok mind 
megtöltek hallgatókkal. A hatóság kijelentette, hogy a 
legkisebb tüntetésre a további összegyülekezést meg fogja 
gátolni. De a legcsekélyebb zavar sem történt. Két egész 
óra hosszat prédikált a hallgatók nagy megelégedésére és 
lelki épületére. Ezután a társaságnak azt irta, hogy „hagy-
ják őt itt működni," mely kívánsága teljesíttetett is. 

•— Persia. Ö r v e n d e t e s j e l e n s é g e k . Egy 
missionárius igy ir onnan : „Jelenben Persiában az is-
teni tisztelet és államismeretre nézve nagy előhaladás 
mutatkozik.. Távírdák és vasutak hálóztainak mindenfelé. 
Az iskolák és tanulás iránt élénk kedv uralkodik. A sah 
bölcsintézkedéseket és rendeleteket ad ki alattvalói szel-
lemi és vallásos jólétére vonatkozólag. Egyszóval, Persia 
a mai kor kérdéseinek színvonalára kezd emelkedni s a 
népek közt culturai tekintetben tekintélyes állást el-
foglalni. A sah is jó indulattal van a keresztyének 
iránt; most is mintegy 1200 frtot adott egy kurdistáni 
nestorianus templomépitésre. Egyszersmind biztosította a 
híveket védelméről s azon üldözések megszüntetéséről? 
melyeknek azok mahomedánok részéről még mindegyre 
ki vannak téve. 

— J a p á n . Az e l s ő k e r e s z t y é n t e m p l o m . 
Jeddo-ban az első ker. templom most építtetett föl. A 
benszülött keresztyének, kik a községet alkotják, lelké-
szüknek és vezetőjüknek az amerikai kitűnő missionáriust : 
dr. Thompson-t választották meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Lelkészvá lasz tás Ycreben . A n.-körösi lyceum 

bölcsészeti tanszékébe távozó Örege János ur helyett az uj 
lelkész megválasztása sep. 27-én ejtetett meg Koncz Imre 
vértesaljai főesperes, és ifj Sárközy Kázmér e.-megyei tanács-
biró urak vezetése alatt. Előbb a távozó lelkész ur tartott 
egy szívélyes, s az egész gyülekezetre érzékenyen ható 
búcsúbeszédet, majd nevezett főesperes ur üdvözlé egy 
buzgó s hathatós beszédben a híveket, előterjesztvén egy-
szersmind a választási törvényeket, s ezeket az egybegyűltek 

komoly figyelmébe ajánlván. A választás a legnagyobb 
renddel ment végbe, s a szavazatok nagy többségével 
megválasztatott K o v á c s J á n o s egykor verebi segéd-, 
jelenleg duna-bogdányi hely. lelkész ur. 

* Halasról azon örvendetes tudósítást vettük, hogy 
az ottani buzgó s áldozatokra kész egyháztanács, tekintve 
a kor kívánalmait, a nyolc osztályú gymnásiumában mű-
ködő tanárok fizetését 2—200 forinttal felyebbemelte ; to-
vábbá azonkívül, hogy nem régiben a nóh. Révész György 
ottani volt egyháztanácsnok becses ásvány - ós érem-
gyüjteményét, — mint ez az e.-ker. gyűlésen is felemlit-
tetett, — 2000 fton az iskola számára megvásárolta, az 
egyes tantermeket célszerüleg átalakította, kellőleg beren-
dezte s több hasznos s jótékony intézkedést tet t ; mint 
szintén a tápíntézetet is ez évben is fentartja, melyben a 
szegényebb sorsú tanulók aránylag csekély díjért kedvező 
ellátásban részesülnek. 

* K i r á l y ö Felsége az o r o s i (Szabolcsmegye^ 
reform, egyházközség romladozó temploma ós iskolája 
kijavítására magánpénztárából 100 forint segélyt adott. 

* Budapes t főváros pénzügyi bizottsága közelebb azon 
javaslatot terjesztendi a közgyűlés elé, hogy a város ezentúl 
100 forint helyett 300 fttal segélyezze évenkint a pesti 
prot. árvaházat, melyet közelebb megnagyobbítottak, s 
melyben jelenleg már 60 árvát nevelnek. 

* Ad vocem á rvaház . Újból igen szívesen felkér-
jük a t. lelkész urakat, hogy a hozzájok küldött árvaházi 
naptárak elárusitása által, s esetleg ujabb megrendelések 
tétele által szíveskedjenek árvaházuuk jövedelmeinek sza-
porítására közremunkálni. 

* Az e h é t e n f o l y t beiratások a pesti ref. gym-
násiumnál s theologiai tanintézetnél eléggé örvendetes 
eredményt mutattak. A gymnásium eddig beirott növen-
dékeinek száma mintegy harminccal fölözi a mult évi 
számát a beirottaknak; a theologia első osztályában pedig 
majd három annyian vannak, mint a mult évben, éa a 
mi különösen meglepő, legnagyobb része az ujon érke-
zetteknek kitűnő !|s jeles érettségi bizonyítványokkal állott 
elő. Jellemzéséül némileg ez intézetnek megemlítjük azon 
tanintézeteket, melyekben a most jöttek a közelebbi tan-
évet végezték, melyek is a következők: Kecskemét, 
Kőrös, Hódm.-Vásárhely, Debrecen, Pápa, Pozsony, 
Kézsmárk, Székely-Udvarhely. 

* Meghivő a „ M a g y a r o r s z á g i p r o t e s t á n s -
e g y l e t " h a r m a d i k k ö z g y ű l é s é r e . A mult év-
ben a körülmények lehetetlenné tették egyletünkre nézve 
a kitűzött harmadik közgyűlés megtartását, azért azt most 
újból összehívjuk Budapestre, folyó évi október hó 25: 
és 26-dik napjaira. 

Október 24-én d. e. 9 órakor a központi választ-
mány tartja előkészítő tanácskozását, legfőbb tárgya a 
bibliafordítás ügye lévén; d. u. 3 órakor az irodalmi és 
humanistikus célú bizottságok, tartanak gyűlést. 

Maga a közgyűlés pedig október 25-én d. e. 10 
órakor nyilvános isteni tisztelettel kezdődik a reformátusok 
szénatóri templomában, midőn S z á s z G e r ő kolozsvári 



esperes tart egyházi beszédet. Isteni tisztelet után a gyűlés 
tagjai a tanácsterembe vonulnak, s az elnöki megnyitás 
után megkezdődik a tanácskozás. 

Mint rendes folyó ügyek tanácskozás alá jönnek: a 
titkári jelentés az egyletnek és fiókegyleteinek két évi 
működéséről; a már felkarolt missiói állomások ujabb 
segélyezése; az irodalmi ós humanistikus célú bizottságok 
jelentése, valamint a fiókegyletek és egyesek által netalán 
teendő inditványok és a pénztári kimutatás a lefolyt há-
rom évről. Végül az alapszabályok 13-ik pontja értelmében 
e gyűlés feladata lesz az egyleti választmány székhelyé-
nek a következő, három évre mégha'ározása, az elnöknek 
és 30 tagu választmánynak egy évre, s a titkárnak és 
pénztárnoknak három évre megválasztása. 

Az egyházat közvetlenül érdeklő napi kérdések hosszú 
sorában főhelyet foglal a vallási és erkölcsi élet, valamint 
ajvallás- és erkölcstudomány egymáshoz való viszonyának 
megoldása. E tárgyról felolvasást tart d r . K o v á c s 
Ö d ö n . 

Nem kerülhette el figyelmünket, hogy Európának 
mindenik felekezeténél, s hazai prot. egyházunkban is az 
ujabb időben jelentékenyen megfogyatkozott a papnöven-
dékek száma, s talán a minősége is ; sőt hazánk egyes 
vidékein már a paphiány is beállott. Hogy mily veszede-
lem rejlik a vallás ós egyház ügyére nézve abban, ha 
kebelében az alkalmas igehirdetők száma megfogyatko-
zik : nem szükség bővebben kifejtenünk. A magyar pro-
testantismusra nézve a sürgős napi kérdések sorába lépett 
e baj okainak kikutatása és eltávolítása. Nem lehetetlen, 
hogy az okok némelyike társulati uton is vagy talán csak 
ily uton megszüntethető, s e ponton szép tér nyilhat kü-
lönböző egyházi célú társulatok munkássága előtt. E 
tárgyról felolvasást tart S z á s z K á r o l y . 

Mindkét felolvasás egyszersmind nyilvános vitatko-
zás, s esetleg határozatok tárgyát fogja képezni. 

E tárgyak felosztatnak a közgyűlés két napjára, okt. 
25. és 26 ikára, később közzé teendő sorozatban. 

A gyűlések helyisége a pesti ref. főiskola tanács-
termelesz. Kelt Budapesten. 1874. szept. 16-án. F ö r d ős 
L a j o s , alelnök. K o v á c s A l b e r t , t i tkár / 

* A r á k o s p a l o t a i reformátusok szép jelét adták 
vallásos buzgalmuknak s áldozatkészségüknek, amennyiben 
régi templomuknak egészen újjáalakítására s teljes felszere-
lésére e nyáron több min t ' 10 ezer forinttal áldoztak. 
Midőn e szép tettet nyilvánosságra hozzuk, alig tudjuk, 
kinek tulajdonítsunk több érdemet, a derék lelkésznak-e, 
ki ernyedetlen buzgalommal fáradozott a mű létesítése 
körül? avagy áldozatkész híveinek, kik vetélkedve siettek 
meghozni áldozataikat az ur oltárára-? A csupa földmivelők-
ből álló egyház tagjai között volt, ki 500, volt ki 300 stb. 
forinttal, de nem volt egy sem, ki tehetségéhez mért 
összeggel ne járult volna a közteherhez. Csak igy vált 
lehetővé, hogy a kisded (alig 900 lelket számláló) egy-
áznak ma már csinos temploma, bádoggal fedett tornya, 

uj harangjai, remek szószéke s nyolc változatú orgonája 
készen áll s felszentelését várja, y—s. 

• I s m é t egy egyház i l a p vau készülőben. Ter-
vezője a „Szabolcs" cimü vidéki lap szerkesztője, Lukács 
Ödön. Hogy szükség van erre a lapra, azt Lukács ur 
azzal bizonyítja, hogy a prot. lelkészek legnagyobb több-
sége vallásos gondolkozására nézve azon párthoz tartozik, 
melynek ez idő szerint Magyarországon közlönye nincs 
és ez a középút az ultra-orthodoxismus és a nihilismus 
között. Mennyiben indokolt s miféle statistikai számításokon 
alapul a „Szabolcs" szerkesztőjének ez állítása, azt ku-
tassa, akinek kedve van hozzá; mi csak azt a kérdést 
vagyunk bátrak kockáztatni: valyon hát név szerint mi-
féle párt az, a mihez a lelkészek „legnagyobb többsége"(!) 
tartozik ? Szeretnők azt tudni már csak azért is, mert 
meglehet, sőt több mint valószínű, I ogy annak a pártnak 
a most létező 6 egyházi lap közt van már képviselője, 
s ez esetben a tervezett közlöny legalább is fölösleges. 
Egyébiránt, még azon esetben is, ha nem lenns hézagpótló, 
mí collegialiter üdvözölni fogaánk, mint olyan vállalatot, 
mely az egyházi irodalom álénkitésér ha mással nem, 
már csak létezése által is befolyással leend. 

j j ^ T " A dunamellóki h. h. egyházkerület őszi 
közgyűlése nov. 11-én veendi kezdetét, azt megelő-
zőleg: 10 ón lesz a papi vizsga. 

IRODALOM. 
• Első ok ta tás a f ö l d i r a t b a n . A népiskolák kö-

zéposztályainak |használatára irta Gáspár Ignác. 10 fa-
metszvénynyel. Budapest. Tettey N. és tsa. Ára 36 kr. 
Eltekintve a munka belbecsétől, melyre nézve nem akarjuk 
minden indokolás nélkül kimondani, hogy silány, indoko-
lásra pedig ez úttal nincs terünk, nem hallgathatjuk el 
az állítólagos szerzőnek naivságát, melylyel a közönség előtt 
ugy akarja magát feltüntetni, mint a nevezett munka szer-
zője. Az előszóban ugyanis ez ári: A jelen könyvecske 
német dolgozata előbb jelenhetvén meg a magyarnál, a 
külföldi és ausztriai paedagogiai sajtó már kimondta ked-
vező véleményét fölötte, ugy hogy némi megnyugvással 
bocsájthatom közre az e r e d e t i (!?) magyar kiadást." 
Ez a megnyugvással közrebocsájtott eredeti magyar kiadás 
pedig nem egyéb, mint a Bőhm J. által irt „német dolgozat-
nak" forditása.Hogy lehet valami eredeti és mégis fordítás, 
ezt csak Gáspár Ignác naivsága mondhatja meg. Ennek a 
naivságnak róható talán fel az is, hogy az „eredeti fordító" 
Debrecent megteszi Biharmegye, Szabadkát Bácska fővá-
rosának, beszél a Csajkás kerületről stb. stb. 

* Magyar pro t . egyház i szónokla tok. Ünnepi, 
alkalmi, közönséges és gyászesetekre. Irta Gyöngyösy 
Sámuel, nagy kállóiref. lelkész. Első füzet, Miskolc. Fraen-
kel B. tulajdona. Bolti ára 1 fi. 80. kr. Reméljük, akadni 
fog a lelkész urak közt, aki ezen, a gyakorlati lelkészet 
körébe vágó mun'á t , lapunk hasábjain kellően méltatni 
fogja. 



* Emlékbeszédek, melyek sz. kir. Debrecen város 
könyvnyomdájában működő két veterán nyomdász Csontos 
Ferenc és László Lajosnak 1874. évi jul. 18. napján tar-
tott félszázados emlékünnepélyekor elmondattak. A csino-
san kiállított, 44 lapra terjedő füzetben van egy meg-
nyitó beszéd Szűcs István törvényszéki bírótól, egy 
értekezés a debreceni nyomdászat első korszakáról Révész 
Imrétől, egy felköszöntő beszéd Oláh Károlytól, a „Deb-
recen" szerkesztőjétől s két alkalmi költemény Balkányi 
Szabó Lajos és Oláh Károlytól. 

* Szegedi Károly, ref. lelkipásztortól megjelent 
egy esketési beszéd és ima, melyet a békési ref. egyház 
templomában Hajnal Elek nagykunkarcagi ref. lelkész 
és Kovács Róza kisasszony házassági frigykötésök alkal-
mával 1874. szept 7-kén elmondott. 

* A „Tánc" cimü zenemüfolyóiratnak, melyet Goll 
János szerkeszt és ad ki, első füzete megjelent. Tartalma: 
Üdvözlő csárdás Tolnai G. Jánostól. Ida-lengyelke Fanzler 
Lajostól. Angot-polka (Kezdők számára.) Molnár Imrétől. 
A „Tánc" megjelenik minden hó 1-ső, 10-dik ós 20 dik 
napján. Egy egész évfolyam tartalma 60 táncdarabból áll-
s igy egy-egy darab az előfizetnek körülbelől 7 krajcár-
jába kerül. Előfizetési á r : egész évre 4 ft., félévre 2 ft. 
10 kr., Begyedévre 1 f t . 10 kr., egyes szám ára 30 kr,, 
egy számból előleges megrendelés folytán 50 példány ára 
10 ft, 100 példányé 20 ft Az előfizetési pénzek a kiadó-
hoz Budapestre (vizi város, főutca 20. sz. a. intézendők. 

* Aigner Lajos bizományáb.in megjelentek: V i-
l á g t ö r t é n e l e m polgári iskolák és képezdék számára. 
Irta Sebesztha Károly, képezdei tanár. I . kötet. Ára 
1 ft. 20 kr. Ügyesen összeállított, jeles gyakorlati hasznú 
mű. Szerzője, znióváraljai tanár, több éren át tanítván 
a történelmet, érezte azt a hiányt, mely az anyag összehal-
mozása általa e tantárgy tanítása elé torlódott. Ezért 
a szerző inkább az emberiség fejlődésére, a leglényegesebb 
mozzanatok ismertetésére helyezte a fősúlyt A növendékek 
elé csupán a főeseményeket <árta, amenynyire lehet élet-
rajzilag. Ajánlhatjuk. — M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 
k é p e k b e n . Népiskolák és polgári tanodák számára, irta 
Schwicker J . H. tanár. Második kiadás. Ára 60 kr. — A 
v e g y t a n a l a p v o n a l a i . Felsőbb nép-, polgári-,gazda-
sági és ipartanodák használatára. A tudomány ujabb el-
vei s a legujabb miniszteri tanterv tekintetbevételével irta 
Molnár István, a tapolcai gazd. felsőbb népiskola igazga-
tója. I. Réaz: Szervetlen vegytan. Ára 40 kr. 

* Kókai Lajos kiadásában megjelent: A néptanoda 
földrajzi kézi könyve, mely Budapestről kiindulva ulazási 
modorban közli a haza és a föld ismertetését. I. Rész : 
A haza. A néptanoda III . osztálya használatára irta 
Berényi Salamon, tanitó. Magyarország térképével. Ára ? 

Mellékletünkre : a magyar protestáns egyház-
irodalom terén megjelent jelesebb munkák jegyzékére 
fölhívjuk olvasóink figyelmét. 

ADAKOZÁSOK. 
Nagy tiszteletű u r ! Kérem, hogy azon könyöradomá-

nyokat, melyek az orsz. prot. árvaház részére nálam le-
tétettek, becses lapjában közzétenni szíveskedjék. Neve-
zetesen az orsz. prot. árvaházra adakoztak : 

Stúr Dániel kucurai ev. lelkész 1 frt. Lőrincsék 
János csalli ev. lelkész 1 frt. Dianovszki József keres-
kedő 40 kr. Berzeli Istvánná Tatáról 60 kr. Bugyi An-
drás Tatáról 1 f r t . Bugyi Andrásné Tatáról 1 frt. A 
dobsinai nőegylet 6 frt. Az „Árvaházi naptár"-ra felül-
fizettek: Tóth Gyula pesti vizsgáló biró 70 kr. Brocskó 
Lajos 70 kr. Budapest okt. 4-én 1874. B r o c s k ó L a j o s , 
árvák atyja. 

A pesti prot. árvaházra és a kunágotai uj ref. egy-
ház részére gyűjtendő, a mult év szűk termése következ-
tében szegény anyagi helyzetben levő kicsiny egyházam 
kebelében tanácsosabbnak láttam a sególygyüjtést a mos-
tani évszakra hagyni. És bár most sem kedvezőbb 
viszonyok közt levő gyülekezetemben az eredmény 12 
frt. lett. 

Adakoztak név szer in t : Katona János 20 kr. Ta-
kács János 20 kr. Dózsa Mihály 30 kr. Csősz Márton 
20 kr. Katona Ferenc 30 kr. Sz. Katona János 10 kr. 
Katona János 10 kr. Katona Pál 10 kr. Kele István 30 
kr. Szálkai Demeter 5 kr. Baranya Márton 20 kr. Ka-
tona Ferencné 20 kr. Katona István 30 kr. Malomsoki 
P á l 2 0 kr. Katona János 30 kr. Katona János 10 kr. Kozma 
Sándor 50 krajcár. Katona J . 10 kr. Dózsa Mihály 30 krajcár. 
Katona István 15 krajcár. Katona Ferenc 30 krajcár. Ka-
tona János 10 kr. Katona Pál 10 kr. Katona Pálné 10 
kr. Katona István 30 kr. Katona Mihály 20 kr. Baranya 
Ferenc 20 kr. Katona János 10 kr. Szekeres János 10 
kr. Szekeres István 10 kr. Szekeres Ferenc 20 kr. Kál-
mán Mihály 14 kr. Kocsis Józsefué 10 kr. Kovács Ist-
ván 20 kr. Horvát Ferencné 20 kr. Szabó János 12 kr. 
Szabó Péter 10 kr. Táncos István 10 kr. Kocsis Márton 
10 kr. Zséfár János 10 kr. Kovács János 20 kr. Szalai 
István 50 kr. Szabó Istvánné 10 kr. Kálmán Ferenc 10 
kr. Kálmán János 10. Somogyi Mihály 10 kr. Zséfár 
István 4 kr. Zséfár Péternó 10 kr. Török Márton 20 kr. 
Szabó János 6 kr. Szekeres János 10 kr. Kis Sándor 4 
kr. Babarci Pál 4 kr. Horvát István 2 kr. Török János 
4 kr. Horvát Mihály 6 kr. Biró Mihály 20 kr. Kovács 
Márton 20 kr. Horvát Ferenc 10 kr. Zséfár János 6 kr. 
Somogyi János 10 kr. Német István 6 kr. Kovács Fe-
renc 10 kr. Szalai János 20 kr. Kocsis Gergely 10 kr. 
Szabó Márton 10 kr. Zséfár István 10 kr. Zséfár János 
10 kr. Fónod Károly 1 frt. 62 kr. 

Tiszteletteljes bizadalommal kérem a nagytiszt, urat, 
legyen szives ennek felét 6 frtot a pesti prot. árvaház 
részére átadni, 6 frtot pedig a kunágotai testvéreknek 
megküldeni. Ászáron, Komárom megyében F ó n o d K á -
r o l y , lelkész. 



Szerkesztői mondanivalók. 
V á r i L a j o s községi ós vallástanító urnák Kecs-

keméten. Teljesen osztjuk azon nézetét önnek, hogy némely 
mai népiskolai vallástani könyveinkre a tudomány árnyékot 
vet, s osztjuk azon ujabbkori neveléstani elvet, hogy „ok-
tatásnak általában igaznak kell lenni," s hogy ennél-
fogva a vallástanítás s a vallásosság érdekéből vallási köny-
veink oly szellemben javítandók, hogy azok „sem a szív-
nek 6em az észnek kétkedésre anyagot ne szolgáltassanak"? 
minthogy azonban ezen gondolatok csak a jelen évi 
folyamában is lapunknak már többször elmondattak, a 
beküldött cikk közlését fölöslegesnek véljük, annyival is 
inkább, mert a midőn Bod Károly ur, ki ellen a cikk szól, 
az erdélyi „Prot. Közlöny "-ben azt indítványozza, hogy a 

vallás-erkölcsi nevelést bízzuk mindenek előtt i g a z á n 
sz a k a v a t o t t kezekre, mi azt ugy értjük, hogy bizzuk 
oly egyénekre, legyenek azok papok vagy tanitók, kik 
képesek a valláserkölcsi-nevelést a mai-kor szellemének ^s 
az ujabbkori neveléstudomány elveiuek megfelelőleg 
vezetni. 

K. K. urnák Szathmár megye. Sajnáljuk az affele 
tévedést; ha m»'g módját ejthetjük, helyrehozzuk. 

K. Á. urnák P o r c s a l m á n : Következő számunk-
ban készséggel megteszszük, a mit lehet. 

c f l 

Uj egyházi beszédek ! 
KÓKAI LAJOS könyvkereskedésében B u d a -

p e s t e n kaphatók : 
G y ö n g y ö s y S á m u e l . Magyar prot. egyházi 

szónoklatok ünnepi, alkalmi, közönséges és gyászesetekre. 
I. füzet. Egy vaskos kötet (296 lap). Ára 1 frt. 80 kr. 

F e j e s I s t v á n . Egyházi beszédek 256 lap 
Ára 2 frt. 

S z i l á d y J . Egyházi beszédek. Ára 1 frt 60 kr. 
K ö r ö s i F. Szabadelmü egyházi beszédek Ára 

1 frt 30 kr. 
Továbbá l e s z á l l í t o t t á r o n a z é v v é -

g é i g : 
F á b i á n D á n i e l . Népszerű egyházi beszédei 

egy egész évre 608 lap. 3 f r t . h e l y e t t . 2 frt. 
S z é k á c s J ó z s e f összegyűjtött egyházi be-

szédei 430 lap 3 f r t . h e l y e t t 2 frt . 
K e c s k e m é t i l e l k é s z i t á r . Szerkeszti 

Fördős Lajos 3 füzet. Egy-egy 1 f r t . 40 h e l y e t t 
1 forint. 

H e i s z l e r J ó z s e f . Egyházi munkálatok 3 
füzet 1 f r t. 40 kr. h e l y e t t 1 frt. 

M a r i k o v s z k y G. Prot. halotti búcsúztatók. 1 
f r t . 50 k r . h e l y Q t t 1 frt 20. 

F á b i á n D á n i e l . Ünnepi, közönséges, vasár-
napi és alkalmi imákk keménykötésben 1 f r t. 75 k r. 
h e l y e t t 1 frt. 40 kr. 

Megrendeléseket igen gyorsan s 10 frton felül 
b é r m e n t v e t e l j e s í t e k . 

Tisztelettel K Ó K A I LAJOS. 

Moit jelent meg s kapható : 
PETBIK GÉZA könyvkereskedésében 

Budapesten, 
Magyar prot egyházi szónoklatok. 

Ünnepi, alkalmi, közönséges és gyász esetekre. 

I r t a : Gryöngyösy Sámuel , nagykállói ref. lelkész. 

Első füzet. Ára 1 frt 80 kr. 

Most jelent me3' továbbá nálam : 

A magyar protestáns egyházirodalom terén 
megjelent jelesebb munkák jegyzéke. 

Függelékül: Egy nagyrészt theologiai könyvekre vo-
natkozó tetemes árleszállítás. 

i W E z e n jegyzék az „Egyházi ós iskolai lap" mi 
számához mellékelve van, ha pedig egyik vagy má-
sik példányból hiányoznék, szívesen megküldöm azt 
kívánatra ingyen ós bérmentve. 

Teljes tisztelettel : 
l - l P E T R I K G É Z A . 

Mai számunkhoz van mellékelve: Petrik Géza könyvjegyzéke a prot. egyházi munkákról. 

Felelős szeikesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ifj. Deutscb Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T Á 1 T S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz., első emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

együttlét nélkül sem anyagi, sem szellemi előmene-
A prot. egyetem kérdéséhez. tei nem képzelhető. 

A nagy eszmék természetében fekszik, hogy a E z e k e t t a r t v a s z e m e]ö t t> bávmikép gondolkodjék 
mely mértékben Jélekhéditók első fellépésükkor, azon i s v a l a k i a reformatió v a l l á s i öcséről, azt senki 
mértékben lesznek később erőszakosak ós kizáróla- s e m tagadhatja, hogy a tolerantia fejlesztésére döntő 
gosak. Ez ép ugy áll a politikai, mint a vallási l ö k é s t a d o t t> s e z á l t a l a s o c i a l i s viszonyok 
eszmékről, mely ntóbhiakra nézve elég legyen ugy a alakulására jótékony befolyást gyakorolt, 
keresztyénség, mint a muhamedanismus terjedésének A keresztyénség kezdete óta ugyanis jelenkez-
történelmére utalni. tek kebelében olyanok, kik az uralkodó nézetekkel 

Amint ugyanis idő multával az alkotás gyö- megelégedve nem lévén, azok ellen protestáltak. De 
nyöróvel az első lelkesedés is lelohadván, az eszme e z e k b á r ű l i ü d v ö s nézeteikkel is többségre vergődni 
biztosítására megállapított formák jutnak érvényre, u e r ü t u d v á n > szakadároknak, eretnekeknek címeztet-
s az emberek többsége a lényeg helyett formát ölel, tek> k i k e t m i n t i v e k e t üldözni üdvösségbeli do-
akkor a lelkek hódolatát a forma számára is kezdik l o S n a k tekintetett. — A reformatió végre oly ha-
követelni, ós előáll ennek folytán azon végzetes talmat fejtvén ki, hogy az uralkodó egyházzal dia-
állapot, hogy a tormaságnak okvetlen nyomába lépő Almásán megmérkőzhetett, a fölmerült eltérő tanokat 
lelketlen türelmetlenség feldúlja a társadalmat. Az érvényre emelte, és a paritasi államok lassanként 
előtérbe lépő vallási intolerantia pedig nemcsak odakényszerittettek, hogy a különböző felekezetek 
annálfogva csapás, mert az emberek békés együtt- számára -modus vivendiről kellett gondoskodtok. A 
ólhetésót akadályozza, a visszavonást szentesíti, ha- protestantísmus ekkép már puszta létezése által meg-
nem kü'önösen azért, mert a lelket elidegeníti a törte a türelmetlenséget, s ebben fekszik annak 
szellemi élet egyik főmozgatójától: a vallástól, ugy társadalmi mély jelentősége. 
hogy határozottan mondhatjuk, hogy minden időben Csakugyan mindenütt, hol a reformatió jogszerű 
a merev dogmatismus melletti „törik-szakad" kar- l é t et nyert, közvetve a más hitfelekezetüeknél is az 
doskodás volt a legerősebb terjesztője a vallástalan- emberi elme felszabadítását s az emberek egymás 
ságnak. - Az emberek, mintha csak a jóltevő véleménye iránti kölcsönös tiszteletét eredményezte, 
tüzet okolnák a pusztító károkért, melyeket ez a N á l u n k Magyarországon pedig ezekhez még egy 
gondatlanság folytán ejt, a vallással való visszaélés különös politikai momentum is járult, mely a pro-
által okozott szenvedélyekért a vallást teszik fele- testantismus ügyének kiváló súlyt kölcsönöz, 
lőssé, ós saját bűnök szülte csapások miatt meghi- Azon harcok elején születve, melyet a nemzet 
degednek az iránt, mit az ég legbecsesebb ajándékul közel négy századon keresztül az idegen német ura-
adott a szenvedő emberiségnek. lom ellen vivott, a protestáns egyház mindelejétől 

Szerencsére az eszmék fejlődésével járó hala- fogva a pápaságra támaszkodó német ellen a nem-
dásnak egyik főirányzata abban áll, hogy mindazt zeti ügyhöz csatlakozott, s ennélfogva socialis viszo-
lassanként útjából elhárítsa, mi az emberi társas nyaiban ugy, mint politikában a nemzeti szellem 
együttélhetés rendjót megzavarja, miután társas föltétlen ápolója lett. 



Nem csoda tehát, hogy a midőn e század har-
madik tizedében a nemzeti ébredés megkezdődött, 
protestáns eredetű eszmék befolyása alatt kellett 
azon mozgalomnak fejlődni, mely 48-ban a szabad-
ságharcot, 67-ben pedig azt a compromissumot 
hozta létre, mely a magyarnak rég óhajtott nemzeti 
kormányát adta meg. A maga urává lett nemzet 
pedig önfenntartása érdekében sem tehetett máskép, 
mint hogy tért nyisson azon szabadsági eszméknek, 
melyek a reformatió kezdeményezése folytán mai 
kifejlésükre az összes művelt emberiség háromszá-
zados munkája által jutottak el. 

Az ország azóta mindenféle testületi érdekek, 
kiváltságok mellőzésével rendülellenül halad a di-
cséretesen megkezdett pályán, s nincs néposztály e 
haza területén, melynek a fenntebbiekből folyólag 
inkább állana tisztében az országot jelzett irányú 
törekvéseiben segiteni, mint a protestánsoknak. 

Túlfelől, ha áll, a mit soha senki sem vont 
kétségbe, hogy nemzet csak egység által lehet erős: 
akkor nálunk Magyarországon, hol annyi a szerte-
huzó elem, elsőrendű életszükség minél több erőt 
hatalomra segiteni, mely egyesit, s elfojtani minden 
törekvést, mely elválaszt. 

A vallásfelekezetek egyenjogúsítása, mely külö-
nösen a viszonossági törvényben, a zsidók emanci-
patiójában és a népiskolai törvényben tényleg oly 
szépen nyilatkozott, kétségen kivül nagy lépés volt 
már eddig is ez egyes;tő irányban. Azonban minden 
törvény irott malaszt marad, ha alapjául oly köz-
szellem nem szolgál, mely parancsainak segítségére 
levén, azt az életbe viszi át. 

E közszellemet ápolni, tovább fejleszteni, ebben 
áll szerintünk a magasabb tudomány socialis fel-
adata, nem pedig abban, hogy egy vallásfelekezet 
primitív kizárólagossága alapján kibivó állást fog-
lalva, uj táplálékot adjon a felekezeti féltékenységnek 
és visszavonásnak. 

Mentől erősebb hitüuk a protestantismus cul-
turalis missiójában, annál inkább óhajtandónak ta-
láljuk, hogy, ledöntetvén a válaszfalak, melyek az 
e g y haza polgárait egymástól elkülönítették, a 
protestáns szellem — a szorosan vett egyházi dol-
gai körül történő eljárásait kivéve — többé testületi 
elzárkózottságában ne maradjon. 

Ha van a protestantisrnusban a tudományt oly 
irányba terelő szellem, mely az emberiség socialis 
céljaihoz közelebb elvezet — s szerintünk van, — 

akkor ne zárkózzék el külön intézetbe, mi az érte-
lem és akarat ama cél felé való irányzását szűk 
körre szorítaná; hanem lépjen ki i közélet terére, 
és hasson ott, a hol azelőtt nem volt alkalom ama 
szellem nyilatkozatait hallani és működése hatását 
tapasztalni. 

Mindezeket tekintve,miután egy p r o t e s t á n s 
egyetem már pusztán neve által is ellenkező irány-
zatra mutatna, inkább helyén találjuk ugyancsak a 
tiszántúli egyházkerület utolsó közgyűlésén tett azon 
indítványt, mely szerint ha az országos pesti egye-
temen katholicus theologia van, legyen ott protes-
táns theologia is. 

E kívánalom teljesen jogosult, föltéve, hogy 
az annak létesítésére szükséges pénzalappil rendel-
kezhetünk. Mert azt kivánni, hogy állits m az állam 
számunkra theologiai facultást, sem az osztó igaz-
sággal egyezőnek, sem egyházunk féltékenyen őrzött 
autonómiájával összeférőnek nem tarthatjuk. 

Az eg) etemen létező katholikus theologiai fa-
cultás merőben katholikus, e célra tett alapítványok 
jövedelmeiből t rtatik fenn, s igy a méltányosság 
azt kívánja, hogy ha mi is theologiát akarunk az 
egyetemen, adjunk össze e célra annyit, amennyi en-
nek tisztességes fenntartására okvetlenül szükséges. 

Boldogult Eötvösünk terve szerint állam-
költségen lett volna az universitásban minden ha-
zánkban élő nagyobb vallásfelekezetnek külön theo-
logiai facultás állítandó. Akkor autonómiánkat az 
által óván meg, hogy a tanárok kinevezési joga a 
felekezeteknek tartatott volna meg, mi nemzeti ma-
gasabb tekintetekből e tervet az ország belbékéjére 
szolgáló legbiztosabb eszköz gyanánt melegen üdvö-
zöltük. — Most már országos financiánk bomlott 
állapota mellett olyasmire gondolni sem lehetvén, 
nem marad egyéb, mint ha az országos universitáson 
protestáns theologiai facultást akarunk, legyünk 
készek tetemes áldozatokat hozni, hogy azt létesít-
hessük. 

Ennyiből áll a protestáns egyetem kérdését il-
lető nézetünk közelebbi okadatolása. S ez szolgáljon 
válaszul a „Pesti Napló * vasárnapi számában ellenünk 
irt cikkre, melynek minden okoskodása abban találja 
cáfolatát, hogy mit első cikkünkben teendőül kije-
löltünk, az nem mint az e kérdésre vonatkozó saját 
nézetünk, hanem csak ugy volt odaállítva, mint a 
közgyűlésen történt indítvány kivihető első stadiuma, 
mely legalább vallásfelekezeti szempontból jogosult-



nak tekinthető, s ennyiben igazolható, mig a t e l -
j e s egyetem felállítását, a milyenről az indítvány 
szól, sem kivihetőnek, sem saját felekezeti érdekünk-
ben fekvőnek nem találtuk. 

BALLAGI MÓR. 

ISKOLAÜGY. 
A jelen tanév megnyitása a pápai ref. főiskolában. 

E csábító kifejezés: minden ugy van jól, amint van, 
annyira megbűvölt egy időben, hogy kész lettem volna 
lándzsát törni azzal, ki ennek igazságát tagadja. Kertem 
gonddal nevelt fáinak friss hajtásait, vagy elragadó dísz-
ben pompázó virággazdagságát ha a tavaszi dér meg-
dermesztette s a gazdag gyümölcsözés iránti reményemet 
elvette : azt mondottam magamban: minden ugy van jól 
a mint van, s ezzel magamat megnyugtattam. Kell hogy 
valamiben vigaszt találjak, ha sirva néztem is legszebb 
fáimra. Helyén is van ez ott, a hol valamit megváltoz-
tatni nem áll hatalmunkban. De olyas valamire alkal-
mazni ez axiómát, melynek létele káros s megváltozta-
tása hatalmunkban á l l : legalább is dőreség. A szellem 
örök mozgásának törvénye igy törvénytelenség, az igazság 
keresésének törekvése gúny, az emberi viszonyok folytonos 
javitni akarása egy oly gondolat volna, mely nem érde-
mes arra, hogy gondolat legyen. A művészetet, tudomá-
nyos műveltséget szakadatlanul előbb vinni, a fennálló 
társas viszonyokat ugy változtatni, hogy azok holnap job-
bak legyenek, mint ma, tehát azt tartani s azon munkálni, 
hogy naponként jobbá legyen s a tökélyhez folyton kö-
zeledjék az emberélet, az emberi társasviszony s mindaz 
ami létezik : az a szellem hivatása és rendeltetése. 

Igy gondolkodott bizonyosan a pápai ref. főiskolá-
nak ujonnan választott egyházi gondnoka is kocsi lelkész 
L á s z l ó J ó z s e f ur. Mert e hó 5-én a tanév megnyitása 
reggelén, a nélkül, hogy jöttét csak ielezte volna is, 
betoppan a főiskolai tanácsteremben éppen akkor, midőn 
a tanári kar a megjelent tanulókkal indulandó volt isteni 
tisztelettel nyitni meg ez uj tanévet. Rövid, de szives 
üdvözlet és viszontüdvözlet után, itt az idő — mondá, — 
hogy induljunk az isteni tiszteletre, melyen magam is 
jelen akarok lenni. 

Az isteni tisztelet végeztével, a tanulóknak a főis-
kola nagy termében történt összeírása, az iskolai törvé-
nyek felolvasása és a tanuló ifjúságot az iskolai törvények 
megtartása s jó magaviseletre intő igazgatói szó után, 
a főiskolai gondnok ur emelt szót.,, Remélltem — mondá, 
— hogy ez iskolai év leendő tanulóinak kevés kivétellel 
egész összegét lehetek szerencsés szemlélhetni az Össze-
íráson. De azt látom, hogy hálásabb munka lett volna 
azon kevesek neveit jegyezni fel, kik kötelességük érze-
tében itt megjelentek, mintsem azon sokakéit, kik köte-
lességükről megfeledkezve, innen elmaradtak. Fájó szívvel 
bár, de ki kell jelentenem, hogy a tanuló ifjúságnak 

rendetlenségét és az iskolai törvények iránti tiszteletlen-
ségét lelkemből rosszalom, ez nem jól van igy, a mint 
van, s együtt a tanári karral mindent el fogunk követni, 
hogy jövőre a főiskolában e rendetlenség és az isko-
lai törvények iránti e tiszteletlenség megszűnjék. A 
rendet, fegyelmet, törvények iránti tiszteletet meg 
nem szokott tanuló nem lehet, hogy a törvényt tisz-
telő s rendszerető polgára legyen e hazának ós az 
emberi társaságnak s az az iskola, melyben a tanulók leg-
nagyobb része az iskolába szükségelt első belépésnél 
rendetlenséget, törvény iránti tiszteletlenséget tanúsít: le-
hetetlen, hogy fönnálljon. Kijelentem azért a kevés szá-
mú tanuló ifjak előtt, hogy ez nem jól van igy, a mint 
van, és hogy mint főiskolai gondnok kezet fogva a tanári 
karral , e rendetlenségből rendet, az iskolai törvények 
iránti tiszteletlenségből azok iránt tiszteletet fogunk te-
remteni. Ám olvadjon le tanulóink száma felényire, vagy 
harmadára: azzal nem törődöm. A „numerum auge", 
bármi módon is , nem elvem. Inkább akarok rend, munka, 
szorgalom, becsületességet tanúsító kis sereget látni a 
főiskolában, mint nagy számú rendetlen, henye tömeget. 
Az iskolának az a célja, hogy a haza és egyháznak rend, 
munka, szorgalomhoz szokott, tudományos és vallás-
erkölcsös polgárokat neveljen.e A főiskolai gondnok urnák 
emelkedett s a tanügy iránt buzgó lélekből származott 
eme szavai eléggé jelzik, hogy a főtiszteletü egyházkerü-
let nem hibááta el főiskolai gondnoka választását, s hogy 
a főiskolai gondnok ur igen méltó a szavazatok azon nagy 
többségére, melylyel e fontos hivatalra megválasztatott. 

A körében maradt tanári kart szives szeretettel és 
azon humánus modorban, mely neki sajátja, kérte fel a 
derék főiskolai gondnok ur az összeírás után arra, hogy 
testületileg ugy, mint egyenként is, közöljék vele a fő-
iskola jelen helyzetét és födözzók fel előtte minden utó-
gondolat nélkül mindazon hiányokat, melyeket a főiskola 
életében ószrevettek. Mert neki szándéka Pápáról addig 
nem távozni, mig a főiskola benső életéről tiszta, világos 
ismeretet nem szerez, és mig ehez képest a szükséges 
javítások meg nem tétetnek. 

Két nappal a történtek utáu tanácskozásra hivta fel 
a tanári kart a körültekintő s magát tájékozni igyeke-
zett főiskolai gondnok ur. 

A tanácskozmány megnyíltával, midőn a tanári kar 
közreműködését szives szeretettel kérte ki, fölemlité 
főiskolai gondnok ur, hogy gondnoktársa, Pázmándy 
Lajos ur elháríthatlan akadályok miatt nem jelenhetett 
ugyan meg; de vele előlegesen értekezett s nézeteik, 
elveik a főiskola szellemi életére vonatkozólag annyira 
egyezők, hogy távolléte a beható tanácskozmánynak nem 
fog akadályul szolgálni. 

Több óráig tartó higgadt tanácskozás után, mely-
ben a főiskola iránti buzgó szeretete, a tanügy iránti 
mély érdekeltsége, a tanügy körüli nagy jártassága, éles 
látása, szilárd határozottsága világosan kitűnt, kimondotta 
a lelkes főiskolai gondnok ur , miszerint a kornak mel-
előzhetlen kívánalma, hogy a gymnasium nyolc osztályú 
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legyen s egyöntetű egészet képezzen. Megbizatik azért a 
tanári kar, hogy a leendő nyolc osztályú gymnasium 
tantervét s szervezetét jövő február hó elejére elkészítse 
és előleges áttekintés végett neki ezt megküldje. Az ed-
digi merev osztályrendszer, mely áldásban nem volt 
gazdag, gyengittetett az által, hogy, a mennyire most 
lehetett, a szakcsoportositás megtörtént és életbe lépett. 
Intézkedések tótettek, hogy a kellő rend s illő fegyelem 
a főiskolában meglegyen, és hogy a tanórák a kellő 
célszerűséggel osztassanak be ; a főiskola tőszomszéd-
ságában e tanévre 200 frtért helyiség béreltetett s 
szereltetett fel tantermül. Elrendeltetett az is, hogy 
a tanítás nagyobb összhangzása tekintetéből időnkeDt 
tanári értekezletek tartassanak. 

Az a szellem, mely a tanácskozás folyama alatt a 
fóiskolai gondnok úrtól kiindulva a tanári kart egy oly 
lelkesült hatalommá fűzte össze, mely erőt fog feszíteni 
az iskola felvirágzására, reményt nyújt kétség Kívül a de-
rék főiskolai gondnok urnák arra, hogy magas hivatá-
sát ugy foghatja betölteni, a mint azt ós ügysze-
retete óhajtja, s a mint ezt benne az egyházkerület 
nagy közönsége előre föltette. Az eredmény isten kezében 
van. De ügyszeretet, dologhozértés, buzgóság, fáradhatlan 
szorgalom, szilárd határozottság és kitartás ha biztosítják 
a sikert : akkor nincs kétség, hogy a főiskolai gondnok 
ur munkálkodását siker koszorúzza. *) 

F e l l e g i . 

Iskolai értesítők. 
21) A székelyudvarhelyi ref. collegium érte-

sitője. Az erdélyi prot. iskolák is hódolnak lassankint 
ama kívánalomnak, hogy ugy a statistika, mint magának 
a tanügynek érdekében minden iskolának évenkint jelen-
tést kell tennie működése eredményéről. Az udvarhelyi 
collegium az idén tette ezt — tudtunkkal — először, s 
minthogy Udvarhelytt is, valamint csaknem minden er-
délyi iskolában sok sajátságos intézmény és szokás van 
divatban, melyeket egyszerűen nevökről nevezve az er-
délyi viszonyokat közelebbről nem ismerő közönség nem 
igen értene meg : e szokásokat bővebben körül kellett 
irni s ez által az értesitvény, mint első, ugyancsak ter-
jedelmessé vált. Mi is aránylag bővebben fogjuk tehát 
ezt ismertetni, mint a többieket. Az udvarhelyi collegium 
újonnan választott tanárai: Bod Károly rendes-, Hann 
Károly segédtanár és Csulak Lajos rajz- és szépírás-tanitó 
(ez állomás újonnan rendszeresittetett). A tanári kar 5 
rendes-, 1 segédtanár, 2 állandó szaktanító s 8 köztaní-

*) Nagy örömmel vettük és közöljük a tudósítást. Nagyon 
i t t az idő, hogy ne csak jogainkat feszegessük szüntelen, de teen-
dőinkre is gondoljunk. Kutassuk, vizsgáljuk a hiányokat, a javitni 
valókat, hozzunk be ismét egyházi és iskolai életünk körébe ren-
det, pontosságot, lelkiismeretes komolyságot, és rövid idő múlva 
büszkén, s a mostanában oly gyakorta nyilatkozó roszakaratot is 
elnémitólag mutathatunk ismét egyházi é s iskolai intézményeinkre 

Szerk. 

tóból állt. A tanulók száma 321 volt (tavaly 315), ezek 
közül a bölcsészeti tanfolyamban 40 (tavaly 35), a kö-
zéptanodában 156 (tavaly 160), az elemi tanodában 125 
(tavaly 120) ; nemzetiségre nézve magyar 315, német 1, 
román 4, zsidó 1 (mi jogon szerepel a statist. kimuta-
tásban ez az egy szál zsidó fiu mint külön nemzetiség ? 
készek vagyunk ezt egyszerűen tévedésnek és nem bak-
lövésnek ennek ugyancsak nagy volna — róni fel, 
mert hiszen azt már az iskolás gyermek is tudja, hogy 
neki zsidó zsidó collegája nem lehet, hanem igenis lehet 
magyar zsidó, német zsidó vagy más valamely nemzetiségű 
zsidó); vallásra nézve helv. h. 303, r. kath. 9, ág. h. 2, 
unitárius 2, gör. kath. 2, gör. kel. 2, zsidó 1 ; lakhelyre 
nézve székelyudvarhelyi 108, udvarhelyszéki 116, három-
széki 83, fogarasvidéki 10, csikszóki 2 ; évközben kima-
radt 27, év végén tehát volt 294. Érettségi vizsgára 18 
nyilvános tanuló jelentkezett s a vizsgát mindenik ki-
állta. Ifjúsági egyletek: az önképzőkör s az ének- és 
zenekar. Az udvarhelyi igazgatóság elismerést érdemel, 
hogy az önszorgalmi tanulás (privatum studium) intéz-
ményét, mely már-már teljesen megszűnt, ismét föleleve-
nítő s a lefolyt évben, a középtanoda 2-ik osztályától 
fölfelé minden osztályból julalmaztattak tanulók, szám-
szerint 40-en, akik leginkább a görög, latin, német és 
francia nyelvekben önszorgalom utján kisebb-nagyobb 
mérvű előmenetelt tettek. A pályadíjak minőségükre nézve 
szintén igen sajátságosak s a többi iskolákban létező 
pályadijaktól elütök. Igy pl. pályadíj volt kitűzve a leg-
jobb f'uvolásnak, a legjobb hegedűsnek ós vadász kürtös-
nek, a legszebb, irónak, a legjobb szavalónak stb. A rész-
ben állandó, részben csak a lefolyt évre kitűzött pálya-
dijak száma 7 volt. Az ösztöndijak, segélyezések és ju-
talmazások tekintetében az udvarhelyi collég, r i tkí t ja 
párját. Ösztöndíj fejében 52 tanuló közt 1288 frt. osz-
tatott ki, segélyképen 20 közt 417 frt s 1 tanulónak 
24 véka gabona, jutalom fejében 8 tanuló közt 71 frt. 
75 kr. és 13 db. arany, 132 tanulónak 132 darab tan-
eszköz, cipópénz fejében 50 növendék 175 ftot kapott. 
Tandíjmentességben 55 en, lakdijmentessógben 47-en ré-
szesültek ; az elengedett összeg 430 ftra rúgott. Mint 
különös javadalmak szerepeltek még : a szolgatanulóság, 
a legatió és a magántanitóság. A szolgatanulók, kik bi-
zonyos szolgálatok fejében ingyen étkezésben, fűtésben, 
világításban stb. részesültek, 70-en voltak. A szolgata-
nulóság az intézet sajátságos étkezési rendszerén, az u. 
n. „expositió"-n alapszik. A hét napjai szerint ugyanis 
hét ember tart egy asztalt, akik rendesen mind a heten 
egy szobában laknak. Mindeniknek van saját gazdasszonya 
fogadva a városban. Rendre főzetnek ebédre két font 
marhahússal levest. Ebből kinek-kinek jutaléka egy jó-
tányér leves s mintegy ötödfont hus. Egyik szolgatanuló 
ételt hord, a másik mosogat, a harmadik seper, egyéb 
teendőt közösen végeznek. Ez étkezési rendszert, az ér-
tesitő szavai szerint, „százados tapasztalat kitűnőnek mu-
tat ta ." Ami a legatiókat illeti, az intézetből ez idő sze-
rint mintegy 50 egyházközség járat legátust, s ha egy-



egy legatum jövedelmét csak 10 ftra számítjuk is, a 
legatiókból ünnepenkant 500, évenkint 1500 frt. folyik 
be, ami az iskola érettebb növendékei s a gyermekosztályok 
köztanitói közt szokott megoszlani. Végül a magántanitóság 
intézménye szintén a javadalmak közé számitható. A ma-
gántanítók tanítványaikkal egy szobában laknak s ezek-
nek szüleiket helyettesitik, a magántandij 8 f t . , a ma-
gántanítók száma a lefolyt évben 18, a tanítványoké pe-
dig körülbelül 120 volt. Áttérve a taneszközökre, ezek 
a következők : a) az iskolai könyvtár, mely a lefolyt év-
ben igen sok könyvvel gyarapodott a néh. gróf Gyulay 
Lnjos örököseinek szívességéből; a könyvek száma azon-
ban az értesítőben nincs közölve, minthogy a könyvtár^ 
rendezése még nincs befejezve; b) az ifjúsági könyvtár, 
mely — saját számitásunk szerint — 3 2 1 munkából (999 
kötetben) á l l ; c) a természettani, természetrajzi és vegy-
tani gyűjtemények s végül d) a kép-, érem- és régiség-
tár, melyekről azonban elég helytelenül — az érte-
sítőben még csak általános kimutatás sem közöltetik. 
Megjegyzendő különben, hogy a taneszközök legnagyobb 
része forradalom utáni szerzemény, mert 1848-ban az 
intézet épületében heteken át tanyázott oláh tábor a tan-
eszközöket teljesen megsemmisítette. A könyvtárakon ki-
vül a 72-ben alakult tanári kaszinó is járat 9 hírlapot. 
Szó van még az értesítőben az iskolai templomozásról 
is, mely kétféle, u. m. ifjúsági és gyermektemplomo-
zás. Az ifjúság a középtanoda 5-ik osztályától kezdve a 
vasárnapi rendes isteni tiszteleten kivül, minden héten 
egyszer külön iskolai templomozást tart, melyben az is-
tenitisztelet elvégzésében gyakorolja magát. A fiatalabb 
növendékek számára pedig, a 4-ik osztálytól kezdve le-
felé, külön isteni tisztelet tartatik, mely a gyermeki lé-
lekhez alkalmazott imából és prédikátióból á l l ; a gyer-
mekek aztán a gyülekezet templomába járni nem köte-
lesek. Igen helyesen van ez igy s ajánljuk is e rendszert 
mindazon iskolák figyelmébe, melyekben a 8—10 éves 
növendékeket a felnőttek számára tartott predikátiók hall-
gatására kényszeritvén, azok — minthogy ama prediká-
tiókból semmit sem értenek — magától a templomba-
járástól egész életükre megcsömörlenek. Bizonyára nem 
alap nélküli a föltevés, hogy e helytelen rendszer is 
oka részben az intelligentia templombajárástól való ide-
genkedésének. Az 54 sürün nyomott lapra terjedő érte 
sitőben végül közölve van a díjszabályzat, melyet az 
1872|3. iskolai év elején léptetett életbe a collegium elől. 
járósága s egy terjedelmes cáfolat dr. Szombathi Ignác, 
székely udvarhelyi állami főreáltanod. tanárnak a szé-
kelyudvarhelyi ref. collegium ellen közzétett s — mint 
a cáfolatból olvassuk — alaptalan állításaira. 

22) A nagykőrösi ref. tanítóképezde és népis-
kolák tndósitványa. Összeállította Dr. Kiss Áron, igaz-
gató-tanár. A nevezett képezde a dunamelléki ref. egy-
házkerület s a nagykőrösi ref. egyház által a mult évben 6238 
frt. 62 krral dotáltatott. A kiadások közt a tanári 
karnak, mely 4 rendes- és 4 segédtanárból állt, fizetése 
4600 fttal, s a taneszközök és kertgazdaság költségei 

221 fttal szerepelnek. A tanári karban az a változás 
történt, hogy Losoncy László ideiglenes tanár rendessé 
választatott meg. A tanulók száma 69 volt, kik közül, 
vallásra nézve 68 helv. h., 1 zsidó, lakhelyre nézve 28 
nagykőrösi, 41 vidéki, nemzetiségre nézve mind magyar. 
A tanulói élet könnyítésére szolgáltak : a) a lyceuméval 
közös tápintézet, melyben élelmezést nyert 32 növendék, 
ezek közt 18 jótéteményes, 10 félingyenes, 4 ingyenes; 
b) a segélypénztár, melyből az ifjúság gyógyszertári költ-
ségeinek fedezésére fordíttatott 23 frt . 86 kr., ösztön-
díjra 5 f r t . ; c) ösztöndijak, szám szeiint 13. Taneszkö-
zökkel az intézet eléggé el van látva. A könyvtár, mely 
a lefolyt évben 167 kötettel gyarapodott, 708 kötetből 
áll. Tanitói állomásokra kibocsájtatott 29 növendék; 
1870|x. és 1871|a-ben 2 0 - 2 0 , 1872/3-ban 23. Tanitóké-
pességi vizsgára 34-en jelentkeztek s képesittetett 32 ; 
187°|1-ben vizsgát tett 10, 7x|2-ben 9, 72|3-ban 13 tani-
tó. Végül megemlítendő a képezdei igazgatóságnak ama, 
minden képezdénkkel közös, de a ministerium által mind-
eddig nem oivoslott panasza, melynek mindjárt az érte-
sítő bevezetésében kifejezést ád, hogy a védtörvóny hiá-
nyos volta miatt a képezdei növendékek pályájuk aka-
dálytalan befejezésében gátoltatnak. Igy a nagykőrösi ké-
pezdánék 3 növendékét a mult évben segédtanítói állo-
másukról tényleges katonai szolgálatra berendelték, s az 
igazgatóság a legnagyobb utánjárás mellett is csak egy-
nek volt képes kieszközölni, hogy állomásán továbbra 
is megmaradjon. Valóban itt volna már az ideje, hogy 
az efféle visszaéléseknek, melyek a különben sem valami 
kecsegtető tanitói pályától még inkább elriasztják a fia-
talságot, a ministerium egyszer-mindenkorra véget vetne! 
— Ami a nagykőrösi városi ref. népiskolákról szóló je-
lentést illeti, ebből a következő érdekes és a nagykőrö-
sieknek a népnevelés ügye iránti érdeklődését és áldo-
zatkészségét tanúsító adatokat tartjuk kiemelendőnek A 
szám szerint 16 ref. népiskolára költött a város és egy-
ház a lefolyt isk. évben 15,351 fr t . 97 krt, mely összeg 
ben a tanitói fizetések 8850 fttal, tanitói nyugdij 205 
fttal, a tanszerek 189 frt. 70 krral s egy uj isk. épü-
let 3680 fttal szerepelnek. A tanköteles gyermekek száma 
1826 volt, kik közül tényleg oktatásban részesült 1624, 
iskolázatlan maradt 222. Az iparos tanulók vasárnapi 
iskolájában 155 növendék nyert oktatást. Az ismétlő is-
koláztatást a város jövő évben fogja megkezdeni. 

23) A sárospataki ref. főiskola értesítője. Ösz-
szeállitották Bokor József akadémiai-, Zsindely István 
gymnasiumi igazgatók. A nevezett főiskola tanári karában 
többféle változás történt, Zsoldos Benő, Szinyei Endre, 
Kérészi Barnabás és Radácsi György rendes tanárokkü 
választattak. A lefolyt évben mint érdekes és nem csekély 
fontosságú mozzanat megemlitendő a „sárospataki iro-
dalmi kö r inek a tanári kar kebelében történt megalaku-
lása. Célja e körnek az irodalmi erők egyesítése által 
Sárospatakon oly központot létesíteni, mely a tiszánin-
neni egyházkerület közép- és népiskolai tantervének 
megfelelőleg, tekintettel az országos törvényekre is, egy-



előre közép- és népiskolai tankönyveket állítson elő; 
kiterjeszti e mellett figyelmét a tudományos irodalomra 
oly formán, hogy a körülmények kedvező alakulásával 
tudományos müvek kiadását, valamint folyóiratot is szán-
dékszik megindítani. A tanári kar az akadémiában, mely 
theologiai, jogi ós bölcsészeti facultásokból áll, 10 rendes-
és 1 ideiglenes tanárból, a gymnasiumban 12 rendes- ós 
1 helyettes tanárból állt. A gymnasiumban — az érte-
sitvény megjegyzése szerint — ennyi erő egyszeire még 
nem volt alkalmazva. A vallás- és erkölcstan, mely ed-
digelé végzett hittanhallgatók vagy az osztályvezérek által 
adatott elő, minden osztályban egy egyénre (Radácsira) 
bízatott. Pályadijak, mint minden évben, ugy a legköze-
lebbiben is az akadémia minden lacultásában tűzettek ki, 
a theologiaiban 3, a bölcsészetiben 2 ; a jogi szakban 
kitűzött pályakérdés eredménytelen maradt. A taneszkö-
zök rovatának , amely pedig elég tartalmas , nem 
igen vehetjük hasznát; sem a könyvtár , sem a szé-
pészeti muzeum, sem egyéb taneszközök állása nincs e 
rovatban kellőleg feltüntetve. A főiskolai nyomda a lefolyt 
évben 48,595 példány könyvet s ezen kivül számos 
röpiratot és másféle nyomtatványt termelt. Ifjúsági egy-
letek : a főiskolai énekkar, magyar irodalmi önképzőtár-
sulat, Erdólyi-önképzőtársulat, akadémiai ifjúsági olvasó-
egylet, ifjúsági könyvtár (2631 kötet könyvvel), beteg-
segélyző-egylet,jogászsegélyző-egylet, ifjúsági kölcsönpénz-
tár. A tápintézetben 175 tanuló étkezett, kik közül 90 
szállást is kapott. Ösztöndijban 6 akadémiai s 31 gym-
nasiumi, összesen 37 ifjú részesült. A tanulók száma az 
akadémiában 134 volt, kik közül theologus 50, jogász 64, 
bölcsész 20 ; rendes tanuló 98, magántanuló 36, vallásra 
nézve helv. h. 154, ág. h. 1, r. kath. 12, g. kath. 3, 
nemzetiségre nézve mind magyar. A gymnasiumi tanulók 
száma 537, vallásra nézve helv. h. 458. ág. h. 3, r. 
kath. 42, gör. kath. 6, zsidó 28, nemzetiségre nézve mind 
magyar ; tankönyvet ingyen kapott 39, év közben kima-
radt 65, év végén volt 472. 

24) A szatmárnémeti ref. gymnasium érte-
sítője. Szerkesztette Nagy Áron, e. é. igazgató. A szat-
márnémeti gymnas'.umnak ez a negyedik évi értesítője. 
Az emiitett gymnasiumban tanárokul újonnan megválasz-
tattak Gergely Károly és Szathmáry Sámuel. A tanári 
kar ügybuzgalmáról tesz tanúságot, hogy indítványba 
hozta egy füvészkert és faiskola létesítését, s az értesítő 
szerint remélhető, miszerint ez eszme már a jövő évben 
meg is valósul. A tanári kar 6 rendes-, és 4 rendkivüli 
tanárból állt. Az év elején beirt tanulók száma 186 volt, 
kik közül 6 magántanuló, vallás szerint 129 ref., 2 ev., 
9 r. katb., 15 g. kath., 31 zsidó, anyanyelv szerint 179 
magyar, 3 német, 4 román, lakhely szerint 67 helybeli, 
119 vidéki; tandíjmentes volt 24 tanuló ; az év végén 
maradt 169 tanuló. Ifjúsági egylet : a Kölcsey-önképző-
kör. A taneszközökről szóló kimutatás igen pontos és 
részletes. A könyvtár, mely 123 kötettel gyarapodott, 
5590 kötetből áll. Az értesítőben végül közöltetnek a 
szatmárnémeti h. h. gymnasiumi Uuárok közelebb alakult 

nyugdíj- és gyámintézetének alapszabályai s az iskolai 
törvényeknek a fölvételre és a tandijakra vonatkozó ré-
szei. Az értesítőhöz mellékelve vettünk egy adakozási fel-
hívást a tanári nyugdíjintézetre. Az adományok Farkas 
Antalhoz Szatmárra küldendők. 

A néptanitók érdekében. 

Mióta az általános hadkötelezettség eszméje törvé-
nyileg életbe lépett, a tanító-testület ifjabb nemzedéke 
mint besorozott hadköteles nem egyszer hivatott el a ta-
noda mellől, részint közszemle részint hadgyakorlatok 
alkalmával. 

Ez eset adta elő magát legközelebb nálunk is. 
A tanitó aug. 27*én 5 heti hadgyakorlatra behivatott. 

Meglehet, hogy lesznek, kik e dolgot egészen ter-
mészetesnek találják, az általános hadkötelezettség ered-
ményekint egész nyugodtan veszik s helyen találják. 
Pedig nem oly természetes, mint a dolog ellenkezője volna, 
hogy a tényleges szolgálat alól a tanitó egyszer-minden-
korra felmentessék. 

Mert a tanítónak, mint a nemzet szerény napszá-
mosának, nem az a hivatala, fegyver alatt szolgálni a 
hazát. 

A z ő m ü v e a b ó k e m ü v e . Igaz, a fegyver-
gyakorlatok alatt is sajátít el oly ismereteket, melyeket 
a népnevelés terén haszonnal értékesíthet, ha a nép fiait 
a hadászat elemeiben oktatja. De ennek elsajátitására, 
szerintem nem az a legalkalmasabb idő, midőn tettleg 
tanítóskodik, hanem midőn még maga is tanuló, tehát a 
képezdei évek alatt. Akkor igenis lehet gyakorolni őt a 
hadviselés elemeiben, melyek különben is a testgyakor-
lattal összefüggnek. De mikor már tanitó, r e n d e s és 
c s a l á d o s , ne kivántassék el családi tűzhelyétől, s a 
tanoda mellől, hogy holmi katonásdit játszék ő is. 

Kérdem: nyer-e ezáltal a harcképes sereg ? A 
nélkül az egynéhány száz tanitó nélkül, végezheti dol-
gát minden fennakadás nélkül. De igenis veszt, sokat veszt 
általa a t a n ü g y . 

Mert először a különben is silány fizetéssel járó 
tanitói hivatalra még kevesebb ifjú adja magát. Pedig 
oda jutottunk, hogy a tanítókban naponta érezhetőbb 
lesz a hiány, nem kapnak a községek alkalmas tanitót. 
Tehát annak volna helye, hogy az állam kedvezmények 
árán is iparkodjék e hivatalra alkalmas egyéneket meg-
nyerni. De az, hogy a katonásdiba ők is bevonatnak, nem 
kedvezmény, épen nem ösztön arra, hogy valaki a szánandó 
tanitói pályára adja magát, pláne örömmel. 

Továbbá veszt a tanügy már annálfogva is, hogy 
a kik mint hadköteles tanítók 5 hétre gyakorlatra behi-
vatnak, különösen oly időben, mikor nagyobbrészt ter-
mesztményből álló évi jövedelmöket kellene beszedni : kér-
dem, micsoda kedvvel térnek vissza a tanodához ? Gyer-
mekeink, s igy közvetve a haza iszsza annak keserű levét. 
Mert csak nem gondolja senki, hogy a tanitó, ki csak 



most tért vissza a hadgyakorlatokról, az iskolaév 
pedig nyomban megnyílik, első gondjává tegye az isko-
lát, mikor 5 hétig agy is csekélyre rugó fizetését elha-
nyagolni volt kénytelen ? Mit tesz tehát az ilyen 
tanitó ? 

A mit 5 hét alatt a szünidőben könnyen elvégezhetett 
volna különben, arra most utólag teszi kezét, az iskola 
megnyilta után. Mint költőnk mondja : szánt, mert kü-
lönben jövőre nincsen kenyere ; megint ezért nem ta-
níthat tehát kedvvel; az iskola pedig addig szünetel, 
veszteségünkre. / 

Szomorú helyzet bizony az ilyen. Szerintem a tör-
vény ereje, tekintélye nem veszt, igazságtalanságot sem 
követne el a kormány, illetőleg az országgyűlés a nemzet 
többi fiaival szemben, annyival kevésbé, mert „nulla 
regula sine exceptione", ha a tanítókra nézve kivételt tesz 
az általános hadkötelezettségre vonatkozó törvény pontjai 
közt. Mert ugy látom, csak ez segíthet a bajon. Mi ugyan-
is mindent elkövettünk, hogy behívott tanítónkat, kiuek 
különben is mint tanítónak a kántorság is kötelezettségei 
közé tartozik, a kényszerhelyzet alul kivegyük. Folya-
modtunk. De mind híjába? Mi volna azért a teendő — 
Meit az országgyűlés nyomós adatok beszerzése nélkül 
módosítást nem eszközölhet megalkotott törvényein. 

A helyes eljárást abban találom, ha az egyes tanitó-
körök, egyletek, külön-külön, vagy együttesen m e m o -
r a n d u m o t dolgoznak ki, s vele megkeresik a kor-
mányt, illetőleg az országgyűlést, hogy a törvény e téren 
tegyen kivételt a tanítókra nézve. 

Reményem van, hogy az óhajtandó siker nem ma-
rad el. Q u o d d e u s b e n e v e r t a t ! 

B o g n á r E n d r e , 
lelkész. 

Néhány szó női nevelésügyünk érdekében. 
Kétségbe vonhatlan tény, hogy az első vallásos 

nevelést a családi élet körében nyerjük. Ezen első neve-
lés igen nagy befolyással van egész életünkre, és ha itt 
nem plántáltatik be még minden jóra fogékony szivünkbe 
a vallásos hit s tiszta ártatlan erkölcsiség, a későbbi 
időben a sors csapásai, az élet zivatarai között vajmi ne-
hezen lesz az eszközölhető. Mindenki előtt ismeretes do-
log, miszerint az apákat a megélhetés gondjai, az élet 
mindennapi szükségei s egyéb fontos teendők igen sok-
szor távoltartják a szeretett családi körtől, s a legjobb 
akarat mellett sem felelhetnek meg hiven azon köteles-
ségnek, mely rájok a gyermekek vezetése s vallásos ne-
veltetése körül vár. De ha az atya távol van vagy teen-
dői miatt nem felelhet meg családatyai kötelességének : 
ott van az édes anya, ki mint Szemere Bertalan helyesen 
s találóan mondja , „mintegy megszűnik magának lenni 
s csak gyermekeinek él ; csak érettök gondolkodik, irán-
tok érez ; a jövendőben csak az ő jővőjők érdekli; midőn 
estve lefekszik, szemei ébren maradnak, mint csillag, 
mely őrt áll s virraszt a gondviselés által alájegyzett ház 
felett; midőn reggel ágyából felkél, mint felhő kél ki, 

hogy termékeny esőjével áldást áraszszon a vidékre." Ily 
fontos szerepök levén már az anyákuak a családi élet 
körében, teljességgel nem közönyös dolog az, hogy ők 
magok mily nevelésben részesülnek ; birják-e azon isme-
reteket, kellékeket, melyekkel áldásosán nevelhetik a ráiok 
bizott drága kincseket ? Igen sok jeles embert mutathat 
fel prot egyházunk, a ki vallásos neveltetését, későbbi 
hírnevét s egyházunk iránt szerzett érdemeit egyedül 
édesanyjának köszönheti, ki már gyermekkorában becse-
pegteté szivébe a vallásos érzelmeket, tiszta erkölcsiséget 
s az istenben való rendületlen hitet. 

A kath. clérus igen jól tudja azt, mily fontos sze-
repet játszanak az édesanyák a családi életben; ezért 
gondoskodik arról, hogy oly anyákat nevelhessen, kik 
egyházuknak érdekeit előmozdítsák. E célból tetemes ál-
dozatokkai majd minden népesebb városban állított nőne-
veldéket, melyekben— papok fenhatósága alatt— apácák 
vezetik a gyermekek nevelését s tanítását. Hogy minő már 
ezen nevelés, azt — ugy vélem — nem szükség bőveb-
ben fejtegetnem; a papok fenhatósága aiatt állván, min-
denki tudja, hogy főtörekvésök ad m a j o r e m D e i 
g l ó r i á m vakbuzgó, engedelmes, s a ceremóniákat kész-
séggel teljesítő leendő anyákat nevelni, s sziveikbe az 
alakoskodást, képmutatást jó eleve beoltani. És a clórus-
nak saját szempontjából igaza van ; mert tudja, hogy a 
nők, mint a családi élet rendezésének vezetésének fő fac-
torai, az egyháznak a legerősebb támaszai lehetnek. 
Mint mindenütt, ugy itt is sokat adnak a látszatra, s fő 
céljuk az, hogy. a közvéleményt részökre hódítsák s a 
nevelés fáklyavivőinek láttassanak; és hogy számításuk 
nem épen helytelen, kitűnik abból, miszerint minden ily 
apáca-növelde kellő számú növendékeket számlál. 

Lássuk már most, mit teszünk e téren mi protes-
tánsok ? Fájdalom ! keveset, vagy legalább semmi esetre 
sem annyit, mint tennnük kellene, s a mennyit tennénk, 
ha módunkban állana. „A tudomány hatalom" ; de ez egy 
másik nagy hatalmassággal szerezhető meg, mely mai 
napság a világot mozgatja, mely sok dolognak éltető lelke; 
ez a pénz, — ezzel pedig nem birunk, mert a Pázmán, 
Szelepcsényi, Bársony és Lobkowic-féle cselszövények 
elvették tetemes anyagi javainkat, s mi most egyedül 
ügy buzgalmunkra, áldozatkészségünkre vagyunk hagyatva. 
Egész Magyarországon alig van néhány nőnevelőintézetünk 
s a mennyiben ezek is többnyire a bevételből kénytelenek 
magukat fenntartani, mellékjövedelmekkel, kellő alappal 
pedig nem rendelkeznek : nem igen képesek az igényeknek 
minden tekintetben megfelelni a legjobb akarat mellett sem. 
Mert vegyük fel p., hogy a tiszáninneni egyh. kerület-
ben mindössze egy ref. nőnevelőintézetünk van Miskolcon. 
A közeli helyekről a tehetségesebb szülék ott neveltet-
hetik ugyan gyermekeiket; de a további helyekről, Torna, 
Abauj, Felső-Zemplén vagy Ungból, kivált szegényebb sorsú 
papjaink, tanítóink s világi embereink nagy erőfeszítés 
mellett sem tehetik ezt; mert a neveltetés egész évi jöve-
delműket könnyen felemészthetné, s családjukat nem 
lennének képesek fenntartani. Igy állván a dolgok, kényte-



lenek leányaikat egyes zugneveidékben oly nevelőnők veze-
tésére bizni, kik magok sem birnak kellő szakismeretekkel 
növendékeiket s igy szellemileg is eltörpítik; ha pedig ezt 
tenni nem akarják, beadják leányaikat katholikus n^ne-
veldékbe, hol a leendő családanyák, egyházunk leendő 
támaszai, kiknek a családi vallásos nevelésnél oly fontos 
feladatuk van, apácák vezetése alatt neveltetnek. Akár-
hány világi prot. embert, papot és tanitót ismerek, ki 
gyermekét apácák vezetése alatt álló neveidébe adja, hol 
aztán megtanul zongorázni, valami keveset franciául, 
németül stb. beszélni, de magyarul annál kevésbé, a meny-
nyiben az ily helyeken szigorúan tiltatik a magyar szó, a 
magyar nyelvtant pedig nem tartják szükséges dolognak a 
tankönyvek sorába is felvenni ; innen van aztán, hogy 
midőn ezen neveidéből kijön a leány, hasonlit a szép 
virághoz, mely belsejében gyilkoló mérget r e j t ; mert 
mindent megtanul ott, mi nem lényeges, csak épen azt 
nem, mi az életben nélkülözhetlen, t. i. nyiltszivüséget, 

vallásos, tiszta hitet s alapos tudományosságát. Ily ne-
velési rendszer mellett alig várhatjuk azt, hogy Lorántfi 
Zsuzsannáink, P. Horváth Máriáink, jeles, vallásos, áldo-
zatkész s kötelességüket érző családanyáink legyenek. 

Ily helyzetben vagyunk szegény anyagi körülmé-
nyeink miatt. Nagyon kívánatos azért, hogy ezekről ko-
molyan gondolkozzunk, s egyházkerületeink is beható 
tanácskozás alá vennék nevelésünk ügyét, mig nem késő, 
s együttesen találnának ki valami eszközt arra nézve, 
hogy nőneveldéink számát miként lehetne a kívánalmak-
hoz képest szaporítani, és berendezni akként hogy ott 
mérsékelt dij mellett is eszközölhető lenne a neveltetés. 
Különös gond fordíttatnék erre minél előbb ott, hol a baj 
veszélyes, nevezetesen az oly véghelyeken, hol a ruthenis-
mus, ultramontanismus s más veszélyes elemek túlszár-
nyalással s elnyeléssel fenyegetnek; mert máskülönben 
majd felnevelik leányainkat az apácák, de nem lesz benne 
köszönet. ' F ü r j é s z I s t v á n . 

A sémi népek civilisatiója es monotheismusa. 
(Vége.) 

Ámde Renannak ez a nézete nagy kifogások alá 
esik. Néhány sémi ágnak nagymértékű a paganismusa. 
A sidoniak, tyrusiak, carthagoiak, palmyraiak, az arabok 
egy lábig pogányok voltak, s nálok az i s t e n n ő szó 
nem is barbár. Renan reflektál előre is erre az ellenve-
tésre, s a phoeniciekről kimondja, hogy nálok a paganis-
mus a költözködés es az idegen befolyás eredménye; 
Arabia vallásának alapja pedig a legfőbb Allah kultusa 
volt. Ámde kérdés, hol van egyeden történelmi nyoma, 
hogy a tyrusiak valaha egyistenhívők voltak ? A nyelv 
kétségkívül legigazibb tükre egy faj t isztaságának: hol 
van hát a phoenici nyelvben az az elem, ami az idegen 
nyelvek behatását, az általok okozott vegyülóst jelezné 
eszmében, hitben. Az arabokra mondott felelet szintén 
nem oszlatja el kételyünket. Elfogadjuk, hogy Allah fo-
galma a legmagasabb, hogy alapfogalom, de abból még 
nem következik, hogy az arabok monotheisták vol tak; 
ép mint nincs jogunk állítani, hogy a görögök egyisten-
hívők voltak, mert a fenséges Z e u s r ő 1, az istenek és 
emberek atyjáról fogalmuk volt; vagy hogy a latinokat, 
a miért J u p i t e r o p t i m u s m a x i m u s b a n hittek, 
a polytheista népek közé ne számítsuk. Renannak kü-
lönben azon igen tiszta gondolatján, hogy „a puszta 
egyistenhivő", sötét folt van. Ha a sémieknek a puszta-
ság jelentette ki az egy isten eszméjét, akkor az kül-
befolyásból e r e d ; de aztán az is áll, hogy Ázsia fensikján 
polytheisták voltak s vándorlás közben, a pusztán lettek 
monotheistákká. Ily felfogással, az eredeti polytheismus 

még Renan szempontjából sem történeti szükségképiség. 
Nyomozzuk bármennyire egy primitív törzsnek Ázsia 
vagy Afrika bármely kietlen pusztájának egyhangúsága 
által kijelentett fogalmait, soha-soha sem fogunk azokra 
az átalános és fenkölt eszmékre akadni, melyek a hébe-
rek hitének alapját teszik. Azok az alapelvek jóval fölül-
múlják az egyszerű és kezdetleges fogalmakat. A teremtő, 
— vagy az egységes universumot alkotó isten, a jó, és 
rosz tudása az Éden közepébe ültetett fában ábrázolva; 
végül a bűn származása abban a világban, honnan a kor-
mányzó azt kiküszöbölte vol t : mindezek nagyon kifejlett 
metafizikai eszmék, melyek közt a láncolat könnyen fel-
ismerhető. Ezekben semmi primitív elem nincsen, ellen-
ben mély és elvont fogalmakkal, a dolgok összegéről és 
az emberi sorsról való elmélkedések eredményével van 
dolgunk. Ezek egy világba lépő, u j vallásnak a jellem-
vonásai. 

Renan nézetével ellenkezően, a polytheismus ter-
mészetes előzménye az egyistenhivésnek, s mint olyan, 
a társadalmak és azok hitének történelmi fejlődéséből 
keletkezett. Igaz, hogy a régesrégi időknek sok nyoma 
elmosódott, sok okmánya elpusztult, amik az eszmék ma-
gyarázását megkönnyitenék ; de nem legyőzhetlenek ezek 
az akadályok akkor, midőn a társadalmi fejlődés tör-
vényeiből többet ismerünk, midőn a kevésbé ismert kor-
szakokra a filiatió és gradatio törvényét alkalmazzuk, 
midőn az évkönyvek a legtávolabb eső időkben rokon 
vallásos változásokat mutatnak. Az árja törzsnél nagyon 
régen volt egy fontos szerepű vallásos forradalom. Ennek 
a nagy mozgalomnak a feje, és az u j hitnek a törvény-
hozója Zoroaster volt, ki zend nyelven egy azóta rég 
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letűnt, a sanscrittal közel rokoa nyelven irt, mely már 
akkor megvénhedett volt, midőn Xerxes és Dárius győze-
delmeiket műemlékekre Íratták. Zoroaster vallása, minden 
szabatos és tiszta moráltól függetlenül, a világban levő 
jó ós rosznak két ellenkező alapelvből való kimagyará-
zására törekszik. Ki nem látja ebben a gondolat meta-
fizikai működése eredményét ? 

Egy másik árja népnél, a ker. időszámítás előtt 
mintegy ötszázaddal történt meg a vallásos megújhodás. 
Az indusok ősi polytheismusa sokáig vezére volt ezen 
törzs haladásának ; de bekövetkezett az az idő, midőn a 
Brahmanismus többé nem felelt meg a hindu lelkiismerete 
követelményeinek. Buddha lép fel, mint az uj eszme-
áramlat reformátora s az ő egyéni törekvés és az erény 
jutalma végcéljává a nagy mindenben való elmerülóst 
teszi; a lét körében mozgó egyénekre örökös lélek vándor-
lási mozzanatok várnak. Ezt a végzetes fokozatot meg-
törik a szentség és a valódi bűnbánat, s belemeritik az 
egyediséget a magához hívogató végtelen állományba. A 
Buddhismus kovásza azon többé-kevésbé ellenmondó 
metafizikai anyagoknak, melyek Indiában a vallás árnyé-
kában felhalmozódtak. Azonban fölületesség lenne a vé-
lemények és erkölcsök eme nagy reformját csupán a filo-
zófiai vizsgálódások eredményének tartani: az ész oroszlán-
része mellett, azokban a szívnek, az érzelemnek és moral-
nak is nagy része van valóban; ha a tényezők szerepe 
megfordított volt vala, lehetetlen lett volna azoknak 
a mozgalmaknak magát az egész társadalmat is uj életre 
serkenteni. 

Az okozatok hasonlósága hasonló okokra enged kö-
vetkeztetnünk. Buddha, Zoroaster, Mózes sokat felölelő 
gondolkodásának és lángelméjének köszönhető az a fény, 
u.ely annyi századot beragyogott, s oly sok népet meg-
termékenyített. A Nilus, az Eufrates, a Tigris, a Ganges 
partjain megszilárdult társadalmakban, ha az iparágak 
nagy haladást tettek, ha a művészeteket gondosan mi-
velték, ha az emberek írtak olvastak: hogy maradhatott 
volna egyedül a gondolat renyhén és tétlenül, kivált ha 
kiváló ismeretkörü papság képviselte a szellemi hatal-
mat ? A tudós bizalommal kutathatja az emiitettük rég mult 
idők romjait, bizonyosan eddig ismeretlen útjaira fog 
bukkanni annak a szellemi munkának, mely a társadal-
makat mozgatta és megújította. 

Renan szellemdus föltevése szerint Oceania, Dél-
Afrika, Észak-Ázsia lehetett az ősfészke a civilisatió 
előőseinek, azoknak az alsóbb rendű törzseknek, melyek 
egyátalán nem bírtak szervülni, annál kevésbé a haladás 
útjára lépni. Ezek után az első civilisált törzsek tűnnek 
föl, a khinaiak, a kushiták (Babylon és Niniveh alapitói) 
és a, hamiták (az egyptomiak). Ezt a civilisatiót jellemzi 
a materialismus, a csekély fejlettségű vallásos és költői 
műösztön; a kéziparra és a mathem. tudományokra való 
nagy hajlam ; a kalmárságra, a jólétre és a kényelemre 
irányult positiv szellem. Ezek közül egyedül a khinai 
civilisatió maradott fenn máig, a többit elnyomták a 
sémiek ós árják, a civilisatió harmadik fokának képvi-

selői. Az árják ismét fölülmúlják a sémieket politikai és 
katonai észjárásban, később a speculativ szellem-irány-
ban, ellenben a sémieknél megmaradt a vallásos fenső-
sóg, ami elvégre majd minden árja népet meghódított a 
monotheismus eszméjének. A mint a sémi törzs ennek 
a hivatásnak megfelelt, átengedi azonnal a vezérszerepet 
az árjáknak, hadd legyenek ezentúl ők az emberi nem 
vezérei, a világnak a világossága. 

A civilisatió ősi menetének nyomonkisérése fö-
lötte nehéz, s rendkívül éleslátás kell arra, hogy az 
eredetit a mellékesről, a későbbit az előbbitől, az egyfa-
jut a kültónyezők behatásától elválaszszuk. Még azon egy 
törzs kebelében is feltűnő módosításokat eszközölnek a 
hely ós a körülmények. A sémita Judaeában monotheista 
és földmives, Tyrusban polytheista, kereskedő és hajós, 
Carthagóban kalmár és hóditó, Arabiában pásztor, s van 
idő, midőn a zsidó pusztán az üzlet embere. Nincs kü-
lönben a dolog az árja törzszsel. Indiában fényes kezdet 
után megállapodik, a polytheismushoz és kastrendszerhez 
tapad, s ép ugy nem bir mozogni ós haladni, mint a 
khinai. Persiában szintén nem tud magasra vergődni. 
Nyugaton még roszabbul áll ügyök : a kelták, a germá-
nok és szlávok évszázadok hosszú során miveletlenek marad-
tak, s nem saját erejők, hanem egy magasabb civilisatió 
emeltyűje által bontakoznak ki ebből a lesülyedtsógből. 
Bizonyára ha a németek, franciák és angolok mai vo-
násaiból az eredeti árja szálakat ki akarnók választani, 
éles bonckós kellene a görög, római és a keleti miveltsóg-
ből származó elemek elválasztására. Ezek mellett teljes-
séggel nem megvetendő a hámita (egyptomi) civilisatió. 
Ha az a törzs feltalálta az arithmetika, a geometria és a 
csillagászat elemeit, az mindenesetre fölfedező tehetségé-
nek erólyére mutat. Ha óriási épületeket, templomokat 
palotákat, pyramisokat és gúlákat emel: eme nagy-
szerű épületeken kétségkívül megvan a kezdetleges művé-
szet nyoma, de rajta van a nagyság, a szépség és a hatás 
bélyege is. S ha Osirise, Isise mellé még egy sereg is-
tent teremtett, fpjletlen vallásos műösztönnel vádoljuk-e, 
ha meggondoljuk, hogy polytheismusok alapvonása ugyan-
az, ami a tyrusi sémiek és az árja hellének polytheismusáé. 
A leglényegesebb eltérő vonás tehát a két fél közt eddi-
gelé a n y e l v b e n van. 

A fentebbiekből önkényt következik, hogy a hami-
ták, sémiek és árják közel állanak egymáshoz, hogy 
amint az emberiség kebelén az egyes törzsek, s ezek 
körében ismét az egyes népek feltűntek, szintúgy állanak 
elé az egyes népek kebeléből a lángelmék, melyek egész 
tömegekbe széthintik a fejlődés magvait. Igy alakul anyagi, 
erkölcsi és szellemi szerzeményeink kincses háza. Továbbá 
a nagyobb képességű törzsek csakúgy fejlődtek, mint a 
csekélyebb tehetségűek; a különbség csak az, hogy ama-
zok hamarább eljutottak a haladás magaslatára, ahova 
emezek csak kölcsönvett erőkkel tudták magukat felküz-
deni. Az egész törzs tehát szintúgy halad, mint az egyed; 
s ha legelső rendű lángésznek át kell menni az értelmi 
gagyogás korán; a felsőbb törzseknek ép ugy át kellett 
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esni a csecsemő éveken, mint az alsóbb tehetségüeknek, 
azzal a különbséggel, hogy amazoknál a fogzás, az ifjú-
ság és tevékeny érettség kora hamar beállott. 

Renan azonban máskép vélekedik, s azt tartja, 
hogy az árják és sémiek eredeti nemességet és tisztasá-
got hoztak magukkal a világra, amit az idegen népek-
kel való érintkezés közben veszítettek el. Azt mond-
ják, hogy az árja és sémi törzsnek egy ága sem volt vad 
állapotban, mert a végtelen haladás csiráit magukkal 
hozták; másfelől a banditáknak, kiket az alsóbb rendűek 
közé helyez, a mathemetikára ós astronomiára több tehet -
séget tulajdonit, mint az árjáknak ós sómieknek, amely 
tételben az is kimondatik, hogy a tudományos fejlettség 
régibb, de alsóbb rendű is, mint az egyéb. Ámde Renan 
ezen nézeteit megingatja egy ma már átalános érvényű 
elv, a kifejlés (evolutio) törvénye. Az élet és a történe-
lem tág birodalmában nem csakhogy semmi sem lesz, 
ammek kezdete nincs, hanem minden felsőbb rendű fel-
teszi az alsóbbrendüt. A szerves lények világában egy 
nagyszerű fokozatot látunk a növényektől az emberig ; az 
állatok föltételezik a növényeket, és a geologiai időszá-
mításban a legbonyolultabb szervületek legkésőbb állottak 
elő. Minden faj egyede csirából származik, és rendre 
kapja meg szerveit és képességeit. Az állati életben szin-
tén megtaláljuk a kifejlés változhatatlan rendjét: a leg-
fényesebb (emberi) tehetségek legkésőbb állanak elé; s 
bogy előállhassanak, az alsóbb rendű szükségeket és vá-
gyakat kielégítő tehetségeknek készen kellett lenni. Az 
egyes ugy mint maga a faj, bonctani, erélyi- és szer-
kezetmüködési régisége szerint játszik szerepet. 

Ez a törvény az, melyet Renan nem vett számí-
tásba, mert ha vad állapot alatt azt értjük, midőn az 
ember anyagi és szellemi tőke hiányában kizáróan fizikai 
szükségeire gondol, nincs törzs, mely ezen az állapoton 
át nem ment, s tebetékeinek a fejlődése lépésről lépésre 
ne haladott volna. A mathematikai és astronomiai müvek, 
a helyett, hogy kezdetlegesek voltak volna, a tudományos 
vizsgálódásnak oly nyilatkozata, melyet hosszú kifejlés 
előzött meg. Végül a faj nemessége és tisztasága, psychi-
kus szempontból a képesség nagyobb fokánál egyebet 
nem jelenthetvén, teljességgel nincs bebizonyítva, hogy a 
különböző érülközések még a kiváltságolt családoknak is 
hasznára ne váltak volna. 

Renan müvének, anthropologiai és históriai áta-
lános becsén kivül még két érdeme van. Egyik az, hogy 
a történelemből kihagyta az a-priori fllozofiát és az abso-
lut esizmóket. A fiiozofia subjectiv vagy metafizikai irá-
nyát az objectiv vagy kísérleti (tapasztalati) irány váltotta 
fel, mely midőn az egyes tudományok bölcsészeti elveit 
magába kebelezi, a positiv fllozofiát alkotja. Ha a ta-
pasztalati alapon kielmélt törvények a gondolat ós a tett 
világát összekötni, áthidalni segítenek, a fiiozofia nem 
egynehány kiválasztott ©gyén kedvtöltése vagy kíváncsi-
sága végett foglalkozik a legmagasb kérdésekkel : hanem 
a komoly munkának, nagyküzdelmeknek, mélyreható for-
radalmak nagy tanítója, szóval az emberi tökély nagy 

mestere lesz. Nincs semmi, ami elvehetne akár a filozó-
fiától, akár a természettudományoktól ezt az éltető és 
megszentelő társadalmi jellemet. Kiszáradna a gyökerök, 
ha legutolsó porcikáig nem az emberiség kítafa érdekeit 
szolgálnák Elveik behatolnak az életbe, a tudományba : 
harcra kerekednek a theologiai ós politikai fogalmakkal, 
s azokat bírálják és igazolják. A történelem eléggé bizo-
nyítja, hogy a hol a fiiozofia ós a természettudományok 
elő nem haladnak, a dolgok egy helyben és mozdulatla-
nul maradnak; ahol pedjg emelkednek, minden mozog 
ós velők emelkedik. A velők összeférni nem tudó hatal-
mak meg is kisérlették sokszor pályájok elé gátakat vetni ; 
de az emberi nem szerencséjére a megszorító rendsza-
bályok mindig gyengébbek voltak, mint a szóban levő 
tudományok expansiv ereje, s köztük és a társadalom 
közt való kölcsönhatás szüntelenül szükségesebbé és lát-
hatóbbá vált. 

Másik nagy érdeme e műnek a ragyogó stíl, az a 
cicerói l u m e n d i c e n d i , mely egy könyvre az ami tá-
jékra a napfény. A stil közvetítő a tudományosság elvont 
vizsgálódásai és azon tömeg közt, mely m i n d e n n e l 
t i s z t á b a a k a r j ő n i . Valóban ha létezik az elvont 
gondolatnak magas ós magasztos köre, az egyátalán nem 
lehet az értelmi ascetismus menhelye. A magaslatra fel-
vivő ut hosszában sorakoznak a különböző szellemek ; az 
ő közvetitésökre száll alá az eszmék és az alant fekvő 
tértermékenyitő fölfedezések nagy folyama. Nagy téve-
dés volna azonban azt hinni, hogy azok csak adnak anél-
kül, hogy vennének; távol legyen! a termékenyítő ele-
meket az alapul szolgáló térnek köszönhetik. A tudomány, 
a bölcsészet és az értelmiség az egész világ közős örök-
sége és mindenki komoly munkájának az eredménye. Oly 
körforgás ez, mely meg nem áll, s melyet szabályos já-
tékával az emberiség szive tart fenn. Ez adja a nagy 
szellemnek az erélyt ős biztonságot, ez távolítja el a ma-
gát egyedülállónak tartó gondolattal járó kételyt. 

Az egyedi élet célja, mihelyt öntudatra emelkedik, 
a közös életnek bővitése és szépítése. A letűnt nemzedé-
kek ösztönszerűen vállalkoztak erre a nagy tisztre; a jövő 
emberöltőknek önelhatározással ós tiszta tudattal kell a 
társadalmi kötelesség keresztjót vállukra venni. Ez az a 
kötelék, a mely erőset ós gyöngét, kiváló és közönséges 
szelleműt, az emberi nem savát és alakját egybefűzi ós 
egészséges solidaritás által az illuzórius elszigeteltség 
csalóka kedvteléseit messze űzi. 

P e l m é r y La jo s . 

B E L F Ö L D . 

Miért nem folytatom ? 
vagyis: egy kis tanulmány, csupán az életből. 

Ezelőtt tiz évvel egy kis polémiám volt az akkor 
még fennállott helytartótanács előtt. N. plébános és püs-
pöke által bizonyos vegyes vallású jegyesek egybeadása 



miatt, mint vakmerő törvény-és jogsértő incrimináltattam. 
A kemény vádra egy kimerítő nyilatkozatot terjesztettem 
föl, melyet aztán a helytartótanács egyszerű „tudomás-
vétel" kifejezése mellett, minden megjegyzés nélkül vissza-
küldött. Azonban a plébános és püspöke nem nyugodtak 
meg. A szenvedett repulsa miatti boszuból-e, vagy az 
igazság őszinte kereséséből, — nem tudom, — a már 
befejezett ügyet újra felbolyga'ták a helytartótanács előtt. 
Benyújtott vádiratukban még keményebben keltek.ki elle-
nem. Elmondták a maguk módja szerint, hogy én félre-
vezettem, elámítottam a helytartótanácsot; ujabb vizsgá-
latot kértek az ügyben, s követelték, hogy az általam 
egybeadott házasság, mint szerintök polgárilag törvényte-
len s egyházilag érvénytelen, hatályon kivül helyeztessék, 
én pedig, mint törvénytelen egybeadó, legalább is szigo-
rúan dorgáltassam meg. — Ekkor ujabb nyilatkozatra 
szólittatván, nem tettem egyebet, mint teljesen figyelmen 
kivül hagyva az ügy lényegéhez nem tartozó invectivákat, 
s kerülve a meddő feleseléssé válhatandott replikázást, 
csupán előbbi nyilatkozatomat terjesztettem fel, mint oly 
iratot, melyben mindjárt egy füst alatt mindazt kifejtve 
és indokolva előadtam, a mi a tárgy érdemére részemről 
elmondandó vala. És a helytartótanács, a vádlóim által 
támasztott rettenetes porfelleg mellett is, anélkül, hogy 
akár az egybeadott házasfeleknek, akár nekem, egybeadó 
lelkésznek, legkisebb hajszálunkat érintette volna, csupán 
első izbeni nyilatkozatom ujabb átolvasására, a további 
perpatvarnak véget vetett, ezen szavakkal: „Jelen ujabb 
vizsgálat alapján, a fennforgó ügy befejezettnek tekintetik." 
A plébános és püspöke azután a kivívott eredmény dicső-
ségét miként osztották meg egymás között ? — nem 
tudom. 

Ezen kis história ötlött eszembe, a mint Mitrovics 
nak e lapok f. évi öt (35 --39.) számán át ellenem folyta-
tott „Régi dolgait" átolvasám. 

Folytassam-e én is ? e kérdés merült fel előttem. 
Nem kelle sokáig gondolkoznom; azonnal készen lettem 
a határozott felelettel: m i é r t f o l y t a t n á m ? ! 

Ha pennaforgató emberek, a kiknek egy kis könyv-
tár is áll rendelkezésökre, valamely tárgyban egymással 
összetűznek, feltéve, hogy hajlandók még egymás szemé-
lyével is, legalább hegedüszóban, foglalkozni s csakhogy 
legyőzöttekül ne tekintessenek, olykor-olykor a sophistica 
csűrő-csavaró methodusához is folyamodni, — képesek 
polémiájukkal az objectiv igazságot akár egy éven át 
ide-oda ráncigálni s egész hosszú laphasábokat hónapokon 
keresztül ezen zárszó mellett : „Folytatása következik", 
betölteni, a nélkül, hogy kifogynának a szóbóls s positió-
juknak védelmére, vagy legalább epéjöknek enyhítésére 
mindig valami ujat ne tudnának előhozni. 

Arra a Phaedrusból tett szép idézetre, és azokra a 
zsoltárból vett kenetteljes zársorokra, arra az exegeticai 
tanulmányra és arra az „egy kis" egyháztörténetemre s 
általában a „Régi dolgok"Írójának állításaira, érveire, 
következtetéseire ósboszankodó ömlengésein szorultságból 
tán ón is tudnók még egyetmást elmondani s vagy ö 

számon keresztül a haragos ékesszólás nyelvén dörgedelmes-
kedni; — a mire ellenfelem, természetesen, megint leg-
alább ugyanannyi számon keresztül felelne, és igy tovább, 
mert a polemizálásnál minden ujabb válasz rendesen ujabb 
anyagot szolgáltat a viszonválasz lehetőségére. De még 
ha a t. olvasó ilyfajta replikákban és triplikákban — a 
mit nem hihetek — gyönyörködnék, a t. szerkesztő béke-
tűrése pedig határt nem ismerne is : mit nyerne mind-
azzal sajátképen maga a fennforgó tárgy, miután annak 
megvitatása pro et contra már ki van annyira merítve, hogy 
a t. olvasó a felett teljes biztossággal ítélhet ? ! 

A kérdésalatti tárgy az, hogy M i t r o v i c s h e -
l y e s e n , i g a z s á g o s a n b i r á l t a - e m e g T ó t h 
M i h á l y L i t u r g i c á j á t P É n erre véleményemet a 
„Figyelmező" mult augusztusi füzetében egy „Nyilt levélé-
ben kimeritőleg s indokolva elmondtam. Mitrovics ez által 
provokáltnak vélte magát, éb felelt. Azt mondom rá : jól 
tette, ha nem bízott, hogy az olvasóközönség az ő eléggé 
terjedelmes bírálatának, és az én szintén eléggé terjedelmes 
„Nyilt level"-emnek egybevetése után, minden továbbf 
commentár nélkül, képes lesz megitélni, hol van és meny-
nyiben az igazság. 

Én Mitrovics „Régi dolgai" által nem érzem maga-
mat provokálva; mert csak azt vállaltam magamra, hogy 
az ő Tóth Mihály Liturgicájáról tett bírálatára mondom 
el nézetemet, — de nem azt, hogy én még az ő „Régi 
dolgait" is bírálgassam. Bírálatára pedig én „Nyilt l e v e l -
emben az olvasó közönség előtt épen ugy, mint az egy-
kori plébános vádjára fentebb emiitett nyilatkozatomban a 
helytartótanács előtt, egyszerre mindazt elmondtam, a mit 
el kelle mondanom, ós a mi szerintem a tárgy érdemére 
tartozott. M i é r t f o l y t a t n á m t e h á t ? ! A t . olvasó-
közönség irányában „Nyilt level"-emben a magamét már 
leróttam; a folytatásnak tehát részemről még csak azon 
kilátás mellett lehetne célja és alapja, ha gondolhatnám, 
hogy Mitrovics irányában is leróhatom tartozásomat. De 
valamint ha ama plébánossal tiz év óta ma is folytatnám 
a polémiát, az bizonyosan nem hagyta volna magát eljá-
rásom törvényes ós igazságos volta felől meggyőzetni: 
ugy a „Régi dolgok"-ra iá, miután látom, mint van ott 
„Nyilt level"-em felfogva, tárgyalva és cáfolgatva, mond-
hatnók bármi ujat és bármeddig, az egészen váratlanul 
gyöngéd zársorok mellett is, nem kecsegtethetem magamat 
azon reménynyel, hogy köztem és azoknak irója között, 
legalább a megindult s nagyon előrehaladt polémia mos-
tani folyamában, a nézetek kölcsönös tisztázása eszközöl-
tethetnék. Majd tán ha az adott és kapott sebeket kihe-
vertük. ha többé nem a Tóth Mihály Liturgicája felett 
lesz egymással bajunk, az eszmecserének más kiinduló 
pontja mellett ós más firmája alatt, én azt hiszem, 
könyebben fogjuk egymást kölcsönösen capacitálni. 

S még egy ok, a m i é r t n e m f o l y t a t o m . 
Vannak emberek, láthatunk gyűlések alkalmával eleget, 
kik valamely tár yhoz háromszor-négyszer is hozzászól-
nak s mégsem birják magukat eléggé kibeszélni. Ilyenek 
lehetnek az irodalom terén is. Én ezeknek számát sza-
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poritni nem kívánom s még kevésbé azokét, kik az ol-
vasó számára semmi gondolkozni valót sem akarnak 
fennhagyni, hanem csakhogy minden áron nekik legyen 
igazuk, véleményöket s állításaikat egész diákos dispu-
tatiói mániával forcirozzák. Az ily emberekről mondja 
a francia jelentőségteljesen: „c'est un homme ennuyeux." 
S vájjon nem igy itélhetne-e felőlem a t, olvasó, ha én 
most a „Régi dolgok" ellenében, „Nyílt levelem" vé-
delmére, a vitának, mely már kimerítve van, tán még 
vagy egy félévig nyujtásául, nehézkes tudós komolyság-
gal, vagy heveskedő boszankodással egész cikksoro-
zatot kezdenék? A ki minden őt érinthető ellenvélemény 
által akkor is, midőn már a magáét elmondta, könnyen 
provokáltatik, a z m i n d e n e l m é l e t i s z a b a d é i -
v ü s é g e m e l l e t t i s , a g y a k o r l a t i é l e t b e n 
k ö z e l á l l a z e l l e n n é z e t t ü r n i n e m t u d á -
s á h o z. 

Azt hiszem, ellenfelem is egyetért velem abban, 
hogy itt nem azon érdek kérdése forog fenn: Fi lónak 
vagy Mitrovicsnak legyen-e igazsága ? Az ily igazság-
ról lehetne valóban felkiáltólag elmondani: micsoda az 
igazság! Hanem szerintem az itt a kérdés, nem tekintve a 
személyeket, hogy a b i r á l a t b í r á l a t a h e l y e s 
v o l t - e ? és h a i g e n , m e n n y i b e n . 

B í r á l a t n a k b í r á l a t a ! furcsa kifejezés. 
Mégis van értelme, főleg napjainkban. Maholnap oda 
jutunk, hogy akár a dicsérő, akár a roszaló bírálatok 
nagy részének megbirálása csaknem szükségesebbé válik, 
mint magának a munkának megbirálása. Hadd érezze 
az a biráló is, bárki legyen, hogy nemcsak munkát, de 
bírálatot irni is, jár egy kis felelősséggel. 

Nyilt levelemhez adalékul tán még e kettőt te-
hetném : 

1) hogy Tóth Mihály irányában a szigornak, Mit-
rovics irányában pedig a kimélynek mentem el határszé-
léig, minek folytatásául tehát inkább Tóth Mihály részé-
ről vártam s várhattam felszólalást; 

2) hogy teljességgel nem éltem azon joggal, — és 
9 z m u l a s z t á s r é s z e m r ő l ! - melyet Mitrovics 
„Régi dolgainak" záradékában, nem tudom, mily szeren-
csés, legalább cikksorozatának egész folyama után épen nem 
várt inspiratió mellett, a zsoltáriró ezen szavaival nekem a 
maga irányában megenged: „a hív ember megfeddjen 
engem, móg a verése sem árt énnékem!" Ezen jog felhasz-
nálásával neki adós maradtam; de fenntartó i azt ma-
gamnak, ha majd vele valaha személyesen találkozandom. 

Ezek után nekem, ki, ugy vélem, eléggé indokol-
tam: m i é r t n e m f o l y t a t o m ? csak az a kérésem 
marad a t. olvasóhoz, hogy a Mitrovics „Régi és régibb 
dolgai" után, legyen szíves a „Figyelmező"-bői viszonzás 
gyanánt „Nyilt levelemet,, átolvasni. Tulbizakadás volna 
azt hinnem, hogy akkor mindjárt enyim lesz a győzelem 
pálmája ; ily ambitiót magamban nem táplálok s vilá-
gért sem akarom, hogy Mitrovics háta szenvedjen, — 
jobban elbírja az enyim ; de azt reményiem, hogy „Nyilt 
levelem" után, minden részemről jöhető íolytatás nélkül 

is, ugy a t. olvasó, mint a t . szerkesztő annyit legalább 
fog mondani, mint a mennyit a helytartótanács ama 
plehánusfóle vitában rendeletileg kimondott : „a fennforgó 
ügy befejezettnek tekintetik." 

Én ezen verdict előtt meghajlok, s ahoz tartom 
magamat. De ha ellenfelem, kinek ón is magamat őszin-
tén ajánlom jóindulatába, a Tóth Mihály Liturgicájára, 
vagy az én „Nyilt levelemre" móg mindazt el nem mondta 
volna, a mit el kelle és lehete mondania; vagy ha még 
most sem akarna semmit bizni az olvasó-közönség szabad 
ítéletére s ezen soraim által is provokálva érezné magát 
a hallgatagság sáncaiból való fegyveres kilépésre : akkor 
csak egyikünkre nézve álljon a verdict, vagy parlamen-
táris nyelven szólva: a c l o t u r e , — igy majd mégis 
csak reménylem, hogy egyszer a lobogó láng magában 
elalszik! 

F i l ó La jos . 

Külföldi egyház és iskola. 
A svájci refor megy let *) 

II. 
A második thema ez volt; „az u j s z ö v e t s é g i 

t ö r v é n y k ö v e t k e z m é n y e i a z e g y h á z r a . " Első 
szónoknak Altherr A. rorschachi lelkész vala kijelölve-
Egyszerű, de világos ós velős vonásokban rajzolá az ú j -
szövetségi törvénynek messzeható, részben móg be nem 
látható következményeit, melyek az egyházat, az egyház-
nak az államhoz való viszonyát érintik. 

Az uj szövetségi törvény — kezdé szónok — az egyház ós 
állam közti viszonyt megváltoztatja. Az elsőt szabad tár-
sulatnak nyilvánítja, többé garantirozott államegyházat 
nem ismer el, az isteni tisztelet szabad gyakorlását minden 
vallásos társulatnak megengedi. Az államot pedig feleke-
zet nélküli állammá teszi; minden polgárnak vallási kény-
szertől ment absulot szabadságot biztosit és minden egyes-
nek tetszésére hagyja, akar-e valamely egyházhoz tartozni 
vagy nem. Ez által az állam és egyház közt évszázadok 
óta tartó viszály szerencsés megoldását nyeri, megoldását 
az állam és polgárjog előnyére, a kanonjog ellenében. Ime 
ezen alapelvnek következményei. 

A k a t h . e g y h á z r a nézve a végkövetkezmény 
még nem határozható meg, csak a. cél constatálható, mely 
ezen alapelv felállításában rejlik, t. i. a s z a b a d e s z -
m é k t e r j e d é s é n e k e z e n e g y h á z b a n t á g t é r t 
n y i t n i . A szabad gyülekezetek alakítása el van ismerve, 
a kisebbségnek a gyülekezeti alapítványokhoz való joga 
fenn van tartva, a papoknak nősülóse meg vau engecke. 
Ha nem üres szó a liberális katholicismus, ugy most van 
alkalma tendentiáit kimutatni. Fogja-e tenni? Két jelen-
ség meghiusitni látszik azon reményt, hogy a romanismus 
állő p^sványából egy uj, erőteljes, életifju. valóban sza-

*) Lá§d a Prot. Egyh. és Isk. Lap 34. számát, 



bad egyház emelkedjék ki. Egyrészről sok liberális katho-
likusnál a tetterő hiányzik; szép szavakat hangoztatnak, 
beszélnek szabadelvüségről, de e mellett készségesen 
hajtják nyakukat a római járom alá. Másrészről az in-
differentismus mételye terjedt el nagy mértékben, mely 
kizsákmányolja a szabadságot saját érdekében, de e mellett 
gyáva valamit tenni az egész javára. Csak egyes buzgó 
férfiak, lelkészek, gyülekezetek szövetkezése, csatlakozása 
folytán lehet remény egy szabad nemzeti egyház felállí-
tásához. Mit árt, ha most még nem minden dogmát kü-
szöbölnek is ki ? Az első és legfőbb lépés meg van téve, 
ha Rómával szakítottak. És ha püspököt akarnak is vá-
lasztani! Mit á r t? Egy Rómától elszakadt püspök ép oly 
kevéssé ártalmas, mint a mi püspökeink és egyházi felü-
gyelőink. De ha ezen az uton nem sikerül egy nemzeti, 
Rómától szabad egyházat alakitni, akkor a szabad szövet-
ségi törvény dacára is, Róma uralma fogja a kath. népet 
kötni és a svájci népek a szabadság alapjáni egysége, 
hiu ábránd fog maradni. 

P r o t e s t á n s e g y h á z u n k r a az uj szövetségi 
törvény következményei kevésbé fontosak, mivel ennek el-
vei azonosok annak elveivel. Ha Róma azt mondja: a 
nép az egyházért van ós az egyház örökkévaló , 
ugy mi azt mondjuk: az egyház a népért van és 
az istenországa örökké való. És ha egyrészről az 
egyesnek biztosított korlátlan vallásszabadságban né-
mileg benrejlik is az egyház feloszlásának lehetősége és 
valószínűsége ; ugy másrészről, ha az isteni szellem tel-
jessége az egyházon kivül is feltalálható, nem lehet, nem 
szabad e téren az egyház absolut szükségét vitatni. De 
még nem is jött el azon idő, mely az egyházat nélkü-
lözhetné, azon idő, melynek az egyházra szüksége nem 
volna. Az uj szövetségi törvény az egyháznak a tovább-
fejlődés lehetőségét biztosítja, és azt akarja, hogy szabad 
nép-egyházzá nőhesse ki magát, s minden megkeresztelt 
protestáns keresztyén, a külföldi is a lutheránus, is ódes 
gyermeke lehessen. A belső tanban szintén tág szabadság 
legyen, ment minden kényszertől hitformulákban, liturgi-
ában és keresztségben. 

Az i s k o l a kizárólag az állam fölügyelete alatt 
áll, ép azért mint az állam felekezet nélküli A vallásta-
nitást az állam az egyházra ruházza, de nem kényszerít 
senkit is, hogy abban részt vegyen, a szülők vagy gyá-
mok joga itt határozni. Annál komolyabban fog azonban 
az egyház vallástanitási rendszerének megváltoztatására 
felszólittatni; felszólittatni arra, hogy annak bensőbb, 
szabadabb, paedagogiailag helyesebb irányt adjon, s igy 
mint az ifjúság nevelésére absolute szükséges momentumot 
tüntesse fel. 

Szabadabban mozogjon az egyház a h á z a s s á g o k 
kötésében is. Eddig a legtöbb kantonban érvényes házas-
ságok kötésére az egyház volt feljogosítva; de ép ezért 
sok jegyes mily számtalan huzavonát, zaklatást volt 
kénytelen tűrni, mig vógre az állam fölmentvényével se-
gítségére jött. Ezen huzavonák, inquisitori zaklatások sok-
szor a szemtelenségig menő vallatások, felekezeti akadá-

lyok és nehézségek, vegyes házasságoknál a reversalisok 
kierőszakolása arra nézve, hogy a gyermekek a kath. 
hitben neveltessenek, s a roppant megadóztatások— adjunk 
hálát istennek—mindezek, mint hitvány foszlányok hullot-
tak el az uj szövetségi törvény frissítő szellőjének szabad 
lengésétől. „A házasságkötés joga a szövetségi törvény 
védpaizsa alá van helyezve ós sem egyházi, sem oekono-
miai tekintetből nem akadályozható meg. Ezen alapelv a 
polgári házasságra vezet, habár nyíltan nincs kimondva. 
Hiszszük, hogy be lesz hozva, de nem a megengedett 
(facultativ), hanem a kötelezett (obligát) polgári házas-
ság, hol az mondatik : a házasság a polgári hivatal-
nok előtt köttetik, de minden házaspárnak az ut a tem-
plomba is nyitva áll. Az egyháznak kötelessége leend, a 
házasság szentségét komolyan az illetők szivére kötni, 
és az esketés egy oly formáját feltalálni, mely oly igaz, 
oly benső, oly szivemelő legyen, hogy senki ne kívánja azt 
nélkülözni, kivévén azt, ki dicsőségét abban keresi, az egy-
házrólsemmit nem tudni, attól semmit e l n e m f o g a d n i . 

(Vége követk.) 
E r m e l G y u l a . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A Tabitha-egylet folyó hó 14-kén délután két 

órakor kezdi meg újból működését a magyar evang. 
egyház presbyteriális termében. Miután mult febr. hóban 
első negyedévi jelentésünk közzététele alkalmával rész-
letes előterjesztést tettünk egyletünk keletkezésének ós 
fejlődésének történetéről, ugy mint működésének cél-
járól és módjáról, nem akarunk ezáltal a t. c. kö-
zönségnek annak ujabb ismertetésével terhére lenni. Csak 
azon egy pontra óhajtjuk figyelmeztetni mind azokat, kik 
benünket akkor figyelembe venni szíveskedtek, és netalán 
a jelenben is jó indulattal viseltetnek irántunk, — hogy 
egyletünk kizárólag önkénytes adományokra támaszkodik 
és ezekbe fekteti fennállhatása és sikeres működése re-
ményét. Ezen figyelmeztetésünket pedig először azon 
megjegyzéssel óhajtjuk kisérni, miszerint mindent elköve-
tünk annak eszközlésére hogy kegyes pártfogóinknak ren-
delkezésünkre bocsátott fillérei méltó k zekbe jussanak, 
és az emberiség valóban szeuvedő részét gyötrő nyomor 
elhárítására fordíttassanak: másodszor pedig azon buzgó 
kérelemmel, hogy mindazon emberbarátok, kik szivükbe 
az irgalom és könyöiülefcesség nemes érzetének helyt ad-
nak és ennélfogva célunkat is méltányolni fogják, szí-
veskedjenek nekünk bármi csekély anyagi támogatásuk 
által a test és lélekpusztitó inség elleni küzdelmünkben 
segédkezet nyújtani. Egyletünknek szánt akár pénzbeli 
akár pedig viselt ruhanemükből álló adományok bármikor 
köszönettel átvétetnek a magyar evang. parochián, Deák-
tér 1-sö szám alatt. Kelt Budapest okt. 10-én 1874. 
Marcshalko Júlia elnöknő, Székács József, Meszlónyi 
Ilona titkár. 

* Marosi Gergely, a székely keresztúri unitárius 
tanoda volt derék igazgató-tanára, e hó elején 41 éves 
korában meghalt. Béke poraira ! 



* A haladás zászlaját fennen lobogtatja Francia-
ország közoktatásügyi ministere, egy rendeletet adván ki 
nem régiben, melyben „a fegyelem és az oktatás komoly-
sága érdekében" meghagyja, hogy a tanárok, miként haj-
danta, ugy ezentúl újból a leckeórákon hosszú talárt vi-
seljenek. Kétségkívül nagyon helyes intézkedés. A hol 
a szülék — még a neveltebbeknek látszók is — a bú-
csú járásban keresik az üdvösséget, ott az ifjak kell hogy 
a hosszú talárban keressék a bölcseséget. 

* A pesti ref. theologiai intézetben az itjuság 
alakuló gyűlése e hó 7-én tartatott meg L é v a y L a j o s 
senior elnöklete alatt, mely alkalommal ifjúsági jegyzővé 
O r o s z Endre, könyvtárnokká B ú s Lajos, pónztárnokká 
B a r s i Miklós, laptárnokká K a r d o s István választattak 
meg. Az ifjúság összes létszáma eddigelé 40. A két év óta 
fennálló „ Ö n s e g é l y z ő - e g y l e t " alakuló gyűlésén, 
mely e hó 10-én tartatott meg, elnökké választatott L é-
v a y Lajos, jegyzővé B á n y a y Géza, pónztárnokká: 
K a k a s y Gábor. Az egylet alaptőkéje az ujabbi aláírások 
folytán felül van a 400 fton. Az „ Ö n k ó p z ő t á r s u -
1 a t" e hó 11 én tartott alakulógyülésén elnökké K o v á c s 
Albert, theol. tanár ur választatott meg. Alelnök lett 
F a r k a s Sándor, főjegyző : Bányai Géza, aljegyző: M á -
t y á s József, pénztárnok: B a r s i M i k l ó s . A tagok 
száma 27. — Végül, a „Gyo r s i r ó e g y 1 e t " ez évre 
is megalakult, e hó 14-kén tartván alakulógyülósét, melyen 
elnökké L év ay Lajos, jegyzővé K a k a s y G á b o r , lap 
és pénztárnokká B a r s i Miklós választatott meg. Az egy-
let ugy a kezdők, mint a haladók számára tanfolyamot 
nyitott, melyeknek vezetését K a k a s y G. ós L ó v a y 
L. vállalták el. A tagok száma 20. 

* A hétfalusiak elszakadási ügyében kiküldött 
Szász Károly kormánybiztos a napokban tért vissza a 
helyszínéről. Említettük, hogy a hétfalusi magyarok már 
lépéseket tettek, hogy legalább egyházilag elszakadhassa-
nak a szász lutheránusoktól. A tiszai kerülethez akarnak 
csatlakozni. E részben már át is adták Zsedényinek kér-
vényüket, hogy ezt az országgyűléshez benyújtsa. A „Hon" 
szerint Szász Károly a prot. egyházak autonómiájának 
tekintetéből szükségesnek tartja, hogy a hétfalusiak előbb 
okvetlen kisértsék meg e szándékuk keresztül vitelét sze-
beni főegyházi hatóságuk előtt. És ha ott nem sikerül, 
csak akkor tegyeuek lépéséket más téren. E szerint a 
bárcasági magyar evangélikusok még egy ideig kénytelenek 
lesznek a szász papok önkényét és hatalmaskodását tűrni. 

* A debreceni prépost és kanonok Huzly Károly a 
vallási türelem szép példáját tanusitá, midőn e hó 15 én 
tartott áldozári 50 éves jubileumi emlékére a ref. kór-
háznak egy darab 100 forintos földtehermentesitési köt-
vényt s egy szelvényt ajándékozott, a tiszántúli püspöknek 
pedig 50 ftot bocsátott rendelkezésére, hogy az a városi 
ref. vallású szegények közt osztassák ki. 

* A rimaszombati egyesült protestáns gymnasium 
uj ópületét ünnepélyesen nyitották meg, Kun Bertalan 
superintendens, Borbély László választmányi elnök és 
Bodor István igazgató beszédei mellett, Alk.ilaaisia t ide 

id sokan mentek a feloszlatott rőczei pánszláv iskolából, 
honnan azonban ugy értesülünk, hogy a tót tanulók nagy 
része a nagykőrösi ref. főgymnásiumba ment. 

* A gyö rgy te lk i ref. egyház köréből hozott azon 
tudósítását lapunk 38-ík számának, hogy ott több 
oly közhasznú intézkedós tétetett közelebb, melyek a 
köz szellem magas emelkedését tanúsítják, azon meg-
jegyzéssel egészíti ki a szaihmári ref. egyházmegye egyik 
buzgó lelkésze, hogy e tekintetben kiváló érdeme van az 
illető egyházmegyei elnökségnek; többek közt a f. évi 
augusztusi esperesi körlevél hathatósan buzdítja az e. me-
gye összes egyházait s lelkészeit azon közhasznú intéz-
kedések megtételére, melyek György telkéről felemlittet-
nek. Részünkről annál inkább örvendünk az esperesi 
eljárás sikerdús eredményén, s a közszellem emiitett 
emelkedésén, mert, mint a szathmári egyházmegye tavaszi 
közgyűlésének jegyzőkönyvéből látjuk, ezelőtt fél évvel 
még Györgytelkénsajátságo s szellem uralkodott. 

* Köszönetnyilvánítás. A t i s z a s z ő l l ő s i 
r e f , e g y h á z k ö z s é g , Heves-Szolnok megyében, kelle-
mes kötelességet vél teljesitni, azon, reá nézve örvendetes 
eseménynek nyilvánosságra hozásával, hogy templomába, 
néhai pazonyi Elek Menyhért tiszaszőllősi birtokos ur 
özvegye, Csorna Mária asszony ő nagysága, saját költségén 
egy tíz változattal biró gyönyörű hangú orgonát, mely 
folyó évi szeptember hó 6-án adatott át a közhasználat-
nak, készíttetett s állíttatott be; s bár tudja a megaján-
dékozott egyházközség, hogy mint minden nemes tett, 
ugy ez is önmagában hordja boldogító jutalmát, s magaszta-
lásra nem szorul, nem mulaszthatja e sorokban is nyilvá-
nítani hálás köszönetét, fentirt nemesszivü, vallását s 
egyházát páratlan buzgalommal szerető urnő iránt nagy 
becsű ajándokaért; s midőn reá az egek urának legdrágább 
áldását kéri, kifejezést kiván adni óhajának: vajha az 
isteni gondviselés támaszszon a magyar reformált egyhá-
zaknak minél számosabb említett úrnőhöz, hasonló nemes-
szivü, áldozatkész pártfogókat, kik az egyházak s iskolák 
boldogitását felvirágoztatását eszközölni nemes óltök egyik 
legfőbb czóljának ismerik. A több mint 1200 forintba 
került orgonát ifjú Mooser Károly salzburgi orgona-
építő ur készító s méltóvá tevó magát, hogy az orgonát 
készíttetni kivánó egyházaknak bizalommal ajánltassék. 

* Előfizetési fe lhivás az „Evangyéliomi Protes-
táns Lap"ra, Célja e lapnak felmutatni, hogy a műveltség 
és az evangyéliomi vallásosság nincsenek egymással rom-
boló ellentétben, sőt a köztársadalom ós jólét a maga 
tartósságát és biztosságát épen az e v a n g y e l i o m n a k 
köszöni; célja továbbá élesztőm a Jézus Krisztusba — 
mint megváltóba - vetett h i t e t , az élő hit sürgetése 
mellett azonban hirdetendi, hogy a hitnek cselekedetek-
ben, erkölcsileg'nemes jellemekben, emberszereteti müvek-
ben kell magát kimutatni. Vezérelvünk: l é l e k az 
mely megelevenít, azon l é l e k a m e l y az Istenfiában 
és a Szent Lélek által közöltetett, s a hit és erkölcs 
örök okmányában — a b i b l i á b a n — tette magát 
nyilvánvalóvá. Másik vezérelvünk lesz az e v a n g y e-



l i o m i s z a b a d s á g , melylyel az apostolok is 
éltek, követelvén és használván a szenarás értelmezé-
sének szabadságát a hívőkre nézve ; - - tisztelve a XVI-ik 
századi nagy reformáció vívmányait, hitvallásainkat, és 
ragaszkodva azokhoz, a mennyiben a szentirás-jal egyeznek 
eltérés esetében a döntő tekintély mindig a szentirásé ; 
Követelve az egyénnek s a szabad egyénekből álló vallásos 
társaságnak — az egyháznak •— szabadságát, jogos és 
élete fentartására nélkülözhetetlen önkormányzatát. — A 
magyar prot. egyház létszükségét mélyen érezvén, annak 
szétbontására célzó törekvéseket helytelenitni, megakadá-
lyozni, javát pedig előmozdítani, szeretését ápolni: vallásos 
és hazafiúi kötelességünknek tartjuk. 

Irányadónk a t e s t v é r i s é g tiszta érzete leend. Ezt 
mindenek felett a két ev. prot. hitfelekezet között, me-
lyek e hazában jó és rosz napokat közösen éltek át, 
ápolni különösebb gondjaink közé számítjuk ; ezenfelül 
érezzük és éreztetni akarjuk az egyetemes egyház „lénye-
ges dolgokbeli egységét", összetartozását; a külföldi nagy 
protestáns nemzetek kebelében virágzó egyházak kiegészí-
tőjének, az isten országa terjesztése szent ügyében velők 
együtt dolgozó munkatársaknak tartjuk maguukat. 

Általában e lap a j ó z a n h a l a d á s n a k lesz 
barát ja : tanulékony szívvel fel fogjuk használni a multak 
nagy tanításait, tapasztalatait és méltányolni a jelennek 
komoly szükségeit, igazságos követelményeit; az „egyet-
len alapról és s z e g l e t - k ő r ő l " azonban letérni nem 
fogunk ; mert a valódi haladás csak az isteni alapon léte-
síthető a mi meggyőződésünk szerint. — Minthogy azon-
ban jó nevelés és oktatás nélkül az emberiség előhaladása 
és boldogsága biztos alapokon nem nyugszik; jó nevelés 
és oktatás pedig csak a valláserkölcsi elemmel — mely-
nek lelke az istenfge — kapcsolatban tekinthető egész-
nek, befejezettnek: a haladás főfő közegeit, a világosság 
terjesztő intézeteket, alsóbb ós felsőbb t a n o d á i n k a t a 
magasztos keresztyén szellem, az önkormányzat és köz-
szabadság követelményei szerint minél virágzóbb állapotra 
fejleszteni, czélszerü javításukat munkálni, s ekép a köz-
műveltségnek és józan felvilágosodásnak is szolgálatot 
tenni, — kiváló teendőink közé soroljuk, az egyház egyik 
szép kötelességének tartván, hogy a családokat, társa-
dalmat és az á l l a m o t segélje és támogassa a nemze-
dékek józan nevelésében. 

A l a p r o v a t a i : 

I. C i k k e k : egyházi és tanodai mozzanatok, je-
lentékenyebb napi események, általános érdekű vallás-
erkölcsi ügyek felől tájékozó rövidebb cikkek és terjedel-
mesebb értekezések, eszmecserék. 

II. I r o d a l o m : részletesebb könyv-ismertetések és 
bírálatok, rövidebb könyvbemutatás, egyszerű könyvészet 
főleg a hittanszaki, bölcsészeti és tanirodalom mezejérőli. 

III. K ü l - é s b e l f ö l d i s z e m l e ; fontosabb 
események és tények, életjelenségek rövid és tömör ismer-
tetése; egyletek, értekezletek, gyűlések felől tudósítások, 
közérdekű levelezések, életrajzok s egyéb vegyes közle-

mények kül- és belföldről. — Hírek az evangyéliomi 
világból. 

IV. A t á r c a : részint vallásilag épitő beszéde-
ket, röpiratokat olvasmányokat hazai ós külföldi kútfők-
ből, — részint alkalmilag szent költészeti darabokat és 
hazai protestáns történelmi közléseket tartalmaz. 

Megjelen D e b r e c z e n b e n 1875. január 1-től 
minden héten egyszer, a hét végén, egy ívnyi terjedelem-
ben, negyedrétben. 

E l ő f i z e t é s i ára (mely a szerkesztőhöz, Debreczen 
Füvészkert-utcza 1078. sz. intézendő postai utalványon) 
egy évre 6 frt, félévre 3 frt. negyedévre 1 frt 50 kr. Az 
előfizetési pénz beküldésének batárideje folyó évi decem-
ber 20-ka. B a l o g h F e r e n c z hittanszaki tanár, f e -
l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó . 

* Figyelmeztetés a prot. egylet gyűlésére uta-
zóknak. Egyletünk valószínűleg az idén is részesülni fog 
azon kedvezményben, hogy a közgyűlésre utazó tagjai 
Pestre és vissza a vasutakon és gőzhajón mérsékelt vi-
telbért fognak fizetni. Kik e kedvezményt igénybe akarják 
venni, szíveskedjenek október 15-kén kezdve az erre jo-
gosító „ I g a z o l v á n y t" Somogyi Rudolf egyleti pénz-
tárnok úrtól elvitetni (lakása Pest, szénától* 6. sz.) küldvén 
minden Igazolványért 1 frtot a gyűlés költségei fedezésére-

Minthogy a „ T h e o l o g i a i k ö n y v t á r " 2-dik kö-
tete akkorra készen lesz, a Pestre jövő előfizetőket tiszte-
lettel kérem, szíveskedjenek példányaikat tőlem átvenni. 
K o v á c s A l b e r t , egyleti titkár. 

IRODALOM. 
• Két egyházi beszéd jelent meg közelébb. Az 

egyiket, mely Szegeden jelent meg s melynek cime: „És 
est idején világosság támad", nagyhírű magyar izraelita 
hitszónokukn Lőw Lipótnak jeles tehetségű fia L ő w I m -
m á n u e l tartotta a szegedi zsinagógában 1874. sátoros 
ünnepén. Elragadó szép beszéd ez, melynek minden sorából 
kitűnik a jeles szónok hazafiassága, nemzetéhez és annak 
nyelvéhez való hő ragaszkodása. Egy ily szelíd, mérsékelt, 
de azért lelkes szónoklattal sokkal többet használunk a 
magyarosodás és nemzetiesedós ügyének a zsidóság körében, 
mint száz meg száz szenvedélyes hírlapi cikk által, mint 
amelyek a kedélyeket elmérgesiteni igen, de jobb, helye-
sebb irányba terelni soha sem fogják. A másik beszédet, 
mely Sárospatakon jelent meg, R á c K á r o l y ref. lelkész 
tartotta Bánfaiván 1874. julius 12-kén az uj harangnak 
toronybatételekor. Ez nem annyira egyházi szónoklat, mint 
inkább történeti értekezés a harangokról; de mint ilyen 
elég érdekes olvasmány. 

* Tankönyvek. Aigner Lajo kiadásában ujabban 
megjelentek: M a g y a r n y e l v g y a k o r l ó - ós o l v a -
só k ö n y v Magyarország német népiskolái számára. Irta 
Kakujay Károly. Harmadik évfolyam. Ára ? — Ugyanennek 
negyedik évfolyama. — D e r u n g a r i s c h e S p r a c h -
u n t e r r i c h t in den VolkschulenUngarns mit deutscher 
Unterrichtssprache. Segédkönyv a fennebbi két munkához-

Tanitók számára irta Kakujay Károly. — A f r a n c i a 



n y e l v m^dsaeres tankönyve. Dr. Mager nyomán szerkesz-
tette Hofer Károly. Két kötet. Második bővitett és javí-
tott kiadás. — F r a n c i a o l v a s ó k ö n y v középiskolai 
használatra. I. Rész: a reáltanodák 1. és 2. osztályai 
számára. A két utóbbi munka a tanárképezde gymnasi-
um ának tankönyve. 

* A „Tánc" cimű folyóiratnak, melyről lapunk mult 
számában már említést tettünk, 2-dik száma is megjelent. 
Tartalma: Józsa-keringő Goll Jánostól, a szerkesztőtől. 
Ismételve ajánljuk ez életrevaló folyóiratot a zenekedvelő 
közönség figyelmébe. 

* Az „Egyházi Reform" 9-dik száma megjelent. 
Tartalma : Meghivó a „magyarországi protestans-egylet" 
3-dik közgyűlésére. Észrevételek az uj-testumentomi Krisz-
tus-költemények felett. Spiegel után B e n k e I s t v á n . Az 
úrvacsora. Egyházi szemle. Egyleti értesítő. Egyházi beszéd 
Csel. 19,23—34. felett. Reville nyomán J e s k ó L a j o s . 

ADAKOZÁSOK. 
Segélyezési felhivás. 

Jól tudjuk, hogy roszkor jövünk, de azért mégis 
jövünk. Tudjuk, hogy e haza legnagyobb .észében sokkal 
több jelenleg azoknak száma, kik magok is segélyt igé-
nyelnének, mint azoké, kik ilyet nyújthatnak; de azért 
mégis jövünk, s felemeljük segélykérő szavunkat egy 
önhibája nélkül szerencsétlenül járt leformátus testvér 
egyház érdekében. 

E szerencsétlen egyház C s a h 01 c , egy 485 lel-
ket számláló kis gyülekezet a szathmári egvb.-megyében. 
Nevezett egyház — mint tudósítónk írja, csak a mult 
években építhette volt fel diszes bádog tetőzetü tor-
nyos templomát; volt egy száraz malma, papi és ta-
nitói laka melléképületeikkel, s a mult augusztus 19-kén, 
egy éppen akkor dühöngött szélvész idején, egy ottani la-
kos házánál tűz támadván, több mint 30 házzal együtt 
mindez ugy elégett hogy belőle a torony s templom 
kormos falán, egy csudásan megmaradt harangon, az el-

silányult bádoglemezeken, s egy üszkös gerendán kivül 
semmi meg nem maradt. A paticsra épült belliivatal-
noki házak s ólak fala egy röghalmaz. Elégett az egyház 
ládája a benne volt összes urasztali készületekkel, az anya-
és jegyzőkönyvekkel; összeolvadtak a kannák ós kelyhek. A 
szerencsétlen lelkész ós tanitó esetleg mindketten vásárra 
menvén, lakaikból semmit ki nem vihettek, egyedül felöltő 
ruhájokkal maradtak. Közeleg a tél, s még nagy kérdés, 
hogy a szegény gyülekezet képes lesz-e őket önerejével fe-
dél alá juttatni. 

A hitrokonság, s a keresztyéni testvériesség érzete, 
hiszszük és remélljük, hogy megértendi a segélyért es-
dőknek általunk tolmácsolt szavait, s találkoznak nemes 
szivü emberbarátok, kik a szerencsétlen egyház, lelkész 
és tanitó felsególósére édes keresztyéni kötelességérzettel 
nyujtandják könyöradományaikat. Szerk. 

A tűzvész által tetemesen károsult s z a b é d i 
u n i t á r i u s e g y h á z k ö z s é g , s b e l s ő e m -
b e r e i s z á m á r a gyűlt könyöradománv feljegyzése : 

Ő Felsége a király ajándékozott 300 frtot. A mar-
celbázi (Komárommegye) postai uton, egy magát megne-
vezni nem akaró, "küldött 5 frtot. B u d a p e s t r ő l : 
Tanárki Gedeon 1 frt. Nagy Sándor 1 frt. Ürmösi Miklós 
1 frt. Székely Elek 2 frt. Buzogány Áron 5 frt. Kővári 
László 2 frt. Dobál Izsák 1 frt. Bedő Albert 2 frt. Hajós 
János 5 frt. Ballagi Mór 5 frt. Tóth Dániel emődi ev ref. 
lelkész 1 frt. Az erdélyi részekből, a Ker. Magvetőb en, 
részletezve: 735 frt. 88 kr, összesen 1066 frt. 88 kr. — 
A belső emberek részére adakoztak : Szokolay József ,:p.-uj-
laki ev. ref. lelkész 1 frt. Magyari Ferenc 8 véka lisztet 
és egy szekér szénát. Esp. Farkas György 4 véka lisztet, 
pap Kelemen Albert 4 véka lisztet, Nagy Géza 1 szekér szé-
nát, Koncz János 1 szekér szénát, Nyomáti ekklésia 6 véka 
s 7 kupa gabonát. Sz.-Gericei ekklésia 16 véka, s8 kupa 
gabonát, ós 60 krt. Csokfalvi ekklésia 11 frt . , összesen: 
16 véka lisztet; 22 véka 15 kupa gabonát; 3 szekér 
szénát; és 12 frt. 60 kr. pénzt. A nagy szükség enyhí-
tésére, s alkalmas időben nyújtott könyöradomány, legyen 
isten előtt kedves áldozat! Kelt Szabódon 1874 october 
7-kén. Kelemen István, Szabédi unitárius pap. Szabó 
Lajos tanitó. Kibédi Sándor megye gondnokja. 

Uj egyházi beszédek ! 
KÓKAI LAJOS könyvkereskedésében B u d a -

p e s t e n kaphatók : 
G y ö n g y ö s y S á m u e l . Magyar prot. egyházi 

szónoklatok ünnepi, alkalmi, közönséges és gyászesetekre. 
I. füzet. Egy vaskos kötet (296 lap). Ára 1 frt. 80 kr. 

F e j e s I s t v á n . Egyházi beszédek 256 lap 
Ára 2 frt. 

S z i l á d y J . Egyházi beszédek. Ára 1 frt 60 kr. 
K ö r ö s i F. Szabadelmü egyházi beszédek Ára 

1 frt.. 30 kr. 
Továbbá l e s z á l l í t o t t á r o n a z ó v v é -

g é i g : 
F á b i á n D á n i e l . Népszerű egyházi beszédei 

egy egész évre 608 lap. 3 f r t . h e l y e t t . 2 frt. 

S z é k á c s J ó z s e f összegyűjtött egyházi be-
szédei 430 lap 3 f r t. h e 1 y e 11 2 frt . 

K e c s k e m é t i l e l k é s z i t á r . Szerkeszti 
Fördős Lajos 3 füzet. Egy-egy 1 f r t . 40 h e l y e t t 
1 forint. 

H e i s z l e r J ó z s e f . Egyházi munkálatok 3 
füzet 1 f r t. 40 kr. h e 1 y e 1 1 1 frt. 

M a r i k o v s z k y G. Prot. halotti búcsúztatók. 1 
f r t. 50 k r . he 1 y e t t 1 frt 20. 

F á b i á n D á n i e l . Ünnepi, közönséges, vasár-
napi és alkalmi imákk keménykötésben 1 f r t. 75 k r. 
h e l y e t t 1 frt. 40 kr. 

Megrendeléseket igen gyorsan s 10 frton felül 
b é r m e n t v e t e l j e s í t e k . 2—2 

Tisztelettel KÓKAI LAJOS. 
ÍMelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : l )r . Bal laif i Mór. Főmunkatárs : Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ijf. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintózetében Budapesten. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dik sz,, első emelet, 

Előfizetési d.ij : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. bOkr, egész évre 9 frt.Előflzethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

Hirdetések díja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Tanulságos áttérések. 
Alig fordult elő az egyházi téren mostanában 

esemény, mely oly sensátiót idézett volna elő, mint 
az uralkodó bajor király anyjának e napokban történt 
áttérése a katholikus egyházba. E váratlan conversio 
még feltűnőbb, ha tekintetbe veszszük, hogy ezen nő 
közel vérrokonságban áll a német császárhoz, ki épen 
most a legkeményebb harcot vivjaaz ultramontanismus 
ellen, és hogy ugyancsak nem régiben a dusgazdag-
ságáról hires angol Earl of Grrey szintén az egyedül 
idvezitő egyház karjaiba tért át. 

Feltűnő, de könnyen megmagyarázható ezen 
esemény, h a t u d j u k , hogy Grrey a staguáló or-
thodoxia hive volt, ós ha figyelembe veszszük azon 
tudósításokat, melyeket a bajor Máriáról Münchenből 
közöltek, s melyek mind megegyeznek abban, hogy 
„a király anyja, mint protestáns, az igazhivő iráDyhoz 
tartozott ós szorgalmasan látogatta az orthodox 
egyházpárt istenitiszteletét. *) Ezen egyházpárt az 
ismert Harlesz nyomdokaiban járt, ki arról is ne-
vezetes, hogy a régen mult idők egyházi fegyelmét 
uj formákban feleleveníteni akarta, mely szándék ki-
vitelében őt csak a protestáns józanabb nép erélye 
akadályozta meg. Hogy orthodoxiánk táborából csak-
ugyan feltalálható a hid, mely a katkolicismushoz 
vezet, e tünemény okát azon rokon nézetekben, haj-
lamokban ós találkozási pontokban találjuk, melyek 
valósággal fenállanak a prot. igazhitüség szélsőségei 
és a kdth. egyház között. Az érintett áttérések 
megérthetésére most csak egynehány ily rokon nézetre 
akarok reflectálni. 

Az orthodoxia túlzásaiban nagy suly van fektetve 
a pap tekintélyére, ki mint ilyen nem a községben 

álló egyházi t a n i t ó , de egy oly h i v a t a l képvi-
selője, mely az isten által rendeltetett, azért a köz-
ség felett áll és róla Stahl igy i r : „Und so steht 
dean dies geistliche Amt ü b e r den Menschen als 
ein gegebenes Ansehen." *) Ugyanezen Stahl és 
párthívei egy VII. Gergelyt, III . Incét ós VII. Piust 
„Krisztus kiválasztott eszközeinek tekintik. Cso-
da-e ha ily prot. iráuyhive, kinek folyton ily tanok 
hirdettetnek, utoljára oda megy át, hol a papi te-
kintélyről szóló dogmát sokkal következetesebben 
látja kifejtve, hol a pap maga mint bünt meg-
bocsátó ós kegyelmeket osztó, s mint a község és 
az isten közötti közvetítő szerepel, ós hol a pápá-
ban mint Krisztus valóságos helytartójában a földön 
culminál ?! 

A hivatalos egyháztan változatlanságát gyakran 
hirdetik az orthodoxok, annyira, hogy a XVI. szá-
zadból származó tan mint valami irott csalhatatlan 
papir-pápa tekintetik. Németországban Huschke egy 
uj hitvallás felállítását teljes lehetetlennek tartja. **) 
Nálunk Heiszler a Figyelmező 9—10-dik füzetében 
a protestantismus korlátairól szólván, a Symbolumot 
és Confessiót, „mint az egyház lelkiismeretének ün-
nepélyes nyilatkozatait" tekinti, és megfeledkezik azoa 
igazi prot. ós egyszerű igazságról, melyet Rückert 
igy fejez ki: „Wenn sich der Grlaubeverándert, muss 
auch das Bekenntniss sich verandern." ***) Ha valaki 
ily orthodox légkörben lehel, mozog és él, hol a 
dogmának ily nagy fontosság tulajdoníttatik, s az 
mint egyedüli utmutató az idvességre, ós mint a 
signum in quo vinces-nek tekintetik, akkor bizony 
nem nagyon feltűnő, ha ily igazhivő inkább oda 
hajlik, hol a dogma teljesen változatlan, minden 
megtámadtatástól a tridenti zsinat anathemái által 

N. F. Pr. 3635. 

*) Schwarz. Zur Gesch. der neuesten Theologie 252, 
**) Rückert, Ein Büchlein von der Kirche 168, 

***) Ugyanott. 



védve van, melyektől mindenki sujtatik, ki az egy-
szer elfogadott tanban kételkedik, vagy helyébe ujat 
és jobbat felállítani akarna. 

Sokan az orthodoxok közül az egyház terén is 
mindent a régi kerékvágásba szeretnének hajtani, és 
a véleménykülönbség által kellemetlenül érintetvén, 
az egyformaságot még ott is keresik, hol a külön-
féleség a dolog természetében fekszik. Igy p. o. 
semmi sem természetesebb mint a különféle nézet 
az újszövetségi birálat mezején, sőt némileg 
arról ismerhető meg az igazság utáni törekvés 
őszintesége, ha mindenki saját fejével gondolkodván és 

s a j á t tudománya segítségével kutatván, néha más 
eredményhez jut, mint társa, ki ugyanazon reform-
párthoz tartozik. És mégis Márk Ferenc a Figyel-
mező mar nevezett füzetében mintegy szemrehányásul 
hozza fel: „hogy az uj szövetségi bírálatban ugyan-
azon reformpárt kebelében egymásnak határozottan 
ellenmondó nézetek feküsznek előttünk". Aki azt 
akarja, hogy véleménykülönbségek, vagy ellentétek a 
vallás terén, és különösen a bibliai kritikában ne 
létezzenek, ós hogy itt is az egyformaság kicsinyben 
ugy mint nagyban kifejezést találjon, az anélkül 
hogy észrevenné, kacérkodik a római egyházzal, hol 
csak e g y az igazság, az attól eltérő vélemény pe-
dig háresis, és hol már másfél ezer évvel ezelőtt a 
sokat tudó de néha más meggyőződésben levő Orige-
nesnek ezen szemrehányást tették: „Ki egy ugyan-
azon igazságot tanit, az csak e g y könyvet ir, a ki 
azonban az iratok nagy számával lép elő, annak a 
hite kétes ós állhatatlan/ 

Az orthodoxia többnyire türelmetlen azok ellen, 
kik schablonjától eltérnek. Emlékezzünk csak meg 
a németországi ós magyarhoni protestánsegyletekről, 
melyek csupán a pangó protestantismust óhajtják a kor-
szerűbb fejlődés folyamába hozni, ós még ez ártatlan 
törekvés ellen is mily hangos anathemákkal lép-
nek és léptek fel az igazhitüség kül- ós belföldi 
lovagjai. A reformerek elhagyták az egyház alapját 
és azért kizárandók az egyházból, az egyházi ható-
ságok felelősségre vonják ama haeretikusokat, aut-aut, 
vagy maradjanak az egyházban ós hagyjanak fel szándé-
kukkal, vagy menjenek ki s ott reformáljanak — az 
intolerantia ily támadásaival igen gyakran találkoztunk 
és találkozunk igazhitű atyánkfiai részéről. Ily türel-
metlenség! vágy kielégítésére hol találkoznék ugyan 
jobb és gyakoribb alkalom mint a római jezsuitikus 
egyházban, melynek főnöke ugy látszik mindinkább 

kifogy az áldásokból, de annál számosabb átkot szó-
ró villámokkal rendelkezik. 

Igazhivőink az ujabb kor és tudomány eszméi-
től áthatott könyvek irányában ellenszenvvel viseltetnek, 
és azokat egyszerűen hasznavehetetleneknek ítélik, a 
helyett, hogy érdemleges cáfolatukba bocsátkoznának. 
A Figyelmező többször emiitett számában ily szavak-
kal bélyegez meg egy-egy e féle művet: „gyarló 
féremű" ugyané könyv felett tanítóihoz bocsátott 
körözvényében így sóhajt fel egy szomszéd lelkész: 
»Grott bewahre unsere Kinder vor diesem Buche, 
egyik egyházkerület hivatalos értesítőjéből pedig, 
melyhez szintén beküldetett, végképen kihagyatik ós 
nem létezőnek tekintetik. Nem emlékeztet-e ily el-
járás azon szokásra, melyszerint az egyház őrei a 
könyvek objectiv és tudományos bírálatába nem bo-
csátkoznak, hanem egyszerűen az indexbe teszi mind-
azon müveket, melyek a dogma határain belül nem 
maradnak. 

Es az állam ujabb fejlődései ellen neaa hasonló 
élességgel keltek-e ki a prot. orthodoxia tulhajtói, 
mint a romanisrnus szóvivői, itt ugy, mint ott elitél-
tetett p. o. a községi iskola, ós a polgári, há-
zasság. 

Ily érintkezési pontok ós rokon nézetek, melyek 
a prot. orthodoxia szélsőségei^ és a katholicisrnus 
között feltalálhatók, könnyen megmagyarázzák az 
áttéréseket az egyik: táborból a másikba. Mária bajor 
anya királyné conversióját is a müncheni Harlesz-
Rode féle orthodoxismus segité nagyrészben elő any-
nyira, hogy a tiroli kath. káplánnak nem nehéz 
feladata volt, midőn a megtérő asszonyt az egyedül 
idvezitő egyháznak megnyerte. Ellenben a szabad 
prot. irány ós a romanismus között ily összekötési 
pontokra uem akadunk, ugy hogy jól mondja egy né-
met lap*) : „Eher tritt der ganze Berliner Oberkir-
chenrath zum katholicisrnus über als ein Schenkel 
oder Zeller." Valamint e. lap azon szavait is telje-
sen elfogadjuk: „Niemand arbeitet Rom und den 
Jesuiten mehr in die Hánde, als jene orhodoxen 
Eiferer, welchen den freien Fortschrítt in der eigenen 
Kirche zu vernichten trachten, indem sie den Greist in 
spanische Stiefel einschnüren, bereiten siedenselben für 
die kath. Lehre vor." WEBER SAMU. 

*) N. F. Pr. 3636 



Méltó függeléket képez a fentebbi cikkhez a 
„Prot. Kirch.Zeit." legközelebbi (octob. 17-iki) szá-
mának „a wattenhofeni áttérés" cim alatt hozott 
egyik vezércikke, mely Bajorországból octóber 13-áról 
keltezve, igy hangzik : 

„A bajor özvegy királynénak Máriának a kathol. 
egyházba való áttérése, mely tegnap (octob. 12.) 
mint az elhalt király 2-ik Miksa nevenapján Ho-
benschwangau közelében a wattenhofeni katholikus 
egyházban valósággal megtörtónt, fájdalmasan hatott 
a bajorországi protestánsokra. Oly rettenetes megle-
petést okozott ezen lépés hire az egész országban, 
hogy midőn a hírlapok azt már mint megtörtónt 
tóuyt hirdették is, nagyon sokan álmélkodva kérdók 
önmagoktól s másoktól : „lehetséges é ez" ? Mint 
mondják az öreg dr. Burger, a müncheni főegyház-
tanács tagja, ki az áttért királynénak hosszú időn át 
lelkiatyja volt, mélyen megilletődve panaszkodott, 
hogy a Münchenben közelebb dühöngött járvány erős 
rohama ellenében megsegítette őt isten, de talán 
csak azért, hogy ezen legsúlyosabb csapást is 
átélje. 

Habár ezen áttérésnek nincs is semmi különös 
politikai jelentősége, de hogy épen most, a midőn 
Róma ós a német birodalom között oly elkeseredett 
harc fejlődött ki, mely harcnak a fősulya a pro-
testantismus előbástyáj ára, a protestáns Poroszországra 
esik, hogy épen egy ily pillanatban egy porosz ki-
rályi házból származó hercegnő, ezen uralkodóház 
hagyományaihoz hütelenné tudott lenni, s képes volt 
a halálos ellenség táborába átpártolni, ez kétségkívül 
mind a két táborban oly erkölcsi benyomást teend, 
melynek nyomai nem egy könnyen fognak eltűnni. 
Mert habár ezen esemény a bajorországi protest. 
egyház helyzetóre nem leend — istennek hála — 
a legcsekélyebb befolyással sem, de hogy azon nő, 
ki a bajor protestánsok előtt évek hosszú során át 
mint a protestáns nőiesség valódi póldánykópe a 
legnagyobb tiszteletben állott, hogy az most élete 
vége feló keble nyugalmát, s hajlott kora vigaszát 
azon egyház ölében hitte feltalálhatni, melynek szol-
gái a protestantisniust, a királyné őseinek, önnön 
ifjúságának, uralkodási korszakának vallását mint 
antikeresztyónsóget elitélték s elátkozták, ez az ő 
egykori protest. alattvalóira nézve egy oly keserű 
tapasztalat, mely még jó idő múlva is ezer ós ezer 
kebelben fájdalmas utórezgóst okozand. Mi bajorok, 
mióta hazánk a királyságok sorába lépett, megszok 

ván, hogy a katholikus király oldalán protestáns 
fejedelemnőt lássunk, jelképeként s zálogaként mint-
egy a két fő vallásfelekezethez tartozó hívek békés 
együttélésének, — évek óta sovárogva várjuk fiatal 
fejedelmünk nősülósót, s mi prot. alattvalók önként 
értve azt óhajtanók, hogy az, ki majdan országunk 
anyjává leend, az eddigi hagyományokhoz híven, va-
lamelyik evangelikus fejedelmi ház sarja, s protest. 
egyházunknak ékessége legyen. Ám de ha ma vagy 
holnap teljesülend is ezen óhajtásunk, nem fognak-e 
ezen mostani napok azon különben örvendetes ese-
ményre is sötét árnyékot vetni? . . . 

Számos szabadelvű lapban, sőt még a kevésbá 
liberális körökben is eléggé világosan kimondották, 
hogy a királyné ezen áttérése, és a mi bajor pro-
test. egyházunkban uralkodó egyházi irány között 
kétségtelenül felismerhető a benső összefüggés. A 
„Süddeut. Reichsport" visszautasította ugyan szokott 
gorombaságával ezen vádat, de természetesen a nél-
kül, hogy fáradságot vett volna magának ezenösz-
szefüggós lehetetlenségének kimutatására. S valóban 
senki sem leend oly balgatag, hogy ezen eseményért 
H a r l e s z t , v a g y B u r g e r t , vagyRodd elelkószt, 
vagy a mi bajor luther. egyházunk valamelyik más 
korifeusát egyenesen felelőssé tegye, vagy hogy azt 
csak távolról is feltételezze, hogy ezek minden ren-
delkezésük alatt álló eszközzel ne igyekeztek volna 
a fejedelemnőt ezen lépéstől visszatartóztatni. Oh 
bizonyára a jelen óv octóber 12-dike szomorú nap 
volt s az marad reájuk nézve, mert oly mélyen 
megalázó tapasztalatot, a minőben most részük volt, 
rég idő óta, de talán móg soha sem kellett tenniök. 
Másfelől azonban méltó joggal kérdezhetjük, hogy 
azon irány, melyet a mi magas állású egyházfér-
fiaink teremtettek s képviselnek, nem a római kat-
holikus főoltár lópcsőinól vógződik-ó, s hogy 
azon irányról, az általok bizonyos modorban kép-
zett s vezérelt kedélyek nem könnyen sodortat-
nak-e oda, hova most az anyakirálynét láttuk 
sodortatni? Mert ne feledjük, hogy vannak nem-
csak következetes szellemek, de vannak következetes 
kedélyek is; és ha valaki e sikamlós lejtőre vezette-
tett, s felóbresztetett, kifejlesztetett keblében a sza-
bad vizsgálódás által meg nem csorbitható, módo-
sítást nem szenvedhető örök érvényű hitcikkek, és a 
feltétlen egyházi tekintély után való vágy — pedig 
a mi úgynevezett „lutheránusságunknak" ez az esz-
ményképe, vagy legalább cólja s végpontja, — akkor 
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az ily kedélyeket ki állí thatja meg fele uton, p. o. 
talán a lutheri egyházkormányzat tekintélyénél, ki 

gátolhatja meg őket, hogy el ne menjenek s lene 
boruljanak a feltétlen egyházi tekintély, a csalódhat-
lanság zsámolya elé? 

Mi reményijük , hogy Bajorország protest. 
köreiben az octóber 12-iki eset sokakat eszmélke-
dósre indit, ós ha ugy leend, akkor mi azon emii-
tet t esetnek nem látjuk semmi káros hatását egy-
házunkra nézve." 

Eddig a nevezett cikk, mi a magunk részéről 
csak azt adjuk még hozzá, hogy azon részint szü-
letésüknél, részint vagyoni állásuknál fogva tekin-
télyes egyének áttéréseit, kik mostanában az angol 
magas egyházból léptek s lépnek át a római egy-
házba, s kiknek áttérése felől a kathol. lapok néha 
oly vérmes ' reményekkel eltelten, már-már egész 
Anglia áttérését jósolva tesznek jelentést, ugyancsak 
a fentebbi szempontból véljük megítélendőknek. Ma 
már az ó és u j szellem, a conservatismus ós libe-
ralismus egészen nyilt s határozott, mondhatjuk 
élethalál harcot vivnak egymással. I ly küzdelmek 
idején közvetítésnek nincs helye. Yagy vagy. Ilyen-
kor elérkezett az idő, hogy a rokon elemek egymás-
sal minden oldalról egyesüljenek, tömörüljenek. Yagy 
el kell fogadnunk a tekintély uralmát, s ez esetben 
habozás nélkül aláírnunk még az infallibilitást i s ; 
vagy határozottan széttörni mindazon bilincseket, 
melyekkel régmúlt idők az emberi szellemet lenyű-
gözték. „Ime eljő az idő — mondja Jézus — és 
immár eljött, melyben eloszoltok, kiki az övéihez" 
(Ján. 16 , 3 2 . ) ; s „valahol leend a dög, odagyüluek 
a saskeselyűfc" (Máté 24, 28. ) , de hát „szükség 
mindezeknek meglenniök, s még akkor sem lészen 
vége." (Máté 24 , 6.) 

FARKAS JÓZSEF. 

Mikor eskethetek a védkötelezettek? 

A védkötelezettek nősülése kőiül többször merültek 
föl kérdések, melyekre illetékes válaszért magnk a supe-
rintendensek a minisztériumhoz fordultak. 

Egyben-másban kaptunk is, de néha, látszólag lega-
lább vagy a kevésbé beható gondolkozás előtt olyan vá-
laszt, a melynek nyomán bajos az eligazodás. 

Igy a midőn a korosztályok számitásáról van szó. A 
korosztályok számitása ugyanis az egyik miniszteri intéz., 
mény szerint ugy megy hogy, az első korosztály azon 
naptári év január hava 1-én kezdődik, a melyben a véd-
kötelezett élete 20-dik évébe lép, a másik szerint pedig az 

első korosztály azon naptári év január hava 1-én kezdő-
dik, melyben a védkötelezett élete 20-ik évét betölti. 

Ez alapon már most a szabadon nősülhetés ideje 
is különböző és egymásnak ellenmondó. A védtörvényben 
ugyan általános szabályul az állitatik föl, hogy a mig a 
védkötelezett a harmadik korosztályból ki nem lépett, 
mindaddig nem nősülhet.. Úgyde a harmadik korosztály-
ból a föntebbiek szerint majd azon naptári év december 
hava 31-kével lép ki a védkötelezett, melyben élete 22-ik 
évébe lépett, majd pedig azon naptári év december hava 
31-kével, melyben élete 22-ik évét betöltötte. 

Hogyan számitsuk már most a korosztályt, mikor 
tekintsük a védkötelezettet a harmadik korosztályból ki 
lépettnek, mikor eskethetjük őket a nélkül, hogy a 600 
frt pénzbirságtól vagy a félévre terjedhető börtöntől való 
félelem ne háborítsa álmainkat ? E kérdésre, a törvényre 
való hivatkozással az 1873. január hava 8-kán 247. sz. 
alatt kelt honvédelmi miniszteri intézmény ekép felel 
„a védkötelezettáégi első korosztály azon naptári év ja-
nuár hava 1-én kezdődik, melyben a hadkötelezett élete 
20-ik évét betölti." E szerint a harmadik korosztály, a 
mely után szabad a nősülés, azon naptári év december 
hava 31-kével végződik, melyben a védkötelezett élete 
22-ik évét betölti. 

Ehez, mint e tekintetben tudtommal legutóbb ki-
adott miniszteri intézményhez tartottam én magamat, 
midőn egyik hivemet, ki 1852 február hava 18-kán szü-
letett, és igy a harmadik korosztályból, amely után szabad 
a nősülés, csak 1874. december hava 31-kével lép ki, 
nősülési engedélyért folyamodtattam. Folyamodványára 
azonban a honvédelmi minisztériumtól a megye utján kö-
vetkező választ kaptam: 

A m. k. honv. minisztertől. Pest megye kö-
zönségének. Krajcsi Sándor folyamodványát, melyben ön-
maga részére kivételes nősülési engedélyt kér adatni, f. 
é. julius 8-ról 11,565 sz. alatt kelt fölterjesztése követke-
zésében, további értesitós végett, azzal küldöm vissza a 
megye közönségének, hogy miután nevezett az idei újon-
cozás alkalmával már az utolsó korosztályban mentetett 
föl védkötelezettsége alól, az 1868. évi 40. tc. 44. §-a értel-
mében nősülési engedélyre nincsen szüksége. Budapesten, 
1874. julius 14. A miniszter meghagyásából: Molnár 
István, miniszteri tanácsos. 

Ez intézmény ellentétben látszik lenni a védtörvény-
nyel, amely azt mondja, hogy mig a harmadik korosz-
tályból ki nem lép, addig nem eskethető a védkötelezett; 
de ellentétben látszik lenni ugyanezen minisztériumnak 
föntidézett s a korosztályok számitását szabályozó intéz-
ményével. Yagy ha mégis nincs ellentótben, akkor azt 
kell mondanunk, hogy a védkötelezettek nősülhetési ide-
jére nézve két szabály létezik. Egyik az általános, mely 
szerint csak akkor nősülhet a védkötelezett, ha a harma-
dik korosztályból kilépett; másik a kivételes, mely szerint 
már a harmadik korosztályban, a sorozás után azonnal 
nősülhet. 



Ezen esetben kérdés, kik az utóbbi boldogok ? Az 
idézett miniszteri intézmény szerint azok, kik az 1868. 
évi 40 tc. 44. §-a alá tartoznak. Ide pedig, ha jól tudom, 
azok tartoznak, kik a hadi szolgálatra mindenkorra alkal-
matlannak találtattak, vagy a harmadik korosztályban a 
sorhadi szolgálattól ideiglen fölmentettek, mint az özvegy 
anyának egyetlen gyermeke, vagy a család eltartója stb. 

És ez igy, habár az egyenlőség korában nem mór 
egyenlő mértékkel, nem is egészen rosz, nem is egészen 
érthetetlen. Azzá, zavarossá teszi azonban a minisztéri-
umnak előbb, valamikor ez év folytában sz. alatt 
kelt intézménye, melyben ugyancsak az 1868. évi 40. tc. 
44 . §.-sára hivatkozva, ezzel ellenkezőleg ez áll : „Az 
oly védkötelesek, kik a hadköteles kor harmadik osztá-
lyát még tul nem haladták és4be nem soroztattak és a 
védtörvény 44. §-sa szerint kijelölt osztályba tartoznak, 
csak is polgári hatósági engedély mellett nősülhetnek." 

Ugyanezen miniszteri intézményben azonban ez is 
foglaltatik: „A sorozó bizottság által mindenkorra had-
képtelenekül elismert és az állítási lajstromból kitörlen-
dőknek határozott egyének, ugy szintén a be nem soro-
zott, azonban a harmadik korosztályból már kilépett had-
kötelesek, továbbá azok, kik mint harmadik korosztályúak 
az ujoncállitó bizottság által fölmentettek, engedély nélkül 
nősülhetnek." 

És igy szabályul véleményem szerint ez állitható 
föl: általában akkor nősülhetnek a védkötelezettek, ha a 
harmadik korosztályból kiléptek ; kivételesen, ha az 1868. 
évi 40. tc. 44. §-sa alá tartoznak, akkor nősülhetnek, 
mikor a harmadik korosztályban a sorozáson által estek. 

Egy időben ez utóbbi megkülönböztetést nem igen 
vettük számba s csak akkor eskettünk engedély nélkül 
rendesen, mikor az illető a harmadik korosztályból már 
kilépett. Ezentúl azonban, még ugy nem járunk, mint a 
König Péter esetével, ha ugyan ezzel is járhatunk ugy, 
jó lesz különbséget tennünk. S én kijelentem, hogy alkal-
milag teszek különbséget s ha roszul, ezennel felhívom 
azokat, akiknek több adatott, de különösen a magas mi-
nisztériumot arra, hogy utasítson útba, ha rendre utasí-
tani nem akar. 

Török József, 
ceglédi ev. lelkész. 

Véleményünk szerint a fentebb felállított szabály 
nem egészen szabatos ; másrészről mi az idézett minisz-
teri intézmények között nem látjuk azt az ellenmondást, 
melyet t. cikkiró vél látni. Szerintünk különbség teendő: 
„a sorozáson való általesés," es „ az ujoncállitó bizottság 
által való felmentetés" között; p. o. egy valaki mint 
első korosztályú megjelenik a sorozóbizottság előtt, de 
mert gyenge mellű, vagy pedig más ily ok miatt nem 
soroztatik be. Majd megjelenik mint második, s azután 
mint harmadik korosztályú, s a ntebbi ok miatt egyik 
alkalommal sem lesz besorozva. Ei ől mondhatjuk, hogy 
mint harmadik korosztályú a soro :áson á l t a l e s e t t . 

Ellenben egy másik, talán mert családfentartó, vagy 
egyetlen fia özvegy édesanyjának, általában mert a véd-
törvény 44. §-a szerint kijelölt osztályba tartozik, folya-
modik még a tulajdonképi sorozás megkezdése előtt az 
ujoncállitó bizottság elé, s ettől csakugyan felmentetik, 
és pedig ismételten mind a három korosztályban. Az 
ilyenre illik már szerintünk a „felmentés" szó. Az 
idézett miniszteri intézmény értelmében már, felfogá-
sunk szerint ez utóbb érintettek engedély nélkül nő-
sülhetnek azonnal, mihelyt a harmadik korosztályban 
az ujoncállitó bizottság által felmentettek; ellenben 
azok, kik a harmadik korosztályban a sorozáson csak ál-
talestek, azok még ha a 44-ik §. quadrálna is reájuk, de 
annak rendi szerint felmentésért nem folyamodtak, csak 
azon év. dec. 31-ike után ; ha azonban az olyanok, kik' a 
védtörvény 44. §-a szerint kijelölt osztályba tartoznak, 
nősülni akarnának, előbb is, p. o. 20 21 éves korukban, 
vagy épen mielőtt életkoruk 20—ik évébe léptek volna, 
az ilyenek tartoznak e célból a polgári hatóságtól enge-
délyt eszközölni. 

Szerk. 

ISKOLAÜGY. 

Iskolai értesitők. 
25) A nagy enyedi Bethlen-fötanoda értesitője. 

A terjedelmes értesitvényt Garda József igazgatótanárnak 
tanévet bezáró beszéde előzi meg, melyben miután felem-
ii ttetik, hogy a mult évben Elekes Károly és Lőte Lajos, 
valamint Székely Ferenc segédtanár rendes tanárokká vá-
lasztattak s miután azon, a főtanoda gazdasági ügyeinek 
administratiójára nézve fontos, és — szerintünk is — igen 
üdvös változás jeleztetik, mely szerint a közvetlen tanari 
vagyoninspectorság meg lett szüntetve s egy külön fizetéses 
gazdagondnoki állomás szerveztetett és töltetett be Bogdán 
Lajos ur személyével: az igazgató ur áttér a tanuló ifjú-
ság magaviseletének ecsetelésére s —horrendum dictu - -
azzal a különös tény registrálásával lep meg bennünket, 
hogy a középtanodából két gyermeket communisticus 
tények miatt a tanári kar kénytelen volt kizárni. Meny-
nyiben van e kifejezésnek helye ott, ahol két gyermeknek 
kihágásáról van szó, lett légyen e kihágás lopás vagy más 
egyéb — annak megítélését a tudós tanár úrra bizzuk; 
annyi azonban tény, hogy még azon esetben is, ha e 
kifejezés megállná helyét, épenséggel nem alkalmas arra, 
hogy átmenetül szolgáljon a communismus és reálismusról 
tartott komoly, tudományos, 9 hasábra terjedő értekezésre. 
Ha az igazgató ur e tárgyakra nézve el akarta mondani 
nézeteit, — amelyek közt — közbevetőleg mondva — az 
egy-két túlzott mellett van elég helyes és józan nézet is, 
— tehette volna ezt önálló, külön beszédben s nem kel-
lett volna beleerőltetnie az igazgatói jelentés keretébe. Az 
említett értekezés után folytatja az igazgató ur jelentését, 
melyből kiemeljük a következőket. Az iskolai elöljáróság 
azon ujabbi határozatának megfelelőleg, mely szerint min-



den tanszéknek megfelelően évenkint 30 — 30 ft. pályadíj 
tűzessék ki az illető tanszékek tanárai által kiadott pálya-
kérdésekre: a mult évi pályadijak összege 429 frtra és 
8 darab aranyra rúgott. Ezenkívül a tanuló ifjúság közt 
791 frt. áru jutalomkönyv, 100 frt. áru irópapir, 149,582 
cipó stb, osztatott ki, ugy hogy az évi segélyezések, 
pálya- és ösztöndijak, jutalmak főösszege 17,243 frt. 
9 5/g krt és 8 db. aranyat tett ki. Ily bőkezűség és gon-
doskodás mellett, ha valamely iskolát, ugy a nagyenyedit 
méltán megilleti az „alma mater" nevezet; valóban szerető, 
gondos édes anya ez, mely gyermekeit az anyagi gondok-
tól csaknem teljesen fölmentve, a tudomány csarnokaiba 
bevezeti s tudományosan kiképezve, a jó erkölcsökben 
fölnevelve adja át őket hazájukuak. A tanári kar a lefolyt 
évben 11 rendes, 2 segédtanárból, 4 szaktanító, 8 rendes 
osztálytanitó, 1 helyettes osztálytanító, 17 rajz-, irás- és 
énektanitóból állt. A tanulók száma volt az év végén az 
elemi tanodában 245, a középtanodában 265, a bölcsészeti 
osztályokban 58, a theologiai intézetben 40, a tauitóké-
pezdében 5, összesen 613; ezek közül vallásra nézve 
497 ref., 4 ág., 3 unitárius, 61 róm. kath., 25 gör. kath., 
17 g. keleti, 6 zsidó; nemzetiségre nézve 559 magyar, 
6 német, 39 román, 3 lengyel, 1 tót, 5 zsidó. Különös, 
hogy a zsidót itt is, mint Székelyudvarhely tt, külön nem-
zetiségnek veszik. Hat zsidó vallású növendék közül öt 
zsidó nemzetiségűnek (?) van felvéve ; a hatodiknak volt 
legtöbb belátása, midőn nem iratta be magát azon nem-
zetiség tagjai közé, mely tudtunkkal nem létezik. Ha a 
többi ezt még ma sem tudja, fel kellene őket a tanári 
karnak világosítani, nem pedig külön rovatot nyitni szá-
mukra a statistikai táblázatban. Ez olyan tévedés, melyért 
első sorban a kimutatás készítője rovandó meg. Tanszerek-
kel az iskola jól föl van szerelve. A könyvtárak : a főtanodai, 
az ifjúsági és a képezdei, valamint a többi gyűjtemények, 
a lefolyt évbm is gyarapodtak. Óhajtandó, hogy a gyűj-
temények állásáról jövőre pontosabb kimutatás készíttes-
sék, különösen azt szeretnénk tudni, egy-egy gyűjtemény 
hány darabból áll. Ami végül az intézet kebelében tar-
tott szigorlatok eredményét illeti, ez a következő. Papi 
szigorlatra 11 en, tanítóira szintén 11-en jelentkeztek s 
mindannyian képesittettek. Deáki szigorlatra 24-en jelent-
keztek, kik közül 7 javitó vizsgára lett utasítva. Érettségi 
vizsgát 18-an tettek, kik közül 4 javításra utasíttatott és 
4 osztályát ismételni tartozik. 

26) A pozsonyi ey. főiskola értesítője. Közzé 
teszi Csecsetka Sámuel, igazgatótanár. Mint minden év-
ben, ugy az idén is, kiválik ez értesítő gondos szerkesz-
tése által a többi közül. A tanári kar a gymnásiumban 
12 rendes-, 3 rendkívüli tanárból s 4. melléktanitóból állt; 

a theologiai intézetben 6 rendes- és 1 rendkívüli tanár 
működött. Könyvtárak: a Simkó-féle könyvtár 7364 művel 
12554 kötetben, a theologiai könyvtárban van 3774 mű 
5114 kötetben, a harmadik számú lyceumi könyvtárban van 
9328 mű 15871 kötetben, az ifjúsági könyvtárban 506 
kötet, a theol. önképzőkör könyvtárában 417 kötet, a 
gymn. magyar önképzőkörében 1800, a tótban 1520, a 
szerbben 592, a németben 491 kötet. A többi gyűjtemények 
közül elég legyen megemlíteni a természetrajzi gyűjte-
ményt, melyben 455 állat, 2014 növény s 2194 ásvány 
van, s a több mint 11000 darabból álló éremgyüjteményt. 
Ez adatokból is látható, hogy a pozsonyi főiskola tansze-
rekkel ugy föl van szerelve, a mint kevés iskola hazánk-
ban. A jótékonysági rovat szintén igen tartalmas. Az 
alumnaeumban, mely 44000 frtnyi tőkével rendelkezik, 
108 tanuló étkezett, suppücatio utján 1140 frt. 96 kr. 
gyűlt be, mely összegnek egy negyedrésze a gyűjtőket 
illetvén, ezt levonva az intézetnek maradt 808 ft. 90 kr. 
A Skarica-Jeszenák féle convictusban 39 jótétemmyes 
kapott ingyen ebédet; e convictus tőkepénze 42753 ft,, 
ezenkívül van egy kétemeletes háza a belvárosban s 14 
holdnyi szántófölde. Az ösztöndijak és a főtanodára tör-
tént adakozások, valamint a jutalomkönyvek mennyisége 
az értesitőben adva nincs. A tanári nyugdíj-, özvegy- és 
árvaintézet tőkéje 29413 ft. 88 kr., a segélyzettek száma 
7, segélyképen kiosztatott 1103 ft. Ifjúsági egyletek: a 
gymnásiumi magyar önképzőkör, német, tót önképzőkörök, 
gyorsírászati-, zeneegylet, theologiai és gymnasiumi gyám-
egylet. Az év elején beirt tanulók száma 328 volt, ezek 
közül theologus 21, nyilvános- 304, magántanuló 24, bel-
földi 315, külföldi 13, vallásra nézve ev. 190, ref. 62, 
r. kath. 43, gör. keleti 8, zsidó 25. A nemzetiségi ro-
vat ebből az értesítőből is kimaradt, s e mulasztást aligha 
indokolhatja a tanári kar azzal, hogy a tanulók nemzetiség 
szerinti kimutatása reánk magyarokra nézve kedvezőtlenül 
hangzanék. Ha meggondoljuk, hogy mennyi magyar szülő 
küldi gyermekét Pozsonyba a német nyelv elsajátítása végett, 
ha másrészről végigtekintünk az ifjúság névsorán, melyben 
a magyar hangzású nevek határozottan kedvező arányban áll-
nak az idegen hangzásuakkal, pedig emellett lehet és 
van is sok Schneider, Klein és egyéb német nevü egyén, 
aki érzületre és nyelvre nézve Szabónak, Kissnek stb. is 
bátran beválnék: ha mondom ezeket meggondoljuk, méltán 
interpellálhatjuk a tanári kart amaz ismételt mulasztás 
miatt. Egyébiránt még ha félnünk kellene is az ered-
ménytől, a statistica érdekében mindenkor kívánni fog-
juk épen és főleg azon tanodák igazgatóságaitól a nem-
zetiségi vagy anyanyelvi rovat fölvételét, amelyek vegyes 
nyelvű területen fekszenek. 
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A z e g y h á z i z e ti e. 
Az emberiség fejlődési folyamata, mely a 15. és 

16-ik században a tudományok emelkedését, előmozdította 
s az egyházujitást szülte, a népek világ- és vallásnézle-
tében szembeötlő ellentétet hozott léire, mely a kedély-
életbe mindinkább beszövődött, s a külvilágban ahozké-
pest nyilvánult. A déli nemzetek a vallásnak inkább 
érzelmi oldaláról érdekeltettek s inkább vágyakban, sej-
telmekben, reményben és hitben éltek és élnek ; mialatt 
az éjszaklakók csak a valódiságnak hódoltak s csak azt 
akarák hinni, mit a logikailag gondolkozó ész igazságul 
elismerhet. A katholikus templomokban letérdel az ájta-
tos ember szent képei előtt, hogy a vértanuk mérhetlen 
halálfájdalmait átérezze, mig a protestáns ember az ilyen 
vallásgyakorlatot képimádásnak tekinti. A katholikus csak 
akkor esik magasabb ihletségbe, ha a megfeszített isten-
fiának képe szüntelen szeme előtt lebeg s az ő kibeszél-
hetlen kinait együttérzőleg szenvedi; sőt sokszor bőjtölés 
és önsanyargatások folytán rendkívüli gyötrelmeknek is 
kiteszi magát, hô y istennek tetsző életet élhessen és 
méltó keresztyén lehessen. 

De a protestánsok harczolnak ezen önteremtette 
szenvedések s a képzeletnek ilynemű kicsapongásai ellen, 
ők a népet gondolkodásra és valódi munkára ösztönzik, 
mert munka- és tevékenységben áll az istennek tetsző 
életmód, nem pedig önsanyargatásban és tevéketlen zárda-
életben. A hideg éjszak lakójának ezen észjárása az egy-
házi zenében is kifejezést nyert. Luther, Walther, 
és más hitujitók ós zeneszerzők karénekei hü nyomatát 
adják a protestáns vallásos hangulatnak. Luthernek 
„Erős várunk nekünk az isten" templomi énekéből az 
isten örök igazságára épített erős bizalom töndöklik ki, 
mely már itt a földön a képmutató, hazug és szószegő 
gonosztevőt a világi élet eseményei által megbünteti. 
Minthogy a protestáns a világi életet az ő tisztességes 
örömeível nem kárhoztatja, hanem hitünk alapitójának 
példájára emlékeztet, ki a kánai menyekzőben maga is 
részt vett s az asztali örömet borával növelte, — ajánlja 
a maga híveinek a vidámságot, az illem és erkölcsiség 
határai közt. Mert hisz ! ez a szép föld nem siralom -völ-
gye, hanem istennek kerte, hol mennyországot vagyunk 
képesek teremteni a nemes erények, keresztyéni szere-
tet és könyörületesség gyakorlása által. Ezen vallásnézet 
a protestánsok szellemélőtében uralkodóvá lőn, mely a 
kedélyt a zenében is nyilatkozó öszhangzó vidámságra 
hangolja. A protestáns inkább D u r-hangokban énekli 
el lelkesedését, mig a katholikus énekek M o 11-
hangzatbanszerkesztvók. AllegriésLeo Misererejében 
is hallunk ugyan hosszas szomorú öszhangok után néha 
egy-egy D u r-hangzatot, mint a vigasz reménysugarát, 
de ez csak pillanatig tart, melyet a komorabb halálhangok 

a fájdalom sötét éjébe azonnal eltemetnek. A protestáns kar-
énekek ellenben szelid türelmet, s isten akaratábani meg-

' Ö 
nyugvást lehelnek, mely a szegények és üldözöttek bána-
tos fájdalomkönyeit egykor vissza fogja fizetni. Mélyen 
megragadó kifejezést nyert ezen lélekhangulat a karéne-
kekben, minőket tucat számra találhatni a régi éneke-
sekben ; mindenütt uralg az isten akaratábani megnyug-
vás, mely sorsunkat vezeti. Az olasz requiemek és 
miserérék fájdalmas lamentója a protestáns 
énekekben csak ritkán és pillanatnyira nyer kifejezést. A 
hitújítás korszakában a reformáltak egyházi zenéje csupán 
az egyszerű ternplonénekekre szorítkozott, nagyobb zene-
művek még akkoriban nem szereztettek. A katholikus ze-
neszerzemények közt főkép Olaszországban már nagyobb 
müvek fordultak elő; látunk ott miséket, felajánlásokat 
(Offertorium), salve reginát és másokat. A németalföl-
diek, jelesül a belgák is készítettek hasonló müveket. 

Midőn a 30 éves vallásháborúnak vége lőn, mely 
által a protestánsok kiküzdötték vallásszabadságukat, a 
nemesebb szellemekben nagyobb uralomra jutott a pro-
testáns ön- és világtudat is, minek következtén magasztos 
zenemüvek jöttek létre, melyek mint góth-templomok, ma 
is bámultatnak és csodáitatnak. Sok derék zeneszerző 
lépett most föl a protestánsoknál, kiktől értékes műveket 
bírunk. A 17-ik és 18-ik század adta a legjelesebb pro-
testáns zeneszerzőket, kik közt Bach Sebestyén ós 
Hándl György állnak főhelyen. Ezen időszakban az 
ellenpontozás (cortrapunct) és futam művészi alakjai oly 
tökélyre hágtak, mint azelőtt soha. Itt a négy hang 
közül mindenik önálló művészi dallam, mely a többivel 
nem gondolva, folytatja a maga útját, s e mellett az 
egésztől elmaradhatlan, amennyiben az öszhangzatot töké-
letesiti. Ezen sokhangu müszerkezetnek legnagyobb mes-
tere a tiszteletreméltó Bach. Ő a legbonyolultabb hang-
szerkesztmónyekben oly mesterien kezeli a legnehezebb 
alakokat, mint elődei közül senki. És az által, hogy ő 
ezen csodálatos hangtömkelegben oly otthonos volt, 
s a legösszetettebb dallamok egymásra következéseit és 
arabeszkszerüleg bonyolt zengzeteit biztos irányban vezette, 
a vallásos kedély hangulatnak oly természetesen kifejezője 
lőn, mely szerkesztményeiben csodálatos módon nyilatko-
zik. Bach maga is kegyes protestáns volt, ki az isten-
ség igazságos világkormányzatáról belsőleg meggyőződve 
levén, magát annak tiszteletére szentelte. Csaknem min-
den teremtett müve, előjátékai, futamai, karénekei stb. a 
hivő keresztyén ihlettségét, és kegyes érzelmét lehelik. A 
legnehezebb és müvésziesb futamokat az ő ellenpontos 
változataikkal egyetlen zeneköltő sem képes volt a buzdító 
lélekhangulat oly kifejezésére emelni, mint azt a thürin-
giai születésű Bach tevé. Legnagyobb műveinek egyike 
„Jézus kínszenvedése", mely a megfeszített istenember 
szenvedéseinek történetét mintegy drámailag adja elő. 



Halljuk a karban a népnek vad izgalmu kiabálását, mely 
őt kereszthalálra ítéli, majd a nemes szenvedőnek sze-
retet-igéi s hü tanityányainak fájdalmas jajjai hatják meg 
fülünket, de a végső halálsóhaj is lehangzik a kereszt-
ről. Noha pedig ezen mű tárgyánál fogva a rettentő szen-
vedéseket és halálfájdalmat ábrázolja, mindamellett ezen 
halálos fájdalom sohasem csap át mértéknélküli veszé-
kelésbe, s a kétségbeesést metsző öszhangzatlanság soha-
sem árulja el, hanem a legnagyobb halálkinon mindig a 
gondolkozó szellem uralkodik s a szépészeti törvény ér-
vényesíttetik. Az önhatalmát érző szellem legnagyobb fáj-
dalma közt is biztosan meg van győződve, hogy ezeket 
csakhamar le fogja küzdeni. Ezen lélekhaügulat teszi az 
alapeszmét minden egyházi müvében Bachnak és kor-
társainak, kik hozzá legközelebb állnak, habár őt nem is 
érik utói. Ezen egyének hangmüvei még egy nevezetes 
sajátságfal bírnak. Eőtartalmát egyiknek sem képezi 
ugyan folytonos lamento és doloroso, de vidám 
derültség sem, mint' az ujabb zeneszerzők, péld. Haydn 
szerkesztményeiben, hanem a lólekélet komoly, szendén 
panaszoló, néha búskomor és zord; de mindamellett sem 
nyer kifejezést a vigasztalan csüggetegség, mert csak-
nem minden mű, mely Moll-hangnemen kezdődik s ily 
hangzatban mozog, végre vigaszt és bókét sugárzó zeng-
zetben olvad fel, sejtetvén, hogy a bánatos és sokat szen-
vedő lélek végtóre a rég óhajtott égi békének lett része-
sévé. Bachnak nemcsak énekszerzeményei, hanem 
M o 11-futamai is Dur hármas hangban végződnek. 
Bach inkább futam szerkesztményekre szentelte magát 
s kevesebb énekzenét irt; H á n d e 1 ellenben inkább 
ilyeket szerzett, s jelesül az egyházi énekeket emelte oly 
tökélyre, mint elődei közül senki nem. 

Az első keresztyén időkben, valamint a középkorban 
is egész a reformáció idejéig gyakran játszottak jelenete-
ket szinpadokon a bibliai történelemből ; énekeltek, sza-
valtak, néha mimeltek is, a szereplők tehetsége és mű-
vészi alakításához képest. Gyakran szerzetesek, világi 
papok, utazó tanulók vagy vándorszínészek cselekedték 
azt. De ezen színműi előadások nem emelkedtek nagyobb 
tökélyre s nem hoztak létre jelentékenyebb müveket. A 
tudomány fejlődésével, midőn a régi görögök szomorujáté-
kai ismeretesebbe kezdtek lenni, jelesül Olaszországban 
a 16-ik században hozzáfogtak a szerzők hasonló müvek 
gyártásához, melyek énekbeszédben adattak elő. E végre 
hitregóket, bibliai eseményeket , közbe-közbe vértanuk 
legendáit is választották, miáltal két műfaj keletkezett, 
a világi tárgy dalművé, az egyházi énekké 
alakult. Az egyházi ének előképeit aMiseré rékben, 
misékben, requiemekben és kántátékban 
találjuk, melyek alakai aztán bővíttettek és színműi al-
kalmazást nyertek. Mindamellett megtartották előbbiek a 
katholikus egyházakban a müalakot, melyet azoknak P a-
lestrina, Aliegri, Leo és mások voltak; főtartal-
muk az alagyai panaszok dalköltészeti eleme, melynek alakúk 
is megfelel. A protestáns egyházban inkább a drámai irány 
jutott érvényre, miáltal az egyházi ének tovább fejlett, mely 

a helyzetet elbeszélőleg ós szinmüiie? adja elő, mint a mes-
siás, próféták, apostolok, vértanuk életét és szenvedéseit. 
Ilándel volt az első zeneköltő, ki a bibliai történelem 
kifejtett tárgyaiból egyházi énekeket szerkesztett; noha 
elődei is jelentékeny műveket teremtettek, de ő minden 
tekintetben felülmúlja azokat szerkesztményeinek nagy-
sága által. Az ő „ messiás"-ában, Krisztus születése hir-
dettetik, bekövetkezik, midőn aztán az angyalok kara 
magasztos énekben zengi: „dicsőség magasságban az is-
tennek, békeség földön minden embereknek stb." Most 
jön a szenvedés korszaka, a halál és sir; de a szellem 
legyőzi a halált az ő feltámadása és mennybemenetele 
által; végetlen fönséges diadalmi ének végzi be ezen mes-
terművet. Ezen zengeményben is ki vannak fejezve a ke-
reszt halálának fájdalmas kínai és szenvedései, de min-
dig önmérsékléssel; a gondolkodó szellem emelkedettség-
gel és méltósággal uralkodik a mérhetlen halálfájdal-
makon, mert minden szenvedésben felhangzik a szellem 
hatalmába vetett erős bizalom, mely azok által megtisz-
tulva az örök béke és szent igazság részesévé lesz. A 
legroppantabb lélekfájdalmak tragikai előadásának ezen 
önmérséklésében lehet a Bach és Hándel műveit az Aeschylos, 
Sophokles és Euripides szomorujátékaival összehasonlitni. 

A protestáns egyházi zenének fölvirágzása, kapcso-
lódva a világi zenével, mint dalművel, a D ur-hangneme-
ket, következőleg jelen hangrendszerünket további fejlő-
désre emelte. Mialatt a katholikus zeneszerzők még a 
18-ik században is csaknem minden müveiket a régi 
hangnemeken szerkesztők, a protestánsok már a 17-ik 
században a mai hangrendszeren irtak. 

A kath. egyházban a legnagyobb zenek öltök a 16-ik 
és 17-ik században éltek. Ez volt a szent zenészet virág-
korszaka. A 18-ik században is jelentek ugyan meg re-
mek müvek, de azokban már az éberré lett világélet 
vidám hangjai is nyilvánulnak. A versenyző hitbuzgalom 
a reformáció idején az ő ihlettségében a legtartalmasabb 
egyházi műveket teremté, melyekben a hivő keresztyén 
lólekhangulata kiónekeltetik. Azon benső vallásosság, mely 
a legelevenebb hitlelkesültségben az énekekben tárgyila-
gosittatott, természetesen mélyen beható vallásos zeneköl-
teményeket szült, mert hiszen ezek csakis a hitbuzga-
lom valósággá lett lélekhangulatai voltak. Amint pedig az 
egyházi versengések s a duló vallásharcok elenyésztek és 
az emberiség az élet élvezetei folytán fölvidámult s 
az általános világ- és életkedv a kedélyeket elégedett-
ségre hangolta, ezen élethangulat a hangszerkesztmények-
ben is kiénekeltetett, miáltal a világi zene magasabb 
tökélyre emelkedett s az érzésteljes emberi sziveken mesz-
sze terjedő uralmat nyert. Most az egyházi zene mind 
inkább háttérbe szorult s pusztán a templomokra korlá-
tozódott, mialatt a színházakban, bálokban és családkö-
rökben derültebb kedélyállapot nyilatkozatai szólaltak meg. 
Ahonnan az élvvágy és világkéj édes dallamai igen gyak-
ran belopództak az egyházi zeneszerzők darabjaiba, miál-
tal a vallásos hangulat tisztasága eltöröltetett, korábbi 
jellegét elvesztvén az egyházi zene. A világias behatás az 



egyházi zenébe már a 17-ik században kezdődött, s itt 
végződik a katholikus egyházi zene klassikus kora. Mert 
a 18-ik századbeli szerkesztők, péld. Haydn és Mozart 
müvei sokszor igen világias és dalmünemü jelleggel bír-
nak, noha mély vallásosság kifejezései is jönnek ott elé, 
melyek a keresztyén szertartáshoz valóban méltók. 

A protestáns egyházi zene klasszikus kora csak a 
vallásszabadság megnyerése után kezdődött a 17-ik szá-
zadban, s már a 18-ikban virágzásra jutott a Bach és 
H and el nagyszerű szerkesztményeiben. Az utána követ-
kezett zeneszerzők müvei is magas jelentőséggel és gya-
korta fenkölt szépséggel, s emellett igazi vallásos kenettel 
bírnak, de azokból is kirí sokszor a világi élet hangja, 
minélfogva jellegök a világi és egyházi zene keveré-
két képezi. Ezen világi kedélyhangulat már igen 
gyakran jelentkezik Hándel egyházi zenemüveiben; 
ettől fogva a szent zenészet mindinkább elvilágiasodik, és 
végre egy egészen világi szerkesztővé válik. Ifjabb éveiben 
Hándel egyenesen a dalműszerkesztésnek adta magát, 
de ezen pályáról leszorította azon sok vereség, melyeket 
egy olaszszal szemben, Londonban szenvedett; az ő dal-
művei kifütyöltettek, versenytársáé pedig tapsviharral fo-
gadtattak és más világi tiszteletadással jutalmaztattak. 
Hándel sokkal komolyabb vallásos természettel bírt, 
semhogy oly játszi zeneműveket lett volna képes teremteni, 
mint egy olasz az ő vérmes életkedvében és művészi 
könnyelműségében. Elkeseredve a szenvedett gyalázaton, 
magányba vonult, s ujabb zeneszerzeményeken gondolko-
zott ; az ő vallásos lélekhangulata irta elébe a tervet s a 
számos egyházi énekek (oratorium) nagyszerű kidolgozását. 
Ezen óriási zeneszerzemények által, melyekből fenkölt 
vallásos ihlettség sugárzott, az istenfélő angolokat maga 
részére hóditá. Az angolok mintegy fölvillanyozva a szer-
kesztményekben helyt lelő lelkesültség által, ezen műve-
ket annyira méltányolták, mint ritkán szokta tenni a kö-
zönség; megértették az előttök álló szellemnagyságot s a 
született németet honosították ; a műértő brittek büszkék 
voltak rá, hogy ezen zeneköltőt mint földijöket tisztelhe-
tik és csodálhatják. — Innen magyarázható ki, hogy a 
Hándel egyházi zenemüveiben miért jelentkeznek már 
világi hangok, sőt az ő legjobb szerzeményeiben is, mint 
a Messiásban, már egész szakokon keresztül csak 
világi dallamok és dalműi szinváltozatok fordulnak elő. 
Már ez időben is ilyen mély és beható volt az emberiség 
világias kedélyhangulata, mely aztán a dalművek és szim-
fóniák szerzésében a világi zenét hozta létre. D. S. J. 

B E L F Ö L D . 

A pesti ref. egyházmegye őszi közgyűlése 
Budapesten, oktober 10-én. 

A közgyűlés Sipos Pál esperes buzgó imája s vi-
lági elnök gr. Teleky Sándor üdvözlete után a szép 
számmal ös szejött tagok igazolásával vette kezdetét. 

Főbb tárgyait az elnöki jelentések, nevezetesen vi-
lági elnök útnak az egyházmegyei választásokról s espe-
res urnák az egyházmegye beléletéről szóló jelentéseik 
tették. Az üresedésbe jött a 1 e s p e r e s i hivatalra, egy-
hangúlag Együd István váci, a tanácsbiróira 
Szilágyi Benő gyömrői, az aljegyzőire Vári 
Sándor tótfalusi lelkészek választattak. Ezen választás 
eredményét alesperes ur meg akará ugyan magára nézve 
hiúsítani, szerény de azért határozott hangon kijelentvén 
a közbizalom nyújtotta hivatalról való lemondását, de a 
közgyűlés még határozottabban s egyhangúlag oda nyi-
latkozott, hogy lemondását el nem fogadja, minek követ-
keztében alesperes ur a többi ujonválasztott tisztviselők-
kel együtt hivatali esküjét letette. 

Az e s p eresi jelentésnek mindjárt elején 
néhány papválasztás foglalt helyet. A m o n o r i, hova 
Balla Lajos, a szadai, hova Csilléry Imre, 
az ó-b u d a i, hova Mészáros Soma lettek megvá-
lasztva. A két utóbbi választás érdekét növeli azon örven-
detes körülmény, hogy általok az egyházmegye azon egyik 
pontos ós korszerű határozata, miszerint a lelkészi fize-
tések minimuma 1200 ftban lett megállapítva, tényleg 
valósittatott. 

Hallottunk néhány tanító-választást ós fizetés-emelést 
is, melyeket az esperes örömmel erősített meg, s a közgyűlés 
örvendetes tudomásul vett. Csak F. L. Pécelre válasz-
tott tanitó ügye, melyet az esperes közgyűlés elé terjesz-
tett, keltett hosszasabb vitát, mi azon végzéssel lett 
befejezve, hogy a közgyűlés az említett tanitó korábbi, 
kifogásolható magaviseletét helytelenítette ugyan; de 
próbaéve alatt tanúsított sikerdus működéséért a válasz-
tást mégis megerősítette. 

Az építkezési bizottság, mely a mult gyűlés egyik 
végzése folytán az egyházmegyében járásonként felügyel 
az építkezésekre, egy helytelen, és a folyó árakhoz mérve 
túlságos drága templomépitésről tett jelentést, mely a 
bizottság egyenes helytelenítése dacára lett végrehajtva 
R. Palotán. Az ügy megvizsgálására bizottság ne-
veztetett ki. 

Az egyházmegyéktől a kerülettől áttett ügyek kö-
zül a presbyterek választása és a vértesaljai egyh. megye 
egyik fiaancialis indítványa voltak nevezetesebbek- Tud-
valevőleg a tavaszi superintendentialis gyűlés a presby-
tereknek 3 évenkint 6 évre választását indítványozta, 
hogy az összes létszám fele kisorsoltassék s ujakkal pótol-
tassák. Egyházmegyénk az indítványt azzal kívánja kiegé-
szíteni, hogy választó lehessen minden pontosan adózó, 
választható pedig minden pontosan fizető, de legalább 24 
éves egyháztag. A vértesaljai indítványt, mely a sokféle 
és ingadozó önkénytes egyházi adakozásoknak arányos ki-
vetés által szilárd alapra helyezését célozza, a tractus 
elvben elfogadja, de a létesítés idejét és módját a jelen 
vajúdó időszakban nem óhajtja meghatározni. 

Hosszas vitát idézett elé a gyóni, illetőleg dabasi 
egyházi viszály elintézésére kiküldött bizottság jelentése, 
mely egészen szabatos és törvényes, bármennyire akarta 
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is a személyes érdek kifogásolni. A jelentés szerint Gyónón 
az egyháztagok között a presbyteriumal és más egyháztagok-
kal egyetértve a bizottság bizonyos osztályzatokat állapított 
meg ez egyház szükségeinek könnyebb fedezése végett. Ez 
ellen azonban több földbirtokos protestált. A gyűlés helye-
selte a kiküldött bizottság eljárását s az osztályozás körüli 
súrlódások kiegyenlítése végett emiitett közegét továbbra 
is megbízza. 

A v a s a d i veszendőbe indult magtár ügye gróf 
Ráday G. és a monori lelkész urak buzgó működése foly-
tán egészen rendbe jött; a kivett gabonáról kötvények 
állíttattak ki, s a biánvzó mennyiség a hanyag magtárnok 
terhére íratván, az egyház részére visszaszereztetett. A 
nevezett grót sikeres fáradozásáért jegyzőkönyvileg köszö-
net mondatott. 

A nov. 10-ki kerületi gyűlésre képviselőkül ifj. gr. 
Ráday G., Yattay Gyula, Szilágyi Benő, Göncy Benő urak 
választattak meg. 

A gyűlést megelőző napon az egyházmegye alsó já-
rásának lelkészértekezlete tartatott, melyen Szilágyi Benő 
ur elnökül, Törő Lajos ur jegyzőül megválasztatván, több 
a praktikus élet köréből felmerülő, és a lelkészeknek ré-
szint liturgikus, részint lelkipásztori működési körében 
gyakorta előforduló kérdés megvitattatott, továbbá több 
oly egyházi hetilap és folyóirat megrendelése, melyeknek 
ismerése a mai korban egy müveit lelkészre nézve erkölcsi 
kötelesség, de a melyeket mégis külön-külön mindenki a 
tudvalevő anyagi viszonyok miatt nem szerezhet meg, el-
határoztatott. —s —s. 

RÉGISÉGEK. 
Hiteles adat egy pléhánus farizeusi buzgóságáról. 

1858. kisaszszony*) napján, sept. 8-ikán estve, a 
tibold-daróci (Borsodm.) plebánus Rakówszki Ignác, a 
szőlőhegy-kerülők közül egyet, névszerint Csizmadia György 
reform, egyént, biró által magához beparancsoltatott. A 
kerülő nem tudván, hogy a biró mivégre parancsolja, a 
biró parancsának engedelmeskedett, s elment a kath. 
paplakra. A plebánus kikérdezte, hogy akkor nap kik 
dolgoztak a szőlőhegyen ? Tudnivaló, hogy a kathô iku-
soknak ez a nap ünnep lévén, nem dolgozhattak; tehát csak 
reform, emberek dolgoztak a szőlőhegyen. A kerülőnek 
is ennélfogva csak reform, embereket lehetett megnevezni. 
Ő tehát nem tudván, hogy a plebánus mi okbul kérdezi; 
megnevezett vagy husz egyént. Azok közül, kiknek neve 
eszembe jut ezek: Bóka István idősb, Bóka István ifjabb, 
Dósa György, Vitányi Sámuel, Nagy Márton, Bóka József, 
Farkas György, Szabó Számuel, Konc János, Csizmadia 

*) Az ezen időbeli kath. tanitót alólirt közlő kérdvén, mire 
ünneplik kisaszszony napját feleié: hogy még akkor sz. Mária 
kisaszszony volt De mondám: hiszen nagy bold. aszszony meg-
előzi. Hát isten tudja; a papok parancsolják megünnepelni. 

György idősb, 'Mocskos Sándor, Karucka József, Csik 
István, Dósa István idősb. A kerülő aztán a plebánustól 
eljött, nem is sejtve annak célját, igy én sem tudtam 
akkor róla semmit. Mignem azon év október havában, 
a fentebb nevezett egyének közül néhányan eljöttek hoz-
zám, és pedig a mezőkövesdi cs. k. szolgabírói hivataltól 
haza érkezve, kérdeni okát, miként lehet az ? őket refor-
mátusokat, a m. kövesdi szolgabírói hivatal, a kisasszony 
napján tett munkáért, személyenkint egy-egy pengőforin-
tig megbüntette. Én elálmélkodtam az eseten, aztán utána 
látván a dolognak, tudomására jöttem, hogy a daróci 
plebánus vádolta be a nevezett egyéneket álnokul, mint 
kik vasárnap s egyéb ünnepnapokon dol-
goztak. Kisaszszony napját pedig érintetlenül hagyta. 
Igy vonta büntetés alá a szolgabírói hivatal, nevezett 
egyéneket. Annak különösen egyik kezelője, valami Gás-
párdi nevű szeleburdi gyermek egyén, ki sem hallgatta őket, 
sőt mentegetődzésökért elzáratással fenyegette; különösen 
Nagy Márton nevü 68 éves öreg ősz hajú embert, a gyer-
mek hivatalnok meg akarta vasaltatni, s te gazember 
cimmel illette azért, hogy szólni mert Az ítélet ebből 
állott: kentek az ünnepeken és vasárnapokon dolgoztak : 
tehát fizetnek 8 nap alatt, ha különben nem, executióval 
is egy-egy pengő forintot. Nem volt szükség, sem tanura, 
sem a vádlottak kihallgatására; elég volt a plebánus 
misztifikált, álszinbe öltöztetett vádja. 

Eddig van a hozzám mint azon időbeli espereshez 
beadott panasz, az utána orvoslat eszközlését kérő folya-
modványt nem szükség leirnom. Elég legyen annyit tudni, 
hogy minden erélyes föllépésem, az illető helyekre lett 
fölterjesztésem, eredmény nélkül maradt. 

Jelen közlésem már nem keres orvoslatot. De hiva-
talos irományaim halmaza közül 16 év multával kerülvén 
szemem elé ; részint, hogy az olvasó közönség, a közeli 
mult évtized és a mostani közti nagy különbséget lássa 
s a jelent a mult felett becsülni tudja ; részint, hogy a 
derék plébánust Rakowszkit, ki ha él azóta 16 évvel idő-
sebb, s tán humánusabb is, megismerje; hogy neki a 
kanonokság felé ily fénylő érdemének napfényre hozásával 
lépcsőt készítsek; jónak láttam a prot. egyházi lapban 
közleni, s az olvasó közönség ítélete alá bocsátni. 

Édes Albert. 

Külföldi egyház és iskola. 
A svájci reformegylet. 

(Vége.) 
H. 

A temetés sem kizárólagos dolga többé az egyháznak. Ha-
lottaink eltakarítása és nyughelye felett ezentúl polgári hiva-
talok is fognak őrködni. Ez is első sorban védeszköz a kath. 
egyház hatalmaskodása ellen. Nem fogja hát többé azt, ki az 
utolsó kenetben tán nem akart részesülni, ének és ha-
rangszó nélkül, a temető árkába temetni. Az állam, az 
egyház ily fanatikus önkénykedóse ellen, védeni fogja a 



halottat hozzá tartozóival együtt. A prot. egyházban e 
határozat nem fog lényeges változást tenni. Kevés polgári 
temetkezés fog előfordulni, csak arról gondoskodjunk, hogy 
temetkezési rítusunkban némi javítás és egyszerűsítés tör-
ténjék. Óhajunk még csak az, vajha a polgári hivatalok, 
melyekre a temetkezési helyek gondozása jövőben bizva 
leend, több aesthetikai érzéket tanusitnának a sírkertek vá-
lasztása és berendezében, mint sok helyt az egyházak 
tanúsítottak. Végre az anyakönyvek vezetésé-
nek a polgári hatóságokra való átruházása által a lelké-
szek dolga, kik anyakönyveiket azért tovább fogják vezetni, 
megleend nehezítve, mivel a polgári hivatal átiratára szo-
rulnak. Itt fog aztán leginkább kitűnni, hogy az egyház 
többé nem államintézet, hanem egy szabad társulat. Az 
uj szövetségi törvény határozmányaiban, az egyház feloszlá-
sának utja egyengetve van ugyan ; de mindennek megvan az 
ideje, az egyháznak is; még nem jött el az idő, a ke-
resztyénség nagy missioját még nem fejezte be a népek 
világában, és ha az egyház most lenni megszűnnék, ez 
nagy szerencsétlenség volna. A lánglelkü Schiller örök 
igaz szavai szerint: 

„Der Meister kann die Form zerbrechen, 
Mit weiser Hand zur rechten Zeit." 

De ezen „Meister" nem Strauss, követőivel együtt, 
hanem a nép ésazidőkgeniusa. A nép pedig 
akar egyházat, akarja gyermekeinek vallásos nevelését. 
Gondoskodjunk egy egyházról, mely a népnek megadja 
azt, mit attól követel. Ha a hivatal a lelkésznek a régi 
fényt és tekintélyt nem adja meg többé, ugy saját szemé-
lye által érdemelje ki azt. Az egyház nagy áldás az em-
beriségre nézve, nagy áldás tagjainak isten előtt való sze-
mélyválogatás nélküli egyenlősége, egymás közt való test-
véri szeretete és az egészhez való önzetlen odaadása 
által. Ha majd egyszer mindezt az emberi társaságban 
megvalósította, ha nagy missióját a népek világában be-
fejezte, akkor azt mondjuk : 

„Das Haus mag zerfallen ! 
Was hat's denn für Noth? 
Der Geist lebt in uns allén, 
Und unsere Burg ist Gott." 

Ugyancsak a fentebbi thema felett beszélt Schmiedi 
winterthuri diakónus. Feladatául tüze ki, a hallgatók fi-
gyelmét különösen az egyház jövendő alakulására irányozni, 
azon alakulására, melyet az uj szövetségi törvény fog 
neki adni, és igy az első, szélesebb tervű beszédet 
célszerű módon egészitó ki. Kettős a vész, mondják 
sokan, mely Svájc uj szövetségi törvényének az egyházra 
vonatkozó cikkelyeiből az egyházra háromol, nevezete-
sen: az államegyháznak felbomlása kisebb felekezeti 
sectákra, vagy pedig az egyház teljes elsülyedése. 
azt mondják: nincs egyház hitformula kényszer nélkül, 
azt pedig az uj szövetségi törvény megszüntette. Ha ez 
ugy van, ha confessionalismus ós vallás egy és ugyanaz; 
ha az embernek az embert le kell vetkőzni, hogy egy 

egyházhoz tartózhassák: ugy sülyedjen el ezen egyház, 
ránk nézve ugy is volt, megástuk már sirját. De a mi 
egyházunk egy szabad népegyház, szolgál mindannak, a 
mi nagy, örök ós szent. Főmunkája: az embert önző 
énjének hatalma alól felszabaditni és azon magasztos ol-
tárhoz vezetni, hol ez van felírva : hódolj az örök isteni 
törvényeknek és szeresd felebarátodat. A keresztyénség 
ezen szabad szellemének határai nem egy szük felekezet, 
hanem az egész emberiség, az egész világ ! Egy ily szabad 
egyházat, melyben az erők az örök igazság szolgálatában 
egyesülnek, egy ily egyházat akar az uj szövetségi tör-
vény. Persze ezen uj egyház nem egyszerre fog létrejö-
hetni, a régi csak lassan fog bomladozni ós sokázor ugy 
fog nekünk tetszeni, mintha minden veszve volna. De mi 
erősen hiszünk ezen uj egyházban és ezen hit egy felsé-
ges győzelem, mely győzelem tápláló földje egy szebb 
jövendőnek. 

Miután a két szónok a kitűzött themát oly kimerí-
tően megbeszélte és igy az uj szövetségi törvénynek az 
egyházra vonatkozó ezen pár cikkelyét oly világossá és 
érthetővé tevé, hogy alig maradt még valami hozzátenni 
való, a discussió ezen thema fölött nem lőn tovább foly-
tatva. E mellett, a megfeszített lelki munka után, a test 
is megkívánta a magáét; erről a nagy zene-terem teri-
tett asztalai által elegendőkép volt gondoskodva. Az emelő 
reform-ünnepély a Zürich taván teendő kirándulás által 
Meilen helységébe voU bezárandó. Ebéd után a kirándu-
lókat, egy a parton várakozó gőzhajó fagadta be. Elha-
ladva a tó sima tükrén, az azt környező regényes fekvésű 
falvak, villák, erdős hegyek ós szőlővel beültetett dembok 
mellett; el Klopptock kies fekvésű „Au" félszigeténél, 
honnan felséges kilátás nyilik a tó felső részére s 
Ufenau-ra, Hut en Ulrich utolsó menhelyére, *) a hajó Meilen 
helységébe érkezett. Az ünnepélyes menet a templomba 
vonult. Luther felséges éneke : „Eine feste Burg ist unser 
Gott," elhangzása után, Leemam gyülekezeti felügyelő 
üdvözölte a vendégeket, ugy szintén a gyülekezet lelkésze 
is. A gyülekezet részéről való barátságos fogadtatást a 
vendégek nevében Lang lelkész szívélyes és szivreható 
szavakban köszöné meg, visszaemlékezvén egyszersmind 
azon szeretetteljes fogadtatásra és támogatásra, melyben 
a gyülekezet részéről nyolc évi ottani működése alatt 
részesült. Végre dr. Spiegel lelkész, Osnabrückből ragadá 
meg az alkalmat, hogy mint a német prot. egylet kül-
dötte a német és scbweici pret. egylet közt létező sym-
pathiáknak adjon kifejezést, melynek mindketteje ugyanazon 
alapelveknek hódol, ugyanazt a harcot vivja a tévhit és 
hitetlenség ellen. Ezen harcban tovább is együtt akarnak 
haladni és soha többé ne mondassák: Ti svájciak más 

* Ufenau szigete a mária-einsidelni kolostor tulajdona, Yan 
rajta egy templom, kápolna, mindkettő 1141-ben lőn beszen-
telve. Hutten Ulrich 1523. évi. aug. végén 14 napi itteni 
tartózkodás után halt meg, 36 éves korában. Ellenségei elől mene-
kült ide* Zvingli által volt Joh. Schneck ottani lelkész védelmébe 
ajánlva, Hutten Ulrich tetemei i t t lettek örök nyughelyre téve.J 
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értelemben vagytok. Zárénekül: „Nun danket Alle Gott" 
énekeltetett s igy kivonult az ünnepélyes menet, hogy 
még egypár órát a szabadban kedélyesen együtt tölthesse-
nek. Szerencsés gondolat volt az ünnepélyt rendező 
meileniek részéről, hogy boros palackjaikat szabadelvű 
papjaik neveivel diszitették, kiknek emlékére a gyüleke-
zet büszke lehet. Olvasható volt : Hans Schnegg (1523— 
1530) Hutten Ulrich védője és ápolója Heinrich Guttmann 
(1817—1854), Heinrich Hirzel (1844—1847) és Heinrich 
Láng (1863—1871) most zürichi lelkész. A rövid és vig 
együttlét után, csakhamar a válás órája következett be. 
Ezen pár perc, egy gyülekezetben, hol a reform- eszmék 
már szépen meggyökereztek, soká fog élni azok keblében 
kik itt örömmel időztek. És ha egyszer a szabad népegy-
ház az egész Svájcban állandó létet fog magának ki 
vivni, akkor az utódok fogmak emlékezni ezen reform 
napokra, fognak emlékezni Meilen gyülekezetére. Olim haec 
meminisse juvabit. 

Ermel Gyula. 

A negyedik 6 kath. congressus Freiburgban. 

Korunknak mindenesetre egyik figyelemre méltó 
eseménye marad a pápai infallibilitásnak dogmatekintólyre 
emelése a kath. egyházban. Most, midőn a minden irány-

, ban gyorsan terjedő felvilágosodás oly nagy tért nyit a 
szabadon kutató s itélő ész munkásságának; midőn a 
tudományos miveltség vívmányai oly hatalmasan ostro-
molják a babonák s a régi hagyományok sáncolatait, s 
élesztik az önállási törekvéseket; most, mikor a természet-
tudományok hódításai folytán annyira ingadozik az örökölt 
dogmákhoz csatolt hit, oly rohamosan terjed a hitközöny: 
a római pápának volt bátorsága mindezek dacára is zsi-
natilag kimondatni s szentesíteni a csalhatatlanságot, bár 
ez teljesen ellenkezik a józan észszel s az életből vont 
tapasztalatokkal. Meg kell adnank, hogy e vállalat egy 
merészen felkeltett méitó visszhangja volt a Középkor 
századaiban fennen hirdetett elvnek, mely szerint a pápa-
ság a nap, a világi hatalmasságok csak hold és csillagok, 
melyek fényüket kivétel nélkül ama naptól nyerik. 

A fent jelzett esemény mellett nem kevésbbé saját-
szerű volt azon jelenség, hogy mielőtt kimondatott az 
infallibilitás, maga a kath. papság nagy része is céltalan, 
veszedelmes játéknak, a világi elem pedig nyiltan az ér-
telmi felvilágosultság ellen intézett merényletnek nevezé 
a vele való kacérkodást, mely száműzéssel fenyegeti a 
miveltséget a kath. egyházból. Miután azonban szente-
sittetett, im a papság buzgó terjesztőjévé vált s esküszik 
„in verba magistri." Másrészről a világiak is szépen bele 
nyugodtak, s vagy hallgatag beleegyezéssel helyeslik, vagy 
legfeljebb vállvonitva jegyzik meg, hogy nem gondolnak 
vele, hisz reájuk nézve nem változtat semmit. Első tekin-
tetre ugy látszék, hogy marad minden a régi módon : a 
pápa parancsol, az egyház hisz és engedelmeskedik. 

Majd azonban mégis több és több oldalról emelked-
tek kath. körökben tiltakozó hangok a pápai tulköveteló-

sek ellen, jelentve, hogy még vannak, kik sem nem eléggé 
indifferensek az egyházat annyira lealázó csalhatlanság 
felerőszakolásával szemben, sem nem hajlandók a feltétlen 
tekintély parancsszavára sírt ásni józan meggyőződé-
süknek. 

Az infallibilitást elfogadó vaticani zsinat, egy el-
lenkező irányt, az ó kath. mozgalmat idézte elő, melynek 
célja éleszteni a harcot a jezsuitismus s a pápai szék túl-
kapásai ellen, oldozni lassankint a lelki szolgaság bókóit, 
s ugy előkészitni az időt, melyben a kath. egyháznak el-
fogultság és önző számitás által zátonyra vitt hajója újra 
tovább indulhasson, s ne gátja, hanem lelkesítő vezére 
legyen a tökéletesedésnek. E mozgalomnak fejlődését kez-
dettől fogva nagyon gátolta egyrészről a vakhit, másfelől 
a hitközöny. Hogy azonban ezek dacára is él ós tovább 
munkál, arról egyre kedvezőbb jelenségek tanúskodnak. 

Folyó évi szept. hó 5 - 9-ik napjain tartatott meg 
Freiburgban a negyedik ó kath. congressus. A megjelent 
tagok nagy száma, a gyülós folyamát kísért igen élénk 
érdekeltség, s a közel távolban nyilatkozó meleg részvét 
meggyőzőleg hirdetik, hogy az ó kath. mozgalom nem 
halva született gyermek, mint ellenségei hinni akarák, 
hanem igenis egy életrevaló erőteljes egyházi elv zászlósa, 
s mint ilyen, méltán számithat szép jövendőre. 

Szept. 5-én érkeztek Freiburgba az ó kath. mozga-
lom vezérei, ó kath. papok, küldöttsógek s vendégek. Ez 
utóbbiak sorában dr. Holtzmann Heidelbergből, a német 
prot. egylet küldötte, Keller Ág. Svájcból, Gonzaga Itáliá-
ból, Suchatin és Tatschaloff Oroszországból, sat. Az 
esti értekezleten Fehrenbach ügyész üdvözlé Reinkens 
püspököt s a szépszámú vendégkoszorut, mire Reinkens 
szívélyes köszönettel válaszolt. „Százezrek nevében mondok 
köszönetet, — szólt a tisztes pap — százerek nevében, kiket 
mint az ó kath. ügy titkos és nyilt barátait tanultam 
ismerni az utolsó három hónap folytán. Az alapkő letéve, 
a szeretet törvénye újraél, az evangeliom ténynyé lesz az 
ó kath. gyülekezetekben, merre én prédikáltam. Ebben van 
egyszersmind biztositéka a confessiók újra egyesithetésé-
nek is, mely nem egy kül hitforma, hanem az igazság 
lelke által jön létre, mely mindenekben megvan kik a 
világi tekintélytől Krisztushoz fordulnak, mint minden 
egység központjához. E célhoz mindig közelebb jutunk, 
minél jobban megtanuljuk érteni ezen mondást: az igazság 
szabadokká tesz benneteket. 

Reinkens után Holtzmann beszélt. „Nagyon tisztelt 
uraim ós barátaim! Másodszor részesülök a szerencsében, 
kifejezhetni amaz igen élénk, s mélyen érzett részvétet, 
melylyel a prot. világ számos és széles körei az ó kath. 
mozgalom diadalmas tovább haladását kísérik. 

Mindenekelőtt éledő hittel szólok azon ügynek jövő-
jéről, mely e congressuson tárgyaltatni fog. Világosabban 
mint bárhol tűnik fel itt előttem jelenkorunk vallási jel-
zője, határzottabban mint valaha, érzem itt a kornak 
érütését. Hogyan? jegyezhetné meg valaki, hanem is e 
gyűlésből, de a római kath. mint az ev. prot. egyházi 
táborból, nem teljesen vallástalan-é e kor ? az elszakadások 



as rombolás kora! Azon kor, melyben a vallásiidealoknak 
elhalványulása, minden egyházi szerkezetnek szétbomlása 
felett, egy végtelen üresség érzete ragadja meg a kiáb-
rándult kedélyeket, és csak egy világos a szem előtt, a 
a vallási kimerültség, a vallási bankerott! Mi igaz, e 
bennünk minden oldalról körül zajongó beszédben ? Való 
az, hogy a régi világnézetek a sirfelé hanyatlanak. Való 
az, hogy még egy kor sem intézett oly hatalmas követe-
léseket gyermekei képességéhez, a kedvelt illusióktól való 
megválásra, mint a szellemi és természettudományok ro-
hamos fejlődése folytán épen a mi korunk. Nekük ez uj 
idő szülötteinek folytonosan uj kérdések tárulnak elénk... 
Gondoljunk csak a társadalmi kérdések chaosára. De 
honnét növekedjék a bátorság e terhek tovább hordozására 
s enyhitésére, ha nem amaz elodázhatlan kötelességér-
zetből, mely vallási alap nélkül sehol nem létezhetik. 
Lehet, hogy korunk a vallási keresztyéni, egyházi etiket-
tenek kevesebb nyomait mutatja külsőleg mint a mult 
századok, mind a mellett egy század sem nélkülözheti 
kevésbbó a vallást. Egyben sem éledt föl oly hatalma-
san az érzés, hogy a világ isten nélkül egy mélység nyí-
lását tárja fel, melybe betekintve, az emberiség csak el 
fogna vadulni. Épen azért kevés korszak is volt val-
lási kérdésektől mélyebb mozgásba hozva, mint a mienk. 
Egyben sem volt oly közvetlen kézzel fogható, hogy a 
vallási kérdések végül is ott vannak mindenütt a háttér-
ben, és hogy minden út, nem ugyan Rómába, hanem az 
élet ama központjához vezérel, hol a népek mint az 
egyének egyaránt érzik, hogy az isten után való kérdés 
voltaképen újra és újra napi renden ál 1 ." — 
Folytatólag a szónok az ős keresztyén egyház magasztos 
céljáról s áldásos működéséről emlékezik, s kapcsolatban 
az 6 kath. mozgalom azon nemes törekvéséről, melylyel az 
önzés és elvakultság által félrevezetett egyházat meg akarja 
szabaditni mindattól, mi benne siralom és gyűlöletre méltó. 
E törekvésért egyszersmind minden igaz protestáns részéről 
is bizalmat és elismerést szavaz. Ezután igy szól tovább: 
„Igen, vannak az egymás ellen küzdő confessióknak külön 
tendentiáin magasan felyül emelkedő közös érdekei az Összes 
keresztyénségnek. Mindnyájan egy kép érdekelve vagyunk ab-
ban, hogy a világ folytonosan tapasztalja, hogy a keresztyén-
ség reá nézve az áldás és jótétnek, nem pedig a vigasz-
talan tóvely és zűrzavarnak forrása; tapasztalja, hogy ez az 
isten atyai tekintetét, nem pedig egy démoni meduzafőt 
mutat. Ez érdemben azon dráma, melyet az ó kath. 
mozgalom tár elénk, ugy tűnik fel mint egy nagy becsület-
mentés, melyben az egész keresztyénség legbensőbb von-
zalmával részt vesz. 

Igen, egészen más joggal mondhatják önök, mint 
amaz ismert rend, hogy munkájukat „isten dicsőségére" 
kezdették meg. Ez a legmagasztosb jelvény. Ebben önök-
nek győzniök kell, s győzni fognak." 

Langdon amerikai küldött angol nyelven beszélt, 
átadva az anglo-amerikai egyház meleg üdvözletét a con-
gressusnak. Végül Schulte nyilvánította örömét az egyesülés 
gondolata felett, mely minden beszédnek alapját képezte. 

Szept. 6-án reggeli 8V2 órakor tartatott meg az ó 
kath. isteni tisztelet az egyetemi templomban. Az egyházi 
beszédet Hassler erlangeni lelkész tartotta, a naini ifjúról 
szóló evangéliumot véve fel alapigékül. Szerinte a csudák 
kora lejárt, ilyenekre a mi vallásunk már nem támazkod-
hatik. A keresztyénség, igazsága és hatalma bizonyítékait a 
szellemben bírja. Majd átmenve tárgyára folytatá: „Min-
den vallás keresi az istennel való egyesülést, az igaz 
vallás az istennek alászállásában áll az emberhez, s az 
ember felemelkedésében istenhez. A pogány világ az em-
beri gyengeségek tükörképe volt. A zsidók vallása már 
magassabban áll, és bár a világalkotó isten a látható vi-
lágtól külön válva van is . . . mégis mindenütt jelenlevő 
mindentudó . . . csak a ker.-sógben lett azonban vallás-
igazsággá, lett valósággá az isten leereszkedése s az ember 
felemelkedése. Krisztus mint az uj ember az istenség tel-
jességével lett őse az uj emberiségnek, midőn az ember és 
a világ egész erkölcsi életének újjászületését követelte. Az 
ő tana a józanul értelmezett keresztyénség a leghűbb ki-
fejezése és élesztője annak, mí az emberben isteni — a sze-
retetnek. Az igaz ker.-ségnek otthona minden emberi ke-
bel, mert mindenikbe be van irva: „szeress." „Szeresd 
az istent a te uradat, és felebarátodat mint önön ma-
gadat." A pogány nem ismerte e szót, a zsidónak nem 
volt ereje az életbe átvinni. Csak a ker.-ségben lehetett 
ez valósággá, miután a szeretet emberré lett. Most végül 
az emberi sziv ki van elégítve, és Augustinnal igaza van, 
midőn azt mondja. „Szeress, és tedd azt amit akarsz, de 
meglásd, hogy mit szeretsz. Szereted a főidet, ugy föld 
vagy, szereted az istent, ugy isten vagy." 

Tiz órakor a vendégek és küldöttek az első bizott-
sági ülésre gyülekeztek Össze, melyben a mozgalom jelen 
helyzetéről terjesztetett elő a jelentés, s további teendői-
ről, irányáról folytak a tárgyalások. A tö bbek közt ér-
dekes vitatkozás tárgyát képezte a confessiok egyesítésének 
eszméje is. Délután három órakor nyilvános gyűlés tar-
tatott. 

A sept. 8-án tartott második nyilvános ülésben 
Reinkens erősen kikel a római pápák önző iránya ellen. 
Szigorúan elítéli a többek közt a püspöki intézményt „in 
partibus infidelium" melyet a curia talált fel: mert az ó 
egyházban nem volt püspök gyülekezet nélkül. De épen 
ilyen püspökök, ily valóság nélküli árnyak döntöttek Ro-
mában a zsinaton. Azért ez utolsó zsinatnak semmi köze 
sincs az előbbi idők tiszteletre méltó zsinataihoz." A pá-
pai mindenhatóságra térve át szónok, azt bitorlásnak neve-
zé, melyet alkalmazva a pápák csak zavart és nyomort 
terjesztettek. „Még ma is — jegyzi meg szónok — sokan 
feláldozzák józan eszüket szolgai hódolattal a pápai úgyne-
vezett mindenhatóság előtt. Mi azonban azt mondjuk azon 
embernek, ki trónját isten trónja mellé akarja állítani: Por 
vagy és porrá lész ismét." Ezután Reinkens az úgynevezett 
üdvözülési dogmáról értekezett, mely felett még napjainkban 
is nem szenvedély nélkül folyt a vita. „És pedig egy 
confessio sem tehet e tekintetben szemrehányást a másik-
nak, mert a hitcikk az egyedül üdvözítő egyházról ott áll 



Luther kátéjában, az apologiában, ós a többi symbolu-
mokban is. *) Az Írásban azonban nem az áll, hogy az 
egyház üdvözít, hanem hogy ez vezettetik üdvösségre. E 
bibliai fogalom elveszeit, midőn az egyedül üdvözítő egy-
házból egyedül üdvözítő confessiok lettek, s aztán az 
egyedül üdvözítő pápa következett . . . Péter vallomását, 
mely szerint isten nem személyválogató, hanem minden 
nép közt kedves előtte a ki őt féli és igazságot cselekszik, 
mindenek előtt azoknak kellene elfogadni, a kik Péter 
utódjainak nevezik magukat. Legyen zsidó, pogány, mu-
hamedán, keresztyén, mind Krisztuséi, érettük ontotta 
vérét, és ha azt teszik, amit a belső szózat parancsol, ugy 
Krisztussal kapcsolatban vannak, ha nem róla neveztetnek 
is. Ezen értelemben fogjuk mi fel az egyedül üdvözítő 
egyházat, mely mindeneket magába ölel, kik lelkiismere-
tük szerint cselekesznek. Az igazság utáni törekvésnek, s a 
lelkiösmeret szerinti cselekedetnek kötelessége alól nincs 
felmentve senki, azonban igenis meg van vonva tőle a 
jog, hogy azt elitélje, a ki nem ugy hisz és gondol-
kodik mint ő.« 

Végül Schulte elnök szól. Kiemeli, mily nehéz volt 
neki s elvtársainak az ó kath. mozgalom zászlajához térve, 
ellenfélkép szemben állani az előbbi jó barátokkal. Meg-
győződésüket azoban nem áldozták s nem fogják felál-
dozni semmi kültekinteteknek. Majd azon sokszor ismé-
telt szemrehányás ellen fordult, mintha az ó katholicismus 
a vallást veszélyeztetné s szakadásokat idézne elő. „A 
tényállás az, hogy maga a római curialismus, melyet 
gyökerestől ki kell irtani, árt a vallásnak s minden igazi 
miveltségnek, mig az ó katholicismus ellene munkál az 
egyházi szakadásoknak, mint azt közelebb más egyházak 
képviselőinek jelenléte is igazolja. Miután szónok móg 
hangsulyozá, hogy azó katholicismus amaz intést is való-
sítja: „adjátok meg a császárnak a mi a császáré és az 
istennek a mi istené" a német császár és a badeni 
nagyherceg éltetésével végzó beszédét, a gyűlés lelkes 
éljenzése között. Megemlítendő még, miszerint a congres-
sus kiváló gonddal fáradozott oly célszerű intézkedések meg-
állapításán is, melyeknek alkalmazásával az ó katholicis-
mus elvei tovább terjesztessenek a kath. egyház tag-
jai közt. 

A congressust szept 9 én a badeni nagyherceg szü-
letés napjának megünneplése zárta be, mely alkalommal 
az egyetemi templomban Reinkens püspök tartott egy 
igen is loyalis beszédet a világi hatóság feladatáról s 
jogköréről. 

G y u r á c z F. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Török Pál dunamellóki ref. püspök urat, azon 

ünnepély emlékezetére, melynek alkalmával a dunántuli 
ref. superintendes Pap Gábor urat e hivatalában f. évi 

*) Ezt az érdemes püspök állítja, de alig volna képes be-
bizonyíthatni. E nyilatkozatával csak azt tanusitja, hogy vagy fél-
reértette, vagy nem ismeri az ev, egyház hittanait. Gy, F. 

sept. 20-án. Komáromban egyházilag felavatta, a dunántuli 
ref. egyházkerület hálás elismerésül egy ezüst billikommal 
határozta megtisztelni, melyet e napokban Tisza Kálmán, 
Beöthy Zsigmond, dr. Kovács Sebestyén Endre, és KÖr-
mendy Sándor urak, mint a kerület megbízottjai, fognak 
a megtisztelt főpásztornak általadni. 

* Kerkapoly Károly f. hó 19-én kezdó meg a 
pesti egyetemen nagyszámú, s az őt éljenekkel fogadó, s 
érdekkel hallgató ifjúság előtt elődásait, beszélve előbb a 
tanszabadságról, majd a család fogalmát fejtegetve. 

Ugyan e napon nyitották meg nagy ünnepélyességgel 
a zágrábi egyetemet is, mely ünnepélyen megje-
lent a többek közt Pauler ministerőn kivii1, a magyar 
akadémia, a budapesti kolozsvári egyetemek, s a budapesti 
egyetemi fiatalság küldöttei is. Fájdalommal kelle azon-
ban tapasztalniok, hogy a zágrábi vezér férfiakban sokkal 
erősebb a testvériesség érzete a legtávolibb szláv néptörzsek 
iránt is, mint irányunkba, kik pedig 800 éven keresztül 
oly nemeslelküleg teljesítettük irányukba a szövetséges 
testvér kötelességeit. Az egész ünnepély alatt csupán az 
irgalmas barátok zárdáján, és egy nyugalmazott tábornok 
házán lengett a magyar nemzeti lobogó. 

* Tompa Mihály síremlékét már felállították a 
hanvai temetőben, de leleplezési ünnepélyét jövő évi má-
jusra halasztották. 

* Máté Szálkán Schwartz Mór, izraelita hitköz-
ségi előljáró 2200 ftért telket vévén, azon saját költsé-
gén izraelita iskolát építtetett ós szerelt fel. 

* Haluszka Antal, a besztercebányai kathol. fiis-
kolák igazgatója, a zólyomi tanítótestület számára létesí-
tendő könyvtárra 352 kötetnyi, többnyire nevelószeti köny -
vet ajándékozott. 

* A z imonyi evang. egylet részéről küldöttség 
ment Konstantinápolyba, hogy a szultánnál a törökországi 
protestánsok szelídebb bánásmódban részesítéséért kérel-
mezzen. 

* A zágrábi egyesült prot. templom belsejének 
renovatioja befejeztetvén, az első istenitisztelefc, mint az 
Agr. Ztg. irja, f. hó 18-án, d. e. 11 órakor tarta-
tott meg. 

* A tordai unitárius középtanoda épülete ez évben 
hat uj teremmel nagyobbittatott. A költséget buzgó hit-
rokonok adakozásából fedezték. 

* Losonczon nov. 1-én a ref. templomban a re-
formatio emlékünnepét ünnepélyes istenitisztelettel ülik 
meg, melyen a losonci dalegylet énekelni fogja az „Isten 
dicsőségére" című chorált Beethoventől, és az „Erős vá-
runk" kezdetű éneket Meyerbeertől. 

* A polgári házasságra vonatkozólag Ausztriában 
közelebb két érdekes nyilatkozat történt. Az egyik S t r e-
m a y r közoktatási minister részéről, ki választói előtt 
Voitsbergben kijelenté, hogy a kötelező polgári házasság 
elve helyes ugyans de behozatala nem ajánlatos, mert a 
nép ezt nem akarja. Ezzel homlokegyenest ellenkezőleg 
nyilatkozott Giskra brünni választói előtt, kimondván, 
hogy a polgári házasságot a nép nagytöbbsége óhajtja, s 



az mindenesetre behozandó. Hogy mennyire ismeri Stremayr 
a nép óhaját, s hogy nem tévesztette-é össze, vagy nem 
vette-é egynek a papság óhaját a nép óhajával, nem tud-
juk ; de azt sejtjük, hogy a müveit fiatalság óhaját aligha 
tolmácsolta fentebbi szavaival, s hihetőleg innen magyará-
zandó ki, hogy midőn e hó 21-én a bécsi egyetem dísz-
termében az uj rector szókfoklalási ünnepélyén megjelent, 
a fiatalság által ugy megérkezésekor mint távozásakor 
kipiszszegtetett. 

* Ugyancsak ezen egyetemi ünnepélyről, me-
lyen mintegy 700 egyetemi hallgató, és számos előkelő 
tudományos vendég jelent meg, a következő tudósitást 
olvassuk a „Hon"-ban: „Az ünnepély kezdetét vévén, 
Spáth prorector olvassa föl jelentését a mult tanév le-
folyásáról. A jelentésből átvesszük a következő adatokat: 
a lefolyt tanévben az egyetemet 7428 tanuló látogatta, 
kik közül 3813 a téli és 3615 a nyári félévre esik. Az 
összes tanulóságból 2680 ausztriai születésű, 272 kül-
földi. Az egész egyetemen összesen 461 diploma adatott 
ki, vagy 100-zal kevesebb, mint a megelőző évben. Spáth 
után Wahlberg az egyetem uj rectora lépett a tribünre, 
s egy igen szabadelvű beszédet tartott a bécsi egye-
tem fejlődéséről, fejtegető általában az egyetem 
lényét és hivatását. Az egyetem nem lehet sem tisztán 
egyházi, sem tisztán állami intézet (viharos tetszés) s 
hogy ide, a mostani fejlettségi fokra jutott, annak köszön-
heti, hogy kivetkőztettetett clericalis jellegéből és 
világiasittatott (tetszés) ; újra clericalissá tenni akarni, 
nem volna egvébb anachronikus lehetetlenség-
nél (élénk tetszés.) Az egyetem hivatása: az általános 
műveltség s a szakképző oktatás. Annyi bizonyos, hogy 
az állam soha roszabbra nem használhatja a felső tanin-
tézetet, mintha azt kenyérkereső tanulók, üzleti qualifi-
catiok és közigazgatási hivatalnokok chablonszerü intézetévé 
akarja tenni. Minden csapás, melyet az állam a tudomá-
nyosságra mér, visszapattan magára az államkormány-
zatra. (Élénk tetszés.) A bécsi egyetem a 16. és 17-ik 
században a jezsuiták hatalma alatt a katholikus propa-
ganda szolgálatába szegődött. Csak a 18-ik században 
kezdett éledni és hivatása felé tereltetni. A jezsuiták ke-
zében e czélt tűzték elébe: „jó alattvalók, használható 
hivatalnokok, de nem tudósok." Hogy egyetemünkön, — 
ugy mond — mind ennek dacára oly sok jeles tanerő 
működött, egyedül azt bizonyitja, hogy Ausztria népeinek 
művelődési hajlama kétségbe vonhatlan. Legsajuosabb 
volt a történeti tudományok elhanyagolása, melynek Ausz-
triaellenes szempontból előadása az ifjúságot is pessimis-
tikussá s negativ gondolkozásuvá tette. Az 1849-ki egye-
temi reform, s Thun javításai emelték csak az osztrák 
egyetemet európai színvonalra. Ezen mozgalmat befejezte 
a birodalmi gyűlés 1874. apr. 27-én hozott határozata, 
melynek következtében a bécsi egyetem megszűnt fele-
kezeti lenni, s a tanszékek betöltésénél e tekintetben 
jelenleg szabadelvűbben járnak el, mint Németországban. 
Ezóta a bécsi egyetem a tudományos műveltség szilárd 
harcosa lett. A rector végül a tanulóságot buzdítja s lel-

kesíti. (Hosszas és zajos éljenzés.) „Szegény bécsi rector 
bizony nagyon el van maradva a világtól, még olyasfélé-
ket beszél, hogy az egyetem nem lehet tisztán egyházi 
intézet, s hogy az egyetemet újra clerikálissá tenni akarni 
anachronikus lehetetlenség volna. Ugy látszik nem kiséri 
figyelemmel a magyarországi mozgalmat, s nincs tndomása 
róla, hogy a magyar reform, egyház bölcsei épen most 
látják szükségét egy felekezeti egyetem alapításának. 

* Ad vocem egyetem! Kit lapunk közelebbi két 
számának a debreceni egyetem ügyében hozott cikkei 
talán nem győztek meg teljesen az azokban kifejezett 
álláspont helyessége felől, annak ajánljuk, hogy olvassa el 
a „Pesti Napló" octob. 22-iki számának „a debreceni 
prot. egyetemről" hozott cikkét, melyben Baráth Ferenc 
ur, talán a tanítványi hálaérzelemtől is buzdittatva, vé-
delmére kél a debreceni egyetem eszméjének. S minő ér-
vekkel ? A ki ismeri Baráth ur tolla gyakorlotságát, más-
részről latra teszi az általa felhozott érveket, akaratlanul 
is arra a gondolatra jő, hogy alig ha igaza nincs azon 
félnek, aki ellen csak ily érveket lehet felhozni. Azt mondja 
ugyanis — s ez képezi cikke súlypontját: — "„Kifejlett 
igenis a magyar protestántismus egyes egyéneiben . . . 
de a nagy tönegerő ott van mélyen, összenyomva, kifej* 
letlenül . . . Legbensőbb meggyőződésünk, hogy az em-
beriség fejlődésének törvényei végcéljukban azt követelik 
hogy az emberiség kifejlődjék mind a felekezetiesség, 
mind a nemzetiség burkaiból, s uj alapon egyesüljön. 
De ugyanezen tőrvények követelik azt is, hogy a feleke-
zetiesség és nemzetiség korlátain belül fejlődjék ki 
mindaddig, mígnem kifejlésre hozta mindazt, a mi benne 
jó, isteni, a köznek javára. Átigrani a fejlődés törvényeit 
képtelenség, lehetetlenség. S mi épen ezen szempontból 
méltánylunk minden mozgalmat, mely a magyar prot. 
egyház kebelében támad, s annyival nagyobb méltány-
lásunk iránta, minél közelebb tudott hatolni a mély réteg-
hez, minél jobban megmozgatá azt." Ezek képezik érvelései-
nek, mint mondók, súlypontját, s ebből következik szerinte, 
hogy szükség van prot. egyetemre A fentebb idézett szavak 
mind igazak, aláírjuk, sőt hirdetjük folyvást, hogy a pro-
testántismusnak ki kell fejteni a benne rejlő erőt, elvet, 
igazságot, mert különben elveszünk mi is, de el egész 
nemzetünk is. Hanem miként következik ebből az egyetem 
szüksége? Hiszen tekintsünk szét, s látandjuk, hogy ma 
már a középtanodák is majdnem egészen letörlik magok-
ról a szorosabb értelemben vett felekezeties jelleget, még 
ha névleg felekezetiek is, és az egyetemtől s egyetemi 
tanároktól meg azt reményijük, hogy ezek a „felekezetisóg 
korlátain belől" fejleszszék az emberiséget? és hiszi 
cikkiró ur, hogy épen az egyetem volna az, mely „minél 
közelebb tudna hatolni a mély réteghez, s minél 
jobban megmozgatná ezt." Aligha hiszi biz ezt. Mi lega-
lább nem nem hiszszük. — A főbb cáfolópontok egyike pe-
dig igy hangzik: „A mi Ballagi Mórnak azon állítását 
illeti, hogy „„nemzet csak egység álltai lehet erős,"" ez 
a mennyiben a véleményekben való egységre vonatkozik, 
annyira üres frázis, hogy felesleges cáfolgatni." Ez is 



igaz, s ugy emlékszem, hogy e lapokban is el volt már 
ezen gondolat mondva . . . talán vagy ezerszer. Hanem 
azért mégis igaz marad, hogy a nemzet csak azon egység 
által lehet erős, melynek a hiányát jelenleg az erdélyi 
szász, a horvát, a pánszláv, s általában az államegység 
ellen törő pártok „véleményében" oly igen sajnosan érez-
zük. Ez nem frázis, de azért cáfolgatni felesleges, mert 
lehetetlen. 

* A soluthurni kanton nagy tanácsa a Mária 
Stein, st. Urs, és st. Leodegar rendházak eltörlését, me-
lyeknek vagyona összesen mintegy ötödfél millió frankra 
rug, — közelebbi ülésében 70 szavazattal 30 ellen ki-
mondotta, mely határozatot az általános népszavazat — 
mely elé ezen ügy kerül — kétségkívül érvényre eme. 
lend. Félreértés kikerülése végett megjegyezzük, hogy 
Solotburn ne m protestás kanton, s az egéaz nagy tanács-
ban mindösze 10 protestáns van, a többi tagjai a tanács-
nak — miként egyik kegyes kollegánk megjegyzi — 
„liberális szabadkőműves katholikus." 

Ezt a gonosz „szabadkőműves" szót addig emle-
gette s átkozta a szent atya, s a szolgálatában álló kegyes 
lapok légiója, hogy végre torkukra forrott. Azt olvassuk 
ugyanis közelebb, hogy a skót ritusu „Oriens" szabadkő-
műves páholy márc 27-én Palermóban tartott évnegyedes 
közgyűlésén a tagok sorából kitörölte Mastai-Ferettit, a 
ki nem más, mint a római pápa. Mastai Feretti 1826-ban 
lépett a páholy tagjai közé, s letette az esküt. De mivel 
a szabadkőművesek iránt ellenségesen lépett fel, a páholy 
esküszegés miatt megidézte a szabadkőművesek törvényszéke 
elé. A pápa mitsem válaszolt még a harmadik megidézésre 
sem, sőt a szabadkőműveseket kiátkozta. Kitörölték tehát 
nevét eskü- és hűségszegés miatt, s e határozat a szabad-
kőművesek lapjaiban közöltetik, aláírva Viktor Emánuel 
olasz király, s az olaszországi „Oriens" nagymestere által. 

I C Kérelem a prot. tanodák igaz-
gatóságaihoz. Kérjük azon t . igazgatóságokat, 
mel ek mult évről szóló tudósitványaikat még eddig 
nem küldték be hozzánk, szíveskedjenek ezt mielőbb 
megtenni, hogy a kérdéses tudósitványokat lapunknak 
e célra nyitott rovatában mielőbb ismertethessük. 
Budapest, 1874 . october 20 . A P r o t . E g y h . és 
I s k . L a p s z e r k e s z t ő s é g e . 
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P R O T E S T A U S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP, 
Szerkesztő- és Előfizetési d í j s Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t a l : 

Mária-utca 10-dlk sz., els5 emelet, 

Hely ben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.ElMzethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja, 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
~ Bélyegdij 

O k t ó b e r 31 . 

Állj meg t. olvasó ezen nevezetes nap, az em-
beriség történelmének eme forduló pontja előtt egy 
pillanatra, és elmélkedjél telette! 

Gondolsz-e néha-néha arra, hogy nekünk, kik 
egyházunk keletkezését, vagy legalább uj alakba ön-
tését ezen fentebb nevezett napra visszük vissza, mily 
nagy bűnök terhelik vállainkat? Hogyne! Hiszen csak 
e lapok hasábjaira mily sok keserűség, a szomorú 
adatoknak mily hosszú sora van feljegyezve hétről 
hétre, és évről évre. Hát még a másik oldalról meny-
nyit hallunk? Az egyik kétségbeesik testvérének tes-
ped ése, mozdulatlansága, vagy legalább lassú lépésben 
való haladása felett: ez pedig jajveszékel amannak 
rohamos nyargalása miatt; kimutatjuk kétségtelen 
hitelüeknek látszó adatok alapján az egyiknek meg-
kövesült orthodoxiáját, ultramontánságát, a másiknak 
minden vallásosságot feldúló, s az erkölcsiséget ve-
szélyeztető nihilistikus törekvését. Ezer a panaszunk 
alsóbb-felsőbb rendű egyházkormányzóink ellen. Az 
egyik zsarnok, a másik lanyha; az egyik gőgös, a másik 
tulalázatos; az egyik fukar, a másik koldusokként 
hagyja hátra gyermekeit. Papjaink közömbösek, hide-
gek, minden jó ügy körül való buzgólkodásban restek ; 
viazont a gyülekezetekben meghűlt a vallásosság, megla-
zult az erkölcsi kötelék, elenyészett az egyház, s az egyhá -
ziak iránti tisztelet, kegyelet. És ha megunjuk ezt a nó-
tát, átmegyünk iskoláinkra; lanitó és tanár, növen-
vendék és szüle telve hibával, hanyagsággal, sziv-
telensóggel mihelyt protestáns. 

Tenger a mi bűnünk! Hát még ha az ellensé-
ges tábor tudósai rajzolják le egyházunknak negyed-
fél százados vétkeit! 

Te vagy mind e bűnöknek szülője octóber 
31-dike, s végzetteljes 95 tóteledben az ujabb kor 

darázsfészke nyilt fel. Lám amott a másik 
félen mily béke s egyetértés uralkodik. Ott a tudó-
sok csak az egységes, örök s változatlan ta.iok ki-
fejtésén s megszilárdításán fáradoznak, a tudatlanok 
pedig ezen tanok feltótlen befogadásában keresik 
üdvöket. Fiúi sőt szolgai alázattal hajolnak meg a 
hivek milliói, száz milliói a főpap feltótlen tekin-
télye előtt, s nem volt elóg, hogy eddig s z e n t -
s é g e s atyjokként tekintették, most felernelék isteni 
méltóságra. A püspökök, érsekek, s egyéb egyház-
nagyok mioden intézkedése helyes, bölcs, igazságos, 
melyekről csak elismeréssel dicsérettel emlékeznek a 
napi krónikák. Papjaik engedelmesek, iskoláik virág-
zók, népük az egyház tanaié s parancsain meg-
nyugvó. I t t nem bánt senkit az ujitási viszketeg, 
vagy ha mégis egyné melyiket tán bántaná, azt egy-
szerűen kiközösítik az egyházból, mint a mételyes 
juhot a nyájból, — itt nincs torzsalkodás, pole-
mizálás egymás elleD, az alsóbbak nem rugodonoz-
nak a fensőbbek ellen, a testvér-egyházkerületek 
nincsenek ellentétes nézetekben, hanem magasztalja 
minden jó lélek az urat. Valóban boldog állapot! 
Nem volna kedved t. olvasó, ki a véget soha nem 
érő versengésekben, pártküzdelmekben talán már re-
lefáradál, nem volna kedved visszatérni ez áldott 
nyugalmas körbe? vagy legalább egy fájdalmas sóhaj 
nem tör ki kebledből, midőn megpillantod, emléke 
zetedbe hozom ama napot, mely ezen békés s életét 
az egyháznak megzavarta, s több millió lelket azon 
nyugalmas körből kiragadott? 

Ne vétkezzünk ! még gondolatnak is ijesztő. Nem 
tudom megünneplik-é e napot, mint öröm- s hála-
ünnepet mindazon körben, hova e lap el jut ; de ha 
a nyilvános ünnepély egy vagy más helyütt elma-
radt is, szentelj legalább t. olvasó egy rövid hála-
fohászt az egek Urának e napért, ós az Ur az<>u 
kegyelméért, hogy tagja vagy te is azon seregnek 

97 



mely e napot öröm* s hálanapként ünnepli; szen-
telj egy-két percet az azon események változások 
feletti elmélkedésre, melyeknek kezdő pontjai e ne-
vezetes napra vihetők vissza. 

Hol vagyunk .La, s hol állott a világ a witten-
bergi szerzel estanár fellépte előtt? Ha már egész éven 
át a folytonos küzdelmek, barcok és az önnön kö-
rünk' en feltárt különbféle bajok, hiányok kötik le 
figyelmünket, fordítsunk egy évben legalább egy na-
pot ezen küzdelmek eredményének vizsgálására. A 
legnagyobb zsarnokság ós szolgaság alatt találta a 
világot octóber 31-dike: ma pedig mindenfelé sza-
badságban, s alkotmányos törvények oltalma alatt 
élnek legalább azon népek, kik e fentjelzett nap 
nagyfontosságát, benne a világtörténelem egyik fő 
fordulópontját felismerték. Akkor az osztálykülönb-
ségek ledönthetlen válaszfala különözte el az embere-
ket egymástól: ma a pór fia előtt is nyitva áll az 
ut a legmagasb méltóságokhoz, s viszont a legfőbb 
családok tagjai egy ugyanazon törvényszék előtt áll-
nak egykori jobbágyaik rabszolgáik, utódaival. Akkor 
a világ legelső tudós i is csak óvakodva félve közölte 
legbizalmasabb emberével is gondolatait, ós a rö-
pülni vágyó szellem kénytelen volt érezni minden 
mozdulatnál a százados hagy mányok s babonás 
tóvtanok lebilincselő kötelékeit: ma az eszmék előtt 
tárva az egész világ, a gőz ós villany versenyeznek 
egymással a gondolatok minél gyorsabb szét hordásá-
ban. Akkor még a gazdag családok gye-mekeinek is 
országről-országra kellett járni, hogy némi ismere-
tekre, a tudományok ábécéjére szert tehessen ; ma 
felkeresik a legutolsó falu népét, fel a pusztai guny-
hök szétszórt lakóit, hogy velők az ismeretei elemeit 
közöljék ; s mig hajdan a nép tudatlanságának ará-
nyához mérten a legembertelenebb börtönök, boto-
zások, nyakazás, kerékbetörés, karóbahuzás napiren-
den és ^ürü használatban voltak: ma a huma-
nisinus szolid eszközeivel, a különféle javitó-mt nházak e-
gitségével fékeztelik a durvább emberi lermészet; 
és a bitók helyébe, melyek egykor a városok szélein 
— ezeknek mintegy címerét képezve— emelkedtek ki, 
most a városok közepein kimagasló iskolaépületek 
léptek. És a merre csak széttekiutünk az egyház, 
állam, társadalom körében, avagy a vallásosság, ir-
kölcsiség, tudomány, műveltség, ipar, ken skedelem, 
s földművelés mezején, mindenütt egészen uj világ-
gal találkozunk, a léginél nindentitt szabadabb s 
elevenitőbb szellem lengedez, mindenütt a nemes 

felebaráti szeretet s a valódi humanismus áldásos 
ereje hat, működik. 

Felesleges volna bizonyítgatnom, hogy t-zen uj 
világ kezdő pontja, ez uj szellem fő forrása octóber 
31-dikónól kezdődik. Azon aggodalom s meghason-
lás, mely e napon Luther kebelében támadt, azon 
támadóharc, melyet ő e napon tisztán az igazság iránti 
önzetlen érdekből, 95 tételével megindított, számos 
harcnak, elő nem számlálható versengéseknek párttu 
sáknak lett okozójává, de egyszersmind egy egészen 
uj, s az eddiginél sokkal nemesebb iránynak meg-
indítójává. Hagyjatok bennünket li, kik ott a túlsó 
félen zavartalan egysógtekkel, változtatást nem tűrő, 
sörök érvényűnek vélt hitcikkeitekkel oly igen szeret-
tek ellenünkben kórkedni; hagyjatok bennünket ver-
sengeni, küzdeni. Nekünk a küzdelem lételemünk. 
Küzdelmek között születtünk, azok közölt fejlődtünk, 
ós az igazság érdekében folytatandó küzdelmek biz-
tosítják jövőnket, de egyszersmind az emberiség bol-
dogságát. 

Alighogy a 95 tétel ki lett szegezve, megindult a 
harc, s tart mindeddig, ós pedig nem csak kifelé, de 
önnön magunk között is. Már egy pár óv múlva 
Karlstadt kikél Luther ellen, fz kárhoztatja Zwinglit; 
majd Melanchtou hívei Kálvin felé hajoalnak, s egyen-
getik az utat a philippismus diadalt előtt, mignem 
a szigorú lutheristák ezek mint egyházárulók ellen 
érvényre juttatják a Formula concordiae igazhitüségét. 
De alig pihenték ki a küzdelmet, jönnek a synere-
tisták, majd diadalt nyernek a pietisták, mignem 
ezeket megtöri a rationalismus, ezt viszont Sleier-
macher szelleme. És ez igy megy a protestáns fele-
kezetek mindegyikében, s majd mindenik országban. 
Folytonos harc s küzdelem ; az egyik párt diadal-
énekének hangjai között már hallszik egy ujabb párt 
rohamkiáltása. 

Hagyjatok azért bennünket t. ellenfelek küz-
deni, versengeni. Ti ám örvendjetek a körötökben ural-
kodó egyetértésnek, majdnem a halál csendjére em-
lékeztető békének — habár a közelebbi időkben 
nálatok is meg van e békés egyetértés kissé hábo-
rítva, — ám gyönyörködjetek a mi versengéseinkben, 
s hirdessétek minden ujabb pártküzdelem keletkez-
tével, hogy a protestántismus önmaga magát fele-
mészti, s siet vógmegsemmisülóse felé; csak hirdes 
sétek és várjátok, mint várta a mesebeli paraszt 
dum defluit amnis, — nekünk e küzdelmek, a mig 
azokban a pártokat az igaz-ág önzetlen szeretete, a 



vallás, az egyház az emb'riség felvirágozása, jóléte 
iránti érdek vezérli, nem ártalmasak, mi ezekben az 
emberiség józan fejlődésének mind megannnyi lép-
csőit látjuk. A ha.cosok idővel kidőlnek, a heves 
versengések megszűnnek, ós uz emberiség egy fokkal 
előbbre haladott. A cikázó villámok egymás ntán 
kialszanak, az egymásnak viszhangot adó, egetrázó 
mennydörgések lassankint elnémulnak, s e közben a 
levegő megtisztult, az áldásos eső megtermékenyítő 
a talajt. 

Különösen nekünk magyarhoni protestánsoknak, 
kik oly hosszú időn át némán, tótlenül, elzártan, 
libiliucselten szemléltük külföldi testvéreinknek sok-
szor ugyan epés, szenvedélyes, magas hullámokat 
vető, de mindannyiszor az igazság hajtó erejét, s a 
józan haladás, felvilágosultság elemeit magokban rejtő 
küzdelmeit, — nekünk épen nem szabad fel-dnünk, 
hogy october 31-dike, ós az erre köve1 k̂  ző évtizedek 
mozgalmas napjai nem vógezték b^hane n csak meg-
indították a küzdelmeket. Azok a kiemelkedő alakok, 
kik ama küzdelmekben vezérszerepet játszottak, híven 
teljesítették a reájuk néző nagy munkát, de nem 
oldották s nem oldhatták meg az unokákra várakozó 
feladatokat. Emlékezzünk meg hálával s a kegyelet 
érzetével eltelten a reformatio kezdő pontjának em-
lékünnepén azon kor nagy férfiainak századokra ki-
ható érdemeiről, de egyszersmind hozzuk újból ós 
újból emlékünkbe, hogy még ma is megvannak 
mindazon ellenségek — ha talán némileg változta-
tott alakban, — melyek dlen ama nevezetes october 
31-ikón a harc megiiidittatott, s hogy azok ellené-
ben nekünk is ép ugy szükséges teljes erőnkkel s 
egész lelkesültsógünkkel harcolnunk, mint a mikópen 
harcolának nagy nevü elődeink. Vagyis más szóval, eleve-
nítjük fel emlékezetünkben s véssük be abba maradandó-
lag azon kétségtelen igazságot, mit Szász Károly a ma-
gyar protest. egylet közelebbi közgyűlésén igy fejezett 
k i : „neféljünk hinni, s ha kell ki is mr-ndani, hogy a 
XVI. századi reformatio nem volt az utolsó a ke 
r< sztyénsóg körében ; vagy jobban mondva, hogy az 
nem fejeződött be a hitvallások megpecsótelésével 
és aláírásával, hanem folytonosan tart, s kell, hogy 
tartson, ós valahányszor elaludt, mindig visszaesésre 
ébredt föl. Ne tartsuk tiszteletlenségnek dicső em-
lékű reformátoraink iránt, ha azt hiszszük ós valljuk, 
hogy a bátran és nemesen megkezdett munkát nem 
végezték be, hanem utódaikra s minden nemzedé-
kekre hagyták annak következetes tovább vitelét. Ők 

megfordulnának sírjaikban, ha tudnák, hogy mi, fél 
reértve őket, megállapodtunk az általok nyitott uton ; 
sértené őket, a helyett hogy dicsőítené : ha ugy es-
küdnénk reájok mint a ró naiak a pápi szavára, s 
csalhatatlannak tartauók a mit kimondottak, ós azt 
tennők fel rólok, hogy mint Pilátus azzal akartak 
minden további vitának véget vetni : a mit megír-
tam, megírtam 

Jő-e még egy Luther., a ki uj thesiseket sze-
gezzen a templom ajtajára? jő-e uj Kálvin, a ki uj 
várost és egyházat a h p i t s m ? nem tudjuk. De nem 
is forradalomtól várjuk az egyház megújítását; an-
nak folytonosnak kell lennie, s abban a náloknál 
sokkal kisobb, de szintoly őszinte kutatók mindeni-
kének lehet része. 

Dolgozzunk ezen, őszintén, buzgón, hittel telje-
sen. S ha kell jön' egy uj reformatiónak, készítsük 
elő azt szerényen, de kitartóan, mig az isten férfia-
kat támaszt arra a teljes időben ; vagy ha nem kell 
jőuie: azért csak haladjunk folytonosan, megállapodás 
nélkül. A protestantísmus az ólét és haladás." 

F VRKAS JÓZSEF. 

ISKOLAÜGY. 

Iskolai értesítők. 

27) A soproni cv. egyházkerületi lyceum tudó-
sitványa. Közzé teszi Petrik János Jakab, e. é. igazgató 
Nem akarjuk az olvasót ismétlésekkel fárasztani, nem 
akarjuk a soproni lyceum igazgatóságát a közönség színe 
előtt figyelmeztetni olyan mulasztásokra, amelyekre már 
egyszer általunk figyelmeztetve lőn; hanem egyszerűen 
constatáljuk, miszerint ez értesítőben mindazon hiányok 
megvannak, melyeket a tavalyiban kiemeltünk. Magára 
vessen a t. igazgatóság, ha ily hiányok mellett jelen is-
mertetésenk sem az ő várokozásuknak, sem a közönség 
igényeinek, — mely — Ka nem csalódunk — az iskolai 
értesítők ismertetései számára nyitott rovatunkban az egyes 
prot tanintézetek egy-egy évi történetének, viszonyainak, 
állásának hü rajzát óhajtja nyermi, — nem felel meg. 
A soproni bölcsészeti- theologiai intézetben és gymnasium-
ban 14 tanár működött. Mennyi működött külön-külön 
a theologián, mennyi a gymnasiumban — ezt nem a mi 
feladatunk kiszámítani. A gyűjtemények közül csak a 
lyceumi nagy könyvtárról, az ifjúsági magyar és német s 
a theologiai könyvtárakról van szó a jelentésben; dehogy 
léteznek-e még ezeken kivül egyéb gyűjtemények, s hogy 
az elősoroltak hány kötet könyvből állnak és hánynyal gya-
rapodtak a lefolyt évben, — e kérdésekre nem nyerünk 
feleletet. A jótétemények rovatából értesülünk arról, hogy 
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még létézhetik, vagy legalább keletkezőben lehet egy ter-
mészetrajzi muzeum is, mert erre többen adakoztak; — 
az ezen és egyéb iskolai célokra begyült adományok azon-
ban összegezve nincsenek. A tanoda történetére vonatko-
zó adatok közül, — melyek nem tudjuk miféle logikai 
elv szerint az eddig emiitett, s az ezután említendő táp-
intézeti adatok közé vannak beékelve, — kiemelendők, 
hogy a lefolyt évben az iskolai bizottmány a lemondott 
Berzsenyi Miklós helyett uj elnököt nyert br. Prónay 
Dezső személyében; továbbá, hogy Bosszágh János s az 
elhunyt Lehr András helyébe Gombótz Miklós rendes ta-
nárokká választattak. A tápintézetben 224 tanuló étkezett. 
A lápintézet részére begyült adományok összegezése el-
maradt. A tanulók létszámának statistikai összeállítása 
botrányosan hanyag. Nem említve azon erős tévedést, 
hogy nemzetiség szerint az ifjúság az emiitett táblázat-
ban belföldi és külföldire (?) van osztva, a számok hi-
básak, — már, hogy aztán e hibát a szerkesztő vagy a 
szedő tette-e, az a dologra nem tartozik. A tanév elején 
beirt tanulók száma 386 volt, ezek közül 15 magánta-
nuló ; vallásra nézve 301 ág., 13 helv., 24 r. kath., 3 
g. kel., 36 zsidó; nemzetiségre nézve (?) belföldi 380, 
külföldi 6 ; tápintézeti 194, dijpénzes 86. Ha már most 
összeszámítjuk az egy valláson levőket, 377 jön ki, ho-
lott az ifjúság létszáma a jelentés szerint 386 volt. Ez 
az egyik hiba. A másik az, hogy a tápintézetbe fölvettek 
száma 194-re van téve, holott a tápintézeti gondnok je-
lentése szerint, — mint fenebb mi is emiitők — ezek-
nek száma 224 volt. Két ilyen hiba egy rövid kis sta-
tistikai összeállításban épen elegendő arra, hogy ezen 
egész összeállítás hitelességét kétségbe vonjuk. A tanulók 
közt kiosztott ösztöndijak és egyéb segélyezések 4019 
frt. 80 krra rúgtak. Az alapítványok száma, melyet a fő-
tanodai igazgatóság kezel, 16. Végül ami az érettségi 
vizsgák eredményét illeti, a vizsgára 37 rendes- ós 1 ma-
gántanuló jelentkezett, s ezek közül 37 képesítve lett. 

28 A bonyhádi ev. algymnasium értesítője. 
Ez értesítőben rövidsége dacára, elég részletesen és pon-
tosan vannak följegyezve a szükséges adatok, melyek a 
gymnasium egy évi életének bű rajzát adják. A tanári 
kar, — melyben az a változás történt, hogy Lehr Albert 
és Lágler Sándor tanárok eltávoztak, — 5 tagból állt. A 
tanulók száma 81 volt, kik közül vallásra nézve ág. 36, helv. 
9, r. kath. 20, g. kath. 1, zsidó 15, anyanyelvre nézve magyar 
60, német 20, s s-trb 1, Az intézeti könyvtár 933 kö-
tett könyvből áll. Nem sokára egy másik becses könyv-
tárnak lesz birtokában az intézet, mely könyvtárt a har-
mincas években a tolna-somogy-baranyai ev. esperessóg-
beli tanitók és jegyzők egylete alapított; miután azon-
ban ez egylet föloszlott, könyvtárát a bonyhádi gymna-
siumnak ajándékozta. A tápintézetben 50 ftnyi befizetés 
mellett az első félévben 18, a 2-dikban 9 tanuló nyert 
élelmezést. Ösztöndijakról, jutalmakról stb. az értesítőben 
nincs említés téve, kétségkívül azért, mert ilyenek nem 
is léteznek. 

29) A selmeci ev. kerületi lyceum. értesítője. 

Közzé teszi Breznyik János, igazgatótanár. Ez értesítőnek 
főleg alakja ellen van kifogásunk, mely a takarékosság 
szempontjainak megfelelhet ugyan, de hátrányára van 
magának az értesitő áttekinthetőségének. Egy nagy iv pa-
pírra van összecsömöszölve annyi adat, amennyi — ha 
az egyes rovatok kellően lennének markírozva, s ha a 
szükséges táblázatok nem hiányoznának — egy jókora fü-
zetet megtöltene. Különben e hibát, mely csakis a túlsá-
gos takarékoskodásból származhatott, kárpótolja az adatok 
pontossága A tanári kar 8 tanárból, 4 hitoktatóból s 
még néhány mellóktanárból állt. Könyvtárak : a közkönyv-
tár 4323 kötettel, a magyar önképzőkör könyvtára 3337 
kötettel, a német könyvtár 1510, a tót 1030̂  kötettel, s 
az összes könyvtárakban van 10200 kötet. A tápintézetben 
115 növendék nyert élelmezést. Ösztöndij-alapitvány — 
saját számitásunk szerint 6 féle van; de hogy mennyivel 
segélyeztettek a tanulók ez alapítványokból, az a jelentés-
ben nincs megemlítve. A kegyadományok szintén nincse-
nek összegezve. Ifjúsági egyletek : a magyar önképzőkör, 
a dalárda, önsegélyző-egylet, és a Gusztáv Adolf-féle gyám-
egylet, illetőleg bibliai egylet. Ez utóbbinak célja bibliák 
vásárlása szegényebb gyülekezetek részére, s szegény egy-
házak segélyezése. Ajánljuk ez egylet példáját az összes 
prot. tanulóifjúság figyelmébe. A tanulók száma 228 volt; 
a lyceumban 192, az előosztályban 28. A lyceumbeli ta-
nulók, 4 ausztriait kivéve, mind belhoniak, helybeli 37, vi-
déki 155, nyilvános 190, magántanuló 2, vallás szerint 
ág. 127, helv. 21, r. kath. 40, zsidó 4. Érettségi vizs-
gára 17-en jelentkeztek, kik közül 2 visszalépett és 3 
javításra utasíttatott. Az évi vizsgáé eredményét közölvén 
a jelentés készítője, azon tény constatálásánál, hogy a 
lyceumbeli összes tanulók közül 8-an osztályuk ismétlé-
sére, 18-an pedig javításra lettek utasítva, megállapodik, 
s egy meglehetős hosszadalmas expectorációval ama tényre 
támaszkodva, azt igyekszik bebizonyítani, hogy nincs iga-
zuk azon bölcseknek, kik az autonom prot. tanodák ellen 
kígyót békát kiáltanak, s azokra ráfogják, hogy boldog-
boldogtalant befogadnak kebelükbe, tanáraik megveszteget-
hetők stb. Különösen hangsúlyozza a jelentós, hogy a 
selmeci tanárokat nem lehet megvesztegetni már csak 
azért sem, mert ezek tanítványaiknak — saját elhatározásuk 
folytán — magánórákat nem adnak. Mindezek után ön-
kénytelenül felkiált az olvasó, hogy hát tulajdonképen ki 
állította a selmeci jóhirnevü tanári karról, hogy az meg-
vesztegethető, s hogy tulajdonképen mi szükség volt arra 
a védekezésre ? Ha gyanúsítani volna kedve az embernek, 
még könnyen arra a gondolatra jöhetne, hogy az egész 
csak azért volt, hogy érdemet akar formálni magának 
a tanári kar azon önzetlenségéért — mert az egyébnek 
valóban nem nevezhető, — hogy a magánórák adásáról s 
az ebből folyó jövedelemről lemondott, és ezt orbi et urbi 
ki akarta hirdetni oly formán, hogy a világ észre se ve-
gye tulajdonképeni szándékukat, mely dicsesvésnek tűn-
hetnék fői. Talán ezért volt szükség a prot. tanárok meg-
vesztegethetőségéről, a prot. iskolák roszaságáról szóló 
megjegyzésekre, hogy e tárgyakról aztán észrevétlenül át 



lehessen térni amaz érdem elmondására ? Különben ismé-
telve megjegyezzük, hogy e gyanúsítások a világért sem 
a mi részünkről származnak. Nekünk kicsinyes gyanúsí-
tásokkal se okunk, se kedvünk boszantani egy tiszteletre 
méltó tanári testületet. A fenebbiekkel egyszerűen csak 
jelezni akartuk, hogy az említett expectoriatiora semmi 
szükség sem volt, s hogy ha az lenne annak célja amit 
mi nem hiszünk, miszerint jóhirnevet szerezzenek általa az 
intézetnek, e célt aligha fogják vele elérhetni. Egyébiránt 
még azt is ki kell jelentenünk, hogy mi a magánóra-
adásnak jelenlegi viszonyaink közt nem vagyunk annyira 
ellenei, s nem tartjuk azt a tanulókra nézve erkölcsileg 
oly rontó hatásúnak, mint a selmeci tanári kar. Mint oly 
sok intézmény sorsa, ugy ezé is attól függ, kik és hogyan 
alkalmazzák és érvényesítik azt. Különben nem itt a helye 
e tárgyról értekezni. 

30) A rozsnyói ev. kerületi nemzeti fogy in -
násium értesitvénye. A jelentést, — melyre csak az a 
megjegyzésünk, hogy kissé részletesebb is lehetne, miut 
amilyen, — az idén elhunyt dr. Pelech Jánosnak, a 
gymnásium 37 éven át volt igazgató tanárának életrajza 
előzi meg. A tanári kar, nem számítva a melléktanitókat, 
8 tagból állt. A taneszközök a lefolyt évben is szapo-
rodtak , de hogy miféle gyűjteményei vannak az intézet-
nek, s hogy egy-egy gyűjtemény hány darabból áll, ezekre 
az értesitőben feleletet hiába keresünk. Legalább azt sze-
retnénk tudni, hogy létezik-e az ifjúsági könyvtáron ki-
vül a főiskolának magának is külön könyvtára ? A con-
victusban és az alumnaeumban 57 tanuló nyert élelme-
zést. Az ösztöndijak, jutalmak, az intézet részére begyült 
adományok összegezve nincsenek. Az ösztöndij-alapitvá-
nyok száma — saját számitásunk szerint — 11, nagyobb-
részt 500 ftosak. Az ösztöndíjakon kivül segélyeztetett 
még 27 tanuló tandijelengedós, 7 a tápintózeti dijból 
való elengedés, 2 ingyen szállás, 10 magánoktatás által. 
Az év elején beirt tanulók száma 157 volt, kik közül 9 
magántanuló ; vallás szerint 109 ág., 25 helv., 5 r. kath. 
1 g. kath., 17 zsidó; nemzetiség szerint 100 magyar, 
36 német, 20 szláv, 1 francia. 

Mivel végezzük be a valláserkölcsi oktatást a 
népiskolában ? 

Ha a tanulónak a második folyamban, t. i. Jézus 
történeti személyében és tanában alkalma volt megismer-
kedni a tulajdonkópeni keresztyénség tartalmával most 
szükség lesz az utóbbi sorsát az egyházi történetben tár-
gyalni. Ezideig az egyház történelme a népiskolákban 
legfeljebb adatszerű kivonatban, száraz számokban ós ne-
vekben, amúgy mellékesen a káté függelékében adatott 
elő. Az pedig nem elég. Az egyháztörténet mutassa meg: 
hogy a keresztyénség mikóp fejlődött ki csekély kezdet-
ből nagy hatalommá, az előbb parányi mustármag tere-
bélyes fává, mely az erkölcsöket nemesbité, a mivelő-
dóst elősegitó; mutassa ki, hogy majd megfosztatván a 
keresztyénség a szeretet s szabadság szellemótől, mikép 

fajult el külső és üres formákká; majd ismét, hogy em-
beri aljas szenvedély által mikép használtatott fel eszközül 
a népek eluyomatására, a legdühösebb ellenségeskedések, 
vérengzések előidézésére; mutassa ki másrészről, hogy 
dacára a középkorban eláradt nagy sötétségnek, miként 
tör magának utat a világosság, miként segíttetik ez dia-
dalra az oly lelkesült férfiak vezetése mellett, kik életü-
ket s vagyonukat nem kímélve, készek valának Jézus 
szolgálatában bárminő áldozatra. Helyesen ir Lttben *) az 
egyházi történet ezen utóbbi feladatáról : „Die Kirchen-
geschichte lehrt in augenscheinlichster Art, dass die Wahr-
heit zwar verdunkelt, entstellt, niemals vernichtet 
werden kann. Darin liegt ihr vornehmster Werth für 
den Raligionsuuterricht. Ausserdem bietet sie aber auch 
manches schöne B e i s p i e 1 von Glaubensmuth von 
0 p f e r w i 11 i;g k e i t zur Wahrung der höchsten 
Güter dar, das mit eben so grossem Nutzen zur re~ 
ligiösen Bildung der Jugend verwandt werden kanu, 
wie die biblischen Geschihten. Die gute Wirkung frommer 
Charaktere wird nicht durch die Zeit bedingt, der sie 
angehören, sondern haugt einzig von ihrer Güte selbst ab." 

A mi azon módszert illeti, mely az egyháztörténet 
előadásánál követendő, utalok azon paedagogikai kívá-
nalmakra, melyek általában a történelmi oktatásnál szem-
mel tartandók. E szeriut elkerülendő lesz az oly „egy-
háztörténet dióhéjban", mely egynehány lapon empán 
számokat és neveket közöl, „miáltal az ê ész tanítás el-
vesztve értelmi és érzelmi, általáu jellemes hatás'it, ki-
válóau emlékezeti tanulmánynyá fajul."**) Az egész egyház-
történelem összefüggő pragmatikus előadására a népisko • 
Iában időm és alkalmam nem lóvén, szorítkozom tehát 
oly hű ós concrét életképek tárgyalására, melyek 
leginkább alkalmasak az elébb érintett ós az egyháztör-
ténet céljából folyó igazságok visszatükrözésóre. Ezen egy-
háztörtónelmi életképe kel bevégzem a vallás-erkölcsi 
oktatást a népiskolában 

Ha visszatekintünk az általam kijelölt tantárgyakra, 
ugy talán többféle ellenvetésekre lesznek készek elleneim, 
kik a vallásoktatásnál a régi járszalagon járnak. 

Lesznek kik hibámul róvják fel, hogy a bibliai tör-
téneteket, kivált az óítestamentombelieket eléggé nem 
méltattam. Előttem, célomhoz képest a bibliai történetek 
nem absolute, hanem csak annyiban bírnak értékkel, 
mennyiben a paedagogia kívánalmainak megfelelvén, alkal-
masak a gyermek valláserkölcsi érzelmeinek ébresztésére, és 
fejlesztésére. Már az első folyamban feltalálhatók azon ó 
testamentomi történetek — szám szerint 12, — melyek 
az utóbbi követelésnek megfelelnek, kihagyván mindazokat, 
melyek módszeresen nem tárgyalhatók, s elfogadom az 
aug. 13—18-ikán Kolozsvárott tartott tanitóegylet tótelót: 
„Aus den wenig verweudbaren Geschichten des altén Tes-

*) Der Religionsunterrichfc in der Volkssohule nach der For 
derungen der Paedagogik und den freieren prot. Ansehauungeu 
den G-egenwart. 20. 
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tamentes ist alles auszuscheiden, was dem sittlichen 
Bewusstsein der Gegenwart widerspricht und die Kind-
liche Auffassung übersteigt." Az uj testameutomi történetet 
azouban a II. folyamban, t. i. Jézus történeti életében, 
mint keresztyénségünk suly- és középpontjában, oly kiter-
jedtséggel adtam, a minővel az eddig aligha adatott. Innen 
látható, hojzy teljesen jogosulatlan lenne ezen szemrehá-
nyás, mintha a bibliai történetek rendszerem mellett el-
hanyagol tat nának, miután csak azok mellőztetnek el, 
melyek arra valók, hogy a népiskolából kimaradjanak. 

Lehetnek továbbá, kik fennakadnak azon, hogy egy-
házunk hivatalos orthodox tanairól rendszeremben megfeled-
keztem. Kijelöltem én ezeknek is az őket megillető he-
lyet. Legyenek c tekintetben nyugodtak azon kémkedő, 
fülbesugó és áruló elleneim, kik nem szűnnek meg jezui-
tikus módon nemes és önzetlen célom ellen ármánykodni 
és a vallás-erkölcsi oktatás megújításának nemtelen esz-
közökkel is útját állani. — Ha a népiskolán belül a gyer-
meket mint embert és keresztyént vallás-erkölcsi tekin-
tetben Diesteiweg azon elve szerint növeltem, hogy „Das 
Wahrhaft-christliche ist das Wahrhaft-menschliche, akkor 
a népiskolán kivül, azaz a confirmátiói oktatás alkalmával 
mind azt előadandom neki, a mit szükséges tudnia mint 
az evang. ág. hitv. egyház jövő hívének, mit sem hagyván 
ki az orthodox-tanból, a mennyiben az lényeges az ismer-
tetési e. És alig szenved kétséget, hogy itt e tekintetben 
is a 13 —lő éves gyermekeknél több sikert fogok aratni, 
mint azok, kik az egyházi dogmát már a 6 éves gyerme-
kekre reá kezdik oktrojálni. 

Ha növendékem a népiskola elhagyásával az életbe 
lép, hármas célt értem el vele. Az első fokon volt alkal-
mam részint profán, részint bibliai paedagogicus- történetek 
fonalán a vallás-erkölcsi érzelmet fejleszteni, a második 
fokon bevezettem a tanulót Jézus történelmi keresztyén-
sógébe, és a keresztyén igazságok sorsa ós diadala szem-
léltetésébe az egyháztörténelmi életképekben, a harmadik 
fokon pedig megismerkedett a növendék az egyház hiva-
talos tanával. 

Hogy ezen érintett tantárgyak közül Jézus törté-
nelmi személye és tana a legmélyebb benyomást fogja gya-
korolni a gyermeki kedélyre, az a dolog természetében 
fekszik. Mert a vallásalapító magasztos személyisége min-
dig mélyebben meghatja a sziveket, mint a r'la alkotott 
abstract fogalom. Jézus maga maradandóbb, mint, a reá 
vonatkozó, változásnak alávetett és mulandó dogmák, és 
az idvezitő szent valódisága vonzóbb az egyházi tannál, 
mely amazt nem mind g tökéletesen lükrözi vissza, és nem 
áll mindenütt teljes összhangzásban az idő és tudomány 
haladásával. Kövesse azért minél gyakrabban a vallástanitó 
Spener intéseit, ki azf mondja: „Wozu sich wieder 
mit der Lehre von Menschen berumquálen und btschwe-
ren, wenn man der Propheten und des Erlösers eigene 
Worte habén kann ! Wozu i . mer die altén Worte der 
Bekenntnisse wiederholen, wo es doch ein ganz anderes 
Bekenntniss giebt, das im Glauben an die Oífenbarungen 
Gottes haftet ? Vozu dem Volke die Spreu und die Tráber 

von Menschengeschwátz vorsetzen, wo uns Gottes Wort 
wie ein himlisches Manna laben kaon ?" 

Szepes-Bélán, szept. hó 1874. 
Weber Samu. 

Iskola fölavatási ünnep. 
A n.-dómi evang. leánygyülekezet, mely alig 250 

lélekből áll, (udvágyának s áldozatkészségének fényes ta-
nújelét adta az által, hogy ez óv folytán a kor Ízlésének, 
a nevelés kívánalmának megfelelő uj iskolát emelt, diszes 
temploma közelében. 

E tény annyival inkább méltó a közzé tételre, mert 
az emiitettem lélekszámot, két család kivételével, sze-
génység alkotja. Továbbá, még a helyet is melyen is-
koláját fölépítendő volt, drága pénzen kellett megvásárolnia, 
nem levén hozzá saját helyisége. Mégis az egész költekezést 
— jóval fölözi az ezer forintot, — önön szegény erejéből 
teremti ki, csupán a gyámintézettől nyert e czélra a múlt-
ban némi segélyt (de ezt is köszönettel vettük.) Jövőre 
azonban óhajtanám, hogy különösen az oly gyülekezetek, 
melyek nem csupán készülnek, de építésben vannak, na-
gyobb támogatásban részesülnének a gyámintézet által, nem 
holmi morzsalékokbau sokan, de a szeretet nagyobb 
adományában kevesebben. Meit a gyámintézetnek, 
szerintem, ha magasztos célja utján jár, ugy kell eljárnia 
a szeretet adományainak kiosztása körül, mint eljárt az 
irgalmas samaritanus az ő betegje körül, végkép kigyó-
gyítani nehéz bajából. De mivel ez sokakon nem történ-
hetik egyszerre, az okból kevesebben bár, de tete-
mesen nagyobb összeggel segélyeztessenek, különben 
csak a kolduló egyházak számát szaporítják, melyek szün-
telenül alamizsnáért könyörögnek. Évről évre kiosztunk 
sokat soktel é, a seb még is tátong mind enütt. 

Az uj iskola fölavatása okt. 25-én d. e. ment, végbe. 
Megjelent ez alkalomra közöttünk a győri egyházmegye 
szeretett esperese is, nt. Mészáros István ur, ki a fölava-
tást hivatalánál fogva teljesítette. Fölavató beszédjében 
tudtul adta a híveknek a szónoki melegség megható ere-
jével, hogy az uj iskola emelésében a szülők 
gyermekeik boldog jövendőjéhez a nélkü-
lözh etlen alapot rakták Je. 

Ezt megelőzőleg a templomba gyűlt össze a kisded 
nyáj, hol buzgó ének s ima után, meljben hálát mondtunk 
a teremtőnek az elvégzett munkáért s áldást kértünk a 
jelen avatási ünnep és az itkolába járó kincskereső gyer-
mekekre ; alulírott a fölött elmélkedett: Mivé kell 
fejlődni a népiskolának, hogy hivatásá-
nak megfeleljen? Felelet : 1. a gyermeki élet ovo-
dájává ; 2. a gyermeki élet fejlesztőjévé; 3. a nép mive-
lődési intézetévé. 

Még csak annyit mondok, hogy jól esett a népnek 
ez örömnap. Köznapi sokféle baját legalább e napra fe-
lejtette. Bognár Endre, lelkész. 



B E L F Ö L D . 

A magyarországi protestánsegylet I l l - i k 
közgyűlése. 

Ezen közgyűlés, melynek még a mnlt év augustus 
havában kellett volna Marosvásárhelyen megtartatni, az 
országszerte dühöngött járvány miatt elhalasztatván, a 
jelen év october 25. és 26-áu tartatott meg Budapesten, 
nem nagy, de az ország mindkét felének majd mindegyik, 
még a legtávolabbi vidékeit is képviselő egyleti tagok 
jelftnlétéb >n. A reform, egyház tanácstermének — mely-
ben a gyűlés tartatott, — szerény külsejével összhangban 
állott azon egyszerű kis kör, mely e gyűlést alkotá; de 
azon gondolatok s eszmék, melyek e gyűlésen nyilvánul-
tak, valóban fémesek s emelkedettek voltak, azon nemes 
buzgóság, lelkesültség, őszinte jóakarat, mely e gyűlés 
tagjainál tapasztalható volt, messze szóles körben érezhe-
tővé teendi áldásos hatását. Valóban azon nemes lelki 
örömök élvezése közben, mely e gyűlésen osztályrészünkül 
jutott, több izben feltámadt lelkűnkben a gondolat, vajha 
párt feleink közül számosabban lehetnének jelen, hogy itt 
személyesen meggyőződhettek volna a felől, hogy a tiszta 
lelkesedés, és a csüggedetlen kitartással, jóakarattal páro-
sult munkásság rövid idő alatt is mily eredményt képes 
létrehozni. De még inkább óhajtottuk volna, ha ellenfele-
ink minél nagyobb számmal vettek volna részt e gyű-
lésben, bogy közülök a jobbak, vagyis azok, kiket az egy-
házunk iránti önzetlen szeretet, s az ebből kifejlődött 
komoly aggodalom sodort az egyletünkkel ellentétes állást 
elfoglaló párthoz, győződtek volna meg, hoe-y aggodalmok 
merőben felesleges volt, s hogy a midőn egyletünk a 
valláserkölcsi élet megújítását tűzte ki egyik legfőbb 
feladatául, ez nála nem üres szó, nem csalóka cég, de a 
legőszintébb törekvések célpontja; násfelől bogy hadd 
bámultak volna közülök azok, kiket épen önnön vallástn-
lanságuknak elpalástolási szándéka, vagy más nemtelen 
indokok tettek a prot. egylet ellenségeivé, kik orthodo-
xoknak vallják magukat, a nélkül bogy fogalmok volna a 
valódiorthodoxiáról, vagy hogy a Kár magán-, akár hivatalos 
életűkben az igazhitüsógnek még esik árnyéka is meglát-
szanék. Had i bámultak volna ezek, midőn hallották volm, 
hogy a nihilistáknak kikiáltott reformerek leikök meg-
győződéséből oly tisztelettel beszélnek a vallásról, oly 
nagy horderőt tulajdonítanak a vallásos hitnek, s a val-
láserkölcsi élet felelevenítésének, minőről ez álorthodoxokuak, 
kik előtt voltakép az egész keiesztyónség csak hasznot 
hajtó mesének, legfeljebb nemzetiségi érdekből, vagy az 
együgyű nép fékeutartására felhasználható eszköznek tű-
nik fel, távol sejtelmök sincs. 

Egyébiránt az egylet év könyve már sajtó alatt van, 
s nem sokára hü képét hozandja az egósz gyűlésnek, az 
ezen tartott felolvasott beszédeknek, értekezéseknek; addig 
legyen elég e gyűlést csak rövid töredékes pontokban is-
mertetnünk. 

A gyűlést, mint más alkalommal, ugy ez úttal is 
isteüi tisztelet előzte meg. A reform, templomot nagy ós 
diszes közönség töltötte meg. Elénekelvén a 37-ik dicsé-
ret két első versét, Síász Ĝ rő kolozsvári lelkész ur lé-
pett a szószékbe. A buzgó ima elmondása után, a theolog. 
énekkar eléneklé az „Erős várunk" éneket, melynek 
végeztével Szász G. ur, Pilátusnak Jézushoz intézett azon 
szavai felett: „Mi az igazság?" egy nagy hatású beszédet 
tartott, ritka élénk, lelkes ós lelkesítő előadásában erősen 
kikelvén a modern positivisták ellen, kik, miként egykor 
Pilátus kérdé, hogy mi az igazság, ugy most ezek kérdik: 
mi a vallás ? Majd élesen kikelt azok ellen, kik azt hi-
szik hogy a természettudományok fejlesztése által a val 
lás talán megingatható, vagy épen megdönthető. Nem ! 
fejtegeté a legerősebb meggyőződés hangján, a természet-
s általában a modern tudományok a vallást nem tehetik 
fölöslegessé, nélkülözhetővé, mert a vallás tárgyát képező 
titkokat a tudomány nein fogja megoldani soha, és igy 
a vallás pótolhatlan marad. De viszont, hogy a vallás 
pótolhatatlan, a lélek szükségeit ,valóban kielégítő égi 
kincs legyen, szükség, hogy az a kor műveltségével s a 
tudomány fejlődésével lépést tartson; szükség, hogy szakít-
son az elavult dogmákkal, s hogy szabad vizsgálódást en-
gedjen s ne kivánjon a hívőtől meggyőződésével ellenkező 
hitet ; szükség továbbá, hogy a vallás ne szorítkozzék 
csupán a templomra, hanem igyekezzék érvényesülni az 
élet minden mozzanatában. 

Az istentisztelet végeztével a tanácsteremben FördŐs 
Lajos elnök ur a következő szavakkal nyitotta meg a 
gyűlést: 

Szeretett testvéreim ! Midőu egyletünk Ill-ik köz-
gyűlését ezennel megnyitom: üdvözlöm önöket. Bárha 
egyletünk fenállása óta sok eredményt nem mutathatunk 
is, de működésünk azért meddőnek nem mondható. Műkö-
désűnknek bizonyára vannak akadályai, de ezeket folyto-
nos munkásság és ernyedetlen kitartás által legyőzhetjük. 
Mostani összejövetelünk célja is nem más, mint hogy 
munkálkodásunk sorrendjót megállapítsuk, s azokhoz a 
szükséges előint̂ zbddéseket megtegyük, ós a szent ügy 
előmozdítása felelt közakarattal tanácskozzunk. Isten vezé-
relje lépteinket, ós adjon áldást működéseinkre. 

Azután felolvasta Kovács Albert a titkári jelentést 
az egylet és a fiókegyletek működéséről. Ebből kiemeljük 
a következőket: Az idők mostohaságát — úgymond a 
titkár — minden egylet megérezte hazánkban, megéreztük 
azt mi is, de e szigorú körülmények egyletünket meg 
nem rendítették. A magyar protestantísmus bár nem fej-
lett oda, a hova fejltnie kellett volna, de újjáalakulásban 
van, és erre a mi egyletünk nagy befolyással volt. A 
protestáns egyházi irodalmat a mult években alig egy 
pár mű képviselte, most e téren is örvendetes mozgalom 
észlelhető. Az egylet által alakított theologiai könyvtár 
az egyletnek jövedelmet hozott, s ez az első 
prot. egyházi irodalmi vállalat, melynél az irók rendesen 
dijaztatnak, s mely mégis nem végződik defiiciltel. A ki-
tűzött pályakérdésekre beéikezett munkák közül Sze-



r e m l e y Samu munkája: „Vallás és erkölcsi élet Ma-
gyarországban 1848 óta" a tudományos tekinteteknek 
minden részben megfelelő könyv. 

A másik egyháztöríénelmi pályázatra beérkezett mü 
bírálatával a bírálók F a r k a s József, Fehér Péter és 
L a u k ó Károly már elkészültek, jelentésük a mai gyű-
lésen fel fog olvastatni. Az egylet által megindított heti 
lap, a „Keresztyén család" az idők mostobasága miatt 
megszűnt ugyan, de remélhető, hogy újra meg lehet azt 
indítani. E veszteséget azonban kárpótolta a Kovács Ödön 
indítványára létesített theologiai könyvtár, mely a folyó 
1874-ik év elején indult meg 600 előfizetővel. Megjelent 
eddig belőle 2 kötet, s előfizetőinek száma 700-ra sza-
porodott. E.vállalatban megjelentek eddig Szeremley Sámuel 
fentebb említett müve, továbbá „A prot. polemica kézi-
könyve." dr. Ha se Károlytól, fordítja Hegedűs János. 
Meg fognak még jelenni Hase polemicájának 2-dik köte-
te ; Baur Kirchengeschichte der ersten drei Jahihun-
derte c. müve, továbbá dr. Kovács Ödöntől: A vallás-
bölcseszet kézikönyve ; Nag y Gusztávtól : A protestáns 
írásmagyarázat eredményei; Dapsy Lászlótól: Ter-
mészettheologia. 

Pártfogását kiterjesztette az egylet három missiéra, 
a bereghire, a szerémire, és a slavoniaira; alapitótag lett 
két árvaháznál. 

Felsorolja végre az egyes fiókegyleteket és azok 
működését. A fiókegyletek száma tetemesen szaporodott. 
E fiókegyletek működése jótékony célokra ós a humanistikus 
és szabadelvű törekvések előmozdítására irányul. Péld. a 
dobsinai fiókegylet az ottani árvaház javára 380 frtot jöve-
delmező felolvasást rendezett. A kassai fiókegylet a jezsuiták 
Kassán való megtelepülése ellen harcolt, továbbá elhatározta 
a gyermekek számára való külön istenitisztelet tartását. 
Az idén alakult a veszprém-palotai és a soproni fiók-
egylet. 

A titkári jelentós után következett a történelmi 
pályamunka bírálóinak jelentóse, mely szerint a bírálók 
mindegyike nagy elismeréssel nyilatkozik a beküldött 
munka szerzőjének nagy szorgalmat tanúsító munkásságá-
ról, és az általa összegyűjtött egyháztörtánelmi adatok 
becséről, s általában azon kitűnő szolgálatról, melyet pá-
lyázó a magyar prot. egyház történelmével foglalkozóknak 
tett. Minthogy azonban a pályázat feltételei sz srónt a 
történelmét kellett volna megírni a magy. prot. 
egyháznak a szathmári békétől a türelmi rendelet kia-
datásáig, szerző pedig inkább csak az adatokat gyűjtötte 
össze ezen korból, s ezeknek is egy jó részét csak másod-
s harmadrendű forrásokból, de azoknak feldolgozását vagy 
egészen elmulasztotta, mint p. o. müve utóbbi felében, 
vagy a hol feldolgozta is, de a mai történelemírás igé-
nyeinek teljességgel meg nem felelőleg, ezért a pálya-
dij ki nem adatása véleményeztetik; másrészről azon-
ban javasoltatik, hogy miután azon történelmi adatok 
között vannak valóban becsesek is, s egyébként is megvan 
az az érdemök, hogy ha másodrendű forrásból gyűjtettek 
is össze, de itt egy csomóban megvannak̂  s miután 

ezeknél fogva felettébb sajnálandó volna, ha ezek nap-
világot nem láthatnának; ezért hivassák fel szerző, 
hogy a prot. egylet elnökével, s illetőleg az irodalmi bi-
zottsággal tegye magát érintkezésbe a munka, vagy a 
munka egynémely részének miként eszközlendő kiadása 
iránt. A bírálók ezen jelentésének értelmében hozatott 
a határozat. 

A délelőtti ülés másik főtárgya volt a biblia-
fordítás ügye. Rég érezzük magyar prot. egyházunk 
azon szégyenfoltját, hogŷ mindez ideig egy avult s bizony 
nagyon tökéletlen fordításával élünk szent könyvünknek. 
Nagyon sokszor, s nagyon sokan gondolkodtak és tervez-
tek már e szégyenfolt letörléséről; többek között protest. 
egyletünk is érzi keletkezése percétől kezdve, hogy ha 
kitűzött célját: a valláserkölcsi élet megújítását csak né-
mileg is óhajtja megközelíteni, egyik legfőbb teendője az 
örök igazságok forrását, a sz.-könyvet népünk számára, 
hogy ugy mondjuk olvashatóvá, élvezhetővé tenni. Ezért 
az igazgató választmány octob. 24-ikén tartott ülósónek 
is főtárgyát ez a théma képezte, a közgyűlés egyik leg-
fontosabb teendőjének is a bibliafordítás ügye tekintetett. 
Hála a jó égnek ! talán nem történt hiában tanácskozá-
sunk, s biztos reményünk lehet, hogy néhány év múlva 
az egész biblia javított fordításának örvendhetünk. A rész-
letes tudósítást majd később veendik olvasóink az 
irodalomi bizottság részéről, mint amely a bibliafor-
dítás és kiadás módozatainak megállapításával meg-
bízatott. Most egyelőre csak ennyit : *) Az ó testa-
mentom javított fordítása nagyrészt már megvan Ballagi 
urnái, s ennek kiadása a jövő óv elején megkezdetik, s két, 
legfeljebb három év alatt bevégződik. A fordító figyelme 
oda volt s illetőleg oda lesz irányozva, hogy az ó testa-
mentomnak lehetőleg hü s értelmes fordítását adja, de 
ugy, hogy amennyire lehetséges a Károliféle fordítás is 
figyelembe tartassák. Vagy bogy világosabban) jellemezzük, 
ide igtatjuk az irodalmi bizottság jelentesének egy pont -
ját: „Olvastunk fel — mondja a bizottság —Jób köny -
véből (Ballagi fordítása szerént) többet, és alig vettük 
észre, hogy neu a régit, halljuk; az a kedves, zamatos 
népszerű, őszinte nyelv hangzott felénk, mely a Károli 
fordítását oly vonzóvá teszi, s az a nyelv, mely az igazi 
kegyesség kifejezésére közhasználatúvá vált; ennyiben tehát 
a Károli fordítása tökéletesen szem előtt van tartva, 
mindazáltal ugy, hogy a hibák mindenütt az ere-
deti szöveg értelmének, és a magyar nyelv szel-
lemének megfelelőleg vannak kijavítva." Ezen fordításhoz 
azután lesznek jegyzetek is mellékelve, de csupán a szö-
veg értelmét v lágositó, és igy a különféle dogmatikai 
felfogásokat érintetlenül hagyó jegyzetek. 

Az ó testamentomot követendi az uj testamentom 
fordítása, mely szabad verseny utján s több erre kópés 

*) Mellékesen megjegyzem, hogy a politikai lapok tudósításai 
egyéb pontokban sem mindég, de főként ennél nem veendők hite-
lesekül, több olyat mondottak, mi a választmányban s illetőleg a 
gyűlésben nem mondatott, vagy pedig a mondottak mások szájába 
adattak. 



egyén igénybevételével eszközöltetik, és pedig ugy, hogy 
e mellé már bővebb, és az egyes nj testamentomi írók 
álláspontját és tanfogalmát is lehetőleg megvilágosító jegy-
zetek csatoltatnak. 

A délutáni ülésen dr. Kovács Ödön olvasta 
fel „a vallás és erkölcsiség viszonya egy-
máshoz," cimü értekezését. Az értekezés annak bebi-
zonyítását célozta, hogy morál vallás nélkül nem létez-
hetik. Cáfolja egyenkint a független morál híveinek érveit-
Fölhozzák, úgymond, ez utóbbiak, hogy a pogány görög 
bölcsek a keresztyénség eszméinek ismerete nélkül is máig 
utolérhetetlen alakjai az erkölcsi életnek. De, úgymond* 
a görög philosophusok bölcsészete is a vallás, illetőleg 
az istenhivés elveire vihetők vissza. Az erkölcsi kötelezett-
ség elismeréséhez csak a vallásos meggyőződés által ju-
tunk el; a legalitás, a nemes ambitio, a társadalmi együtt-
létben hasznot kereső, tehát önző erkölcsiség csak kevés 
válogatott szellemnél ébred, míg a nagy tömegben a fel-
tétlen erkölcsi kötelezettséget csak a vallási alap adhatja 
meg, az erkölcsi kötelezettség csak folyománya az istenbe 
vetett hitnek, s az csak a lelkiismeretnek, az isten szavainak 
hódoló embernél ébredez ; egyedül a vallás képezheti az 
emberben azon absolut erőt, mely absolut erkölcsiségre 
tanit. Szóló azon eredményre jut, hogy a szabadság is 
osak feltétele az erkölcsös életnek, de nem positiv elv, 
az erkölcsiség vallás nélkül, a vallás erkölcsiség nékül 
nem lehet; a „független morál", melyet a positivismus 
hangoztat, nem vezethet tiszta erkölcsre. A független mo-
rál hivei által az e téren tett vizsgálódások szerint a 
keresztyén vallás elveivel ismeretlen vad és félvad népek-
nél sokkal nagyobb becsületesség, s az enyém-tiédnek 
szigorúbb megkülönböztetése észlelhető, mint a civilizált 
Európa és Amerika keresztyén vallású népeinél. Ez azon-
ban szerinte szintén nem érv a független morál lótezhe-
tése mellett. E vad népeknek — a milyen-olyan — val-
lása mégis van, de ha nem volna is, azért hogy a pá-
puáknál váltóhamisítások és hamis eridák nem léteznek, 
nem következik, hogy azok nem létezésének oka a ke-
resztyén vallás dogmáinak nem ismerésében rejlik; mert 
azt az absolut morál legvakmerőbb hive sem állítja, hogy 
a vad népek a keresztyén vallással való megismerkedésük 
után azonnal részesek lettek volna mindazon bűnökben, 
melyek a többi e vallású népekkel közösek. 

A felolvasó elismeri, hogy a vallás és a morál nem 
egy és ugyanaz, de állítja, hogy az előbbinek ez utóbbira 
befolyása van, sőt kimondja, hogy a dogmától független 
morál nem létezik. Felolvasása kapcsán szóló azon óhajt 
kívánja a közgyűlés által határozatilag kimondatni, hogy 
a vallás iránt általánosan uralkodó közönynyel szemben 
a vallási megyőződést a gyermekekbe kell csepegtetni, 
az iskolában kell megindítani a vallás-erkölcsi élet ujra-
óbresztésére irányzott harcot, a lelkészeknek hitszónokla-
taikban nem kellene pusztán erkölcsi tanításokra szo-
rikozniok, hanem a vallási meggyőződésre kellene tanítá-
saikat alapitaniok. 

Az értekezést a közgyűlés élénk él jenekkel fogadta. 

Hozzá szól, először is Dobos János. A világ iránya, 
úgymond, az, hogy erkölcstelen akar lenni, de van még 
egy hatalom, mely azt megakadályozhatja, s ez a val-
lás, melyet az absolut morál férfiai azért akarnak el-
törülni, mert ez nem engedi oda vinni az emberiséget, 
hová ők az absolut morállal vinnék, az erkölcstelenség 
posványába. 

A széleskörű olvasottság, és alapos tanulmányozás 
felől tanúskodó értekezésben kifejezett nézeteket, valamint 
Dobos urnák ezekkel öszhangzó confessori nyilatkozatát a 
közgyűlés egyhangúlag magáéivá tette, azaz mégis ki-
vételével egy hangnak. Jelesen egyletünknek egyik ősz-
haju, de örökifjú lelkű buzgó bajnoka — Litkey Péter, 
— ki nagyon emlékeztet a túlhajtott liberális Proudhonra, 
a kit midőn megkérdeztek, hogy milyen kormányt óhaj-
tana, feleié, hogy olyat, mely őtet — az ultraradikaliŝ  
— conservativságáért felakasztatná, — ez, mondom, sajná-
latát fejezó ki a felett, hogy a magyar protest. egylê  
közgyűlésén oly felolvasás tartatott, melynél Hatala Péter 
rectori szókfoglalója is szabadelvűbb, kimondatván ebben, 
hogy a morál vallás nélkül is létezhet, s ő — a felszólaló 
— szintén azon meggyőződést valija, hogy vallás nélkül 
is lehet tiszta erkölcs, mint azt az ókor nagy jellemei bi-
zonyítják. Szóló jobban bízik meg abban, ki tisztán phi-
losophiai műveltsége- s öntudatánál fogva emelkedik er-
kölcsiségre, mint abban, ki csak vallási hitből erkölcsös. 
JDzen felszólalás azonban viszhangra nem talált, hanem 
csak cáfolatra, felhozván Kovács Alb. ur, hogy egyletünk 
távol áll azon túlzó párttól, mely megszökött rabszolga, 
ként féktelenkedik, s mindent lerombolni törekszik. El-
lenben Fejes István — sátoralja-újhelyi leik. — ur a 
felolvasás kapcsán kimondatni kívánja, hogy a hittan ok-
tatása bizassék kizárólag a papokra, az egylet pedig for-
dítson gondot az egyház-lelkészi irodalomra. Ezzel ellen-
kezőleg d r. Kiss Áron, nagy- körösi képezdei igazgató, 
paedagógiai okokból az iskolai hito ktatást a tanitó kezében 
akarja hagyatni; másrészt azon óhaját fejezi ki, hogy a sok 
tekintetben elavult káté helyett szerkeszszenek uj kátét az 
iskolák számára. 

Végül még a pénztári számadás olvastatott fel, 
melyből a következő adatokat jegyezzük fel. 1872-ben az 
egylet összes bevétele 906 frt. 37 kr. és 1 db. arany. 
Kiadás 824 frt. 30 kr. — 1873-ban a bevétel 1207 frt 
95 kr. Kiadás: 871 frt 57 kr., maradék 3 36 frt. 38 kr 
melyhez hozzáadva a mult évi maradékot 418 frt. 45. kr. 
és 1 db. arany. — 1874. január 1-től okt. 24-ig bevétel 
a mult évről maradt összeget is hozzáadva 837 frt. 27 
kr. és 1 db. arany. Kiadás 768 frt.; 7 kr. A maradók 
tehát 69 frt, 25 kr. és 1 db. arany. 

Van még az egyletnek ezenkívül 2 db. 100 frtos 
földhitelintézeti záloglevele és 3 db. 100 frt. szőllővált-
sági kötvénye, tehát ezekben 500 frt. vagyona névleges 
értékben. 

Határozatba mentek még ezután a következők: az 
egylet vagyonáról leltár készítendő, a' számadás minden 
évben bemutatandó. A gyűlés a pénztárnoknak jegyzőköny-
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vileg köszönetet szavaz. Az állandó választmány üléseit 
ezentúl is Budapesten fogja tartani. 

A másnapi ülés a humanistikus bizottság jelentésével 
vette kezdetét, mely jelentésben a jótékony célokra közelebb 
nyújtott segélyek íelemlitése után javaslatba hozatik, s a 
közgyűlés által elhatároztatok, hogy az egyletnek közelebb 
befolyt s befolyandó jövedelmeiből utalványoztassók a 
dunamelléki ref. egyházker. slavon-szerémi missiójára 100 
frt, a beregi szórványra 100 frt, a pesti prot. árvaházra 
50 frt, a dunántuli evang. egyh.-ker. slavoniai missiójára 
100 frt. Előterjeszti egyszersmind az egylet titkára az 
o r s o v a i prot. híveknek egy legközelebb érkezett leve-
lét, melyben ezek tudatván, hogy f. év aug. 16-dikán a 
pancsovai anyaegyház leányegyházává alakultak, s hogy 
bár csak 96-an vannak, mégis iskola és templom épitésére 
eddigelé már 1372 frt gyűlt össze, — kérik az egylet 
pártfogását és segélyezését. A gyűlés a kőzlötteket tudo-
másul veszi, s egyszersmind segélyezését, ha majd a mon-
dottak felől az illető egyházi hatóság utján is tudomást 
szerzend, kilátásba helyezi. 

Ezután Szász Károly felolvassa nagy hatású érte-
kezését a lelkészjelöltek számának folytonos apadásáról. Ki-
mutatja, hogy a protestáns ifjak közül évről-évre kevesebben 
szánják magukat a lelkészi pályára. A papnöveldék is 
megapadtak ós megnéptelenedtek, ós akik ott vannak is, 
jobbára közép vagy gyönge tehetségüek. Az ily lelkészek 
nagy része aztán semmi érzékkel sem bir a lelkészi 
pálya magasztos feladatai iránt, és azt a k özépszeröség 
menhelyének tekintik. E körülmények okát a megválto-
zott társadalmi viszonyokban hiszi rejleni. Hajdan a ref. 
pap élete a lehető legegyszerűbb volt, ma már a társa-
dalom magasabb igényeket támaszt bennök, melyeket 
még a régi korban megállapított fizetések fedezni nem 
b irnak. Vagy kinek volna kedve tehetségeit oly pályán 
érvényesíteni, hol 12 évi tanulás után a legsoványabb 
kilátások várnak rá; midőn a száz meg száz csillogó pá-
lyán, mely a középiskolákból kikerült ifjak előtt feltárni, 
hasonlithatlanul kényelmesebb állásra juthatnak. 

-Felemlíti még azt is, hogy a ref. lelkészség elvesz-
tette azon tulajdonságát, mely azt a szemlélődő, magába 
vonulni szerető ifjaknak kedvessé tette. Az egyházmegyék 
jegyzőkönyvei a község és a lelkész közti viszálkodás 
miatti panaszokkal vannak tele. Bár az is igaz, hogy ennek 
nagy részt a napok is voltak okai, kik nem ritkán p o-
litikai izgatásokkal foglalkozva, végeztek nem 
tisztökhőz illő foglalkozást. 

De a tárgyalt jelenség főokát a modern tudo-
mány és a vallási hitcikkek közt létre-
jött mély meghasonlásban látja; a lelkész a 
dogmákat csak allegorice vagy szenteskedve magyaráz-
hatja, ha olyant nem akar prédikálni, amit maga sem 
hisz ; a benső meghasonlás ez örökös tojástáncára önórze» 
tes embernek niDcs kedve. A gyülekezet azt követeli, 
hogy a vallott hitet hirdesse a leikész, és attól semmiben 
el ne távozzék, s ez a gondolkozó ifjút visszariasztja a 
papi pályától. 

Ezekben látja a felolvasó az általa jelzett bajok okait. 
Szeretne azok orvoslásáról gondolkozni. Erre nézve a lel 
készi fizetések felemelését tartja mindenekelőtt a legfőbb 
orvosszernek, hogy igy a lelkészi pálya versenyezhessen 
a többiekkel. Ez az egyetlen mód, hogy a lelkészi pálya 
arra hivatott tehetséges lelkes férfiakkal töltessék be. 

A fizetés-javítás azonban és ezzel kapcsolatban a 
lelkészi nyugdíj-intézmény szervezése nem egyedüli or-
vosszer a kérdésben levő baj elhárítására. Ez nem adja 
vissza a nép vallásosságát, s kedélyét nem teszi olyanná, 
a milyennek kellene lenni. A népneveléstől várják e bajok 
orvoslását, de ez nem elég orvosszer, és hatása is csak las-
san nyilatkozik. A lelkészek maguk lépjenek összekötte 
tésbe a néppel, teremtsenek uj erkölcsi életet, javítsák 
azt erkölcsi és vagyonosodási, közművelődési, humanis-
tikai tekintetben, játszanak kezdeményező szerepet min-
denben, ami üdvös; az egyházi hatóságok pedig támogas-
sák e törekvésben a lelkészeket. Végül áttér a kérdés 
legnehezebb oldalára, ez az uj világ, a korszellem, a mo-
dern szabadság kibékítése a háromszázados hagyomány-
nyal. Értekező könyezve, mélyen meghatott hangon vet 
vissza egy pillantást papi pályájára. De kijelenti, hogy a 
heidelbergi kátét, melyre megesküdött, nem tekinti az örök 
igazság végleges formulájának. Sem Mózes, sem az evan-
gélisták nem mondhatják, hogy tanaik tökéletesek. Az 
ujabb tudománynyal szemben pl. a csuda fogalma, mely-
ről az egyházatyák annyit vitatkoztak, nem állhat meg. 
Azt követelni, hogy a pap legyen tudományosan képzett 
ember, és még is ignorálja a bibliai kritika vívmányait, 
annyit tesz, mint erkölcstelenséget követelni. Ne féljünk 
kimondani, hogy a 16. század reformatiója 
nem volt az utólsó, hanem még folyton 
tart; ne állapodjunk meg a 16. századbeli reformátorok 
által kimondott tanoknál. Ez irányban kell haladni, és az 
egyház uj életre fog ébredni. 

E beszéd igen nagy hatást keltett, többen azt kí-
vánták, hogy az abban kifejtett nézetek a külföldön is 
ismertessenek, nevezetesen francia nyelvre fordíttassanak le; 
a szerző azonban erősen szabadkozott e szándék ellen, és 
többi közt felhozta, hogy nézetei csak a hazai viszonyokra 
vonatkoznak, , vázlatosan vannak papírra vetve. E nézeté-
nél állhatosan meg is maradt. 

A Szász Károly által kifejtett nézetek hosszabb esz-
mecserére adtak alkalmat, melynek folyamán a felszólalók 
alkalmat vettek maguknak, több kevesebb hozzáadással 
megerősíteni azon állításokat, melyeket Szász Károly fel 
hozott,s akifejtett elvekhez hozzájárulásukat mindannyian 
lelkes szavakban fejezték ki. Hozzászólottak Kis Gábor 
Kovács Albert, Ballagi Mór, Farkas József, Tőrök Pál 
urak, felemiitvén ez utóbbi az emlegetett bajokai között-
a szabad papválasztást is, s az e körül előfordulni szo-
kott visszaéléseket ; majd különösen hangsúlyozá a papok 
tudományos kiképeztetósónek, s ezen okból a theologiai 
tudományok szabad taníttatásának szükségességét. De épen 
ezért nem helyeselhető szerinte a protestáns egye-
tem terve, mert hiszen — mint mondá — a collegiu-



mokban is a felekezeti jelleg gátolta azt, hogy a hittu-
domány szabadon tanittassók ; a felállítandó egyetemen 
sem lenne haladás, szabad mozgás, ha az a felekezeti ha-
tóság alatt állana. A theologia általában véve igen is az 
egyetemre való, mert tudomány, és csak az egyetemen 
adható elő szabadon; de itt szükséges is, hogy előadas-
sák, mert a hol a theologiai karok elválasztatnak az 
egyetemtől, ott az ultramontanismus terjed és izmosodik; 
ott oly papok nevelkednek, kiknél az állam másodsorban 
az egyház mögött áll. Oly theologiai kart kiván tehát, 
mely ne álljon az egyház hatósága alatt. 

D a p s y László hosszabb beszédben az egyházi 
szervezet javítása és az anyagi helyzet jobbulása közt levő 
összefüggésről szól, és az anyagi érdekekre gyakorlandó 
közvetett hatás végett lehetőleg terjeszteni kivánja Szász 
K. beszédét külön kinyomatás utján. 

Yégül nem annyira javaslat — mint inkább csendes 
panaszkópen felhozatván, miszerint e fentebbi elősorolt 
bajok megorvosolhatása érdekéből mily nagy szükségünk 
volna domestikára, s hogy ez létesülhetne, conventre, — 
határozatkóp kimondotta a közgyűlés a következőket: 
Igyekezzenek az egylet tagjai saját körükben oda hatni, 
hogy minden egyházmegyében állapittassók meg egy a 
helyi viszonyokhoz mért minimál lelkészi fizetés; szervez-
tessék mindenütt a lelkészi gyám- és nyugdíjintézet; a 
középtanodáknál a vallástanítás vezettessék oly kezek által, 
s oly irányban, hogy általa a vallásosság és egyháziasság 
érzete az ifjúság kebelében lehetőleg élesztessék ; s végül 
hogy a pesti országos egyetemen protest. theologiai íakul-
tás is szerveztessék. 

Végül az uj választás megejtetett, elnökül Fördős 
Lajos, titkárul Kovács Albert ismét meg választattak, va-
lamint az igazgató választmánynak is a régebbi tagjai 
legnagyobb részben. Farkas József. 

Válasz V . . . . urnák „a f.-borsodbólra" tet t 
megjegyzéseire. 

E lap 40-ik számú „belföld" cimü rovatában Vigil 
álnév alatt egy cikk jelent meg „észrevételek a f. borsod-
bólra," mely cikk monstruosus színben mutatja fel a bóldva-
sajómelléki lelkészkör vezér-elveit, s irigy bizalmatlanság-
gal kel ki annak, e lap hasábjain ismertetett alapsza-
bályai ellen. 

Nem birja megemészteni kölönösen a 2-ik szabályt, 
melyben a kör céljául „az önképzést, a társulati szellem 
ébresztését, az e.-megyére teendő indítványokat, s kétes 
értelmű kérdések feletti eszmecserét tűzi ki megvitatás 
tárgyául." 

E pontban foglaltatik pedig a kör életfeltétele; de 
nem ugy mint cikkiró inyenc-szagu gondolatai fogják fel; 
mintha a kör tagjai az önképzés eszméjét a testhizlalás 
rendszerében helyeznék, vagy találnák fel, hanem ugy, 
hogy ha bár nem tart is a körtagok közül, egyik vagy 
másik, a cikkiró kívánalma szerint, világraszóló talpra-

esett eszmenyilatkozatokkal gazdag tudományos értekezé-
seket ; de szerény körében igen is beölel minden lelkészi 
hivatalra tartozó elméleti munkálatot; de különösen a 
gyakorlati tér az, melyen kiválólag mozogni akar, eszme-
csere utján kívánván megoldani az e téren felmerülő 
gyakran homályos kérdéseket. 

Látja Vigil ur! ez a célja azon lelkészkörnek, 
mely felett már előre, mielőtt életképességéről meggyő-
ződött volna, sietve meghúzza a halálharangot. 
Legyen türelemmel! meg fogja látni, hogy azok az ön 
által gúyolt celebritások tanulni fognak, mert akarnak, 
és összejövetelük célja nem az leend, mint Ön gunyorosan 
állítja, hogy marha- ós széna- eladásról dissertáljanak. Va-
lóban roszakaratu gyanúsítás ! Egy testületet már a kezdet 
kezdetén elítélni azért, mert életjelensége első nyilatko-
zatánál még egészen meg nem izmosodott; pedig az 
ilyen bölcs tanácsadó s gyakorlati egyénről, mint a minő-
nek V . . . . ur látszani akar, mindenki méltán feltéte-
lezné, hogy tud már annyit, miszerint a gyümölcsözés 
csak bimbózás ós virágzás után, és igy nem egyszerre, 
hanem időmultával szokott bekövetkezni. És még is mit 
tesz V . . . . ur ? bár cikke első soraiban akként nyilat-
kozik : „nem hiszi, hogy valaki jobban örülne, minden 
oly esemény felett — mint ön — a mi akár általában, 
akár részben haladást jelez egyházi életünk terén," nem 
tartja obseurantismusnak sértő célzataival, s csúfondáros 
jóslataival bevágni, egy az Önképzés céljából alakult ki-
csiny társulat tovább haladásának Ösvényét, mielőtt az 
hasznos tényezővé nőné ki magát, az egyházi élet 
terén. 

Azzal vádolja továbbá V . . . ur a kort: hogy a 
3-ik §-ban kimondja ugyan, „hogy nem hivatalos színezetű, 
még is a 6-ik §. szerint az egyházmegyén képviselteti 
magát." E pontban jelzett észrevételei némileg az igaz-
ság látszólagos színét hordják magokon, mert ugy tetszik, 
hogy e két pont össze nem egyeztethető s teljesen kizárja 
egymást, de felvilágosításul kijelentem: hogy a megbízott 
képviselők nem hivatalos állást foglalnak el az e.-megyén, 
hanem megjelennek ott, hogy a körben már elébb meg-
vitatott elvi kérdések feletti döntő tanácskozásra az 
e.-megye figyelmét felhívják, vagy más, a lelkészet körébe 
tartozó korszerű indítványokat terjeszthessenek fel. E sze-
rint az a feltevése V . . . . urnák, „hogy minden tag 
képviselő,- s mint ilyen kötelezve van minden gyűlésen 
megjelenni, s ott disponálni, merő ráfogás, s alaptalan 
koholmány. 

A 7-ik §-ra az a megjegyzése V . ... urnák hogy 
ilyen körnek ĉ ak jó házigazdára van szüksége.",Mire jegyzi 
ezt meg ? A kifogásolt alapszabály idézett §-sában ez áll: 
„a körnek van egy elnöke és egy 'jegyzője". A t. olvasó 
figyelmét felhívom e legikára, mely nagyon hasonló ahoz, 
mintha valaki igy okoskodnék : mivel a föld északi és déli 
sarka be van horpadva, tehát Formóza szigetén nagy 
meleg van. 

A 8-ik §-t szintén kifogásolja V . . . ur, azonban 
egészen másról beszél, mint ami e §-ban foglaltatik. A 
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tárgyszerűség csak az előtt lényegtelen dolog, ki minden 
áron aggatózni és gyanusitani törekszik. Nem áll, hogy 
a felválalt térnek csak passionatus, nem pedig egyszers-
mind kötelezett tagjai volnának. A kör, a melyre ön kí-
gyót s békát kiált, még csak alakulása stádiumán van 
tul, és mint ilyen természetesen sem önt, sem senkit nem 
lephetett meg eddig munkássági nyilatkozatával; de már 
a következő, és igy az első értekezlet tárgyául, e.-k e-
rületi és kormányrendeletek átvizsgálása ós 
az azok feletti tapasztalati észrevételek vannak kitűzve, azt 
hiszem, hogy az errőli eszmecsere is megérdemli az időt 
és fáradságot, mit tán V . . . ur is helyeselni fog ? Látja, 
már a legközelebbi értekezés sem lesz haszonnélküli 
étekezés. Ezen szójátékot bizonyára nem ön találta 
fel; mi gondoskodni fogunk, hogy az r betű nem fog ki-
maradni, önt pedig figyelmeztetjük, adja vissza e szót 
annak a kitől esetleg eltanulta, kinek kedvensebb foglal-
kozása e szójáték által kifejezett cselekvénynél nincs s 
talán nem is volt. 

„Hogy a kör-tagjai egymást erkölcsileg támogatják", 
ezt V. . . . ur egyenesen meg nem támadja ugyan, de 
annyit mond, „hogy a szélsőségig megtartják minden 
körtagot érdeklő ügy tárgyalásánál." Értjük a célzást ! 
Cikkiró azon fontos dologról szól, mely a legközelebb Sza-
kácsiban tartott e.-m.-közgyülésen vitatárgya volt. Fon-
tos dolog volt ez, mely nemcsak körünk tagjait, ha nem 
általában az összes lelkészkart mélyen érdekelte, ós hogy 
e tárgyban a kör tagjai is véleményt kockáztattak, az bi-
zony nem a pártfegyelem következménye, hanem a mélyen 
érzett igazság nyilatkozata volt. És ha ezért minket pe-
lengérre állit V. . . . ur, ennek alig lehet, vagy van más 
oka, mint az, hogy ön is azok közé tartozik kikre éles 
fegyver gyanánt hatott az igazság szava. 

Kárhoztatja végre V. . . . ur, hogy lelkészkörünk 
csak nyolc taggal alakult meg, és ebből azt süti ki, hogy 
státust formálunk a státusban." Erre csak azt jegyzem 
meg : Nagy kár, hogy V . . . . ur, a rólunk szóló lapon 
kivül a Prot. Egyh. és Isk. Lap több megelőző számait 
elfelejtette kölcsön kérni, vagy olvasni, megláthatta volna 
azokban, hogy másutt is, hol eddigelé lelkészkörök ala-
kultak, nem igen bőven telt a tagok száma, a 7—8 tag-
gal alakult lelkészkör nem épen unicum; de azért e la-
pok hasábjain, az ön gyanúsító cikkének megjelente előtt, 
seholsem olvastam, hogy a kevés tagokból alakult lelkész-
köröket azzal vádolta volna valaki, hogy „államot formál-
nak az államban." 

Én részemről ugy vagyok meggyőződve, hogy kevés, 
de ügybuzgó tagokkal sokkal többre megyünk, mint a 
nagy számmal, kiket nem mondom, hogy az alakulás pil-
lanatában, az álszemérem be nem vezetne az alakítandó 
kör keretébe, de kik közül sokan már a legelső alkalom-; 
mai, részint helyi viszonyaik, részint családi körülményeik 
vagy más okokkal mentegetnék meg nem jelenhetésöket, az 
ily esetek 1 habár nem metszik i.s ketté a kör életének 
fonalát, de annak buzgóbb tagjaira kétségen kivül leverő-

leg s elkedvetlenitőleg hatnak, — igy nem levén a körnek 
karhatalma, hogy a vonakodókat s közönyösöket kebelébe 
visszaerőszakolja, csakugyan azon kevesek maradnának 
együtt, kiket azonos cél és nemes törekvés lelkesít. 
Egyébiránt a mi kicsiny körünk nem zárja ki f.-bor-
sodi e.-megyénkben több hasonló lelkészkörök alakulha-
tását. No V . . . . ur, itt az alkalom ós szép tér a 
creatori dicsőség megnyerhetósóre! fel a zászlóval !! 
mit ha ön elébb kitűz, szívesen sorakoztunk volna alája. 
Azonban még most sem késő, hiszem sokan lesznek lel-
késztársaim közül, kik meg fognák érteni az Ön felhívó 
szavát, bár másrészről tudom, hogy valamint az ön felő-
lünk tett jövendőlése nem fog teljesülni; épen ,ugy nem 
fog teijesülni azon szívélyes óhajtásom sem, hogy az ön 
kezdeményezése utján egy lelkészkört lássunk alakulni; nem 
fog teljesülni pedig azért, mert önnek a bátorság nem 
legerősebb oldala, ezen feltevésemet igazolja, hogy nyi[t 
sisakkal, saját neve alatt nem merészelt felszólalni, ha-
nem az álnevüség köpenyébe burkolózva röpiti reánk mér-
ges nyilait. Ki a nyilt eljárásnak nem barátja, ki álnevet 
veszen fel akkor is, mikor arra semmi szükség; ki ez 
alatt kezd szélmalom-harcot: már engedjen meg, én az 
ilyen egyénről nem bírom feltételezni, hogy kezdeményező 
lehetne, még kevésbbó, hogy valamit ki is vigyen ! 

Azonban V . . . . ur nem csak gáncsol, hanem tanácsol 
is. Tanácsolja, hogy a kör tagjai olvasgassanak s tanulgassa-
nak. Helyes, köszönjük a jó tanácsot! De hogy scrupulusa e 
tekintetben is eloszoljék, dicsekvés nélkül kijelentem, hogy 
a kör használatára két belföldi s egy erdélyi tudományos 
lap van megrendelve. Igaz, hogy ezek közül a Prot, Egyh. 
és Isk. Lap a körnek nem saját cime alatt jön, minek'oka 
az, hogy a kör tagjai közül ketten, már az alakulás előtt 
saját használatukra megrendelték, most pedig megvalljuk 
költségkimélós tekintetéből a kör számára külön nem 
járatjuk, de a tulajdonosok szeretettel közre adják. Van-
nak hát lapjaink is, lapjainkban önképzésre segédeszkö-
zeink ! Remény lem, hogy V . . . . ur azt minden elfogult-
sága mellett is felteszi felőlünk, hogy ha már szerény 
anyagi viszonyaink mellett lapokra költekezünk nem fog-
juk azokat kivágatlanul hagyni. 

Ezen jogos védekezés után két dolgot szükségesnek 
tartunk kijelenteni. Egyik az, hogy Vigil úrral többé 
szóba nem állunk, a másik, hogy hibázhatatlanoknak ma -
gunkat nem tartjuk, ahonnan bárkitől szívesen veszünk 
jóakaró intést, tanácsot, figyelmeztetést, helyes kritikát ; 
mert ez utóbbiról azt hiszszük, hogy habár ellenkező ol-
dalról áramlik is, tisztítja az élet nélkülözhetetlen elemét, 
a levegőt, de minden V . . . . úréhoz hasonló gyanúsí-
tást, hamis próféciát önérzetesen visszautasítunk. 

Simon József, 
balajti ref. lelkész. 



RÉGISÉGEK. 
Bessenyei Györgynek egy eddig ismeretlen műre. 

A sárospataki főiskola régi magyar könyveinek össze-
írásával foglalkozván, egyebek közt egy ily cimü kéziratra 
találtam : „Az urvacsorájának titka a kenyérben és csudája 
a Krisztus testében." Található a „Collectio Tornallyaiana"-
ban, több kéziratokkal összekötve. Az egész tiz levelből 
áll, 4-rétben, tömötten irva. Elől egy 11-ik level is van 
hozzá ragasztva, melynek belső oldalán a címen kivül 
Tóthpápai Zsigmondnak következő jegyzete olvasható: 
Szerzője ennek Bessenyei György ur, hajdan Mária The-
rézia alatt királyi testőrző, azután Bécsben királyi könyv-
tárőr, ki haszinte az udvar unszolására protestánsból r. 
catholicussá lett is, milyen Ítélettel lett légyen a catholica 
vallás hiedelmeiről? eléggé megmutatta ezen értekezésé-
ben. Bessenyei György f 1811-ben, májusban, Biharmegye 
Puszta-Kovácsi nevü jószágában." Tóthpápai Zsigmond a 
maga korában szorgalmas gyűjtője, és alapos ismerője volt 
a régi magyar könyveknek. Minden birtokában levő köny-
vet, röpiratot, kéziratot, mint egykor Szombathi János, 
jegyzetekkel látott el; ugyanazért én a fentcimzett kéz-
irat szerzőjének, pusztán az ő jegyzete alapján, Besse-
nyeit tartanám, ha nem lennének is egyéb bizonyságaim. 
De nem szükség Tóthpápai tekintélyére támaszkodni, ma-
gának a mű nek elolvasása kit-kit meggyőzhet afelől, hogy 
itt Bessenyeinek irányával, szellemével, modorával talál-
kozunk. Mellőzve bölcsészeti, történeti összes müveit, 
egyedül a „ceglédi plebánushoz irt levelével" kell össze-
hasonlítani a kérdéses müvet: egyszerre meggyőződhetünk, 
hogy itt azon iróval van dolgunk, kinek már ott sem 
fért fejébe az „ostyás Krisztus." 

Ami már a mü Írásának idejét illeti: a benne ta-
lálható egy-két vonatkozásból bizonyosnak tartom, 
hogy azt Puszta-Kovácsiban irta, hol a világtól és embe-
rektől elvonulva sokat gondolkozott és irt az ember, világ, 
ós élet fontos kérdéseiről. Felfedezett uj müve nem vá-
lasztja ugyan meg irói egyéniségének már meghúzott vo-
násait ; de azt erősen bizonyítja, hogy midőn 1779-ben 
katholikussá lett, nem a sziv sugalmait követte, -hanem a 
körülmények kényszerűségének engedett. De beszéljen 
magáért a kézirat, mely itt következik. 

Az urvacsorájának titka * kenyérben és esudája 
a Krisztus Üstében. 

Világositás. 
A dolog, a melyről elmélkedem — mint tapasztalni 

fogod — idejéből már kifogyod, azaz : tudósok közt való 
vetélkedésre többé nem tartozik. Csak régiségén felakadva 
csüng felettünk, azért, hogy az emberek külső formájában 
szokásokat akkor is tartják, mikor már valóságában füstöt 
vetett. Nem lehet a hit ágazatait szembe szökő módra 
igazítani, mivel annálfogva rést kapnak reá, mely által 
önnön sérelmére nyit utat magának. A mely dolgokat a 
régi tudatlanság belé plántált, csak hadd hulljanak le 

róla magoktól. Azt cselekszik, hogy nem néznek oda, sem 
róla nem tanácskoznak. Mi ? hogy ? s hol esik ? 

Hajdan a felek az ostya-Krisztusról véghetetlen véle-
kedéseket tettek. Sőt Hussz, Luther, Kalvinus előtt sokkal 
Berengarius és Laufrang a Xl-ik százat a transsubstantia-
tioval lángba hozták; most már magyarázni is szégyen-
lik. Nincsen olyan catholicus okos e világon, ki a Krisz-
tusnak ostyában való létéről írni merne, még Gusztinyi 
sem többé, ha élne is. A ref. bölcsek e dologra felelni 
nem méltóztatnak, sőt magok is sajnálják catholicus tudós 
ismerőseiknek emlegetni, hogy általa őket akadályba ne 
hozzák, s orcapirulást ne okozzanak. Látják, hogy sok efféle 
dolog, a józan okosságnak reá virradt napján, magában 
kiszárad és elhull. . . Nem is lehetne egy valóságos tanult 
elmének szomorúbb kötelességet adni a mai bölcsek közt 
annál, mint ezen dolognak megvilágositását, hogy az os-
tya isten és egyú t t a l ember is. 

Ha a vad tudatlanság vagy a régi időknek részeg 
buzgósága, némely természet ellen való dolgot el nem 
szentelt volna, találnál- e most tanult embert olyat e 
világon, a ki kimondani bátorkodna, hogy a mit szájjal 
rág egész e m b e r és isten. Ne gondold hát, hogy e 
munkában élő emberek ellen irjak, kik vallások tudomá-
nyára sztilettetvén, annak értelmét vérökkel együtt 
merítették anyjok méhéből, ós voksok nélkül azok amik. 
A régiségre kívánok csak fordulni arccal és az élőknek 
ujjal mutatni, hogy az okoskodás mire vetemedhetik, ha 
kevélységénél fogva sarkábul kifordul, mely szerint olyan 
dagályos méltóságra emelkedik, hogy az istenséget is 
keze közé veszi, sőt eszi. Ne felejtsük el, hogy a régi 
ostyák mennyei tudományoknak trónusáról micsoda mo-
solygó megelégedéssel méltóztatták a filosofusokat eszte-
lenségre ítélni. Legyen, de hol nincs esztelenség, hol ész 
is találkozik ? Az indiai, persiai, görög, római filoz©fusok-
nak esztelenségeket tekintsd meg kérlek, a vallásnak belső 
tudományát is, fontold őket és lásd osztán, melyik üt tul 
a másikon. Hitték némelyek, hogy e világ örökké való, 
hogy az isten és a nagy természet egy ; hogy e világot 
vak eset szülte, vagy valami bölcseség szedte a zűrzavar-
ból rendre; hitték közülök, hogy a lélek halandó; mint 
most is sok keresztyén nevelésű emberek hiszik Európá-
ban. Hadd iárjon, ha mindezekkel vakoskodtak is a ter-
mészet világánál; de hát mi nem tévelyegtünk ? nem ke-
gyetlenkedtünk ? mennyi csudáktól szöktünk meg lábujj-
hegyen, mennyi szenteket küldöttünk ispotályba örökös 
pensióval, kik innepeikből kivénültek? mennyi asszonyt 
hittünk sátánnak, szuka ördögnek, kiket buzgóságból 
égettünk meg elevenen? Yan itt egy filozófusnak min ne-
vetni, mikor Európát vallásának tudománya vérrel tűzzel 
borította el, volt a filozófusnak mitől irtózni ! Ne hirte-
lenkedj hát szent rokon! mert néked sem könnyű a fele-
let, ha reá kérdetel, és ha tűzzel, fegyverrel nam felelhetsz 
az igazságnak mint másszor. A spanyol vérszopó széknek 
törvénybe vett gyilkossága, meddig gúnyolta az istenséget 
gyalázván a természetet, és botránkoztatván az emberi 
nemzetet?Ha elhihetném, hogy a spanyol 



inquis i t io istennek pa rancso l a t j a 
volt, megtagadnám az istent. 

Theologusok, filozófusok ne gyűlöljetek, ne csúfoljá-
tok egymást kérlek ! mindenütt van az embernek deróksége, 
esze, vétke s esztelensége ! Mit tudjátok mibe s hol té-
velyegtek. Sokszor igazságodat csak csupa szokás és nevelés 
csinálja, melyet ezzel állitasz meg, hogy mester uram 
mondotta, hogy az öreg Erzsók s vén kocsis is ugy hit-
ték, atyád urad is. De másnak is van vén kocsisa s apja, 
kik mind ellenkezőképen hiszik ? Hova mégy ? C s a k azt 
hiszi, hogy a szokásbeli vallást nem a ne-
velés adja, aki megbolondult! Ne szólj az 
embernek vallásról harmincz esztendős koráig ; kérd meg 
osztán akkor tőle, melyiket tartja, melyiket választja? 

Ezen feltétel, hogy a filozófia a vallásnak eltörlésére 
szolgál, oka a gyülölségnek nem lehet. Akár pogányok, 
akár keresztyének közt, soha sem volt a világon dogma 
oly, melyről a tudósok és tudatlanok egy értelemmel hit-
tek volna, ha egyformán vallották is. Gondolod, hogy 
Cicero, Kátó Jupiterről, Salurnusról ugy hittek mint a 
római borjuppásztorok? Valamennyi dogma van e 
világon ha filozófiára teszed mind füstöt 
vet. De soha sem teszik oda, mivel a község soha filo-
zófus nem lesz. Már ha ugy akarod, hogy bölcs, oktalan, 
tudóü tudatlan a szokásbeli vallásról mind egyforma erő-
ben higyen, csak azt cselekszed, hogy magadat általa 
egyfelől nevetségessé másfelől szórakozásra méltó együ-
gyüvé csináljad. Valaki hajókázva lapáttal evezvén, kívánna 
a karpátusok tetejére menni és magát evégre erőltetné: 
csak annak adná bizonyos jelét, hogy nincsen esze. E föld-
nek minden részén vetélkedtek minden időben a nemzeti 
vallásokon pogányok és keresztyének közt ; de azért tör-
vény alá vett ország vallás nélkül e világon soha egy 
óráig sem volt. Attól félsz, hogy a vallás eltöröltetik e 
földről ? Mikor éred el az időt, melyben papok ós tem-
plomok ne legyenek ? Vagy azt akarod, hogy minden 
ember ugy higyjen, ugy dogmázzon mint te ? Nem jó 
lenne még ezt kívánnod hozzá, ha szőke legény vagy, 
hogy minden ember szőke legyen mint te vagy ? Az 
országló vallást, nevelés, szokás viszi, melyet az együgyő 
községnek számlál hatatlan sokosága tart fen minden filo-
zofusoknak örökös truczczára. Szinnyei Gerzson. 

(Folyt, köv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Gyászhír. Gózon Lajos siklósi ügyvéd s a felső-

baranyai reform, egyházmegye segédgondnoka october 26-án 3 
napi betegség után meghalt. Mélyen meghatólag értesül-
tünk és értesülnek e szomorú hír felől mindazok, kik a 
boldogultat ismerték. Mint honfi fényes bizonyságát adta 
honfiúi nemes ̂ lelkületének a forradalom alatt, a midőn 
nem csak hogy sietett a megtámadott haza védelmére 
mindjárt a vész első napjaiban fegyvert ragadni, de azt 
egyszersmind oly vitézül forgatta, hogy később alezredessé 
lett, és mint ilyen, kivált egy pár csatában marad&udó 

nevet szerzett magának. Mint protestáns pedig két évti-
zeden át számos jelét adta vallásos buzĝ ságának, egy-
háza iráuti szeretetének, egyik kiemelkedő osztályfórfia 
levén a baranyai egyházvidóknek, s részint mint tanács-
biró, részint később mint segédgondnok szíves készséggel 
fáradozott az egyh.-megye kormányzói terheinek viselé-
sében. Áldás ós béie poraira! 

* Czeglédről, honnan mostanában több ízben volt 
alkalmunk a népnevelés felvirágoztatása, vagy a tanitói 
érdemek jutalmazása érdekében tett örvendetes s mél-
tányos intézkedések közül egyet-mást közölni, ismét egy 
örvendetes tudósítást kaptunk; nevezetesen az ottani kis-
dedóvó egyesület részéről egy küldöttség járt a hét elején 
a közoktatási minisztériumnál azon kórelemuel, hogy ez, 
mint Czegléden földeiuri jogot élvező engedje át a maga 
részéről az ottani két koicsmahelyisóget két felállítandó 
óvoda állandó helyiségéül, annyival is inkább, mert a 
város az ezen épületeket illető féljogát a mondott célra 
már átengedte. A közokt. minister - - mint mondják — 
a kérvényezőket a legjobb reménynyel bocsátotta el, de 
reméljük is, hogy a nevezett ministerium nem gátolandja, 
hogy a korcsmákat minél több helyen tanodákká alakit-
hassák által. 

* A nazarénusok — mint többször emiitónk — 
részint Bácskában, részint a tiszántúli vidék némely vá-
rosaiban még folyvást terjednek ; közelebb egyik politikai 
lapunk azon nem kevéssé megdöbbentő hirt hozta, hogy 
Makón egyszerrre 80 család jelentkezett ezen felekezet 
híveiül. 

A napokban szótküldettek a pesti s vértesaljai ref. 
egyházmegyék lelkészeihez s gyülekezeteihez a pesti ref. 
theologiai intézet segélyt kérő levelei ; de egyszersmind 
e lapok utján is felkérjük a t. lelkész urakat, szíveskedje-
nek theologiai intézetünk convictusa érdekében minden 
lehetőt megtenni. Sokat panaszkodunk mostanában a theo-
logusok számának apadásáról, de másfelől tegyünk is, a 
mi tehető, azon fenyegető baj elhárítására. Nálunk ez 
évben a fentebbi évekhez képest tetemesen növekedett a 
theologusok száma, tavai p o. 6, ez évben pedig 18 an írat-
ván be magokat első évesekül, ós pedig nagy részben 
kitűnő, jeles bizonyítványokkal; de ha nem leszünk képe-
sek őket némileg legalább segélyezni, — pedig jelenleg 
épen Pesten felettébb nehéz segélyt szerezni, kiválólag 
érezvén a főváros a nehéz idők súlyát, — akkor kétes, 
hogy az óv végéig nem fognak-e megkevesbedni. Legyen 
szabad azért a t. lelkész urakat sególykiáltásunk meg-
hallására újból ós újból felkérni. 

* Meghívás. „A vértesaljai tanitó-egylet" (feleke-
zetnélküli) választmányának határozatából van szeren-
csénk a t. közönséget f. évi novemb. 12. d. e, 9 órakor 
Lovasberényben tartandó egyleti közgyűlésre mély tiszte-
lettel meghívni. Bizton hisszük, hogy becses megjelené-
sével és hatásos működésével az egylet által kitűzött cél-
elérését és megvalósítását, mely nem egyéb , mint 
megyénkben a nevelés és oktatásügynek szolgálni s előbb 
vinni — elősegíteni kegyeskedik, tárgysorozat: 1. Elnöki 



megnyitó beszéd. 2 Az előre meghatározott tantárgyak-
ból előadás. 3. Titkári jelentés. 4. Pénztári számadás. 5. 
Indítványok, javaslatok. 6. Uj tagok felvétele s házi ügyek 
7. Jövő közgyűlésről való intézkedés. Kelt Gyúrón, 1874. 
okt. 28. Az elnökség. 

IRODALOM. 

• Rátli Mór kiadásában ismét megjent egy csomó 
becsesbnél becsesb könyv, melyeknek ha — minden ajánlás 
nélkül — pusztán csak címöket soroljuk is elő, minden 
mávelt ember igyekezni fog magának megszerezni közü-
lök annyit, mennyire vagyoni ereje képesiti, vagy legalább 
ki-ki megszerzi azokat, melyek hivatásánál, szakmájánál 
fogva kiválóbban érdeklik. E munkák a következők: T o lad y 
Ferenc Kritikai Berke. Első kötet. 1826—1836. A ve-
terán iró összegyűjtött munkáinak 8-dik kötete. Ára 2 ft. 
— B. Eötvös József beszédei. Második füzet. Ára 
1 ft. — A lammermori menyasszony. Irta 
Scott Walter. Angolból fordította Palóczy L. Lajos." A 
magyar nemzet jutányos családi könyvtára" cimü vállalat 
egyik füzete. Ára 2 ft. — A j e g y e s e k. Milanói történet 
a 16-dik századból. Irta Alessandro Manzoni. Az olasz 
eredetiből fordítva. Ugyanazon vállalatuak egy másik 
kötete. Ára 2 ft. 80 kr. — Idősb Robinson Cru-
s o é utazásai, éleményei ós csodálatos kalandjai. A Ro-
binsonadok történetével és a szerző De Foe Dániel élet-
rajzával. Dr. Lauckhard után fordította Malmosi Károly. 
Ugyanazon vállalatnak egy harmadik kötete. Ára 1 frt 
40 kr. — Adeductiv és inductiv logikarend-
szere mint a megismerés elveinek és a tudományos 
kutatás módszerének előadása. Irta Mill János Stuart. Az 
eredeti 7-dik kiadás után a m. tud. akad. megbÍ2ásából 
fordította Szász Béla. 4-ik és 5-ik füzet. Ára 2 ft. - Az 
ókor története. Irta Duncker Miksa. A 3-dik kiadás 
alapján a m. tud. akad. megbízásából fordította Jónás. 4-ik 
űzet. Ára 1 ft. — A rómaiak története. Irta. 
Mommsen Tivadar. Az 5-ik kiadás után a m. tud. akad. 
megbízásából fordította Toldy István. 4-ik és 5-ik füzet. 
Ára 2 ft. — P h a e d r i A u g u s t i Liberti fabularum 
aesopiarum libri quinque. Accedit fabularum novarum at-
que restitutarum delectus. Szabatos fordításra vezető jegy-
zetekkel s tárgymagyarázattal ellátta Szarvas Gábor. Má-
sodik kiadás. Ára 50 kr. — Az 1874-ik évi ország-
gyűlési törvénycikkek. II. Füzet. XVI.—XXXI. 
törvénycikkek. 8-rét. Ára 40 kr. — A régi mérté-
keknek ós sulyoknak, a melyek a magyar korona 
országaiban és Ausztriában használatban vannak, a gya-
korlati használatra alkalmazott átváltoztatási táblázatai az 
uj méter-mértékre, és az uj hossz-, tér-, köb-, suly-, és 
erőmértékeknek átváltoztatási táblázatai régi mértékekre 
és sulyokra. Bevezetésül: 1874. VIII. törvénycikk a méter-
mérték behozataláról. Ára 80 kr. — A magyar kir. 
ministerium rendeleteinek gyűjteménye. 

1874, évi folyam. 3-dik füzet: Üzlet-szabályzat, érvényes 
a magyar korona területén levő összes vasutakra. Ára 60 
kr. 4-dik és 5-dik füzet. Ára 60 kr. 

* Dr. Dit tes Frigyes, bécsi paedagogiumi igazgató 
lélektani kézi könyve. Szerző engedélyével magyar nyelvre 
fordította dr. Kiss Áron. Budapest, 1874. Rosenberg 
testvérek tulajdona. Ára 1 fc. 20 kr. Hogy e jeles ós 
hézagpótló munka szellemével és irányával megismerkedjék 
a közönség azon része, mely azt még eddig nem ismerné, 
közöljük a derék fordítónak következő rövid előszavát. 
Dittes müve nem tartozik az úgynevezett philosophiai 
iskolák egyikéhez sem. Dittes mint erős gondolkozó fejű 
ember a philosophiai firmák egyikét sem tűzte zászlajára. 
Ő sem nem Herbartistas sem nem Benekianus. A tekin-
télyekben való hit szerinte nem philosophiai fogalom. 
Herbart és Beneke épen ugy, mint bármely nagy szellem, 
nem mentek a hibáktól s tévedésektől s épen ugy a nekik 
vagy bármely más szellemnek való vakon hódolás Dittes 
szerint megrontja magát a tudományt. Az igazi tudo-
mányban a szabad vizsgálódás elvének kell uralkodni 
mely a felmerülő nézeteket megvizsgálja, latra veti, ki-
igazitja s esetleg kiegészíti. Dittes müve a szabad vizs-
gálódás ezen elvei szerint van irva, s egészen önálló fel-
fogású dolgozat, és épen ez érdeméért ajánljuk azt a kö-
zönség figyelmébe. — A derék fordítónak ez ajánlatához 
készséggel csatoljuk a magunkét is, hozzátéván, — amit 
különben azoknak, akik Kiss Áron irályát ismerik, talán 
mondanunk sem kell, — hogy a fordítás semmi kívánni 
valót nem hogy maga után. 

* Nevelés- és oktatástörténet kézikönyve. Javítót 
második kiadás. Irta dr. Kiss Áron, nagykőrösi tanítóké-
pezdei igazgató. Budapest, 1874. Rosenberg testvérek tu-
lajdona. Ára 1 fr. 40 kr. (1 füzet 1—4 ív.) Az első ki-
adás 2 év alatt elfogyva, e második kiadásban kü-
lönösen Magyarország neveléstörténete van egészen át-
dolgozva, s különösen a paedogogiai tudományosság fejlődé-
sével kibővítve, s a többi népek neveléstörténetéből is 
az ujabb kor még behatóbban leend tárgyalva, mint az 
első kiadásban, melynek hiányait a szerzőnek azóta al-
kalma vala a legtöbb tekintetben pótolni. 

* A „Tánc" cimü zenemü-folyó iratnak 3-dik, 
füzete megjelent. Tartalma : Flóralengyelke. Br. J ós i k a 
Kálmán. Siess ! Gyors polka. Hőlzl Lőrinc. Irma. 
Polka frangaise. Halász Gyula. 

M T * A „Protestáns Theologiai könyvtár" 2-dik 
kötete az elsőhöz hasonló, díszes kiállí tásban 
megjelent. E kötetet dr. Hase Károly, jénai theol. tanár 
„A protestáns polemika kézi könyve" cimü, 
nagyhírű müvének első része képezi. A harmadik német 
kiadás után fordította Hegedűs János, nagyenyedi theol. 
tanár. Revideálta Makkai Domokos, nagy engedi theol. tanár. 



NECROLOG. 
Folyó hó 3-án a r.-kereszturi ev. egyháznak gyász-

napja volt: Hősz Mihály közszeretetben álló s érdemtel-
jes tanítója, és a cziukotai ev. iskolajárás nestora rövid 
szenvedés után 67 éves korában jobb létre szenderült. 

Született 1807-ben Selmecen, mely szülővárosában 
elemi s gymnasiális tanulmányait bevégezte. A gymnasi-
ális tanfolyam bevégeztével theologiai pályára lépett, Po-
zsonyban hallgatván a theol. tudományokat; a letett can-
ditaticum után pedig felment a bécsi theol. facultásra. 
Lelkészi pályára készült, de közbejött akadályok miatt 
kénytelen volt szándékáról lemondani és nevelői állomást 
elfogadni. Nevelői minőségben működött herczeg Obreno-
vitsnál s más egyéb uraságoknál, mig 1841-ben Kör-
möczre elemi fitanitónak megválasztatott. 1847 évben pe-
dig a r.-kereszturi egyház bizalma érte mely egyházban 
27 évig mint jeles tanitó ernyedetlen buzgalommal fára-
dozott. Két óv előtt tartá 25 éves tanítói jubileumát. Mig 

folyó év szeptember havában̂  beállt öregsége s testi fo-
gyatkozása következtében — érdemei teljes elismerése mel-
lett, — szép nyugdíjjal az egyház által nyugalomba tétetett, 
mely nyugalmát azonban a mindenható a fentnevezett na-
pon öröknyugalomra váltotta fel. 

Temetése oct. 5-én, volt mely alkalommal ravatala 
felett Jezsovits Pál cziukotai lelkész tót, Dubovszky Nán-
dor helybeli lelkész pedig német nyelven szónokoltak. 

Béke poraira ! 

ADAKOZÁSOK. 
A pesti protest. árvaházra Gyurátz 

Ferencz a pápai evang. egyház részéről 18 ftot, mely 
összeg még a nyár folytán beküldetett szerkesztőségünk-
höz, s közlése csak tévedésből maradt ez ideig. 

P á l y s 
A b. e. Nagy József- alapitvány e folyó évre 

odaítélendő 500 f r t o s ö s z t ö n d i j á r a pályázat 
nyittatik. 

A pályázásnál megkívántatik, hogy: 
1-ör az illető magyar, ref. vallású, s a felsőbb 

tudományokat debreceni főiskolánkban végezte legyen. 
2-or kitűzött pályájának a lelkészi vagy ta-

nárinak kell lennie. 
2-or kell, hogy a filozofiai s theologiai tudo-

mányokon kivül a latin nyelvben annyira jártas le-
gyen, hogy a római klasszikus irókat jól értse; — 
mit hogy j ó l é r t , ugy azt, hogy a g ö r ö g 
n y e l v t a n b ó l , k i t ű n ő osztályzata van: é r e t t -
s é g i b i z o n y í t v á n y á v a l kell igazolnia. 

Tartozik az élő nyelvek közül a németet t e l -

j e s e n é r t e n i , s egész f o l y é k o n y s á g g a l 
beszélni. — Megkívántatik, hogy a francia nyelvben 
is bírjon annyi előkészülettel, hogy a könyveket j ó 1 
é r t s e. 

Ezen utóbiakra nézve is elengedhetetlen sza-
bályul tűzetvén, hogy ezek is i l l e t é k e s , s te-
kintetbe vehető bizonyítványokkal igazoltassanak. 

Mely i g y szerelt, máskép figyelmen kivül ha-
gyandó — pályázati kérvények folyó évi december 
1-ső napjáig Révész Bálint püspök ós alapítványi 
bizottsági egyik elnök úrhoz lesznek beterjesz-
tendők. 

Debrecen 1874. október 25. 
Bodossy Pá l , 

az alapítványi bizottság jegyzője. 

A Franklin-Társulat magyar irodalmi inté-
zet és könyvnyomda kiadásában megjelent s minden 

könyvkereskedésben kapható: 

„ Protestáns uj képes naptár" 
1875. évre, 

Szerkesztette D ú z s S á n d o r , tanár. 
Ára fűzve 50 kr. 

T a r t a l o m : Naptári rósz. — Bólyegfokozat. 
— Ajándék kereszileányómnak (Freiligrath után) 
Dömötör János. — Hajnal Ábel (arcképpel). — 
Szökött fiu. (Elbeszélés). — Hunfalvy Pál (arckép-
pel). — Vázlatok a nagykőrösi ref. egyház múltjá-

ból (képpel). — Beöthy Zsigmond (arcképpel). — 
A vén harangozó. Tompa Mihálytól. — Győry 
Vilmos (arcképpel). — Árnyak (Dickens Cristmas-
Stories jából), angolból fordította Kalocsa Róza. — 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szül. háza Maros-
Hlyén (képpel). — Vitnyédi István kiadatlan levelei 
közül. Szilágyi Sándortól. — Orvosi tanácsadó. — 
Protestáns egyházi tiszti névtár. — Az uj mérté-
kek. — Országos vásárok. — M e l l é k l e t : A 
magyar birodalombeli protastánsoknak felekezet és 
nemzetiség szerinti graphikai áttekintési térképek 
magyarázattal. 

2 — 3 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi ülór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ijf. Deutsch Mór) tönyv- és kőnyomdai uiűintézetében Budapesten. 



P R O T E S T A 1 T S 

EGYHÁ SKOLAI LAP. 
Szerkesztő és E l ő f i z e t é s i < l i j s Hirdetések díja 

K i a d ó - h i 

Mária utca 10-dik sz., 

v a t a 1 : 

bísö emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékrepostai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

A p e r i k o p á k . 
„Legyen nékik szabadságok 

az életnek fáján." 

Ján. Jel. XXII. 14, 

Az egyház avarján szótszórt száraz levelekből 
egyet újra asztalomra futt az őszi szól, s azon biz-
tos reményben, hogy vaunak még, akiket a vallás 
ügye, ez az ötödik kerék a mai ujdivatu világ sze-
kerében, igazán érdekel, ezennel ideirom, mi olvas-
ható e levélen. 

A kapott irás igy hangzik : „ A teljes irás is-
tent 1 ihlet tt és hasznos a tanításra a feddésre, a 
megjobbításra, a fenyítékre, mely igazságban vagyon.* 
(2 Tim. III. 16.) 

A t e l j e s írásról mondja ezt az apostol. Nem 
is jut eszünkbe, hogy ezt kétség bevonjuk; mégis az 
evangelikus lelkészek nagyrésze a gyakorlatban, a 
p e r i k o p á z á s á l t a l , voltaképen, akaratlanul is, 
ezt teszi. Elmondják hiven, évről-évre, hogy az egy-
ház által k i r e n d e 11 szent igék a mai napra itt 
és itt vannak megírva, s prédikálunk évről-évre 
ugyanazon textus fölött. 

Zsidó zsinagógák, nagy Gergely pápa, nagy 
Károly ós Luther, jertek ós bámuljatok ! az, amit 
veletek nagyrészben a kényszerűség tétetett, még mai 
nap is fennáll, habár nincs ok, mely fennállása mel-
lett, de igen is van, mely az ellen szól. 

Nézetem szerint mai napság, midőn minden 
lelkész jártas lehet, ós ezért jártasnak is kell lennie 
az irásmagyarázásban, nem az egyház határozhatja 
meg, hogy melyik nap miről prédikáljunk, hanem 
azon tapasztalati igazság szerint, hogy minden jő 
prédikáció alkalmi prédikáció, az illető gyülekezetnek 
viszonya, állapotja. szüksége, s ehez képest a pas-
toralis pkudentia. 

Ha az írást p. o. gyógyszertárhoz hasonlítjuk, 
tévesztett dolog, előre megszabni, hogy ez és amaz 

orvosság használtassák; bizzuk az orvosság megvá-
lasztását magára a lelkek orvosára, a lelkészre. 

A perikopázás mellett a prédikálás vagy nagyon 
is könnyű, vagy nagyon is nehéz, de egyik esetben 
sem építő ós vigasztaló. Könnyű, ha az évi prédi-
kációt zsinórra füzzük s elmondjuk évről-évre, köny-
nyü de nem lelkiösmeretes munka. Nehéz, ha ugyan-
azon egy textusról több éven át jó prédikációt aka-
runk készíteni. S ha talán még ez sikerülne is, hol 
marad az alkalom, hogy szavunk csakugyan „elhas-
son a velőknek oszlásokig", mert jól mondja bölcs 
Salamon, hogy „minden dolognak rendelt ideje va-
gyon." Yagy ha az alkalmat megragadjuk is, mire 
való a kénytelen textus? Bizony a legtöbb esetben 
csak arra, hogy mottóul szolgáljon. 

Nem tudom, mások hogyan gondolkoznak e 
tárgyról, de azt az egyet tudom, hogy Jézus nem igy 
tanított, s nem igy vívta ki azon elismerést, hogy 
„hatalmas vala beszédekben." 6, amint tudjuk, min-
denkor megragadta az alkalmat, s talán minden szava 
alkalom- óz időszerű volt. Dicsérjük s bámuljuk p. 
o. az irgalmas samaritánusról szóló történetet; de 
mennyivel nagyobb lesz bámulatunk ós a hatás, ha 
magunkat a törvénytudó gondolkozásába képzeljük, ki 
alkalmat adott ez isteni tanításra. Ez az eset áll a 
tékozló fiúról vett megható példázatnál is. A sama-
riabeli nőben igy kelti föl Jézus az örökélet vizére 
a szent szomjúságot, a bűnös asszony előtt igy ir 
ujjával a földön, Jeruzsálem felett igy ejt könye-
ket s prófétai megrázó szavakat. S igy tovább. Az 
ő beszédei el nem múlnak soha, s egyenként is egy-
egy örökbecsű egészet képeznek; mindazáltal a ha-
tást mindenkor az alkalomszerűség fokozta és fo-
kozza a végtelenig még ma is. 

Ezt kell szerintem nekünk is prédikátoroknak 
szem előtt tartanunk, s ezért a teljes irást forgat-
nunk, ezt idő- és alkalomszerűen hirdetnünk, ha 
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azt akarjuk, hogy az ige újra „istennek hatalma 
legyen minden hivőnek üdvösségére." 

Az igehirdetésről a z e v . z s i n a t i m u n k á -
l a t o k b a n ezt olvassuk: „Az oltár előtt olvasandó, 
ós a szent beszéd alapját képező szent irási szöve-
gekre nézve azon rend tartandó, hogy első évben ol-
tár előtt pericopákban levél-, a beszédekben az evan-
geliomi szövegek használtassanak; második évben 
mind az oltári, mind a szentbeszédi szövegek a 
bibliának canonikus könyveiből szabadon választha-
tók." E szerint tehát minden három évben csak egy 
éven át lehetne szabadon, alkalomszerűen prédikál-
nunk. A dunántuli e v. e g y h á z i r e n d s z e r már 
több szabadságot ad e tekintetben, midőn igy szól: 
„A lelkész tanítása a szentirással megegyező legyen, 
alapjául szolgálván annak az átalában nálunk ág. evan-
gyélmiaknálszokásban levő evangeliumokós epistolák, me-
lyek helyett azonban a körülményekhez képest, néha más 
a sz.-irásból vett alapigéket is választhat, tekintet-
tel arra, hogy amennyire lehet, az egyházi beszédek 
idő- és alkalomszerűek legyenek." Itt tehát van némi 
szabadság, csakhogy kevesen élnek vele, sok helyen 
azért nem, mert a nép, megszokván a perikopákat, 
a régi szokástól nem mindenütt akar elállani, Az egy-
házi rendszer épen most van nálunk dunántul ujabb 
átnézés alat t ; azt hiszem tehát, jó szolgálatot tenne 
a bizottság, ha erre is kiterjesztené figyelmét, s tel-
jesen szabad kezet nyújtana a szöveg megválasztá-
sában. Ekkor ott is, hol a nép a régi szokásra hi-
vatkoznék, könnyebben sikerülne az előítéletet le-
győzni, mert mi meg hivatkozhatnánk egyházi tör-
vényeinkre, s mindenki élvén szabadságával, nem 
reflectálhatna egyik gyülekezet a másikra, hogy ott 
még a perikopázás divatozik. 

Csekélységnek látszó dolog ez, de elvégre is 
nagyot változtat az igehirdetésen. S nekünk, kik 
nélkülözzük a katholikus templomoknak csaknem 
minden külső vonzó varázs-erejét; nekünk, kiknek a 
közös éneklés meg imádkozás mellett csaknem egye-
düli szellemi fegyverünk az igehirdetés, azt hiszem, 
nem lehet itt a czólszerü reformmal tovább is kés-
lekednünk. 

Ha már nem tudjuk egyelőre a templomkerü-
lőket az Ur házához édesgetni, legalább ne idege-
nitsük el a templomlátogatókat az Ur házától azáltal, 
hogy előttük gépies, mindig egy körben mozgó mun-
kát végezünk. 

Megírtam e sorokat, bár lehet, hogy én is ugy 

járok, miut Ritter József és Bergmann Lajos, k;k 
épen ilyen felszólalásukra (lásd Prot. Egyh. ós Isk. 
Lap 1845 évi 49. számát) még mai nap is várják 
a sikeres választ; de mégis megírtam, azon erős 
meggyőződéstől ösztönöztetve, hogy ha talán a jelen 
nem, bizonyosan kielégítő választ ad nekem a jövő. 

Bizton hiszem, hogy a jövő válasza lelkészeink-
hez ez leszen: Legyen nékik szabadságok az élet-
nek fáján." 

SÁNTHA KAROLY. 

Egy szó a pnt . lelkészválasztások ügyéban 
Nincs oly törvény, vagy rendszabály az embervilág-

ban, — bár a legjobb belátással, s az emberi szükség-
letekhez mért ügyes tapintattal hozatott is,"— hogy 
évtizedek s századok lefolyása alatt érvényét megtarthatná 
a nélkül, hogy vagy alapjában, vagy részleteiben tökéle-
tesítésre ne lenne szüksége. 

Mint minden kornak meg van a maga sajátsága 
ugy minden emberi intézmény azon kornak hordozza sa-
játságát, tulajdonságát, melyben létesíttetett. Ebből kö-
vetkezik, hogy a mit a jelenkor alkot, s talán mint 
remekműre büszke önelégültséggel tekint, a jövő hiányokat 
fogyatkozásokat fedez fel benne, s vagy javításán törek-
szik, vagy azt mint hasztalan rongyfoszlányt félredobva 
uj intézmény alkotásán fáradozik. 

Az emberi intézmények hiányossága részint onnan 
ered, hogy az alkotó egyéniségek nem ismerhették eléggé 
a gyakorlati élet szélesen elterülő mezejét, részint onnan 
származik, hogy a mü alkotásánál csak a kort, mely-
ben éltek, vették figyelembe; nagyon természetes azért, 
hogy intézményük nem lehetett hosszú életű; mert a 
horpadt sírokon felnőtt uj embercsaládot minden izében 
nem elégíthette ki. 

Uj idők, uj embereket szülnek. Az uj emberek ér-
zés-, gondolkodásmódja, értelmi felfogása, szellemi emel-
kedettsége más alakú intézményt kiván, mint milyent a 
lezajlott évtizedek s századok mesterei alkottak. És ez 
nem is lehet máskép; mert az emberi fejlődő ész, érte-
lem, okosság s korral haladó szellem, — mint bányász 
az elnyúló aranyszálakat. — mindig azt nyomozza, ku-
tatja, a mi jó, jobb s legjobb mindenben, s igy örök 
haladási útjában nem szenvedheti a multak hiányos intéz-
ményeit. Hat, alkot, gyarapit. A csontosult alkotások 
helyett, melyek kívánságait ki nem elégítik, ujakat, a 
kor igényeinek, a gyakorlati élet kívánalmainak megfe-
lelőbbet hoz létre. 

A prot. egyházi intézmények, rendszabályok, akár a 
haladó korszellemhez! viszonyukat, akár a gyakorlati életre 
kiható jótékonyságukat veszszük figyelembe, mint nehéz-
kesen mozgó szekér kerekei, a szélgyorsan haladó gőz-
géppel, nem állják ki a versenyt a modern miveltség-, s 



a réginél mélyebb gondolkozás szülte ujabb intézmények-
kel. Nincs meg az az életelevenség, a szépet és jót ma-
gába ölelő egyöntetűség bennök, mely okvetlen szükséges 
arra, hogy tartós létnek örvendhetnének. Túlszárnyalta 
a kor szelleme, s mivel a mult idők távolában nyert 
csontosult idomzatát nem képes átalakitani, — mint Mó-
zes a törvény tábláit, — összetöri azt, s az uj idő rostá-
ján megmaradt egyes kiváló részeket meghagyván a 
gépezet alakításához, uj intézményeket alkot. 

Nem szólunk a jogakadémiák nagyhorderejű kér-
déséhez, mert abban tökéletesen egyetértünk e becses la-
pok szerkesztőségével; de mellőzünk egyebeket is, tudván, 
hogy határozatképes convent nem létében, sok mindennek 
maradni kell in statu quo. 

A lelkészválasztási szabályokra terjesztjük ki figyel-
münket, a mennyiben ugy tapasztaljuk, hogy bár egészben 
véve vívmánya is a kornak ; de részleteiben idomító ke-
zekre vau szüksége, mert hogy nem felel meg az egy-
háztársadalmi igényeknek, mutatják a választás körül 
mind sűrűbben feltünedező visszaélések, melyeknek olva-
sása mély fájdalommal tölti el lelkünket, s tudnók sza-
vainkat közelből vett példákkal illustrálni, de „exempla 
sünt odiosa". 

Szabad papválasztás a képviseleti rendszer fejleménye. 
Nincs kifogásunk az elv ellen ; mert hogy egy autono-
micus egyház szabadon válaszsza lelkészét: természeti jog-
alapon megkívánhatja. 

Azonban a lelkészválasztási szabályok ellen a gya-
korlati élet főként azért bizonyit, hogy a választói jogot 
a szélső határig kiterjesztette, a mennyiben : „szavazattal 
bir mindazon nagykorú egyháztag, ki az egyház'terheit 
viseli, s azt rendesen teljesiti." Eszerint az a néptömeg 
van szavazati joggal felruházva, mely csak is akkor buzgó 
egyházához — tisztelet a kivételeknek - - mikor lelkészt kell 
annak választani, s máskor alacsony értelmi fejlődése, s 
vallás iránti közönyössége folytán, tartozó kötelességeit 
sem teljesiti. 

Szomoritó látvány egy ily alapon történő lelkészválasz-
tás. A tömeg mielőtt gyűlésbe menne: bepálinkázza vagy 
borozza magát, s ugy megy borvirágos arccal s feltörült 
homlokkal a választás helyére, s jaj annak, ki ellene ál-
lani mer ! Szól éktelenül, viseli magát barbárul ha inyóre 
nincsen a dolog; mert egyik a disznóktól, másik a mar-
háktól megy lelkészválasztásra; de hiába! joga van, 
tehát érvényesíteni akarja olykor káromló szavak közt is. 

Az ily alapon történő lelkészválasztás szerintünk 
soha sem neveli az egyház tekintélyét, méltóságát; sőt 
a viszálkodások egyenetlenségek, korteskedések, etetések, 
itatások egyházunkat létalapjában támadják meg, meg-
fosztják a nymbustól, mely idáig szent orcáját körítette. 

Mi ohajtanók, hogy a pesbyteriumok hatásköre szabá-
lyoztatván, s szélesebb alapra fektettetvén : ruháztatnának 
fel — mint a nép törvényes képviselői — a lelkészvá-
lasztási jogélvezettel is, és szűnnének meg a karavánon-
ként szavazni vándorló tömegek lármás gyülekezetei, 

melyek kicsapongásukkal, éretlen pöffeszkedő szavaikkal 
gunycégért akasztanak egyházunk homlokára. 

A régi falusi gyűlések, nem egyebek voltak mint 
epés kifakadások, viszálkodások színhelyei. Most a válasz-
tott bizottság összeül s szép csendesen elvégzi mind azt, 
mi hajdan a viszály, egyenetlenség lángjait lobogtatta fel 
a tudatlanság, s dolog nemértés miatt. 

Ha a kerületek az értelmiség győzelmének lehetsó-
gesitése érdekében a leik. választási szabályokat ekként 
módosítanák: szent hitünk az, hogy megszűnnének a már 
is csömörletig vitt választási visszaélések, annyival inkább ; 
mert egyházelőljárónak a lelkész felügyelete alatt rende-
sen az értelmes, becsületes egyháztag választatik, a ki 
aztán nem adja el lelkét legelőért, bor, buza, vagy pá 
Unkáért; sőt az egyházi hatóság is könnyebben boldogul 
a leapasztott választók seregével, ha netán ellenkező nézet 
merül felszínre, mint a karhatalom gyanánt előtte álló 
százak illemet nem ismerő durva tömegével. 

Azonban a számban megnevelt presbyterium általi 
lelkészválasztás esetében is a tapasztaltnál szigorúbb 
eljárást óhajtunk; mert merjük állítani, hogy sok eset-
ben részint a lanyha, részint a részrehajló eljárás oka a 
bajnak. Legyen bár a törvény vagy rendszabály annál jobb 
is: de ha végrehajtásában érdek, léha felsemvevés, rész-
rehajlás szerepel: azonnal elveszti hatályát; ellenben az 
eszélyes, igazságos s szigorú eljárás még a rendszabály 
hiányát és kipótolja. 

Mintha hallanók ezek után a szavazatfosztásérti 
kárhoztató szavakat. Nem bánjuk: „fiat applicatio." Meg-
győződésünket őszinte szilárd lélekkel nyilvánítjuk a más-
ként érzők ellenében is: lelkész választási szavazatot 
soha sem adnánk oly ember kezébe, ki a szavazati jog 
szentségét tudatlanságánál fogva nem képes beismerni, s 
az azzali üzérkedést, — mint a prot. szabadság élvezésére 
éretlen — bűnnek sem tartja; mi a leik.-választásoknál 
az értelmiséget — a nép savát — óhajtjuk látni a sza-
vazati urna mellett ; mig másrészről hivatalvesztés-
sel büntetnők az olyan lelkészt, ki szabályellenesen, a 
lelkészi tekintély lealacsonyitásával, aljas uton akarja 
boldogságát megalapítani. 

Molnár Sámuel, 
ref. lelkész. 

ISKOLAÜGY. 

Az udvarhelyszéki ref. egyházmegyei tanitóegylet 
közgyűlése. 

Az udvarhelyszéki reformált egyházmegyei tanitó-
egylet idei julius 2-án közgyűlést tartván, legyen szabad 
e lap olvasó közönségét arról néhány sorban értesítenem. 

1. Megnyitó gyanánt az elnök következő szavakat 
mondotta: 

„Eltelt egy év, nemcsak de el a másodiknak is fele. 
Ha ügyeink rendes kerékvágásban mehettek volna, nem 
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most, hanem húsvét és pünköst között gyűléseztünk volna, 
sakkor közelebb volnánk egyleti életünk első esztendejének 
végéhez. De ha már különféle okok miatt ennyire el 
kellett távoznunk az első év végétől, a távolságot hasz-
náljuk legalább az annál kényelmesebben tehető visszapil-
lantásra. 

Nézzünk tehát vissza első esztendőnkre. 
Három közgyűlésünk volt az egész óv alatt, még 

pedig a három közül csak is az egyik rendes idejében. 
A februáriusiban megkezdette egyletünk a szabályszerű 
szervezkedést, s a májusiban ezt befejezte. Csekély anyagi 
erejéhez képest könyvtárt alapított, a melyben igaz, hogy 
még eddig csak 4 mű van, de ezt legalább sajátjának 
mondja. A nevelésügyben hét fontos kérdésre, t. i. a 
tandíj, a tanitó képzés, a tanítói állomás 
rendszeresítése, az iskolafelügyelet, a 
kebli isko1 a-tanácsok tanácskozási 
jegyzőkönyve, az iskolai anyakönyv, és 
érdemfokozatok vagy bizonyítványok 
jegyzőkönyve kérdésére nézve bizonyos megállapo-
dásra jutott egyesületünk s egy bizottság tanulmány 
tárgyává tette az u. n. egyházmegyei özvegy-
ár v a t á r kérdését. 

Hogy tehát egyesületünk munkára emelte föl kezét 
életének már első esztendőjében : annyit róla bizton el-
mondhatunk. Hanem ember tervez, isten végez, kivált 
mikor tanítóféle ember tervez, de azórt csüggedni nem 
szabad, mert a kitartó munkásság előbb-hátrább legyőzi 
az útjában álló nehézségeket. 

S valyon van-e valami eredménye'egy évi munkánk-
nak ? Én azt hiszem van, legalább a t a n d i j-k ó r d é s-
b e n kétségtelenül van. Sőt ha mi, az a 30 ember, kik 
a mult évben a gyűléseken megfordultunk, minden kérdés 
tárgyalásánál jelen lettünk volna, s ez által magunkat 
mindenik megállapodásnak mintegy apostolává képeztük 
volna: hogy még több eredményt tudnánk felmutatni, 
azt merem állítni, mert az egyesülés erőt, az erő ha-
talmat, a hatalom pedig eredményt biztosit a maga em-
berének. 

Legyünk azonban jó remónynyel az iránt, hogy a mi 
nem volt, az még meglehet, s eljön az idő, melyben 
minden protestáns tanitó belátja, hogy a nevelésügy mun-
kásainak hármas vágyát, t. i. a kellő képzettsé-
get, a méltányos javadalmat, s a ki nem ma-
radható hivatali önállóságot legbiztosabban és 
leghamarább a protestáns tanitó érheti el. S hogy ez a 
jövendő miattunk ne késsék, kezdjük is meg tanácsko-
zásunkat." 

2. A mult évi dec. 30-án tartott közgyűlés jegyzőköny-
vének tájékozás végett való felolvasása megtörtént. 

3. Egyletünk elnöke mult évi jegyzőkönyvünk 29. 
vezérszáma értelmében a kolozs«dobokamegyei 
tanitóegylet elnökségéhez kérdést intézvén az 
iránt: nem volna-e hajlandó Erdélyi népnevelés-
ügyi értesiő című egyleti közlönyének hasábjait a 
protestáns iskolák számára is megnyitni: a nevezett 

egylet elnöksége kérdezősködő levelét megválaszolás vé-
gett áttette fennirt közlöny szerkesztőjéhez, Szabó Endre 
úrhoz, ki is idei február 18-ról a következő választ 
küldötte: 

„Lapunkban bármely cimet viselő tanitóegylet 
közleményeinek készséggel helyet engedünk az esetben, 
ha, a beküldendő közlemények más lapban még nem je-
lentek meg, s ha nem foglalkoznak vallásfelekezeti kér-
dések fejtegetésével." 

Egyesületünk az irt megszorításokkal kapcsolatos 
ajánlatot nem veheti igénybe. 

4. Elnökünk előterjesztett e mult évi jegyzőkönyvünk 
31-ik vezérszáma alatt kiküldött özvegy-árvatári bizottság 
munkálkodásának eredményét, s ezzel kapcsolatban fel-
olvastatja tájékozás végett az 1839-ben készült egyház-
megyei Özvegy-árvatári alapszabályokat. 

Mely előterjesztésből és a felolvasott alapszabályok-
ból világos lévén az: hogy egyházmegyénk tanítói testü-
letének minden tagja kezdettől fogva köteles tagja volt 
az egyházmegyei özvegy-árvatárnak, még pedig mind a 
teher, mind a javadalom tekintetében egy harmad 
arányban; kitűnvén egyúttal az is, hogy ez intézmény 
miként állásáról egyházmegyénk tanítói testülete egyfe-
lől az intézmény szervezete, másfelől a tanitói tes-
tület régi állása miatt birt kevés tudomással; bizonyos 
lévén másfelől az is, hogy a tanitói testület minden tisz-
tességes eszközt kénytelen megragadni, hogy özvegyei ós 
árvái segélyezését a lehetőségig biztosítsa, ezt pedig csak 
ugy teheti, ha saját maga fizetendői mellé még külön" 
féle javadalomforrásokról is fog gondoskodni: egyletünk 
az önfentartás, önsegélyezós s a mindezek 
alapját tevő önrendelkezés indokából meg állapítottâ  
hogy a n. t. egyházmegyei közgyűlésen az iránt fog ké-
relmezni : különitessék el az egyházmegyei özvegy-árva-
tárnak célba vett újra szervezése alkalmával a tanítókat 
illető alapösszeg, s minden ezután a tanitók részéről be-
folyó mennyiség tétessék a t a n i t ó-ö z v e g y-á rv a-
segél y-a laphoz, sértetlenül fennmaradván ezutánra 
is a n. t. egyházmegyének a t au i tó -özvegy-
ár v a-s ególyalapr a vonatkozó tulajdonjoga. 

5. Majd a „Magyar Néptanító" első füzeté-
nek egyletünkhöz küldött póldányair ól, s ezeknek díjáról 
tétetett intézkedés; az egyleti pénz — és könyvtárnoki 
számadás megvizsgáltatott, azon t. férfiaknak, kik egyle-
tünket egy vagy más művel megajándékozták, szives kö-
szönet nyilváníttatott. 

6. Közelebbről meghalt Fülöp Dániel zugonfalvi 
tanitó és volt választmányi tag helyett közgyűlésünk vá-
lasztmányi tagnak S i po s József bágyi tanitót választotta. 

7. Kedvetlenül tapasztalván egyesületünk, egyház-
megyénk tanitói testülete több tagjának az egyleti mun-
kálkodás iránti közönyösségót: e baj orvoslására a n. t. 
egyházmegyét fogja felkérni. 

8. Tárgyalás alá kerülvén az egyetemes tanitói 
gyűlés szervező bizottsága által az idén tartandó közgyü-



lés számára tanácskozás tárgy gyanánt kitűzött következő 
tételek: 

a) A néptanitók nyugdíjazása, özvegyeik és árváik 
gyámolitása. 

b) A tandíj kezelése. 
c) A tankönyvek és taneszközök meghatározásának 

módja-
d) A tanterv részletes megállapítása. 
e) Az ismétlő iskola. 
f) A népiskola viszonya középtanodáinkhoz. 
Ezek közül az a) pontra nézve egyletünk véleménye 

következő : Nem remélhetvén országunk ez időszerénti pénz-
ügyi állapotában az országos törvény alapján fennálló külön-
féle jellegű népiskolák tanitóinak nyugdíjazását, ezek 
özvegyeinek és árváinak gyámolitását. másfelől pedig 
csaknem mindenféle jellegű iskola tanitói számára meg-
lévén immár vetve a nyugdíj- és segélyalap ; mivel jobb 
a bizonyos valami a bizonytalan semminél: egyesületünk 
a már meglevő tanitói nyugdij- és segélyalapokat tartja 
első sorban az állam által segélyezendőknek, a mint ez 
már meg is Tolt risértve. 

A b) pontra nézve: A tandíjfizetést a szegények 
iránti kedvezmény fenntartásával egyletünk elvileg is he-
lyesli, mert az ellenkező élődiségre vezet, ez pedig er-
kölcsrontó, de a tandijat ne a tanitó szedje hanem az 
ennek megfelelő összeget kapja az iskola-község 
pénztárából. 

A c) és d) pontokra nézve: Mind a tanterv, mind a 
tankönyvek és taneszközök tárgyában legcélszerűbben 
intézkedhetnek a különféle jellegű iskolák helybeli, me-
gyei, és legfelsőbb igazgatótanácsaik, természetesen az 
országos törvény korlátai között, elég tágas ut maradván 
akkor is a tanitói testület kisebb-nagyobb körei befolyá-
sának érvényesítésére, részint a kezdeményezési jog igény-
bevételénél, részint pedig az életbeléptetésnél. 

Az e) pontrta vonatkozólag: A népiskolai törvényünk 
alapján álló ismétlő iskolát egyesületünk nem tartja cél-
ravezetőnek, a helyett célszerűbbnek látja csakis nyolc 
évre ter jedő általános iskolakötelezettséget léptetni 
életbe, de ugy, hogy a tizenharmadik és tizennegyedik éves 
tanulók is mindennapi iskolások legyenek a téli tanfo-
lyam alatt, a nyári tanfolyamon pedig csakis a 6—10 
éves gyermekek járjanak iskolába. 

Az f) pontra vonatkozólag: Ha a középtanoda a 
tudományos miveltség alapvető intézete, ugy abba gyer-
mek 14 éves korának betöltése előtt be nem léphetvén, 

t. i. a szellemi vagy anyagi munkára irányuló hajlam és 
képesség a serdülő kornak beállta előtt nem igen lévén 
fölismerhető: a népiskolának olyan szervezet adandó, hogy 
abban mindenféle gyermek élete 14-ik esztendejének vé-
géig tanulhasson. 

Szakács Mózes. 

Csiks z eredán nem rég a baráti, csíkszeredai, 
gyergyóalfalvi, hosszufalusi, kezdivásárhelyi, és sepsi szent-
györgyi felső népiskolák tanitói „Felső népiskolai taná-
rok egylete" cim alatt egyesültek, s időnként értekez-
leteket fognak tartani. Az első értekezlet határozatai közül 
megemlítjük, hogy a bizonyítványok- és érdemfokoza-
tokra állandó mintát szándékoznak készitetni, a ministe-
riumnál kérvényezni fogják, hogy a célszerűtlen „mulasz-
tási naplók" helyett mindenütt „osztály könyvek" alkal-
maztassanak. Közgyűlések egyelőre évenkint egyszer tar-
tatnak, a legközelebbi Glyergyó-Alfaluban. 

A zn ió i pansláv gymnasium patronatusát a vallás 
és közokt. ügyi minisztérium — mint tudjuk — felszó-
lította, hogy nyilatkozzék, mily feltételek alatt hajlandó 
a zniói gymnasiumot az államnak átengedni. Ennek foly-
tán összeült is közelebb Zui5n néhány pánszláv plébános, 
káplán, s néhány zugügyvéd, s a „zniói tót gymnas. 
patronatusa" cím alatt tárgyalás alá vették e felhívást, s 
határoztak ekképen: A gymnasiumot hajlandók átengedni, 
de csak e következő feltételek mellett: 1.) A gymnasium 
kathol. jellege fentartandó; 2) az egész alapítvány a 
patronatus kezében marad, s csak a kamatokat adnák át 
a tanulmányi alapnak; 3) ha a gymnas. 6 osztályú lesz, 
a tanárok kétharmadát a patronátus választja, egyharma-
dát pedig a kormány nevezheti ki; 4) a kormáuy tartozik 
a mostani igazgatót s a tanárokat megtartani, őket a 
tanulmányi alapból fizetni; kötelezvén magát egyszersmind 
az állam, hogy sem az igazgatót, sem a tanárok bárme-
lyikét soha és semmi szin alatt más intézetbe által nem 
teszi, sem el nem bocsátja, ügy látszik értene a patro-
natus az alkudozáshoz, de reményijük, h©gy kormányunk-
ban is leend erély ezen inkább nevetséges, mint komoly 
szerződési feltótelekkel és ezek szerzőivel szemben. 

A r i s t o t- e 
Született Stagirában (északi Görögország) 384-ben 

Kr. e. Atyja Nikomachus, hírneves orvos volt 2-dik Amyn-

*) Töredék, közelebb sajtó alá adandó bölcsészettörté-
nelmi műből. 

tas király udvaránál hova később fiát is elvitte, ki ek-
kor ismerkedett meg Fülöppel, s lett később ennek barátja. 
Életéből ezen időben minden csak hozzávetés, és a hozzá-
vetések csak mulattathatnak, de bizonyára nem oktathat-
nak. 17 éves korában elvesztette atyját, s egyúttal uagy 
gazdagságnak jutott birtokába. Erkölcsileg veszélyes álla-



pot fiatal emberre nézve, mert igen könnyen frivol pazar-
lás vehet erőt lelkén, melynek következménye beláthatlan. 
Őt azonban lelke komolysága és szerencsés társadalmi 
állása megmentette : bárha akadtak rágalmazói, kik azt 
állítják, hogy mindenét elpazarolta és később rongysze-
déssel kellett tengetni életét. Atyja halála után a szel-
lemdus és gazdag fiatal ember Athenbe vágyott, melynek 
dicsőségnapja már hanyatlóban volt ugyan, de mégis volt 
benne annyi vonzerő, hogy magához csalogatta a legje-
lesb görög ifjakat. Azonban Aristoteles főkép azért akart 
oda menni, hogy Plató ékesszóló bölcsészetét hallgathassa. 
Plató nem volt Athenben; de ez nem csüggesztette el az 
ifjút, hanem azon 3 év alatt, mig reá várt, annyi is-
meretet szerzett magának, hogy föltűnést okozott. Különös 
szenvedélye volt a könyvgyűjtés, s miután elég gazdag 
volt, megszerezte az előtte élt írók csaknem minden mun-
káit, s ezen tény szolgáljon cáfolatul azoknak, kik az 
elóbbi mesét feltalálták. 

18 éves korában lett Plató tanítványa s 20 évig 
maradt Athenben. Ezen 20 év alatt a tanítványból barát 
lett, s ez időnek vége felé egy külön iskola alapitója. Né-
melyek ezért hálátlansággal vádolják Aristotelest, főleg 
azért, hogy igen sok kérdésben eltért Platótól s némely 
philosophiai alapelvekben kénytelen volt saját véleményét 
védelmezni Platóval szemben s az utóbbit lehetőleg gyen-
gíteni. Némelyek minden ellenkezést hajlandók sérelemnek 
venni és ha Aristoteles itészete Platóval szebben nem 
tartja meg mindig a szükséges nyugodtságot, tiszteletlen-
ség soha se jő tollára. S ő maga Ethicájában panaszkodik 
is, hogy meg kell támadnia oly tanokat, melyeket „ked-
ves barátaink" védelmeznek; de hozzáteszi : „Kötelessé-
günk szétvágni húsunkat és vérünket, midőn az igaz-
ság ügye van szóban ; főleg, mert bölcsészek vagyunk, s 
bár mind a kettőt szeretjük, szent kötelességünk az el-
sőséget az igazságnak adni." Athénből egyik tanítványá-
val Hermiassal (Atarneus uralkodója) Plató halála után 
Mitiliaébe (Lesbos tartományban) ment. Azonban itt nem 
sokáig maradott, mert Eülöp macedón király magához 
hívta fiának nevelésére. Növendéke ekkor 18 éves volt, 
tehát elég fiatal még határozott befolyást elfogadni, és 
elég idős tisztelni a szellemi erőt, mely ezen befolyást 
támogatta, a mit bizonyít Sándor azon mondása is, hogy 
nem kevésbé tiszteli Aristotelest, mint saját atyját, mert 
ha az egyiknek köszönheti életét, a másiknak köszönheti 
mindazt, mi az életet becsessé teszi. Négy évig volt Sán-
dor tanítója, a mikor Fülön meghalt, és az uralkodás 
Sándorra szállott. A tanitó és tanítvány közti viszony 
megszűnt ugyan, de azért a baráti viszony továbbá is 
fennmaradt köztük. 

12 év múlva visszatért Athénbe, és ott alyceumban 
Apolló templomának szomszédságában iskolát nyitott. Itt 
voltak azon szép árnyas séták, a hol tanítványait oktatta? 

s ezért az ő iskoláját „peripatheticusnak" is nevezték, bárha 
némelyek szerint a kertnek egy részét nevezték „Peripathos"-
nak, s az volt a tanítási hely; 13 évig tanított itt, s 
ezen idő alatt irta ha'hatatlan munkáit, bár minden moz-

dulatát gyanús szemmel kisérték az athenei hazafiak, 
Nagy Sándorral való összeköttetése miatt. Ez időben 
történt Nagy Sándor halála, és a fellázadt athenei cső-
cselék az által adott elleuszenvének tényleges kifejezést, 
hogy Aristotelest istenkáromlással bevádolta, mert isteni 
tisztességet tett halandóknak: ezek a halandók pedig 
barátjai és neje voltak. 

Aristoteles jól tudta, hogy ártatlansága nem védi 
meg a veszélytől, hiszen látta azt, hogy Sokrates, tiszta 
élete és magas szelleme semmit sem ért a néptömeg 
előtt, mely ilyen esetben nem okoskodik, még kevésbé 
vizsgál, csak vérszomját akarja oltani. Ezért elhagyta 
Athént, hogy a mint mondá, ne adjon alkalmat az athen-
belieknek újból szentségtörést követni el a philosophia ellen. 
Kolchisban vonta meg magát, de már egészsége hanyat-
lott, s a különben is gyenge testalkatú ember a folytonos 
foglalkozás által kimerülve meg halt 322-ben Kr. e. 62 
éves korában. 

Megtekintve Aristoteles tudományos működési körét, 
első pillanatra szembe tűnik annak encyclopedicus terje-
delme, melyhez Hasonlót alig találunk a világ-irodalom 
történetében. A tudomány minden ágában teljesen jártas 
volt. Irt a politikáról, a melyből csak egy kis értekezés 
maradt meg, de ez is oly tisztán magában foglalja a fő-
elveket, hogy még a mai előrehaladott korban is nagy 
haszonnal olvasható. Ethicája, rhetoricája és logicája még 
most is ugy tekintetik igen sokaktól, mint tekintély; 
metaphisicája pedig magában elég volna nagy nevet biz-
tosítani számára. A költészetről irt töredék talán legérté-
kesebb minden régibb kritikai iratok közt, s ha ezekhez 
adjuk azon munkáit, miket a physicáról, astronomiáról̂  
zoologiáról, összehasonlító bonctanról és lélektanról irt, 
nem csodálkozhatunk, ha oly hosszú időn át tekintélylyel 
birt és bámulat tárgya volt a tudósok közt, s valóban 
elmondhatni róla: „Hogy ismeretének pecsétjét ráütötte 
minden tudományra, vizsgálatai közvetlen vagy közvetett 
befolyást gyakoroltak minden későbbi tudósra." 

Ilyen nagy értelmi tüneménynek mindig csodálko-
zást kell kelteni. Alkossunk bármilyen véleményt bölcsó-
szetéről, bámulatunkat nem tarthatjuk vissza szellemének 
ereje és mélysége előtt. De ez nem egyedüli igény. Sokkal 
fontosabb azon törekvése, hogy tudományos megfejtését 
kereste a tudományoknak oly korosztályban; midőn effélék 
újdonságok voltak ; nevezetes bölcsészeti módszerének 
tulnyomólag inductiv iránya, melynél fogva minden tárgy 
felett először tényeket gyűjtött, csak azután okoskodott. 
A mily magasan áll Plató az előadás szépsége által felette, 
oly messze túlhaladja ő Platót az emiitett irányban, ha 
értékezósében nem találjuk is Plató irályának gazdagsá-
gát, változatosságát és drámai erejét: bő kárpótlást nye-
rünk irataiban a szabatos meghatározások s valódi phi-
losophiai méltóság által, mely iratain elömlik. 

Ar i s t o t e l e s módszere. 
Minden bölcsészet vagy tárgyilagosan kutatja a dol-

gok viszonyait, vagy alanyilag az eszmék viszonyait. Is-
meretünket mindig a tüneményekről való fogalomalkotás-



sal kezdjük, s aztán azt kutatjuk, miként jutottunk azon 
fogalmakhoz; a kutatás második fokán tehát ismeretünk 
eredetét kell tisztázni, azaz különbséget tenni annak tár-
gyi és alanyi elemei közt; t. i. mit adott a külső világ-
rend és mivel járult hozzá a lélek ? Ezen elkülönitést a 
bölcsészet minden korszakában kisebb-nagyobb eredmény-
nyel megpróbálták, de csakis Kantnak sikerült kimu-
tatni tiszta öntudatossággal annak speculativ fontosságát. 
A görög bölcsészek közt Aristoteles volt az első, ki a 
speculativ kórdóseket oly rendszeres alakba öntötte, minőt 
a kutatás igényelt, s mire a dolog természete ösztönözte. 
0 nemcsak felölelte előzőinek minden elmélkedéseit, s 
tisztább világosságba helyezte azokat a kérdések osztályo-
zása által; nemcsak kézzel fogható rendszerbe öntötte a 
bölcselkedés ingadozó anyagát: hanem oly orgánumot al-
kotott, mely által minden kutatást tovább lehetett 
folytatni. 

Plató helyesen állította, hogy tudomány csak egye-
temesről lehet; tehát ezen nagy kérdés állott előtte : 
„Miként jutunk az ily egyemes tételekhez, mik ezek az 
egyetemesek Ezen kérdés fontossága kitűnik, ha meg-
gondoljuk, bogy bár a modern tudomány nagyon külön-
bözik a régitől, mindkettő megegyez abban, hogy elveit 
egyetemes tételekre alapitja; a külömbség csak az eljá-
rásból származik, mi által e tételeket keresték, s a mely-
ben bizonyítékot nyújtanak. A modern tudománynál az 
egyetemesek legmagasabb általánosságai pontos quantita-
tiv kutatásnak; s bár gyakran tulmennek a tényleges 
tapasztalás határain, mindig tapasztalatra vannak alapítva 
s szigorúan megegyeznek mindazzal, a mit tudunk és 
gondolunk. Miután az egyetemes mindig abstract kifejezése 
valamely tárgynak, mindig helyettesíteni lehet oly kife-
jezéssel, mely pontosabban megfelel az illető tárgynak ; 
szóval ugy tekinthető, mint tisztán alanyi. A régi tudo-
mányban nem is gyanították, hogy ezek nem tárgyi 
valóságok, midőn minden tudós azt vélte, hogy az ismerő 
észtől függetlenül léteznek, és igy a tudományok főcélja 
az volt, hogy való létnek találja s bizonyítsa be, mely 
önmagában hordja valóságának bizonyságát. 

Itt kezdődik a gyökeres különbség a régi és mo-
dern bölcsészet közt, és ez csak más alakja az alapkü-
lönbségnek, mely az alanyi és tárgyi módszer közt léte-
zik. Aristotelessel kezdődik az objectiv módszer hajnala, 
bár századoknak kellett letűnni, mig napallá fejlődhetett. 
Ennélfogva őt lehet az inductiv bölcsészet atyjának ne-
vezni, mert főelveit először ő hangoztatta, még pedig 
nem kevesebb teljességgel és szabatossággal, mint maga 
Bacon ; bár mindkettőnél érezhető az a hiány, hogy az 
igazolás nem talál kellő méltánylatot nálok. A tények 
és fogalmak igazolásának elhanyagolása okul szolgált a 
meghiúsításra és ellenfeleinek alkalmat adott ezen mód-
szer tudományos értékét tagadni, pedig annak csak alkal-
mazása volt hiányos. 

Egyenes ellentétben Piátóval, ki az érzékek helyes-
ségét tagadva az elmélkedést tette minden igaz isme-
ret alapjává, Aristoteles az alapot az érzéki felfogásban 

kereste, erősítvén, hogy helyesebb boncolni az összetett 
érzéki tüneményt mint abstractiókká olvasztani. A ta-
pasztalásra és inductiora támaszkodott: az egyik egyes 
tényeket szolgáltatott, honnan a más utat talált az egye-
temes tényekre vagyis törvényekre. Tehát érzéklet nél-
kül gondolat lehetetlen. 

Plató azt tartotta, hogy az érzékek csalódása iga-
zolja minden érzék ismeret megvetését, mig Aristoteles 
sokkal helyesebben azt mondja, hogy a tévedés nem ab-
ból ered, mert az érzékek bibás eszközök, hanem azon 
rosz magyarázatokból, miket az ő bizonyságaikra helye-
zünk. Tehát az érzékből nyerjük az egyedek ismeretét és 
inductiók utján az egyetemesek ismeretét; s midőn Piá-
tóval együtt azt tartotta, hogy a tudomány csak egyete-
messel foglalkozhatik, azt is erősítette, hogy ezeket csak 
tapasztalás által lehet megszerezni. Ez képezi a tapasz-
talati bölcsészet szegletkövét, bár Aristoteles igen gyakran 
elhanyagolja a tapasztalást, vagy igen könnyelműen fordul 
hozzá, minek oka az lehet, hogy hiányzott nála a tudo-
mányos skepticismus ébersége ; de legtöbbször találkozunk 
nála a törekvéssel előbb biztosítani a,z alapot, és csak 
azután kisérteni meg az épitést; vagy más szóval ; „Ért-
sük először a tényeket és csak azután keressük azoknak 
okait." 

Aristoteles határozottan roszalja ama veszélyes 
irányt, mely puszta találgatással egészíti ki a vizsgáló-
dás hiányait és sejtelmeire ugy támaszkodik mint biztos 
tényekre. Valamely tudomány szilárdabban és biztosab-
ban áll, ha inkább tényeken nyugszik, mint okoskodáson, 
melynek egyeznie kell a tényekkel: az üres érv hatal-
masnak látszik, de valóban mindig gyenge. A tudományra 
nézve igen veszélyes, ha gondolatainkat nem a tünemé-
nyekre és az okok felfedezésére irányozzuk, hanem meg-
kísértjük a tüneményeket egyeztetni meg véleményeinkkel 
s minden ellenmondás dacára is megmaradunk ezek 
mellett. 

Aristoteles nem bizalmatlan az érzékek által nyert 
ismeret iránt ; ellenkezőleg azt állítja, hogy az eszmék 
nem egyebek, mint az értelem productumai. Az értelem 
elvonás által különválasztja az egyes tárgyakat egyetemes 
viszonyaiktól, melyekkel ezen tárgyak közösen birnak, 
és igy mintegy anticipálva az ujabb lélektant, kimondja, 
hogy az értelem késő fejlemény, és igy az értés érzék 
anyagokból épül fel. Minden egyes érzékület valami ér-
zéki érdeklődést kelt tel és ezen állapot állandósága az 
emlékezet ; az emlékezetből származnak a megkülönbözte-
tések és végre sok ismétlés után a tapasztalás; a tapasz-
talásról egy ösvény vezet a tudományhoz s ez ösvény az 
inductio. Platóval ki az ismeretet a visszaemlékezésből 
származtatja, egyenes ellentétben azt vitatja, hogy igaz 
ismeret csak teljes tapasztalásból eredhet, mely tényeken 
alapul s nem alkot egyetemes tételeket néhány részletesből. 

(Folyt, köv.) 
Nagy Ferenc. 



B E L F Ö L D . 

A bihari ref. egyházviclék őszi közgyűléséről 
N.-Váradon okt. 26. 

Az esperes nt. Pap Károly ur, szívélyes üdvözlettel 
megnyitván a gyűlést, 3 évre vállalt esperesi hivatalának 
jelvényeit letevé a gyűlés asztalára, s a közelebb lefolyt 
évről, nagy pontossággal összeállított esperesi jelentése 
beterjesztése után, búcsút vett a gyűléstől. 

Az esperesi jelentés, hű képét adá az egyházmegye 
statisztikai állásának, anyagi s] szellemi életének. Szo-
morúan megdöbbentő volt a jelentésnek ama passusa, mely 
szerint jelezi, hogy az egyházmegye egy évvel ezelőtt 
48,214, és a visitatió alkalmával már csak 41,134 lelket 
számlált; és igy az apadás egy év alatt 7080 — mely 
számból a mi egyházmegyénkben épen 7 középszerű egy-
ház telnék ki. — A mi a szellemi életet, vagyis ennek 
jövőbeni emeltyűjét, az iskolákat illeti, — a jelentés sze-
rint — többé-kevésbé kielégitőknek találtattak, s a tör-
vényhezi alkalmazkodás, mindinkább komolyabb törek-
véssel sikeresittetik, csupán az ismétlő iskolák nem állít-
tathatnak fel sehol, minek oka jó részben abban keresendő, 
hogy e külön szolgálat díjazására nincs az egyházaknál 
alap; egyetlen egyház van az egész egyházmegyében, hol 
iskola nincs, két egyház van pedig olyan, hol maga az 
egyház nem képes iskoláját fentartani, ha segélyt nem 
nyer, s elpusztulásával ugy a felekezetiség, mint a nem-
zetiség is veszélyeztetik. A jobbára statisztikai adatokat 
tartalmazó jelentést felolvasván maga az esperes, a gyűlést 
elhagyá, hol az esperességre beadott szavazatok felbon-
tatván, belőlük az tűnt ki, hogy óriás többséggel ismét 
az eddigi esperes nt. Pap Károly ur lőn megválasztva, 
ki is értesittetvén az eredményről, székét nagy éljenzések 
közt ismét elfoglalá. 

A sok aprólékos, tanítókra és iskolákra vonatkozó, 
kevésbé közérdekű tárgyak sorozata közt első volt, mi 
talán másokra nézve is közérdekű lehet, egy a lelkészi 
értekezlet körében tett indítvány feletti megállapodás. In-
dítványozva lett ugyanis egy értekezleten, hogy a köz-
igazgatási ügyektől a törvénykezési ügyek külön választva, 
zárt ülésben tárgyaltassanak, tehát a nyilvánosság egész-
séges levegője elől elzárattassanak. Ugy az értekezleti 
többség, mint maga a gyűlés ezt illetőleg abban állapodott 
meg, hogy a periratok nyilt gyülésbeni felolvasása után, 
a birák elvonulva tanácskozzanak, s hozzák jövőben az 
ítéletet, ezt kívánván a bírói függetlenség és tekintély 
megóvása. — Tudtommal ez uj dolog, az általam ösmert 
egyházmegyékben ez nincsen igy, korszerűségét itt sem 
látom át. 

Majd ugyancsak a lelkészi értekezlet köréből, egy a 
gyűlés elé terjesztett indítvány szerint meg lőn állapítva, 
miszerint az egyházak gondnokai ezentúl szorosan utasit-
assanak oda, hogy a terménybeli tartozást minden évben 
nov. 1-ső napjáig hajt ássák be, nehogy a tartozások 

belhivatalnokok roppant anyagi hátrányára évről-évre, 
utoljára a bevehetetlenségig felhalmozódjanak. Sajnos, hogy 
ez alkalommal ez ügygyei kapcsolatos ama másik javaslat 
nem lőn elfogadva, mely szerint a nem szorgal-
mazott tartozások 5 éven tul elévülteknek mondassa-
nak ki; ez legalább serkentő lett volna azokra, kik a jó 
békesség okáért, sokszor évek hosszú során át kinhagyják 
a tartozásokat; ha az elévülés — nem szorgalmazás ese-
tében — megállapittatott volna, akkor nem adná elő ma-
gát a lelkész halála után oly eset, — mint közelebb is 
történt — hogy 20 — 21 évi adóhátrányok behajtását is 
követeli az elhunyt utódja, a mikor már még gyermekei is 
elhaltak némely adósnak. 

Igen érdekesnek, előttem azonban megfoghatatlannak 
tűnik fel az egyházmegye többségének magatar-
tása azon peres ügyben, mely a közelebbi időben nem 
kevés dolgot adott az egyházmegyének. 

N. egyházban ugyanis, egy nagy terjedelmű panasz ada-
tott be a lelkész ellen, mely ügyben fővádló a községi 
jegyző volt; az ügy küldöttségileg megvizsgáltatván, ennek 
jelentésére 1874. márc. 23. N.-Váradon tartott gyűlésében 
a 34, sz. alatt az egyházmegye ítéletet hoz, s egyebek 
közt azt mondja : „Minthogy ez ügyben, bujtogatás, hamis 
okmány készítés bűnténye forog fenn, a mennyiben a két 
rendbeli vádirat 24 aláírója közül 14 eskü alatt nyilat-
koztatja, hogy a nevök alatt beterjesztett vádirat tartal-
máról semmit sem tudott, sőt nem tud most sem ; s 
köztök 13 üres papírnak, be nem töltött ívnek irta alá 
nevét, vagy írták alá helyettök a vádak későbbi fogalma-
zói, stb. —; ily bün büntetés nélkül nem maradhatván, 
minden ez ügybeni okmányokat, az egyházmegyei gyűlés 
esperesi uton a kir. ügyészséghez áttétetni rendeli." — 
A vádlóra tehát hamis okmány készítés, s nyilvános buj-
togatás bizonyosulván be, eskü alatt tett tanúvallomások 
alapján, az ügy a kir. ügyészséghez átadatni rendeltetett. 
És ime mi történt közelebbi gyűlésünkön. A vádlók meg-
bánák bűnöket, Írásban bocsánatot kértek a lelkésztől, 
mely körülményt a gyűlésnek is bejelentettek. És a gyűlés 
t öbbsóge, mely egykor a hamis okmány gyártót 
elitélte, most már azt mondja : vessünk fátyolt a multakra, 
dugjuk zsebre meghozott Ítéletünket, s legyen feledve 
minden. 

Nem állhatom meg, hogy e körülményt itt e lapok 
hasábjain is ne szellőztessem. Én azt hiszem ugyanis, hogy 
a tolvaj ha vissza adja is a mit ellopott s megbánja bű-
nét, akkor sem szüut meg tolvaj lenni, habár vétke 
büntetése mérséklést érdemel: igy aki hamis okmányt 
gyártott, ha megbánta is tettét, csak megmaradt hamis 
okmány gyártónak, s mivel okmányaival egy család jövő-
jét célozta aláásni, kétségenkívül megérdemli a büntetést. 
Nekem volt egy hetesem, ki együgyüségből, egy nőcseléd 
elveszett bizonylata helyett másikat irt, és minden után-
járásom dacára is bezárták érte 3 hétre, holott bizonylata 
senkinek kárt nem tett s romlását nem okozta; hát egy 
szántszándókkal ártás végett készült hamis okmány gyártás, 
mely egy gyülekezet csendjét s egy család nyugalmit zx-



varta meg, nem jobban megérdeinli-e a büntetést? El-
hallgatni egy ilyennel, illetőleg felfüggeszteni egy ily fontos 
ügyben, a már érdemlegesen hozott határozatot : valóban 
különös, és ha van valami, mi a birói tekintélyt tönkre 
teszi, ugy bizonynyal az az, ha egy tanácstestület mar 
nem is elibe tartozó bün elsimitása felett képes megal-
kudni. Igy tehát bármit akárki is ha látja hogy tettének 
vádjának rosz kimenetele lesz, megbánja bűnét és azonnal 
feledve van minden — Kár volt tehát nekünk is meg-
retirálni. 

Voltak tehát gyűlésünknek több közérdekű, és még 
lettek volna halasztást nem igen szenvedhető tárgyai is, 
melyeknél a késedelemmel csak magunknak ártunk ; de mi-
vel gyűlést artásunk napjai rendszerint vásári napokkal 
esnek össze, midőn a bejövök adnak-vesznek, szétszóród-
tunk a nélkül, hogy többet is tettünk volna. Elintézendő 
lett volna pedig, a nálunk közelebbről tényleg gyakorlatba 
nem volt, most ujabban megállapitni célba vett kegyeleti 
év ügye. — Kárunkkal történik a magtári ügy halasztása, 
mely szerint egy közelebbi értekezletünk alkalmával, gyám-
pénztárunk növelése céljából felállítandó takarékmagtár 
alapjául, minden lelkész 1—1 köböl búzát ajánlott meg, 
ez pusztán már csak az alapszabályok helybenhagyása s 
megerősítése miatt halad, gyámoldánk kárára. Ha vele 
készen leszüűk, nem késem ez örvendetes hirnek is kife-
jezést adni, s mikéntjéről értesíteni azokat, kiket az ily 
ügy érdekel. 

És most, mint más gyülésekrőli tudósítók szokták, 
bevégezhetném soraimat azzal, hogy barátságos együtt 
beszélgetés mellett megebédeltünk s szétoszlottunk, de 
ezzel nem dicsekedhetem; nem igen erős bennünk az együtt 
beszélgetés vágya, az összetartás ösztöne, kivévén a körös-
völgyieket, s ez az oka, hogy sokszor már a gyűlés vége 
felé szétoszlunk, ki erre, ki amarra, s még csak az ebéd 
se hoz össze bennünket. — Én óhajtom, hogy ez jövőre 
másként legyen, kivitele egyedül tőlünk függ. 

N.-'Várad, nov. 2. 1874. 
Szikszay József, ref. lelkész. 

A Vértesaljai ref. egyházmegye közgyűlése. 

Egyházmegyénk sept. 28-án tartá közgyűlését; me-
lyen nem csekély fontosságú tárgyak kerültek szőnyegre. 
Az eleve megállapított tárgysorozat 15 pontjának majd 
mindenike olyan volt, hogy azoknak tárgyalása bölcs 
körültekintést, alapos tanulmányozást igényel. Fájdalom-
mal kell azonban kijelentenünk, hogy a tanácskozások 
folyama alatt kevéssé tapasztaltuk, hogy az illetők figye-
lembe vetiék volna az ujabb idők fordulatait: figyelemmel 
lettek volna a mai viszonyokra, s hazánk alkotmányos 
életére. Nagyen bő alkalmunk nyilt tapasztalni e gyűlé-
sen, hogy korunk uralkodó eszméi gyorsabban fejlődtek 
ki, mintsem azokat egynémelyik társunk figyelemmel 
kisérhette volna, és még a gondolkodni szerető fők közül 
is némelyeket ugy látszik egészen készületlenül találtak 
a mai kor vezérgondolatai. Sokszor majdnem ugy tet-

szett előttünk, mintha ma még nem 1874-ben, de 1864-ben 
imának, mintha némelyek mit sem tudnának, vagy 
legalább nem akarnának tudni azokról, a melyek az 
utóbbi 7 év alatt történtek. Pedig hiába, a világ kerekeit, 
annyival inkább a protestántismusét megállítani nem lehet. 

Első tárgy volt a kecskeméti jogakadémia kérdése, 
mely alkalommal felolvastattak előbb a debreceni és a 
többi prot. jogakadémiákra vonatkozó határozatok; azu-
tán pedig megkezdődött az autonomia sérelme feletti 
praedicatió, egy hang volt csak, mely azt állitá, hogy a 
ministeri rendelet nem sérti az autonomiát, állítván, hogy 
a protestánsoktól nem vétetett el jog, csakis szabályoz-
tatik, a törvényhozás nem hozhat a legnagyobb részle-
tekre terjedő törvényt. A jogakadémia most már szük-
ségtelen, mert nincs kiszorítva a prot. szellem az egye-
temről. Ha valami elvétetett tőlünk, az nem egyéb, 
mint a rendetlenség, mit e téren mutatánk stb. 

Határozat végre az lett, hogy a min. rendeletnél jobb 
szerettük volna, ha az orsz. gyűlés rendelkezett volna; 
a tanintézeteink körül felmerült hiányokat elismerjük s 
azokat igyekezünk pótolni, de a jogakadémiát fenn kell 
mindenesetre tartani. 

A középtanodai dolgokban is a debreceni hang lett 
irányadó. Csodálatos véletlen? 

Az egyetemes tanügyi bizottságra azon határozat 
hozatott, hogy életbe léptettetvén a sup. által tervezett 
egyház ker. tanügyi bizottság, az egyetemes szüntettes-
sékbe. Egyik a másikat kizárja. A néptanítónk nyugdíja-
zására nézve meleg óhajtását fejezé ki az egyh. megye 
az iránt, hogy az mielőbb Molnár A. ur törv. javaslata 
értelmében, megvalósíttassák. Több tárgyakra, mint péld. a 
tanitó- és lelkészválasztás szabályozása, bevárja egyház-
megyénk az egyh. ker. által kiküldött bizottság munká-
latát. A magtár ügye is szőnyegre került; most ismét 
bizottság van kiküldve az alapszabály megváltoztatására, 
és a magtár pénzzé tételére. Erről nem szólok többet. 
Nevezetes tárgy volt a valláskönyv kérdése. Erre nézve 
azon óhajtás nyilvánult, hogy vajha miként a zsoltárra, 
ugy erre is lenne egy a superintendentiák által közösen 
megállapított és elfogadott tankönyv. Hogy mi lett vol-
takép a határozat, bizton nem vehettük ki. 

A közgyűlés előtt végül egy szerény interpellátio 
fordult meg. Egy egyház 1869-ben tanítót választott. 
Ezen tanítónak jelenben sincs, sem meg erősítése, sem 
dijlevele. Az egyház az utóbbit ki nem állithatja, mivel 
az egyháznál semmi nyoma nincs a dijlevélnek. Ez eset 
jelentetett az esperesi szemle alkalmával, később hivata-
los ajánlott levélben felkéretett a főesperes ur, hogy az 
egyházmegyei levéltárból lenne szives kiíratni, a költséget 
viseli az egyház. E levélre és alázatos kérelemre lőn 
semmi válasz. Most a közgyűlésen kérdeztetett a 
főesperes ur „Miért nem válaszolt" ? Feletet. „Nem 
találtam érdemesnek a felelet." Ezen felelet eléggéillus-
trálja helyzetünket. 

Szabadszál 1ási 
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Szőrszálhasogatások. 

E lapok már több izben hoztak a fentjelzett cim-
alatt olyan cikkeket, melyek a gyakorlati lelkészet köréből 
időnként fölmerült kérdésekkel foglalkoztak. Megvallom, 
mindenkor örömmel és haszonnal olvastam e cikkeket, 
de talán mások is; mert a fölvett kérdések fölött foly-
tatott eszmecsere mindenkor a támadott és támadhatott 
kételyek fölvilágositása és eloszlatására szolgált. 

Ebből a célból vettem én is jelenleg bátorságot arra, 
hogy a nagytiszteletű szerkesztő űrtől helyet kérjek becses 
lapjában egy kis szőrszálhasogatásra. 

Nem régiben a napjainkban nagyban divatozni kezdő 
lazult házassági viszonyok és az ezekből nem nagyon 
ritkán kifejlődni szokott házassági válóperek fölött beszél-
gettünk többen, s beszélgetésünk közben egy olyan 
„szőrszálra" bukkantunk, melyet bár meglehetősen haso-
gattunk ; egészen szálán hasitani még sem birtunk. 
Minthogy pedig ez a szőrszál is épen a gyakorlati lel-
készet körében, vagy a hasonlat kedveért — bőrében 
gyökerezik, s talán más is bele akadhat; megegyeztünk 
hogy e lapok hozzáértő olvasóinak, a miénknél élesebb 
bonckését is elkérjük. 

A kérdés tárgyát egy házassági válóperben hozott 
télét és a felbontott házasság után kötni szándékolt uj 
házasság körüli lelkészi eljárás képezte, mi hogy könnyebben 
áttekinthető legyen , közlöm röviden a tényálladókot. 

A. férfit, neje B. pár évre a házasság megkötése 
után hűtlenül elhagyta, és C. férfiúval — a köznép által 
használni szokott kifejezéssel — csak ugy együtt élt, 
még pedig huzamos időn keresztül — anticipálván a sa-
ját fogalmai szerinti polgári házasságot. A törvényes férj 
A. idők multával meginditja keresetét házassága végleges 
feloldása iránt. Az első biróság — miután különben 
gyermek nem származott a házasságból — végleg feloldotta 
azt, még pedig, a mint az Ítélet szól: a „nő által el-
követett házasságtörés indo kából", mely 
ítéletet mind a két fölebbezési biróság változatlan ul 
helyben hagyott, megengedvén mind a két félnek az uj 
házasságra léphetést. 

Ez ítélet alapján C. férfiú, lelkésze elébe áll s B.-veli 
összeesketését kérelmezi. A lelkész azonban, a kimon-
dott és meg nem változtatott törvényszéki Ítéletre, mely 
„házasságtörés indokából" bontotta fel a 
házasságot, továbbá azon prot. egyházjogi tétel- és ren-
deletre hivatkozva, mely „anna k, ki a házasságtörést 
elkövette, azzal, k i v e 1 azt elkövette , az uj házasságra 
való lépést meg nem engedi" a kifejezett kérelemnek 
nem engedett, C -t B.-vel uj házasságra nem bocsájtotta. 

Helyes volt-e a lelkész eljárása vagy nem ? Ez volt 
az akadékoskodó szőrszál. Mellette és ellene több oldalról 
lehet beszélni, s én a mint nálam megmaradt, megkísér-
lem a mindkét részről felhozott nézeteket vázolni. 

A lelkész eljárása ellen felhozott vélemény az, mi-
szerint itt az uj házasság B. és C. között lehetséges, mert 
a házasságtörés nincs bebizonyítva, sem általánosan, annál 

kevésbé különösenC.-vei, minekutánna az együttélésből, 
gyermek nem származott, a mi pedig egyike volna a leg-
döntőbb érveknek a házasságtörés mellett. Továbbá a há-
zasságot felbontó ítéletben nincs kifejezve az, hogy B. C.-
vel nem köthet uj házasságot, holott ha C.-veli együtt 
élése házassággátló, vagy bontó akadálynak vétetett volna , 
a törvényszék az ítéletben ezt figyelembe vette volna, s 
nem engedélyezte volna az uj házasságot. Végezetre pe-
dig mind természeti, mind erkölcsi, mind jogi tekintetek 
követelik az uj házasságra léphetést. A természetiek, hogy 
azon szivek, melyek a törvény tilalma dacára is vonzód-
tak egymáshoz, a tilalom megszűntével egyesüljenek a 
szeretetben; az erkölcsiek, hogy egy erkölcstelen viszony 
megszüntetése után ugy uj erkölcsi viszony jöjjön létre ; 
és a jogiak, miszerint a jognak nem lehet feladata az, 
hogy jogtalanságot létesítsen, a törvénynek, hogy törvény-
telenséget eredményezzen; holott ha nem egyesittetnek, 
bizonyos, hogy a törvénytelen házasságban tovább is meg-
maradnak. 

Ezen érvek hozattak fel a lelkész eljárása ellen. De 
mellette is emeltetett szó a következőkben: 

Jelen esetben a házasságtörés be van bizonyítva, még 
pedig azáltal, hogy az elválasztó ítélet, a házasság-
törés indokából bontotta fel a házasságot. Ezzel van 
bebizonyítva átalában; különösen pedig azáltal, hogy B. 
nő maga beismerte, miszerint C.-v el h u z a-
mosidőótaegyüttél. mi pedig az ítéletben vilá-
gosan ki van fejezve s mely Ítéleten semmi nem változtat-
tatok. És egy férj törvényes nejével való együttélé-
sét egy másik férfinak, alig lehet másnak, mint há-
zasságtörésnek címezni. 

A mi pedig a házasságot felbontó ítéletet illeti, 
hogy abban O.-nek B.-veli házassága ellen észrevétel nem 
foglaltatik: erre nézve állíttatott, miszerint az nem is 
szükséges, sőt annak ott helye sincs. Ez már a törvény-
széki eljárás természetéből önként foly. A törvényszéki 
eljárás egyedülcsak a már létező viszonyra vonatkozhatik, 
de ezután következendőkre nem. Jelen esetben felbontotta 
a házasságot és szabályozott minden abból származott 
kötelességet s oda segítette az ügyet, hogy utána uj viszony, 
uj házasság létesülhessen. Ezzel az ő hatásköre betöltve, 
működése befejezve van. Hogy az utána következő uj 
házasság minő törvények korlátai között létesülhet, azt 
már más, a házasságügyi törvények határozzák meg, me-
lyeknek jogerejét a felbontó Ítélet semmiképen nem szün-
tetheti meg. 

A mi pedig a természeti, erkölcsi szempontokat 
illeti, nem mondhatja senki, hogy azok nem szépek, nem 
helyesek, nem igazak ; csakhogy utóvégre is csak szem-
pontok, melyekre a pozitív törvényekkel szemben hivat-
kozni nem lehet. 

Végre a jogi szempontra megjegyeztetett, hogy épen 
nem áll az, miszerint a jog eredményezné a jogtalansá-
got, mert azon jogtalanság, vagy törvénytelenség, mely 
szerint a törvénytelen házasságban azután is megmarad 
ez elmarasztalt fél ha Össze nem adhatjuk őket, ez a 



törvénytelenség már az elválasztó ítélet hozatala előtt 
is létezett, tehát az nem eredményezhette, hanem igenis 
jogtalanságot eredményezne akkor, ha a fönnálló tényle-
ges törvényekkel ellenkező házasságnak szolgálna alapul. 

Ekként folyt az eszmecsere a fennidézett kérdés, az 
előtűnt szőrszál felett. Minthogy pedig mind a két rész 
erősen állott az általam lehetőleg híven vázolt nézete mel-
lett ; határozott megál!apodásra nem juthattunk a feltett 
kérdésben, hogy valyon helyes, vagy helytelen volt-e az 
emiitett lelkész magatartása ez ügyben ? És ha nem, 
miért nem ?! Pedig ez oly szőrszál a gyakorlati lelkészet 
körében, különösen mai korban, midőn a sokszor emle-
getett polgári házasság hirére egyre több-több jelenségek 
mutatkoznak arra, hogy a régi épület eresztékeiben csi-
korog, a mely más helyen és kinőhet. Szóljanak azért e 
kérdéshez mások is, hadd fogyjon azon szőrszálak száma, 
melyek lelkészi pályánkon a gyakorlati működés körén 
akadékoskodnak előttünk 1 

T ömösközi. 

RÉGISÉGEK. 
Bessenyei Gryörgynek egy ecldig ismeretlen nriíye. 

(FolytatásJ 

De a józan okosság vele nem ellenkezik, hanem csak 
azt cselekszi, hogy vak mérgétől és pusztító dühösségétől 
szabadítja. Micsoda veszedelmére nem voltak emberi nem-
zetünknek a superstitio és fanatismus? Árt-e, 
ha a filozofia e fenétől az embervilágnak élő testét és 
megromlott értelmét bélpoklosságából kigyógyítja ? A po-
gányok álmodott isteneiknek fertelmes oltárain azoknak 
nevében megöldöklött ártatlan kisdedeknek és embereknek 
vérével áldoztak. Hát mi ? Szóljak-e a keresztyénsógnek 
magán elkövetett öldökléseiről ? Maradjon, ne pirítsuk 
egymás orcáját! Csak erre felelj: dogma szeliditette-e 
meg a dogmától dühös világot, vagy filozófia és józan 
okosság ? Nem mulhatik hát el a vallás, mert két s három 
tudósnak susogva való vetélkedése három s négyszázezer hivő 
együgyű emberek közt, kevesebbet mutat a semminél. 
Miért mutatott hát Luthernek értelme annyit a római 
vallásban ? azért, hogy csakugyan vallással harcolt a vallás 
ellen, oly papi székre támadván, mely világláttára mennyet, 
földet botránkozással betöltött. De próbáld meg filozófiából 
országló hitet és szokásra vett nemzeti vallást csinálni s 
lásd, hogy üt ki ? Egy néhány ember vetélkedik s kétel-
kedik, és egynehány milliom embernek törölje el születés-
sel s neveléssel adott vallását, melyet ha csak csupa szo» 
kás volna is, tőle elvenni nem lehetne. De tudjátok-e ti 
három s négy filozofusok egy országban és husz-harminc 
tudósok, hogy az együgyű sokaság neveiteket sem ismeri 
s nem is esmérheti soha ? Valamint ti őket tekintetbe 
nem veszitek, ugy ők sem titeket. Mikor utazol, beszélj 
együgyű szekeresednek Spinózáról, Hobbesről, Lucretius-
ról, Voltairról, Ruszszóról, Epicurusról sat. kik a vallást 

hányják s vetik: azt fogja tőled kérdezni: hol laknak 
azok az urak, járnak-e a debreczeni vá-
sárra? Hogy juthatsz hozzá filozófiáddal? Székből kel-
lene neki papolni, de a pap, vallás ellen nem papol, mert 
onnan ól ós becsültetik. Te világi okos, pap nem vagy. 
írsz, de a község nem olvas, beszélnél, hirdetnél neki, dehol ? 
s hogy ? ha papi hivatalban élsz, mint elmédben filozófus 
hihetsz, gondolkozhatsz, de nem mered mondani és papolni. 
A tudósok örökké vetélkednek. A tudatlanok örökké csen-
desek. A bölcsek mindig kételkednek, az ostobák pedig 
rajtok mindig nevetnek s mindent tudnak s hisznek. 
Attól félsz hát, hogy az emberi nemzetnek elméje há-
nyattatásban lévén, vallása belőle kimégyen ? Ugy mint 
az oly gyermek, ki a tenger partján áll, hol a haboknak 
siedezéseket felemelkedéseket látja és megijed, hogy ár-
kábul kiforr és a világot elborítja. 

Uraim, tudósok, ne csináljanak kegyelmetek magok-
ból oly nagy következésü embereket, kérem szomszédsági 
barátsággal kigyelmeteket. Az együgyűség, tudatlanság 
örökké megszámlálhatatlan sokasággal lesz, a filozofusok 
pedig egynehány emberből fognak állani. Nem oly könnyű 
igen filozofussá lenni, mint zsoltárt énekelni és misét 
mondani. Minden nemes dolgot nehezen szül a természet, 
e miatt ritkán is. A mi ritka, drága. Mikor sokasodik 
meg annyira az arany, minta folyó vizekben zörgő kavics. 
Nevelés által megrögzött vallásnak dolgában a tudósok a 
tudatlanoknak semmit sem tehetnek, mivel kölcsönben 
mindenik fél esztelennek tartja a másikát. Azt mondod, 
hogy tudatlanok is vannak hitetlenek, és ha ugy oktatják 
azzá lesznek. Örökké voltak, de semmit sem teszen. Gyil-
kosok, tolvajok és más gonosztevők is lesznek mindörökké, 
de azért nem mondhatod, hogy a törvény és jó emberek 
fognak általok töröltetni a világról. Ki viszi véghez dog-
más rokon, hogy olvasott és olvasatlan halandók közt 
dogmátlanok ne legyenek ? Micsoda törvény által marad 
egy ország gonoszság nélkül ? A zsidók törvényét vallását az 
isten maga irta, adta, szabta, hát nem találtattak-e köztök 
hitetlenek ? bálványok és gonoszok ? Mit akarsz ? Hogy 
minden ugy higyen mint te ? és az emberek közt értelem-
ben ellenkezés és különbség ne találtassék? Ezért harag-
szol ? De nem haragszol azért szomszédodra, ha más ruhá-
ban jár mint te, ha kisebb termetet visel mint te, ha nem 
szereti azt a mit te kívánsággal eszel. Természetére, tet-
szésére hagyod. De ha ugy nem lát elméjében mint te, 
gyűlölöd. Valamint termet, tekintet kettő mindenben egy-
forma nincs e világon: ugy elme sincs, mely minden do-
logról egymással pontban egyet értsen. Ki különböztette 
meg a testet? Az isten. Hát az értelmet? A ki terem-
tette. Ki akarja mind egygyé tenni? Az ember, a ki te-
remtve van! Ugy e bigott hibázol, mindent értelmedre 
kívánván hozni ? Miért haragszol az emberre, hogy elméje 
okaidba meg nem nyugszik? Ha erkölcse jó, ha embersé-
ges és jóltevő, többet ér értelmed a világnak a jóságáiál? 

De mi mellett kényszeríted szomszédodat álmodott 
csudáidnak elfogadására ? Ha csak azon okból vagyok kö-
teles neked hinni, hogy te mondod: másnak is hinnem 
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kell, ha mondja. Igy mindent híve, semmit sem hiszek, 
mivel vallásomnak ellenkezéséből (igy !) kellene állani. A 
pápistával Krisztust vacsorálnék, a kálvinyistával kenyeret, 
a zsidóval, áriánussal megváltó istenről se tudnék, hogy 
lehetne mindent fővel-lábbal össze-vissza rakásra hinni. 

Hogy pedig az országló értelem és hivatalokra elosz-
lott emberek vallással vakok és dühösek ne legyenek, arra 
szükség van. Hogy volt akkor, midőn a király is ugy hitt, 
mint a csizmadia legény % Emberi nemzetnek öldöklésére 
fordíttatott a vallás, mely ezen részeg értelemnek vad 
bolondsága által fölszentelt ördöngösségéről, együgyü ártat-
lanságáról semmit sem tudott. Elcsudálkozott a keresztény 
hit, hogy tudományát és az irgalmas Krisztusnak nyom-
dokait, az ártatlannak gyilkos módon kiontott vérében kell 
neki keresni, melynek gőzölgése egekre emelkedik és bo-
szuállást kiált a menyország nevében duló pokol ellen. 
Gyalázatjára volt az ember a természetnek, gúnyolván is-
tenét, kit pusztító menykövekkel öltöztetett fel és szüntelen 
haragban mutatott. Nincs is az istentagadás az istenségnek 
oly csufolására és sérelmére, mintha atyai jóságát igazsá-
gát, pusztító ördögökben mutatják e világnak. Mi kárt 
tett hát a világi bölcseség, ha az emberi nemzetet, a 
nehéznyavalya-töréstől és hagymázbetegségtől, a fana-
tismustól megszabadította ? Ha filozofia nem volna, 
vallásodnak buzgósága most is tűzre hányatna. Elvész a 
vallás, ha mondják, hogy a ki bünt tészen, nem pápa, 
hanem isten ellen vétkezik ? Hogy k urvacsorával Krisztus-
harapás nélkül lehet élni? Hogy még azért az emberséges 
hazafi nem hitetlen, ha Pontust, Kappadócziát is szakállas 
zsoltárban zsongolja. Az örök igazságnak esméretét istenek-
nek ujjai nyomták a szivedbe. Lelkemmel tanácskozom, 
halandót istennek nem esmérvén, minden apostollal pápá-
val, kik születtek, szenvedtek és meghaltak, egyenlő ember 
soron állok. Ők is okoskodtak, én is kárhoztatásodat a 
szeleknek szórom rajta nevetve. Ha hitednek ágazatja 
istennek munkája, ne féltsd, megmarad; ha emberek fa-
ragták, változik. 

(Folyt, köv.) 
Közli: Szinnyei Gerzson. 

Külföldi egyház és iskola. 
A franciaországi ref. egyház szabad szellemű hí-

veire ugy látszik erős küzdelmek várakoznak. A Nimes-
ben közelebb megejtett consistoriális választásokat mint 
tudjuk a francia cultusminiszter Eumont october elején 
kelt leiratában semmiseknek s érvényteleneknek nyilvání-
totta, és 1875. január utóbbi felére uj választásokat ren-
delt, sőt mint értesülünk, közelebb más három községben 
is igy járt el, mivel mint mondja az államtanács 1873. 
nov. 13. és 15-én tartott üléseiben a zsinat törvényessé-
gét és tekintélyét elismerte, az ezen zsinat által, a vá-
lasztásokat illető változtatásokat pedig a jelen miniszter 
elődje annak idejében közzétette, és igy az ezen zsinati 
változtatások figyelembe nem tartása mellett megejtett 
választást érvényesnek el nem ismerheti. 

Azonban a francia protestánsok kebelében a há-
romszázados üldözések kifejtették a jellemszilárdságot, a 
vallásszabadság melletti lelkesedés s áldozatkészség ér-
zetét, vagy mint a Coquerel Athanáz fia által szerkesztett 
„Renaissance" mondja : „A Hugonották fiai megőrzötták 
őseik ellentállási szellemét," és a kik egy 14-ik Lajos 
zsarnok uralma s embertelen vérengzései által nem enged-
ték magokat meggyőződéseiktől eltántorittatni, azok a 
most erőszakoskodni akaró orthodox kisebbség, és egy 
eunek szolgálatába szegődött miniszter parancsszavára 
nem fogják vallásos szabad nézeteidet feláldozni, és nem en-
gednek leikükön az elfogult orthodoxia által erőszakot tetetni. 

Mielőtt még a minister fentebb emiitett rendeletek 
közzé lett volna téve, 85 lelkész és presbyter Nismesben 
egy lelkészértekezletet tartott, melyből egy ünnepélyes 
nyilatkozatot bocsátottak világ elé, melyben kimondják, 
hogy ők lelkökből óhajtják a francia ref. egyház egysé-
gét, s mindennemű szakadás eltávoztatását; a miért is a 
keresztyéni szeretet, a közösen átélt szenvedések emlé-
kének, s a Megváltóban vetett hitnek nevében még egy 
utolsó felhívást intéznek orthodox testvéreikhez; de ha 
ennek dacára az igazhivő protestánsok teljességgel nem 
akarnának szabadszellemü testvéreikkel egy egyházban 
maradni, akkor ők ragaszkodnak jogaikhoz, és nem en-
gedik magokat javaiktól megraboltatni. Melyet ha az erő-
szak mégis, talán azon reményben, hogy őket majd vá-
lasztásaik megsemmisítése, a lelkészek kitétele által az 
orthodox dogmák igája alá hajthatnák, elkövetne, eleve 
kijelentik, hogy készebbek ellentállani, vagy bármit 
szenvedni, mintsem hogy szabad elveikhez hütelenek 
legyenek. 

Midőn pedig ama ministeri rendelet megjelent, az 
uj consistorium összeült, és egy határozott hangú nyilat-
kozatot küldött a ministerhez, melyben kereken kimond-
ják, hogy ők, a kik folyvást protestáltak az orthodoxok 
által keresztül erőszakolt zsinat ellen, kik csak az 1802— 
1852 hozott törvényeket tekintik magokra nézve érvé-
nyesekül, ezen intézkedés előtt nem hajolnak meg, és az 
egyháztanácsnokságról, melyre a nagy többség által, az 
állam által soha el nem töröltetett 1802—1852-ik tör-
vények szerint megválasztattak, le nem mondanak. 

Az ó-katholikusok külső jogviszO-
nyainak szabályozására vonatkozólag dr. Klepsch 
következő törvényjavaslatot terjesztett be november 3-án 
az osztrák birodalmi tanács képviselőházának : 

„1. Ama katholikusok, kik nem fogadták el az 
1870-ki vaticani határozatokat (ó-kathotikusok), ama jogok 
élvezetében maradnak, melyekkel a katholikusok bírtak 
az emiitett határozatok kihirdetése előtt — a mennyiben 
a jogok a jelen törvény által nem szenvednek módosítást. 
— 2. Az ókatholikusok jogositvák, hogy egyházközségeket 
alakítsanak, s azt statutumok által szabályozzák. E statú-
tumok érvényességére szükséges, hogy a kormány által 
elfogadtassanak. A kormányi beleegyezés megadottnak 
tekintendő, ha a kormány a hozzá fölterjesztett alapsza-



bályokra észrevételt nem tesz. — A beleegyezés nem 
tagadható meg, ha az alapszabályok nem ellenkeznek az 
állam-alaptörvényekkel, büntető ós rendőri törvényekkel, az 
általános polgári joggal és a jelen törvény szabványaival. 
•— 3. Az ó-katholikus egyházközségben egyházi vagy 
világi hivatalt viselni nem képes az, ki büntótben, vagy 
nyervágyból, vagy a közbiztonsággal, közrenddel, közinté-
zetek érdekébe ütköző vétség miatt bűnösnek Ítéltetett. 
— 4. Ha ily egyének alkalmaztatnának hivatalokra, a 
kormány kötelessége azokat rögtön elmozditni. — 5. Az, 
ki egyházi hivatalt visel egy ó-kath. községben, világi 
hivatalt nem tölthet be. — 6. Az ó-kath. egyházközség 
világi ügyeit az egyházi elöljáróság kezeli, mely az egy-
házközségben lakó, teljes korú, polgári jogokkal biró 
férfiakból választatik három évre. — 7. Az ó-kath. egy-
házi elöljáróság ugy az egyházközségnek, mint a kormány-
nak felelős és köteles ez utóbbinak minden lefolyt évről 
legfölebb két hó alatt kimutatást felterjeszteni az egyház 
község vagyonának kezeléséről és állapotáról. — 8. ó-
kath. egyházközségek igénytámasztásai a katholikusok 
egyházi vagyona iránt, közigazgatási uton intézendők el. 
Ily természetű döntvényeknél szabályul szolgál az, hogy 
az ó-katholikusok az által, hogy nem fogadták el az 
1870-ki vaticani határozatokat, korántsem vesztették el 
jogaikat az egyházi vagyonhoz. — 10. Az ó-kath. 
egyházközségek törzsvagyona ép oly módon biztosítandó s 
a hatóság ép ugy tartozik rá felügyelni, mint a hogy ez 
az alapítványoknál előszabva van. — 10. Az ókatholiku-
sok által kötött házasságok érvényességére megkívántatik 
az, hogy a törvény által erre hivatott polgári államhiva-
talnokok által kihirdettessenek és azok előtt köttessenek." 

A saarbrtickeni ókatholikus gyülekezet-
nek egy kabinetparancsban közelebb tudtul adatott, hogy 
a porosz kultusminister fel van hatalmazva minden ezen-
túl alakulandó ó-katholikus egyházközségeknek elismerésére. 

Általában a rajnavidéki tartományokban ugylátszik 
egyre hódit az ó. kathol. szellem. Ezt mutatja azon kö-
külmény is, hogy p. o. felső Badeüban az ó katholikusok 
nyilvános szóvitákat rendeznek az ultramontán plébánu-
sokkal, mely szóvitákon nem ritkán az egész közönség 
nagy részét meghódítják ó-kath. nézeteiknek. 

Az olasz népoktatásügy fejlődése 
cím alat a „Revue des deux Mondes" legujabb kötete egy 
érdekes tanulmányt hoz, melyben alapos tanulmány foly-
tán fejtegeti azon intézkedéseket, illetőleg küzdelmeket, 
melyek Olaszországban a nópoktatásügy körül főként 1859. 
óta létrejöttek. Többek közt előadja azon vitákat, melye, 
ket a f. óv január havában Sciajola minister által a nép-
oktatás teljes reorganisatiojára vonatkozólag az olasz par 
liament elé benyújtott törvényjavaslat támasztott, mely 
javaslat be akarta hozni a kényszeriskoláztatást, továbbá 

a vallás tanítását az erkölcsi és politikai oktatás egy bizonyos 

nemével célozta felcserélni, s mely a községeket anépiskolai 
ügyekben jelentékenyobb hatáskörrel vélte felruházandóknak* 

A javaslat mindegyik pontja, igy az utóbbi is az 
ultramontán érzelműek részéről erősen megtámadtatott. 
„Nem kell mondák ezek, a községek buzgalmára és belá-
tására számítani, hisz azoknak maguknak is vezetésre van 
szükségük. Igaz, hogy Poroszországban minden község te-
vékenyen foglalkozik a népoktatás felügyeletével, de ez 
onnan van, mert az egyház szolgái kellő támogatásban 
részesitik , miért is nem a községeknek , hanem 
inkább az egyház szolgáinak adandó nagyobb befolyás." 
Erre azután Sciajola miniszter válaszolá, hogy e tekin-
tetben nagy különbség van Olasz- és Poroszország között. 

Mig a porosz papság mindig előmozdítója volt a 
népoktatás fejlődésének, a kath. papság Olaszországban 
ellenkezőleg cselekszik. A kormány nem számithat támo-
gatására, miután nála rendszeres ellenzésre találnak a 
tudatlanság elnyomására irányuló törekvések. A világi 
elem tehát nélkülözni kénytelen a segélyt, melyet egyéb-
iránt nem is kér, jól tudván, hogy a papság, mely ma a 
tanítás korlátlan szabadságát követeli, ezáltal csak ki 
akarja annak vezetését ragadni azon laicus társadalom 
kezeiből, a mely szerencsére el van határozva annak meg-
tartására. A minister e felfogása hangos viszhangra ta-
lált ugy a kamarában, mint az egész országban. Correnti, 
a törvényjavaslat előadója, egyenest kijelenté, hogy „barátja 
ugyan a szabadságnak, de nem enged a papság tagjai-
nak oly szabadságot, melylyel megronthatják a gyermekek 
szellemét ós testét, s elhinthetik lelkükben a babonának, 
az államintézmények gyűlöletének s a legnemesb eszmék 
megvetésének csiráit." A kamara zajos tetszés-nyilvánítá-
sokkal fogadta e szavakat. 

Ugyancsak Correnti kimutatta egyik mult évi par-
liamenti jelentésében, hogy a papság még 9000 olaszor-
szági iskolát tart hatalmában, s hogy ezeknek 360,000 
uövendéke a világi iskolákóinál sokkal alantabb fokú ok-
tatásban részesül. — Ezen iskolákon kivül, s nem is szá-
mítva a római tartománybelieket, 570 tijnövelde van 
egyházi egyesületek kezeiben 17,158 bennlakó, s 11 ezer 
937 külső növendékkel. Mindezekben a fegyelem laza, a 
tanítás igen középszerű, s a mi legsajnálatosb, a gyer-
mekek Olaszország uj politikai intézményei iránti mély 
megvetésben neveltetnek fel. 

A közoktatásügyi minisztérium 1873—74 évi „An-
nuario"-ja szerint az olaszországi nyilvános és magán-
népiskolák növendékeinek száma 1.659.107-re megy Mint-
egy 2 milliónyi 6 — 10 év közti gyermek nem jár még 
iskolába s nem tud írni, olvasni, Minden iskolára 70 
gyermeket számítva, a jelenleg létező 43,380 iskolán kivül 
még 13762 uj iskolára lenne szükség, hogy az iskola-
kényszer elve szigorúan megvalósíttathassák. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A kézsmárki evangel. egyháznak, temploma 

építésére király ő felsége saját pénztárából 1000 frtot adott. 
* A „Békésmegyei Közlöny " bői szomorúan olvastuk 

a napokban, hogy a népes békós-c s a b a i egyház presby-



teriuina nem gondoskodik kellőleg a magyar iskoláról; több 
egy hónapja már, mióta a két magyar tanitói állomás 
üresen áll, s bár az egyházi elöljáróságnak ezen idő alatt 
volt eléggé alkalma meggyőződni a felől, hogy az azon 
állomások díjazására kitűzött 500 frtnyi összegéri; alkal-
mas tanítókat aligha nyerend, mégis konokul vonakodik 
ezen fizetést a mai kor igényeihez képest emelni, és ez 
által lecsillapítani azon izgatottságot, mely e miatt egy 
idö óta a csabai polgárok között uralkodik. 

* Szinte resteljük közvetlenül az előbbi pont 
után azon tudósítást közleni, hogy China szomszédságában je-
lesen Japánban a gyermekkertek a közelebbi időben 
nagy mérvben szaporodnak ; s egy bécsi lap hire szeri nt 
a bécsi japáni követ legközelebb nagy mennyiségben vá-
sárolt be Frőbel-íele játszó-szereket, melyek ott a népis-
kolákban is használtatnak. 

* Azon heves küzdelmek folytán, melyek az 
utóbbi három hónap alatt az „Erdélyi prot. közlöny" 
hasábjain azon théma felett folynak, hogy a n -enyedi 
ref. theologiai facultás meghagyassék-e továbbra is Enye-
den, vagy Kolozsvárra tétessék át, egy kis füzet jelent 
meg közelebb a Franklin-társulat nyomdájában, mely a 
n. enyedi ref. egyházmegyének az erdélyi ref. egyház-
kerület igazgatótanácsához benyújtott véleményét közli 
ezen cím alatt: „Áttegyük-e theolog. semináriumunkat 
Kolozsvárra?", s mely hivatkozva a Bethlenféle alapító-
levélre, az alapítványok szentségét biztosító törvényekre, 
majd a czélszerüségre, kimutatni törekszik, hogy a pap-
növelde továbbra is N. Enyeden hagyandó. 

* Majdnem elszörnyüködtünk a napokban, 
hogy mi lesz már a világból. Ha a zöld fával is ez törté-
nik, gondolók magunkban, quid tunc cum aridis ? Kezünkbe 
vettük ugyanis a „Religiót" s egyik cikkét, a nélkül, 
hogy cimét megnéztük volna, kezdjük olvasni a közepén, 
és olvasunk ilyesféle eretnek beszédeket: „Lehetetlen szá-
nandó mosolylyal nem tekintenük a nemzedékre, mely az 
ember [istenitését ily mérvben üzi. Hogy e kitüntetés ily 
ember-istenitéssó fajuljon, hogy csaknem fensőbb lényt 
megillető cultussal hódoljon nekik a világ, ez több mint 
a mit ember megvárhat, több mint a mit az ember em-
bertársának jogosan adhat, ezért elitélendő. Az emberiség 
mély, igen mély sülyedéséről tanúskodik ily esemény, 
mely csak is akkor mehet végbe, midőn az emberek el-
vonva istentől a köteles hódolatot, melylyel iránta mint 
teremtményei tartoznak, keresve keresnek tárgyat, mely-
nek az ember természetébe beoltott e hódolatot kifejezzék. 
És korunk, fájdalom, nagyrészt e ponton van. A liberá-
lismus kizárta istent a társadalomból, hogy az ember 
foglalja el helyét és ennek nyujtsa be a legfőbb lény 
iránt tartozó hódolatát." 

Mit gondolhattunk volna egyebet — ezeket olvasva, 
— mint hogy az eddig oly igen alázatos hangú „Reli-
gio" talán megirigyelve Hatala, s a szabadelvű katholi-
kusok dicsőségét, elkezd ő is a csalódhatlanság, a pápa 
istenitése ellen harcolni. Pedig dehogy ! a mint tovább 
olvassuk kisül, hogy azon ünnepélyes fogadtatás s tisztelet-

nyilvánítás ellen dohog, melyet a főváros az északi sark-
utazók irányában tanúsított. Nagyon helyesen! Mit is 
bókolnak nekik ! Ha még is püspök vagy érsek-féle em-
berek lettek volna, — de egy zsidónak ? ki hallott ilyest! 

• Ugyancsak a „Religio" legközelebbi számának 
egyik cikkére, melyben Szász Károlynak a prot. egylet 
közelebbi közgyűlésén tartott felolvasása felett töprenkedve, 
arra a szomorú eredményre jut, hogy a protestánsok mily 
nagy kárára vannak s lesznek az országnak, mert — úgy-
mond — ezentúl a lelkészek vagy azt hirdetik — félre-
dobva hitvallásaikat — a mi felől megvannak győződve, 
s ez esetben a liberálisokkal s internationalistákkal egyet-
értőleg a vallásosság megsemmisítésére törnek; vagy 
pedig meggyőződésük ellenére, prédikálják a confessiót, 
s igy magok is jellemtelenséget tanúsítva, egyebeknek is 
a jellemtelenségre példát adva, felforgatják alapjában az 
erkölcsiséget, — hát ezen cikkére — mondom — ide 
igtatunk pár statistikai adatot. A legközel bb megjelent 
„Bulletin Frangais" szerint ugyanis Párisnak a legutóbbi 
népszámlálás alapján 1.851,792 lakosa van. Született 
Párisban 1873-ban 55,905 gyermek, kik közül a törvé-
nyes születésűek a törvénytelenekhez azon valóban ijesztő 
arányban állottak, mint 100 a 369-hez. Érti ezt uram? 
Azon Párisban, mely nagy részében kathol. város, melynek 
kitűnőbb hírlapírói a közelebbi időkben oly tüutetőleg 
zarándokolnak a pápa papucsa csókolására, népe pedig 
ezrenként búcsút jár a lourdesi és nem tudom miféle csoda-
tevő szentekhez, azon Párisban minden két törvényes 
szülöttre, több mint hét törvénytelen gyermek esik. Ha-
sonlítsa ezzel össze a protestáns egyletek szellemétől 
áthatott Zürichet, Rajnavidéket, vagy pedig Szászországot, 
Hollandiát stb. 

Szintén mostanában jelent meg egy másik statisztika 
is, az angol igazságügyi minisztérium statisztikája. 
— Halljuk mit mond ? „Mig a nem angolok az összes 
lakosságnak csak részét képezik, az összes bünhöncök 
7* részét teszik ki, és ezek között első helyen állnak az 
irek, (a katholikus egyház ezen sokszor magasztalt virá-
gai, az insula sanctornm lakosai.) — A skótok csak 
22/io százalékkal, az irek pedig 14.2 százalékkal van-
nak képviselve, az irnők pedig Anglia és Wales ösz-
szes börtönei női lakóinak 1/5 részét teszik ki. Az utolsó 
népszámlálás szerint az említett két ország 22 millió la-
kosa között volt 66,540 irlandi s e viszony szerint csak 
3- 4000 bünhöncnek kellett volna közülök kikerülni, ho-
lott pedig 22,100 került ki összesen. Ha magát Irlandot 
is bele vonjuk a számításba, akkor a három ország (Ang-
lia, Wales és Irland) 176,000 bűntényt elkövetők szá-
mából esik 50,000, vagyis 28.4 százalók az irlandiakra." 

Ezen adatokkal szemben emlékezzék ön Svájc egyik 
református kántona kormányzójának ez óv elején tett je-
lentésére, melyben azzal dicsekedett, hogy a börtönökre 
semmi szükség sem volt az év folytán, nem került beléjük 
lakó. Ilyen különbségeket tüntet fel a statisztika az igaz-
hivő pap, ós az igazságot szabad vizsgálódás utján kutató 
reformer lelkész hivei között! 



* A képviselőház pénzügyi bizottsága f. hí 6-án 
tartotta első ülését, tárgyalás alá vévén a vallás- és 
közoktatási minisztérium 1875-ik évre elő-
irányzott költségvetését. E szerint a népnevelési tanfel-
ügyelőségek előirányzata 1875-re 217,012 frt, 1874-re 
234,728 frt, ebből tőröltetet útiköltségek és napidijak 
fejében 81 megyei iskolatanácsnak előirányzott 30,000 
forintból 15,000 frt. Egyszersmind a tanfelügyelői intéz-
ményre vonatkozólag kifejezés adatott azon kívánságnak, 
hogy a tanfelügyelők a municipalis szerkezet keretébe 
illesztessenek be. Vizsgálati bizottságok 1875-re 9700 frt. 
1874-re 9300 frt. irányoztatott elő ; töröltetett 400 fo-
rintnyi többlet. Budapesti kir. egyetemre 1875-re 468,515 
frt, 1874-re 467,611 frt; töröltetett 19,782 frt. 

* A román egyház metropolita választása e na-
pokban megtörtént, megválasztatván Popea; hogy azon-
ban ő felsége által meg fog- e erősíttetni, még kérdés, 
miután állítólag több rendellenesség követtetett el. — 
Ezzel a metropolita-választó kongressus 
befejezte egyelőre teendőjét és tegnapelőtt nyittatott meg, 
a le, öregebb püspök, Popasu elnöklete alatt, a rendes 
coLgressus, mely azonban nem 120, hanem 90 képviselő-
ből áll. Mindjárt az első ülés egy fontos határozatot 
hozott, A nagyváradi képviselők t. i. benyújtottak egy 
kérvényt, melyben egy uj görögkeleti román püspöki 
megye felállítását kérik. E püspökség székhelye Nagyvárad 
volna. A kérvény kiadatott egy hármas bizottságnak azon 
utasítással, hogy terjeszszen a cengressus elé e tárgyban 
teljes tervet. Ez ügy nem uj dolog és nem először fordul 
meg a román egyházi congressuson. 

Nagyváradon volt körülbelül 1815-ig mindig egy 
görög-keleti püspök ; de akkor megszüntettetett a püs-
pöki megye, megmaradt egy egészen független önálló con» 
sistorium, melynek élén mindig egy vicarius áll, azelőtt 
Román Miron, most Metianu a nagyváradi vicarius. E 
consistoriumhoz tartozó egyházi községek azonban 
be vannak keblezve az aradi püspöki megyébe. Még Sa-
guna idejében megvolt a törekvés Nagyváradon arra, 
hogy uj püspökség állíttassák föl, és a 700,000 lelket 
számláló nagyszebeni és 600,00 lelket magában foglaló 
aradi egyházmegyéből uj püspöki megye kerekíttessék ki; 
— de hiányzott a püspöki dotatióra a pénz. 

Saguna hagyományozott aztán e célra 25,000 fo-
intot; továbbá az évi országos költségvetésben föl van 

véve 6000 forint évi segély a román egyház segélyezésére, 
s ezenkívül van még e célra néhány alap Nagy-Szebenben 
és Aradon. Mindebből együttvéve tán kikerülne az az 
évenkénti 10,000 forint, melylyel egy román püspökséget 
dotálni lehetne. Most ugy látszik, meg akarják valósítani 
e régi tervet és a nagyváradi consistorium alá tartozó 
egyházi községekhez még tán 100,000 hívet Erdélyből, 
és néhány ezret az aradi egyházmegyéből csatolni, és igy 
egy uj nagyváradi görög-keleti román püspöki megyét 
kikerekíteni. Hogy a kormány és a korona helybenhagyá-
sától függ ennek keresztül vitele, ez magától érthető 
dolog. 

* A dunamelléki ev. reform, egyh.-kerület, nagy 
halottjának, a f. évi augusztus 24-én elhunyt Polgár 
Mihály urnák, az egyházkerület volt főjegyzőjének, 
ügyvédének, irattárnokának s részben pénztárnokának, a 
magyarhoni ev. reform, egyházkerületek ügyvivőjének 
tiszteletére gyász-emlékünnepet tart november hó 12-dikén, 
d. e. 10 órakor, a pesti ev. reform, egyház templomában, 
melyre az egyházkerületi közgyűlés tagjait, a boldogultnak 
rokonait, barátait, tisztelőit, az egyházkerület nevében, 
tisztelettel meghívja. Budapesten, nov. 1-én, 1874. Török 
Pál, a dunamelléki ev. reform, egyházkerület püspöke. 

IRODALOM. 
• Iíosehny Erich, lipcsei kiadónál ujabban a kö-

vetkező munkák jelentek mpg : 
John Milton's Politische Haupt-

schriften. Uebersetzt und mit Anmerkungen verse-
hen von Dr. Wilhem Bernhardi. Erster Band. Ára 3 
mark 50 pfennig. A nagy angol iró prózai munkáinak 
jelen német kiadását melegen üdvözöljük, mert ez által 
alkalom nyujtatik nekünk, magyar közönségnek, megis-
merkedni Milton örökké tanúságos és még ma sem ela-
vult eszméivel ép azon kérdésekben, amelyek jelenleg 
Európaszerte előtérben vannak, értjük az egyházpolitikai 
kérdéseket. Ami e német kiadást különösen becsessé teszi 
az, bogy Miltont eredetiben olvasni felette nehéz, sőt 
bátran mondhatjuk, csaknem lehetetlen. Mert még ha va-
laki megértené is azt az óangol nyelvet, amelyen Milton 
irt, s még ha képes leune is az ő nehézkes, sokszor túl-
ságos tömöttségük miatt homályos kifejezésein magyará-
zat nélkül eligazodni : alig szerezhetné meg e munká-
kat, melyek oly munkák, • hogy csakis egy-két európai 
nagyobb könytárban találhatók fel. Az előttünk fekvő kö-
tet Miltonnak következő értekezéseit foglalja magában: 
Az angol köztársaság parlamentjéhez és tartományaihoz. 
Értekezés a világi hatalomról az egyházi ügyekben, mely-
ben kimutatja szerző, hogy semmiféle földi hatalomnak 
nincsen kényszerjoga egyházi ügyekben. A nevelésről. A 
sajtó szabadsága. A házassági elválásokról. Az angol 
nép védelme. — A második kötetben néhány politikai 
dolgozat s a harmadikban Milton élet- és jellemrajza 
lesz közölve. 

Des Marcus Tullius Cicero fünf. Bücher 
tiber das höchtse Gut und Uebel. Uebersetzt, erláutert 
und mit einer Lebens-Beschreibung des Cicero versehen 
von J. H. v. Kirchmann. Ára 3 mark. 

Neue Abhandlungen über den menschlichen 
Verstand von G. v. Leibnitz. Ins Deutsche übersetzt, 
mit Einleitung, Lebensbeschreibung des Verfassers und 
erlauternden Anmerkungen versehen von C. Schaarschmidt, 
Professor in Bonn. Ára 5 mark. E munka, valamint 
Cicerónak fennemlitett mnnkája a „Philosophische Bib-
l'othek oder Sammlung der Hauptwerke der Philoso-
phie altér und neuer Zeit" cimü irodalmi vállalatnak 
egy-egy kötetét képezik. A nevezett vállalat, melynek cége 
alatt a világ legnagyobb gondolkozói által irt müvek je-
lentek és jelennek meg, a tudományos körökben sokkal 



jobb hírnévnek örvend, sem hogy a»nak egyes köteteit 
ajánlanunk szükséges lenne. 

+ Laufíer Vilmos kiadásában megjelentek: Ve-
zérfonal a méhészetről, avagy rövid értekezés, 
hogy kelljen a méhek körül okszerűen bánni, ön- és má-
sok tapasztalata után irta Sebes Károly. 24 ábrával. Ára 
50 kr. - Die deutsche Orthografie. Ausge-
arbeitet von Josef Mittelmann. Magyar-német szöveggel. 
Ára 60 kr. 

* Utasítás a métermértékek rendszere tanulására 
és tanítására, egy színezett táblával, népiskolai tanitók 
számára, irta és hozzá a táblát készítette Göncy Pál. 
— Kiadja a vallás és közoktatásügyi m. k. ministerium, 
ára a színezett táblával együtt 60 kr. Budapesten, nyo-
matott a m. kir. egyetemi könyv nyomdában 1874. Szerző 
neve elég biztosíték ugyan a munka becse mellett; de 
mégis nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy az ismert 
tapintatosíágú paedagog keze meglátszik az egész munkán ke-
resztül. Azon célt, mely szerző előtt lebegett, hogy t. i. a kö-
zönséges műveltségű embert is, ki p. o. a tizedes törtekhez 
mit sem ért, e könyv segítségével megismertesse alaposan az uj 
méter-mérték rendszerrel, és annak teljesen kielégítő tájéko-
zást nyújtson, el is érte ; oly ügyesen vezeti előre a legvilá-
gosabb nyelven, nyomról-nyómra a nevezett mérték isme-
retébe, hogy majd nem lehetetlennek látszik ezen köny-
vecske áttanulmányozása után teljesen meg nem érteni 
az uj mértékrendszert. Minden olvasónknak, s különösen a 
néptanítóknak a legjobb lélekkel ajánlhatjuk. 

* A „Tánc" 4 ik száma megjelent. Tartalma: 
Csákovai francia négyes Wiener Mihálytól. 

* A Franklin-társulat kiadásában közelebb meg-
jelent könyvekről jövő számunkban, 

ADAKOZÁSOK. 
Adakozás a pesti prot. árvaházra. 

Markó Lajos egyházgondnok ur a kassai 
magyar-német evang. egyház részéről 6 frtot. 

Solyom Lajos aranyosi ref. leik. ur 75 krt. 

Nagytiszteletü ur! Ide mellékelve küldök a pesti 
prot. árvaházra 28. o. é. forintot készpénzben ós egy 
5 o. é. forintos aláírást, mint a mely összeg az illető 
uri egyén által aláíratott ugyan, de mindeddig ki nem 
fizettetett. Szolgáljon e megjegyzés ugy a t. adakozók 
megnyugtatására, mint saját igazolásomra. 

Ez összeghez adakoztak következő prot. és nem 
protestáns nemes lelkű férfiak és nők, kiknek áldozat-
készségéért nem mulasztom el őszinte köszönetemet a 
nyilvánosság előtt is kifejezni: Szabó Dávidné 30 kr. 
Tasi Erzsébet 10 kr. Makó Ferenc 10 kr. Balázs János 
baka 20 kr. Kulcsár János 10 kr. Vince Mózes 10 kr. 
Tasi András 10 kr. Bátai János 10 kr. Dózsa Sándor 
10 kr. Kis Pál 10 kr. Balázs Pál 1 frt. Husz István 1 
frt. Toldi István 1 frt. Böröcz István 1 frt. Kovács Ist-
ván 20 kr. Kovács Sámuel 10 kr. Babos Harci István 
30 kr. Böröcz András 60 kr. Szekeres József 40 kr. 
Bauer János 2 frt. Mindszenty Aurél 2 frt. Marossy De-
zső 50 kr. Kunczly Arnold 50 kr. Börzsön Kálmán 1 
frt. Laubperger 50 kr. Hrabovszky Lajos 1 frt. Szedlák 
50 kr. Horvát Lajos k. útmester 5 frt. Auber Ede 2 frt. 
Balogh Károly 1 frt. Kolozsvári Ferenc 1 frt. Fornet 
50 kr. Kismándor Sámuelnó 10 kr. Husz István sallai 
20 kr. Balázs Péter 10 kr. Varga Pál 40 kr. Katona 
Mózes 20 kr. öreg Szabó Sándor 10 kr. Molnár Pál 10 
kr. Szabó József öreg 10 kr. ör. Ladányi István 15 kr. 
Bocz Ferenc 20 kr. Ujj István 30 kr. Tasi Áron 20 kr. 
Salamon József 20 kr. Borbély András 20 kr. Özv. Nagy 
Józsefnő 50 kr. Husz Sándor 20 kr. Jónás Mihály 20 :r. 
Pyrker Gyula 1 frt. Dr. Medgyessy 1 frt. Míhajlovits 
Dobrén g. k. lelkész 50 kr. Paul Kálmán 1 frt. Sépacz 
testvérek 30 kr. Vince Péter 15 kr. Péceli György 
20 kr. Székely József 1 frt. Összesen 33 frt. o. é. Kész-
pénz: 8̂ frt. ígéret: 5 frt. Székely József, mohácsi ref. 
lelkész. 

Szerkeztöi mondanivalók. 
Bognár Endre urnák. Köszönettel veendjük. 

A kunhegyesi re orm. egyházban üresedésbe jöt t 
kántor-orgonistai államásra, melynek évi fizetése ; 
1-ször 1 0 3 azaz egyszázhárom forint o. é. 2-szor 
8 5 azaz nyolcvanöt véka buza. 3-szor 8 5 azaz 
nyolcvanöt véka árpa az egyház magtárából. 4-szer 
12 azaz tizenkét köblös föld 1 6 0 0 • ölével. 5-ször 
2 azaz két öl kemény tűzifa. 6 szor Í 5 azaz tizen-
öt font fagygyu. 7-szer temetési d í j : énekszóval 
temetett halottól 50 krajczár o. é., prédikációval 
lem-tet t halottó egy forint o. ó. A halottak 
száma átlagosan évenként 2 5 0 — 3 0 0 közt váltakozik. 

A kántor- orgonista kötelessége : a templomban 
a gyülekezet éneklését vezetni, a halottak temetésé-

nél szolgálni, végre a nép iskola 5-ik és 6 ik 
osztályaiban szerdán é • szombaton délután hangjegy 
szerinti éneklést t&úitaui. 

Pályázók képességöket, erkölcsi és hivatalos elő-
életűket tanúsító bizonyítványaikat folyó évi dec. 
1-sö napjára a kunhegyesi reformált egyház lelkész-
elnökéhez postai uton beküldeni szíveskedjenek. A 
személyes megjelenésre s pályázásra december 9-ke 
tűzetik ki. A megválasztandó hivatalát 1875 . april 
3 0 án elfoglalni köteles. Pályázók részére útiköltség 
nem biztosíttatik. 1 — 3 

A reform, egyház elnöksége, 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ijf. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő í i z e t é s i c l i j : Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t , a 1 : 

Mária utca 10-dik sz,, elsfl emelet. 

Hely ben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásná 
— Bélyegdil 

Mi sietteti városon a protestáns pap 
iránti tisztelet hanyatlását? 
A mult évben útnak eresztettem egy cikket 

ily cim í-lat': mi sietteti f a l u n a prot. pap sze-
retetónt k s tekintélyének hanyatlását. E tárgy fe-
szegetése ez évben a legérdekesebb cikkeit 
hozta a prot. egyházi lapnak. Két tábor állt a 
csatatéren. Egyinnek zászlóján e felirás volt olvas-
ható : van tekintély, vau tisztelet; a másikén ez 
egy szó: nkcs. Melyik harcolt az igazság fegyve-
rével? Egyik sem és mindaketíő. Ha átaláno^ságban 
szóltuuk : egyik sem ; ha részletekben : mindkettő. 
Van tisztelet, tekintély egy intelligens publicum mai 
szemben •— ha nincs lukmaszedés, — ha a tekiu-
tély megnyerésének kellékeit birja a lelkész ; nincs 
tekintély egy bármilyen tömeggel szemben minden 
kellék birása mellett is ott, hol lukmaszedés a fiza-
tési forma. Még eddig minden lelkész, ki lukmát 
szed s kivel e tárgyról beszélgettem, ujabban ós 
erősebben erről az igazságról győzött meg. Megem-
lítem azt is, hogy ismerek derék lelkészeket, kiket 
az egész környék intelligentiája respectál, csak sa-
ját hallgatóik nem, ott csüngvén közöttük az Eris 
almája, a lukmaszedés. 

Azonban nem akarok most remiuiscentiákba 
bocsátkozni, hanem áttérek a cikk címére s el 
mondom: mi sietteti v á r o s o n a prot. ptp tekin-
télyének hanyatlását mind saját hitfeleink, mind a 
más vallásúak előtt. S hogy minél rövidebben s 
kézzel foghatóbban bizonyíthassak, elmondok egy 
esetet, melynek magam is szem- ós fültanuja voltam. 

* on a napokban honvédzászlószente-
lés volt. Az egész környék intelligentiája megjelent. 
A szabadban rögtönzött kápolna előtt három szónok 
fangál t ; egy katholikus, egy református, egy zsidó. 
Először kilépett a katholikus s kedves szónoklattal 

kitűnő beszédet mondott. Ki ez? kórdóm egy mel-
lettem levőtől. Hát nem ismeri ön? a p . . . i káp-
talan egyik leghíresebb szónoka P . „ . . . jelenben 
a püspököt helyettesíti. Bravó. Illő is, hogy ily ün-
nepélyre méltó szónokot küldjön a püspök. Utána 
kilépett a református. Feszült figyelem. A közönség 
túlnyomó része katholikus, s természetünk, hogy egy 
idegentől többet várunk, mint ismerősünktől. Ki lé-
pett hát a református szónok oly fakó 
reverendában s oly nyakravalónak való palástban, 
mely rokonszenvet egyátalában nem költhetett. Gon-
doltam, majd helyreüti beszéde Csalódtam. 
Ócska v)lt itt ruha, beszéd. A szónoklat a két 
C-re való fel s alá ugrálásból állott, hol oly erővel 
mint a kit amputálnak, hol oly halkan, mintha az 
amputatió alatt elájult volna; inkább szánalom, 
mint érdek a hallgatása. Maga a munka nem volt 
egyéb mint hajánál fogva előrántott citatiók össze-
fércelése; nem szüret, csak böngészet, kapásszőllő 
böngészete; ez még csak tűrhető lett volna, hanem 
fellángolt a pártvér s kevés hiján el nem sorolta 
névszeráut azon országnagyjait, kik hivataloskodásuk 
alatt emeletes házat építtettek. Szánalom, mosoly, 
majd boszankodás kisérték a beszédet. Végre kilé-
pett s zsidó szónok; igaz,, hogy szónoklata bírála-
ton alul áll, de legalább csinos, beszédecskét 'mon-
dott s nem politizált. 9 

Ez eset eléggé illustrálja azt a kálvinista in-
dolentiát, mely közömbösnek mutatja magát minden 
külsőség iránt. J 

Mig az a tábor, mely különben is erős, hatal-
mas, imposans, el nem mulaszt minden alkal 
felhasználni az emberek rokonszenve, tisztelete 
ébresztésére s ily ceremóniákhoz elküldi, legképzet-
tebb bajnokait, addig mi anyagi s szellemi szegény-
ségünket bizonyító lovagokat küldünk a küzdtórre; 
aminek eredménye aztán az, hogy inkább pudorral 
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íiiiut glóriával hagyják oda a küzdhnlyet. Nem is 
képzeljük, hogy egy ily ünnepélyen jól sikerült be-
széd mennyire emeli részünkre a rokonszenvet, tisz-
teletet ; ellenben pedig mikónt követeibetjük, hogy 
az a mivelt publieum, mely részünkről még ily ün-
nepélynél is rosz szónoklattal elmondott silány mun-
ká t hall, vágyódással, örömmel jöjjön prédikációink 
hal lgatására a templomba. Bizonyára nagyobb kö-
rültekintésre van szükség. Minden superintendenti-
ának van néhány elismeit jó szónoka; ezek küldes-
senek ily alkalmakra a superintendentia költségén. 
Hisz egy ily ünnepély napja hetekke! előbb szokott 
t ud tu l ada tn i ; tehát az a lelkész, kinek az ünne-
pély helye lelké>zi adminisztiatiója alá esik, legyen 
köteles püspökét azonnal tudósítani s az intézkedésre 
felhívni. A személyes ambitiót pedig félre kell tenni. 

Ezen eljárás, habár némi anyagi áldozatot igé-
nyel is, de bőven kárpótolja az ebből kifolyó szel-
l e m i haszon. Akkor aztán, ha a publieum a szónok-
la t ós munka hatásától elragadtatva kérdezi tő lünk: 
ki ez ? . . . mi is büszkeséggel s készséggel mond-
hassuk : református pap, részünkről való. 

HETESY VICTOR, 
drávafoki lelkész. 

Viszonvála8z Baky István ur észrevételeire. 
Ezen lapok 40-dik számában Baky István ur 

visszaemlékezik és észrevételeket tesz a mult télen és 
tavaszon megjelent cikkekre, melyek között a f. é. 19—20. 
számokban megjelent „Baranyai echó"-ra is reftekfál, a 
miből az a tanúság, hogy az az echó olyan echó, mely félesz-
tendő múlva is viszbangzik. 

Viszonzásul cikkemnek megtiszteléséért én is VÍ6Z-
sza tisztelem Baky ur „észrevételeit" saját megjegyzé-
seimmel. 

1. A Baranyából érkezett tudósítások épen nem 
divat cikkek, hanem a dolgok valódi állását akar-
ják feltárni, még pedig azért, hogy ismerjék̂ azok, akiknek 
hatalmában áll a dolgokon segíteni, a bajokat orvosolni. 
Én az echóban tényeket hoztam fel, melyeknek valódisá-
gáért kezeskedem, s ha szükséges, bizonyítani is tudom, 
divat embere nem vagyok, csupa divatból a tollamat se 
mártanám a kalamárisba, hanem igenis a mindennapi ta-
pasztalás késztet, hogy néha tollat fogjak még pedig 
azon szándékkal, hogy ügyünknek ha lehet használjak. 

^Egyébiránt ha ama cikkek csupán divatból ké-
szülnének is, az a divat azt mutatná, hogy a dologbm 
van valami. Például 1848 ban divat volt felcsapni kato 
nának, minden jóravaló ember ment, s pedig igen sok 
csak azért is, mert szégyenlett elmaradni az általános 
divattól, a dologban az volt, hogy veszélyben volt a haza. 

1861-ben mindenki magyar ruhát öltött divatból, de a 
divat alatt az az eszme élt, hogy a 10 éves germanisatió 
nem ölte ki a nemzeti szellemet. Azóta is sokféle divat 
volt már, mindegyik alatt valami eszme élt, vagy lappan 
gott, s ha most az a divat, hogy a meglevő állapotok, 
erkölcsök pravitását setét színben fejtegetik, jele, hogy ott 
rothadás van, a közfigyelmet oda kell irányo/ni, ép ugy, 
mint tüzkiütés alkalmával mindenki tüzet kiált azért, 
hogy ki ki siessen oltani. 

Azonban nem csak Baranyában, hanem más vidéke-
ken is divatoznak az egybá/.i életben sok olyan bajok, 
melyeket a hirtelen átalakulás hozott létre, mit mutat az 
a körülmény is, hogy az ország különféle vidékeiről ér-
keztek tudósítások a baranyai levelek napvilágra jötte 
után, s pedig csaknem egy értelemben, mikből én az ón 
„mistikus" logicámmal azt következtetem, hogy nem kell 
azokat letagadni, hanem segíteni kell a bajon, amig lehet. 

2. Baky urnák s vele többeknek, atekintélyről 
való fogalmuk téves és csupán i d e á l i s 
t i c u s. A kik a tekintélyt olyannak tartják, hogy az 
minden hivatalos jogkör nélkül, „a kötelességek pontos 
teljesítéséből, szeretetből, türelemből, humánus tettekből 
önként foly", azoknak igazuk lehet mind addig, mig fent 
az ideák ós theoriák egén járnak; hanem mihelyest le-
száilanak a mindennapi élet porába ós sarába, azonnal be-
látják, hogy a tekintély dolga itt egészen másként áll 
Lehetek én például nagy hadvezér, de ha csak közkato-
nának vagyok besorozva, senki sem ád hadvezéri tekinté-
lyemre semmit, mig anuak, a kire a vezérkedés van bízva, 
habár igen közepes szakismerettel bir is, ezrek engedel-
meskednek. Vagy lehetek nagy törvényhozó taleutum, de 
ha senki se kuli az országgyűlésre, semmi törvényhozói 
tekintélyem nincs ; tudnék jól igazgatni egy községet vagy 
egyházat, de ha rám nem bizták, semmi tekintélyem 
abban a körben. Hány minister van, kinek egy szemhu-
nyoritására milliókat szavaz meg a parliainent többsége, 
s ha lelép hivataláról, még szép kérésére se adnak egy 
batkát se. Lehet valakinek igen nagy és szép tudománya, 
de ha csak kövi rektorságig viheti vele, nem fognak sokat 
adni se magára, se tudományára. A tekintélyt igenis a 
jogkör, az állás kölcsönzi, s az ember 
talentumait csak az ahoz mért állásban 
vagy jogkörben érvényesítheti. A mi Baky 
urnák a történetre való hivatkozását illeti, az is téves. 
Tudunk mind a régebbi, mind az ujabb korban tompa 
elméjű fejedelmeket, de mig a trónon, tiltok, megvolt a 
fejedelmi tekintély. S a régebbi főispánokról tudjuk, hogy 
mindegyiknek volt egy-egy nagytehetségű titkára, aki 
tanácsolta, vezette, sőt még megnyitó beszédeit is irta, 
sőt súgta is, mégis a vármegyében a legfőbb tekintély és 
tisztelet nem a tudós secretariust, hanem a főispánt illette. 
A csanádi harangozó lehet okos, szelid, józau, lelkiisme-
retes, pontos stb., de ugyhiszem, hogy az eklézsiában 
mégis csak több tekintélye van a csanádi papnak ? ! s 
viszont a csanádi pap lehet a legtudósabb, legszelídebb 
s legbecsületesebb ember és hivatalnok a földkerekségén, 



hanem tekintély dolgában mégis magasabban áll a csariádi 
püspök. 

Minél tágasabb s szélesebb valamely hivatalnak ha-
tásköre, annál nagyobb annak tekintélye is, s amint a 
munkakör és a vele járó jogok összébb szoríttatnak, vagy 
többek között osztatnak el, a tekintély is kisebbedik. 

A lelkész arra van hivatva s azért van hivatalába 
állítva, hogy mig egyrészről atyja, vezére, vigasztalója, 
tanácsadója hallgatóinak, másrészről őre az erkölcsöknek, 
végrehajtóji az egyház törvényeinek, felügyelője, sáfára s 
gyarapítója legyen az egyház javainak, szóval legyen a 
gyülekezetnek lelke. Ezért kötelessége az igehirdetés, 
tanítás, hogy feddőzzék, dorgálódzék bátran, személy-
válogatás nélkül, s gyakorolja a fenyítéket bölcse-
séggel és szelídséggel. Ugy de az egyházi fenyíték meg-
szűnt, az erkölcs bomolhat, senki se törődik vele; házas-
ságtörés, istenkáromlás, ünreprontás többé bűnnek sem 
tartatik; a lelkész önálló tevékeuységi köre csupán a 
prédikálás és az anyakönyvek vezetése, a többi a helybeli 
presbyterium joga, melynek a lelkész épen Vi3-ad része» 
már most bármi szépet, jót akarjon a lelkész, ott áll mel-
lette, sőt sokszor ellene' 12 válas2tott férfiú, a kik ha 
akarják, minden jót és szépet dugába dönthetnek, sőt sok 
helyen szokásba kezdik hozni, hogy a 12 presbyter a pap 

. tudta nélkül összedugja fejét s határoz, s határozatát 
végre is hajtja. Ilyen határozatot hozott három daróci 
előljáró az idén 1200 frtos torony építésben, a mester-
emberekkel megalkudtak, s többi társaikkal azután fogad-
tatták el a határozatot, a lelkésznek pedig tudtára sem 
adták, hanem erőszakkal kivették a pénzt a kassából, a 
papnak pedig még csak beleszólást sem engedtek, s az 
eklézsiát tetemesen megkárosították. Egyik lelkész barátom 
fel akarta szereltetni az iskolát a kor és törvény kívánal-
mai szerint, az elöljárók nem adtak reá pénzt. Akkor a 
lelkész megszerezte a földgömböt s térképeket a maga 
emberségéből, a 12 előljáró pedig megtiltotta a nép ne-
vébeu annak tanítását; magam jelen voltam a közvizsgán, 
midőn a térképet ponyvának, a töldgömböt gom-
bócnak csúfolta a gyülekezet, s tiltakozott, hogy azzal 
az ő gyermekeiket ne kínozzák. Tudjuk, hogy az országos 
törvények a népiskoláiban a gyümölcsfa-tenyésztés taní-
tását is követelik. Midőn nálunk a legelöelkülönzés meg-
történt, azo nal indítványoztam, hogy hasittassék ki fél 
hold faiskolának; az egész ĝyülekezet felzúdult ellene, 
durván visszavetették az indítványt. Később a ministerium 
sürgette, én ismét felszólítottam a birót s elöljáróságot, 
akkor meg összedoboltatták a népet.s mely iszonyú isten-
káromlások között tiltakozott az ellen, hogy az ő legelő-
részükből b̂ rmi cim alatt is valaki csak egy talpalatnyit 
is elvegyen. Akkor azt mondtam: „imé itt van 13 hold 
iskolaföld, az az iskola hasznára van adva, abból hasít-
sunk ki hát félholdat, azzal nem csorbul senki legelője", 
erre nem tudtak többé mit válaszolni, hanem ráment 
egy pár elöljáró a néptanítóra, s azt súgták nek>, hogy ha 
el meri foglalni a már kihasított faiskolát, hát nem lesz 
békességes maradása a faluban, vagy segédet hoznak a 

nyakára, s igy faiskola máig sincs, mert kell az a darab 
föld az egyik sógornak potom áron haszonbérbe. 

A pap munkálkodnék szívesen egész a megszakadásig, 
teljesítené az egyházi hatóság rendeleteit, jó karba hozná 
az iskolát, rendbe szedné, szaporítaná az egyház javait, 
épitene, gyarapitana szive szeiint, de ott van mellette 12 
erős férfiú, akik folyvást gáncsolják s gátolják, s ha va-
lamit nagy erőfeszítéssel keresztül vitt, s már-már a való-
sítás küszöbén áll, valamelyik bocskoros atyafi fölrúgja s 
összedönti. Igy jártam én a takarék magiár-alapitással. 
Azt mondtam: az iskolaföldeket munkáltassuk pár évig 
közmunkával, a termését tegyük le takarékmagtár alap-
jául, — ez nenutetszett, sokallották a munkát; ekkor azt 
mondtam adjuk ki hát feléből, igy senki sem t.sz benne 
egy kapavágást se ingyen, mégis lesz három év alatt tisz-
tességes magtári tőke. ez ellen már nem tudtak semmit 
se szólani, azt mondták, hogy „jó lesz biz a" s még az 
nap kimentek, s kiadta a biró haszonbérbe, s megbukott 
a takarékmagtár. 

A gyülekezet virágzásáért szeretik a papot tenni 
felelőssé, s valóban a felelősség isten és a világ előtt 
csakis a lelkészt terhelheti, mert hiszen azért tanult 12 
esztendeig, hogy legbölcsebb légyen Izraelben ; hanem ha 
nincs meg a kellő jogkörf hatalmi eszköz, melylyel szán-
dékát keresztül is vihesse : haszontalan minden igyekezete, 
s munkája csak sisifusi munka. Azt mondják, itt a gyü-
lekezet hajója, kormányozz ós evezz ! de ott áll a hajóban 
még 12 másik hivatalos egyén, aki szintén kormányoz és 
evez, még pedig egészen más irányban ! 

A ministeri felelősség abban áll, hogy bizonyos 
kormányzati elv keresztülvitele vagy fenntartása végett 
megbizatik egy kitűnő egyéniség, aki aztán kiválo-
gatja maga a megbízható ministertársakat, s ezek 
egyöntetű gondolkodással kormányozzák az országot, még 
pedig felelősség terhe alatt. 

Vájjon képzelhető volna-e kormány, melyben a fele-
lősség a miuisterclnököt illetné, hanem ministertársait és 
tanácsosait a nép választaná a legszélsőbb 
ellenzék közül, a „verbi divini minister" — a 
ref. pap — pedig csaknem mindenütt ilyen helyzetben van; 
tenne minden jót, de munkájában gátoltatik, s a sikerte-
lenség miatt a felelősséget mégis az ő nyakába szeretik 
keríteni, mint Baky ur más alkalommal a pengő kros 
adó be nem fizetése miatt egyenesen a papokat okolta. 

Bizony csak anuak van tekintélye, akire valami 
bízva van.s azt lelkiismeretesen teljesiti 
is; de ha a lelkésznek valamely eklézsiai dologban még 
azt is lódíthatják presbyterei a szemére, hogy „nem 
bízták azt kigyelmedre", akkor biz a papi 
tekintély nem ér többet mint egy üres kamara kulcsa. 
Fitogtatni lehet, de haszna nincs semmi. 

Ha a papnak valamelyik hallgatójával dolga vau, a 
hívásra csak ugy jelenik meg, ha akar, de ha a 
szolgabíró hivatja, ugyancsak iparkodik a kitűzött órára 
ott lenni, mert tudja, hogy ott nem tréfálnak, hanem na 
ein rne-fy szípségdójj, odi vitetik vason ; ha a szolga-
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bíró azt parancsolja, hogy senki halotti tort tartani ne 
merészeljen, mert 200 frt birságra és 1 hónaptól egy évig 
terjedhető börtönre Ítéltetik, olyan szép csöndesen nyu-
gosznak a szomorú felek temetés után, mintha ők is ki-
haltak volna valamennyien; pedig azelőtt már többször 
intette a lelkész a hallgatókat, hogy ne dorbézoljanak 
temetés alkalmával, s „csak azért is" majd felforgatták a 
halottas házat, akkora dinomdánomot csaptak „a nagy 
búnak és bánatnak miatta." 

S ha izen az Icig, vagy a Mózes, hogy menjen az 
adós, megy, mert tudja, hogy a gonosz hitelező eladatja 
feje felül a házat is ha akarja. A tekintély csak 
ugy tekintély, ha van neki bunkója is, te-
kintély, hatalom nélkül csak olyan — ha mindjárt a Dalai 
Láma volna is — mint a váz az asztag tetején, mely a 
verebek ijesztésére van oda állítva, hanem azért ráülnek 
a verebek. Ezért irtam, hogy nálunk tekintélye csak annak 
van, akinek pandúrja vagy pénze van. Papi tekintélyről 
beszélni csakugyan tévesztett dolog, ebben én is egyet 
értek Baky úrral; mert olyanról lamentálni, ami elmúlt, 
idővesztegetés; „elmúlt esőnek nem kell köpönyeg." Éu 
legfölebb csak azért beszélek róla, hogy ha valahogy meg 
lehetne még szerezni. 

(Vége kovetk.) 
Nagy Ignác. 

ISKOLAÜGY. 

Iskolai értesítők. 

31) A felsőlövői ev. tanintézetek tudósitványa. 
Közzé teszi Stettner Gyula, igazgató. E német nyelven 
szerkesztett értesítőt egy magyarul irt értekezés előzi meg 
a magyar genitivusról, A jelentésből, mely elég jól ,van 
szerkesztve, kiemelendők, hogy Danhauser Rudolf segéd-
tanárrá s Jesstl József r. kath. katechetává választatott. 
Az intézet gyarapodásáról tesz tanúságot, hogy ez évben 
a seminarium 4-dik évfolyama is megnyílt. A tanulók 
száma az év elején 156 volt, kik közül séminaiista 
27, gymnasista 27, realista 102 ; az intézetben lakó 62 
az intézeten kivül lakó 94; belföldi 129, külföldi 27; 
anyanyelvre nézve magyar 66, német 85, délszláv 2, cseh 
3 ; vallásra nézve ev. 68, ref. 16, r. kath. 69, zsidó 3 
Szeretnők tudni, hogy miféle anyanyelvű az a két 
délszláv; mert, hogy szerb, horvát, bosnyák anyanyelv 
létezik, azt tudjuk, de hogy délszláv léteznék, erről sem-
mikép sem akarunk tudomást venni, bármennyire isszák 
is Miletics és társai az íirmost a szláv testvériségre s 
ennek ápolóira. Figyelmeztetjük a felsőlövői t. igazgató-
ságot, hogy ilyféle csekélynek látszó, de valóban nem 
csekély hiba ált"!, — mely szeretjük hinni, hogy egysze-
rűen csak tévedés vagy elnézésből származott, — ne 
hajtsák a vizet elleneink malmára. Ha egyszer a szerb 
— igen helyesen — megkülönbözteti, még pedig ugyan-
csak élesen megkülönbözteti magát a horváttól s a hor-

vát viszont a szerbtől: nekünk ópenséggel nem áll érde-
künkben egy kalap alá foglalni ő et s a horvát tanulót 
félrevezetni ós elhitetni vele a képtelenséget, hogy az ő 
anyanyelve tulajdonképen ugyanaz, ami a szerbé. A je-
lentés többi rovatai közt a tanszerekre vonatkozó igen 
hiányos, ugy hogy hasznát épeaséggel nem veheljűk. Az 
intézet részére a mult évben a külföldről 2812 frt. 50 
kr., belföldről 578 frt. folyt be. Jórészt a külföld tartja 
tehát fenn ez intézetet s e körülményt tekintetbe véve, 
menthetővé válik a tény, hogy a felsőlövői iskola, jól-
lehet tanulóinak csaknem fele magyar ajkú, néme 
nyelven adja ki tudósitváuyát még ma is, amikor pedig 
már a legkülönbözőbb nyelvű vidékek iskolái is a törvény-
hozás nyelvét használják évi jelentéseikben. A Wimmer-
alapitváuy mult évi jövedelme 220 frt. 60 krra rúgott, 
s ez összeg részben a tanulók segélyezésére, részben pe-
dig értékpapírok vásárlására fordíttatott. Nem hallgat-
hatjuk el végül, hogy — mig a tavalyi tudósitvány tal-
lérokban beszélt, az ideiben már a tallérok át vannak 
oszt. értékre számítva. Igy van ez helyesen. 

32) A nyíregyházi ev. ötosztályu gymnasiuin 
tudósitványa. Közzé teszi Palánszky Sámuel, igazgató. 
A nyíregyházi ev. községnek — mint a jelentésből ki-
veszszük — nagy erőfeszítésébe kerül a gymnasium, kü-
lönösen pedig az 5-dik osztály fenntartása, ugy hogy az 
5-dik osztály fennállhatását csupán az által lehetett biz-
tosítani, hogy az ezen osztályba járni szándékozó tanulók 
szülei 40—50 fttal kötelezték magukat az osztály költ-
ségeinek részbeni fedezéséhez járulni. Bármennyire becsül-
jük is mi részünkről az illető szüléknek ez áldozatkész-
ségét, nem tartózkodunk kimondani abbeli véleményünket, 
hogy ha egysze<* csak ily nehézséggel képes az egyház 
öt osz'ályt fenntartaui, elégedjék meg négygyei s eléggé 
nem méltányolható áldozatkészségével ezt a négyet igye-
kezzék inkább minél jobbá, az életbeléptetendő törvény 
kívánalmainak minél megfelelőbbé tenni, s legyeu más-
részt rajta, hogy népiskolái azon színvonalon álljanak, 
me'yen a községi népiskolákkal becsülettel kiállhatják a 
versenyt. Egyébiránt — minden félreértés kikerülése vé-
gett — ki kell jelentenüuk, hogy senki se örülne jobban, 
mint mi, ha Nyíregyházái az evaugelicusokuak öt osz-
tályú gymuasiumok továbbra is fennmaradna; csak aztán 
olyan legyen e gymnasium, hogy, mint eddig nem ártott, 
ugy ezután se ártson a többi prot. tanintézetek jóhirne-
vének. Alti már most a jelentést illeti, ebből álljon itt 
a következő néhány adat. A tanári karban, mely 5 ren-
des-, 2 segédtanár és 2 hitoktatóból állt, az a változás 
tőrtént, hogy Weisz Vilmos elhunyt, Palánszky Sámuel 
pedig, — ki az intézetben 13 évet töltött, — a tanév 
befejeztével megvált tanári székétől. A tanszerek rovata, 
mint a legtöbb értesítőben, ugy ebben is hasznavehetlen-
Ösztöndijak fejében — sajat számításunk szerint — 86 
frt. 37 kr. és 2 db. egy ftos tallér osztatott ki ; ezen-
felül 8 tanuló részesült taudijelengedósben. A tanulók, 
filléregylete, — melynek létézese fölött már egyizben 
kifejeztük elismerésünket, — 4 frtot az ev. egyet, gyám-



intézetnek, 6 ftot pedig a Petőfi- ház megvételére ado-
mányozott. A tanulók száma 140 volt, kik közül vallásra 
nézve 60 ág., 21 ref., _ 14 r. kath., 4 g. kath. és 41 
zsidó ; lakhelyre nézve 115 nyíregyházi, 25 idegen. Vé-
gül — mint curioiumot — megemlítjük, hogy a nyír-
egyházi gymnasiumban a tandíj-fizetés tekintetében meg-
különböztetik azon tanulókat, akik vegyes házasságból 
származtak (?), ugy hogy mig az evangelicusok 10 ftot, 
ezek 15-öt fizetnek tandij fejében. 

33) A marosvásárhelyi ref. f'ötanoda ertesit-
Yéiiye. Kiadta Urr György, tauvezető-tanár (helyeseb-
ben : igazgató). Ép oly hiányos értesitvény ez, mint a 
kolozsvári tanodáé. Tartalmát mindössze is a közvizsgála-
tok rendje, a tanáro és tanulók névsora, az egyes 
osztályban előadott tantárgyak jegyzéke képezik. A tan-
szerekről, az ösztöndijakról, ifjúsági egyeletekről stb. azon-
ban szó sincs benne. A tanárok számi 18 volt, ezeken 
kivül volt 2 segédrajztauitó 5 szépirástanitó, 7 énekta-
nitó és 2 segédtornatanitó, A tanulók száma 501, kik-
közül bölcsész 59, középosztályos 264, elemi osztályos 
178. A tanulók nemzetiség és vallás szerinti kimutatása 
nincs ugyan bent a jelentésben, elég figyelmes volt azon-
ban az igazgató ur e mulasztást jóvá tenni az által, hogy 
az értesitvény borítékjára sajátkezüleg leirta a kérdéses 
kimutatást. E szerint nemzetiségre nézve volt 455 ma-
gyar, 4 német, 22 román, 20 zsidó; vallásra nézve 397 
ref., 7 ág., 8 unitárius, 47 r. kath, 15 g. kath., 7 g. 
keleti, 20 zsidó. A zsidó itt is mint külön nemzetiség szere-
pel. Már csakugyan azt kell hinnünk, hogy Erdélyben nem 
akad nemzetiség, amelyik a zsidó vallású polgárokat 
kebelébe fogadná. Jöjjenek hozzánk ezek az árva zsidók, 
elfogadjuk mi őket készörömest magyaroknak. 

* A. mezőtúri ref. gymnasium igazgatósága egy 
levél kíséretében beküldte hozzánk írott tudósitványát, 
melynek minden során meglátszik, hogy szerkesztője, 
Bede Lajos igazgató ur figyelembe vette a sajtónak az 
isk. értesítők összeállítására vonatkozó utasításait. Való-
ban kár, hogy e példányszerűen szerkesztett tudósitvány, 
mellékes anyagi körülmények mi itt kéziratban maradt ; 
de szaván fogjuk az igazgató urat, ki levelében ígére-
tet tett nekünk, hogy jövőre a mezőtúri iskola is kinyo-
matja évi jelentését. A beküldött kézirat adatai közül 
adjuk a következőket. A mezőtúri ref. gymnasium, mely 
egykorú a reformatióval, a nemzetünkre végzetszerűig 
nehezedett viszonyok súlya alatt 1853-ban megszűnt lé-
tezni. De már 1858 ban megkezdetett annak újra alapí-
tása és szervezése, miután az egyház részéről tett régibb is-
kolai alapítvány az alsó mezőtúri közbirtokosság buzgó 
áldozatkészsége folytán 500 fttal s 2 0 cat. hold földdel 
gyarapittatott s a 10 évig e célból üresedésben hagyott 
egyik papi állomás tiszta jövedelme is e célra lőn for-
dítva. 1864-ben a gymnasium már 6 osztálylyal és 4 
rendes tanárral birt. Az 187̂ 2-ik tanévben rajz- és tor-
natanári állomás rendszeresítetett. A tantárgyak a ti-
szántúli ref. egyházkerület által 1861-ben kiadott tanterv 
alapján lőnek beosztva, telj jsea oszt ily renlsz írrel. Az 

1873/4. tanévben azonban a természettudományuk és meny-
nyiségten szakszerű tanítása hozatott be. Jelenleg tervben 
van, hogy a gymnasium polgári iskolával egyesittessék. 
A kö?elébb mult tanévre vonatkozó adatok közül kieme-
lendőknek tartjuk, hogy a tanulók száma az év elején 
132, az év végén 127' volt, nemzetiségre nézve mind 
magyar, vallásra nézve 70 helv., 1 ev., 15 r. kath., 1 
gör. kath. 40 zsidó, származási hely szerint helybeli 62, 
vidéki 65. A gymnasiumi könyvtár, mely 38 kötettel 
gyarapodott, 892 kötetből, az ifjúsági könyvtár 42, a 
néptanítók könyvtára 188 kötetből áll. A természettani 
szertár gyarapítás ári a mult évben 591 frt. fordíttatott, 
s e gyűjteményben jelenleg 98 készülék van. A termé-
mészetrajzi gyűjtemény 350 ásványból és néhány kitö-
mött madárból áll. A tápintézet alaptőkéje 4890 frt., 
melynek kama'jaiból 5 tanuló nyert ingyen lakást éá 
élelmezést. Tandíj alól szintén 5-en mentettek fel. Ösz-
töndíjban 3 tanuló részesült, kapván egy-egy 15 frtot. 
Ami végül a népiskolákat illeti, melyekről a gymnasium 
tudósitványábau szintén vau egy rövid kimutatás közölve, 
az 5 fi-, > leány- és egy vegyes népiskolában 14 rendes 
tanitó működött. A népiskolai tanulók száma 1355 volt, 
kik közül fiu 717, leány 638. 

Ha rövid visszapillantást vetünk a mult tanévben 
megjelent s lapuuk közelebbi számaiban lehetőleg terje-
dői mesen ismertetett prot. tanodai értesítőkre, amily öröm-
mel fogunk meggyőződni, hogy mennyiségileg ĵ val fe-
lülmúlják azok az előbbeni évieket, ép oly kedvetlenül 
kell másrészt constatálnuk, hogy minőségre nézve jófor-
mán semmit sem javultak. 

A prot. fe'sőbb tanodák száma, a tőliink magukat her-
metice elkü'önző erdélyi evangelicusok 7 tanintézetét ki-
véve, 55, ezek közül magyarországi ref. tanintézet 25, 
erdélyi ref. 7, ág. — a kérdés alatti turócszentmártonival 
együtt — 19, unitárius 5. 

Értesít vényt nem adtak: a magyarországi 
ref tanintézetek közül : a békési, beregszászi, hajdúbö-
szörményi, nánási, szoboszlói, karcagi, kunszentmiklósi, 
kisújszállási, makói, mármarosszigeti (lyceum), mezőtúri 
(írásban beküldte hozzánk jelentését) és a nagyszalontai> 
összesen 12 ; az erdélyi re'f. iskolák közül : a sepsiszent-
györgyi, szászvárosi, zilahi, összesen 3 ; az ev. iskolák 
közül: a besztercebányai, győri, sajógömöri, turócszent-
mártoni, összesen 4; az unitáriusok közül egy sem adott. 

E szerint az 55 prot. tanintézet közül csak 33 
számolt be a nagyközönségnek évi működéséről, 22 pe-
dig nem. 

Az evangelicusok méltán megérdemlik az elisme-
rést, mert az ő iskoláik közül mindössze is 4 kis, jelen-
téktelenebb algymnasium nem adta ki évi tudósitványát. 
Az evangelicusok felsőbb oktatási ügyéről tehát a megje-
lent iskolai tudósitványokból ha nem is egészen pontos, 
de azért elóg hü statistikai kimutatást készíthet az, aki-
nek ehez kedve van. Persze hogy érezni fogja hiányát az 
llető az egyöntetűségnek, melyet az értesítők szerkeiz-tö 



nek szem előtt kellett volna tartaniok, s e hiány kétség-
telenül felette Dehézzé fogja tenni a síatistikus munká-
ját ; de legalább van anyag, amiből meríthet s igy 
fennakadni mégsem fog. Vegye elő bárki is lapunknak 
azon számait, melyekben az ev. iskolai értesítők ismer-
tetve vannak, s csupán e rövid ismertetésekből is képes 
lesz — ha egyebet nem, legalább az összes ev. taninté-
zetek tanárainak, tanulóinak s az érettségi vizsgát tett 
ifjaknak létszámát összeállítani. Hogy a tanszerekről, az 
ösztöndijakról számadatokat nem szerezhet magának, ez 
onnan van, mert nem minden tanintézet igazgatósága 
vette még eddigelé figyelembe a sajtónak az értesítők 
összeállítására vonatkozó tauácsait. 

Ami az unitárius tanintézeteket illeti, ezeknek kü-
lön tudósitványait pótolja némileg azon együttes jelentés, 
mely az unit, tanodákról a Ker. Magvetőben évenkint 
közzé szokott tétetni. 

Leghátrább állnak az értesítők számát tekintve a 
magyarországi s ezek közt különösen a tiszántúli ref. 
tanintézetek. Mi ennek az oka — nem keressük. Az 
ellen azonban határozottan tiltakozunk, 'amivel a legtöbb 
mentegeti magát, hogy azért nem lehetne tudósitványt 
adni ki, mert nincs honnan fedezni annak nyomatási 
költségeit. E/. a mentség, mint már egy alkalommal ki-
fejtettük, sebogysem állja ki a sarat. 

Egyébiránt reméljük, hogy valamint az idén gya-
rapodott a prot. iskolai értesítők sima, ugy jövőre is 
gyarapodni fog, s hogy lassankint minden tanintézet ép 
oly természetednek fogja tartani évi jele ítése közzé tételét, 
mint azt, hogy a nyilvánosság elől ma már csak annak 
van oka elrejtőzni,*aki fél a nyilvánosságtól. 

Ballagi Géza. 

TÁRCA. 
A r i s t o t e l e s . 

(Folytatás.) 

Ezen elvek alapján kimutatja, hogy nem elég a 
logica utján fogadni el egy á taláms elvet, hanem alkal-
mazni kell minden egyes tényre, mert tényekben kell 
keresnünk az általános elveket s ezeknek mindig megkell 
egyezni a tényekkel. A vizsgálás mellett belátta szükségét 
egy más, még fontosabb eszköznek is, mit általánosan 
modern találmánynak tartanak s ez EZ igazolás, csakhogy 
nem tulajdonított oly -nagy fontosságot annak s nem fogta 
fel valódi célját a kísérletnek (experimentum), mely nem 
egyéb, mint igazolni a tények pontosságát, a feltételes 
vagy iheorietcus következtetések helyességét. 

Midőn tagadja Platóval szemben az eszmék objectiv 
létét, elismeri, hogy alanyilag léteznek mint az értelem 
productumai s csak lögicai elvonás által állanak elő. 
Be'átta, hogy Plató összetévesztette az alanyi megkülön-
böztetést a tárgyilagossal ; összetévesztette a viszonyt, mit 
az értelem két tárgy közt észrevett, a bizonyos külön 
léttel: pl. Mindenki tudja, hogy vannak nagy, nehéz, 
fekete dolgok. Plató a dolgoktól azok tulajdonitmányait 
elválasztotta, s ugy tüntette fel a nagyságot, nehézséget 
és szint mint külön létet, tehát az eszmetan nem volt 
egyéb, mint a lények számának sokasitása. 

Az általános eszmék való létének tagadása után 
Aristotelesnek azt kellett tartani, hogy csak egyes dol-
gok vannak, az egyeseket pedig csak érzéklet utján is-
merhetjük meg s ekkor előállott a kérdés : miként nyer-
jük az elvont eszméket, mert a tudomány csak ilyenek-
kel foglalkozik, aí érzék nem nyújt t'ilmíuyos ismeretet. 

Platónál könnyű volt a megoldás, ő mindent a ló-
lek visszaemlékezésére alapított, midőn még az igaz is-
meret bir'okában volt. Aristoteles is elismerte a vissza-
emlékezés szükségét, de egészen más értelemben, mint 
elődje. Szerinte érzéklet által felfogjuk az egyes dolgokat; 
inductio által pedig az egyetemest a részletesben. Érzék-
let az alapja minden ismeretnek, de az érzéklet mellett 
egy más tehetségünk is van s ez az emlékezet. Miután 
többféle dolgokat észleltliuk, megemlékezüuk érzékleteinkre 
is s ezen visszaemlékezés képesít megismerni azt, a mi 
a dolgokban rokon- és különnemű; ekként emlékezetünk 
művészet lesz, mi által az egyetemes fogalmat alkotjuk 
s ezt a mesterséget hívjuk inductionak. A vizsgálódás 
természetes módja tehát az, hogy összegyüjtjtük miud a 
részletest s aztán következtetjük ezekből a dolgok és 
tények egyetemes okait. 

Aristotelesnek uj és mély fogalma volt a tudomá-
nyos módszerről, de mivel nem ragaszkodott szorosan a 
tapasztaláshoz, rendszerét nem vihette keresztül ered-
inéuydusan. Fogalma helyes volt, de egy oly módszer 
alkalmazása nem vihette őt nagyon messze, mert nem 
volt még elég tapasztalat felhalmozva, a mi kívánt ered-
ményt nyújthatott volna Ezért elmélkedéseit se mindig 
azon módszer szerint folytatta, mit maga állított fel, ha-
nem türelmetlen lévén a tények elégtelensége miatt, 
nagyon gyorsan következtet; s ha gyorsan nem fejthette 
meg a feltűnő problémákat, a priori fejtette meg. Alkal-
mazza a syllogismust, mielőtt igazolná a főtétel bizo-
nyosságát. 

Aristoteles és Plató ebben különböznek egymástól. 
Első a tapasztalatot teszi minden tudomány alapjául s 
az értelmet csak alkotójául; mig a másik szerint az ér-



telem az alap; az egyiknek célja az embert a természet 
vizsgálatára utalni, másik az eszmék szemlélésére utasit. 

Még egy tévedéht kell Aristoteles elméletében meg-
jegyeznünk. Azt állítja ugyanis, bogy bár az érző tehetség 
az alapja minden ismeretnek, mégis először ez egyetemes 
eszmék ébrednek fel a lélekben Az ember lát távolról 
egy testet; először a lét általános eszméje támad benne, 
a mint közeledik és észleli, hogy önkéntesen mozog, az 
által kevésbé általános eszméjét nyeri s igy tovább, mig 
részletes eszmét nyer az egyetemes helyett. Tehát ezen 
az uton a lélek egyetemesről száll a részletesre. Pl. a kis 
gyermek eleinte minden férfit papának s minden nőt 
mamának nevez és csak később tudja megkülönböztetni 
az egyéneket. A csalódás itt világos, mert látni való, 
hogy összezavarja a határozatlan fogalmat az egyetemes-
sel. Ezen csalódás bénit meg minden speculatiut, mely-
nek Aristoteles óta syllogismus az igazi tudományos 
eszköze. 

Logika. 

Közönséges a tévedés, hogy Aristotdes alapította 
azon külön tudományt, melynek neve logika. Igaz, őt 
illeti az érdem, hogy teljesen ós rendszeresen kifejtette a 
különböző logikai tanokat elődjei által ismeretlen uton 
ugy, hogy sok századokon át alig tudtak rajta va1amit 
javítani: de nem nevezte ezen tanokat logikának s nem 
ugy fogta fel, miut külön tudomány részeit. Oiganuma 
csak független értekezések gyűjteménye logikai kérdések 
felett; s hogy nem lehetett semmi oly célja, a mit kö-
zönségesen neki tulajdonítanak, t. i. a gondolat törvé-
nyeinek kifejtése, az alaki és tárgyi logika különválasztása 
világos az előtt, a ki tudja, hogy alaki ós tárgyi meg-
különböztetésre akkor még nem is gondoltak. 

Aristoteles szerint a logika a bizonyítás tudománya; 
bizonyítás a lélek activ működése azon, mit az érző te-
hetség utján nyert; más szavakkal a bizonyítás gondolat. 
A bizonyítások lehetnek igazak és hibásak : de az érzék-
letben nem lehet hiba. Ha valamely tárgyról érzékietünk 
van, annak igaznak kell lennie, de hibásan állíthatunk, 
erősíthetünk valamit arról. Minden egyes gondolat igaz, 
de midőn két gondolatot kötünk össze, azaz, midőn va-
lamit erősítünk egy más dologról, olyat állit hatunk, a 
mi nem igaz. Ennélfogva minden a mit gondolunk, egy 
állításra vihető vissza, tényleg a gondolatok, állitások so-
raira. Az állitások egész természetét, a gondolkodás mes-
terségét tudni és érteni a logika mezeje. 

A nyelvnek ily nagy fontosságot tulajdonítva, azt 
kellett állítania, hogy az igazság és valótlanság nem a 
dolgokon, hauem szavakon függ, vagyis inkább szavak 
egybekapcsolásán, állításokon. Ennélfogva neki is, mint 
Piátónak, bár különböző uton, a logika volt valódi or-
ganuma. Da különbséget termi való és névleges meghatá-
rozás közt, u m helyes; mert ha Aristoteles és követői 
szerint is egy definitió se törekszik kimagyarázni a dolog 
természetét egétzen, hanem csak részben, igy minden 
meghatározás csakis névleges ; de némelyekben világosan 

látható, hogy nincs egyéb célja, rnínt megjelölni a szó 
jelentését, mig másokban e mellett az is benne rejlik, 
hogy van egy dolog, mely a szónak megfelel. Valycn ez benne 
van-e minden adott esetben vagy nincs, a kifejezés puszta alak-
jából nem lehet meghatározni; pl. ,,a centaur egy állat, 
melynek felső része ember, alsó része ló"; és "egy három-
szög egy három egyenes oldalú alak" ; alakilag telj esen 
hasonló kifejezések, bárha az első nem foglalja magában, 
hogy a szónak megfelelő valami dolog létezik valóban, 
mig az utóbbi igen. Igaz, hogy van különbség a név meg • 
határozása és a közt, mit tévesen a tárgyak meghatáro-
zásának neveznek; és ped'g az, hogy ai utóbbi a név 
jelentésén kivül még bizonyos tényt is állit rejtve. De a 
rejtett állítás nem meghatározás, hanem követelmény. A 
meghatározás pusztán egy jelentésű Ítélet, mely esik a 
nyelvhasználatról ád felvilágosítást, de a melyből nem 
lehet következtetés vonni a tényeket illetőleg. Az őt 
kibérő követelmény másrészről egy tényt állit, mely a 
lehető legfontosabb következtetésekre is vezethet. Állítja 
azon dolgoknak való létezését, melyek a meghatározásban' 
fölsorolt tulajdonitmányok combinatiójával bírnak, és ez 
ha igaz, elég alapul szolgálhat a tudományos igazság egy 
egész alkotmányának felépítésére. 

Ezen különbséget nem látta Aristoteles s e miatt 
egész philosoph'áját elrontotta ez a hiba (vétség). A meg-
határozást nemcsak ugy tekintette, mint a gondolat esz-
közét, hanem úgyis, mint a vizsgálódás eszközét. 

A bölcsészet tárgya lévén osztályozni az ismeretet, 
először megkísérti osztályozni a létezőket vagy a legtágabb 
egyetemes viszonyokat, melyek alatt a létezőket megis-
merhetni. Ezek a kategóriák, melyeket Aristoteles követ-
kezőleg rendez : 

ovota — substautia — lényeg. ÍCOGOP — qu intitas 
— mennyiség itőíov — qualitas — minőség. jtQogrí — 
re.latio — viszony, ixoitív — actio — cselekvés. 7tao%eiv 
— passió — szenvedés, icov — ubi — helyzet (íz űrben.) 
scóve — quaudo — helyzot (az időben.) -/Modai — situs 
— fekvés. l'x€i}> - habitus - birás. 

Ezen kategóriák vagy tulajdonitmányok arra voltak 
szánva, hogy képviseljék azon osztályokat vagy nemeket, 
melyek alá mindent vissza lehet vinni. Ugy tekintették 
ezeket, mint a dolgok különböző viszonyainak legáltaláno-
sabb kifejezéseit, melyeket nem lehet tovább elemezni s 
igy a dolgok alap meghatározásai maradtak. De ujabb 
logicusok szerint nem egyéb az egész, mint puszta névsora 
ezeknek a megkülönböztetéseknek, miket a mindennapi 
élet nyelvhasználata megjelöl és alig kisérti meg bölcsé-
szeti elemzés által m% a közönséges megkülönbözte-
téseknek is értelmébe hatolni, pedig bárminő fölületes 
elemzés is kimutatta volna, hogy e felsorolás áradozó s 
mégis hiányos, mert némely tárgy hiányzik, mások ismót-
telve eőfordulnak különböző cimek alatt. 

Maga Aristoteles se tartotta az osztályozást teljesnek 
s megvallja, hogy ugyanaz a tárgy különböző kategóriák 
alatt lehet egyszerre milyenség és viszony s igy mi is 
csak kísérletnek tekintUetjük, hogy kimutassa a szavak 



jelentését, ha absolnte veszszük. De bármilyen tökéletlen 
legyen is ezen osztályozási kisérlet, mégis sok századokon 
át kielégítőnek találták, és nem volt oly bátor philosophus, 
ki mást mert volna ajánlani egész Kantig. 

Lássuk minő történelmi helye van. Az az eszme, 
hogy a gondolat alakjait vizsgálják, Aristotelesnél fogam-
zott meg s alig eredhetetc korábban. Az előtte élt bölcsé-
szek az ismeret eredete és természetének vizsgálatával 
foglalkoztak. Aristoteles kezdte kutatni a gondolat ŝ ük-
ségképi alakjait. A szellem különböző fejlődését részletesen 
elemezni képezi tárgyát amaz értekezéseknek, melyeket 
logikájában egybeszedett. 

A mint látjuk, a bölcsészek egyik osztálya az érzék-
ismeretet csalékonynak tartotta, máíok elienben állították, 
hogy az teljesen hü önmagában, de nem hatolhat be a 
tünemények mélyébe. Ily körülmények közt a skepticismus 
fenyegető alakot kezdett ölteni, melyn-k áramlatát Aris-
toteles is megkisérlette megállitni ily módon: elismerte, 
hogy az érzekek utján szet zett ismeret nem mindig biztos, 
de másfelől érzékeinkben megbizbatuuk az érzékletet ille-
tőleg, mert ez mindig igaz; de minden állítás, melyet az 
érzékiéiről erősítünk, lehet épugy igaz, mint hibás; pl. 
ha egy vL.be mártott pálca eltöröttnek látszik, az érzéklet 
elég biztos, mert valósággal megvan. De ha az érzéklet 
erejénél fogva azt állítanék, hogy a pálca el van törve, 
állításunk hibás lenne. A tévedés tehát nem a hibls ér-
zékletes hanem a hibás állításon alapszik. 

A szavak értését ő is elengedhetlennek tartotta a 
gondolatok megértésére s ezáltal figyelmeztetett a nyelv 
végtelen lazaságára, mely igen gyakran takaróul szolgál 
az embereknek okoskodásuk lazaságának palástolására. 
Egy szó önmagában közömbös, se nem igaz, se nem hibás: 
az igazság- vagy valótlanságnak a szavak Ítéletté alakítá-
sából kell származni. Egy gondolat se lehet téves, tévedés 
csak az Ítéleteknél lehetséges. 

Ezért van szükség a logikára, mely az erősítés tudo-
mánya, az embernek pedig a nyilt ítéletben kell keresni 
az igazságot vagy valótlanságot. Az itélét felosztható erő-
sítő és tagadó ítéletekre, melyek ellentétben állanak s igy 
ellenmondásra vezetnek, mihelyt ugyanazon értelemben 
egy és ugyanazon dologról állíttatnak, péld. lehetetlen 
ugyanazon dolognak lenni és nem lenni egyszerre. 

Az ellenmondás elvét (princípium contradicfcionis) 
legmélyebbnek tartja, mert minden bizonyítás azon alap-
szik ; de mivel azt hitte, hogy a gondolat mindig megfelel 
a ténynek, abba a tévedésbe esett, hogy az ítéletek igaz-
ságát azonosnak tartotta a taló lét igazságával. 

Az Ítéleteket ily magas polcra emelve szemesebben 
kellett a nevekre figyelni és igy állanak elő a predica-
biliak — az általános nevek ötös osztályozása, melyek 
nem jelentéseik különbségein, vagyis az általok együtt 
jegyzett tulajdonitmányokon, hanem azon különbségen 
alapulnak, mely az általuk megjelölt osztályok fajai közt 
van Valamely dologuak öt különböző osztálynevet tulaj -
donithatunk: 

nemét — yévog — genus, faját — élőog — species 
különbségét — öiacpoQÚ — differentia, sajátságát — í'őiov 
— proprietas, esetleges tulajdonságát — — 
accedentia. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a tulajdonitmányok nem 
azt fejezik ki, mi az állítmány tulajdonképi értelemben̂  
hanem azt, hogy mi viszonyban van az alanyhoz, melynek 
bizonyos esetben tulajdonítva van. Olyan nevek nincsenek, 
melyek kizárólag nemek, sem olyanok, melyek csak fa-
jok vagy különbségek nevei. Ezek a szók tehát: nem, fa 
stb. viszonylagos kifejezések, bizonyos állitmányokra al" 
kaimazott nevek, melyek a viszonyt fejezik ki, ami köztök 
s némely adott alany közt van. 

Inductio és syllogismus két nagy eszköze az ő lo-
gikájának. Minden isineretnek valami mege őző meggyő-
ződésen kell nyugodni, igy pl. az inductió már ismert 
részletesből indul kí, hozy conclusiora jusson ; a sylogis-
mus némely általános elvből, hogy részleteshez érjen. 
De vau egy nevezetes különbség, melyet köztök tef,t, t. i. 
a syllogismus általános elvei érthetőbbek önmagokban, 
természetűkben, míg a részletesek, honnan az inductio 
kiindul, felfoghatóbbak általunk. Az induciiot ép ez az 
érzéki közelség teszi bizonytalanná, mig a syllogismus 
távolabb lévén az érzéki csalódástól, önmagában ismeretes 
s igy bizouyos, s ópeu ez tessi az okoskodás elméletének 
alapjává. Mert szerinte a syllogismus egy értelmezés 
(enunciatio), melyben bizonyos ítéletek vannak letéve, 
szükséges conclusio vonva, mely különböző az ítéletektől 
a nélkül, hogy máe eszmét tartalmazna, mint ami az íté-
letekben van, pl. „Minden rosz ember nyomorult; minden 
zsarnok rosz ember : (ergo) minden zsarnok nyomorult." 

A syllogismus elméletét követi a bizonyítás elmélete. 
Ha minden ismeret más előző ismeretből származik, az nem 
lehet más, mint egy syllogismus föltétele; a conclusio 
csak általánosnak alkalmazása részletesre. Tudni annyit 
tesz, mint ismerni az okot; a bizonyítás pedig oly syllo-
gismust ad, mely kifejezi jelen ismeretünket, ezért szük-
séges, hogy mindenik tudományos syllogismus oly elveken 
nyugodjék, melyek igazak, primitívek s világosabbak ön-
magokban, mint a conclusio és magasabbak mint emez. 
Ezen be nem bizonyítható elvek : axiómák, hypothesisek 
akkor, ha önként értetnek, vagy ha valami erősítést és 
tagadást tételeznek föl; definitiók akkor, midőn nem terjednek 
túl a megbatározott dolog lényegének megmagyarázásánál, 
a nélkül, hogy valamit erősítenének létezésöket illetőleg. 

A bizonyítás sajátlagos tárgyait a részletes dolgok 
azon általános tulajdonitmánvai képezik, melyek azokká 
teszik a mik és amelyeket nekik tulajdonithatunk. Kü-
lönböző dolog tudni, hogy egy dolog igy van, ós tudni, 
hogy miért van igy vagy amúgy. Innen van a bizonyí-
tások két neme: a) az ok bizonyítása az okozat meg-
fontolásából (tov ón), b) az okozat bizonyítása azok jelen-
létéből (-TOV ŐÍOTL). 

Ezek főpontjai Aristoteles logikájának, melynek nem 
volt elődje s épen ezért jogosan hivja fel munkája végén 
az utókort, hogy legyen elnéző müve tökéletlensége iránt 



és kegyelettel forgassa lapjait a felfödőzésekért, miket 
tartalmaz. S valóban az utókor nem is volt hálátlan iránta, 
de ő se méltatlan a hálára, mit nagy szelleme és tudo-
mánya kivívott. 

(Vége köv.) 

Nagy Ferenc. 
1 1 1 

B E L F O L D . 

A makói nazarénusok ügye. 

Azon nem kevéssé megdöbbentőnek jelzett hir elle-
nében, melyet a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap f. évi 
44-ik számában a különfélék közt egy politikai lap tudó-
sítása után közölt, mely szerént Makón egyszerre 80 
család jelentkezett a nazarenus felekezet híveiül, meg-
nyugtatásul kérem közölni becses lapja közelebbi számá-
ban, miszerént igaz ugyan, hogy a közlemény szerént 
ezen felekezet folyvást terjed, minek bizonyságául szol-
gál a Vasárnapi Újság f. évi 44-ik számában „Egyház és 
iskola" rovat alatt közölt azon körülmény is, hogy már 
önerejükön épített díszes imaházuk van, de hogy meg-
döbbenést okozó mérvben szaporodnának, azt határozottan 
tagadom. 

Nem terjedt még az a tan oly nagyon el, hogy 
egyszerre egész család bevenné ; eddigi tapasztalatunk és 
tudomásunk szerént a szaporodás ugy történt, hogy egy 
családból csak egy, t. i. vagy a férj, vagy a nő tért át, 
de egyszerre mind a kettő ritkán, az áttért azonban ren-
desen maga után vonta a másikat is. Azon körülményről 
pedig, hogy 80 család tért volna át egyszerre, itt Makón 
sem hivatalos, sem magán tudomásunk nincs. A rende-
zett tanácsú városi hatóságnál, hol szülötteiket ós halot-
taikat nyilvántartás végett bejelentik nem jelentkezett 
egy sem, a nazarenus felekezet főnökénél, kit diakónusnak, 
seniornak hivnak, jelentkezhetett, de azt is csak meghal-
lottuk volna valakitől hamarabb s talán biztosabban mint 
a politikai lap. 

És hogy ezen hir nem csak nem való, de nem is 
valószínű, ösmertetésül alkalmat veszek elmondani, misze-
rént nem könnyű a Nnzarenusok társaságába bejutni, s ez 
nem csak egyszerű bejelentés mellett nem történhet, de 
még akkor sem, ha valaki a gyülekezetet több évig hiven 
látogatta. Ennek különös titokban tartott kellékei vannak, 
s csak is akkor vétetik fel valaki, ha a sokoldalú meg-
próbáltatást kifogástalanul kiállotta, melyeket annál ne-
hezebb kiállani, mert azok nem dogmatikus tantételekből 
állanak, hanem a gyakorlati erkölcsi életre vonatkoznak. 

Szabó Ferenc, 
városi főjegyző. 

RÉGISÉGEK. 
Bessenyei Györgynek egy eddig ismeretlen műve. 

(Folytatás . ; 

Az urvacsorájdnalc titka a kenyérlen és csudája a 
Krisztus testében. ' 

Majd elindulok vizsgálni, mi a titok a kenyérben, 
mi a csuda az Urnák testében, hol a szem változást nem 
lát, a tapasztalás nem talál, de a lélek hiszi, melyben a 
természet bizonyságtétele nélkül hitnek származni, örökös 
lehetetlenség. 

Lássuk, mi az az urvacsorájában, a mit e világnak 
fényes része és az emberi nemnek legbölcsebb, legszentebb 
osztálya itt Európában, majd ezer esztendeig hiszen már 
egy pihőben. Mely dolgot a magát felfedezett egeknek 
minden szentségében felöltözteti ós vallásul erőszakkal az 
értelem nyakára tolt. 

Mindig a tudósok, e világi bölcsek vádoltatnak hi-
tetlenséggel, vallásrontással, kik csak a természet világá-
nál vakoskodnak, hol elméjök örökös tévelygésre van 
átkozva. Tekintsük a kinyílt egeknek titkai által meg-
világosodott híveket is, ós fontoljuk, melyik jobb, ugy 
hinni-e mint következik, vagy ugy nem hinni? 

Ne mondjuk, hogy a ülozofus nem tévelyeghet, de 
azt se állítsuk, hogy valamit az emberek e földön vallás 
gyanánt hisznek, mind mennyből alászállott igazság volna. 
Ne kissebbitsük magunkat azért, ha egyet nem érthetünk 
is. Könnyű az embernek kölcsönbe egymást bolondnak 
mondani, de ez egyik félnek sem emeli méltóságát, hanem 
csak azt próbálja, hogy az ember nagy korában is lehet 
eszetlen, alacsony és makacs gyermer. A mocsok tudod 
nem ok. Felelj! Győzedelmeskedhetsz a suton hozzád 
köszörült társaiddal együtt azokat nevetvén titkon, kiknek 
nyilván eleibe állani nem mersz. Megfeszült torokkal kiáltod 
ugy-e hogy a vallást rontják? De tudod-e szent rokon, 
hogy mig vallásod divatjában volt, mikor az emberek 
minden csudát, rendelést rakásra hittek, egyik kezében 
örökké gyújtogató üszköt, a másikban pedig öldöklő fegy-
vert tartott? Köszönd a világbölcseknek, hogy most gon-
dolatodért elevenen meg nem sütnek, ós a hármas kereszt-
nek békói lábadon nem zörögnek. Mégis C3ak a filozófu-
soknak jut az esztelenség mindig osztályba. Gyere velem, 
a világi tudósokat már megitólted, lássuk az egeknek 
bölcseit is. Megvéknyult a hit, azt mondod, én pedig 
vastagabbat mutatok neked a bihari havasnál. 

De megállj, móg kérdés ha lehet-e világi embernek 
az oltár titkaihoz közeliteni szentségtörés nélkül? Olyan 
halandónak, ki valamit az oltári szolgák mondanak neki, 
belső világát magában eltörölvén, érzéketlenen, vakon 
siketen hinni lelkének örökös elvesztte mellett köteles ? 
Kinek idvessége is oly feltétel alatt adatik meg, ha le-
mond róla, hogy ember, ós hitében nem gondol, nem esz-
mél nem fontol. Ki fogadást teszen, hogy a természetnek 
minden ösztöneivel, bizonyságtételeivel egyetemben, ekk-
lézsiai rendelésekké változik, nem kívánván istenéről is 
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parancsolat nélkül seramit tudni, hogy e szerint magán 
kivül s maga nélkül több igazságot ismérhessen meg 
mint isten és természet által esmérhetne. Pap nem vagyok 
s hit ágazataiba bocsátkozom. Ha pap volnék papolnék; 
ember vagyok s okoskodom. Ki teremtette a papot ? A 
vallás Ki teremtette az embert? Az isten. Igy az ember 
levén elébbi a papnál, mint idősebb atyafi szólhatok. Ő 
mint ifjúság figyelmezhet. Elébb megyen a természet, 
osztán jönnek a csudák, álmok, látások, parancsolatok, 
rendelések. 

Mi? hát a mit fejedelmi papok, tudósok, királyok, 
országok hisznek, vallanak, tisztelnek, hirdetnek, paran-
csolnak, vélelmeznek, te kérdésbe veszed? Mi vagy ma-
gad ennyi bizonyságtétel ellen? Nekem sem mennyei, 
sem földi igazságidnak megesmérésére tanúm nincs több 
ötnél. Ki adta Őket? Az isten és természet. Yan-e még 
valami istenség mennyen és földön, mely az örök való-
ságnak természet által benned élő munkáját veled meg-
tagadtathassa. Mi végre cselekedje? Azért-e, hogy iste-
nednek munkája nélkül, annak igazságát jobban megis-
mérhtsd ? Ha érzést, izlést, látást, hallást, tapasztalást 
magamnak megtiltok, maga az istenség hogy hitessen el 
velem valamit, valamig természetemnek bizonyságtóteleit 
tulajdonság nélkül való emberi valóságomnak vissza nem 
adja ? Mit kivánsz, hogy higyek, minek utána ázon tehet-
ségtől megfosztott, mely által a lélek hihet és Ítélhet? 
Hiában mondja a mindenhatóság maga, hogy a nap fekete, 
mig fénye szemem világába ragyog, mert nem hiszem, 
mivel isten cselekedte, hogy lássak, és a mit nem látok, 
mondjam, hogy látom. 

Elég eddig a levegő egei verni, gondolattal szelek 
közt futosni. Miről beszélsz ? Mit akarsz ? És e sok ter-
mészettel ellenkező dolgot miben találod fel ? Hogy 
bizonyítod ? Helyesen !! Fujjuk ki megunkat elébb, mert 
oly dolgot tettünk fel célul, melynek fel forgatására Her-
kulesnek müvei kívántatnak meg, hogy a vacsorá-
nak kenyere Krisztus, azaz isten ós em-
ber, hogy magát a halandóknak eledelül 
adja, ezt pedig testében és lelkében. Meg 
na rémülj légy bátorsággal! A hitben való tántorgás kétség-
beesést mutat. E már oly dolog, mely ugyanazon istennek 
esméretében a világ értelmét magától megszakasztván, sok 
milliom embersket gyűlöltet sok milliom ember által és 
ez előtt mindaddig öldöklött, mig a józan természetnek 
bizonyságtótelei ellene nagy erőre nem jővén, fegyverét 
kezéből ki nem vették, mely fegyver most is néha-néha 
megzördül magában, és keservére szolgál a közboldogság-
nak titkon. 

Kenyér nélkül való kenyér. 

Itt a hitágazatjában való ellenvetések, okok, míg az 
idő szolgált reájok, egymásra haragva ugy zürettek-zava-
rottak, annyira összecsapzodtak, hogy ha elméd beléjök 
sülyed; szemethalmok alól többé ki nem jön. Hagyjuk el 
a régieket, álljunk fundamentomra. Nem contraver-
sia ez, csak a régiekről való emlékezet. Pápista, kálvi-

nista, lutheránus, arianus, akármely istánus-hu?, hozzá 
nem tartozik. Egyik résznek sincs szüksége segedelmére, 
sem ellenvetéseire. Filozofus beszél hozzád theologus pa-
lást alól, melyet azért teritett magára, hogy e dologról 
szólhasson, mivel magad látod, hogy mint csupa fiiozofus 
erről nem szólhat. Micsod.i világi bölcseség veszi az ilyen 
csudát tekintetbe? Melyik filozofus kívánja azt okokkal 
állítani, bogy a csillagok nem gubacsok ? Hát azon miért 
elmélkedjen, hogy teremtésnek a teremtőjét lehet az szá-
lában fogni ? Ez tehát, ki hozzád beszél, papba bujt filo-
zofus, figyelmezz papodra. 

(Folyt, kör.) 

Közli: Szinyei Gerzson. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A debreceni ref. egyháztanács gyűlése bizott-
ságot nevezett ki a tanitók fizetése és átalában a neve-
lési pénzalap emelésére vonatkozólag indokolt véleménye-
zés végett. Elhatároztatott továbbá az is, hogy a felépí-
tendő gazdasági, reál- és kereskedelmi iskola helyiségeül 
az egyháztanács gyülésháza és a kántori lak méltányos 
föltételek mellett áteügedtetnek. 

* Hazánk egyik legrégibb harangja, a nagyszebeni 
ev. „János harang" az idén újra önteteit. Ez a 26 mázsás 
harang 1350-ben készült, 1759-ben renováltatott először. 

* Beregvármegye Kis Lónya, magyar ref. község-
ben 8 ház minden melléképületeivel, s nagy mennyiségű 
széna, óletnemü lett a lángok martalékává. Lónyay János 
ottani birtokos, ki az egyesülendők, Kis- és Nagy-Lónya 
számára saját költségén kisdedóvót épittete tt s látott el 
nevelőnővel, az ottani leégetteknek az építkezéshez fát, a 
szegényebbeknek vetőmagot és élelmet adott. Sok ily bir-
tokost adjon isten községeinknek ! 

* A domonyi ev lelkész, Broken József, ki csak 
az imént tartotta 50 éves lelkészi jubileumát, Budapes-
ten jobb létre szenderült. Hült tetemei közelfekvő egyhá-
zába szállíttattak. Béke hamvaira ! 

* A rimaszombati egyesült prot. gymn sium igaz-
gatósága tiszteletteljesen fölkéri azon ügybarátokat, kik 
iskolánk építkezésére gyűjtendő az átvett gyüjtőiveket 
mind eddig vissza nem küldötték: szíveskedjenek azokat 
legkésőbb f. évi dec. 1-ső napjáig, bármily csekély összeg-
gel is, beküldeni, hogy az adakozók teljes névsora minél 
elébb összeállittathassék. Kimaszombat, nov. 4. 1874. Az 
igazgatóság. 

* A nyíregyháza-vidéki ref. tanitóegylet Lukács 
Ödön lelkész elnöklete alatt okt. 28-án Nyiregyházáu meg-
alakult. Alelnökévé Gavallér J. pazonyi, pénz- ós könyv-
tárnokává Varga A. nyíregyházi, jegyzőjévé Vájó Gy. 
nyirbogdányi, választmányi tagjaivá Horváth I. nagykál-
lai ós Szabó A. halászi tanitók választattak meg. Már a 



jövő gyűlés t-n a kidolgozott ügyrendi szabályokon kivül 
értekezéseket is fognak tartani. 

* Debrecenben e hó ll-?n indultak el a „szol-
gadiákok" házról-házra a táplálásukra szolgáló élelmi-
szerekért. Másfélszáz tanuló 'ápláltatik a főiskolában, s 
az általuk igényelt nagy kiadásnak igen tetemes részét 
önkéntes adományok fedezik, melyeket vallás és hitfele-
kezeti különbség nélkül nyújtanak a debreceni buzgó 
civisek. 

* Torontálvármegyei Ferencmezö ág. ev. német 
községben uj vallásfelekezet támadt, melynek alapitója 
egy temesvári órás. A szekta a nazarémus nevet viseli 
ugyan, de lényegesen eltér ennek elvitől. Ugy jöttek rá, 
bogy egy ilyen „igazhivő" katonának besoroztatván, az 
esküt s a fegyverviselést megtagadta. A vizsgálat meg-
indíttatván, a törvényszék az uj vallás követőitől csak 
annyit bírt megtudni, hogy ők magukat igazhivőknek 
nevezik, hogy semmi közük a nazarénusokhoz, hogy hi-
teket a bibliából merítik, melyet testületük magyarázata 
után ismernek meg, hogy soha tem esküsznek s fegyvert 
viselniök nem szabad. A töjvényszék minden további 
kutatása hasztalan volt, mert az igazhivők a biró abbeli 
fölszólitására, hogy nyilatkoztassák ki vallásukat a tör-
vényszék előtt, egyszerűen azt felelték, hogy ha a biró 
urat vallásuk érdekli, lépjen közéjü :. Az illető makacs 
újonc idejét a börtönben már kitölté, de vallását még-
sem hagyta el. Állítólag nincs Pancsova, Allbunár és 
Nagj becskerek közt község, hol e vallásnak nem voluá-
nak hivei. Az uj felekezet prófétái többnyire órásmester-, 
emberek, s valami Irion nevű Pancsován állandóan letei 
pedett. Ha már igy állanak a dolgok, akkor okvetlenül 
szükséges, hogy az uj szekta terjesztése le amennyiben az 
államtörvényekkel ellentétben áll, megakadályoztassák. 
Lehetetlen a kormánynak engedni, hogy kóbor próféták 
a fegyverviselés tilalmát hirdessék, mert e tan nyilt el-
lentétben áll az állammal, s igy, egyebeket mellőzve, mi-
előbb határt kell vetni e vallási szeketa elharapózásának. 

* A moldva-oláhországi missió ügye uj stadi-
umba lépett. Az erdélyi ref. superintendentia által oda 
küldött bizottság Ploesten megjelenvén, az egyházközség 
lelkes tagjai készséggel fogadták a csatlakozást, de kije-
leuték,hogy zilált anyagi viszonyaik miatt lelkészüket nem 
fizethetik, s rögtöni segélyre van szükségük. A Kolozs-
vártt ülésezett ref. igazgatótanács ennélfogva előlegesen 
100 ftot utalványozott a ploesti egyházközség részére. A 
bizottság Bukurestben is járt, de ott a rendezés elé több 
uehézség gördittetett, s az ottani reformátusok hivatkoztak 
helyi törvényeikre, melyek szerint az egyházi hivatalno-
kok 3 havi felmondásra elbocsáthatók; de az egyház-
tagok kívánságára az ez ügyben határozó gyűlés egy 
hétre elhalasztatott. Erre az igazgató-tanács a bizottságot 
táviratilag értesitó, hogy egyházi szabályaink felmond-
h a t szerződóst nem ismernek, s éppen ezért uta 
sitja a bukuresti hitközséget szabályaink megtartására. 
Az évek óta tartó huzavona utáa ez ügyben nemsokára 

kimondandó véghatározatnak nagy érdekeltséggel nézüuk 
elébe. 

* Az állam és egyház közötti viszony rende-
zése tárgyában a képviselőház által kiküldendő bizottságba 
a Deákpárt részéről a következő tagok jelöltettek ki meg-
választandókul: Molnár Aladár, Királyi Pál, Bésáu Mihály, 
Tóth Vilmos, Ouossy Mátyás, Vargics Imre, Pólya József, 
Juszt József, Molnár Antal, Joannovics György, Tolnay 
Károly, Mihályi Péter, Bittó Kálmán, b. Kemény Gábor, 
Eitel Frigyes, Házmán Ferenc, gr. Péchy Manó, Petro-
vay Ákos. 

IRODALOM. 
• A Kis Nemzeti Muzeum, ez életrevaló, nép-

szerű vállalat, melyet a Franklin-társulat ád ki, ismét 
szaporodott néhány kötetettel. Ezek: Vórtessy A. 
ujabb beszélyei. Két kötetben. Az ős-római idők-
ből. Korrajzok. Simons Tivadar után Bús Vitéz. Az előbb 
emiitett két kötet a kedvelt beszólyirónak 14 novelláját, 
Simons müve pedig a következő, érdekesen irt cikkeket 
tartalmazza: Viador-küzdés és állatbőszités a pompéjii 
színkörben. Egy lakoma Lucullusnál. Kocsiverseny a ró-
mai Circus maximusban. Egy karthagÓi menyegzői ünne-
pély. A zsidók Rómában. A fonóban. A Kis Nemz. Mu-
zeum egy-egy kötetének ára 50 kr., mi — tekintve a köte-
tek vastagságát, de különösen tartalmuk jelességót — igen 
csekélynek mondható. 

* A Falusi könyvtárból, mely vállalat fentar-
tásáórt a népoktatás barátai részéről méltán elismerést 
érdemel a Franklin-társulat, szintén megjelent három 
kötet, u. m. A szőlőmüvelés kátéja. Irta Dr. 
Perlaky Mihály. 11 fametszettel. Borászati vagyis 
pincegazdászati káté. Irta Dr. Perlaky Mihály. 11 famet-
szettel. Miként emelhetjük gazdaságunk jövedel-
mét? A földmivelő nép számára irta Réti János. Minden 
egyes kötet ára 50 kr. 

* A Franklin-társulat képes mesekönyvei cim 
alatt 6 kemény, képes boritókba kötött, 6 -6 színezett 
képpel ellátott füzet jelent meg. A mesék nagyobbrészt 
ismeretesek, jól vannak megválasztva. A képek oly élén-
ken szinezvók, hogy a 6-8 éves gyermeknek egy-
szeri látás után is emlékezetébe vésődhetnek. Melegen 
ajánljuk e füzeteket különösen most, a karácsonyi és újévi 
ünnepek közeledtekor a szülők figyelmébe. A mesék cimei a 
következők: A vörös bóbitás kis leány. Hüvelyk Matyi. 
Csipkerózsa. Hamupipőke. Jancsi és Örzsike. A hős szabó. 
Egy-egy füzet ára 80 kr. 

* A Természet könyve. Közérdekű olvasmányok 
a természettudományok köréből. Bernstein A. német müve 
után fordította Dr. Toldy László. 1-ső és 2-dik füzet. 
Kiadja a Franklin-társulat. E mű husz füzetre van ter-
vezve, egy pótkötettel. Célja az, hogy az óriás lépésekkel 
előre haladó természettudományok körül tett legujabb, 
részben még ki sem merített fölfedezésekkel megismertesse 
a nagy közönségeti s hogy fölvilágosítást nyújtson a közön-
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séges élet számos oly jelenségeire nézve, melyeket csak a 
megszokottság folytán nem tartanak sokan csodának, de 
melynek magyarázatát adni épen nem képesek. Hogy pedig 
a cél eléressék, a szerző igen helyesen, kerülve a száraz 
elméleteket, előadásában a köaDyen érthető népies nyelvet 
és irányt használta. Az eléggé nem ajánlható munkából 
havonkint egy füzet fog megjelenni. Minden egyes füzet 
ára 50 kr. 

* Tettei N. és társa kiadásában megjelent: Európa 
összehasonlító földleírása Visontay Já-
nos által. I. kötet. Ára 2 ft. 80 kr. Három részre oszlik 
Az elsőnek cime : Általános tájékozás Európáról; a má-
sodik déli, a harmadik közép Európa földrajzi leírását 
adja. Fölhívjuk e műre a szakférfiak figyelmét. 

* Az Uj Magyar Sión octóberi füzete a következő 
tartalommal megjelent: Ismereteink forrásai. Cseh Fe-
renc. Az archi-diakonusok. Dr. Ham vas, A fonteti 
nő látomásai. Fábián János. Utazás Lourdesba. 
Maszlaghy Ferenc. Rögtönzet a nagy chartreusei 
zárdában. Bogyói. Irodalom : Roskovány : Beata Virgo 
Maria in suo conceptu immaculata. Dr. Scheeben : Hand-
buch der kath. Dogmatik. Juogmann: A szépség és szép-
művészet a sokratesi és ker. bölcsészet nézetei lényegében 
előadva. Maszlaghy. Munkay: A szentségek szentsége. 
Maszlaghy. A székesfehérvári ásatások. C z o b o r 
Béla. Vegyesek. 

* A középt. Tanáregyl. Közlönyének 1874/5-iki 
évfolyamából az 1-ső és 2-dik, kettős szám megjelent. 
Az orsz. középt. tanáregylet tagjaihoz. Névy L. A phil. 
tudományok tanítása a középiskolában. Bihari P. A 
reáliskolai tanárok képzéséről. Felsmann J. A mórtan 
és mértani rajzolás tanítása középtanodáinkban. Pórszász 
J. Egyleti élet: A közgyűlés jegyzőkönyve. A választ-
mány oct. 6. ós 13-ki, az I. szakosztály oct. 20-iki 
ülése. Pénztárnoki jelentés. Vegyesek. Rendeletek tára. 

* Táborszky és Parschnál megjelent: Hogyha 
nékem olyan rózsám volna. Ez az utca végig 
sáros. Hová csikós. Csárdás. Zongorára szerkesztő Kende 
Pál. Ára 60 kr. 

* A Tánc 5-ik száma megjelent. Tartalma: 1875-
dik évi technicus csárdás. Tolnai G.Jánostól. Is-
meretségeim. Lengyelke Boldis Ignáctól. Baby-
polka frangais. Tubani S, J. Megjegyzendő, hogy e 
szám nyomása már sokkal tisztább ós csinosabb, mint az 
elöbbenieké. S z nem csekély előnyére szolgál a tartal-
mára nézve különben jó vállalatnak. 

* Táborszky és Parsch zenemükereskedésökben 
megjelent: A holt költő szerelme. Szerzé Liszt 
Ferenc. Ára 1 frt. 20 kr. E melodráma, melynek szöve-
gét — tudvalevőleg — Jókai Mór szerzé, annak idején 
oly hatással adatott elő Jókainé és Liszt által egyik 
budapesti hangversenyen, hogy a zenekedvelők bizonyára 
már csak kíváncsiságból is megszerzik azt maguknak. Az 
eredeti magyar szöveg a hangjegyben német fordításban 
is közölve van. 

NECROLOC. 
Nagytiszteletű Varjú Istváu ur, az ó-szőnyi evang. 

reform, gyülekezetnek 43 évig volt buzgó lelkipásztora ; 
a tatai egyházmegyének több évig volt tanácsbirája s 
gyámoMai tanácselnöke; a dunántuli egyházkerületnek 
több évig volt pénztárnoKa nincs többé; folyó évi 
október hó 31-kén bevégezte közjóra, a valláserkölcsi élet 
virágoztatására szentelt pályafutását. 

A temetés folyó évi november 2-án ment végbe. 
Nagy néptömeg, a jó barátok s pályatársak koszorúja 
vette körül a jobblétre szenderült egyházi férfiú egyszerű 
ravatalát. Délután 2 órakor megzendült aZeke Lajos 
segédlelkész által alapított s kitünőleg szervezett ó szőnyi 
dalárda karéneke a koporsó mellett; s a halotti ének 
mélabús dallama, a jelenvoltak arcain tükröző részvét je-
lenté a gyászünnepély kezdetét. 

A legszebb őszi délután volt. A derült égről alá-
ömlő napsugarak a könyezők szemeiben törtek meg. 

A koporsó mellett alólirott tartott rövid halotti be-
szédet s imát, szólván ekkópen : Egy koporsó mellett sa-
játságos gondolatok ós érzelmek szoktak támadni az em-
beri kebelben; egy mélyen lehangoló, egy valóban búst 
tájkép tárul fel a gondolkodó lélek előtt. Honnan jöttünk, 
hova megyünk; hol van az örök fő való, kit a bölcs 
léngesze fel nem ér, de titkon érző keble óhajtva sejt; 
mi az élet célja; rendeltetésünk utai hova vezetnek; van-e 
élet, van-e világ a siron tul; vagy a fejünk felett ragyogó 
csillaggyöngyös égboltozat voltaképen nem egyéb, mint 
fedele azon óriás koporsónak, melybe egykor mindnyájan 
aludni térünk; mint virágszőnyege, temetői pázsitja azon 
sírboltnak, melynek öbleibe évezredek óta folyvást hulla-
nan élők, a föld vándor emberei, melynek borongó 
ködhomálya oly gyakran s oly nagy sulylyal borul a 
végcélját kutató emberi lélekre. 

íme a hit, remény és szeretet, a halhatatlanság 
vallása bajnokának is meg kell halnia, ép ugy mint 
azoknak, kiknek tántorgó lépteit vezérelte az örökkéva-
lóság fényhazája felé. Az uj, a másik hazát kereső Mó-
zeseknek a csodás szépségű ig éret földj ének kapujában kel 
elesniök. 

Egyik koporsó ugy hasonlít a másikhoz. Sötét mind« 
egyik. A fájdalom erdeje termette mindegyiknek fáját s 
gyökereit a zokogó bánat omló habjai táplálták. Zokogás 
siralom és jajszó hallatszik mindegyik koporsó mellett., 
Ki ne hullatna könyet a nemes keblű emberbarát szem-
fedelére ; a bölcsnek oktató ajkait, a zengő tüzes nyelvek 
hamvait ki ne nézné borongó szent tisztelettel? Ki ne 
óhajtana csókokat hinteni a halálban összekulcsolt ember-
séges, adakozó kezekre?! 

Másban is hasonlítanak a koporsók egymáshoz. Egy óri-
ási könyvnek sötét lapjai ezek, melyek a gondolkodó embert 
igen sok bölcseségre tanítják. Itt tanulhatják meg a fel-
fuvalkodás gőgös emberei az alázatosságot A világhódí-
tók, kik a nagyravágyás diadalkocsiján könyek s vér-
cseppek közt rohannak keresztül az életen, itt tanulhatják 
meg a bölcs és okos megelégedés nagy tanát. 



Hát egy lelkész koporsója mennyi tudományt, mily 
igaz bölcsesóget zár magában. Elesett az ige harcosa; a 
poralkotmány összeomlott a halál szavára; de az ige 
meggyújtott fáklyája még a bajnok eleste után is égi 
fénynyel fog lobogni; a hit, az eszme, az igazság, a lelki-
szabadság s értelmi felvilágosodás szent ügye akkor is 
élni s diadallal fog élni a világon, midőn a harci fegy-
vereket régen kicsavarta a halál a küzdő bajnokok kezéből. 

Az embervilágnak meg kell érteni elébb-utóbb ma-
gasztos rendeltetésének rejtélyeit. És én bizonyos vagyok 
benne, hogy az emberiség csak a vallás égi fényénél 
emelkedhetik fel hivatásának dicső magaslataira. A val-
lás lágy keble lesz a bölcső, melyből az uj világnak, a 
szabadság, testvériség hazájának, az isten országának ki 
kell egykoron kelni. Most még a távol jövő felhői között 
ragyog a dicső cél; ott fénylik az emberfiának, a népek 
messiásának túlvilági alakja; de a Krisztus megmondá, 
hogy az emberfia, a nagy e zmék szent tábora el fog 
egykor jönni minden bizonynyal. 

Üdv, örök fény, dicsőség azoknak, kik e nagy jövő-
ért dolgoznak és fáradoznak. Üdv az evangyéliom igény-
telen szolgáinak, kik magokat megtagadva küzdenek az 
emberiség örök jogaiért ; küzdenek a vallás, a nagy esz-
mék diadaláért; küzdenek a világosság, a testvéri szeretet 
és szabadság szent országáért. 

Ez ügynek szolgái, ez ügynek bajnokai a protestáns 
lelkészek. A vallás, az ige égi fényével ők vezetik a sze-
gény népet ama nagy és dicső célok felé, az igóret ama 
földje felé, melynek gondolata boldogitó álomkép gyanánt 
lengi körül az emberiség lelkét, kebelét. Szent tisztelet-
tel kell tehát megállanunk egy prot. lelkész, egy evan-
gyéliomi hitszolga koporsója mellett; hiszen, ha ugy van 
a dolog, amint a Krisztus mondotta, hogy az a legnagyobb 
az emberek közt, a ki egyebeknek szolgája: akkor mi 
prot. lelkészek, valóban nagyok vagyunk, mert mi a nép 
szolgái, a szabadság bajnokai, az igazság és világosság, a 
műveltség terjesztői voltunk a múltban, azok leszünk jö-
vőben is. Az idvezitő azt mondá, hogy az emberfiának 
nem volt helye, ahová fejét lehajtaná: nekünk sincsenek 
szélesen kiterjedő birtokaink ; sokszor csak azt mondhat-
juk sajátunknak a nagy földtekén, hova egykor szives, 
becsületes és emberséges hallgatóink porladozni leteszik 
tetemeinket; de azért nem vagyunk szegények, sőt gaz-
dagok, igen gazdagok vagyunk, mert kezünkben van a 
könyvek könyve, a biblia, ez a drága kincs; kezünk-
ben van a szabad vizsgálódás, az igazság, ki-
tartás irtó vasa, mely a setétség országának, a rohanó 
évezredek titkainak rétegeit játszva bontogatja szét; s 
az ó világ omládványaira épiti fel a szabadság, a boldog-
ság fényes Jeruzsálemét, sat. 

A temetőn Cibor József neszmélyi lelkész 
hangoztatta az utolsó Isten hozzádot, felmutatva rövid 
rajzolatban a boldogultnak, mint jó családapának pap-
és hazafinak jellemképét. Azután lebocsáttatott a koporsó 
az egyszerű sírgödörbe, hova nyolc hónappal elébb a 

boldogultnak kedves neje, Zsoldos Krisztina is 
eltemettetett. 

Gyászolják a dicsőült férfiúnak halálát két leánya, 
úgymint: Karolina, Kovács Lajos hetényi lelkész, neje ; 
Janka, férjezett Mészáros Károly héregi lelkészné és 
gyermekeik, a rokonok ós jó barátok. 

A boldogalt veszprémmegyében, Kupon, 1798-ban 
született; tanulmányait Pápán kezdette és végezte; s 
innen az ácsi egyházba bocsáttatott ki rendes iskolatani-
tónak, s 1831-ben az ó-szőnyi fényes virágzó egyház vá-
lasztotta meg lelkészének. 

És most bucsut veszünk tőled agg pályatársunk ; óhajt-
juk, hogy sirod felett lengjen égi béke s nyugalom ; az 
emlékezet rózsabokra hullassa sirhalmodra szelíd leveleit ; 
nyájas, barátságos arcodat bevéssük szivünkbe. Isten 
veled ! Pereszlényi János. 

ADAKOZÁSOK. 
Az utolsó m->g május hóban közzétett kimutatás óta 

alólirottnál az „Országos protestáns árva-
ház" számára következő adakozások folytak be : 

Adakoztak : Sóós Mihály Szoboszlóu 50 kr. Krali-
csek Gusztáv Fazekas-Varsándon 5 ft. több jótékony egylet 
Svájcban 500 frt. Néhai Bósán ur hagyatéka 5000 frt. 
Néhai Baumann Anna örökösei 40 frt. A dunamellófei 
helv. hitv. superintendentia 159 frt. Fochs M. L. és Johanna 
hagyatéka egy 1000 frtos úrbéri kötelezvény. A Keresz-
tyén Család szerkesztőségénél letett könyöradomá-iyok 
110 frt. Hamaljár Károly rimaszombati gyógyszerész 
25 frt. A nyíregyházi evang. comfirmandusok 4 frt. 
36 kr. Stur Dániel kucurai lelkész 1 frt. Lörincsék Já-
nos csalli lelkész 1 frt. Dianovszky József kereskedő 
1 frt. 40 kr. Tatáról : Berzeli Istvánné 60 kr. Bugyi 
András 1 frt. Bugyi Andrásné l frt. Tóth Gyula vizs-
gáló biró Budapesten 70 kr. Brocsko Lajos 70 kr. A 
felső-kemencei evang. egyház l frt. Páll Endre, f.-kemen-
cei lelkész 1 frt. Az e. e. e. gyámintézet központi bi-
zottmánya 47 frt. 84 kr. A dunáninneni kerületi gyám-
intézet 6 írt. Scholtz Róbert festő Budapesten 20 frt. 
Zsivora György Budapesten 100 frt. Sajóhelyi Frigyes 
tanár Budapesten 5 frt. Fischer József és Therézia ha-
gyatéka 5 frt. Schraeder János hagyatéka 50 frt. (az 
adó és birói költségek levonása után 41 frt. 40 kr.) Az 
aszódi oskolás-körgyermekei (beküldve Kiss Péter, tót-
györki lelkész által) 12 frt. Mayer János hagyatéka 200 
frt. (az adó levonása után 180 frt.) Kazincy Istvánné 
szül. Kovács Katalin asszony hagyatéka Kis-Szent-Mártonban 
106 frt. A nagy-szalontai takarékpénztár 10 frt. Az 1874. 
évi „Protestáns árvaházi képes naptár" eddigi tiszta 
haszna 561 frt. 50 kr. Budapesten, 1874. november 
10-kén. 

Hornyánszky Viktor, 
mint az „Országos pro testáns árvaház" pénztárnoka. 
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A magyar nemzet jutányos családi köuyvtára. 
A „magyar nemzet jutányos családi könyv tá ra " czim alatt megkezdtem a legelső rangú 

műveket oly szerfe let t jutányos áron adni a közönség kezébe, mely mellet t csak a tömeges részvét 
óvhat meg a legjelentékenyebb veszteségtől. Ezen könyv tá rba egytől egyik csupán oly műveket akarok 
felvenni, melyek a magyar család minden tagjának kedélyére nemesitően hatnak, és melyekről fel-
teszem, hogy idővel egy valóságos nagybecsű „családi k ö n y v t á r t " fognak képezni. 

Minden mű külön kapható, és senki sincs kötelezve az egész könyvtár megszerzésére: 
• 10 kötetre I kötet i n g - y e n adatik. 

Vörösmarty minden munkái. Uj, G y u 1 a i P á 1 
felügyelete alatt nyomatott kiadás. 6 kötet. Ara 
díszes borítékban fűzve 6 frt. Szép hat doin-
bornyomásu angol kötésben 10 frt. 50 kr., 
három kötésben 9 frt. 

Horváth Mihály. Magyarország függetlenségi 
harczának története. Uj, szerző által átnézett 
teljes kiadás. 3 testes kötet. Ára díszes boríték-
ban fűzve 6 frt. Szép három angol kötésben 
8 frt. 80 kr. 

Báré Eötvös Jézsef. A Karthausi. Uj teljes ki-
adás. Két rész. Egy kötetben. Ára fűzve 1 írt. 
40 kr. Angol kötésben 2 frt. 

Arany János minden költeményei. Uj, szerző 
felügyelete alatt nyomatott teljes kiadás 3 nagy 
kötet 90 iv. 1-ső kötet: Kisebb költemények 

— 2 ik kötet: Nagyobb költemények. Toldi. 
Toldi estéje Murány ostroma. Buda halála. 
— 3-ik kötet: Furcsa és vegyes költemények. 
Ára díszes borítékban fűzve 5 frt. — Szép három 
clombornyomásu angol kötésben 7 frt. 60 kr. 

Il-ik Rákóczy Ferencz fejedelem: Emlék-
iratai a magyarországi háborúról 1703-
tél végéig. Közli T h a 1 y Kálmán, m. tud. 
akadémiai tag. — 5-ik, Thaly Kálmán által ismét 
javított, s jegyzetekkel, Rákóczy végrendeletével és 
a bujdosók sírfelirataival bővített jutányos kiadás. 
Ára fűzve 1 frt. 20 kr. Díszes angol kötésben 
2 frt. : 

Páris Amerikában Irta párisi doktor Lefebvre René 
(L a b o u 1 a y e Eduárd.) Tagja Francziaország 
adózói és Páris kormányzottal társaságának ; Mit-
glied des gross- und kleindeutschen Narren-Land-
tages ; Mitglied der k. k. Hanswurst-Akademie zu 
Genserndorf; a Della Civetta herczegi rend nagy-
keresztese ; a Fehér Rigó-rend LXXXIX. osztályú 
lovagja csillaggal stb. — Francziából Márkus István. 
2-ik kiadás. — Ára fűzve 1 frt. Díszes angol kö-
tésben 1 frt. 80 kr. 

Washington élete. Spa.rks után a m. t. akadémia 
megbízásából angolból fordítottá Czuczor Ger-
gely 2-ik kiadás. — Ára fűzve 1 frt. Díszes 
aügol kötésben 1 frt. 80 kr. 

Boz Dickens. Oliwér Ttvist. A Kisfaludy-társaság 
megbizásából angolból fordította GondolDániel. 
Négy rész egy kötetben. 2-ik javított kiadás. — 
Ára fűzve 1 frt. 40 kr. Díszes angol kötésben 

- 2 frt. M kr. 

Feuillet Octáv. Egy szegény i f j ú története. 
Fordította Salamon Ferencz. 2-ik kiadás. 

A kis grófnő. Ára fűzve 1 frt. Díszes angol kötésben 
1 fit. 80 kr. 

Göthe. jFVmslFordította D ó c z y Lajos. Népszerű 
bevezetéssel. Ára fűzve 1 frt. Díszes angol kötésben 
1 frt. 80 kr. 

XJtyeszenicli Fráter György (Martiuuzzi bibornok) 
élete. Irta Horváth Mihály. Uj kiadás. Ára 
fűzve 1 frt. 20 kr. Diszes angol kötésben 2 frt. 

Petőfi Sándor. A hóhér kötele. James. Robin 
Hood. A Kisfaludy társaság megbizásából ford. 
Petőfi Sándor. E két regény 1 kötetben. 2-ik 
kiadás. Ára fűzve 1 irt. 40 kr. Diszes angol kötés-
ben 2 frt.' 

Kazinczy Ferencz Utazásai. A m. t. akadémia 
megbízásából összeszedék : Bajza és T o 1 d y. 
Magyarországi utak. Erdélyi levelek Toldalé-
kok. Uj kiadás. Ára fűzve 1 frt. Diszes angol 
kötésben 1 frt. 80 kr. 

Cooper J. F. Az utolsó Mohikán. A Kis-
faludy-társaság megbizásából angolból ford. Gon-
dol Dániel. Második javított kiadás. 4 rósz egy 
kötetben. Ára fűzve 1 frt. 40 kr. Diszes angol 
kötésben 2 frt. 

Keleti Károly. Hazánk és népe. A m. t. akadé-
mia által a nagy díjjal koronázott mü második 
javított kiadása. Ára fűzve 2 frt. 80 kr. Angol kö-
tésben 3 frt, 60 kr. 

Kölcsey Ferencz Válogatott prózai munkái. 
Greguss Ágost bevezetésével. Ára fűzve 1 frt. 
40 kr. Angol kötésben 2 frt. 

B. Eötvös Jézsef. Magyarország 1514-ben. Re-
gény. Uj kiadás. 2 kötet. Ára fűzve 3 frt. Angol 
kötésben 4 frt, 60 kr. 

Arany János furcsa és vegyes költeményei. 
Jutányos kiadás. Ára fűzve 2 frt, Angol kötésben 2 
frt. 80 kr. 

Scott Walter. Lucia, a lammermoori meny-
asszony. Történeti regény. Angolból fordítja P a-
lóczy Lajos. Ára fűzve 2 frt. Angol kötésben 
2 frt, 80 kr. 

Szász Károly. Kisebb műfordításai. Angol, fran-
czia, német és vegyes költőkből. Ára fűzve 1 frt. 
20 kr. Angol kötésben 2 frt, • 

De Foe, Robinson Crusoe utazásai, é leményei 
és csodálatos kalandjai. A Robinsonadok tör-
ténetével, és a szerző De Foe D. életrajzával. 
Fordította Malmosy Károly. Főgym. tanár. 
Ára fűzve 1 frt. 40 kr. Angol kötésben 2 frt. 

Folytatása • a következő oldalon. 



Manzoni. A jegyesek. Milanói történet a 17-ik szá-
zadból. Olaszból forditva Ára fűzve 2 frt. 80 kr. 
Angol kötésben 3 frt. 60 kr. 

Arany János kisebb költeméngei. Legújabb tel-
jes jutányos kiadás. Ára fűzve 2 frt. Angol kötés-
ben 2 frt, 80 kr. 

Szemere Bertalan. TJtazás keleten a világosi 
napok után. 2-ik jutányos kiadás. 2 kötet. Ára 
fűzve 2 frt. Angol kötésben 3 frt. 60 kr. 

Szemere Bertalan. Levelek (1849—1862). 2-ik ju-
tányos kiadás. Ára fűzve 1 frt. Angol kötésben 1 
frt. 80 kr. 

Szemere Bertalan. Szépirodalmi dolgozatok és 
beszédek a forradalom előtt és után. 2-ik jutányos 
kiadás. Ára fűzve 1 frt. Angol kötésben 1 frt, 80 kr. 

Arany János. Toldi. Toldi estéje. Murány 
ostroma. Buda halála. Jutányos kiadás. Ára 
fűzve 2 frt. Angol kötésben 2 frt. 80 kr. 

Boz Dickens. Barnaby JRudge. Angolból fordította 
Bérezik Árpád. 2-ik jutányos kiadás. 3 ré.-z 
1 kötetben. Ára fűzve 2 frt. Angol kötésben 2 frt. 
80 kr. 

Kölcsey Ferencz. Országgyűlési napié. Wesse-
lényi védelme. Ára fűzve 1 frt. 40 kr. Angol 
kötésben 2 frt. 

Verne Gyula. A férnek hazája. Francziából for-
dította György Aladár. Ára fűzve 2 frt. Angol 
kötésben 2 fit. 80 kr. 

Délafrikai utazások és felfedezések, különös te-
kintettel Magyar László utazási ira. Irta Sárai 
László. Ára fűzve 2 frt. Angol kötésben 2 frt. 
80 kr. 

Vörösmarty kisebb költeményei. Jutányo? teljes 
kiadás. Ára fűzve 2 frt. Angol kötésben 2 frt. 80 kr. 

Adalékok a Thököly- és Bákéczy-kor iroda-
lomtörténetéhez. Thaly Kálmán akadémiai 
tag által. U j j u t ányos kiadás. 2 kötet. Ára fűzve 
3 frt. Angol kötésben 4 frt. 60 kr, 

Bokhara története a legrégibb időktől az uj korig. 
Irta Vámbéry Ármin, üj jutányos kiadás. 2 
kötet. Ára fűzve 2 frt. Angol kötésben 2 frt. 80 kr. 

A Franklin-Társulat rasgyar irodai ni inté-
zet és könyvnyomda kiadásában megjelent s minden 

könyvkereskedésben kapható: 

„ Protestáns nj képes naptár4' 
1875. évre. 

Szerkesztette Dúzs S á n d o r , tanár. 

Ára fűzve 50 kr. 
T a r t a l o m : Naptári rósz. — Bélyegfokozat. 

— Ajándék keresztleányomnak (Freiligrath ulán) 
Dömötör János. — Hajnal Ábel (arcképpel). — 
Szökött fiu. (Elbeszélés). — Hunfalvy Pál (arckép-
pel), — Vázlatok a nagykőrösi ref. egyház múltjá-

ból (képpel). — Beöthy Zsigmond (arcképpel). — 
A ván harangozó. To;r,pa Mihálytól. — Győry 
Vilmos (arcképpel). — Árnyak (Dickens Cristmas-
Stories jából), angolból fordította Kalocsa Ró*a. — 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szül. háza Maros-
Illyén (képpel). — Vitnyédi István kiadatlan levelei 
közül. Szilágyi Sándortól. — Orvosi tanácsadó. — 
Protestáns egyházi tiszti névtár. — Az uj mérté-
kek. — Országos vásárok. — M e l l é k l e t : A 
magyar birodalombeli protastánsoknak felekezet és 
nemzetiség szerinti graphikai áttekintési térképek 
magyarázattal. 

" x 3 — 3 

A kunhegyesi reform, egyházban üresedésbe jött 
kántor-orgonistái állainásra, melycek évi fizetése ; 
l-ször 1 0 3 azaz egyszázhárom forint o. é. 2-szor 
85 azaz nyolcvanöt véka buza. 3-szor 85 azaz 
nyJc \anöt véka árpa az egyház magtárából. 4-szer 
12 azaz tizenkét köblös föld 1600 • ölével. 5-ször 
2 azaz két öl kemény tűzifa. 6 szor 15 azaz tizen-
öt font fagygyu. 7-szer temetési d í j : énekszóval 
temetett halottól 50 krajezár o. é., prédikációval 
temetett halottól egy forint o. é. A halottak 
száma átlagosan évenként 2 5 0 - 300 közt váltakozik. 

A kántor orgonista kötelessége : a templomban 
a gyülekezet éneklését vezetni, a halottak temetésé-

nél szolgálni, végre a nép iskola 5-ik ós 6 ik 
osztályaiban szerdán ó • szombaton délután haagjegy 
szerinti éneklést taaitani. 

Pályázók képesség őket, erkölcsi és hivatalos elő-
életöktt tanúsító bizonyítványaikat folyó évi dec. 
1-sö napjára a kunhegyesi reformált egyház lelkész-
elnökéhez postai uton beküldeni szíveskedjenek. A 
személyes megjelenésre s pályázásra december 9-ke 
tűzetik ki. A megválasztandó hivatalát 1875. april 
30-án elfoglalni köteles. Pályázók részére útiköltség 
nem biztosíttatik. 2 — 3 

A reform, egyház elnöksége, 



nti 
Az itt alant feljegyzett müvek egyszerre rendelve 

2 S 5 f r t - 9 0 3sr . l ^ e l ^ e t t 7 0 f r t é r t fesupli-a/tóik:. 
Ezekből — tehát csupán ezekből — választott 150 forint áru könyv 4:5 forintért , 100 forint 
áru könyv 33 forintért , 60 forint áru könyv 22 forintért , 30 forint áru könyv 15 forintért kapható . 

ft. kr. 
1849—1866! Adalékok a kénj uralomellenes mozgal-

mak történetéhez. Az Asbóthcsalád irataiból . . 1.60 
Apulejus. Nyugat-Európa és hazánk . . . . -.90 
Aristoteles politikája. Ford. és jegyzetekkel kisérte 

Haberern 4.—• 
Asbóth János. Szabadság 3.— 
Corvin (Toldy Ferencz). Vissza van-e állítva 48? Te-

kintettel Kossuth Lajos némely nyilatkozataira. Az 
okulni akarók figyelmébe ajánlva , . . . — 60 

Curtius Ernő. Athén Perikies korában. Fordította Pór . 1.20 
Dapsy Lajos. A talajkimerülés befolyása az államok 

életére. Különös tekintettel Magyarország jövőjére . 1.60 
Desseívffy Emil gróf. A magyar t. akadémia és nem-

zetiségünk feladatai. 2 akadémiai beszéd . . . —.40 
Eötvös József báró. Reform. 2. kiadás . . . . 2.— 
— Magyar államférfiak és irók. Emlékbeszédek . . 2.60 
Erdélyi János, ókori irodalom története . . . 2 40 
Görgey Arthnr. Gazdátlan levelek. . . . . — .60 
Horváth Mihály. Kossuth Lajos ujabb leveleire. 3-dik 

jutányos kiadás . . . . . . . . —80 
— Történeti zsebkönyv (Fráter György élete sat.). . 2.80 
— Williams Roger . . . . . . . . — .80 
— Kisebb történelmi munkái 3. 4. kötet . . . 6.80 
Janns (A hiies Dö 11 i n g e r). A pápa és az egyetemes 

zsinat. (Német eredetiből) 2.— 
Juste Tivadar. Mária magyar királyné, II. Lajos özve-

gye. Ford. Szász Károly . . . . . . 1 . 5 0 
Kazinczy Gábor. Martius Galeot könyve. Mátyás király 

jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről . . . 2.40 
Kecskeméthy Aurél. Parlamenti alkotmány és várme-

gyei reactio . . . . . . . . . 1.— 
Egy képviselő napló-jegyzetei az 1865. deczember 10-kén 

megnyílt országgyűlés alatt. III. füzet. 1866. május 
20-tól decz. 15. (Szász Károly) . . . . . 2.70 

Keresztesi József. Krónika Magyarország polgári és 
egyházi közéletéből a XVIII. század végén . . . 3.— 

Kerkápoly Károly. Publicistikai dolgozatok 1865-ik évi 
országgyűlés alatt 1.80 

Kézai Simon mester magyar krónikája. Fordította Szabó 
Károly . 1.— 

Labonlaye Eduárd. Lengyelország első felosztása 1771-ben —.80 
Xaveleye Emil. Deák Ferencz. Fordította s kiigazító 

jegyzetekkel kisérte Szász Károly . . . . —.80 
Macaalay B. T. Hampden János Pitt. Chatham gróf. Két 

politikai életrajz. Ford. Szász Károly . . . . 2.— 
— Lord Clive. Warren Hastings. Az angol Keletindia 

megbóditásának története. Fordította Szász Károly . 2.— 
Magyarország 1839-ben és 1866 után. Irta S a l a m o n 

F e r e n c z . . . . . . . 1.80 
May. Erskine Tamás. Az angol parlament és eljárása . 3.— 
Mignet M. Stuart Mária. Ford. Berzeviczy Edmund . 2.— 
Nagy Iván. Magyarországi s erdélyi bujdosó fejedelem 

K é s m á r k i T h ö k ö l y I m r e secretáriusának Ko-
máromi Jánosnak törökországi diariumja s experientiája 1.— 

III . Napoleon. Julius Caesar története. Díszkiadás 2 kö-
tet, és Atlas 36 térkép 13.50 

A pesti magyar nenizetgyIllés 1848-ban 2 köt. . . 6.50 
Átvitel ft. 80.90 

R á t h M é r könyvkereskedése 
Budapest, háznégyszög. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (íjf. Deutach Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 

Átvitel ft. 80.90 
Nagy Iván. Magyarország családai cziraerekkel, és le-

származási táblákkal. 20 kötet, és 1 pótkötet . . 70.— 
Öt év története 1867—1872. (Toldy István.) . . 2.80 
Palgrave Reginald. Képek az angol alsóház történetéből 

és működéséről. Fordította Csernátony . . . 1.— 
Prescot V. H. V. Károly császár lemondása és végnap-

jai a st. justi kolostorban. Ford. P. Szathmáry Károly 1.— 
Renan Ernő. Az apostolok. (Francziáb. ford.) . . 2.40 
RUstow. Az 1870/71 porosz-franczia háború hadi térké-

pekkel és tervekkel . . . . . . . 4.60 
Salamon T. A magyar királyi szék betöltése, és a prag-

matica sanctió története 2.— 
— Két magyar diplomata a 17. századból . . . 2.80 
Statisztikai és közigazgatási előadások, melyek a ke-

resked.-ügyi m. k. minist, által szervezett tanfolyam-
ban tartattak. 13 füzet 7.30 

Stein L. Az államigazgatás és igazgatási jog alapvona-
lai. Átdolgozta Kautz Gyula 5.— 

Szab<5 Károly. Emlékiratok a magyar kereszténység első 
századából 1.— 

Szalay László. Adalék a magyar nemzet történetéhez a 
XVI. században 2.40 

— Fiume a magyar országgyűlésen . . . . —.40 
Széchenyi Isván gróf. Ein Blick auf den anonymen 

„Rückblick", welcher für einen vertrauten Kreis in 
verháltnissmássig wenigen Exemplaren im Monate 
October 1857 in Wien erschien 6.— 

— Kiadatlan irataiból . . . . . . . —.60 
Szemle, Budapesti Szerkeszti és kiadja Cseagery Antal. 

(2-ik folyam) 1859 . . 10.— 
— (9-ik folyam) 1866 10.— 
— (11-ik folyami 1868 10.— 
— (12-ik folyam) 1869 10.— 

Szilágyi Sándor. Báthori Gábor fejedelem története . 2.80 
Teleki Domokos, id. gróf. A Hóra-támadás története . 1.80 
Terstyánszky, honvéd-ezredes. A haditudományok fel-

olvasásokban. 3 kötet 5.— 
Thackeray W. M. A négy György. Korrajzi képek az 

angol udvari és városi életből. Angolból ford. Szász 
Béla 1.40 

Thaly Kálmán. Bottyán János. II. Rákóczy Ferencz fe-
jedelem vezérlő tabornoka. lörténeti életrajz a ku-
ruczvilág hadjárataiból 3.60 

Thiers M. A. I. Napoleon első trónlemondása. Elba szi-
get. Visszatérés. Francziából ford.) . . . . 2.— 

— Waterloo. (Francziából forditva) . . . . 2.— 
— I. Napoleon Szent-Ilona szigetén. (Francziából forditva) 1.20 
Tóth Lőrincz. A párbaj. Értekezés . . . . . —.50 
Tttrr István. A Marzalai ezer —.40 
— Austria, Magyarország és Oroszország . . . —.40 
Országgyűlési Zsebkönyv. 2. bovitett kiadás . . . 2.40 

Tartalma : Országgyűlési bázrendszabályok. — Ma-
gyarországot érdeklő közjogi kibocsátváoyok. — 1861. 
országgyűlési okmányok. — Magyar- és erdélyországi 
alaptörvények. — A pesti, kolozsvári és zágrábi 1865 — 
1866. országgyűlések államiratai/ — Vegyes adattár. 

Törvénytár, országos. Az ujabb törvények 4-edrétü 
disz- (Corpus juris) kiadása 1869, 1870, 1871, 1872. . 11 20 

Összeg ft. 265.90 



P R O T E S T A U S 

EGYHÁ ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő í í z e t é s i d í j : Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v a t a l : 

Mária-utca 10-dik sz., elsfi emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

á hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja, 

külön 30 kr. . 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Protestáns töprenkedések. *) 
i. 

A protestantísmus fogalmában és tényeiben 
t a g a d ó , az evangelismus fogalmában és gyakorlatában 
á l l i tó természetű. A protest a ciókkal — a tilta-
kozással — megóvhatjuk az evangyéliomi egyházat 
a kívülről jövő megtámadások ellen. De ha ily meg-
támadások nincsenek, ha ellenök az egyházat nem 
kell védeni, ha teendőink e téren megszűnnek, meg-
szűnt-e az evangyeliomi fa magyarhoni két pro-
testáns) egyház belső tevékenysége is? Nem. Sőt 
épen ily körülmények közt következik be rá nézve 
azon idő, hogy most már, miután kívülről senki sem 
háborgatja, bizonyítsa be magasztos elveinek társa-
dalmi jótékony tényekre alkalmazása által, hogy mit 
tud, mire képes, bizonyítsa be életrevalóságát. Hic 
Rhodus, hic salta ! 

Legyünk őszinték s ne ámítsuk magunkat. Én 
ugy tudom, hogy az az annyira magasztalt evan-
gyeliomi egyházias buzgóság, régóta alig volt egyéb, 
mint hangos, sallangos, éles megtámadása azon hely-
tartótanácsi intimatumoknak, melyekben az uralkodó 
r. kath. vallás igényeivel kezet fogó állam, az 
evangy. fgyház jogait megtámadta. Ha történetesen 
elmúlt egy, tán két év, hogy ily mogmarcangolandó 
és szétszedendő sérelmes intimatum nem érkezett, 
— mert hát ily megtámadásoknak előbb csakugyan bővé-
ben valánk — akkor a kerületi és e? etemes gyűlésre 
felsereglett hivek szépen haza osontak s az egyház 
teendőit ott hagyták a hivatalból működő tagok 
nyakán. Ők, ha senki nem bántotta őket, az egyház 
terén, nem találtak már semmi tenni valőt. Az 
utolsó pátens korában — Uram Isten ! — papok és vilá-

*) Ezen cikket, mely liazai evangelikus egyházunk egyik 
magaa állású s érdemekben megőszült vezérfórfiától ered, ajánljuk 
t . olvasóink figyelmébe. Szerk 

giak mily nagy számmal sereglettek fel az esperes-
ségi ós kerületi gyűlésekre s mi roppant buzgalom-
mal védelmezték megtámadott egyházukat. Nem aka-
rom kicsinyleni e nemes buzgalmat. De midőn aztán 
a pátens megszüntetve, az 1867. LIII. törvényczikk 
életbe léptetve, ez által nem mondom m i n d e n — 
de c s a k n e m m i n d e n kívülről jöhető megtáma-
dásnak eleje lett véve; eleje már az által is, mert — 
ne tagadjuk — a törvény foganatát nagyban könnyité, 
s az otrombább megtámadást csaknem lehetetlenné 
tevó, az ujabb kornak móltányos ós türelmes szel-
leme, — nekem ugy látszik, hogy a kerületi gyűlések 
termei nem voltak oly látogatottak mint előbb. No 
de erről ne vitatkozzunk, ha az ellenkező állana is, 
mert ez a dologban mellékes. A fő, a lényeges az, 
hogy minemű jótékony intézkedések ós intézetek 
életbeléptetésében nyilatkozik immár, a szabaddá lett 
evangyeliomi egyház hit- ós elvszerü tevékenysége ? 

Örömmel vallom be hogy mutatkoznak itt-ott 
oly mozgalmak, melyek azt jelentik, hogy az evan-
gyéliomi egyház az államban és társadalomban ér-
vényre kívánja juttatni hitelveit, ás az evangyóliom-
szerü keresztyén szellemet. És ez jól van igy, jól 
még akkor is, ha a logikai egymásután ellen vét-
keznék, mert majd az élet és tapasztalati gyakorlat 
helyreüti s jobb kerékvágásba zökkenti az itt-ott 
tán döcögve tétovázó logikát. „Csak lendits vala-
mit, mert hajh nagy bűn a henyélés!" 

Azonban nem lesz tán felesleges a nagy esz-
mékkel vajúdó egyházat atyafiságos őszinteséggel egyre-
másra figyelmeztetni, hogy ha már indul, tudja 
hová, merre, hová induljon ugy, hogy magának a 
célt a legrövidebb uton biztosítsa. 

Ugy látszik nekem, hogy Révész Imre és a 
protestánsegylet emberei, — minden éles ellentét 
dacára, mely köztük létezik — e g y végcélra törek-
szenek. A hívek evangyóliomszerü vallásosságát, azt 
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az apáktól örökölt evangyóliomi erkölcsi jellemet és 
szellemet, mely az ember egész valójában félreisme-
retlenül nyilatkozik; azt az ev<mgyélíomi magas 
szabadságot, mely üdve tekintetében minden kényszert 
kizár, s egyedül az evangyeliom világossága által 
vezérlett testületi törvény önálló sugallatára tá-
maszkodik, ugy védeni meg, ugy ápolni, ugy hir-
detni ós terjeszteni az egyházban, hogy azok a z 

evangyóliomszerü keresztyénekben folyvást éljenek ? 

firól-fira,' unokáról-unokára, lelki örökség szerint át-
származzanak. Révész azt hiszi, hogy ez ugy érhe-
tő el legbiztosabban, ha az evangyéliom egyháztör-
téneti fejlődésében ráok szállott hitigazságokat 
örvendetesen valljuk, s az avatatlan megtámadások 
ellen védelmezzük ; a protestánsegylet emberei pe-
dig azt hiszik, hogy a keresztyén hitigazságokról 
le kell hántani a rájok rakodott crustát, s azokat 
— szakítva ha kell a történelmi fejlődéssel is, — ős? 

mint hiszik tisztán emberi, humán eredetökre vissza-
vinni. Meglehet, hogy nem elég szabatosan definiálok, 
de nem hiszem, hogy messze esném a valótól. Min-
denik párt azt hiszi, hogy ő jár a jobb uton. Jó^ 
e szabadságot engedjük meg egymásnak. A kis és 
nagy jövő dönti majd el, ezüst-e, pozdorja-e ? De 
vegyük örvendetes tudomásul, hogy mindenik párt 
a Krisztust teszi kiinduló ós visszatérő pontjául. 
Ne vitassuk annyi keserűséggel, hogy az csupán 
dogmatikai vagy történelmi Krisztus e, 

A fő itt az, hogy hát az evangyóliomi egyház 
ama fönuebb jelzett tulajdonait csakugyan megőriz-
zük nem csak magunk, hanem a jövendő egyház 
számára is. Boldog volnék, ha a két párt őszintén 
bevallaná, hogy igen, ez az amit akaruuk. 

Akkor aztán az a kérdés, hol kezdjük meg a 
munkát mindenek előtt ? 

Annyi bizonyos előttem, hogy itt a protestáns 
egyetem felállítása nem a legsiirgősb teendők egyike. 
Kijelentem, hogy ezen eszmének nem vagyok ellen-
sége, mert hiszen magam is egyike voltam azoknak, 
kik azt Fáy Andrással szövetkezve, negyven év előtt 
nagyban pengettük, és megbukásánál jelen voltunk. 
Ha most ez eszme ismét felmerül, ismét hü napszá-
mosa leszek ; noha ugy vagyok meggyőződve, hogy 
az sürgős teendőink közé, m o s t j e l e n l e g , nem 
tartozik. 

Ha mi első vonalban, sajátképeni feladatunk-
hoz képest, a z e v a n g y é l i o m i s z e l l e m e t ó s 
j e l l e m e t kívánjuk megőrizni, és a jövő egyházban 

meghonosítani, ezt kiváltképen és főleg csak azon 
elemi és egyéb iskoláinkban tehetjük, melyek a mi-
eink, melyekben, mi vagyunk ai urak, melyekről mi 
rendelkezünk. Megjegyzem, hogy itt a legfőbb súlyt 
az elemi és polgári iskolákra fektetem. Innen az 
következik, hogy ha hát áldozatokra szólítjuk fel a 
híveket, ezen áldozatokat fordítsuk oly elemi iskolák 
berendezésére, melyek: 

1. A polgári törvény igényeinek teljesen meg-
feleljenek s ezen áron 

2. A m i e i n k maradjanak. 
Ha ón kerület volnék, minden erőmet megfe-

szítve, abban keresném dicsőségemet, hogy minden 
elemi iskolám ilyen legyen, — mert ezek lesznek 
aztán — s ezt nem szükség bizonyítanom — az egy-
ház igazi veteményes kertjei. 

A z u t á n pedig, vagy ha akarjuk ós bírjuk, 
no hát e g y s z e r s m i n d , a törvényes feltételek 
alatt, igy biztosítanám magamnak a gymnasiumokat 
is. Mert az az evangyóliomi szellem ós jellem azt 
is megkívánja, hogy az evangyeliomi egyház ós élet 
körébe vágó tudományok, a gymnasiumi osztályokban 
fokozatosan és kimeritőleg adassanak elő. 

Megvallom, én az egyetemre nézve azt hiszem, 
hogy ott — kivéve természetesen a papokat képező 
theologiai facultást — a confessionaüsmusnak nincs 
tere. Oda a protestáns növendék vagy evangyeliomi 
jellem- és szellemmel jelen meg, vagy nem. Ha amaz 
áll, ugy azt ró'a az egyetem le nem veszi; ha emez, 
neki azt az egyetem meg nem adja, „Hát a bölcsé-
szet, meg az annyira előhaladt természettudományok 
nem fogiák megrendíteni hitét?^ Meglehet; de hát 
ez ellen Gileád völgyében nem terem orvosság. Mert 
kérdem : a felállítandó protestáns egyetem bö'csészet 
s természettudományi kathedrái nem fogják- e me*-
renditeni hitét? Ez csak akkor volna képzelhető — 
ha képzelhető — hogy a protestáns egyetemen a 
tanszabadság ós a tudományok szabad fejlődése kor-
látozva és a theologia által vont korlátok közé volna 
szorítva ? 

Ilyen egyetemet kivánnánk-e állítani ? Isten 
mentsen ! ! — Jó! Ugy tehát az evangyéliomi szel-
lem ós jellem hordozói az elemi iskolák és gymna-
siumók — nem pedig az egyetem. Ha az általam 
vitatott elvet fogadjuk el kiinduló pont gyanánt, 
egyelőre ne a felállítandó egyetemre, hanem az elemi 
ós gymnasiumi iskolák kezünkben való megt artására 
fordítsuk a főfigyelmet. 



Meg nem engedve, de feltéve hogy a magyar-
honi két evang*. egyház elfoglalná az első cikkben 
jelzett álláspontot s első teendője gyanánt elemi és 
gymnasiumi iskoláinál azt tekintené, hogy azokat a 
törvény betűje ós szelleméhez kópest átalakitsa s 
ezen az áron azokat mint sajátjait megta r t sa : azon 
kérdés támad, keresztülviheti-e ezt ós hogyan ? Né-
melyek azt hiszik, hogy ezt azért nem lehet ke-
resztülvinni, mert az állam akadékoskodik. Ez merő 
fallacia ! Az állam nem gátolhat ebben bennünket ós 
pedig azért nem, mert 

1. van esze ós 
2. mert nincs pénze. 
Yan esze. Az állam, ha esze van, pedig lát juk, 

hogy van, nem azt fogja kérdezni : ezen iskola 
k e r e s z t y é n vagy z s i d ó — hanem jó, azaz a 
t ö r v é n y s z e r i n t b e r e n d e z e t t iskola-e? H a 
az iskola jó , — ugy az állam nemcsak nem bántja 
azon iskolát, de szépen meg is köszöni azon fér-
fiak ós asszonyok áldozati készségét, kik az iskolát 
ide segitettók. I t ten tehát nincs mitől félni. De ha 
az iskola, ha nem épen rosz is, de nem felel meg 
a törvény kívánalmainak: <]uid tunc? No hát az az 
ón alázatos véleményem, hogy az ily gyülekezetet 
összevetett vállal, édes mindnyájunk segedelmével 
igyekezzünk oly karba helyezni, hogy iskolája a 
törvény igényeinek megfelelővé váljék. „De hátha 
nem teszszük? Akkor igy fenyegetőztenek kezdetben, a 
ministernól is ministeriebb nagyságos iskolafelügyelő 
urak, iskolátokat az állam elveszi s nektek nem lesz 
aztán jogotok beleszólani gyermekeitek oktatásába. 

Ennek a fenyegetésnek kettős hatását észlelők, 
mely tős gyökeres magyar válaszban nyilatkozott. 
Az egyik rész azt mondta: D e b i z a b b ó l s e m m i 
s e m l e s z ! és megfeszítették erejöket ós lett j ó 
iskola. A másik rósz pedig azt mondá: B á n o m 
i s ón ! „És hosszú álmot hortyogni fülökre ledőltek* 

Mikor pedig aztán kisült, hogy az állam fe-
nyegetőzése handabanda volt, mert a neki nem 
ezüst tálcán ugyan, hanem paraszt zöld cserép tá-
nyéron felajánlott iskolák épitósét, fentartását visz-
szautasitá s nem instált belőlök. „Szörnyű kacajba 
kitörtek a hortyogó népek. * 

S mért nem instált az állam a felajánlott is-
kolákból. Mert nincs pénze. 

Azt ,k ívánjuk l e g y e n p é n z e , „hogy minde-
nütt , hol az egyes felekezetek képtelenek iskolát 
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állítani, v e l ő k vagy n ó l k ü l ö k legyen iskola. 
De azt nem kívánjuk, hogy az államnak valaha 
annyi póuze legyen — ós nem is lesz, ha Isten 
hót esztendeig verné is meg szárazsággal a világot 
praeter Hungáriáin — hogy országszerte minden né-
ven nevezendő iskolát összevásároljon ós állami min-
denhatósága alá helyezzen. Mert akkor — les ex-
tremes se touchent! — ott volnánk, hol nem aka-
runk lenni. A r .ka th . p a r a n c s o l ó egyház jure 
divino követelte maga számára a kizárólagos fel-
ügyeleti jogot, minden iskola felett , a falusi iskolá-
tól kezdve a Sorbormeig. Nemcsak követelte pedig, 
hanem meg is szerezte, gyakorolta is századokon 
keresztül e jogot, egó?z addig, mig lassanként ezen 
fáradalmas szent gond alól i t t-ott felmentve lett . 
Nem a reformátiót értjük egyedül, hanem a hü gal-
licán egyházat, hol leghaügzatosabban kiabálták a 
közoktatásnak a szentegyház alóli emancipátióját, s 
tudjuk, hogy ez nem meddő kiabálás volt. Többet 
tudunk, azt, hogy a kakas nemzet közoktatása nem 
siratta meg, hanem felvirágzását köszöni annak, hogy 
ezen szent kötelékek nyűgéből kiszabaditá közok-
tatását. Most azori az úton vagyunk, hogy az esőből 
a csurgó alá jussunk, a szent hierarchia plenitudoja 
alól, az állami omnipotentia alá. Magában véve, ma-
gára hagyva mindenik, minden áron mellőzendő ab-
solut botorság volna, mely megölné azon szabadsá-
got, mely nélkül a közoktatás és nevelés terén nin-
csen üdv. 

(Vége következik.) 
-v 

Viszonváiasz Baky István ur észrevételeire. 
(Vége) 

Cikkemnek szemére veti Baky ur „conservativ el-
veit, és özönvíz előtti óhajtásait." Én ott szólottam a 
fegyelmetlenségröl ós elmondtam, hogy mig a botozás 
szabad volt, rövid uton tudtuk és szoktuk rendre utasítani 
a rakoncátlankodást. Én ugyan nem emlékszem, hogy a 
botozás eltörlése óta özönvíz lett volna, hanem bűn- özön 
igenis van ma is, és a fenyíték visszahozatalát nem 
csak én óhajtom, hanem óhajtja maga a nép is. Most 
számtalan olyan bűneset fordul elő, melyért semmi egyéb 
büntetést nem lehet szabni mint testit, mert a másnemű 
büntetés ártatlanokat sujt. Péld. haza megy az egyetlen 
családfentartó fiu a korcsmából részegen, fogja a fejszét 
vagy vasviliát s élemedett szüleit vagy nejét összeveri 
kézit, lábát eltöri, de őt megv erni nem szabad 
ha bezárják, ártatlan családja kenyérkereső nélkül marad, 
ha pénzbirságra büntetik, akkor is a családja szenved és 
nélkülöz. A lopás napirenden Yan, a rablás és gyilkolás 
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sem ritka, korcBmai verekedés szinte mindennapi, de az 
ilyen rákon cátlankodóknak rendesen nincs egyebük mint 
a testük, lelkük, ha megtették a kárt s kivilágosodik, 
nincs miből megtéríteni, ha bezárják , börtöneink most 
már oly kényelmesek, hogy az eféle csavargók jobban 
érzik benne magukat mint szabadlábon, mert dolgozni nem 
kell , enni pedig kapnak. A botbüntetés eltörlésével 
kedvezett a törvény a társadalom ostorai-
nak; becsületes embert ezelőtt se szoktak megverni* 
csak aki gonoszságával kiérdemelte; akinek se nevelés, se intés, 
se szép bánás nem használ, hanem mind ezek dacára is lo-
pással szennyezi be lelkét, az már nem lesz aljasabb s 
gyalázatosabb az által se, ha deresre húzzák. Most a be-
csületes ember ki van téve annak, hogy uton-utfélen az 
erősebb gazember beleköt s vérig veri, a gazember-
nek pedig hajszála se görbül, mert verni nem szabadj 
ránézve pedig más büntetés nem létezik. Békés időben a 
tolvajokat és verekedőket büntetés nélkül hagyják a társa-
dalomban garázdálkodni, s jöhet egy erős politikai mozga-
om, majd akkor aztán a becsületes hazafiakat nem kí-
mélik akasztófától és bottól, mint 1849-ben és után 
Haynau delnőket és papokat botoztatott. Ha külföldön 
eltörölték a botbüntetést, állítottak helyette 
mindenfelé dologházakat, sőt, némely államnak 
sziget-gyarmatai vannak, hova a társadalom szemetjót 
ürítheti; ha nálunk is ilyesmiről nem gondoskodnak, kény-
telen lesz a törvényhozás a botot visszahozni. A nevelés 
Csak kevesbíteni fogja a rakoncátlankodók számát, de vég-
képp kiirtani nem fogja soha! ! 

4. Baky urat bántja a keserű s gúnyolódó hang a nép 
irányában, állítja — de nem bizonyítja —hogy a nép de bizony 
jó. Én tényeket hoztam fel s ha azok igazak, akkor tán ál-
litásom se hamis. Egyébaránt ha felséges népnek 
nevezzük is, ha minden szépet és jót rákenünk is papi-
roson, azért a nép egy szikrával se lesz jobb. Többet 
használunk neki, ha intjük, dorgáljuk és fenyítjük, mintha 
hízelkedve dicsérgetjük; a dicséretet már annyiszor hallotta, 
hogy kezdi is unni ! 

A baranyai nép általában jó és engedelmes, csak 
parancsolni kell tudni neki, a szép szóra s 
capacitatióra pedig nem hajt semmit. Vannak biz itt 
példány gyülekezetek is, de számosan vannak amolyan 
másféle példányok is. A nép egyenként jó és szelid, de 
ha összecsőditik nép gyűlésbe, akkor szilaj, zabolátlan, s 
azok agitálnak leghangosabban a pap ellen, a kikkel leg-
több jót tett. Hogy mennyire jó belső emberei iránt a mi 
népünk, az is mutatja hogy mindenütt convenciót csorbít, 
a földeket elfoglalgatta, vagy ki nem adja. S ha a pap 
követeli, akkor kihordással fenyegeti. S igy igen sokan 
olyan helyzetben vagyunk, hogy vagy oda kell engedni 
egy darab földet a papi vagyonból a jó békesség kedvé-
ért, vagy a legdurvább bántalmaknak vagyunk kitéve 
jogos követelésünk miatt. Tessék bár megolvasni ezen 
lapok 40-ik számában „a váraljai lelkész ül-
döz t e t é s ét", egészen mellettem bizonyít.! „A nép 

hogyha szabad s virtusi nincsenek, gyermek, mely kezi-
ben kést s üszőket visel!" azt mondja Berzsenyi. 

5. Apapokatpedigsárralnem dobáltam, 
hanem az elharapódzott egyháziatlanságot Botos Mihálylyal 
én is megróttam. Mind a komjáti, mind a gelei, sőt még 
a budai canunok is határozottan követelik papjainktól 
az egyházias külsőt is. Már azt be kell ismerni, hogy ne-
künk, mihelyest egykissé jól érezzük magunkat, első dol-
gunk az egyházias külső levedlése. S papos külsejű fér-
fiak helyett leszünk stutzerokká, vagy szutykos mester-
emberformává, szóval mindennek nézhetnek bennünket, 
csak papnak nem. S ezen a másfelekezetbeliek tán örven-
denek, de a magunk népe megbotránkozik, amint hogy 
minden oldalról hallatszik is, a megrovás ; de van ennek 
még más következése is a más felekezetbeliek 
nem ismerik el, hogy csakugyan pap ok 
vagyunk sőt kezdi el nem is merni már 
a magunk nyája is. Lám a rác pap meg-
tartja papi köntösét mindenütt s úgyis bánnak vele mint 
pappal illik. Mi pedig járunk tarka bugyogókban, snei-
derkitliben s divatmintát veszünk a vasúti kellnertől, 
zsidó legénytől stb. s ha mondjuk is vidék helyen hogy 
de bizony mégis csak papok vagyunk, nem igen akarják 
elhinni. S népünk gondolkodására különös világot vet, hogy 
némely ekklézsiáink elöljárói plebánusokhoz mentek taná-
csot kérdezni a pengő kros ügyben, mert azt mondák 
„nekünk nincsenek papjaink." Egyik nagy 
tekintélyű baranyai egyházban plebánust akartak 
papnak vá lasz tan i ; mert azt mondák, olyan 
eklézsia megérdemel igazi papot is!! 
Ilyen jelenségek negyedfélszáz év óta nem mutatkoztak 
egyházi életünk egén, jó lesz az idők jeleire figyelmezni!! 

A felső baranyai református tanitók felcsap-
tak az ultramontán iskolai lapok munkatársául, s ugy 
piszkolják a református papokat, mintha csak fizetve vol-
nának érte, sőt tanitói képviselőnek a tractus- gyűlésre 
pápista papokat akartak választani. A körösi 
praeparandiában sok mindent tanulnak a nemes ifjak — tán 
még az egyházi hatóságnak engedni nem akarást is onnét 
hozzák — ; de azt nem akarom hinni, hogy az ultramonta-
nismus felé kacsingatást is ott tanulnák, alattomban 
alighanem a jezuitismus próbálgat a zavarosban halászni-
Én jelzem jó lélekkel, figyeljenek azok, akik a fő őrállo-
másokon vannak, az említett fekete pontok mindenesetre 
megérdemlik a megfigyelést. 

6. A község és egyház egysége őseredeti calvini szer" 
vezet, ilyen volt Genf, ilyenné alakultak az áttért ma-
gyar községek is a reformatió után, a kül- és belkormány-
zat egy volt mindenütt s csak a legujabb időkben, mi-
dőn már itt-ott katholikusok is kezdettek beszivárogni, 
mutatkozott néhol, de nem mindenhol, a község és egy-
ház külön választásának némi szüksége. A Bach rendszer 
igenis külön választotta, hogy egyházainkat magukra 
hagyja, de Baranyában ez nem sikerült, mindenütt oly 
erős volt még a tiszta kalvinista községekben az egységnek 



szükségórzete; most az ujabb községi törvények végre haj-
tották azt, amit a Bach-korszak nem birt keresztül vinni, 
hanem azért az egység érzete megvan, s most már ugy 
cselekesznek, hogy a község képviselő testületébe beol-
vasztják az egyházi elöljárókat is ,hanem a papot kihagy-
ják, s a faluházánál vasárnap reggelenkint gyűléseznek az 
ekklézsia ügyeiben; papnak, egyházi hatóságnak dereka-
san opponálnak, egyházi és iskolai törvények ellen iz-
gatnak, s ha a pap nem n akar beleegyezni a tör-
vénytelen végzésekbe, összedoboltatják a népet s feliz-
gatják, s a néppel aztán együtt üvölt az elöljárója. Aki 
a törvény végrehajtásával, a rend fentartásával van meg-
bízva, éppen az gázolja legjobban a törvényt és rendet. 
(Ismét hivatkozom a váraljai pap üldöztetésére!) Nem 
mindig jó az a mi uj, s nem mindig rosz az ami régi. 
„Tartassék meg a régi jó rend elszánt akarattal, a hol 
pedig látszik a társasági machina akadozása, ott állít-
tassák uj rugó, fris tengely, ép fogú karika, a rozsda 
pedig seholse s zenv ed t essék" azt mondja 
Széchényi. 

Echómnak bünéül rója fel Baky ur a conservativis-
must is ; s ha a couservativitás bün, akkor cikkem csakugyan 
bűnös; hanem én meg abban a meggyőződésben vagyok, hogy 
ha conservativ elem nem volna közöttünk, ugy is kellene 
egynéhányat pénzért fogadni; mert azo n elem nélkül min-
den társaság végtelen gyorsasággal neki menne a falnak! 
Van köztünk reformpárti, nihilista, ellenzéki minden ol-
dalra, van még tán communista is, egyik a másikra 
licitál a szabadelvüsködésben, s néha olyan roszul át-
gondolt határozatokat keresztül hajtunk nagyhirtelen, 
a mikből a sok baj ismét szaporodik. Rendesen ugy bá-
nunk el a reform-javaslatokkal, mintha egészen tabula rasa 
állana előttünk, s csak most kezdenénk szervezkedni, 
múlttal, történeti fejlődéssel keveset gondolunk, jó ha va-
laki olyan is akad a ki figyelmeztet, hogy „Tekints a 
multakra, nézz a jövendőkre." 

A hirteleni határozásra szolgálok egy csattanós pél-
dával : Volt itt az egyházmegyének egy özvegy-árva 
pénztára, mely még e század elején alapittatott, a papok 
adogattak össze néhány fillért, és az özvegyeKet segítették 
belőle 8 váltó forinttal, később a jótéteményezést kiter-
jesztették a tanitónékra is 4 v. forinttal. Az alaptőke 
1864-ben már 1600 p. frt. volt, ekkor azt határozták, 
hogy bizonyos évi dijat fizessenek a papok jövedelem sze-
rint, a tanitók pedig felét, de a jótétem é-
nyezés legyen egyforma, igy a cassa felnőtt 
5000 frton felül, s a jövedelmen a tanitóuék a papnékkal 
egyformán osztoztak ; ekkor a tanitók kezdték egymással 
azt elhitetni, hogy az özvegy papnékat az ő keserves fil-
léreikből segélyezik, s nem fizették a részvényeket, erre 
természetesen az lett volna a felelet, hogy ha nektek 
nem tetszik fizetni, nekünk se tetszik 
fizetni az özvegyeiteket, de nem azt tettük, 
hanem nagybölcsen megszavaztattuk a tanítókat, még pe-
dig a nem tagokat is! hogy külön választassék-e a 

cassa vagy ne 1 s a nem tag tanitók hűségesen leszavaz-
tak bennünket. 

A szép kis pénztár kétfelé osztatott nagy humánus 
és liberális módon, holott a tanitók csak 1864 óta s csak 
harmadrészben járultak neveléséhez, de járulókukat se 
fizették rendesen. S a lelkészi kar ezen nagylelkűségét 
azzal hálálták meg némely tanitók, hogy toroktátva hir-
dették hogy őket a papok megcsalták!! de azért 
átadtuk a cassa felét szépen, mert a szabadelvüség s ta-
ni t ó k a t pártoló divat ugy kivánta. 2000 s né-
hány száz forintot kidobtunk az ablakon híjába, mert a 
tanitók közül csak vagy 7 tagja van, azok közül is tán 
csak kettő fizet, s a szegény özvegy tanitónék se kaptak 
azóta egy fillér segélyt se az általunk átadott 
kész tőke kamataiból se ; bizony jó lett volna 
itt is egy kis conservativ elem, a baklövést meggátolhatta 
volna,. „Hebehurgya szélességgel, semmi se megy ki jó 
véggel" ! 

Szóljunk végre néhány szőt az én „rusticitásomról" 
is. Nem szeretek magamról beszólni, de ha már épen ki 
vagyok híva, hát ám legyen. Az éu rusticitásom csak ab-
ból áll, bogy nem járok a fellegekben, minekutána a 
földön, itt is épen Barauyamegyébeu a baranyai nép közt 
lakom. Nem szeretek kongó üres trasisokat irni, hanem 
irom azt amit látnak szemeim, még pedig irom ugy, hogy 
aki olvassa ne kelljen a sorok között keresgélni az értel-
met ; mert elég magyarán irom, lelkem irásközben tollam 
hegyén lebeg ; az egyházi állopotokat ép szemmel, a ma-
guk valójában nézem, nem szeretem a rózsaszínű szem-
üveget, sőt egyáltalában semmi szemüveget se. Tömjé-
nezni nem szoktam sem föl, sem lefelé, sőt kimondom 
nyíltan, hogy népünknek néhány év alatt a sok minden-
féle tömjénezés ártott legtöbbet. A szabadságot imádom, a 
zsarnokságot utálom, akár felülről akár alul-
ról származzék az, most már oda jutottunk, hogy 
esperesi, püspöki zsarnokságtól legkevésbé sem kell tarta-
nunk, a helyett azonban a nyakunkra ült a populó, mely 
ezerszerte veszedelmesebb zsarnok. Nagyon itt az ideje 
hogy ide fordítsuk figyelmünket! Megváltómat csudálom 
és szeretem, midőn a nép káromolja arcul veri és ke-
resztre hurcolja, oh a keserű pohárt nekünk is sokszor 
ki kell ürítenünk ok nélkül igaztalanul! Hanem én a, 
megváltót akkor is szeretem, midőn a templom fer-
tőzte tő ke t megkorbácsolja! óu abban is kö-
vetni akarom. Különben is a fejetlenség nálunk már any-
nyira nőtt, hogy népünk és elöljárói felsőbb egyházi ha-
tóságokról tudni se igen akarnak.' Megesküdtetjük ugyan 
őket, hogy „az ekklézsia javai el ne idegenittessenek, a val-
lás szolgái tiszteletben tartassanak, a zenebonások meg-
büntettessenek, az egyházmegyei ós kerületi végzések 
teljesíttessenek stb." de bizony legtöbbnyire ugy viselik 
magukat mintha épenségesen az ellenkezőre es-
küdtek volna! S midőn ilyen dolgokat naponként el-
szomorodva kell tapasztalnunk, s a papírra vetjük, figyel-
meztetve a Sión őreit, meglehet, nagy rusticitást követünk 



el, kivált ha még más is olvassa, de nem tehe-
tünk róla, majd ha Írhatunk örvendetesebb dolgokat, azokat 
megírjuk elegantiával, addig pedig maradunk rusticusok ; 
hiszen sziklát törni, utat egyengetni kell nekünk napon-
ként a kemény uyaku izrael földén, ezt a munkát pedig 
csákánynyal és fejszével szokták végezni nem penecilussal, 
ezért a rusticitás! ha'ugyan az?! 

; . II . : - > Nagy Ignác. 

Lapunk egynémely olvasója, kivált a kinek nem 
volt alkalma a jobbágyterhet viselő s különösen a 
katholikus földesurak, püspöki káptalani jószágigazgatók 
igája alatt nyögő, s a protestáns urirendet, értelmiséget 
teljesen nélkülöző volt jobbágysággal közelebbről meg-
ismerkedni ; az kétség kivül megütődve olvasandja ezen 
cikk egy némely helyét, s alig fogja elhinni, hogy az itt 
elmondottak nem túlzások, nem képtelenségek. Pedig e 
cikk nagyon is a gyakorlati élet köréből vau meritve ; 
épen azért közöltük, mert egyik föszükség, ha a bajt or-
vosolni akarjuk, — hogy azon testnek, melyet magyar 
prot. egyháznak nevezünk, — ismerjük lehetőlég alapo-

san minden egyes részét; s ha gyökeresen akarunk or-
vosolni, ne csupán a virágzó városi gyülekezeteket tartsuk 
előttünk, de gondoljunk a távolabbi vidékek falusi egy-
házaira is; és gondunkat, anyagi áldozatainkat ne csu-
pán egyes kegyelt központi helyekre forditsuk folytonosan, 
hanem tegyünk, s áldozzunk a részekért is. 

Hogy azonban helyes lenne- e azon eljárás, melyet 
cikkiró javasol, az már más kérdés. Ha csak a mára te-
kintünk, ha a papi tekintélyt, befolyást rögtönözve akarjuk 
helyreállítani, akkor aláirom a javasolt eszközöket, akkor 
igenis helyén látom, hogy alkalmazzunk ha kell még világi 
karhatalmat is, börtönt, pénzbírságot stb. Csakhogy ez által 
nem gyógy íttatik meg a betegség, csak elfojtatik, hogy 
azután később, talán holnap, vagy holnapután annál roha-
mosabban törjön ki. Akár keletkezését, akár jellemét te-
kintsük a prot. lelkészi hivatalnak, a világi hatalom s 
erőszakoskodás nem illik hozzá ; nekünk más eszközeink 
vannak, ezek lassabban hatnak, de biztotabban, s tartó-
sabb eredniénynyel. Legyen szabad a többek közt „Belföld" 
cimü rovatunk második cikkében Weber András evang. 
lelkész példájára hivatkoznom, ilyesfélék a mi eszközeink. 

Farkas J. 

T Á R C A . 
A r i s t o t e l e s . 

(Folytatás és vége.) 

Metaphisilia. 

Aristoteles a metaphisika, vagy mint ő nevezi az 
első philosophia viszonyát a többi tudományokhoz kö-
vetkezőleg határozza meg. Minden egyes tudomány meg-
határozott mezőt foglal el, a lét különös, módját teszi 
vizsgálódása tárgyává, de közülök egy se foglalkozik a 
lét fogalmával. Szükséges tehát egy tudomány, mely azt, 
mit a többi tudományok tapasztalatból vagy feltételesen 
elfogadnak, viszont vizsgálódása tárgyává tegye.- Ezt teszi 
az első philosophia, midőn a léttel foglalkozik (elvontan 
a tárgyi dolgoktól), mig azonban a többiek a határozott 
concret létet vizsgálják. Ha csak anyag volna, akkor a 
phisika lenne az első es egyetlen philosophia, de mivel 
anyagtalan és mozdulatlan lényeg is van, mely minden 
lét alapját képezi, ugy általános philosophiának is kell 
lenni: ezen bölcsészet tárgyát pedig az eszmék, főkép 
igten képezi, mint absolut tiszta lét. 

Aristoteles metaphisikájában sem találunk oly rend-
szert, mit egy mai tudományos műben elengedhetetlenül 
megkívánunk, bár nagyon sokan megpróbálták azt ki-
mutatni s néha igazán kitűnő szerencsével. Ennek oka 
onnan magyarázható, hogy ő volt az első, ki megpróbálta 
az ismeretanyagot rendszerbe foglalni s a vizsgálódás 
különböző ágait ogy forrásból fakasztani fel, de az akkori 

hiányos ismeret és félszeg módszer mellett ez neki se 
sikerülhetett. Innen van az, hogy metaphisikai elveket 
oly müveiben is fejteget, hol azokra nincs szükség. 

Aristoteles az ismeretet s igy a tudományt is a 
tapasztalatra alapítja, de őt is félrevezette azon föltevés, 
hogy tapasztalás által a végokokra, első elvekre (prima 
priucipia) eljuthatunk, nemcsak hanem, képesek is vagyunk 
azokat tárgyilagosakká tenni. El volt a köd, mely előtte 
elzárta a láthatárt, s igy törtónt, hogy Ő is tisztábbaknak 
tartotta az eszméket, mint a tüneményeket. Ebből szár-
mazik azon fejtegetés is, hogy a tudomány mélyebb és 
szélesebb ismereterő, mint a tapasztalat, mert a dolgok 
lényegét és okait tanítja, az ember pedig csak akkor tud 
valamit szabatosan, ha nem egyedül azt tudja, hogy mi van, 
hanem azt is, hogy miért van. Az a baj itt, hogy sehol 
sem bizonyítja be, hogy az ember tudhatja a „hogy ós 
miért"-et, hanem csak egyszerűen fölteszi. 

Szerinte a philosophia magaslatán az ember akkor 
áll, midőn odajutott, hogy látja ezen főelveket vagy oko-
kat, s ilyen van négy. 

1. Az alaki ok vagy lényeg az, a mit egy dolog 
létokának nevezhetni. Bárha az alakot nem lehet elvá-
lasztani a lényegtől tényleg, gondolatban lehet s ez elég 
volt a régieknek. A lényeges alak röviden az, ami a 
dolgot azzá teszi, a mi. A különbséget egy dolog lényege 
és ugyanazon dolog fogalmi lényege közt, az akkori böl-
csészet még nem engedte meg. ' 



2. Az anyagi ok ( f ) vlrjY.airo vTtoxeíf-ievov) maga 
az anyag alakjától elgondolva. A dolgok minden külön-
féleségei között valamit felismerünk, mely ezeknek alanya, 
péld a lélek substantiája valami más, mint tüueményei. 

3. Az indok, mozgató ok (causa efficiens, rj aqyi] 
rrjg Y.ovrjGuog\ mely oly nagy szerepet játszik a scholasti-
cában — oly fogalom, a mi szükségkép csatlakozik a más 
kettőhöz, mert a nélkül nem lehet kimagyarázni a moz-
gást vagy változást. Mivel pedig a változás szakadatlan, 
kell lenni elvének is, s igy föl kell vennünk egy fő moz-
gatót, ki maga mozdulatlan, de az öszhang kedvéért eh-
hez kell járulni egymásnak is, mely a világnak szabályos-
ságot és szépséget ad ; ez pedig 

4. A vég ok (to ov evem xat layad-ov), ez ád min-
den mozgásnak célt. Az egyes java ugy mint az egész 
java végoka minden változásnak, 

Látni való, hogy ezen okok kö/.ül egyik sem iga-
zolható, egyik sem képes semmi erősebb biztosítékra, mint 
bizonyos logikai öszhangra azon föltevésekben, miket ró-
lok állítunk, de a mennyiben az esznek köréből kilépnek 
s külső valóságokat igényelnek képviselni, az igazolás 
szükséges volna, de alkalmazni még sem lehet, : ezért az 
ily fogalmak épen nem tudományosak. Egészen ellenkező 
a tárgyilagos módszer, mely kimutatja, hogy hiábavaló 
egy végokot venni föl, ha nincs vagy nem lehet teljes 
ismeretünk arról, mik voltak a teremtő céljai, ily isme-
retet pedig e tudomány szerényen visszautasít, mert 
az oly föltevéseket, melyek a teremtő céljaira vonatkoz-
nak, nem lehet igazolni , e h a olfogtidjuk c^okcí-, m i u t má,s 
transcendentális fogalmakat, csak ismeretlen mennyiséget 
képezhetnek számításunkban. A theologiai érv hiába va-
lósága abból látható, hogy mig föl nem fedeztük a kö-
vetkezés törvényeit, míg a tényeket nem rendeztük, egy 
végok föltevése semmi felvilágosítást sem nyújt, midőn 
pedig a törvény fel van fedezve, a végok hozziadá-̂ a épen 
nem öregbiti ismeretünket. 

Ily előzmények után nem csodálkozhatunk, hogy ő 
a platói esz netán helyébe egy ép oly érthetetlen elvet 
állított, t. i. az alak vagy lényeg elvét. Megtámadja Plató 
elméletét, mely az eszmét elválasztja az illető egyes tárgy-
tól, mely csupán utánképzés. Ő pedig az alanyi fogalom 
valami tárgyi viszonyát veszi fel és ezt a lényegben ta-
lálja, mely a megfelelő tárgyban találtatik. Azaz a ha-
tározatlan anyag akkor alkot egyedi létet, midőn egyesül 
önmagában létező alakkal. Így ezen két kategória tölti 
be a lét eszméjét; az egyik képviseli annak lehetőségét 
(ővvafiig); a más pedig annak ténylegességét {hneUxaia, 
hegyeid), ugy hogy az anyag substantia in posse, az alak 
substantia in esse. 

Továbbá azon alak mellett, mely mind g valami 
anyaghoz van kapcsolva, létezik egy más anyagtalan alak-
elv is (xwQiGtov). Szerves képződményeknél áz alak 
egyúttal cél és mozgató ok is. A mozgás vagy változás 
nem egyéb, mint átmenet a lehetőségből a valóságba. 
Minden mozgás egy tényleges mozgató okból származik ; 
van tehát folyvást mozgatott, továbbá egyszer mozgató és 

mozgatott s végül egy örök mozgató ok, mely maga 
mozdulatlan : azaz istenség, az anyagtalan örök alak, a 
tiszfa ténylegesség, az öngondolkozó értelem vt.gy az 
absolut szellem, mely mint tökéletes, mindentől szerette-
tik s a mihez minden hasonlóvá lenni törekszik. Isten 
folyvást csak önmagát gondolja s igy gondolata maga 
az absolut gondolat. Aristoteles ezen elvekben első tu-
dományos alapját tette a theismusnak, de a dolog termé-
szete szerint rendszere tele van ellenmondásokkal ós kö-
vetkezetlenséggel s épen ezért hiányos is. 

' • • ! : ' ; t 
Phisica. T ., 

A természet anyaggal terhelt és szükséges változás-
nak alávetett 'árgyak összege. Szélesebb értelemben a 
változás vagy mozgás eloszlik előállásra és elmúlásra 'és 
szorosabb értelembeni mozgásra, mely ismét lehet: meny-
nyiségi, minőségi és térbeli mozgás. A helyváltozásnak és 
minden mozgásnak általáuos feltételei a hely és idő : a 
hely a körülfogó, test belső határa; az idő pedig a. moz-
gás mértéke vagy száma, vonatkozással a korábbra és 
Későbbre (mult és jövő); azt állítja, hogy nincs üres hely , 
mert a tér határolt és a világ véges kiterjedésű, ezen 
kivül pedig nincs hely. Az idő határtalan a világ min-
dig volt s mindig le.-z. Az égboltozat forgása miiiden 
mozgások közt a legtökéletesebb, mert ez egyenletes kör-
alaku. >; 

A világ közepében mozdulatlanul nyugszik a gömb-
alaku föld ; az öt elemi anyagnak (áther, tűz, levegő, 
ví7j, íoiu) naiarozoic, rermesreieuBz- xir̂ rt û iŷ  ,J£in a világ-
egyetemben. Az áther betölti az égi tért,, ebből vannak 
alakítva sférák és csillagzatok. A többi elemek a földi 
világhoz tartoznak s egymástól különböznek nehézség és 
könnyüség által, továbbá melegség hidegség, szárazság és 
nedvesség által, melyek a földi testókbm mindenütt ösz-
sze vaunak keveredve. A földi természet a célszerűség elve 
szerint fokozatosan képzi az élő lényeket, mely képzés 
közben az anyag mindinkább inkább alája van vetve az alak-
nak, ugy hogy mindenütt felsőbb fok egyesíti magában az 
alsóbbak jellegét, s ebhez kapcsolja a még tökéletesebbet, 
t. i. az ő sajátlagos erejét. Az életerő vagy legtágasabb ér-
telemben a lélek a testnek entelekhiája. A növényétet 
ereje csak a képző erőre szorítkozik; az állatnál meg-
van ez is, de hozzá járul még az érző, kiváuó tehetség 
és helyváltoztatás ; végre az ember mindezen tehetségek-
kel egyesíti az értelmet. Az értelem részint szenvedő, 
határozatos és időszerű, részint cselekvő határozó és hal-
hatatlan. Az embernek legfőbb célja helyes arányra .tö-
rekedni a lélek minden cselekvéseiben az értelem ural-
kodás alatt, a szellem nemes érzelme és fönsége a bol-
dogság elérése végett. Emlékezés, szeretet, gyűlölet meg-
szűnnek a halállal, mivel csak a lélekhez s nem a 
szellemhez tartoznak. A lélek ugy áll elő, hogy a cse-
lekvő értelem áthatja az anyagot ; a lélek a szenvedő 
értelem s igy halállal végződik, midőn a cselekvő érte-
lem kiválik a testből. A szellem halhatatlan azért, mert 
működése nem az érzéki mulandóra, hanem az istenire 



és örökkévalóra irányul, de nem mint személy marad 
fenn, hanem beolvadva az egyetemes értelembe. 

Ezen rövid vázlatokból is látható, hogy Aristoteles 
nagyon sokkal járult a tudomány történeti kifejlődéséhez, 
bárha speciális kutatásai nem voltak is mindig eredmény-
dusak. Ha eltekintünk is azon nagy horderejű ténytől, 
hogy ő irányozta az emberek figyelmét vizsgálni az is-
meret alapjait, s a gondolat alakjait, már az is nagy 
érdeme, hogy ösztönt adott a tisztán tudományos szel-
lemre, az által, hogy folyvást a tapasztalásra mutatott, 
mint az ismeret forrására, és a vizsgálódó s inductiv mód-
szert törekedett érvónyesiteni. Ha tanításai táplálták a 
scholasztikasok üres szőrszál-hasogatásait, táplálták az 
arabok tudományos kutatásait. Mindkét irány az ő be-
folyásának tulajdonitható, s innen van az, hogy hatalmas 
tehetségét méltán ugy lehet tekinteni, mint uralkodó ha-
talmat egészen a modern iskolák keletkezéséig. 

Nagy Ferenc. 

K E L F Ö L D . 

A dunamelléki reform, egyházkerület közgyűlése. 

Már a májusi közgyűlésen látható volt egy őszi 
gyűlés tartásának szükségessége, el is batároztatott még 
akkor ennek megtartása, habár távolról sem sejtettük azt 
a csapáŝ , mely később egyházkerületünket sújtotta, s 
mely mint* *»% ínKAl/b clKerumeileu VULT O G J ULÉN ÖOOEO 

hivása, bármennyire idegenkednek is egyházmegyéink 
attól, hogy évenként két vagy több gyűlés tartassék. 

A nov. 11 ikére hirdetett gyűlés eléggé népes volt. 
A nagy munka alatt majd hem leroskadó püspökünk, s 
fáradhatlan főgondnokunk példája buzditólag hat a köz-
gyűlés tagjaira, s dacára a késő zord őszi időnek, megje-
lentek a legtávolabbi egyházmegyék esperesei és kép-
viselői is, eljött a ki csak jöhetett, sőt eljött köz-
gyűlésünk egy uj tagja is, Tisza K á 1 m á n ur, 
ki a mult ülésünk alkalmávali elfoglaltása miatt ta-
nácsbirói székét ez úttal foglalta el. Lehangoló volt a 
gyűlés kezdetén az összes jelenlevőkre nézve üresen látni 
azon széket, mely 26 év óta nem volt üresen soha, mely-
nek gazdája több mint negyedszázadon keresztül ott volt 
mindenkor gyűléseink megnyitásán, s ott volt végig, an-
nak bezártáig. Most a szék üresen állott, s midőn gr. 
Lónyay Menyhért elnök ur tolmácsolta a veszteséget, mind-
nyájan éreztük, hogy Polgár Mihályban egyházkerületünk 
egyik kipótolhatlan munkását vesztette el. De még inkább 
kittint ez, midőn a tárgyalások megindultak, vagyis mi-
dőn az ő helye betöltéséről megkezdődtek a tanácskozá-
sok. Ebkor láttuk csak, hogy minő szolgálatot tett ő 
egyházunknak, s hogy ha most az ö általa viselt tisztet, 
j bban mondva terhet négy-ötfelé osztjuk is, mégis nagy 
hálára leendünk lekötelezve azok iránt, kik a tehernek 
ha csak egy részét is magokra vállalják. A v. főjegyzői 
hivatal betöltésének joga a gyülekezeteket illetvén, erre a 

szavazás elrendeltetett: ügyvédül a közgyűlés megválasz-
totta id. Muraközy László urat: az államsegély 
és a főpénztárhoz tartozó értékpapírok s kötvények kezelé-
sére — miután ezeket a vidéken lakó pénztárnok nem ke-
zelheti, — felkéretett Várady Károly ur; főiskolai 
pénztárnokul Goncy Pál ur, levél- s irattáruokul pe-
dig Ko v á c s A1 ber t ur. — Az elnökség által e célra 
kinevezett bizottság jelenti, hogy a néh. Polgár M. kezei 
közt volt egyházkerületi iratokat s 158,837 forint értékű 
értékpapírokat, kötvényeket a mult hó elején annak örö-
köseitől átvette, mindent a legnagyobb rendben s hiány-
talanul találván; majd azután a gyűlés végén ugyanezen 
bizottság szétosztotta, illetőleg átszámolta ezeket az illető 
pénztárnokoknak ; valamint átadattak ez alkalommal azon 
értékpapírok s alapítványi levelek, haszonbóri szerződések 
is, melyeket a pesti theologiai intézet fennállása óta püspök 
ur kezelt. 

A közelebb érkezett ministeri intézmé-
nyek között csupán egy volt, mely kissé hosszasb tár-
gyalásra szolgáltatott alkalmat, nevezetesen a vallásügyi 
ministeriumnak azon intézménye, mely tanitóképezdénktől 
az eddiginél részletesebb, ugy szólván mindenre kiterjedő 
jelentést kiván, s kívánja a többek közt azt is, hogy a 
képezdébeu használt kézikönyvek s esetleg kéziratok 
is felterjesztessenek. Ez a kívánság persze kissé különös-
nek tűnik fel előttünk Önkormányzati s iskolaszervezési 
joggal biró protestánsok előtt, habár sejtjük az ennek 
alapul szolgáló indokokat, kötelességében állván a kor-
mánynak moafc talán inkább, mint valaha a haza terüle-
tén levő tanintézetek felett őrködni; másrészt nagyon is 
érdekében állván a különböző képezdék tankönyveit is-
merni, hogy ezek küzül a legjobbakat a maga által fen-
tartott, s kétség kivűl nem a legjelesebb tankönyvekkel 
ellátott képezdéi számára kiválogassa, vagy azok figye-
lembe vótelóvel minél jobbakat készíttessen. Kérdés azon-
ban, hogy ily tiszta szándék fogja-e mindenkor a kormányt 
vezetni, azért mi jónak láttuk a felterjesztéseket illetőleg 
a régi szokás mellett megmaradni. De annál kedvesebben 
fogadtatott egy másik intézmény, melyben Schmausz 
Ferenc bácsmegyei torzsai jegyzőnek a helységbeli 
ágost. és íef. vallású hitközségek javára, a magyar nyelv 
terjesztése céljából felállítandó népiskolára külön külön tett 
100 forintnyi, s élte fogytáig évi 10—10 forinttal gyarapi-
tandó alapítványa, egyházkerületünkhöz tétetett át mint 
felekezeti alapítvány. Ugy szintén kedvesen fogadtatott 
egy pénzügyministeri intézmény is, mely az elnökség fel-
terjesztése folytán tudatja, hogy az. . . ' adóhivatal, mely 
a lelkészi földek után járó adó miatt a lelkész ellen in-
dított végrehajtást, ezen „helytelen eljárásáért" súlyos 
felelősség terhe alatt oda utasíttatott, hogy az 1870. apr. 
15-iki pénzügyministeri rendeletet minden ily esetben szi-
gorúan megtartsa. 

A miniszteri leiratok el levén intézve, felhozatott, 
hogy a református egyház számos sérelmei, dacára a sok 
feliratnak, nem lettek orvosolva, vagy legalább közgyűlé-
sünk azok netaláni megorvosoltatása felől nem értesül, 



hivassák fel azért püspök ur, hogy az gyűlésről gyűlésre 
tegyen jelentést a sérelmi felterjesztésekre érkezett vála-
szokról. Határozatba ment, s püspök ur ezt meg is Ígérte. 

Következtek a többi kerületek átiratai; többi közt a 
tiszáninnenié, melynek folytán a kerületi egyházak fel 
fognak szólittatni, hogy a karcsai régészeti becsű templom 
stylszerü helyreállításának költségeihez adakozásokkal já-
ruljanak hozzá. Továbbá a tiszáninneni kerület megkeresi 
a többi kerületeket, küldenének képviselőket egy értekez-
letre, mely tanácskozásokat folytatna az iránt, hogy mi-
után a jogakadémiák szervezése ügyében köz-
zétett miniszteri rendelet a fennálló református jogaka-
démiákat veszélylyel fenyegeti, miként kellene azokat egy 
vagy két oly főtanodába összevonni, hogy azok az álla-
miakkal egy színvonalon állanának. Az átirat egyelőre 
egyszerűen tudomásul vétetett, és az abban megpendített 
eszme akkor fog tárgyaltatni, ha a kecskeméti jogakadémia 
ügye kerülend érdemleges tárgyalás végett szőnyegre 

Ugyancsak a tiszáninneni egyházkerület egy* másik 
átiratban ép a jogakadémiák ügyéből kiindulva, arra utal, 
hogy a kerületekre szakadt református egyház nem birja 
magát kellő mérvben érvényesíteni; vannak oly ügyek, 
melyek az egész magyar református egyházat nagy mér-
tékben érdeklik, ilyenek a lelkészek képzése, azok díja-
zása, a hittan oktatása, a tanárképezde ügye stb. Minde-
zen kérdések csak ugy volnának sikerrel megoldhatók, ha 
az egyháznak az egyetemes conventben oly 
közege volna, mely az összes magyarországi protestánsok 
legfelsőbb közegének tekintetnék. Ez pedig csak ugy tör-
ténhetik, ha a convent nem pusztán tanácskozó 
hanem határozó testület volna. A convent ügye 
csak rövid vitára adott okot, miután a dunamel'éki kerü-
let már három ízben nyilatkozott oly értelemben, mint 
az most a tiszáninneni kerület részéről inditványoztatik, 
azért elhatároztatott, hogy a kerület hozzájárul a tiszán-
inneni kerület véleményéhez, melyet tudvalevőleg a convent 
többsége hozott ajánlatba. 

A tiszántúli kerület megküldte a debreceni kollégi-
um tanári testületének véleményét a főtanodai tv. ja-
vaslatról. 

E javaslatra nézve következő lényeges észrevételeik 
vannak a debreceni tanároknak: Azt helyeslik, hogy a 
hittani kar kihagyatott a javaslatból, de megkívánják, 
hogy addig, mig az egyetemen a katholikus hittani kar 
fennáll, a protestáns felekezetnek is legyen az egyetemen 
külön fakultása; a vidéki akadémiák jogosíttassanak fel 
túdori szigorlatok megtartására, ha a törvénynek megfe-
lelően vannak berendezve; a protestáns tanár-jelöltek pro. 
testans tanárvizsgáló bizottságok előtt tehessenek tanári 
vizsgálatot; végül sérelmesnek nyilvánittatik azon intéz-
kedés, mely a nemállami főtanodákra nézve is előírja a 
tanerők számát és fizetési minimumát. Közgyűlésünk ezen 
véleményt tudomásul vette. 

Majd ugyancsak a tiszántúli átirat folytán a 
protestáns egyetem került szőnyegre. Ugy lát-
szott, hogy e tárgynál némelyek erős küzdelemre készül-

tek, azonban néhány percnyi eszmecsere után egy érte-
lemben nyilatkozott az egész közgyűlés. Nevezetesen 
általánossá lett azon nézet, hogy egy oly intézet állítása, 
melyet az egyetem név megillet, felesleges is volna, 
de meg is haladná magyarhoni prot. egyházunk anyagi 
erejét ; hagy azonban meglevő jogi s theologiai fakultá-
saink egyikénél, vagy másikánál, igy jelesen közelebbről a 
debreceninél a tanárok száma szaporítassék, a tantárgyak 
minél szélesebb kiterjedésben, s egyetemi modorban adas-
sanak elő, s hogy ezen két fakultás a mint erre valóban 
égető szükségünk volna, egy bölcsészeti karral s tanárké-
pezdével is megtoldassék s kapcsolatba hozassék, ez két-
ségkívül minden protestáns által örömmel üdvözlendő 
eszme. Miért is kerületünk ily értelemben készséggel 
enged a hozzá intézett felhívásnak, s a többi kertiletek 
által e célból kiküldendő képviselőkkel való tanácskozás 
végett kiküldi Ballagi Mór, Filó Lajos, Csilléry Benő, 
kecskeméti jogtanár s Kiss Áron, n.-körösi képezd, igaz-
gató urakat. 

A gyűlés második napjából egy pár órát a hálás 
kegyeletnek szenteltünk, gyászem lékünnepet tart-
ván pü«pök ur előleges intézkedése következtében nagy-
halottunknak, Polgár Mihálynak; mely alkalommal P a p p 
Károly szig.-sz.-miklósi leik. egyházkerületi tanács-
bíró ur tartott egy a boldogulthoz méltó emlékbeszédet, 
megragadó vonásokban rajzolván a keresztyéni erős hit, és 
az általános felebaráti szeretet csodás erejét, melynek ha-
tása, egész életre kiterjedő mozgató ereje a boldogultban 
is oly igen felismerhető volt. Azon ritka kedvességű hang, 
s azon valódi művészies, szabatos előadás, melyet ez al-
kalommal hallánk, párosulva a theologiai énekkar mélabús 
énekével, valóban jótékonyan enyhitő balzsamul szolgáltak 
a veszteség miatt sajgó sebekre. 

De volt sok enyhitő, sőt valóban örvendetes dolog 
az ezt követő gyűlési tanácskozásokban is. Azaz nem is a 
tanácskozásokban — mert ezek keserűek, epével teljesek 
valának; hanem a tanácskozásoknak alapul szolgáló jelen-
tésekben. Először is jött a magyarországi protestáns egylet 
jelentése, mely szerint, tekintve a Károli-féle bibliafordítás-
nak általánosau ismert és érzett fogyatkozásait; tekintve, 
hogy a benűe találtató fordítási hibáknak az eredeti szö-
vegek álapján kiigazítására az ajánlkozó dr. Ba l lag i 
Mórban oly egyén áll elő, ki egész életét a biblia tanul-
mányozásában töltötte el; tekintve hogy ily alkalmat, — 
miután nem minden korszak szül alkalmas bibliafordítót — 
a protestantismus nagy kára nélkül elszalasztani nem 
lehet: elhatározta annak oly módon intézendő javított ki-
adását, hogy a Károli-féle fordításból meg legyen tartva 
mindaz, a mi hibátlan, és csak a valóságos fordítási hibák 
igazíttassanak ; de az igazított helyeken is meg legyen 
tartva annak a kegyesség megszokott kifejezésévé vált 
ódon zamata. Jelenti továbbá, hogy a fordítás annyira 
előre haladt, hogy egy, legfeljebb két év alatt meg fog 
jelenni. Kéri erre nézve az egyházkerület pártfogását, és 
támogatását. Ezen jelentés tudomásul vétetett, s mivel a 
bibliafordítás uj átnézésének szükségét a közgyűlés is 
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érzi, a?t a legközelebbi conventen a többi kerületek közös 
hozzájárulásával elintézendő ügynek jelöli ki, s mint ilyet 
a testvérkerületeknek megjelentetni határozza 

Erre következett a papi vizsgákról szóló je-
lentés, melyhez hasonló tartalmú, kivált az ujabb időkben 
nem mindennap fordul elő. Nevezetesen az első papvizs-
gára előállt 7 lelkészjelölt a kitűzött 11 tantárgyból oly 
készültséget tanusitott, hogy közülö'í kettő számára, Szőcs 
Farkas és Pefri Elek számára uj osztályzatot kellett fel-
állitani, adván ezeknek a theologiai tudományokban való 
alapos jártasságukra s széles körű olvasottságukra való 
tekintetből „különösen k i t ü n ő t u, de meg azért 
is, hogy némileg meg legyenek különböztetve az utánuk 
következő három társuktól Bárcay, Takács s Tóth Sán-
dortól, kik szintén valamint a theolog. tanfolyam mind 
négy évében, ugy ezen vizsgán is kitűnő osztályzatot 
nyertek. Egy ily jelentés, kivált olyanra nézve, a ki nem 
akar minden áron fekete szemüveget viselni, egy kedves 
oázis a sivár pusztaságon. 

Harmadik volt a mult nyári theologusi vizsgákról 
szóló jelentés. Bizonyos tekintetben ez is a ritkaságok 
közé tartozik. A tavaszi gyűlésen ugyanis néhány gyűlési 

egy pár sajátságos s anDak idején lakunkban is közölt 
inditványnyal állott elő, mely inditványok folytán egy 
küldöttség neveztetett ki azon utasítással, hogy a theolog. 
tanintézet szellemi oldaláról tegyen jelentést e gyűlésre. 
A bizottmány tagjai Filó Lajos és egy s. gondnok urak 
kivételével a nyári vizsgákon megjelent, a tapasztaltakról 
jelentését most beadta, melyben, a bevezetést elhagyva,— 
ezeket mondja: 

„Az első indítványra nézve — mely szerint a dug. 
matika tanára utasítandó volna a reform . egyház tanai-
nak s tanrendszerének előadására, — részint a vizsgára 
beterjesztett tantárgyakból, tantételekböl és kimutatások-
ból, részint az általunk feltett számos kérdésekre adott 
feleletekből, teljesen meggyőződtünk a felől, hogy a reform, 
egyháztanai a pnssti theolog. tanintézetben, kellő mérték-
ben adatnak elő. — Tanítja ezeket a dogmatika ta-
nára dr. Ballagi Mór, a ki a hittan azon tárgyai-
nál, melyekre nézve a reform, egyháznak saját tanai s 
nézetei vannak, azokat elő is adja ; — tanítja Kovács 
Albert, aki előadja a symbolikát, ebben a re-
form. egyház tanait rendszerben is, és egybebasonlitva más 
hitfelekezetek tanrendszerével s tanaival; — tanitja 
Farkas József az egyháztörté nelern-
b e n, kinek egyh. tört. kézikönyvében nagy figyelem és 
gond van fordítva általában a dogmák történetére s külö-
nösen fejlődésére, a reformáció korában is, ugy szinte az 
azóta kifejlett nézetekre. — Melynél fogva arra utasí-
tani a tanár urakat, a mit eddig is Önként tettek: nincs 
semmi szükség. 

A mi a második indítványt illeti — mely szerint a 
gyakorlati theologia tanszékére mielébb egy a gyakorlati 
papság terén is működött egyén volna alkalmazandó — 
nézetünk szerint a praktika theologia nem a külső cselek-
vények aggregátumát foglalja magában, melyeket a 

gyakorlati téren működő lelkész inkább ismerhet fo tud 
hat, mint az elmélettel foglalkozó egyén. A gyakorlati 
theologia tárgyai bölcsészetiek, különösen lélektaniak és 
történelmiek, — s a külső szertartásoknak benső jelen-
tőségök van, melyuek ismerete és felfogása nélkül a külső 
cselekvény lélek nélküli üres és felületes, csaknem já-
tékszíni mozzanat. Igaz, hogy a gyakorlati téren működő 
lelkész jobban tudhatja a szertartási cselekvények módját, 
— de ezen cselekvények jelentőségét s philosophiáját in-
kább ismeri az elméleti tanulmányokkal folytonosan fog-
lalkozó hittudós. És ebben áll a dolog lényege. — A 
gyakorlati theologia tanárának tantárgya az egyház-
jog is. Ez is elméleti — bölcsészeti, hitt mi, történelmi 
— tanulmányokon alapuló s ezekb'H fejlődött s előállott 
tantárgy. 

Egyébiránt pesti thaol. tanintézetünkben, a gyakor-
lati lelkészeiben előképzésre annyi és oly célszerű eszkö-
zök és módok használtatnak, melyeknél többeket és célsze-
rűbbeket többi kollégiumainkban alig találhatni. 

Ugyanis: A rendes leckéken kivül hetenként 3 
óra fordittatik a papi gyakorlatokra. Ezek közül 1 órán az 
első és másodévesek képeztetnek a szónoklásban ; a másik 
két óra egymás mellett van szombaton s egyszersmind a 
papnöveldei ifjúság házi isteni tiszteleteül szolgál, iürre a 
3-ik és 4-ik évesek a tanár által kiadott textusra, előle-
gesen megbírált dispisitóra prédikációt írnak, s a 4-;k 
évesek imát is, — s azt formaszerű ünnepélyes isteni 
tiszteletben elmondják. Minden ily prédikáció előre kiada-
tik bírálatra az ifjak kö/ül egynek, ki az isteni tisztelet 
végezte után bírálatát felolvassa s ugy az iróuak mint 
másoknak szabadságukban áll a tárgyhoz szólani. Ugyan-
ezen prédikációt, a tett észrevételek szerint kiigazítva, 
másnap délután a templomban mondja el az illető iró, az 
egész ifjúság és az illető szaktanár jelenlétében. Több ily 
prédikáció és bírálat mutattatott be a bizottságnak, me -
lyek közöl egypár nyomtatásban is megjelent az ifjúság 
lapjában. Ezek most a kerüleU gyűlésnek is bemntatlatuak 
— Hasonlóan a 4-ik évesek írnak liturgiái dolgozatokat 
is minden alkalomra, melyek épen oly bírálaton mennek 
keresztül mint a prédikációk. Ilynemű dolgozat is több 
mutattatott bi a bizottságnak, és most a közgyűlésnek. 

Ezekeu kivül a pesti viszonyok annyi alkalmat nyúj-
tanak a theologus ifjaknak lelkészi gyakorlatok és tapasz-
talatok tételére, mennyit alig lehetne egyebütt feltalálni, 
s magok az ifjak is dicséretes szorgalommal ragadják 
meg a jó a'kalmat.-A templom udvarán lakván, minden 
nevezetesebb papi actusra könnyen megjelenhetnek s meg 
is szoktak jelenni. Étinekkaruk a nagyobb temetések-
nél jelen van és látja mi történik, sőt a 4-ik évesek a 
kisebb temetésekre el is küldetnek a lelkészi teendők 
végzésére. 

A mi különösen oZ egyházi jog tanítását illeti: e 
tárgy kiváló gonddal és nagyobb terjedelemben adatik 
elő mint bármely más intézetben, folytonos figyelemmel 
kisérve az egyház napi eseményeit. A 4-ik éves növendé-
kek utasítva vannak, hogy a Pesten tartott egyházme-



gyei ós a kerületi gyűléseken jelen legyenek s az érde-
kesebb ügyeket az illető szaktanár a gyűlés ulán nekik 
megmagyarázza, s átalában a Pesten nagy számmal fel-
merülő casuisticus kérdéseket leckéin megvitatja. Az ifjak 
jártassága az egyházjogi kérdésekben, még pedig nemcsak 
saját egyházunkéban, hanem a katholikus és más prot. 
egyházakéban is, vizsgái feleleteikből is kitűnt. 

Igy levén a dolog, e fennforgó kérdésben sincs 
semmi szükség ez idő szerinti intézkedésre, annyival ke-
vésbé, mert felsőbb tanintézeteink mindenestől fogva az 
átalakulás és uj rendezés küszöbén állanak, sőt az egy-
házkerületek közt a felső tanintézetekre nézve szövetke-
zések vannak ki'átásba helyezve. 

Csikay Imre, Kiss Miklós, Tóth Ferenc, Fördős 
Lajos. 

(Vége követk.) 

Farkas József. 

B á c s k á b ó l . 

Gyakran a legszorgalmasabb emberen is megesik, 
hogy akarata ellenére is tollában reked egy időre olyasmi, 
mely a gyors közzétételt nagyon is megérdemelné. Igy járt az 
ügy, melyről e cikkben szólni akarok, Reményiem, ba 
későn is, de némi érdekeltséggel fog olvastatni a főtisz-
telendő dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi 
szuperintendens ur által a bács szerémi ág. hitv. ev. es-
perességben tartott őszi egyházlátogatásról szóló tudósitás. 

A szeretett főpásztor ur ez őszön, september 21-
kótől october 12-kóig espereségünknek a tavaszról hátra 
maraddtt következő 17 egyházát: Neudorfot, Uj-Pazuát, 
Ó-Pazuát, Beschkát, Újvidéket, Kátyoit, Járekot, Kisza-
csot, Ókért, Uj-Sóvót, Kiskért, Kucurát, Ó-Verbászt, 
Uj Verbászt, Feketehegyet, Szeghegyet és Bajsát canonsze-
rüleg meglátogatta. 

Ezen püspöki látogatás e mi különféle nemzetiségek-
és hitfelekezetektől lakott vidékünkön ismét oly mozzana-
tokat mutat fel, melyek, ha az ember minden irányban 
igazságos és méltányos akar lenni, megérdemlik, hogy 
felemlittessenek és hangtulyoztassanak, mert mi protes-
tánsok ezen ránk nézve oly fontos és ünnepélyes alka-
lommal újból a legkülönfélébb oldalokról azon előzékenység 
és kitüntetés által, melyben főpásztor urunk részetült, a 
legforróbb hálára lettünk lekötelezve. 

September 21-én superintendens ur az esti hajóval 
Vukovárra ért, honnan september 22-én reggel N e u-
d o r f r a indult. Az ut Neudorfra Yinkovcéu, ezen csinos, 
volt őrvédeki városon keresztül vezet. Már Vinkovcén 
innen vált a szeretett főpásztorra néhány neudoifi kocsi 
és lovas. Reggeli 9 órakor a menet Neudorfra ért, ós tiz 
órakor a visitationális szertartás végeztetett. Neudorf 
650 lelket számláló kis német egybáz, mely 1810-ben 
keletkezett, de tok viszontagsággal küzködött, különösen a 
miatt, hogy gyakran lelkiatya nélkül volt. Legfőbb érde-
met szerzett magának ezen egjház felvirágzása körül a 
jóhiiü, kitűnő Hajnócy Sámuel, néhai kiskéri lelkész. 

Reá nézve, bár majd 14 m. földre esett hozzá ezen leány-
egyház, bár utazási költségei ritkán lettek megtérítve, 
nem volt akadály a távolság s a költség abban, hogy le-
ánygyülekezete hiveit gyakran meglátogassa, s a lelkiek-
kel megáldva ellássa. Ott áll még ma is az óriási szilfa, 
mely alatt Hajnócy a neudorfiakkal az istenitiszteletet 
végezni szokta, s bizonyosan sokszrr megragadta az al-
kalmat, hogy e szilfára mutatva, a buzgó hallgatóság 
lelke elibe varázsolja Jézusnak a mustármagról szóló pél-
dázatát, lelkesítse hiveit a hitben, szeretetlen, s a csügge-
dést nem ismerő munkásságban, kitartásban. Fáradozása 
nem is maradt eredmény nélkül. Bár kicsiny is a neu-
doifi egyház, mégis szép reményre jogosit. Van csinos 
temploma, van egészen uj, igen szép iskolája, melynek 
felépítéséhez a zágrábi főhadiparanc nokság tetemes se 

gélyt eszközölt. 

Ugyanaz nap délután a főpásztor ur visszatért 
Neudorfról Vukovárra, honnan az éjjeli hajóval Zimonyba 
utazott, hogy onnan Uj Pazuára jutván, tisztét folytathassa. 

September 24-kén történt az indulás Zimonyból Uj-
Pözuára. Hogy mily nagy mértékben nyilvánult az előzé-
kenység és kitüntetés szeretett főpásztor uiunk irányában 
más nemzetiségek és hitfelekezetek részéről e püspöki kör-
úton, erről már azon körülmény is tanúskodik, hogy például 
a zimonyi róm. kath, hivek közül Tanats lisztkereskedő 
hintóját és lovait, Ferkó vaskereskedő ur pedig hintá-
ját adták a látogatási bizottság rendelkezésére Uj-Pazuáig, 
melynek határán a püspök urat Habi Ede ó-pázuai 
szolgabíró és kapitány ur, kisértetve a járásbiró, járásbiró* 
segéd, járásorvos urak és számos uj-pázuai egyháztagtól ko-
csin és lóháton, szívélyesen üdvözölte s az uj-pázuai lelkész-
lakra kisórte, hol az agg és érdemdús lelkipásztor, nagyt. 
Wé b e r András egy szép, megható beszéddel fogadta 
a szeretett főpásztort. 

Gondolom, nem vétkezem, ba szivem sugallatának 
engedve, az érdemes öreg úrral e helyeu kissé bővebben 
fogl; lkozom ; ő közel a nyolcvanéves életkorhoz, még min-
dig vidám, iiju mozgékonysággal biró, fáradhatlan munkás 
az Ur szőlőjében. Az általa tartott látogatási szentbeszéd, 
mely Máté evangy. XVI. 13-20. felett e themát: „A 
szikla, melyre az evangy. egyház épitve 
van" fejtegette, egyrészt mély bibliai tudományról ta-
núskodott, másrészt oly élénkséggel és lelki melegséggel 
volt előadva, hogy egy ifjabb erőteljes szónoknak is ki-
váló dicséretére szolgálhatott volna. Midőn pedig a láto-
gatási bizottságot az iskolába kisérte, hot ő az egész is-
kolai éven át hetenkénti két órán a vallást maga tanítja, 
és a jelenlevő gyermekeket katechisálta, bámulatra raga-
dott mindnyájunkat, oly gyorsan, oly tüzetesen tett kér-
dést kérdésre, és a tanulóktól kivétel nélkül ép oly gyor-
san nyertünk helyes feleleteket. Püspök ur az aggastyánt 
tel akará oldozni e teher alul, s azt a tanítókra ru-
házni, de Weber lelkész ur nem egyezett bele, s esede-
dezett hogy a vallástanítás, mely őt felüdíti és edzi, to-
vábbra is kezeiben hagyassák, mert ő azt, mig a jó isten 
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őt életben tartja, hűséggel és örömmel fogja teljesíteni. 
Hozzá teszem, hogy az öreg ur ezt egészen ingyen teszi. 
Valóban oly önzetlen és nemes fáradhatlanság előtt tisz-
telettel kell kalapot emelni. 

September 25-én Ó-Pázuára ért püspök ur, hol fontos és 
küzdelmes teendők várták. Az ó-pázuai egyház ugyanis 
több mint egy év óta lelkész nélkül volt a miatt, mert 
vonakodott a leendő lelkésznek az eddigi fizetést bizto-
sítani s a papi telken kivül csak készpénzben kivánt hoz-
zájárulni a lelkészi hivatal fentartásához. Az esperesség 
e célból három fizetési módozatot állapított meg, melyek 
közül bármelyikre a papválasztást megengedte az egy-
háznak; azonban ez egyik módozatot sem akarván elfo-
gadni, az ügy a zágrábi főhadiparancsnoksághoz terjesz-
tetett fel, mely egy kiküldött szakértő bizottság által 
a fizetést reluáltatta. Azonban bár ezen reluálás az es-
perességi fizetési módozatoktól eltérő, s ezeknél kisebb pa-
pibért állapított is meg, w egyház még sem akarta ezt 
sem elfogadni. Igy állott ezen egyház ügye, mikor a 
főpásztor ur Ó-Pázuára ért. Oda érkezte után mindjárt a 
presbytererekkel előtanácskozmány, s más nap, azaz szep-
tember 26-án pedig presbyterialis gyűlés tartatott, mely 
alkalommal a püspök ur egész odaadással törekedett az 
egyházat odabirni, hogy a lelkészválasztást az esperesség 
által kitűzött három fizetési módozatok valamelyikének 
alapján foganatosítsa. Azonban bármily atyai, intő, szí-
vélyes és komoly szavakat szólott is az ó-pázuai presbyte-
rek sziveihez, szavai a renitens, kemény keblekbe utat nem 
találtak ; minek következtében a püspök ur türelméből 
kifogyván, azzal fejezte be a presbyterialis gyűlést, hogy 
most már az esperesség kénytelen az egyháznak az ed-
digi fizetésre adminisztrátort adni. Midőn a főpásztor 
ur a gyűlésből eltávozott, közbe lépett Hábl kapitány 
és szolgabíró ur, kijelentvén a presby tereknek, hogy ő 
most már a tanítóknak minden egyházi functio végzését 
betiltja, s ha adminisztrátor jön, annak fizetését, ha kell 
karhatalommal is be fogja hajtatni, -mert erre a főhadi-
parancsnokságtól fel van jogosítva. Ez hatott. A presby-
tevek Hábl ur vezetése alatt a lelkészlakra jöttek, bo-
csánatot kértek a püspök úrtól illetlen magnkviselete miatt 
és ányilatkoztatták, hogy a főhadiparancsnokság által 
reluált fizetés alapján a papválasztást készek megtartani. 
Ezen fizetés áll : egy egész papitelekből, 963 frt. kész-
pénzből és a stolárékból, szabad lakással a paplakban. 
Hogy az egyház zilált állapota valahára megszűnjék, 
kényszerítve érezte magát a püspök ur, ezen expedienst 
elfogadni, s igy a templomba indult, hol az istenitisztelet 
befejezte után a papválasztás megtartandó volt. Midőn a 
szertartás utáni ének elhangzott, nagyt. Belohorszky Gá-
bor főesperes ur megnevezte a templomban visszamaradt 
s választó joggal biró egyháztagoknak azon hét jelöltet, 
kik az ó-pázuai lelkészségre pályáztak, hozzá tevén a kér-
dést, hogy ezek közül akar-e az egyház választani és 
kit? Az egyház egyhangúlag oda nyilatkozott, hogy 
jövendő lelkészéül tiszt. Húrban Vladimírt akarja, kinek 
számára a dolgok ilyetén állása mellett a hivány azon-

nal ki is lett állítva, minek következtében Ó-Pázuán a 
viszás állapot ezennel meg lett szüntetve. 

September 26-án délután a főpásztor ur Beskára in-
dult. Ez egy kis, uj egyház, de van jövője. Ugyancsak 
Beskán van a szerémségi református utazó lelkész szék-
helye is, ki oly előzékeny szívességgel viseltetett püspö-
künk irányában, hogy az ide való postamesterrel, a ka-
tholikus vallású Esztergomy úrral eljött eleibe India nevű 
helységig, s ott melegen üdvözölte. A beskai határon pe-
dig az evang. egyház lelkésze, Polereczky Pál ur fogadta 
presbytereivel a püspök urat. 

(Vége következik.) 
Bierbrunner Gusztáv, 

látogat, bizott. jegyző. 

Az egyházkerületek figyelmébe. 
Méltó megbotránkozást szült, szintúgy a napi sajtó, 

mint a közvélemény előtt azon brutális eljárás, melyet 
közelebb a fővárosban egy közös hadseregbeli százados az 
ellenőrzési szemle alkalmával követett el az által, hogy 
egy szabadságos sorhadbeli katonát — ki különben tisz-
tességes iparos — minden méltó ok nélkül ágashoz ki-
köttetvén, nyilvánosan meggyalázott. 

Ily, és ehhez hasonló tényeket vittek már véghez 
nem egyszer az ellenőrzési szemlék alkalmával az illető 
vitéz urak az ország különböző vidékein. Minthogy pedig 
az általános védkötelezettség életbe lépte óta a papi pályára 
készülő ifjak is besoroztatnak — kik között már ez idő-
szerint is sok, a nyilvános élet mezején működő segéd-, 
sőt rendes lelkészek is vannak ; s minthogy az 
ilyenek mint szabadságoltak, az ellenőrzési szemlékre 
szintén behivatnak; s minthogy végre ennek folytán ők 
is mindannyiszor ki vannak téve egyes pöffeszkedő tiszt 
sőt altiszt goromba szeszélyeinek : a megtörténhető kelle-
metlenségek kikerülése tekintetéből igen kívánatos volna, 
ha az egyházkerületek az illető helyre egyező értelemmel 
felterjesztendő felirataik által érvényt igyekeznének sze-
rezni a védkötelezettségi törvény ama szavainak, hogy „a 
besorozott pa pn ö vendékek pappá létei ük 
után a tábori vagy kórházi lelkészek 
lajstromába vétetnek fel," hogy igy némi 
rangot nyervén, társadalmi állásuknak is megfelelő bánás-
módban részesüljenek. 

Figyelmet érdemlő dolog ez az egyházkerületek 
részéről ; mert igen könnyen megtörténhetik, a miut már 
több ízben meg is történt, hogy valamelyik Önérzetes ifjú 
lelkész a tisztek goromba, s méltatlan bánását nem tűr-
hetvén, szót emel, s ez által kiteszi magát azon eshető-
ségnek, hogy mint Budapesten ama debrecenvidéki iparos, 
nyilvánosan — talán éppen saját hivei előtt — meggya-
láztassák. Vájjon fog-e ez használni a lelkészi tekin-
télynek ? 

De meg igazságtalanság is leend az, ha a már akár segéd-, 
akár rendeslelkészként működő egyéneket, ezután is, mint ed-
dig csak „közembereknek" tekintik az illető urak ; mert míg 
a jogászok, orvosok, mérnökök, gyógyszerészek stb. előtt a 



tényleges szolgálat alatt nyitva van az ut, hogy maguk-
nak 21 éves korukra tiszti rangot, s ennek megfelelő 
tekintélyt szerezzenek: addig a lelkészek, ha az eddig 
követett eljárás továbbra is feumarad, egész 32 éves ko-
rukig az évenkénti ellenőrzési szemlére b̂ rendeltetvén, s 
ott csak közembere knek tekintetvén, az illetők is-
meretes gorombaságát lesznek tűrni kénytelenek. 

A törvényt nem mondhatjuk hiányosaak, csak ér-
vényt kell annak szerezni, s erre nézve az első lépést 
megtenni az egyházkerületek kötelessége. 

Isó Pál. 

RÉGISÉGEK. 

Bessenyei Györgynek egy eddig ismeretlen müve. 

Titolc (Misterium). 

(Folytatás.) 

Minekutána a kenyér megáldatik, elváltozik, össze-
valóságosodikakar általvalóságosodik a Krisztussal, de azon-
ban minden kenyéri tulajdoni-ágaiban megmarad és szemed 
nek, érzésednek és tapasztalásodnak nem Krisztus, hanem 
csak gondolatodban és papodnak szavában, mely dolog 
egyik sem test, mint azt tudhatod. Miben áll hát vala-
minek valósága ? Színében, formájában, keménységében, 
íziben, szagában, könnytiségében, nehézségében, egy szó-
val : tulajdonságaiban. Már hol láttál tulajdonságot való-
ság nélkül, vagy valóságot tulajdonság nélkül ? Láttál-e 
déli fényt nap nélkül, vagy napot világ nélkül ? Hallottál 
beszédet ember nélkül és esmértél élő embert kívánság 
nélkül vagy kívánságot élő állat nélkül ? Láttál szint, 
formát test nélkül, vagy testet a maga formája, szine nél-
kül ? Igen is, feleled. Yan erre egyetlenegy eset e világ-
nak kiterjedései közt. Melyik hát ? Az o s t y á s K r i sz-
t u s. Mi módon ? Lássuk. Ugy hogy a keüyér minden 
tapasztalhatóságában, tulajdonságában kenyér, de azért 
Krisztus. Hogy hát Krisztus, ha sem érzed, sem látod ? 
Misterium. Ez által értem. Helyes. Valamit az ember uem 
tud, részéről semmi. Semmi által érted hát meg a sem-
mit, és ennek erejében hiszed azt, ami nincs. De tudod-e, 
kegyes rokon, hogy a mi kezedben van nem titok? A 
titokhoz mint az istennek természeti csak lélekben lehet 
járulni, de valósága ennek sem titok, mert a teremtés 
és e világ által íel van fedezve ; csak annyiban titok, 
hogy személyében sohasem látjuk, sem nagyságát meg 
nem foghatjuk. A Krisztus tette nem volt titok, mert 
sohasem feszitették volna meg a nem titok . . . zsidók. 
Te testtel rágod testét, azaz testet veszel testtel. Hol a 
titok ? Mivel már itt, látod, misterium nincsen, felkere-
sem másfelől, hogy rajtad segítsek. 

Egy millió halandó áldozik ugyanazon időben és 
annyi magától testére, lelkére megkülönböztetett istent és 
embert veszen magához. Az istenséget csak erejében s 
tulajdonságaiban lehet itt, ott, mintha többszöri személye-
sedésben volna tekinteni, de állatja azaz: valósága, meg-

szakaszthatatlan, megkülöobözhetetlen. Valamikor isten 
természetéről kéntelenittetem szóllani, megvallom, hogy 
sohasem tudom mit beszélek, mivel nagyságához em-
beri értelem semmi utakon, módokon nem közelíthet, de 
te ugy se tudod mint én, mikor ostyában helyhezteted, 
veszed, de nem hiszed. Talán kiterjedésében érted az is-
tenséget, mint a levegő eget, mely számláihatatlan mil-
liom lehellet által szállhat a tüdőkre alá, mégis fogyat-
kozás nélkül álló valóságában marad meg, sem meg nem 
oszlik, mivel minden testben helyben lévén, jőve-menve 
mindenütt magával van, hol megszakadhatatlan egységé-
vel tartja sokaságát fenn magában. Ha már az istenséget 
igy gondolod, ugyanazon szempillantásban megoszlás nél-
kül egész emberi nemzettel is szájról-szájra közöltethetik; 
de a személyében élő isteni természetet, csak mindenható 
erejében veheted igy, ha különben oly tévelyedésbe nem 
akarsz esni, hogy e világ és a nagy természet maga az 
isten. Ezt kell hinned, hogy az isten e világnak örök 
testétől személyes valóságában meg van különböztetve, 
mint az ember a maga munkájától, azaz : az órás az 
órától. Ha igy nem volna, minden dologban istenséget 
kellene feltenni, még a sundaságbau is, mely feltétel a 
benned itélő értelmet sarkából kiveti, mivel az isteni 
méltóságot és megszemélyesedésben élő bölcseséget s igaz-
gatást törli el, vakesetre hagyván e világ rendit és a 
természetnek felbomolhatatlan törvényit, mert mindenha-
tósága által terjeszti ki az élő fa is ágait, de istenség 
azért odvában nem lakozik. Következik tehát, hogy az 
örök testtől megkülönböztetett és magában, magától sze-
mélyes megoszolhatatlan valóságot veszünk bölcs uralkodó 
és igazgató istennek. 

Már az á'dozatban egymástól személyesen megkü-
lönböztetni szokott Krisztusokat hogy veszed ? Istenségé-
ben osztod vagy csak testében, vagy mind a kettőben, a 
mit inkább gyauitok és a melyik mindeniknél nehezebb ? 
Látod, hogy a személyes örök valóságot álló természe-
tiből ismét más több személyekre megszakasztani, felül-
haladja magát a lehetetlenséget is, A Krisztus istensége 
az atya állatjában vett természetiben áll, sőt aknák vé-
tetik. Hogy osztod milliom megkülönböztetett istensé-
gekre ? Az örök valóság több egynél nem lehet. Véghe-
tetlenség mellé véghetetlenséget, az örök nagy min-
denhez mindent, hogy ragasztol? Csak, feleled. Már a 
csak ugy van, mivel, hogy ugy van, mert az istennél 
nincs lehetetlenség. Odább hát, lássuk. 

Mindenhatóság. 
A mindenhatóság isteni tulajdonság, kútfeje pedig 

a személyes örökkévalóságnak természetiben van. Hiszed-e 
hát, hogy olyan munkára kiterjedhessen, mely kútfejével 
ellenkezik ? Igy a mindenhatóság az istennek lévén tu-
lajdonsága, istent nem teremthet, mivel csak az isten az, 
a ki teremt és teremthet. Már a mindenhatóság oda nem 
mehet ugy-e, hogy kiebb terjeszkedhessen magánál vagy 
összébb szorítsa magát? De ha a Krisztus isteni személyét 
véghetetlen millió számig sokasítod, tul kell a minden-



hatóságot magán vinni. Ha csak testet veszel isteni ter-
mészet nélkül, hogy személyesedjen meg annyi Krisztus ? 
Egy test fogantatott Máriának méhében, azt mondod, 
ugyanaz született e világra és az feszíttetett meg, úgy 
hiszed ; már következik, hogy akarmennyi Krisztus tes-
tetüljön meg mindenható m<3don, csak nem lesz Máriában 
fogantatott s méhéből származott Krisztus? Mária, látod, 
hogy régen megholt és nem szül többé, ha Krisztusod a 
testét a szűz méhéből nem hozza, sohasem az a test lesz, 
mely ott fogantatott és megfeszíttetett. Szülelés nélkül 
hogy csináljon a mindenhatóság is született embert ? Csak 
feleld : azért csinál hogy csinál s csinálhat. De ha való-
ságos Krisztust sokat akar teremteni vagy állatni, Máriá-
kat is kell, különben nem születvén nem lesz született 
és nem énekelheted, hogy nekünk született 
mennyei Krisztus, hanem, hogy nekünk terem-
tetik. De ha valósággal fogantatik s születik sem az a 
Krisztus, mert annak már nem lehetne újra meg újra 
fogantatni. Egyszer állotta ki követségének terhét és nem 
viselheti világ végéig, következik, hogy nem tudod, mi-
csoda tö. tet veszel, a midőn áldozol. Talán semmit sem. 

Közli : Szinyei Gerzson. 
(Foly atása következik.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Wagner István, a pesti ág. hitv. népiskola 45 éves 

tanítója, tevékeny életének 73-ik évében hosszas betegség 
után nov. 19 én meghalt. Temetési szertartása az ev. 
iskolaépületben tartatott nov. 21 én d. u. 3 órakor hiva-
taltársai, számos tisztelője, s hálás tanítványai jelenlétében. 

* A berni egyetemen azó katholikus theo-
logiai fakultás megalakult; dékánná Fridrich tanár vá-
lasztatott, az előadások nov. 23-án kezdetnek meg. 

* Gróf Lónyay 3Ienyliért a prote^tansegylet 
tagja l e t t ! Ez egyletünk nemes törekvésének és becsü-
letes kitartásának első fényes jutalma egyházunk nagyjai 
részéről. *Nov. 14-én a gróf fényes estéJyt rendezett budai 
palotájában a dunamelléki közgyűlés tagjainak, midőn a 
prot, egylet elnöke és titkára átadták neki az egylet leg-
újabb kiadványát, Hase Polemikáját. A nemes 
gróf, kinek figyelmét semmi mozgalom el nem kerüli, 
folyvást érdekkel kitérte az egylet törekvését, s most 
elérkezettnek látta az időt, hogy iránta rokonszenvét ki-
fejezze. „írjon be engem is az egylet tagjai közé" mondá 
a titkárnak, — „rendes tagja akarok lenni, befizetem a 
tagi-ági dijt, s az uj bibliafordítást is érdekkel várom 
és biri>i aki-rom." „Kegyelmes uram ! — felelt a titkár öröm-
től sugárzó arccal—nem titko'haton el öiömem nagyágát, 
nagyobb az, minthogy kifejezni tudnám. Excellenciád az 
uj bibliafordításunk első megrendelője, — engedje meg, 
hogy ezen nap örömének emlékére az uj bibliából egy 
unicumot nyomassak txcellenciád Fzámára, di-zest és fé-
nyest. Olyan csak az az egy lesz, s mint unicum fog-
laljon helyet txcellenciád könyvtárában." 

Néhány másodperc alatt tudva volt az örömhír az 
egylet tagjai közt kik a gróf estélyémk nagy többségét 
alkották, s feledve lett a nap bô zusága. Ugy találta 
mindenki, hogy az elégtétel nagyobb, mint volt a bán-
talom. Kevés idő múlva egyik mellékteremben vidáman 
csendült össze a pohár a nemes grófnak, mint az egylet 
leendő elnökének egészségére 1 

* A pápa hir szerint elrendelte, hogy mindazou 
pap, ki külön engedély nélkül az o'asz parlamenti vá-
lasztásokban részt vett, egy hónapra a divinis felfüggesz-
tessék, azaz a papi hivatás teljesítésétől eltiltassék. 

* Garibaldi szegénységének híre futamodott a mult 
hetekben, s e hirre versenyre keltek az olaszországi vá-
rosok egymással az agg szabadságbajnok anyagi helyze-
tének javítása végett. Két nap alatt aláírások utján 
10,000 líra gyűlt be. 

* A pesti német reform, egyház holdutcai iskola-
épületében mától kezdve minden vasárnap délben angul 
nyelven isteni tisztelet fog tartatni. 

* A debreceni főiskola önképző-köre ma (va árnap) 
d. u. 4 órakor Csokonai emlékére ünnepélyt tart. Az ének-
kar a költőnek a „Reményhez" „A tihanyi tchóhoz" és 
a „Csikóbőrös kulacshoz" irt dalait énekli. 

* A bukoviuai csángó magyar községek részéről 
egy küldöttség jár most hazánkban könyöradományokat 
gyűjtve és szegény gyermekek számára helyet keresve. 
Szives fogadtatásban részesülnek mindenütt. E napokban 
a Játzkun kerületekbe érkeztek, hol a kerületi fő- és alka-
pitány közreműködése mellett szintén a legszívélyesebb 
fogadtatásban részesültek, s a velők hozott csángó fiuk 
közül négyet el is helyeztek, hármat Félegyházán, egyet 
Jászberényben, mindegy ket oly feltétellel, hogy vagy 
közpályára, vagy valamely Bukovinában kevésbbé honos, 
de szükséges iparágra fognak taníttatni. 

* Abaujmegyében G.-Bátor reform, egyház-
községnek, iskolája felépítésére király ő felsége 200 
ftot adott. 

* A kolozsdobokamegyei néptanítók közgyűlésén 
közelebb három nőt is felvettek a választmányba. 

* A kajászó szentpéteri reform, egyház közelebb 
három diszes uj harangot, vasállványra, Pozdech József 
pesti harangöntő s nagyszerkovács által az ő saját mód-
szere szerint és egy tizváltozatu uj orgonát ifj. Országh 
Sándor pesti orgonaépitő által készíttetett, s mind a ha-
rangok, mind a pompás uj orgona a műértő bírálók Ítélete 
szerint is, a magok nemében kitűnő müvek, és a gyüleke-
zet várakozásának is teljes mértékben megfelelnek, miért 
is a fent nevezett két kitűnő magyar iparosnak köszöne-
tünk s teljes bizalmunkat nyilvánítjuk, s őket a nagy 
közönség részvétébe szives készséggel s jólólekkel ajánljuk. 
A kajászó-szentpéteri reform, egyháztanács tagjai s azok 
nevében Pap Lajos, reform lelkész. 



IRODALOM. 

["] Mennyei lépcső Egyházi beszédek. Irta dr. 
Kohlbrügge Frigyes Hermann, elberfeldi ref. lelkész. For-
dította Ríc Károly, a gyoroki ref. gyülekezet prédikátora 
Kiadta dr. Böhl Euduárd, bécsi theol. tanár. I. Füzet. 
Sárospatak 1874. Ára 70 kr. Hogy e predikátiókon 
Kohlbrügge által elmondva, az elberfeldi jámbor gyüleke-
zet épülhet, a/, meglehet; de már azt határozottan két-
ségbe vonjuk, hogy Rác Károly szájából a gyoroki ma-
gyar hivek szívesen ha'lgatnák a Kohlbrügge beszédeit. 
Maga fordító is támogatja ebbeli nézetünket, midőn elő-
szavában irja, hogy segédlelkészkedése ideje alatt egy-két 
beszédet a most közrebocsájtottak közül kathedrában el-
mondott ugyan, „de nem sok szerencsével, kü-
lönösen a 2. Mózes 20, 7. fölött irott nagyon ortho-
dox beszéd a hallgatók nem tetszésével találkozott." 
Mi szükség volt tehát mégis e predikátiók magyar for-
dítására ? E kérdésre, mely a fenebbiekből önkényt követ-
kezik, forditó azt feleli, hogy jelen munka közrebocsátá-
sát azért tartá szükségesnek, „mert az egyszer megismert 
igazságtól eltérni semmi esetben nem lehet." Ép olyan 
felelet ez mint a süket emberé, aki midőn azt kérdi tőle 
valaki, hogy hány hét a világ, azt válaszolja- rá, hogy 
köszönöm kérdését, a fiamnak nincs semmi baja. Nem fog 
tehát csudálkozni Rác ur, ha amaz indokot nem tekint-
jük olyannak, mely kimentené előt'ünk az általa, ezen 
munka lefordításával elkövetett munka és időpazarlást 

ADAKOZÁSOK. 
A rimaszombati egyesült prot. gymnasium épít-

kezésére f. évi nov. 1-ső napjáig következő adományok 
folytak be: 

Z hery Ferenc 2 frt. Hornyánszky Pál (Pásztó) 2 
frt. Záborszky Lipót 1 frt. A Vl-ik közleményből kima-
radt : Nagy Béla (Budapest) 10 frt. Ambrózy Jó zsef 
(Tiszolc) gyüjtőivén : Ambrózy József 5 frt. ifj. Kuchta 
Dániel 2 frt. Tiszolcz városa 100 frt. Krankus Sámuel 
40 kr. Lipták István 2 frt. Setina Lndovika 50 kr. Idősb 
Kuchta Dán;el 1 frt. Kuchta Gusztáv 50 kr Setina János 1 
frt Noszko János 1 frt. Cseh Mátyás 1 frt. Kuchta Ferenc 
20 kr. B ikos András 1 frt. Bazilidesz János 1 frt. Kuchta 
Pál 1 frt. Csipkay László 50 kr. Bazilidesz Ignácz 1 frt. 
Hanasz Pál 50 kr. Faluba János 50 kr. S z u r e k Lajos 
5 frt. Hermann Vilmos 2 frt. Egy valaki 20 kr. Gyürky 
Pál 1 frt. N. N. 50 kr. Bőhm József 50 kr. Scholcz 
Vilmos 1 frt. Clement Gyula 50 kr. Kubinyi Ödön (Kle-
nic>.) 20 frt. Lucze István (Osgyán) gyüjtőivén: Lucze 
István 1 frt. O.̂ gyáni ev. egyház 1 frt. Polgáry Károly 
2 frt. ifj. Horváth László 1 frt, id. Horváth László 1 
frt. Osgyánban 1 frt. Imre György 20 kr. Kovács József 
1 frt, Miklovics György tanár 7 sz. ivén: Szabó Mihályné 
asszony 10 frt. - Veres Gyu'a (Szakáll) 10 frt, 80 kr. 
özv. Nagy Zsigmondné (Mártonfalván) 5 frt Runyay György 
50 kr. Miklovics György tanár 15 frt. Pour János 

(Murány) gyüjtőivén: Maklárv Károly 1 frt. H ivács 
Samu 1 frt. Hlavács Cornél 1 frt. Pour János 2 írt. 
Főmét Jenő 30 frt. Lengyel Ferdinánd 5 frt. Madarász 
Sámuel (Harkács) gyüjtőivén : Madarász Sámuel 5 frt. 
Vallaszky Jánosné 5 frt. Hoznék Gyula 1 frt. N. N. 1 
frt. Szabó József gyüjtőivén : Perecz Sámuel 2 frt. özv. 
Imreiné assz. 1 frt. Demeter T lé/, 1 fit. Bartalazy Tho-
más 10 frt. Lengyel Andor 2 db. 10 frankos m.-arany ; 
Gasko Gyula gyűjtő 10 éven át 1 frt. Podhraszky And-
rás gyüjtőivén: A garami ev. egyház 2 frt. Pák P.il 1 
frt. Pudhraszky András 1 frt. Kiszely Aadrás 50 kr. 
Hanko János 1 frt. Hollik Johanna 20 kr. ürbán Miklós 
30 kr. Kovács József (kocsigyártó) 1 frt. Topscher Győző 
2 frt. Sóós Szabó János t frt. Dr. Lengyel Ferenc 10 
frt. Lehoczky Lajos gyüjtőivén : Zathureczky Jenő 1 frt. 
Ruttkay Károly 1 fr«. Ruttkay Vendel 1 frt. Gr5s Lijos 
1 frt, Kolrnit József 1 frt, Rakcsányi Gusztáv 1 frt. Tom-
csányi Todor 1 frt. Tomcsányi István 1 frt. Reviczky 
Ltván 1 frt Zárkövy Ede X frt. Bakó Gáspár 1 frt. 
Mennyey János 1 frt, Galanda Samu 1 frt. Zathureczky 
Tamás 1 frt. ifj. Lux 2 frt, ifj. Topercer Lajos 1 frt. 
ifj. Bulyovzkv Simon 1 frt. Dr. Szikoralevszky 1 frt, Kos-
suth Márton 5 fit. Záborszky Ferenc 1 fit. Ru'tkay 
Sándor 1 frt. Radványi Imre 1 frt. gr. Nyáry Tódor 1 
frt. Lehoczky György 2 frt. Lehoczky Lajos 10 frt, Kövi 
Tivadar 1 frt. ö/,v. Süteő Pálné 10 frt. Ẑ hery János 
gyüjtőivén : Sóós József 2 frt. Kohn Antal 10 frt. Birn-
st ingei 4 frt. Korén Pál 1 frt. id. C-apó János 3 frt. 
Soós Miklós épitész 2 fit. Perecz József 50 kr. Z-h iry 
Pál 1 frt. Polony Sámuel 40 kr. K:lmanu Pál 40 kr. 
Patay János 5 frt. Tirscher István 101 frt Jólsva vá-
rosa 10 frt. N.-Rocze városa 10 frt. özv. Lolyko Má-
tyásné 30 kr. özv. C:sapó Józsefné 30 kr. Takács János 
30 kr. id. László János 1 frt, özv. Csapó Andrásné 40 
kr. Hamuska András 20 kr. Piovarcs József 50 kr. Tö-
réky Jézsef 50 kr. Fazekas József 30 kr. Kövér János 
1 frt . Spuriusz Istvánné 30 kr. Török Borbála 60 kr. 
Török István 50 kr, Nagy Ferenc 2 frt. Jedloszky Sá-
muel 50 kr. Eszrényi Mihály 20 kr. Minik József 20 kr. 
Borcsák József 20 kr. Csider Károly 60 fit, Szentpétery 
Sámuel (Pelsőcz) gyüjtőivén: a pslsőci ref. egyház 2 frt. 
Pelsőc városa 1 frt. Páskaházi ref. egyház 1 frt. 40 kr. 
Szentpétery Béla 1 frt, Szentpétery Sámuel 1 frt. Pap-
szász József ivén (Harmac) Papszász József 1 frt. Vályi 
Kálmán 2 frt. Ujváry Ferenc 1 frt. többen 2 frt. 17 kr. 
-Ruszkay Gyula (Jánosi) gyüj'őivén : Ruszkay Gyula 50 
kr. Kapitány Sándor 50 kr. Csorba Endre 50 kr. Siőke 
István 1 frt. Vályi Károly né 1 frt, Váiyi Benedek 1 frt. 
Fáy Gedeon 1 frt. Fáy János 20 kr. Keszler 50 kr. 
Kubinyi Péter 1 frt. Krausz Sándor 50 kr. Sárközy Gyula 
1 frt, Győry Dánielné 50 kr. Pálkovics János 30 kr. 
Kihirdetés utján 60 kr. Molnár Miklós 20 kr. többen 
2 frt. 31 kr. Nagy Miklós (Pálfala) 50 kr. többen 1 frt. 
78 kr. Fehér Lajos gyüjtőivén (Sumjász:) Fehér Lajos 5 
frt. Sztanyák György 50 kr. Kristóffy Lajos 1 frt 50 kr. 
Petró József 2 frt. Suha Bertalan 1 frt. Lengyel Pál 20 



fit. B rsody József 2 frt. Csizy Miklós 1 frt. A Simoníi 
ref. egyház 50 kr. többen 50 kr. a tiszolci ág. ev. egy-
ház 10 frt. Kunszt, János ivén (Losonc) Kunszt János 2 
frt. Laszly István 50 kr. Ivánkovies András 50 kr. Szlávy 
Lajos 50 kr. Kovács Károly 50 kr. Nádosy Gyula 1 frt. 
Jenich B. 50 kr. Serly Antal 50 kr. Alexy István 40 kr. 
Lutocska Danó 50 kr. id. Serly Antal 50 kr. Rachler 
Károly 50 kr. N. N. 10 kr. Csabay Pál 2 frt. a szuha-
fői ref. egyház 60 kr. Cibur Pál gytijtőivén (Feled) b. 
Yécsey Klementina 5 frt. Becher Jakab 1 frt. Almásy 
Alfréd 1 frt. özv. Benkár Józsefné 3 frt. Benkár Pál 2 
frt. Cibur Pál 3 frt. Cibur Gusztáv 15 frt. Lehoczky 
Vilmos gyüjtőivén: (Zaturcs,) Vladár István 1 frt. Zathu-
reczky Imre 1 frt. Huszár Ferenc 1 írt. Huszár Sándor 
1 frt. Juszt Sándor 2 frt. Frsko János 1 frt. Ivánka 
Zsigmond 1 frt. Lehoczky Vilmos 1 frt. Pulii Pál és fia. 
3 frt. Szutori ref. egyház hivei 5 frt. 35 kr. Tóth Jó-
zsef gyüjtőivén: (Rimaszombat) Tóth József 10 frt. Abo-
nyi Pál 5 frt. Feszny Gáspái 2 frt. A bátkai ref. egy-
ház 1 frt. Bornemissza Ábrahám 50 kr K. J. 50 kr. 
Káposztás Andrásné 10 frt. Imre Gábor (Debrecen) 5 
frt. Szontagh Béla 1 frt. Dienes János 5 frt. Harmaczy 
Béla 20 frt. Harmaczy Dezső 2 frt. Az ág. ev. egyház-
kerületi gyámintézefc . 50 frt. A kálosai ref. egyház hivei 
4 frt. Dapsy Viktor (N.-Iiőcze) 10 frt. Tóth Sámuel 
gyüjtőivén (Serke) Tóth Samu 2 frt. a községben gyűlt: 
3 frt. 2 kr. Komiáthy István 10 éven át 50 kr. Csabay 
József 50 kr. Fiaskó György 1 frt. Fáy Barna 3 frt. 
Félix Pál 1 frt. Kolos Terézia 50 kr. Czikora János 1 
frt. F. Szkálnoki ág. ev. egyház 1 frt. Pékár Imre gyüjtő-
ivén (Debrecen) Armós Bálint 1 frt. Mozer Antal 1 frt. 
Mészáros Dániel 2 frt. Reviczky Emil 1 frt. Kaff S. 1 frt. 
x. y. 2 frt. Kiss Albert 50 kr. Vincze Viktor 50 kr. 
Gn. 1 frt. N. N 1 frt. Fehér Hermann 1 frt. Szepesy 
Gusztáv 5 frt. Konyha József gyüjtőivén (Zeherje) Konyha 
József 5 frt. Zeherjei ref. egyház 1 frt. gyűjtés utján 4 
frt. 30 kr. A pokorágyi ref. egyház 1 frt. gyűjtés utján 
ugyanott 1 frt. 70 kr. Zehery Gábor 10 frt, Zebery 

László 2 frt. összesen 885 frt. 23 kr. Főösszeg=3219 
frt 97 kr. Ezen kegyes adományok a fentnevezett tanoda 
részéről hálás köszönettel nyugtáztatnak. Rimaszombat 
nov. 4. 1874. 

Az igazgatóság. 

Adakozás a csabolci tüzkárosult lelkész 
részére : 

Pap Lajos kajászó-sz.-péteri ref. leik. ur 
1 forintot. 

Tóth Sámuel geleji ref lelkész ur 1 frtot. 
Tóth Dániel emődi ref. leik. ur 1 frtot. 

Adakozás a pesti protest. árvaházra : 
Pap Lajos kajászó-sz.-péteri ref. leik. ur 1 

forint. 
Erős Dániel iskolafeltigy, ur a b.-somogyi VIII. 

sz. iskolai kör tanitói részéről 2 frt. 
Moczkovcsák János n.-becskereki evang. 

leik. ur maga és egyháza részéről évi illeték fejében 12 
forint. 

A kassavidéki protestáns fiókegylet tagsági dija 
1873-ra és 1874-re 12 forint. 

A kassai magyar-német egyház confirmatiói offerto-
riuma 7 forint. 

Ugyanonnan a confirmándusok adománya 16 forint. 
Összesen : 35 forint. 

Nagytiszteletü szerkesztő ur ! A pesti protestáns 
árvaházra most folyó 1874-ik évben egyházukban gyűjtöt-
tünk 4 írt. 20 krt ; az adakozók nevei pedig ezek : Bán-
falvi evang. egyház 40 kr. Baross Károly ev. lelkész 20 
kr. Rác Károly ref. lelkész 20 kr. Böhm Mátyás izraelita 
20 kr. Dániel Mór izraelita 20 kr. Neustadtl Regina 
kisasszony 20 kr. Szalay Cornelia kisasszony az árvaház 
egykori növendéke 2 for. Szalay József tanitó 40 kr. 
Triznyai Júlia 10 kr. Ujfalussy Torkos Amália 30 kr. 
Bánfalva, nov. 10-én. Baross Károly, evang lelkész, 
Septei Péter, kurátor. 

A kunhegyes! reform, egyházban üresedésbe jöt t 
kántor-orgonistái ál la másra, melynek évi fizetése ; 
1-ször 1 0 3 azaz pgyszázhárom forint o. ó. 2-szor 
8 5 azaz nyolcvanöt véka buza. 3-szor 8 5 azaz 
nyolcvanöt véka árpa az egyház magtárából. 4-szer 
12 azaz tizenkét köblös föld 1 6 0 0 • ölére!. 5-szÖr 
2 azaz két öl kemény tűzifa. 6 szor 15 azaz tizen-
öt font fagygyu. 7-szer temetési d i j : énekszóval 
temetett halottól 5 0 krajczár o. é., prédikációval 
temetet t halottól egy forint o. é. A halottak 
száma átlagosan évenként 2 5 0 - 3 0 0 közt váltakozik. 

A kántor orgonista kötelessége : a templomban 
a gyülekezet éneklését vezetni, a halottak temetésé-

nél szolgálni, végre a nép iskola 5-ik és 6-ik 
osztályaiban szerdán é szombaton délután hangjegy 
szerinti éneklést taaitaní. 

Pályázók kópességöket, erkölcsi ós hivatalos elő-
életük* t tanusüó bizonyítványaikat folyó évi dec. 
1 ső napjára a kunhegyesi reformált egyház lelkész-
elnökéhez postai uton beküldeni szíveskedjenek. A 
személyes megjelenésre s pályázásra dtcember 9-ke 
tűzetik ki. A megválasztandó hivatalát 1 8 7 5 . april 
3 0 án elfoglalni köteles. Pályázók részére útiköltség 
nem biztosíttatik. 2 — 3 

A reform, egyház elnöksége. 

Felelős szeikesztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Mór. Főmunkatárs : Farkas Józse f . 

Nyomatott Dentsch testvérek (ijf. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében BudapeBten. 
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ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és K l < " > í i z e t é s i < l i j : Hirdetések díja 

• 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10 dik sz., elsS emelet, 

Hely ben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beik tatásná 
— Bélyegd i 

A protestáns papság jövője. 
Motto: Az eszmék erősbek a rosz anyagnál. 

Madách. Az ember tragoediája. 10. szin. 

A mai kor anyagiassága, materialismusa mel-
lett, igen sokan vannak még- a protestánsok között 
is, a kik a papi hivatal jövőjében kételkednek. Bi-
zonyítják ezt a protestáns theólogiák tantermeinek 
mindinkább üresedő lócái, bizonyítja ezt azon körül-
mény is, hogy a szülők kedvetlenül veszik, ha gyer-
mekük azt mondja: ő pap lesz! Az igaz, hogy már 
több éviizeddel ezelőtt is a szüle sokszor ugy gon-
dolkozott, hogy ha már fiából más nem lehet, hát 
legyen l e g a l á b b pap. De e mellett a theologiai 
ifjúság igen sokszor az ifjak tehe'sógesebb részét 
foglalta magában, s a theologiáknak hallgatóik lelki 
adományait tekintve nem volt mit szógyenelniök Ex 
azonban a miut azt az ujabb tapasztalatok bizonyít-
ják , csak azért volt, mert akkor a theologusból 
minden kitelt, lett belőle j ap , tanár, tanitó stb. 
Több pályának előkészítő iskolája volt akkor a theo-
logia. Most is sok szép tehetség áll a theologia 
szolgálatában. Most azonban a ki theol ogussá lesz, 
az legyen reá szilárdul elhatározva, hogy pap lesz, 
mert ha tanárrá vagy tanítóvá akarna lenni, az, 
hogy theologus volt, csak hátrányára szolgálna, mert 
a mai kor gyermeke gyanakvó szemmel néz a theo-
logusokra, s a tanártól világi tanárképző intézetben 
nyert készültséget vár , s a tanítótól képezdei kép-
zettséget követel. Fájdalom, constatálnunk kell, hogy 
mai időben már az egyénnek inkább hátrányára van 
ha theologus, levon értékéből; mert hiszen az egy-
oldalú, elfogult korszellem mindenben a mi csak a 
papi talárhoz hasonlít, ultramontán öltözetet, 
hegymögi bürköt l á t ; s a szabadelvüség ó-í a papi-
talár, tudományos készültség és a reverenda, igazi 
nemes műveltség és az istenszolgája között, iszonyúan 

tátongó, mély ürt lát, melyet csak ritka genie-nek 
adatott átugrania. Legszomorúbb jele az időnek az, 
ós ez v..Ujuk meg, a papság ellen a legerősebb vád? 

hogy a nemesielküsóget, igazi szivjóságot, tiszta 
önzetlen emberszeretetet, nagylelkűséget, idealistikus 
törekvések utáni vágyót mindenütt keresik, csak a 
gimyosan „fekete sereg "-nek nevezett papságban 
nem. Csak igaz marad: „per quod quis peccat, per 
idem punitur et idera." Tagadhatlan, a prot. pap-
ság nagy zöme lemondott az idealistikus irányról, s 
miután a papi hivatal in ultima analysi az idealis-
mus szüleménye, idealistikus eszmék szolgája, ne 
csodálkozzunk, hogy a midőn természetes jellegét, 
őt megillető helyét a papság elvetette, elvetette 
maga alól a biztos alapot is, a melyen fennállhat! 
Hajdan a papi hivatal mindenkinek, a ki azt viselte, 
meghozta a tiszteletet, most a kitűnő egyén is alig-
alig bírja kierőszakolni a tiszteletet papi hivatala 
iránt. Hajdan a papság a tisztán eszményi célokért 
lelkesült, most a papi hivatal kenyérkereseti mód, 
fejős tehén. S ezért támadt ellene az irigység, mint 
némelyek hiszik, nem, a jog s kezdi lassan-lassan 
kivenni móg azt a csekély kis befolyást is, melyet 
eddigelé bírt a papi hivatal. A szülöttek polgári 
hatóság által eszközlendő anyakönyvezése lesz az 
első lépés, a polgári házasság a második erős táma-
dás, s a halottak égetése az erős roham, mely a papi 
hivatal bástyája ellen irányul. Jól teszi. De ha már 
a kedveseiket sirató gyászosok vigasztalását is elve-
szíti a papság, mert hiszen a hamuvá lett test mel-
lett csak nagyon óvatosan fo$ja a hit igéit han-
goztathatni, mert a kételkedő -korszellem alatta, kö-
rülötte, fölötte ós tán benne ( ? ) lesz, mi hatáskör 
marad móg fönn számára? Nélkülözhetőyé vált már 
az élet küszöb jn hiányát nem érzik az elet legfon-
tosabb fordulópontjánál, a házasságkötésnél, s meg-
akasztják működósót az élet végénél, a s í rnál ; 
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mer.e forduljon még most tevékenysége? Mivel bi-
zonyítsa még, hogy nem heréje a társadalomnak ? . . . 

Oh egy magaszt sés tágas tér marad még fel mű-
ködése teréül. Maga az egész emberi élet. Igen. az egész 
élet, mert még minden változás mellett van egy tér, egy 
magasztos tér, melyet semmi invasio, semmi emberi hata-
lom el nem vehet a papságtól, egyedül önmaga. S 
ez az erkölcsi oktatás, vezérlés tere, az idealistikus 
törekvések szolgálata. Itt e téren nyílik a prot. 
papság jövőjének szép virága. E térre kell lépnie, 
ha még illatos rózsákat akar szedni, ha léteiét biz-
tossá, megingathatlanná akarja tenni, mert itt élnie, 
halnia kell. S azért ne riadjon vissza senkisem. a 
ki a papi pályára lépett, mert hivatást érzett hozzá, 
látván az ellenséges koráramlatot. Hozzon hivatalá-
hoz nemes, az igazságért, jóért, szépért és isteniért 
lángoló szivet, s a tudományok tárházában megle-
hetősen megrakodott értelmet, észt; szentelje magát 
ezen szép ideálnak s megjöu a tisztelet, megjön a 
becsület kívülről, meg a sziv elégedettsége, a lel-
kiismeret nyugodtsága, az értelem helyeslése, szóval 
a boldog megelégedés; s a pálya visszanyeri nym-
busát, mert hiába, nymbus csak azt környezi, a mi 
a sziv boldogságának, az értelem kívánalmainak 
megfelel és boldogít. 

Ne legyünk tehát a papi hivatalnak kislelkü 
Tamásai, nem hal meg: még azért az ember, hogy 
a halálinadár kuvikol a háztetőn, nem mindig haran-
goznak halottnak, a papi hivatal felett elmondott 
gyászbeszédek, parentitiók is elmúlnak, s el kell 
mulniok, ha a p:ipság a mostani szokásával ellenke-
zőleg megragadja azt a módot, a mely még egyedül 
teszi őt lehetővé a kor rohamos felvilágosodási ára-
datában, a mely egyedüli pharos még az élet tenge-
rén sivatagán, egyedüli mentő csolnaka a vészes 
habokból; leszáll az iskolába s kezdve a kis dadogó 
ajkú honpolgártól fel egész az érő ifjúságig és (a 
szószékről) A megérettt közönségig mindenütt ós min-
denkinek az erkölcsöt, az isten, a felebarát szeretetét, 
a jó, az igaz, a szép szeretetét prédikálja, tanítja ; a 
kor műveltségével lépést tart, az ósdiságoknak ellen-
sége, a copf gyűlölője. Csak egyet ne feledjen, 
a mit most ugy látszik teljesen feled, hogy azt mondja 
Pál apostol I. Timoth. 3. fejezet 2 — 4 . versében^ 
h gy szükség, hogy feddhetetlen, mértékletes, józan 
életű, gazdálkodó legyen, nem pedig bor mellett 
ülő, verekedő, nyereségvágy ó, fösvény. 

Azt azonban, hogy ezt tudja, ne ugy igyekez-

zék bebizonyítani, hogy nyílván még az ártatlan 
időtöltést, mulatságot is kárhoztatja, korholja, beszól 
a világ romlottságáról, míg titokban önmagának még 
a tiltott örömeket is megengedi; mert hiába, a tit-
kot gyakran még a tyúk is kikaparj i. Mértékletes-
sége se legyen álerény, mely láttatva még egy kis 
bortól is vonakodik, míg titokban a mámort sem res-
telli, s lakodalmakban a korsót is meghúzza — ha a 
gyertyát eloltják. Gazdálkodása ne nyilatkozzék cyni-
kus megvetésében a külső illemnek, mely nem átall 
rongyos piszkos ruhában, mosdatlan kézzel megje-
lenni; sem nyer ségvágyban, mely mindenkor, min-
denben és mindenütt csak a hasznot lesi és sem-
miféle foglalkozást ocsmánynak nem tart, ha az 
anyagi hasznot hoz; sem garasért reszkető fösvény-
ségben, mely legfőbb kincsének pénzes ládáját te-
kinti s azt oly aggodalommal őrzi, hogy szinte so-
hasem mozdul róla. 

Lelkülete is hivatalához méltó legyen. Ne ka-
kaskodják, ne viaskodjék, ne harcoljon minden sza-
váért, minden illemet feledő hévvel, ökölharcra is 
kész indulattal; szóval prédikálja az erényt minden 
vaskalaposság nélkül s legyen maga is annak élő 
példája, mert exempla trahunt; tisztelje az illemet 
s tartsa magát ahoz, mert akkor megnyílnak 
e l t t e még a müveitek, a tehetősb osztály salon-
jai is. Ne tekintse a falut sem azon helynek, hol 
évtizedes zsirfoltok sem teszik salonképtelenné az 
öltönyt. Röviden, mutassa be önmagában, mindenütt, 
mindenben, mindenkor egy igazán müveit ember, 
egy valódi bölcs képét, annak minden előnyeivel s 
minden félszegségei nélkül. 

Igy aztán visszafoglalhatja előbbi állását, persze 
má r nem a hajdani hatalommal, de meglehet, ugyan • 
azon befolyáskörrel, igy a tán megtalálja az utat a szi-
vekhez, s az eszközt, melylyel magát a társadalomnak 
hasznos tagjává avathatja még alegszabadelvübb, még a 
legcivilisáltabb, még a legrohamosabban haladó korszel-
lem mellett is; mert erkölcsi monitorra,a megmentő 
hangoztatójára mindig volt ós mindig lesz szüksége 
az emberiségnek, s mert az idealismus rövid időre 
elhallgattatható ugyan, de le nem győzhető ! s mind-
addig, mig egy hivatalnak akadnak olyan képviselői, 
a kik magokat hivatalukkal identificálják, azonosít-
hatják, nem kell azt a hivatalt az enyészettől félteni. 

Tehát: „surtum corda!" 

Hérk József. 



ISKOLAÜGY. 

Néhány király földi főiskola értesitője. 

A bécsi közkiállitás magyar iskolaügyi osztályában 
hazánk keleti vidékének egy kicsiny népcsoportja igen je-
leskedett iskolai programmjaival, melyeket Philippi tör-
ténelmi, Fuss növény- és állattani, Reisenberger meteoro-
logiai értekezései némileg még tudományos becsüekké is 
tettek. Az ugy nevezett erdélyi szászok rég idő óta nagy 
súlyt fektetnek az iskolai statisticára; ők nem csupán 
egyes fensőbb tanintézeteikről adnak tudósitványokat, ha-
nem nemzetiségi egyetemük, illetőleg consistoriumuk gon-
doskodik arról is, hogy koronként összes tanügyükről is 
tegyenek közzé kimutatásokat. A bécsi kiállításra küldött 
füzet: Über den Stand des öífentlichen Schulwesens der 
evangelischeu Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. Yon 
Landesconsistorium der genaunten Kirche. Hermannstadt, 
1873. — iskoláik állapotának érdekes, habár alkalmasint 
túlzott rajzát adja. Igy pl. e kimutatás szerint a Király, 
földön 6 lélekre esik egy-egy iskolalátogató, ami bizony 
bajosan hihető, meggondolva, hogy még a tanügyileg el-
sőrendű elbementi Szászországban is csak valamivel ke-
vesebbre, t. i. 5 lélekre esik egy iskolás-gyermek. Hogyan 
is hihetnénk e kimutatás igazságában, mikor tény az, 
hogy a m i szászainknál — sit venia verbo — 4 község-
ben egyátalában nincs iskola, 47-ben meg csak egy osz-
tályú a néptanoda! Aztán az átlag 250 forinttal dijazott 
rendes tanitó, vagy az az egyetemvégzett fiatal ember, 
ki robotba parancsolt ideiglenes tanitóskodása alatt csak 
a megürülő jövedelmes papi és tanári állomásokat lesi, 
— aligha fogja oly szorosan a kötelező iskolalátogatást, hogy 
azt a valóságban is, kivétel nélkül kötelezővé tudja 
tenni. 

Mindemellett átalában véve erdélyi protestáns test-
véreink iskolái jól állanak, de azért semmiesetre sem 
ugy, hogy okunk lenne előttök pirulni, másfelől igaz okuk 
lenne nekik arra a szerfölötti lenézésre, melylyel irá-
nyunkban viseltetnek. A náluk népnevelés tekintetében 
legjobban álló Segesvárszék hazánkban a 30-dik s a 
84.47%-ban német nemzetiségű Besztercevidéke a 31-dik, 
mert amabban 46, emebben 47% se írni se olvasni nem 
tud ; míg ellenben túlnyomóan magyar vidékek, mint 
Torna, Gömör, Veszprém, Győ', Feher, Komárom, Pest, 
a Hajdú kerület, Esztergom, Somogy, a Jászkunság, Bor-
sod és Abauj vármegyék csupán 23—45 százaléknyi 
Írástudatlant mutathatnak föl. *) Igy hát semmi okuk 
oly igen nagyra lenni alsóbb iskoláikkal, melyeket mi, az 
anyagi tekintetben szigorúbb körülmények közt lévők, 
végeredményileg túlszárnyaltunk. Máskép áll a dolog a 
felsőbb tanintézeteknél. Itt már érezhetőbb anyagi gyön-
geségünk, és az, hogy szétszórt kéve vagyunk, mi hom-
lokegyenest ellenkezik azzal, mit a szászokban megtartó, 

*) Keleti Károly: Hazánk és népe a közgazdaság és társa-
dalmi statistika szempontjából. Pest, 1871. 67, 360, 361. 1. 

SZÍVÓS erő név alatt méltányolunk. Pedig ez az erő lét-
föltétele a virágzásnak, s hogy ez vérévé vált a szásznak, 
ők a többi közt ennek köszönhetik jeles tanszermúzeumai-
kat, gyűjteményeiket, meg aztán jé programmjaikat is. 

Remek mondása Guizotnak , hogy „aujourd'hui 
Thomme désire immensement, mais il veut faiblement." 
De ez az erdélyi szászoknál megfordítva áll; mert a nép-
jellem egyik fősajátsága az, hogy összhangzatos egyensúly 
van vágyuk és akaratuk közt. E hasznos tulajdon conser-
válására sokat tesz, központi consistoriumuk, mely tövéről-
hegyére ismeri a nép természetét, tudja mennyit bír, tudja 
mennyit követelhet, s mindig előrelátó észszel vet számot 
a viszonyokkal. A consistorium igen nagy befolyású a 
tanintézetek egyöntetűségére is. Több szem többet lát, s 
eme centralisatiojuk eredményeként jelenik meg az a tény, 
hogy a tanügyi újításokban mindig előttünk járnak. Nem 
igen szeretetreméltó, de kétségkívül fölötte hasznos tulaj-
donságuk még az is, hogy mindenben óvatosan körülte-
kintők. Az experimentálásnak nem barátjai, és rendszere-
sebbek is, mint vármegyei szomszédaik. Kár, hogy mindig 
csak a német civilisatió lebeg előttük, s a Mutterland 
ködképétől elvakítva, folytonosan azt követik, s ezzel szán-
dékosan válnak egyoldaluakká, szándékosan vesztik el 
önállóságukat. 

A királyföldi szászok örökkön-örökké csak másolók, 
minélfogva jót, ügyeset alkothatnak ugyan, de nagyszerűt, 
valami irányadót a tanügy terén soha de soha nem hoz-
hatnak létre. S vájjon hoztak-e? Végigtekintve történel-
mükön, lennénk bár exaltált imádói a szorgalmas szász 
népnek, ráfogás nélkül nem állíthatnék, hogy csak egyet-
len egy intézményt vagy rendszert tudtak volna önállóan, 
saját kebelekből, a fölismert szükségletek alapján kifej-
leszteni. 

Iskoláiknak első tervjavaslatát is a fáradhatlan Hon-
tér János, kortársa, Sebaldus Heiden-nek 1530-ból való 
Leges scholasticae című munkájából dolgozta át. Azután 
1543-ban Melanchton Fülöp adott nekik iskolarendezési 
utasításokat, *) stb. stb. Jelenlegi tanintézeteik pedig 
egytől-egyig szolgai pontossággal vannak berendezve az 
Organisations Entwurf szelleme, sőt betűi értelmében, s 
még a saját „Vorschrift betreffend den Lehrplan"-jaik is 
többé kevésbé csak ennek variatioi. 

Ennyit tartottam szükségesnek tájékozásul előre bo 
csátani. Királyföldi hitfeleinkhez ritkán közeledhetünk, s 
ennélfogva bajosan ismerhetjük meg őket. Szolgáljon ez a 
hosszú bevezetés indokolásául. Részemről örvendek, hogy 
alkalmam van velők behatóbban foglalkozni, midőn az 
alábbi sorokban értesítőik nyomán ismertethetem főbb 
tanintézeteiket. 

1) Programm des evangelischen gymnasiums A. B 

*) Keformatio EccleBiae Coronensis ac totius Barcensis pro-
vinciáé. Cum praefatione Philippi Melanthon (sic!) Yvittembergae 
Anno. M.D.XLI1I. végén: Yittembergae per Josephum Klug> 
Anno M.D.XLIII. (22 sztln lev.) A 12-dik §. szól „De scholis." 
Megvan Ballagi Mór könyvtárában. 



zu Mediascli und der damit verbundenen Lehranstalten 
für das Schuljahr 1873 — 74. Yeröffentlicht vom Director 
des Gymnasiums Jobann Oberth. Hermannstadt, 1874. 4«r. 

A medgyesi értesitő vezércikkében Heidendorf Mi-
hály tanár ir a Fröbel-féle gyermekkertekrőt. Terjengős 
értekezés, mely a kérdést a régi elcsépelt módon vitatja 
ineg pro et contra. Ugy látszik szerző, ki Medgyesen ta-
valy nyitotta meg az első gyermekkertet, ezek mellett 
főleg azért buzog, mert szerinte nagy jótétemény ez a 
szósz nép képzésére, és arra, hogy a mostani kedvezőtlen 
időkörülmények között, a más nemzetiségektől körülvett 
szász nép nemzetiségét megóvhassa. Ez a felfogás a maga 
szász szempontjából, helyes. 

A 7000-nyi lakosságú Medgyes városnak nagy tan-
]ntézete van. Gymnasiumában, reáltanodájában és semina-
riumában egy igazgató vezetése alatt 17 tanár, 1 zene- és 
1 rajztanitó működik. A gymnasium igazgatósága alatt 
álló 4 osztályú fi-elemi iskolában 6 tanitó foglalkozik. 

A vallástanítás hetenkint 2 -3 órán történik. A 
magyarnyelv a gymnásiumban nem kötelezett tantárgy, az 
elemi iskolában pedig egyátalában nem taníttatik, S ez a 
szász iskoláknál átalában véve így van. Igen ügyesen 
játszottak ki e tekintetben bennünket, midőn elhatározták, 
hogy csak 4 osztálynál többel bíró elemi iskolákba vé-
tessék föl a magyar nyelv; miután pedig 47 egyosztá-
lyu, 143 kétosztályu, 43 háromosztályú, 20 négy- és csak 
7 ötosztályu normális iskolájuk van : határozatuk értel-
mében 253 iskolában nem tanítják ós csak 7 (!) iskolában 
veszik föl a magyar nyelvet. 

Csakis a szélsőségig vitt kiméletessógünk mellett 
történhetnek ilyenek Magyarországon, hol a szászok még 
szinte legyezgetve nemzetiségi törvényünk szelídsége által, 
annak védszárnyai alatt bátran berzenkednek ellenünk, 
semmi bántódásuk azért, hogy a külföld előtt rendszere-
sen ferdítik el intézkedéseinket, ide haza pedig kényük-
kedvük szerint packáznak a magyarsággal. 

Valóban meglepő lehet minden józanon gondolkodó 
emberre nézve, hogy egy különben eszélyes, körültekintő 
nép, mely e hazához oly sokszoros kapocscsal van fűzve, 
tisztán az uralkodó faj elleni vak gyűlöletből saját java 
ellenére, a hivatalos nyelvet megveti, eszeágában sincs 
megtanulni, sőt ha tudja se használja. Forgathatjuk akár 
hogy a dolgot, annyi bizonyos, hogy a szászoknak a ma-
gyar nyelvben való járatlansága tagadhatlanul hátrányukra 
szolgál; és mégsem vehetők rá, hogy legalább kötelezett 
tárgygyá tegyék tanintézeteikben. 

Ilyetén félszeg eljárásuk keserűen juttat eszünkbe id. 
Zeyk Miklós hátrahagyott irományai zűrzavarából egy 
tiszta gondolatot, mely méltó a beható vizsgálatra, s ha 
lehet, megfejtésre: „mi az oka, hogy a magyar minden 
hódítók közt legméltáuyosabb, kimélőbb, szelídebb volt 
meghóditottja iránt, és mégis oly kevés sympathiát nyert 
tőlök; mi az oka, hogy mindent, kikkel közelebbi össze-

köttetésbe jött, elidegenített magától ? hogy a külföld is 
minden sympathiát megvont tőlök?"*) 

Az említett tanintézetekben a tanulók összes száma 
459 volt, kik közül 308 ág. ev., 8 ref., 52 r. kath., 20 
g. kath. 9 izr. 23 g. kel., — Nemzetiség szerint 358 né-
met, 10 magyar, 38 oláh, 9 izr. (1), 5 cigány (!) járt az 
iskolákba. 

Erdélyben, a hagyományos szokások ezen hazájában, 
ugy látszik bevett szokás zsidót, cigányt külön nemzeti-
ségnek veüni. A Bach-korszak e maradványa, ma már igazán 
csak időtlenségnek nevezhető. A tisztelt tanár urak, kik ez 
értesítőt szerkesztették, talán héberül beszéltek azokkal a 
zsidó tanulókkal, vagy azoknak anyanyelve a hébei ? Nincs 
annak semmi értelme, hogy még a zsidót, cigányt is 
extra nemzetiségnek vegyük: van nekünk belőlük elég, 
minden ok nélkül ne szaporítsuk számukat. 

Ballagi Aladár. 
(Vége követk.) 

Néptanítói egyletek alakulása és ezek sürgős teendői 
Felső - Szabolcsban 

E becses lap hasábjain többször is volt már jelezve 
ez év folytán a mozgalom, mely a lelkészi értekezletek, 
papi egyletek alakítása érdekében megindult egyházme-
gyénkben. Ez a mozgalom nem szűnt meg máig ; sőt fo-
lyamatban van a vidéki egyletek s az olvasó-körök alakí-
tása; azután pedig kezdenek a munkához. 

A közelebb mult napokban ismét ilyenféle irányú 
mozgalom vette kezdetét: a néptanítói egyletek alakítása. 
Erről még csak futólag tétetett említés, a f. év tavaszán 
tartott e.-megyei gyűlésről való tudósításban. E cikk tehát 
ez ügy megbeszélésére lesz szentelve. 

Azt csak a kerekdedség s teljesség kedvéért említem 
meg, hogy egy küldöttség a mult évben, az őszi gyűlésen, 
a tanítói értekezlet alapszabályainak kidolgozásával már 
megbízatott. Munkálatával a f. évi tavaszi gyűlésre el-
készült, s ezt az e.-megyei gyűlésre be is terjesztette. 
A gyűlés a munkálatot magáévá tette s „esperes ur az 
értekezletnek, e javaslatban kitűzött három körben leendő 
összehívásával megbízatott." 

Az értekezlet mind- a három körben megalakult f. 
évi okt, 29 én. Az egyes körök szervezkedtek is ; azaz 
elnököt, jegyzőt stb. választottak. Igy tehát van Felső-
Szabolcsban : nyiregyházvidéki, kisvárdavidéki, nyirbitor-
vidéki ref. tanitói egylet. 

Azonban a történeti igazság megköveteli, hogy azt 
is elmondjam, miszerint e.-megyénkben a mult időkben 
is buzogtak a tanügybarátok s a lelkesebb tanitók ez ügy 
körül, különösen a 60-as években, jelesül 60-ig. De ez 
időtájt mindenki az 1868. évi XXXVIII. t. cikktől s a tan-
felügyelőség intézményétől várt mindent. Pedig halhatatlan 
Eötvösünk szintén ez időtájt irá a „népnevelési egyletek" 

*) Id. Zeyk Miklós hátrahagyott irományai. Budapest, 1874.1. 77 



alakulásának alkalmából, hogy : „a kormánynak minden 
legüdvösebb intézkedései is óhajtott siker nélkül maradnak, 
ha a társadalom közreműködése által nem támogattatnak." 
Midőn e.-megyénk ezen igazságról, meggyőződött, s látta, 
hogy a felekezetnélküli „muszáj-egyletek" sehogy sem 
mennek, ismét kezébe vette az elejtett ügyet, a tanitói ér-
tekezletek intézését. A sikert, az eredményt itt is csak a 
jövő fogja megmutatni. 

A jövő ! ? . . . 
Midőn e baladási mozgalmat örömmel jelzem : nekem 

is a jövő lebeg szemeim előtt. Még pedig — a legköze-
lebbi jövő, a holnap. 

Miután az értekezlet szervezésekor vidékünk egyle-
ténél nekem is ki lett mutatva a hely, hol nem csak 
állanom, hanem munkálkodnom kell, a mint csak erőmtől 
telik; ugy vélem, hogy kötelességet teljesítek akkor, mi-
dőn — a nt. szerkesztőség engedelmével — helyzetünk- s 
körülményeink-, viszonyainkból merített tapasztalatom sze-
rint, elmondom egyleteink teendőire nézve itt egyéni néze-
teimet. 

Nagy tévedés, sőt hiba lenne részemről, ha még most 
is a tanitói egyletek szükséges, hasznos voltáról s azok 
céljairól általánosan akarnék szólani. Itt is, egyebütt is, 
el volt az már sokszor mondva, hogy a szellemi munka 
könnyítése, az uj tanmódszer elsajátitása, az egyes taní-
tóknál az együvé tartozás érzetének felköltése, a tanitói 
testület erkölcsi tekintélyének növelése, a néptanítók anyagi 
állapotának javítása, nyugdíjintézet alapitásának sürgetése 
stb. stb. a tanitói egyletek feladata. 

E közös colokat csak közösen, egy pontra irányzott 
egyesült erővel, vállvetett munkával érhetjük el. A közvet-
len célt, melyért mint tanítók vagyunk, működünk, t. i. 
a magyar nép előmenetelét a felvilágosodás ösvényén, az 
értelmiség növekedését, nemzetünk szellemi súlyának, ér-
tékének öregbítését is egyetértő működéssel könnyebben 
érhetjük el. 

Első teendője tehát mindenik egyletünknek, hogy a 
hazában létező többi ily egyleteknek kezet nyújtva, a fen-
tebb jelzett közös célok elérésén buzgólkodjanak; azok 
törekvéseit támogassák; indítványaik, kezdeményezéseik, 
felhívásaikra viszhaugot adjanak. 

Továbbá, az e.-megyénkben alapított tanitói özvegy-
árva gyáminíézet ügyeit rendezzék. Mely üdvös intézmény 
iránt a legközelebbi múltban a többség oly megfoghatat-
lan közönynyel, mondhatni fel sem vevéssel viseltetett, 
hogy az özvegy-árva gyámpénztárnok, ellenőr stb. válasz-
tására nézve az e.-megye kénytelen volt kimondani, hogy 
ha még egy felszólításra a szavazatok kívánt mennyisége 
be nem jönne: az e.-megyei gyiilés fogja a szükségelt 
pénztári személyzetet megválasztani, oktroyálni. Fel kell 
költeni a közönyös tagokban azon tudatot, meggyökerez-
tetni szivökben azon érzetet, hogy ha a tanitói osztály 
minden egyes tagja nem érdeklődik a maga, illetve maguk 
sorsa iránt, sem a törvény, sem a társadalom nem segít-
het helyzetökön ő nálok, maguk nélkül. 

Most jövök a legsürgősebb, legfontosabb, a holnapi 
teendőnek fejtegetéséhez. 

E.-megyénkterületén a lakosság földmivelés-, s barom-
tenyésztéssel foglalkozik; egyszóval mezei munka után 
él. Iparral, kereskedéssel még a városokban is csak kivéte-
lesen foglalkoznak. A mezei munkánál aztán népünk 
gyermekeit, segítségül alkalmazza maga mellé, kora tavasz-
tól, a liba kikelésétől, egészen késő őszig, a krumpliszedés, 
takarítás bevégezéseig. Világosabban jelezve az időt: 
József napjától, márc. közepétől, mindsz. napig, novemb. 
elejéig. — Igaz, hogy a népoktatási 1868. XXXVIII. t. c. 
53. §-a megengedi, hogy a 10 éven felüli gyermekek a 
törvényes 4 havi szünidőn kivül, még két havi szünidőt 
kapjanak s csak vasárnapi iskolába járjanak a legnagyobb 
munka időn ; de ezt a szülők legtöbb helyütt még maguk 
is szaporítják, — tisztelet a kevés kivételes községeknek. — 
Igy aztán a tulajdonképeni szorgalomnak alig marad 5 
hónap, mikor a gyermekek rendesen iskoláznak. Ezen kivül 
néhány kezdő s olvasó gyermekkel húzza ki a tauitó az 
iskolázási időszakot, a 8 vagy 9 hónapot, mint már 
mondám, legtöbb helyütt. Látni lehet, hogy az nem is 
váltogató-iskolázás; hanem csak téli iskola; mert az a 
gyermek, ki az iskolát József napkor odahagyta, nem is 
néz abba be nov. l-ig még vasárnap sem többé. Egy-
két kivételes esetet ez állitásom ellen is fel lehet hozni, 
azt örömest elismerem s tudom én is; de általánosan 
igaz az, a mit fentebb leirtam. Elég szomorú dolog az 
rám nézve is, hogy ezeket kelle irnom ; de tapasztalatom 
szerint a helyzet szine ez. A ki ezt el nem ösmerné s 
egyes esetekkel kifogásolni akarná a helyzetet, a népneve-
lésügy kárára szépítené. 

Valósággal tehát alig marad a tanítónak 5 havi 
szorgalomideje. Es e rövid idő alatt hány tantárgyon kel-
lene végigmennie, de nem lehet. Nem, az idő rövidsége 
s főleg az egyes napok, azaz a nappal rövid volta miatt 
nem lehet főleg a tankönyvek terjedelmessége miatt. S 
mit tesz aztán a tanitó ? Előveszi a tan- s vezérkönyvet 
s kezdi a tanítást, természetesen az elején ; mert hiszen 
a közepén csak nem kezdheti — okosan. Vezet, tanit, már 
halad is szépen, már a siker is tűrhető; derekáö, közepén 
vannak a munkának; egyszer azon veszi észre, hogy a 
III-ik s IV-ik oszt.-beli növendékek, vagy a hol már meg-
van a IV-ik osztály, ott az V. és Vl-ik osztálybeliek 
kezdenek elmaradozni, s mire március hó bevégződik, el 
is maradtak az iskolából, talán egy-két kivétellel mind. 
S a tananyag ösmertetése, magyarázása félben maradt. 
Nincs kit tanítani. Jövőre az V-ik osztály leszáll az 
iskolából; most a Vl-ik már le is szállott. Szt.-György-
kor letelt az iskolai 6 év. S az ismeretszerzés nem töké-
letes, a tanítás nem befejezett munka; csonka, hiányos. 
A tudvágy, az ismeretszerzés szomja nincs felköltve, feliz-
gatva. Hogy majd betetőzi e munkát az ismétlő és vasár-
napi iskolázás : én is azt mondom — majd De m a még 
ezek is csak kivételesen vannak felállítva. A hol megvan-
nak, ott is a kezdet nehézségeivel küzdenek. Nem vagyok 
pessimista, ki mindenütt bajt hiányt, tespedést lát, s enuek 



jelzésére keresi a jeleket, az alkalmat; de e tárgynál nem 
akarok, nem szeretek szépiteni ; mert itt az önámitás 
lenne a legnagyobb és megbocsáthatlanabb bün. 

Elég is lesz a baj megbeszélésére, feltüntetésére 
nézve ennyi. 

Lássuk most már : miként lehetne e helyzeten segí-
teni, javítani ma vagy holnap ? nem majd egykor, va-
lamikor. Szerintem, nálunk égető kérdés ez. S mielőbb ki 
kell azt eszközölni, hogy a gyermek ne csak belekapjon 
a tantárgy megismerésébe, hanem az egész tárgyat, a 
tudományágat, melyet elsajátítania kell, legalább vázlat-
ban, rövid kivonatban ismerje; hogy annak bővebb, rész-
letesebb tanulására kedvet kapjon. 

Ezt a tanitók, az egyletek tehetik meg. Vélemé-
nyem szerint az eljárás lenne ím ez: a három vidéki 
egylet bizottságokat küldene ki, melyek az egyes tantár-
gyak megrövidítésére nézve tervet adnak. Azaz, megrö-
vidítve előterjesztik a kézi- és vezérkönyveket, ezt a vi-
déki egyletek közgyűléseiben a tagok átnézik, megjegy-
zéseikkel kísérik, s munkálataikat az egyetemes e.-megvei 
tanitói gyűlésnek előterjesztik, mert ily közös gyűlésnek 
évenként egyszer tartatni kell múlhatatlanul, még pedig 
vagy a tavaszi helyosztó gyűlés második napján, ott a 
hol ezen gyűlés tartatik, vagy ha ekkor a papi nagy 
gyűlés, egyetemes értekezlet miatt nem lehetne, akkor a 
juniusi vagyis számvevő gyűlés előtti vagy közvetlen utána 
következő napon. Ezen egyetemes gyűlés aztán munkála-
tát az egyh.-megyei gyűlés elé terjesztené jóváhagyás, 
illetőleg e fenforgó ügyben, megerősítés végett. 

Ez utolsó lépést azért kellene tenni, mivel ekkor az 
e.-m egye, mind az e.-megyei látogatóságnak, mind a kör-

látogatóknak meghagyná, hogy melyik tantárgyból meny-
nyit és mit kérdezzenek? mennyinek megtanítását, elvé-
gezését követeljék a tinitótól. Többért ne zaklassák, ke-
vesebbet pedig már el ne fogadjanak. 

Jegyzetként irom ide, hogy a városi tanitókra nézve 
kivételesen lehetne a tankönyvet terjedelmesebbnek hagyni, 
minthogy városon mégis inkább meg van tartva a rendes 
8—9 havi szorgalomidő. 

Hogy ezt mind megtehetik maguk az egyes tanitók 
is : ezen ellenvetést már én igen tiszteletreméltó szakfér-
fiútól hallottam, de e fontos ügyben, egyes embernek fel-
tétlenül szabad kezet s őntetszés szerinti eljárást engedni, 
én részemről nem bátorkodnám, mert ez a tanitók és 
felügyelők, azaz iskolai látogatók részéről sok visszaélésre 
adna alkalmat. Ezt véleményem szerint indokolni részle-
tezni több szóval nem is szükséges. 

Nagytiszt, szerkesztőség! Igen fontos és komoly 
dolog az, a mit én ez alkalommal feszegetek. S lehet 
ember, kinek e téren is minden jól van ugy, a mint van ; 
ennélfogva nézeteimet a tankönyvek rövidítésére nézve nem 
helyesli. Ily ellenfélt példával lehet csak meggyőzni s 
kényelmes maradó állásából való kimozdulásra bírni. Mél-
tóztassék azért egy pár példával való világositására a fentebb 
mondottaknak, e becses lapban még kevés teret részemre 
engedni! Itt azt hiszem mondani fogok oly dolgokot, me-
lyeket már egyh.-megyénkben is tapasztaltak a kör-
látogatók és e.-megyei látogatók; igy őket is érdekelni 
fogják a felemlítendő példák. 

(Vége következik.) 

Görömbei Péter. 

— F ~ 

T jAl X L C 
Temetkezési szokások az ó-kortól a mi 

időnkig. 
(Böngészel a történet mezején.) 

Motto : Semmi uj nincs 
a nap alatt. 

Ismeretes az a mozgalom, mely a holtak földbe 
való eltemetése helyett közegészségi szempontból a holt-
tetemek elégetését ajánlja, ép közegészségi szempontból a 
tudomány követeli. Hihetőlege szellemi mozgalom, a gya-
korlat kisérleteivel kezet fogva, idővel messzebb körbe veti 
hullámgyürüit, mert ma még csak a nagyobb városok 
tudós világa foglalkozik mélyebbre hatóan e fölvetett ujabb 
kérdéssel. Ebből alkalmat veszek én is magamnak holmi 
történeti följegyzéseket föleleveníteni a temetkezési 
szokásokról az ó-kortól ami időnkig, mi-
nek folytán kitűnik, hogy épen nem uj dolog, mit a köz-

egészség szempontjából óhajtanak a vele foglalkozó tudó-
sok, de csakis a multat akarják jeleníteni. Mert minden 
kétkedés nélkül előre is kimondhatjuk, hogy a legelső te-
metkezési szokás, a mennyire a történet világa vet, a 
holtak elégetése volt, vagy legalább egykorú az elte-
metéssel. 

De e végből kérdjük meg a történetet s adjuk elő 
az ő feljegyzéseit, mely egyházi, vallási szempontból is 
nevezetes momentum, miután világot vet a vallásos meg-
győződésre, a vallásos hitre, különösen a mi illeti a halál 
utáni életet. 

Az elhaltak eltávolítása az élők köréből minden idő-
ben és minden népeknél bizonyos ünnepélyességgel ment 
véghez. Az élő ember ugyanis ép a közbeeső tagot képezi 
két világ között, a természet és a szellem világa között. 
Az elsőhez tartozik testénél, a másikhoz szelleme, leiké-
nél fogva. Magoknál a vad népeknél is, melyeknél e kü-
lönbség tiszta öntudatra még nem emelkedett, mintegy 



ösztönszerűleg az idea megtalálta a maga kinyomatát, 
hogy az ember abban a percben, midőn meghal, azon 
fokra hág, a mely a földi életen fölül emel, s igy a holt 
az élők előtt bizonyos pietast vívott ki s benne részesül 
is. Jühhez járul még a szeretet- és becsülésnek velünk szü -
letett érzete embertársaink iránt, melyet sokkal inkább 
gyakorlunk a holtak mint az élők iránt. 

Voltak népek, melyek vadságuk állapotában beteg-
jeiket kínozták, szemeik láttára táncoltak és örömre han-
golva voltak, halálukon még is megkeseredtek, a fájda-
lomnak jeleit mutatták. 

< 

A mennyiben a holtak eltakarításánál gyakorlatban 
levő szokások szükségszerűleg a nép vallásos nézetéből a 
halál felől, ugy szinte az emberi becs inkább vagy ke-
vésbé kimívelt öntudatából sarjadtak föl; azok a minden-
kori cultur-állapotnak világos képét mutatják. Már a 
különféle jelképies előadásai a halálnak, jellemzők az illető 
nép miveltségi fokára nézve. Gondoljunk csak például az 
ó-kor legkiválóbb két népére, a görögök- és a rómaiakra. 
Míg korábbi költők a görögöknél a halált ugy ábrázolták 
mint az éjszaka szülöttét, és az álom iker-
testvérét, addig a későbbiek mint egy derült g e-
n i u s t, lefelé fordított fáklyával, gondolkodó állásban, 
vagy úgy is miut egy alvó gyermeket keresztbe 
tett tagokkal. A róma knál p 'dig, különösen az utóbbi 
Íróknál, már ugy jelenik meg mint egy borzalmas 
szörny. 

Már ezen allegorikus képletekből is lehet következ-
tetni, hogy mily eltérő volt a nczet hz élet és baiai felől. 
De még inkább kitűnik, ha a mivelt vagy miveletlen né-
pek temetkezési szokásait a régmúltból a jelenig egybe 
vetjük. 

De midőn ezt tenni akarom, minden egyes népfajt 
nem vonok be előadásomba, csak a hol a szokások fonto-
sabbak és eltérőbbek. 

Kezdem pedig az egyptomiak temetkezési szo-
kásaival. E nép ismeretes az ő gondos bánásmódjáról, 
melyben a holtakat részeltette a lélekvándorlás hiténél 
fogva; ismeretes azon egész a művészetig vitt eljárásáról, 
melylyel élt a holttestek bebalzsamozása kőiül. Mi volt ná-
lok a balzsam alkotó eleme, melytől, azt a sajátságot 
nyerte, hogy a testet conserválta, nem egész bizonyos-
sággal lehet nyomaira jőni. Hihetőleg cédiusolaj és sa-
létrom hozzátartoztak. A bebalzsamozás bizonyos ceremó-
niákkal volt egybekötve. Legelsőben is ítélet tartatott a 
megholt fölött, váljon érdemes-e, hogy a szokásos eltaka-
rításban részesüljön. Az árkülönbséget illetőleg 3 nemét 
különböztetjük meg a bebalzsamozásnak. Az első, a mely 
legpontosabb volt, egy talentom ezüstbe kei ült (körül-
belül 1200 tallér). A második 20 minea (440 tall.). A 3-ik, 
mely a legközönségesebb volt, 1/2 mineaba került (10 
tall.) Ez utóbbi állott gyakori mosásból retekvizben, 
azután a test besózatott. A másik kettő aként hajtatott 
végre, hogy elsőben is az orrlyukakon az agyból a velő 

görbe vas segítségével eltávolíttatott, s ennek helyére bal-
zsamos folyadék vezettetett be. Továbbá a testnek egy 
oldalnyilásán a belek kivétettek, a sziv és vesék kivé-
telével, megmosattak pálmaborban, azután megint a has 
üregébe visszahelyeztettek, a mely telittetett megre-
szelt myrtus, cassia és különféle fűszerszámmal, mire a 
nyilás újra bevarratott Erre a hulla fölolvasztott só és 
nátron folyadékba fektettetett, benne állt 70 napig. Utóbb 
finom gyapotszövetbe helyeztetett, fogatott a test körül, a 
mely telítve volt cédrusolaj, myrtus és fahajjal, és gum-
mioldat öntetett fölibe. Igy a halott kop)rsóba záratott, 
és a háznál egy erre szánt üregbe tétetett, vagy külön 
épületben egyenes, fönálló alakban a falhoz támasztatott. 
Az igy kezelt holt testek azután századokig eltarthatók 
valának, ugy hogy az utódok őseik változatlan alakjaira 
ismerhetének bennök Sok egyptusi csupa pietásból szüleik 
vagy testvéreik holt testét a házban tartotta, és nem volt 
nálok becsesebb zálog, mint egy ily múmia. Mert ki ezt 
adta zálogba, és nem váltotta újra vissza, becstelennek 
tartatott és elvesztette a jogot a szokásos eltemetéshez 

A görög történetíró Herodot azt beszéli, hogy az 
egyptusiak lakomák alkalmáva1, halandó természetük je-
lenitési szempontjából bebalzsamozott holtakat is állítot-
tak soraikba. Az élők lakóhelyeit szállodáknak 
nevezték, mert csak ideig maradnak bennök, a holtak sír-
jait pedig örök hajlékoknak. Azért az egyptu3iak 
házai rendesen minden fényt nélkülöztek, mig nekro-
polisaik, katacombáik, mausoleumaik, 
temetkezési házaik a legnagyobb fénynyel épültek. Ezek 
sorába tartoznak a régi egyptusi királyok csúcsba futó 
magas pyramisaik. Ilyenek alsó egyptusban még ma is 
láthatók, Kairó vidékén. 

Különösen kettő közülök a leghíresebb, az egyik 
a melyet Cheops (Chufa) és testvére Chefron (Chafra) 
közel Memphishez építtetett. Az elsőn, a melynek basisa 
764 angol láb széles, magassága pedig 780' 90", 100,000 
emberi kéz dolgozott 20 év leforgása alatt. Az a szokás, 
a királyoknak pyramisokat emelni, uralkodó volt 2000 
évvel Kr. e., de később az aethiopoknál is szokásba jött 
a 7-dik században Kr. e. (Herodot följegyzései.) Az aegyp-
tusiak után jönnek a görögök. A honiéri hős korban 
a holtak testei langyos vizzel msgmosattak, azután be-
balzsamo''tattak. Néha perzsa szokásra viaszszal öntettek 
b?. Azután finom lepelbe burkolva közszemlére tétettek. 

A temetkezés kezdetben minden fényt nélkülözött. A 
rokonok és barátok behantolták a holtat, sírja fölé gabonane-
met vetettek, hogy ez által mintegy újra az anyaföldnek 
visszaadassók. Ehhez járult még a halotti tor, mely mel-
lett a rokonok koszorúkat raktak fejeikre és az elköltő-
zöttet dicsérettel halmozták el, hogy ha ezt az igazság 
megsértése nélkül tehették. Mert a hazugságot itt is 
büntetés érte. E temetkezési szokás mellett divatban volt 
a holtak elégetése is, különösen a 4-ik században K. e. 
egyátalán divatozott. Az elégetett tetem maradványait 
nyilvános sírokban helyezték el, mely helyek ép ugy mint 



a templomok, menekülteknek szolgáltak védhelyiil. Ghios 
sziget lakói elégették a holtat, és annak fennmaradt 
csontjait mozsárban összetörték és a tenger fölött 2, szél-
nek bocsátották. Attikában törvényül állott fenn, hogy 
valaki holtra akadt, köteles volt eltemetni, de ugy, hogy 
arcával nyugotnak legyen fordulva. A görögök ugyanis azt 
hitték, miként a rómaiak, hogy a mely test temetetlenül 
a föld fölött marad, 100 esztendeig a Styx vizén az al-
világban ide-oda vándorol. A spartaiak és a tolok szár-
mazott tarentumbeliek voltak az egyedüli görög faj, mely 
a város falain belül temetkezett. Olajággal megkoszo-
rúzva, bíborba öltöztetve elébb paizson meghordozták. Kik 
a harcban estek el, a harctéren lelték sirjokat. Csak ha 
a király esett el, az Spartába bevitetett. 

Athenben a holtak feketébe öltözött rokonok és is-
merős barátok által vitettek sirjokba nem minden zaj 
nélkül, szájokba 0 b 0 1 u s adatván, dijul Charonnak, ki 
a Styxen és Acheronon az alvilágba szállítja őket ; ke-
zökbe pedig mézes kalács tétetett, hogy legyen mivel a 
kerberust szelídíteni, mely hitök szerint az alvilág aj-
tajánál őrt állott. A holtak eltakarítására Athenben felügye-
lőjobban mondva azt kezelő hivatalnokok is állíttattak fel, 
e nevezet alatt: d e m a r c h i vagy katakanta e. A 
törvényes eltakarittatás alul kizárva lettek: az államvétke-
sek, templomfosztogatók, hazaárulók, zsarnokok, öngyil-
kosok, becsületek vesztett emberek. Igy p. 0. Lysander az 
athéni flotta fölött kivívott győzelmekor megfojtatta Phi-
loklest, és még 4000 más foglyot, s megvonta tőlük a 
becsülettel járó eltemetést. Az előkelő atheniek napkelte 
előtt vitettek ki, a mikor is a gyászolók sorát fáklyavivők 
és zenészek nyitották meg. Volt azonban egy törvény, 
mely az utóbbiak számát 10-re redukálta. Mily nagy tisz-
telettel viseltettek halottjaik iránt, kitűnik Solon egy tör-
vényéből, melyet a rómaiak is átvettek s azoknak nyelvén 
hozzánk is eljutott : „de mortuis nihil, nisi bene." A ko. 
rábbi egyszerű sírok helyébe később költséges síremlékek 
jöttek divatba, a mely annyira elharapódzott, hogy törvény 
által kellett korlátolni, mely meghatározta a maximumot, 
t. i. csak oly síremlék volt felállítható, melyen legfölebb 
10 ember dolgozott 3 nap. A holttestek eléktelenitése, 
sírok feldulása büntetéssel járt. Igy macedoni Fülöp a 
görögök és rómaiak haragját vonta magára, hogy az athéni 
sírokat feldúlta. Bizonyos napokon a holtak tiszteletére 
gyászünnep rendeztetett. Ilyen volt a 9-ik avagy a 30 dik 
nap, és a halál évfordulója, mikor a gyászolók fehér tuni-
kát viseltek. Az Aegina melletti ütközetben, hogy az 
atheniek megverettek, csak egy férfi tudott megmenekülni 
a csatából, kit az özvegyen maradt nők hajtüikkel gyil-
koltak meg. Ennek folytán a senatus azt a határozatot 
hozta, hogy ennekutánna, a nők ha gyászt viselnek, haj-
tűt hordaniok hajaikban nem szabad. 

(Folyt, köv.) 

Bognár Endre. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki reform, egyházkerület közgyűlése. 

(Vége.) 

Közgyűléseinknek mostanában egyik érdekes tárgyát 
szokta képezni a sziavon-szeré mi missio ügye, 
mely ezelőtt pár évvel elég szép sikerrel kecsegtetőleg 
indult meg, s melynek élén egyfelől tevékeny bizottság 
áll Fördős Lajos ur elnöklete alatt, másrészről eléggé mun-
kás lelkész Draskovics Zs. áttért kathol. leik. ur sze-
mélyében. Az itt működő missio központjául B e s k a je-
löltetett ki, hol meglehetős számmal vannak hitrokonaink, 
s hol ugy látszik virágzó anyaegyházat lehetne alapítani, 
ha sikerülend az itteni hívekben az öntevékenységet s 
áldozatkészséget felébreszteni. Jelen közgyűlésünk intéz-
kedése főként ide irányul, kimondatván a missioi bizott-
jág javaslata értelmében, hogy a szükségesnek mutatkozó 
lelkészlak megszerzésében, s általában az itteni egyház 
megalapításában igenis, segédkezet nyujtand a beskaiaknak 
a missiobizottság, s az egyházkerület, de előbb egy hoz-
zájuk — Kármán Pál bácsi esperes ur elnöklete alatt 
— kiküldött bizottság előtt mutassák ki, hogy az alaku-
lásra eddig engedett idő alatt mit tett maga az egyház, 
mily költségvetést alkotott magának, mily terveket készí-
tett végleges megalakulásához, s áltálában, hogy önnön 
buzgóságuk által érdemesítették- e magukat a segélyezésre, 
miután nálunk protestánsoknál azon életszabály van rég 
idő óta gyakorlatban, hogy segíts magadon s akkor az is-
ten is megsegít. 

Ugyanezen életszabály követése hozta létre s tar-
totta fenn a közelebbi évtizedekben a kecskemét 
jogakadémiát is, melynek létkérdése élénken fog-
lalkoztatja egy félév óta mind Kecskemétet, mind az egy-
házkerületet. Áldozott e célra Kecskemét, s azután áldo-
zott az egyh.-kerület is, és igy, habár per varios casus, 
fenáll ott mindekkoráig a jelenleg eléggé virágzó jog-
akadémia. Most azonban, mint tudjuk, a tavaszszal kibo-
csátott ministeri rendelet hamleti köpenyt képez a prot. 
jogakadémiákra nézve, a melyet magokra öltve szavalgat-
ják ki gyengébb, ki erősebb hangon a „lenni vagy nem 
lenni" nevezetes mondatot. A kecskeméti egyház, mely 
megszokta félszázadon át a legfényesebb áldozatok hoza-
talát iskoláira, nem csügged, s kész áldozni most is, ma-
gára vállalván négy jogtanári széknek 1200 írtjával fen-
tartását. De hát a másik négy tanszék ? Az egyházkerü-
let nem bírja, mindössze is megadja azt, a mit eddig 
adott. Mutatkozik azonban egy más kisegítő eszköz. Je-
lesen Kecskemét városa, mely jórészt elsajátította a tan-
ügy melletti buzgólkodást illetőleg a*ref. egyház szelle-
mét, mely alig pár évtized alatt több mint másfélszáz 
ezer forintnyi alapítványt tett a tanügy érdekében, érte-
sülvén a jogakadémiát fenyegető veszélyről, ajánlkozott 3 
tanáriszék felállítására. Igen ! csakhogy a ki fizet, az 
parancsol is. Miként oldassék meg most már ezen feladat-



miként közvetítessék a dolog úgy, hogy bár 8/8 részben 
polgári hatóság által fentartott intézet lenne, azért mégis 
felekezeti, s egyházkerületi korinán ̂  alatt álló akadémia 
maradna: ez a nehéz kérdés, melynek a kecskeméti egy-
ház s Kecskemét városa által kiküldendő bizottságokkal! 
érintkezés folytán leendő megoldására egy küldöttség ne-
veztetett ki. 

A középtanodák ügyében is merült fel egy mozzanat. 
Nálunk protestánsoknál, mint az alább következő cikkben 
is fejtegeti Mitrovics ur, a tanodák igazgatására mi kü 
lönösebb gond sem volt fordítva. Ment az igazgatóság 
sorban, mint a falusi bíróság, mit sem törődve azzal, hogy 
alkalmas-e a sorban levő tanár az igazgatásra, vagy nem, 
s ha alkalmas is, hogy egy év alatt belejöhet-e egészen a kor-
mányzati teendőkbe. Nálunk p. o. dunamellékieknél az 
iskolai szabályokban az áll: hogy az igazgató minden év-
ben választatik. Már hogy mindig más választatik-é mint 
p. o. Kőrösön, vagy hogy évről évre egy ugyanazon 
egyén, mint p. o. Pesten, közelebb Kecskeméten is, erről 
az irás nem szól. Miért is a körösi ref. egyháztanács, elő-
sorolván több fontos indokot az igazgató évenkénti és 
sorrend szerinti változása ellen, kérte, hogy a szabály ak-
ként módositassék, hogy az igazgató egy vagy több 
évre választatik. Kézséggel teljesíttetett e kérelem s talán 
ez által is némileg felköltetett a figyelem, az érdekeltség 
az igazgatói hivatal, és ennek jövőben szabályozása, jog-
körének vonatozása iránt. Mert hát az idők sokat változ-
tak mostanában. 

Sokat bizony ! s ennek tulaj donitható, hogy közelebb 
a többi reform, testvér- egyházkerületek is, a mienk is kez-
denek egy nem létezett intézménynyel foglalkozni, s an-
nak valósításán munkálódni. Értjük a tanárvizsgáló bi-
zottságokat, s a mi ezektől elválaszthatlan, a tanárképez-
déket. Kerületünk a mult gyűlésen küldött ki erre nézve 
egy bizottságot, mely javaslatát, legalább a fő pontokban, 
e gyűlés elé terjesztette. Mely javaslat alapján közgyű-
lésünk e következő elveket mondotta ki: 1) Az egyhá-
zunk által fentartott tanintézetekben tanárokul ezentúl csak 
tanári oklevéllel biró, vagy magokat ennek legfeljebb egy 
év alatti megszerzésére kötelező szakféifiak választhatók ; 
továbbá 2) hogy addig mig vagy együttesen a magyar-
honi reform, egyházkerületek, vagy ennek nem sikerülhe-
tése esetében, egyházkerületünk egy a kor kívánalmaihoz 
képest kellő tanerőkkel ellátott református tanárképezdét, 
felállítanának, addig a tanárvizsga elé való állhatásra 
nézve megkívántató kellék, hogy az illető valamely aka-
démiai tanfolyamot jó sikerrel végzett legyen; végül 3) 
hogy azon csoportosítása a tanárvizsgai tantárgyaknak, 
melyek az állami tanárvizsgáló bizottságban vannak, fen-
tartandó, de azon módosítással, hogy a vizsgálandó bár-
melyik tantárgy-csoportból tegyen is vizsgát, a vallási s 
egyháztörtónelmi ismeretekben kell hogy bizonyos fokig 
jártasságot tanúsítson ; s azon módosítással továbbá, hogy 
a vallástanári székekbe lépendők számára, egy külön cso-
portosítása állíttassák fel a tantárgyaknak, azon megjegy-
zéssel, hogy vallástanári vizsgára csak theologiai tanfo-

lyamot végzett egyének bocsáttatnak. Megbízta egyszers-
mind a közgyűlés újból ezen bizottságot, hogy ezen elfoga-
dott elvek határvonalai között készítsen, sterjeszszen a jövő 
közgyűlés elé egy részletes javaslatot, melynek elfogad-
tatása esetén a vizsgálóbizottság tagjai is kinevezendők 
lesznek. 

EloJázhatlan kötelességül tűnvén fel újból ugy a 
népiskolai mint a gymnasiumi vallástani kézikönyvek ja-
vítása iránt való intézkedés, egy bizottság neveztetett ki 
azon utasítással, hogy ez a hazai és jelesebb külföldi 
vallástaui kézikönyveket megvizsgálván, dolgozzon ki ter-
vet mind a népiskolai, mind a gyimnasiumi tananyag 
mikénti beosztására nézve. 

A convent-ellenesek számára elmélkedés végett meg-
említem, hogy a tiszántúli egyházker. tudatta velünk, hogy 
közelebbi gyűlésében intézkedést tett azénekeskönyv 
C kulcsu hangjegyeinek G (violin) kulcsra leendő változ-
tatása iránt, felhiván egyszersmind minket is hasonló in-
tézkedés tételére. De hátha mi nem akarunk az ő dudájuk 
szerint táncolni? akkor lesz kétféle énekeskönyvünk, s 
az amabilis confusio ez által is öregbedik ad majorem 
Dei glóriám ! Igen ! de hát ne kötekedjünk, s akarjuk 
mi is. Igen ám, de nem lehet, mert mi más három egy-
házkerület meg az énekeskönyv kiadására nézve szövet-
ségben vagyunk egymással, s igy csak együttesen intézked-
hetünk ; de együttesen nem intézkedhetünk, mert ajconvent 
nem határoz, az egyházkerületek pedig meg lehet, hogy 
eltérŐleg intézkednek. Im egy kis nevetséges csekélység, 
s ha csak e tekintetben, avagy a szintén indítványba ho-
zott római számok eltörlése iránt akarnánk is intézkedni 
évek kellenének, mig végre az öszhangzat létrejönne. 

Több érdekes tárgy, minő a lelkész- s presbytervá-
lasztási szabály módosítása, a lelkészvizsgák rendezése, 
tanitói nyugdíjintézet s több effélék a tavaszi közgyűlésre 
hagyattak. 

Gyűlésünkről irva, nem állhatom meg, hogy a nagy 
többség által mélyen fájlalt, s valóban szomoritó s aggasztó 
jelenség felett ki n? fejezzem ón is fájdalmamat, Yannak 
gyűlések, melyekben egy, vagy legfeljebb néhány tekinté-
lyes egyén előre elgondolják, hogy mint lenne jó, hogy 
mit s miként kellene határozni. Ezt azután, a mit ők 
elgondoltak, s maguk között elhatároztak, felteszik a zöld 
asztalra, hogy reá a gyüléstagok tekintélyt tisztelő, s te-
kintélyt rettegő, t-zolgaias érzelmű nagy többsége által 
kimondassák a probámus-bámus-t, vagy ba úgy szükség a 
námus-námus-condemnámust. Az ilyen gyűlést nevezhetjük 
mamellukkok gyűlésének, meg talán az atyafiaknak is van-
nak ilyesféle gyűléseik. Hát hiszen ez is jó, megér annyit, 
mint a fapénz, játszanak gyülésdit. 

Nálunk azonban protestánsoknál, legalább nálunk 
dunamellékieknél nem igen divatoznak az efféle komoe-
diák, hanem a maga nézetét, véleményét — ha mindjárt 
nagy tekintélyei jön is a miatt ellentétbe, — kimondja 
ki-ki, és igy azután néha-néha meglehetős heves harcok fej-
lenek ki, néha még a sajtó terére is átvitetve, mely har-
cokban bizony olykor-olykor éles, kemény fegyverek is 
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használtatnak, talán néha az ügy mellett még a szemé-
lyekre is rákeritik a sort, kivált ha már tollal foly a 
harc, s ilyenkor a küzdők sok igazat és nem igazat el-
mondanak egymásról, nem ritkán epébe mártott tollal Ír-
ják egymás elleni polémiáikat. 

Ily küzdelmeket mondom, mi dunamellékiek az utóbbi 
három évtized alatt láttunk többször mind a tanácste-
remben, mind a sajtó terén. A békésebb lelkűek talán 
kellemetlenül érezték magukat a harc dühöngése alatt, 
talán fájlalták úgy az egyik mint a másik viadoron ej-
tett sebeket, de különös aggodalomra nem volt ok. Majd 
lecsillapodik a vihar, a küzdő elemek majd kibékülnek 
egymással, és az ügynek csak javára szolgáland— gondo-
lák — a talán tespedt légkör megzavarása. Mert hiszen 
elv harcolt elv ellen, az elvek harca pedig csak előnyös 
s tisztító hatású lehet; s meg volt győződve mindenki 
hogy a kik ma ellenfelekként állnak egymással szemközt 
azok a másik órában, vagy egy más kérdés felvetődésekor 
talán mint jó barátok harcolandnak majd együtt egy más 
elemekből alakult oppositio ellen. Vagyis más szóval el-
lentétes nézetek, s ezek folytán kifejlődött küzdelmek voltak 
nálunk eddig is, s adja isten, hogy lehessenek s legyenek 
ezentúl is Ezek nem aggasztanak bennünket, talán fáj ab-
ban a percben, midőn az ellenpárt leszavazza, megbuktatja 
indítványunkat, de a másik percben már feledve vau a 
fájdalom. 

Fáj azonban s aggaszt az, mit az utóbbi két, három 
gyűlésen tapasztaltunk. Fáj midőn látjuk, hogy némelyek 
— a jó ég tudja mi cóiból — minden áron be akarják 
oltani eg)házunk testébe a politikai rákfenét, a politikai 
értelemben vett pártalakitást, pártfegyelmet, s pártküz-
delmet. Ma még csekély, kevéssé jelentékeny ugyan az 
ekként megalakult párt, s kitartó boszantásaival sem 
tudta a hozzá nem tartozókat oda iDgerelni, hogy ezek is 
külön párttá alakuljanak, és hogy mint ilyen szerepelje-
nek a tanácskozásokban; ezek előtt még szentebb az egy-
ház Ugye, szentebb az igazság szava s az egyéni meggyő-
ződés, hogysem azokat pártküzdelmek tárgyaivá tegyék 
s a párt fegyelem zsarnoki parancsszava alá helyezzék. Ki 
tudja azonban, hogy a viszálkodás köve, ha egyszer eí-
hajítatik, hol fog megállni, ki tudja, hogy Bethesda ta-
vának hullámai, ha azokat nem az ügy iránti szeretet, a 
komoly elvi harcok áldásos hatású angyala, hanem a 
szenvedélyes pártoskodás daemona zavarja fel, mikor fog-
nak lecsillapulni, s hogy ekként felkavartatván fognak-é 
azok e mi gyógyulásra váró betegünknek, az egyháznak 
javára válni ? Más országban talán nem volna oly komoly ok 
e miatt az aggodalomra, de nálunk, kiknek a politikai 
(let körében nem kell várakoznunk az unokákra, hogy 
azok fogát vássa el a pártoskodás által termelt, s meg-
rágott egres, de mi magunk is rcár nyakig úszunk — s 
adja isten, hogy teljesen el ne merüljünk — a mi jól 
fegyelmezett politikai pártjaink által kavart szószba; ná-
lunk kétségkívül van ok az aggodalomra, és nem mulaszt-
hatjuk el, hogy kérve ne figyelmeztessük legalább azokat, 
a kik — mint tapasztalni véltük — talán öntudatlan 

őszinte jó szándékkal engedék magukat ezen veszélyes 
lépre vezettetni. 

Részint ezek kedvéért már, részint a gyűléseinket 
nem látogató olvasókra való tekintetből, s általában hogy 
ezen pártnak eljárási modorát, s jellemvonásait megis-
mertessem, s ez által a beme rejlő csiráját a veszélynek 
feltüntessem, szükséges, hogy közelebbi gyűléseinkből egy-
két adatot felhoz?ak, különben is az adatok mindig hí-
vebben beszélnek, mint az egyéni, bármily részrehaj latlan-
nak látszó felfogás, reflektálás. 

Mint fentebb mondám prot. gyűléseken szoktak lenni 
pártok;} igy p. o. lehetnek a többi kerületekben is fon-
tolva és gyorsabban haladók, conventesek és conventelle-
nesek, centralizálok és decentralizálók, magyar érzelmű 
és pansláv törekvésű pártok ; s hogy ezek minden ide vo-
natkozó kérdésnél következetesen el enzéket képznek 
egymássá', az igen természetes ; de az ellentétesség csak 
is a fenforgó elvi eltérésekre vonatkozik, azontúl a többi 
felmerülő kérdésekre nézve összevissza alakulnak az 
egyéni meggyőződések szerint a pártok, talán minden 
egyes kérdésnél máskép. A mi pártunk nem ilyen. Gyű-
lés előtt külön értekezletet tartanak, és az eleve tudott 
gyűlési tárgyakra nézve, mielőtt a felhozandó érveket in-
dokokat hallanák, meghozzák a párthatározatot, és a mel-
lett a közgyűlésen egy emberként áll az egész párt, az-
az mind a hét ember és még azon egy kettő, kik a gyű-
lés mobil elemeiből időnkint hozzájuk csatlakoz,nak; az 
előre nem tudott, s csak a gyűlési tárgyalások közben 
felmerült kérdésekre nézve pedig bevárják a pártfőnök 
nyilatkozatát, ós azonnal az lesz a meggyőződése mind-
annyinak, ugy hogy bátran állithatjuk, hogy a pápista 
atyafiak zsinatain a szent lélek ereje nem munkálódik 
oly gyorsan s oly hathatósan, mint itt a pártfegyelem 
szelleme. Az igazság, s az egyéni meggyőződós háttérbe 
tolandó a párt határozata, esetleg a pártfőnök nyilatko-
zata előtt. Vagyis épen azon szerencsétlen pártszellem mű-
ködik, a mi a Sándor-utcában ugy a jobb, mint a bal s 
szélső pártoknál. Soknak más ott is a meggyőződése, de 
pártérdekből annak ellenére szavaz, vagy ha épen erős 
jellemet akar mutatni, kimenekül szavazáskor a folyosóra. 

Nem rágalom, a mit e pártról mondék, Ítéljen a t. 
olvasó. A gyűlés elején mindjárt felmerül ket pénztárnok 
választásának szüksége, de ezzel kapcsolatban azon kér-
dés is, hogy ezeket kik válaszszák. A múltban a főis-
kolai pénztárnokot a prot. főiskolai választmány, később 
az egyházkerületi közgyűlés, vagyis azoa testület, a mi 
ezt pótolta; ebből következnék, hogy válaszsza most is a 
közgyűlés ; igen de kánonaink szerint az egyházkerületi 
pénztárnokot a gyülekezetek választják, és igy per ana-
logiam következik, hogy a főiskolai, és az értékpapírokat 
s államsegélyt kezelő pénztárnokokat is. Azok már, kik a 
párthoz nem tartoztak, nyilatkoztak egyéni nézetük sze-
rint. Az egyik a kánont ki akarta terjeszteni ezen hiva-
talokra is, a másik pedig azon nézetben volt, hogy maga 
ezen különben is képviseleti alapokon nyugvó s általában 

a fővárosi hitrokonokat (mert ezek közül kellett 



választani) jó részt ismerő közgyűlés inkább meg tudja 
Ítélni, hogy ezen felettébb fontos, és semmi anyagi juta-
lommal nem, de annál több fáradsággal és felelősséggel 
járó hivatalokra kik legyenek alkalmasok és hajlandók, 
mint a mi vidéki gyülekezeteink, azért miután a káno-
nok és szabályok nem ellenzik, töltse be ezen hivatalo-
kat a közgyűlés. Nem igy a szervezett párt. Ott az elnök 
kimondá azon nézetét, hogy e hivatalok a gyülekezeti 
szavazatokkal töltendők be, és im minden párttagnak ez 
lett a nézete. 

Másnap felolvastatik a papi vizsgáló bizottság jelen-
tése, s midőn ennek azon örvendetes tartalmához, mely 
szerint az első vizsgára jelentkezett 7 ifjú segédlelkész 
közül kettő különösen kitűnőnek, három kitűnőnek talál-
tatott, — a vizsgáló bizottság elnökei Török, Dobos urak 
kommentárul néhány rövid megjegyzést tesznek, elisme-
réssel, dicsérettel emlékezvén meg e kitűnők szorgalma ala-
pos képzettsége felől: a pártfőnők kárhoztatásra vagy 
legalább nem helyeslésre méltónak találja paedagogiai 
szempontból az érdem elismeréséből fakadt eme szavakat, 
s bámulatra méltó, hogy a pártnak ugy sötétebb mint derül-
tebb világnézletű tagjai egyhangúlag ellenkezőnek talál-
ják ama szavakat a józan paedagogia elveivel. Dicső 
paedagogok! 

Mennyire dicsők! Mindjárt közvetlenül a másik tárgy 
a theologiai ügyben kiküldött vizsgáló bizottság jelentése 
volt; és ennek felolvasása után azonnal, valamint ezen tárgy 
előfordultakor már a tavaszi gyűlésen is, tart a pártfőnök 
egy jó hosszú beszédet a közgyűlés előtt, melyen épen a 
tanárok buzdítására a theologusok nagyrésze is bent szokott 
enni, a theologiai tanárok ellen; a tavaszszal nyilt szavak-

ban, most homályosan, rejtélyekben, némi sötét vádakat, 
gyanúkat sejtetőleg : és most meg a kar unisono ugy találja, 
hogy egy ily beszéd nagyon összevág a paedagogia elvei-
vel, s emelőleg, lelkesitőleg hat ugy a tanárokra mint a 
tanulókra. 

Ezen beszédben a többek közt elmondatott, hogy 
örömmel tapasztalá szóló a tavaszi gyűlésen való felszó-
lalásának hatását, mert im a jelentós szerint jó sikerű 
vizsga adatott, s ez kétségivül ezen felszólalásnak tulaj-
donitható. Ügyes fogás egy sarokba szorított pártfőnök 
részéről, én legalább elismeréssel bámultam, midőn az ő 
vádjait, alaptalan gyanúsításait oly fényesen megcáfoló bi-
zottsági jelentés ellenében is talált olyan a milyen kibú-
vót. Hanem azt azután már fájdalommal bámultam, hogy 
mint a színházi soló-énekesnél a chorus közbe-közbevág, 
úgy itt is időnkint a kis sereg egész animoval trillázta a 
„helyes" „ugy van" accordokat. Mert azt az együgyűséget 
csak nem tehetem fel a párt legjámborabb tagjáról sem, hogy 
be ne látná, miszerint azon 5 hét alatt, mely a felszólalás 
és a vizsga kőzött eltölt, s mely idő különben is minden 
tanintézetnél igénybe szokta venni a fiatalság szorgalmát, 
éjjelét nappalát — aligha lehet évek mulasztásait kipó-
tolni, és egy egész évi studiumra úgy elkészíteni az 
ifjúságot, hogy az oly fényes eredményű vizsgát tegyen ; 
és hogy be ne látná, hogy azok a fiatalok, a kik 16 éven, 

s a mi intézetünkben is már négy éven át folyvást min-
den tantárgyból kitűnő osztályzatot nyertek, szorgalmukat 
s képzettségüket nem a tavaszi felszólalástól keltezik. S 
miért mégis a chorus helyeslése ? Igy hozza magával a 
pártszellem. 

És még ez nem a legnevetségesebb, akarom mon-
dani fájdalmasabb. A vizsgáló bizottság, mint mult szá-
munkban közlénk, jelenti, hogy „részint a vizsgára beter-
jesztett tantárgyakból s tantételekből, részint az általunk 
feltett számos kérdésre adott feleletekből teljesen meggyő-
ződtünk stb/ Ugyanekkor a vizsg. bizottság elnöke, Csikay 
esperes ur, élőszóval is referálván a vizsgán tapasztaltak-
ról, beszédét ilyformán végezé: „Nyugodt lélekkel te-
kinthetüuk sírunk elé, mert utánunk az egyház vezeté-
sére oly fiatalok jönnek, kikre jó lélekkel bizhatjuk 
majdan a szent ügyet." És mit gondol a t, olvasó ? alig 
hiszem hogy eltalálni, mi volt az ellenvetés. A szelleme 
felől óhajtottunk volna értesülést nyerni a pesti theolog 
intézetnek, énekeié a szóló-énekes, ós viszhaugoztatá a 
khorus ; a szellemet óhajtanánk megismerni. A szellemet ? 
Aligha van Magyarország legfélrébb eső falujában is oly 
lelkész, ki meg ne tudná mondani, hogy mily szellem 
uralkodik a pesti theologiai intézetben ; és im közelünkben 
egész kis párt van, mely erről nem tud semmit, mely 
hogy azt megismerhesse, kiveszi a theologiát az egyház-
kerületi tanbizottság működési köréből, és azt egy külön 
szellemkutató bizottságra bizza. De hát nem látnak ezen 
emberek ? kérdi a t. olvasó. Nem bizzony ! megvakította 
őket a pártszenvedély. Az egyik theologiai tanár 17 éves 
lapja által igyekezik szellemét megismertetni s elterjesz-
teni ; a másik ugyané célból évek óta egy folyóiratot 
tart fenn, a haimadik világ elé bocsátotta tankönyvét; ez 
nem volt elég, közelebb egy bizottság fáradozott, hogy 
tájékozást nyújtson, s ugy a tanárok mint a bizottság tagjai 
kikeresték épen a dogmatikus, és a legérdekesebb tételeket : 
ésez mind nem elég a szellemkeresőknek. Mit tegyünk tehát ? 
Ugy látszik, hogy vagy le kell fordítani az egész dog-
matikát s a megjelent bibliai tanulmányokat arab versekbe 
vagy pedig utasitanunk kell ezen urakat az endori bo-
szorkányhoz, hogy az mutassa meg nekik az általuk ke-
resett szellemet. 

S hogy feltegyem a koronát, megemlítek még egyet. 
A bibliafordítás ügye szőnyegre kerülésekor egyhangú-
lag kimondatott, hogy miután az uj átnézés szükségét a 
közgyűlés is érzi, azt a legközelebbi konventen a többi 
kerületek közös hozzájárulásával elintézendő ügynek jelöli 
ki. Midőn azonban ezen határozatnak az elnökség mintegy 
de stylo utána veti : „s mint ilyet a testvér-kerületeknek 
megjelentetni határozza", már az ellen kötelességének is-
merte a párt egyhangúlag (értsd hogy egy szólott, a többi 
„helyest" zúgott) ellentmondani. 

Ily példákat hozhatnék fel nem kevés számmal, de 
reménylem ezek is elegek ezen pártoskodás felett kelet-
kezett aggodalmaink igazolására. 

Ezen elmondottakat vegye egyszersmind tudomásul 
Mitrovics kollega ur is, hogy alább következő cikke né-
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mely pontjára ne kelljen csillag alatt felvilágosítást ad-
nom, itt említem meg, hogy a dolgok igy állván, miként 
járjon el s miként határozzon a közgyűlés máskép, mint 
a miképen eljárt. Göthe azt mondja, hogy : „az ostobaság 
ellen hiába küzdenek az istenek;" én nem tudom igaza 
van-e, sőt kétlem, hogy okkal-móddal a legbutább embert 
is ne lehetne felvilágosítani; azt azonban merem állítani, 
hogy a pártszellemtől áthatott magyar embert földi halan-
dók nem képesek bármily érvekkel sem az egyszer saját-
jának vallott nézettől eltéríteni. S igy gyűlésünknek alig 
lehet mást tenni — ha csak napokig tartó üres feleselé-
seket nem akar előidézni, p dig erre nincs idő, — mint 
hogy engedi a megbízott vagy vállalkozó pártszónokot 
kibeszélni, a párt kívánságára a mit csak lehet megtenni, 
jegyzőkönyvbe vinni, és azután haladni tovább. 

Farkas József. 

Az igazság és méltányosság érdekében. 
„Nem szeretem az embereket, a z é r t vétkesek." 

Raynauld. 

Magyarországi protestáns felsőbb tanügyi kormány" 
zatunk történetében mostanában nem igen fordult elő oly 
botrányos, autonómiánkat és tanügyi reputationkat egy-
aránt megszégyenítő s általában veszélyesebb következ-
ményű mozzanat, mint az, melyet a dunamelléki ref. egy-
házkerület közgyűlésén SziládyÁronés hét társa 
még junius hó elején rendeztek, a legközelebbi közgyű-
lésen pedig e napokban folytattak. Nem kevesebbről mint 
arról volt szó, hogy a pesti ref. theologiai intézet dogma-
tika és gyakorlati theologia tanárai, már évek óta nem 
tesznek eleget kötelességüknek; az első nem végzi be 
pontosan tantárgyának anyagait, az utóbbinak pedig mű-
ködése annyira hiányos, képző hatás és eredmény nélküli, 
hogy a segédlelkészek mostanában megdöbbentő járatlan-
ságot tanusitanak az egyházi gyakorlati életre vonatkozó 
dolgokban; nemcsak, hanem, mint az, ez ügy megvizs-
gálására kiküldött bizottság kedvező és sok tekintetben 
meglepő eredményekre utaló jelentése ellenére is, állítta-
tik, tanárok és tanítványok csak a reájok szegzett nyo-
mozó szemek kémkedő pillantásai által szorítva, láttak 
komolyabban ós lelkiismeretesebben kötelességeik telje-
sítése után. 

Irtóztató vád, szomorú, kétségbeejtő dolog, ha igaz; 
még szomorúbb, hogy ugy intéztetett el, amint elintéz-
tetett ! 

% Ez ügy első sorban, kétségen kivül, a dunamelléki 
szuperintendentiáé ; Ítélhet és határozhat felette saját tet-
szése és bölcsesége szerint, de mert felsőbb tanügyi s 
különösen kormányzati kérdések állanak összefüggésben, a 
sajtónak, a nélkül, hogy megsértené az egyházkerületnek 
saját dolgaiban való rendelkezési jogát, jogában, sőt kö-
telességében áll ez esethez hozzá szólani, s azért talán 
nekem sem lesz igen nagy bűnöm, ha e dolognak alkal-
mából, fölemiitek némelyeket, melyek felett, a jövő érde-
dében, î pa fog ártani kissé komolyan gondolkozni. 

Amiket mondani akarok, nincs szánva apologiának 
a crédóba kevei t egyének mellett; egyszerűen ama kér-
dés tisztázásához kíván járulni csupán : mi az, mit jogo-
san és méltányosan megvárhatunk egymástól; tapintatos 
felekezeti tanügyünk előbbvitelére szolgáló-e azon eljárás, 
melyre a dunamelléki egyházkerület e fenforgó fegyelmi 
ügyben nekünk példát adott ? 

Egy-egy rendezetlenebb, kevésbé körvonalozott vi-
szony magyarországi protestáns egyházi és iskolai életünk-
ben alig van, mint az, melyben nálunk egyházkerület és 
tanári testület állanak, kötelesség, kötelezettség, és egy-
mással szemközti felelősség dolgában. Nálunk a tanár 
megválasztatik, beállittatik, a legtöbb esetben nem tud-
hatván meg egyebet, mint azt, hogy tanítania kell s hogy 
ezért részére évenkint egy bizonyos összeg járul ki. Mi 
és mennyi az a jog, melylyel szabadosan élhet, ki az, 
akinek bárminemű hivatalos eljárásáért felelős ; akinek 
utasításait elfogadni tartozik, a kinek felügyeletében meg-
nyugodnia kötelessége; akinek ítéletétől mulasztás vagy 
visszaélés esetében méltán félhet, rendreutasitást elfogad-
hat; s viszont minő ama mérték, melylyel a netaláni 
ítélő biró esetről esetre élhet, anélkül, hogy benne 
személyes tekintetek, ellenszenv vagy sympathia, hibás 
bemondás vagy mellék érdekek nyomhatnának ? — mind 
olyan kérdések, melyekre mi feleletet még sohasem ad-
tunk; melyeknek gondjain túl tesz bennünket patriar-
chális megnyugvásunk; a melyekre nézve formulázott 
statutumot, bár ezek valamennyien szervezkedési, iskola-
alapítási s igy első nélkülözhetlen kívánalmai a tanügyi 
téren való sikeres mozgolódásnak, egyik szuperinteuden-
tiánk, vagy iskolánk levéltára sem igen tudna előkeresni, 
dacára annak, hogy nevelésügyi életünk már jó régi, 
hogy e részben már történelmi multunkra is gyakran 
hivatkozunk. 

E részben való mulasztásunknak és fel sem vevésünk-
nek mi a következménye, nem nehéz kitalálni és bebizo-
nyítani. Az, a mi sok iskolában megtörténhetik, az, a 
mi a dunamelléki egyházkerületi gyűlésen megtörtént. 
Állami és külföldi iskolákban az iskolai igazgató vagy 
egyetemi tanács, szigorúan körülirt felügyeleti, vezetői, 
intézői jogokkal és kötelességekkel ellátott hivatal, oly 
éltető szerve az iskolai élet organismusának, mely az 
egésznek jórendben való mozgását intézi, mely nyomban 
rámutat a bajra, igazítja a roszul járó tagot; nálunk az 
évenkint, hivatalkori sorban következő igazgatóság, egye-
temes papság az iskola terén, köztehervitelés és jubiláris 
év a tanári pályán; egy nehéz, keserű év lemorzsolása az 
adminisztratiónak a tanítástól nagyban különböző munkás-
sági terén ; olyan hivatal, mely a háztartásban a m i n-
denességhez hasonlít, melynek kellemetlen kötelessé-
gei ugyan vannak, de joga semmi sem, mely mellett 
bizony mindenik tanár kényelmesen járhat a maga lábán ; 
mely ugy, amint az szervezve van, nem is meri igényelni, 
hogy ő rendező szellem az iskola magasabb jelentő-
ségű életében s annak koronkint előforduló ügyeiben. 

Felekezeti iskolai kormányzatunk ilyetén szervezete 



mellett lehetséges aztán olyan eset, minőt Szilády Áron 
és társai, állításuk szerint, észre vettek és orvosolni kí-
vántak. Elhanyagolt, ijesztő mérvben fellépett bajok, 
amiatt, mert az idejekorán való figyelmeztetés senkinek sem 
egyenes és határozott joga és kötelessége; de egyúttal 
oly orvoslási mód, mely javítás helyett veszélyes, melybe 
megint tanügyünk érdekében nem nyughatunk bele; mely 
a felekezeti tanári testületet általában kompromittálja, mely 
azt személyes, emberi jogaitól fosztja meg, s a mely el-
járást, nem egy erkölcsi testület hivatalnokával, de egy 
közönséges bűnössel szemközt sem szabad alkalmazni, 
annyival kevésbbó, mert ily uton-módon akarni javítani 
eddigi iskolafelügyeleti hiányainkon, nem volna egyéb, 
mint kieszközölni azt, hogy önérzetes és becsületére félté-
keny egyén többé sohase lépjen protestáns tanári pályára 

Mint minden hivatalnoktól, ugy a tanártól is igenis 
követelni lehet a pontos kötelességteljesitóst; de világos, 
kétségtelen adatok nélkül, egyenesen szuperin-
tendentialis, tehát nyilt gyűléseié hur-
colni őt, mint ezt Szilády Áron tevé, még akkor is 
barbarismus s minden józan fegyelmezési elvekkel ellen-
kező, ha a vád teljesen alapos volna is; oly eljárás, melyre 
nincsen semmi ok, mely protestáns közönséges egyház-
fegyelmezési elveinkkel is homlokegyenest ellenkezik ; 
mely az egyház semminemű hivatalnokára sem alkalmaz-
tatik ; mely a tanárt, beszámítás dolgában, alább helyezi 
az egyházi élet legfőbb törvényeit áthágó bűnösnél. Talán 
maga Szilády Áron is tud rá esetet, hogy vannak lelké-
szek, tehát egyházi hivatalnokok, akik, mint országgyűlési 
követek, két országgyűlési cyklusra is elhagyják állomá-
saikat, s igy akármilyen legyen is más irányban különben 
érdemök, mint lelkészek csakugyan a legnagyobb köteles-
ségmulasztási bűnbe esnek : kérdem, mikor állíttattak az 
ilyenek egyenesen szuperintendentialis gyűlés elibe; 
indittatott-e ellenök innét fegyelmi kereset, amiért el-
hagyták állomásukat s talán azokkal a gyakorlati életben 
olyan megdöbbentő tudatlanságot tanúsító káplánokkal töltik 
be helyöket?? Vagy a lelkészi hivatallal szemközt a fe-
gyelmezési eljárás módja ez: alapos vizsgálat, 
szelid intés, komolyabbb figyelmeztetés 
az illető közegek utján, scsak javithat-
lanság esetében szuperintendentialis 
végzés; a tanáron pedig ott kezdjük, hol végezni lehet; 
ő kerüljön egyszerre azon zöld asztal elibe, hol ha egy-
szer csak gyanúja is felemlittetett az elesés felé való 
megindulásának, megingattatett lába alatt az erkölcsi alap, 
s kapott sebeért nem leend kárpótlás a szép szavakban 
fogalmazott felmentési jegyzőkönyvi pont, mert hiszen a 
gyanúsítás taplóba kapott tűz a roszakarat kezében ; el 
lehet fojtani, de az égés helye mindig megmarad, az 
anyag mindig készen áll, hogy a legkisebb szikrára is 
tüzet fogjon. 

A kérdéses esetnek körömszakadtig való zaklatásá-
nál, s ezzel összefüggésben arra való számításánál, hogy 
az egyszer alkalmazásba vett fegyelmi eljárás, majd 
mintául, praecedensül fog szolgálhatni másutt is, ne taláni 

esetekben, minden esetre több dolgot nem gondolt meg 
Szilády Áron. Az egyik az, hogy a vád alapossága ese-
tében a bűnrészessé g, alaptalan volta mellett pedig 
a rága 1 ma zás súlya nehezedik. reá; a másik az, 
hogy a superintendentialis gyűlést különös egy testületté 
teszi; a harmadik pedig, hogy önkormányzatra, iskola-
ügyeink független vezetésére érdemes voltunk meljett, 
nem épen a legajánlatosabb oldalt próbálta meg muto-
gattatni velünk. Ha a baj csakugyan olyan régi, ha mint 
állította, tanárok és tanítványok csak a legutóbbi időben 
láttak komolyabban kötelességük teljesítése után : ő mint 
ez egyházkerület ügyeinek egyik hivatott és tekintélyes 
férfia, tett-e erélyes lépéseket a baj növésének meggátlá-
sára s ha nem, e közönyösség nem közvetett ápolása a 
bajnak, s igy bünrészesség a tarthatlanná lett állapot, 
előidézésében. Aztán vádoló, vizsgáló és ítélő bírósággá 
akarni tenni geyszerre a szuperintendentialis gyűlést, bi-
zonyára csak igen feltett igazságú, egészen gyanús és el-
titkolt érdekű ügyben lehet kívánatos, nem is említve azt, 
hogy most, midőn a kormánynak iskolai ügyeinkbe való 
betekintési szándéka ellen olyan igen protestálunk, viz-
hajtás-e az saját malmunkra, ha némelyek még alaptala-
nul is oly adatokat kívánnak kézre játszani, a melyből 
lehetetlen azon következtetést nem hozni: furcsán mehet-
nek ott sok iskolai dolgok, a hol lehetséges az, hogy a 
felekezet első, legközelebbi érdekeinek sem tétetik elég, 
a hol lehetséges az, hogy még a dogmatika sem tanít-
tatik ugy, mint annak tanítása kívánatos volna. 

Bizony megeshetik rajtunk, hogy magunk vágjuk ki 
lábaink alól a fát s aztán majd abban keresünk megnyug-
tatást, hogy legalább magunktól esünk el, nem pedig 
más döntött fel ! . . . 

Ilyen és ezekhez hasonló kellemetlen, megszégyenítő 
eshetőségek kikerülése végett, rendeztessék mielőbb fen-
sőbb tanügyi kormányzatunk minden ága; azzal összefüg-
gésben körvonâ ztassék a tanári testület joga, kötelessége, 
a vele járó felelősség egész lényege, a feleletre vonhatás 
és a szükség esetében való fegyelmi eljárás egész kérdése. 
Szükség van erre, mert nem méltányos dolog az, a 
tanártól olŷ t várni, a mi nem jogos, nem igazságos ; 
mnrt csah igy fogjuk kikerülhetni azt, a mit Szilády 
Áron tett, ki szóban forgó vádjában a káplánoknak a 
gyakorlati egyházi életben tanúsított megdöbbentő járat-
lanságáért, képzetlenségeért is a tanárt teszi egymagában 
és egyenesen felelőssé. 

Bizonyára meg kellett, meg lehetett volna gondol-
nia, hogy a tanár az eredményért csak egy bizonyos ha-
tárig, csak egy bizonyos időig s bizonyos kikötések mel-
lett lehet felelős; ha másért nem, már csak azért is, mert 
hiszen e részben a tanítvány szabad, jóra való hajlama, 
kényszerítés nélküli elsajátítása, önmunkássága és a köz-
lött javak növelése az elhatározó s ő az életbe kilépett 
tanítványok jóravalósága és ügyessége felől épen ugy 
nem lehet, fej vesztés terhe alatt, egy maga felelős, 
amint nem okolhatjuk józanul a lelkészt azon bűnökért 
és erkölcsi mulasztásokért, melyeket az ő hallgatói, 



mételt figyelmeztetései, intései és tanácsai dacára és azok 
ellenére tesznek. A kő igenis az lesz, amivé faragom, 
de az ember az, ami akar. Az ellen meg határozottan 
tiltakozom, hogy pláne a káplánok bűnei is reánk nehe-
zednének. A theologiai tanár egy tanitványát sem teszi 
káplánná . . . ott van a vizsgáló bizottság, ő lássa mi-
lyen nehézségű embereket bocsát át, ő lássa, ha rostáján 
olyan emberek hullanak át, kik azokat a megdöbbent 
tudatlanságot árulják el. Aztán miért állittotta fel a-ke-
rflletek bölcsesége a káplániát, ha nem azért, hogy a 
nyert, de mindenre ki nem terjedhető elméleti utasitás 
után, épen ezen idő alatt tanulják meg most a gyakorlati 
élet igazán nem nehéz ós szövevényes végzendőit; az persze 
baj, ha az iskolából kikerült ifjú talán egy fényes egy-
házba kerül, a principálist pedig évekig nem látja, mert 
az angol pap módjára, messze földön, más téren mozog — 
itél és boszankodik. 

Sőt még egy másik körülményt szintén nem szabad 
elfelejtenünk. Lehetséges az, hogy mostanában kikerülő 
ifjabb lelkészeink gyenge derekúak a régiekhez képest. 
De hát ki ennek az oka ? A tanár ? Az a veszély sza-
kadt a magyar protestáns egyházra, hogy nem csak a 
theologusok száma fogy, hanem ijesztő mérvben csekélyebb 
a jobb késztiltségü, tehetséges jelentkezők meunyisége, az 
hogy értékben fogyunk; az, hogy a lelkészség többé nem 
hivatási tér, hanem igen sok esetben a szellemi impoten-
tia refugiuma; az hogy e pályára készülők közül is a savát, 
javát épen felekezeti iskoláink dézsmálják el, mint ta-
nárokat. 

Ez az a seb, a melynek gyógyitásáról volnának hi-
vatva gondoskodni a Szilády Áronhoz hasonló tehetsége-
sebb szellemek ós befolyásosabb kezek : ez az az ok, mely 
igen sok siránkozással fogadott jelenséget megmagyaráz és 
természetes következmény színében tüntet fel ; ez az az 
ok, melyet Szilády Áron is kitalálhatna, ha épen akarná, 
ha föllépésével más célja nem lenne. 

Igen, ha akarná !! 
Most azt, nyilatkozatai és célzatai után, bárki is 

biztosan következtetheti, hogy tulajdonképen, nem a ta-
nárok mulasztása az , mi recriminatiójának rugója és 
alapja, hanem „azért vétkesek a tanárok, mert nem sze-
reti őket," mert nem szereti azon theologiai irányt, 
melynek azok képviselői a pesti theologiai intézetben. 
Benne a modern theologia egyik ellensége lépett fel; ő 
szolgálatába állott azon időnek, melynek képét Jézus igy 
irta le: „a gyülekezetből kivetnek titeket; sőt eljő az 
idő, mikor valaki titeket megölend, állítván, hogy i s-
teni t i s z t e l e t e t cselekszik." János. 
XVI. 2. 

Szerencse az, hogy csak ezért, vigasztalan idők 
még nem következnek be ez ujabb irányra nézve; Pest, 
hol az ujabb míveltség annyi terjesztő eszköze áll nyitva 
a leendő protestáns lelkész előtt, nem alkalmas légnyo-
mású tájék a klumi ködök és egyiptomi setótség 
terjesztésére; e hely nem alkalmas missiói tér az antik 
vallásos eszmék hódítására, s nekem erős reményem az 

hogy az ottani theologiai szak jövőre is az marad a mi, 
a józan haladás és világosság terjesztője, és pedig akkor 
is, ha netaláni tanár-krisis tenné is változatosabbá életét. 

Minden növény nem ói meg ám minden talajban, 
a bogács, nyilván kivész a föld kövérsége miatt, 
aminek árnyék vagy épen setétség kell, nem hurcolható 
oda, hol verőfény ömlik reá. Hiába „Pest csak Pest ta-
gadhatatlan", olt a világosság elől elbujtatni sen-
kit sem lehet. 

Mitrovics Gyula. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Csángó magyar testvéreink vallásos ügyében, 
Zsedényi Ede országgyűlési képviselő által beterjesztett, — 
Magyarország Románia felőli részében Brassó vidékén, 
a tölcsvári és bodzái végszorosok közt lakó 1600 ágostai 
hitvallású protestáns, ugy nevezett csángó-magyarok kér-
vénye, melyben az ottani evangelikus egyházak, a brassói 
esperességtől, illetőleg a nagyszebeni szász superintenden-
tiátóli elszakadásukat, és egy szomszéd ágostai hitvallású 
magyar egyházkerülethezi csatlakozásukat megengedtetni 
azért kérik, minthogy ők századokon át megtartván ősi 
magyar nyelvüket, mégis a brassói szász superintendentia 
által német nyelven kormányoztatnak, s a contistoriumban 
egyetlen tagjuk sem választatott be, a magyar kormánytól 
érkezett rendeletektől is elzáratnak az által, hogy azokat 
németre átfordítva közlik, sőt lelkészeik, iskolai tanítóik 
választásában is korlátoztatnak, s nemzetiségőknek, auto-
nómiájuknak minden módoni elnyomását tapasztalják : az 
országos kérvényi bizottság által 1874. november 23-án 
Szakácsi Dániel bizottsági tag szövegezése alapján, Janko-
vics Miklós, Lészay Lajos és Molnár Antal jegyző hozzá 
járulásukkal következőleg intéztetett el: Mennyiben az 
1868 : XLIII-ik törvénycikk 1-ső §-a szerint Erdély 
minden lakosa nemzetiségi, nyelvi, és vallási különbség 
nélkül egyenjogunak nyilváníttatótt; mennyiben továbbá 
a 14-ik § szerint az egyházak és egyházi hatóságok val-
lásgyakorlati s önkormányzati szabadsága, jogegyenlő-
sége biztosítva van : semmi okot és akadályt nem lát a 
kérvényi bizottság, mely a magyar ajkú evangelikus val-
lású kérvényezők törvényes óhajtását egy külön esperessóg 
(egyházmegye) alkotásában, s bármelyik magyarországi 
evangelicus vallású egyházkerülethez (superintendentia) 
csatlakozásban gátolhatná ; ugyanazért a kérvényt ki-
adatni véleményezi a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek azon felhívással, hogy az 1868 XLIII-ik törvény 
cikk 18-ik §-a értelmében a vallás szabad gyakorlatának 
következményeivel megegyezőleg intézkedvén, eljárásáról 
a képviselőház elé jelentést terjeszszen. Az országgyűlés 
november 24-iki ülésében előadott ezen vélemény köz-
helyesléssel elfogadtatott, s vallásügyi miniszter ur ki-
jelentette hogy maga részéről megtétette a szükséges vizs-
gálatot, és a panaszok nagyrészében alaposaknak bizo-
nyulván, nem fog késni jelentésének beterjesztésével. fjj 



* Az ál lam és az egyház közt i viszony ren-
dezése ügyében kiküldött bizottság ma a héten ülést 
tartott Házmán Ferenc elnöklete alatt. Az ülés 
megnyílta után Molnár Aladár előadó referált a bi-
zottságnak az utóbbi ülésszakban végzett működéséről, és 
akkori munkásságából kifolyólag két teendőt vél a bizott-
ság ügyrendébe mindenekelőtt felveendőnek. Egyik a val-
lás szabad gyakorlására és a másik a pol-
gári házasságra vonatkozó javaslatok készítése. 
Előadó terjedelmesebben indokolta e két kérdés megol-
dásának sürgős voltát, s különösen a vallás szabad gya-
korlására nézve felhozta, hogy részint uj felekezetek ke-
letkeznek, részint a meglevő törvényileg el nem ismertek 
némelyike jelentékenyen szaporodik, mit gátolni ugyan 
nem lehet, nem is lenne célszerű megkísérlem; — de 
törvényileg szabályozni mindenesetre és minél elébb szük-
séges, inditványozá egyszersmind, hogy a vallás szabad 
gyakorlására vonatkozólag két operatum, t. i. az Eöt-
vös-féle és az Irányi által benyújtott lévén a ház előtt, 
a bizottság az Eötvös-féle dolgozatot vegye tárgyalási 
alapul. — Hosszabb eszmecsere után a bizottság abban álla-
podott meg, hogy elnökét megbízza: sürgetné a miniszté-
riumnál a polgári házasságról szóló tvjavaslat 
benyújtását. Addig is kőnyomatulag sokszorozhatni rendeli 
a bizottság ugy az Eötvös-féle mint az Irányi-féle opera-
tumokat, és ha az iratok kinyomatása elkészül, és ki fog 
osztatni, az Eötvös-féle javaslatot vévén alapul, a bizottság 
rögtön teljes ülésben megkezdi azok tárgyalását, 

* A vallás es közokt. minisztérium költségvetése 
tárgyalása alkalmával a bizottság elfogadta a minisztérium 
azon tervét, hogy a budain és pozsonyin kívül még más 
két tanítónő — képezde állíttassák fel, jelesen Kassán és 
Győrött. 

* A debreczeni re formátus tanitók vasárnap 
november 23-án tárták alakuló közgyűlésüket, melyen 
mig az egyháznál lévő alapszabályok megerősíttetnek, id. 
elnöknek Békési Péter, pénztárnoknak Deli Tamás, bizott-
sági tagoknak: Stáhl Ede, Miskolczi János, Kállai István, 
Herczeg János és Tóth Károly tanitók választattak. Itt 
jegyző Stáhl Ede. Ezen bizottság megkezdi működését 
jövő év első napján. Ugyané gyűlésen az értekezleti egylet 
megalakult, elnöknek a tanítótestület időszerinti dékánja, 
mely tisztet most Hajdú István viseli, jegyzőül Kállai 
István választatott meg. 

* Brassóban állítandó magyar iskolákról ezeket 
írják a „Nemerédnek : „A magyar közoktatási minisz-
ter meggyőződvén a nyár és ősz folytán Brassóban meg-
fordult közegei által, hogy a brassói szászokkal a magyar 
nép érdekében bajos valamire mehetni; belátta, hogy az 
elhanyagolt oktatásügyben tenni kell valamit, és hamar} 

s azért elhatározta : Brassóban a belvárosban egészen kor-
mányköltségen egy 6 osztályú fiu- és 5 osztályú leány-
iskolát építtetni, jó tanítókkal ellátni és fenntartani, és 
épen a fennebbihez hasonlót Bolonyába. Igazgatását ezek-
nek kinevezett bizottság által teljesíttetni, hogy minden 
szász befolyástól mentve lehessen. A terveknek egy része 

már kész a minisztériumban, ugy szintén a hosszufalusi 
felsőiskola érdekében a tanodaépület megvétele iránt a 
lépések megtétettek. 

* Mélius Juhász Péternek a nagy reformátornak̂  
kinek porai a debreceni Dobozy-temetőben nyugosznak, 
emléket szándékoznak felállítani; a terv készítésével egy 
bizottság bízatott meg. 

*Meghívás. „A kisvárdavidéki ref. tanitóegylet" 
tagjait felhívom, bogy a f. ovi dec. 10-én Kis-Várdán, a 
ref. tanitói lakon, d. e. 9 órakor tartandó gyűlésen meg-
jelenni szíveskedjenek. A gyűlés tanácskozásának főbb 
tárgyai : 1. Az e.-megyei bizottság által javaslatba hozott 
alapszabályok átnézése s viszonyainkhoz alkalmazása ; vagy 
épen esbetőleg uj alapszabályok készítése; 2. a méter-
mértékek ismertetése: Árokbáti Sándor komorói tanitó 
által; 3. számtani gyakorlati előadás : Pásztor József 
kis-várdai tanitó által ; 4. óra- és leckerend s a tanköny-
vek felőli eszmecsere s több egyleti ügyek. Eperjeskén, 
1874, nov. 14. G öröm bei Péter. egyl. elnök. 

* Adjuk vissza a talán akaratlanul másra ruházott 
érdemet azoknak a kiket megillet. Lapunk 46-ik számá-
ban ugyanis a közölt nekrologban ilyen kifejezés fordult 
elő: „a Zeke Lajos s leik. által alapított s szervezett da-
lárda", holott, mint Ó-Szőnyről tudósítanak bennünket, a 
dalárdát nem Zeke ur alapította, ő csak tagja volt an-
nak, hanem Antal Károly jelenleg görzsönyi leik. ur; 
majd a mult évben újra szervezte azt Mohácsi János, je-
lenleg ó-szőnyi tanitó ur. Fiat pax I 

IRODALOM. 

* Az „Erdélyi Múzeum" 8-ik száma megjelent. 
Tartalmát képezik Felméri Lajosnak egy essay-a a poli-
tikai nevelésről, kiadatlan érmek jegyzéke azerd. muzeum 
gyűjteményéből, az erdélyi muzeum gyűjteményei számára 
augustus ós september hónapokban begyült adományok 
jegyzéke, és végül egy kis figyelmeztetés az erdélyi kö-
zönséghez a muzeum gyűjteményeinek gyarapítása érde-
kében. 

* A Nyelvőr 11-ik füzete a következő tartalom-
mal megjelent: Az ikes ragozás kérdése. Szarvas. 
Irva van, lett, volt. Barkász. A „nő, né" használata. 
T op p 1 e r. Balásfi magyarsága. Király. Nyelvemlék-
beli szók. Lőrinc. Adatok a nyelvújítás történetéhez. 
F i s c h er. Iker szók Z i b r i n y i. A magyar nyelv az 
egyházi szószéken. K ő r é s z. Nyelvtudományféle. Szar-
vas. Helyereigazitások, magyarázatok. Szarvas. Kér-
dések és feleletek. Válaszok. Népnyelvhagyományok. 

* Az Egyház i Refo rm 10-dik száma megjelent. 
Tartalma : A magyarországi protestáusegylet 3-ik köz-
gyűlése. Énekek. Sá n t h a Károly. Egybázi szemle. 
Egyleti értesitő. Egyházi beszéd I. Moz. 11, 1—9. T u r -
c s á n y i Andor. 



* „Szatmár" cim alatt dr. Tomcsányi Imre, mint 
szerkesztő-tulajdonos és Nagy Lajos, mint kiadó-tulajdo-
nos újévtől kezdve Szatmárott egy társadalmi, ismeret-
terjesztő, közegészségügyi, közgazdászati és szépirodalmi 
heti lapot indítanak meg. Az előfizetési felhívásból jónak 
látjuk kiemelni, mint igen dicséretes törekvést, mely már 
magában̂ véve is elégségeŝ indokulszolgál egy lap alapítására 
és életbenmaradására, azt, hogy a „Szatmár" egyik főcélja 
lesz a babonás hiedelmek ós kuruzslások kiirtása is. Az 
említett lap előfizetési ára egész év.~e 4 frt., községek 
részére egész évre megrendelve félaiba számíttatik. A 
megrendelések Nagy Lajos nyomdatulajdonoshoz intézendők 
Szatmárra, nagypiac 28. sz. a. 

* A középt. Tanáregyl. Közlönyének 3-ik száma 
a következő tartalommal megjelent: Vissza- és előrete-
kintés. N é v y L. Az I. szakcsoport teendőinek tervezete. 
Petrovich F. A szabadkézi rajz tanárainak képesit-
tetési ügyében. Téglás Gr. A modern nyelvek oktatása 
középtanodáinkban. Jónás J. Irodalom : Kunc: Gymna-
siumi paedagógia. Névy L. Domonkos: Természettan. 
Jezsovics K. Egyleti élet. Vegyesek. Rendeletek tára. 

* A Budapesti Szemle ez évi utolsó füzete meg-
jelent. A jövő évfolyam előfizetési ára marad a régi, 
egész évre 12 frt., félévre 6 frt. A legmelegebben ajánl-
juk e kitűnően szerkesztett folyóiratot, mely irodalmunk-
nak valódi díszére szolgál, olvasóink figyelmébe. A most 
megjelent 12-dik füzet tartalma a következő: Északame-
rika, Khina és Japán jelen álapotáról. Gr. L ó n y a y 
Menyhért. Szerbia és a forradalom kezdete. K á 1-
1 a y Béni. Egy pár kis facipő. (Oaida beszélye.) 
Belényesi Gábor. Romhányi negyedik énekéből. 
Gyulay Pál. A hazai és a külföldi iskolázás 

a XVL században. G a r á d y. Értesítő: Darwin: A 
fajok eredete stb. XX. Huxley: Elemi élettan. Hő gyes 
Endre. Ráth Mór. „Családi könyvtára" 

* Táborszky és Parsch zenemilkereskedésökben 
megjelent: Jaj be bús ez a harangszó. Eredeti 
dal. Mélyebb férfihangra. Szövege Petőfi Sándortól. Zené-
jét szerzé Odry Lehel. Ajánlva Kovács Leónak. Ára 50 kr* 

H e l y r e i g a z í t á s . 
Sántha Károly urnák „A perikopák" cimü cikkében 

az 1387. lap 4-ik s következő soraiban: „Az oltár előtt 
stb." idézés helyett ez olvasandó: „Az oltár előtt olva-
sandó és a szent beszéd alapját képező szentírási szöve-
gekre nézve, azon rend tartandó, hogy első évben oltár 
előtt pericopákban levél-, a beszédekben az evangeliomi 
szövegek használtassanak; második évben ugyan-
azok megfordítva, harmadik évben mind az 
oltári, mind a szentbeszédi szövegek a bibliának canoni-
cus könyveiből szabadon választhatók." 

Szerkesztői mondanivalók: 

S. K. urnák V. P . . . án. L. Ö. urnák Ny . . . 
zán; Sz. P. urnák P . . . on. B. E. urnák L. P . . . án. 
V. B. L. urnák Gy . . . on. A küldött cikkeket köszönet-
tel vettük, s mihelyt terünk engedi, hozandjuk. S. M. 
urnák B . . , don. Köszönjük, de alkalmasint egy rész-
letesebb hasontárgyu miatt mellőznünk kell; T. J. urnák 
N . . . din. Később sort keritendünk reá, hogy ellenné-
zetünket elmondhassuk; mert . . . mert . . . stb. 

A kunhegyesi reform, egyházban üresedésbe jöt t 
kántor-orgonistái államásra, melynek évi fizetése ; 
l-ször 1 0 3 azaz egyszázhárom forint o. é. 2-szor 
8 5 azaz nyolcvanöt véka buza. 3-szor 8 5 azaz 
nyolcvanöt véka árpa az egyház magtárából. 4-szer 
12 azaz tizenkét köblös föld 1 6 0 0 • ölével. 5-ször 
2 azaz két öl kemény tűzifa. 6 szor 15 azaz tizen-
öt font fagygyu. 7-szer temetési d i j : énekszóval 
temetett halottól 5 0 krajczár o. é., prédikációval 
temetett halottól egy forint o. é. A halottak 
száma átlagosan évenként 2 5 0 - 3 0 0 közt váltakozik. 

A kántor-orgonista kötelessége: a templomban 
a gyülekezet éneklését vezetni, a halottak temetésó-

néi szolgálni, végre a nép iskola 5-ik és 6 ik 
osztályaiban szerdán é ' szombaton délután hangjegy 
szerinti éneklést tanítani. 

Pályázók képességűket, erkölcsi és hivatalos elő-
életöket tanúsító bizonyítványaikat folyó évi dec. 
1 ső napjára a kunhegyesi reformált egyház lelkész-
elnökéhez postai uton beküldeni szíveskedjenek. A 
személyes megjelenésre s pályázásra december 9-ke 
tűzetik ki. A megválasztandó hivatalát 1875 . april 
30-án elfoglalni köteles. Pályázók részére útiköltség 
nem biztosíttatik. 2 — 3 

A reform, egyház elnöksége. 

Felelős szerkesztő ós kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ijf. Deutsch Mór) könyv- és kőnyom-iai műintézetében Budapesten. 

Melléklet: Lapunk mai számához Tettey Nándor és társa könyvkereskedése Budapesten, váci-utca, a „Vas-tuskó"-
hoz figyelemreméltó magyar és világirodalmi nagy könyvjegyzéke. 



P R O T E S T A 1 T S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és 

K i a d ó - h i v a t n, 1 : 
Mária-utca 10-dik sz., elsfí emelet. 

Elfííizetési ílij : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

Hirdetések díja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásn á 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

Előfizetési felhívás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLÁI LÁP" 
1875-ik évi tizennyolcadik évfolyamáru. 

s , izemben azon panaszokkal, melyek a magyar prot. 
egyházi és theologiai irodalom nagy hárramaradottsága, a 
vallásos élet s tevékenység pangása miatt oly sokszor 
hangoztattak, édes reményekre jogosító önérzettel tekinthe-
tünk szét a közelebbi pár évtized eseményein. Ily rövid 
idő alatt alig történt bárhol is aránylag oly nagy haladás, 
mint épen nálunk. 

A ki az ötvenes évek elsö felében a hazánk és egy-
házunk fölé vont jégkéreg alá éles szemekkel tekintett, 
az talán felismerte ott az életteljes csírát; de a felszínen 
végig tekintő előtt szomorú tájkép tünt fel. Sehol semmi 
élet, semmi mozgalom, ós semmi közeg, mely egyházainkat 
együvé fűzte, a közösség érzetét, s a tetterőt ébresztette, 
a haladási ösztönt, — vagy jobban mondva, a protestáns 
életelvet elevenítette, fokozta volna. 

És im ma két évtizeddel később minő erős íoka az 
ébredésnek, sőt már a munkálkodásnak mindenfelé a hazai 
protest. egyház körében. Innen és túl a Királyhágón egy-
egy hetilap, a harmadik sőt tán egy negyedik is induló 
félben. Pesten, Debrecenben, a kolozsvári unitáriusok kö-
rében egy egy havi, illetőleg évnegyedes folyóirat; a szép 
reményekre jogosító theologiai könyvtárból három becses 
kötet már a közönség kezén forog, ujabb kötetek készü-
lőben. A vallásos hit és erkölcs, az egyetemes és theolo-
giai műveltség felelevenítésén fáradozó protestánsegylet 
az egész hazában szétágazva; mindenfelé papi, tanitói ér-
tekezletek részint már munkálkodva, részint alakuló félben, 
egyházmegyei könyvtárak keletkezőben; a népiskolai s 
gymnáziumi vallástani kézikönyvek részint a kor szelle-
méhez idomítva, ezek átidomitása megindítva, bibliánk 
javított fordítása muükában, templomi énekes, halotti 
könyveink javítása iránt némely intézkedések tétetve 
is már, még inkább céloztatva; nép-,közép-, felső tanodáink 

minden tekintetben a haladó tökéletesedés útára tereltetve. 
Mozgalom, élet, tevékenység, reform, haladás mindenfelé ! ! 

S mindezek mellett — ha nem csalódunk — vagy 
talán ezektől föggőleg van még egy más örvendetes jelen-
ség is. Másutt is, de különösen hazánkban a vallási és 
politikai pártállás, az egyház s a nemzet szabadsága avagy 
szolgasága szorosan együvé volt fűződve. A miért a ma-
gyar prot. lelkész szíve egyik felével Krisztus harcosa, de 
másikával az alkotmányos szabadság bajnoka volt; ós 
igen helyesen, mert hiszen a szabadság ügyében ő Krisztus 
ügyét védelmezte, s a midőn lelkesült és lelkesített az 
alkotmány védelmezése mellett: akkor ő egyszersmiud a 
szabadság elvén nyugvó evangeliumi keresztjénségnek, az 
emberiség józan haladásának is hasznos szolgálatot tett. 
De meg ha Krisztusnak szabad volt, önnön népéért külö-
nösebben lelkesülni, s annak szerencsétlen helyzete, jövője 
felett lelkéből elkeserednie, hát avagy gyarló szolgáinak 
bűnül volna-e felróható, ha önnön nemzetükért, azokért, 
kik velük egy testvér és egy vér, melegebben éreztek ? s ha 
midőn egész nemzetük eltiprására, megsemmisítésére tört 
az ellenfél, feledék, hogy ők a békeség fejedelmének szol-
gái, s készek voltak a felszentelt palástot harci lobogóként 
használni, s a szent könyvből idézett szavaival istennek 
küzdelemre lelkesíteni honfitársaikat ? 

Ki csodálkoznék azért, ha a magyar prot. papság 
Ősei három százados szellemétől áthatottan, a zsarnokság 
igája alól lett felszabadulása első perceiben nem ismerte 
fel a régi ós az ujabb idők közötti nagy különbséget, s 
ha engedve magát a majd mindenkit megragadó áramlat 
által sodortatni, mélyebben beavatkozott a világi dolgokba, 
az önnön testvéreinkből, honfitársainkból alakult politikai 
pártok viszályaiba, küzdelmeibe ; ha néha az egyház érdeke 
a haza érdekei miatt háttérbe tolatni látszottak. 
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A küzdelmek hevében kétségkívül voltak nem ke-
vesen, kik e miatt készek voltak az egész prot. lelkész-
karra követ dobni: de a történelem hiszem, hogy letör-
lendi ezt bűneink rovásáról. Helytelenül történt talán a 
hazai pártküzdelmekbe való avatkozás ; de alig hiszem? 
hogy volna osztály, melynek részéről oly önzetlenül, oly' 
őszinte tiszta jóakaratból történt volna, mint épen a prot. 
papság részéről. 

Ma már ugy látszik, hogy innen megjöttünk. Ha 
segélyre, lelkesedésre lesz szüksége a hazának, hiszem 
hogy készen találandja ezentúl is a prot. egyház veze-
tőit : de jelenleg kezd általánossá lenni azon meggyőző-
dés, hogy a mostani viszonyok között a lelkész babéra 
nem a "politikai csaták terein teremnek, a haza üdvét, bol-
dogságát nem a hivatásunk körén kivül eső ügyekbe való 
kontárkodással, hanem egyedül az által munkálhatjuk 
ha hódolva az ujabb kor munkafelosztási elvének, ki-
ki a magára vállalt munkatéren fáradozik. Végezzék az 
ország, megye, község kormányzási s törvényhozási teen-
dőit azok, kiket legjobb meggyőződésünk szerint erre fel-
ogositunk, mi többiek pedig a nekünk adatott talentumok 
kisebb-nagyobb mértéke szerint forgolódjunk hiven, 
lelkiismeretesen, s egész erőnkkel a reánk bizottakban. 

Ezen hovatovább terjedő meggyőződésnek tulajdo-
nitható, hogy lelkészeink s tanférfiaink figyelme, érdekelt-
sége — ha ugyan nem csalódunk, — nagyon rég idő 
óta nem volt annyira a vallásos, egyházias élet s a tanügy 
felé irányozva, mint épen a közelebbi időkben. Nem egy 
példát tudnánk felhozni arra, hogy a ki még nem sokkal 
ezelőtt kezében korteslobogót hordozott, most az egyház 
üterét tapogatja, s az észlelt kór gyógyszere felett töp-
renkedik. Nem egyet tudnánk nevezni, a ki, öszhangzó-
lag a lapunk jelen és 47-ik számában megjelent vezér-
cikkek nagyérdemű Írójával, ma nem annyira a protes-
táns, mint inkább az evangeliomi névre helyezi 
a fősúlyt, nem amiyira tiltakozás, négálás, mint inkább 
az evangeliom alapján folytatandó komoly építésben látja 
a prot. lelkész főhivatását. 

Ily körülmények között azt hiszszük, hogy la-
punkra, mely 17 éves pályafutása alatt igyekezett egy-

házunk ezen szebb jövőjén legjobb tehetsége szerint mun-
kálódni ; mely igyekezett az időnkint felmerült teendők 
és reformok teién lelkiismeretes kalauzul, s a korszerű 
eszmék, üdvöseknek mutatkozó reformok tolmácsolójául 
szolgálni, és pedig ugy, hogy első évi programmjában ki-
tűzött elveihez folyvást hü maradt, törekedvén eleitől 
kezdve „az elkülönzott testületi vagy felekezeti álláspont-
ról az egyetemesség tiszta fogalmához felemelkedni; . . . 
a részek önállóságának fentartáea mellett szorosabb össze-
köttetést eszközölni, s az egyház egyetemes teendői iránt 
általánosb érdekeltséget előidézni," — lapunkra, mondom, 
— ma talán inkább mint valaha komoly feladat vár, s 
létezésének szüksége teljesen indokolt. 

Ezen hitben teljes bizalommal fordulunk a t." ol-
vasó közönséghez, kérve és reménylve az összes hazai 
protesténs egyházunk érdekében folytatandó munkálkodá-
sunkra jó indulatu támogatását. 

Lapunk 17 évi folyama elég programmal, de egy-
szersmind kezességül szolgál arra nézve, hogy az evan-
geliomi szabadság lobogójához, mely alatt eddig szolgál-
tunk, hivek maradandunk ezentúl is. Másrészt az általunk 
észlelt s a fentebb elősorolt tünetek prot. egyházunk kö-
réből, tájékozást nyújtanak a t. közönségnek lapunk kö-
zelebbi működésére nézve. Az evangeliom alapján való 
csendes építése egyházunknak, a kor kívánalmaihoz való 
idomítása tanintézeteinknek, és a keresztyéni közösség s 
együvé tartozás érzetének a protestáns felekezetek és tes-
tületek között való élénkítése : ez szerintünk jelenleg ha-
zai prot. egyházunknak, s ebből folyólag lapunknak is fő 
feladata. Miért is szenvedélyes, izgalmas küzdelmeket, 
szenvedélyes párttusákat ne várjon tőlünk a t. közönség, 
hanem igenis, munkálkodni óhajtunk csendesen, jóakara-
tulag egyházaink s iskoláink benső felépítésén, a testvé-
riességben s a gyakorlati eredményekben mutatkozó evan-
geliomi keresztyénség intensiv terjesztésén; és boldogok-
nak érzendjük magunkat, ha a t. közönség anyagi és szel-
lemi áldozatai által támogattatva, néhány porszemmel mi 
is járulhatunk azon épülethez, melynek építésében egy-
házunknak lelkesebb tagjai épen az ujabb időkben oly 
nemes buzgósággal fáradoznak. 

E l ő f i z e t é s i d i j: 

Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 5 0 kr., negyedévre 2 frt. 25 kr. 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám) kérjük küldeni. 

Pesten, december hóban 1874 . 

A s z e r k e s z t ő s é g . 



Protestáns töprenkedések. 
(Vége) *) 

Hol itt a józan középút ? Megmondom. S it t 
az evangy. egyházakban azon elfogultakat tartom 
szem előtt, kik az állam befolyása ellen fogják a 
kürtöket, beléjök fúnak indokolatlan haraggal, s azt 
hiszik az átkos Jerikó falai tüstént lediilnek. 

El kell fogadnunk minden tergivertatio nélkül 
azon tételt, hogy 

Az állam j o g o s i t va sőt k ö t e l e z v e van 
a) megszabni az egyetemes oktatási rendszert 

minden néven nevezendő iskolában mely területén 
létezik. 

b) És ezen rendszernek pontos és célszerű ke-
resztülvitele felett szoros felügyeletet gyakorolni. 

Számtalan bajaink onnan erednek, hogy ezt 
elismerni nem akarjuk, vagy farizeusi kétszínűséggel 
igenlőleg feleletet mosolygunk rá, de tettleg ós 
alattomban derekasan rugdalózunk ezen ösztön ellen. 

Fogadjuk el e tételt nyíltan és becsületesen s 
lássuk mi következik ? 

Az, hogy falunak, gyülekezetnek, kerületnek, 
keresztyén ós zsidó testület- vagy e g y e s személynek 
is megmarad azon szabadsága, hogy bármi néveu 
nevezendő iskolát vagy nevelőintézetet állithasson, ha 

a) az állam törvénye által megszabott feltételeknek 
eleget tesz és 

b) ha az állam felügyeletének magát alá-
rendeli. 

I t t megvan a józan korlát is a józan szabad-
ság is, és e kettőnek meg kell lenni minden társa-
dalomban, ha az egyházi és állami önkény igája alól. 
kiváuuuk szibadulni egyfelől, s a rakonczátlan sza-
badosság rendbontó szeszélyeinek rombolásait ki akar-
juk kerülni más felől. 

Igen de líévész Imre erre idézni fogja az 
1 7 9 % 26. tör. V. §-át, melyben az áll, hogy 

a) állithatuuk mindenféle iskolát; 
b) abban az oktatási rendszert magunk álla-

pi thatjuk meg, de 
c) azt is ezt is, csak „accedente adseusu regio" 

és „salva Majestatis suae suprema inspectione, via 
legalium regui dicasteriorum exercendae potesta-
te.« De 

d) ki van kötve benne, hogy a törvényhozás 
által készítendő rendszer az evang. iskolákra is ki 
fog terjedni; hanem 

*) Lásd lapunk 47-ik számát. 

e) ide nem értve a vallás tárgyait. 
Értem én Révész Imre magasztos aggodalmát 

ós becsülöm is, de ez idő szerint nem osztom azt. 
Mert ha komolyan ós elfogulatlanul veszszük a 

dolgot, kérdem az 1 7 9 % 26. tc. 5. §-ának melyik 
pontját félti ? Első sorban csak az e) pont miatt 
kellene aggódnia, — és megvallva az igazat ón is 
e miatt aggódom, — de tán aggodalmuuk kiindulási 
pontja az, a miben különbözünk. 

Előttem, s hiszem előtte is világosan áll, hogy 
az evangy. vallás nem forog veszélyben oly isko-
lákban melyek a t ö r v é n y n e k e l e g e t t e t t e k 
és m i e i n k ? Mi következik innen ? Legyünk rajta, 
hogy minél több ily iskoláink legyenek, mert ez 
azon alap, hol a jelenben meg kell vetnünk lábain-
kat, mely alapot ha kivesznek lábaink alól, akkor 
ón az evangy. vallásos nevelésre nézve tán móg 
nálánál is jobban aggódom. 

És m é r t aggódom ? Azért, mert az 1867-ki 
XXXVIII törvényeik valamint szerintem az 179% 
26 tc. fentidézett pontjait nem támadja meg, külö-
nösen az e) pontra, a vallástanitásra nézve a kétségbe-
esésig szabadelvű, mert a közös iskolákban — s 
alig tehetett egyebet — a felekezeti oktatást az 
illető felekezetre bizza. 

Ha tehát mi nem gondoskodunk, hogy a közös 
iskolába járó evangy. növendékek vallásukban evangy. 
férfiak vagy asszonyok által oktattassanak, bizonyos, 
hogy erre őket más oktatni nem fogja, vagy ha 
m á s oktatja őket, eo ipso, vagy hát talán, m á s 
vallásban oktatja őket. E téren pedig már eddig is 
oly akadályok merültek fel, melyek 

a) némileg örvendetesek, de 
b) nagy részben szégyenteljesek és 
c) legyőzhetetlenek. 
ö r v e n d e t e s az, hogy némely városokban, 

például Pesten, az evangy. egyházak 800 ós 1500 
f t . fizetéssel evang. katechétákat állítottak, kik a 
közös iskolákba járó evang. gyermekeket vallásukban 
oktatják, s egyedül ós kizárólag ezzel foglalkoznak. 

S z é g y e - n t e l j e s az, hogy midőn az espe-
rességek és kerületek utasították a lelkész urakat, 
hogy a közelükben létező közös iskolákba járó nö-
vendékeket ők oktassák, a tisztelendő uraktól ily 
válaszokat hallottunk: „ i g e n á m h a f i z e t -
n e k ! " Ti béresek, hisz irva van: ingyen vettétek, 
ingyen adjátok; s e m m i á r o n , m i r á n e m 
é r ü n k ; e z n e m a m i d o l g u n k ; Voltak olya-
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nok is kik azt mondták: „szívesen ! a s erre aztán 
azt feleltük : ámen. Én nem tudom a Révészek pap-
jai jobbak-e, de ha merő angyalok volnának is, le-
hetnek és v a n n a k esetek, hol az akadályt le nem 
győzhetik. A helyi akadályokról nem is szólok. De 
feltéve részünkről a legnagyobb vallásoktatási kész-
séget, hol veszi az egyház a pénzt, hogy kateche-
tákat állítson be, és a tán körutat tevő s ingyen 
tanító lelkésznek uti költségeit megtérítse ? 

Hiszen ha szent István öröksége felett méltá-
nyosan megosztakozhatnánk, nem volna semmi baj. 
De igy mostoha és szomorú a mi sorsunk. Magunk-
nak kellvén minden egyházi intézeteink felállítása 
és fentartása felől gondoskodnunk, l e h e t e t l e n — 
s azt én mondom, ki e téren nem tartozom a csüg-
getegek közé — lehetetlen minden irányban meg-
tennünk azt, mit szent vallásunk érdekében meg-
tenni tartozunk és megtenni óhajtanánk. De elvégre 
is — ha nyugton nézheti az állam, hogy a rkath. 
gazdag egyház kellőleg fizetett katechetákat állítson, 
— minket pedig tán nem magunk bűne mihtt, üres 
erszényünkre utaljon, nincs más menekülés, mint 
tisztelni a törvényt s minden erőnket megfeszíteni, 
hogy törvényszerű iskoláinkat s velők a vallásokta-
tást biztosítsuk, a közös iskolákba járókra nézve 
pedig állítsunk férfiakat, kik azokban a vallást ta-
nítják. 

A tanaság pedig innen az — ut eo redeat 
oratio unde orsa est, hogy ez azon tér, mely sür-
getőbben igényli százezrekre menő áldozatainkat, — 
hogysem a felállítandó protestáns egyetem. 

III . 

Már fönebb megjegyeztük, hogy ha joga van 
az államnak iskolákat állítani, berendezni, s a tan-
rendszert megállapítani, jogának kell lenni arra is, 
hogy az iskolákra és a tanrendszer keresztülvitelére 
stb. nézve felügyelhessen. Az 1 7 9 % -ki törvény, 
mely papíron sok szép joggal ruházta fel egyházun-
kat, iskoláinak berendezése körül, ezt a felügyeleti 
jogot világosan kikötötte a kormány részére. Elne-
vezte pedig azt suprema inspectiónak, mely „via 
dicasterioruin" gyakorlandó. 

Arra szólítottak fel egy ízben, mórtók adó 
helyen, nagy neveket nem szeretek idézni, magya-
ráznám meg, mi az oka azon iszonyú ellenszenvnek, 
melylyel a protestánsok az állami felügyelet ós fel-
ügyelők iránt viseltetnek. 

Nagyon természetes — válaszolám — inert 
eddig nagyon pogány felügyelők ültek a nyakukon 
t. i. a censorok, a policia, meg a denunciaciók. 
Ez az egyik ok. 

Azzal" vádolták tanárainkat, hogy nem nyomta-
tott könyveket adnak az ifju&ág kezébe, hanem az 
időt láboló diktálással vagy tanfüzetek lemásolásával 
foglal kodtatják őket. Há t mért nem adják ki tan-
könyveiket? Hát azért, mert a censoroktól félnek, 
kik azzal nem szokták beérni, hogy az inprimaturt 
megtagadják, hanem egyúttal az elítélt könyvből a 
szerintök veszedelmes idézeteket is összeírják, és az 
illető dicasteriuni illető szervének bemutatják és 
ínegindittatik a tanár ellen a vizsgálat, s szorgalma 
azzal jutalmaztatik, hogy legjobb esetben az állam-
veszélyes bélyeg gyalázata reásüttetik. A titkos po-
licia pedig mindig talált füleket, melyeket tanáraink 
előadásaira beküldött, s melyek aztán megtették a 
titkos jelentést és következett mint fönebb. S az ily 
fülek gyakran collega-fülek, ós fizetett fülek voltak. 
A mi pedig az ily felügyeletet elviselhetlenné tette ÍZ 
volt, hogy az árulkodók titokban maradtak, hogy 
árulkodásaik foganatát a legfőbb dicasfcerium, a hely-
tartótanács vette kezébe, s ez aztán a „notificatum 
nobis est" kíkezdéssel szigorúan „iutiinálta* a vizs-
gálatot, annak felküldését stb. A felküldött vizs-
gálatra aztán ugyanazon helytartótanács, vádló ós 
biró egy személyben, felelt, s ez ellen apellálni többé 
nem lehetett. Mert ha apelláltak, ezt csak a cancel-
láríára tehették, mely aztán az ügyrend utján, visz-
szaszármaztatta őket a helytartótanács kegyes (be-
nignus) kezei közé. 

Ezen tételek aztán példákkal lettek megvilágo-
sítva, melyek itt nemcsak helyrövidsóg miatt ma-
radhatnak el. hanem mivel azok a „gravainenek" és 
„ultimátumok" rovata alatt a levéltárakban ina is 
feltalálhatók. 

A suprema inspectio ilye* ón gyakorlata után 
senki se csudálkozzók, hogy abba a protestánsok nem 
szerelmesek. 

Hanem vau még egy másik ok is, s ez az, 
hogy az a suprema inspectio fogalma, soha definiálva 
nem volt, annak határai nem vonattak meg, sem az 
azon szervek, melyek azt gyakorolnák, megnevezve, 
utasítva, megbízva nem voltak. Innen van aztán az 
inconvenientiák egész sora ínég ma is. A duna-
melléki helv. hitv. ev. egyházkerület legutóbbi köz-
gyűlésében megdöbbent, hogy a minister a legkisebb 



részleiekig menő, mindenre kiterjedő jelentést kíván 
a tanitóképezdékről. Hol itt a határvonal? megvon-
ható-e ez úgy, hogy biztosan mondhassuk, a vona-
lon innen ez a mi körünk, ide behatolni senkit nem 
engedünk, a vonalon túl, az a kormány köre, ott 
gyakorolhatja felügyeleti jogát. Es vájjon a határvo-
nal által elválasztott hatáskörök, megállanák-e a bírá-
lat szigorát, nem adnánk-e oda sokat vagy nem 
igényelnénk e többet mint szabad ? A tiszai ág. hitv. 
ev. egyházkerület is némi inconvenientziába jutott, 
midőn olyasmit határozott, hogy ez a gymnasium 
tanáraival egyben az enyém, kerületi, alattam álló 
intézet, de én lemondok a törvényadta jogomról 
„ Professores, Kectores vocare et d i m i t t e r e , K ha-
nem jövel oh kormány és te csapd el őket, te 
zárd be az ón intézetemet. Könnyű az ily jogról 
lemond-ni, de az a kérdés: szabad-e ezt tenni? és 
hogyan szerezzük majd vissza, ha a kormány a rá-
ruházott jogot ott is érvónyesiteni akarja, hol mi 
épen az ellenkezői óhajtanók. Nem azért hozom fel 
ezeket, hogy akármelyik kerület eljárása felett gán-
csoskodui akarnék, hanem csak az inconvenientiákat 
akartam kiemelni, melyek mindaddig ismétlődni fog-
nak, mig a suprema inspectiót nem definiáljuk, ha 
nem azon kivánatlan pontossággal is melylyel a 
zsinat a pápai c?alatkozhatlanságot defiuiálta. 

Nagyban kerülgetjük ós pengetjük az egyháznak 
az államhozi viszonyát, és én attól félek, hogy ez 
ugy következhetik be, ha bekövetkezik, hogy min-
ket meg sem hallgatnak, vagy ha meg, tán csak ugy 
proforma. Fílek pedig, mert e téren sok az elfogult-
ság ós az idők gonoszak. Ha egy Eötvös, a ki pe-

4 dig ugyancsak jártas volt az európai oktatás és ne-
velés ügyeiben, 1848-ban nem kevesebbet akart, 
mint az az óvi 20. tcikk alapján jóbiszemüleg be-
kebelezni iskoláinkat az államba, szőröstül bőröstül 
mint mondani szokták; ós ha akkor saját egyhá-
zunkban előkelő tehetségek nagyban tolták a iniuis 
ter szekerét, ugy annyira, hogy közoktatásunk s 
iskoláink függetlensége csaknem hajszálon csüggött: 
nem tartom lehetetlennek, hogy az állam ós egy-
ház közötti viszony meghatározása körül, ma is 
elég ily elfogultsággal fogunk talá'kozni. Nem mon 
dom, hogy azon elfogultság szándékosan rontani 
akaró, jogorzó, sőt inkább tán nagyon is ártatlan s 
betudhatatlan jellemű, hanem igy is ugy is elfogult-
ság leend vagy lehet. Pedig ideje volna ós nem ár-
tana, ha ezen kérdés mielőbb megmarkolható ala-

kot öltene, mert csak ily előkészítő, a legmagasabb 
erkölcsi érdekeket józanon latolgató, sokoldalú ta-
nakodások által órlethetnok meg azt ugy, hogy az 
indokolatlan nyűgök lerázva, az indokolt jogok meg-
védelmezve legyenek. 

Hanem hát tórjüuk viss?a iskoláinknak mai 
suprema inspectiójához, a mennyiben az az iskolai 
felügyelők által gyakoroltatik. Annyi bizonyos, hogy 
ezen férfiak sem nem censorok, sem nem policia-
emberek sem nem denunciánsok. Ok azt mondják : 
Én ezen evang. iskolában megjelenek, hogy tudo-
mást szerezzek, vájjon az megfelel e a törvénynek; 
eljárok ime ezen utasitás szerint, mely mindenki 
által betekinthető; eljárok a vógre, hog:y ha iskolá-
jukat a törvény szerint berendezettnek találom, ezt 
örvendetes tudomásul vegyem; ha pedig ellenkezőt 
találnék, önökkel tanakodj dm, s a törvény k-dvezósót 
is felhasználva, önöket gyámolítsam azon kórdós 
megoldásában: mit tegyünk, hogy ezen iskolát a 
a törvénynek megfelelővé tehessük; eljárok vógre 
ugy, hogy biztosítom önöket, valamint szándékom 
tisztasága, ugy a felől is, hogy vallási ügyeikbe ós 
jogaikba nem avatkozom. Hogy ily szellemben nyi-
latkoztak s jártak-e el az isk.-felügyelő urak min-
denütt, azt nem vitatom, s ha e tekintetben itt-ott 
ellenkező vohia felmutatható, azt betudhatom az 
egyéniségek sajátságainak, de nem az egész testü-
letnek. 

Feltéve most már, hogy a nyilvános, törvónye-
sen látható ós kézzel érinthető szerveinek valamelyike 
a most jelzett szándókkal bejelenti magát köteles-
sége teljesítése végett, lelkemre mondom, ón nemcsak 
nem fognók idegenkedni tőle, hanem egész nyíltság-
gal avatnám be itt iskolánk egósz állapotába. 

Ez az, mit sokan, kivált nóinely esperes urak, 
felfogni nem birtak, s ha multam nem gátolja őket 
bizony furcsa dolgokat fogtak volna rám. Nem te-
hetek róla, de én őszintén bevallom, hogy ón a 
törvénynek minthogy törvóny, becsületesen szoktam 
engedelmeskedni. Felszólalnék ellene a törvény en-
gedte uton, ha kifogásom volna ellene, no ós ezt 
meg is tettük, jóhiszemüleg és tiszta lélekkel 
nómelyekre nézve, s várjuk az orvoslást. De ez ál-
tal nem kibúvót keresek, hanem határozottan vallom, 
hogy szerintem az állammal e téren megalkudni s 
vele kezet fogva ós vállvetve becsületesen kell mun-
kálkodnunk. 

Szégyelleném magam, ha azt kellene bevallanom, 



hogy ód felek, ha valaki beavatkozik abba, a mi 
iskoláinkban törtóuik, Es tagadhatjuk-e, hogy bizony 
sok olyasmi is törtóuik, vagy nem történik, noha 
történnie kellene, a mi már magában véve megérde-
melné, hogy a felügyelő urakat nyájasan megvizi-
táljuk s megkérjük, hogy legyen kegyes betekiuteni 
ezen rengeteg miseriába. 

Hogy a mi államunkban is be fog következni a 
törvényhozás és a kormány által elfoglalt mai álla-
pot, azt mindenki láthatta, a ki nem vak, ós a kül-
földön e téren történteket s az ujabb eszmék áram-
latát figyelemmel kísérte. Engem csak az foglalkod-
tatott régebben ós fogialkodtat ma is, mi módon ós 
mely eszközökkel biztosítsuk ezen szövetségben egy-
házunk szent érdekeit. 

Főbb vonalokban ezt elmondottam a íonebbiek-
ben. Vájjon mikor azon tant hirdetem, hogy ideje 
az egyháznak az állammal becsülettel megalkudnia; 
az állam jogait tisztelnie, saját jogainkat e szövet-
ségben megvédnie; midűa bizodalmamat fejezem ki, 
högy ha tiszta s a haza és emberiség, 'a jelen ós 
jövő egyház szent érdekeiért lelkesülő értelmes fér-
fiak kezébe tétetik le ez ügy, kell, hogy sikerüljön, 
midőn azon meggyőzödéiben élek, hogy itt a merev 
tiltakozással célt nem érünk, sőt a célt kockáz-
t a t juk : tudom, hogy optimista s egyéb kövérebb és 
hosszabb címekkel illetnek, azzal háborgatják lelki-
ismeretemet, hogy jönek idők, midőn ezen jóhiszemű 
engedékeny hajlamnak, az egyház keservesen adja 
meg az árát . Meglehet. De az épen a baj, s az a 
különbség közöttünk, hogy én ezt nem hiszem. Tu-
dom, hogy vannak visszaesések a népek életében ; 
tudom, hogy nemzetünket nem szabad példa gyanánt 
idéznünk, midőn a szabadság józan használatáról 
van szó; tudom, hogy a szabadsággal való vissza-
éléseink, a szabadság meg nem becsülése hozta 
nyakunkra az igát ; tudom, hogy az iga lerázásábau 
bámulatos hősiességet b í runk kifejteni, de mintha 
átok feküdnék raj tunk, a nagy nehezen kivívott sza-
badsággal élni nem tudunk, s n közigazgatásban s 
a kormányzatban kontárok s a politikai bölcseségben 
nem sokra vivők: de ón nem Jiiszem, hogy léteznék 
erő, mely a népek haladásának kerekeit tartósan 
elakasztani képes legyen; azt hiszem, hogy nemze-
tünket, bármennyit botlott is7 a történelem iskolája 
megtanít ja a bölcseségre, ós Isten felhozza reá a 
műveltség, józan haladás, egyetértés, a polgári és 
egyházi jogok iránti méltányosság boldogitóbb nap 

jait. Ez lehet ábránd, nem lagadom; de ez az áb-
ránd az én hit^m. S minthogy az, senki se csu-
dálkozzék, hogy e forrásból merítettem azon sze-
rény véleményt, melyet e sorokban nyilvánítottam. 

ISKOLAÜGY. 

Néliány király földi főiskola értesítője. 
(Vége.) 

2) Programúi des evang. Gymnasiums A. B. zu 
Kronstadt und der darnit verbundenen Lebranstalten. Am 
Schlusse des Schuljahres 1873/4 veröllentlicht vom Rektor-
Eranz Lassel. Kronstadt, 1874. 8-r. 

A brassai főiskola tisztes múlttal dicsekedhetik. 
Egykorú ez a magyar reformatió első időszakával, midőn 
a hitbuzgó Hontér János a protestantismus érdekében 
máig kiható lelkes munkálkodást fejtett ki, s Brassót és a 
Barcaságot egészen reíormálta. Még akkor az eszme a 
maga tisztaságában ragyogott, más ideák nem szeplősí-
tették ; a vallás csakugyan nem ismert nemzetiseget s 
Hontér sem látott a magyarban, németben egyebet, mint 
embert, kinek lelki java emelésén a szent lelkesedés he-
vével fáradozott. Luther Márton leveleiben Evangélista 
Domini apud Hungaros-nak nevezte őt. Ámde tempóra 
mutantur! s a szászok ma már olykép vannak hangolva 
minden iránt ami magyar, hogy Luther emiitett levelével, 
melyben őket nemzetünkhöz sorolja, aligha dicsekesznek. 
Legalább ezt engedi sejteni, irántunk való önfeledt gyűlöle-
tük. Fejökre olvashatnék egyházi törvényeink mottóját, 
mely szerint: „az egyház jogainak elismerése által az 
állam nem hogy nem veszélyeztetik jogaiban és érdekei-
ben, de sőt ez saját feladata megoldásának föltétele és 
az átalános jóllét által követelt cselekmény" *); fejökre 
idézzük, hogy ez fordítva is áll, s az egyház is csak ugy 
van normális viszonyok között, csak ugy szabad létez-
nie, ha elismeri az államot s nem akar államosdit ját-
szani az államban. 

De a szászoknak privilégium kell, s ez gyanúba 
keveri őket. Akik kiváltságokra, az elkülönzések chinai 
falának fönntartására áhítoznak, jobbára azok az emberek 
kik önmagokban véve nem érnek egy hajítófát. Századunk-
ban az ész uralkodik, b az ilyenek alól kirántotta a föl-
emelő thrónust, vagy legalább zsámolylyá devalválta. 

Hazánkban a középkori kasztrendszer teljes épségében 
egyedül a Királyföldön maradt meg. A rideg elkülönzés, 
a megtestesült önzés ma már csupán csak a szászok fél-
tett kincse (bár ásnák el mind örökre). Szigorúan ovakod-
nak rehogy érintkezésbe jöjjenek azon népekkel, melyek 
közé be vannak ékelve. Íme, a Székelyföld véghatárán, 

*) Handbuch für die evangelisohe Landeskircke Augsb Bek. 
in Siebenbürgen. Eine Sammlung v. Gesetzen u. Aktenstiicken 
Wien, 1857; az előszó előtt. 



Brassóban is mig a német nyelv az algymnasiumban he-
tenként 3—4 órán tanittatik, addig a magyar egyetlen-
egyben sem. Az értesítő szerint a felgymnásiumban is a 
német 3 órán, a magyar 2—3 órán adatik elő. Vallás-
oktatásra minden osztályban hetenként két óra van szen-
telve. 

A 4 osztályú tanitó- és papnöveldében, valamint a 
gymnasiummal kapcsolatos egyéb tanintézetekben is ugyan-
azok tanítanak, számszerint 14 rendes és 6 melléktanár ; 
a reáliskolában 5 reál-tanár, és 5 segéd működött, kik 
jórészt a gymnasiumban is 'anitottak ; végre a fielemiis-
kolában 6, a leányelemiben 8 tanitó volt alkalmazva. 

A tanártestület kimutatását a tanulók számának 
táblázata követi. Mindössze az 5 féle tanintézetbe 1117-en 
jártak, kik közül vallás szerint ág. ev. 765, ref. 60, r. kath. 
127, gör. kel. 76, izr. 89 volt. Nemzetiségre nézve né-
met 836, magyar 113, oláh 67, görög 6, izr. (?) 88 
és itt a cigány rovatába irt Örmény (?) 7. 

A taneszközök jócskán szaporodtak, s a mi fő, a 
brassaiaké az érdem, hogy az itt ismertetett 4 főtaninté-
zet közül ők áldoztak (?) legtöbbet a magyar irodalomra 
amennyiben egy magyar folyóiratot, a Magyar Tanügyet 
megrendelték. 

Valami Ízetlen fonákság a szászok részéről az, hogy 
a hazai más népek irodalmáról nem is akarnak tudomást 
szerezni. Véghetetlen éretlenségre mutat az ily kihívó 
dac. Önmagukat kissebbitik, midőn férfiak, mint a brassai 
tanárok, kik gyermekkorukban székely dajkáktól, cselé-
dektől környezve, életökben legelőször magyar nyelven 
szólaltak meg, oly határtalan megvetést tanúsítanak e 
nemzet irodalma iránt, melynek fordított darabjait olva-
sott nagy gondolkozók, mint Renan, Laboulaye nem győz-
ték sajnálkozásukat kifejezni afölött, hogy az e nyelven 
irt darabokat az eredetiben nem olvashatják. 

Ez értesítőkből azt látjuk, hogy a szászok nagy ba-
rátjai a hazai történelemnek. De kérdjük: lehetnek-e ide-
vágó müveik alaposak, ha magyar forrásokból egyátalában 
nem merítenek. Orbán Balázs Székelyföldjét, mely min-
den hibái dacára kitűnő, s a szászokra, kivált a barca-
ságiakra nézve, a legérdekesebb monographiák egyike, 
Jakab Elek Kolozsvár történetét stb. stb. e négy iskola 
közül egy sem rendelte meg, mig ellenben: Der neue 
Pitaval; Löher: Die Magyarén und andere Ungarn ; Das 
Erwürgen der deutschen Nationalitat in Ungarn, s más 
efféle fércmüveket, valamennyi tanintézetük megszerezte. 
Az igaz, hogy az ilyen fajta dolgozatok csalhatatlan ki-
segítők a magyar történelemnek pangermán szellemben 
való megírására. 

A brassai taneszközök az idén erősen szaporodtak 
Trausch Ferenc József könyvtárával, mely 248 darab, jó-
részt Brassóra vonatkozó kéziratot és 884 kötet könyvet 
tartalmaz ; köztük oly ritkabecsü darabok vannak, Logy 
valóban még csak egy-két ily gyűjtemény kell a már is 
szép brassai könyvtárhoz, s érdekességben utoléri az 

1689-ben elhamvadt s állítólag Corviuákat is tartalmazott *) 
nagy bibliothécáját. 

De e gyűjtemény megszerzésénél valami figyelemre 
méltó bökkenő van mit nem akarok elmellőzni. Trausch 
örököseitől 1400 forinton vették meg a könyvtárat, csak-
hogy ez összeg kiegészítésére 500 forint a városi pénz-
tárból utalványoztatott. 

Ez ügy bővebb tárgyalásába ereszkedvén, előrebo-
csátom, hogy Brassónak évi deficitje körülbelül 40,000 
forintra rúg. E város német, oláh, magyar és görög né-
pességű, vallásilag legtöbb a görög-keleti, aztán jő az 
ág. ev., úgy a r. kath. és a református. S egy ily ve-
gyes lakosságú hely, melyben r. kath., gör. kel. és ág. 
ev. főgymnasiumok is léteznek, elköveti azt a hallatlan 
merényletet, hogy kizárólag a szász ág. ev. főgymnasi-
umnak könyvtárszerzésre, zavart pénzügyeihez képest nagy 
pénzösszeget ád. Hiába folyamodtak ez igazságtalanság 
ellen Strimbu Györgygyei élőkön a községi oláh képvi-
selők — magyar csak egy tudott a képviselő-testületbe 
bejutni — hiába irták 1872. jul. 19-én a belügyminisz-
ternek, hogy „tagadhat]an igazság, miszerint a községi 
vagyon községi célokra fordítandó, melyek a községnek, 
tekintet nélkül nemzetiségre és vallásra, egyenlően hasz-
nukra válnak; magától értetik, hogy a községi vagyon-
nak a polgárok csak egy részének előnyére fordítása 
nem csak a legnagyobb igazságtalanság, hanem még ká-
ros is a többi polgárra nézve. **) Mind hiába ! a végzés 
utoljára is helybenhagyatott s ezzel megerősítést nyert egy 
olyan tett, melynek párjára Nagy-Magyarországon csupáu csak 
a király földi atyafiak községeiben akadhatunk. 

3) Programm des evangelischen Obergymnasiums A. 
B. und der damit verbundenen Lehranstalten zu Bistritz-
(Siebenbürgen). Zum Schlusse des Schuljahres 1873/4 ver-
öffentlicht vom Direktor Gnstav Gunesch. Bistritz, 
1874. 8.-r. 

Gondoseh Mihály értekezik a latin oktatásról a 
quartában. Ezt követik iskolai tudósítások az igazgatótól. 
Igen érdekes és az iskolatörténetre nézve nagyon becses 
ez a rövid kimutatás, melyhez csatlakozik Kramer Mihály, 
tavaly a cholerában elhunyt tanárnak életrajza. Kramer, 
halálakor még alig 33 éves, müveinek itt közlött sorozata 
szerint, ugy látszik szülővárosa monograpbiáját, akarta 
megírni. Hazai történelmünkre nézve veszteség, hogy a 
serény munkás oly koráii huöyt el. 

A besztercei gymnasium és a háromosztályú 
alreáliskolában ez év folytán egy igazgató vezetése alatt 
13 tanár és 3 segédtanító működött. A fielemiiskolát 4 ta-
nitó vezette. 

A tanulók táblázata szerint a 3-féle tanintézetet 
230 növendék látogatta és pedig 166 ág. ev., 16 ref., 
31 r. kath., 8 gör. katb., 6 gör. kel., 5 izraelita. Nem-

*) P. M Í I D Ü C Í O : Transsilraniae olim Daciae dictae descriptio. 
Romáé, 1596. — Josef Dück: Gescb. des Kronstadter Gymiiasiums. 
S. 2ü után Orbán Székelyföld VI. 295. 

**) Carl Joseph Trausch: Lebensskizze des Franz Joséph1 

Trausch aus Kronstadt in Siebenbürgen (Oesterreich-Ungarn). 
Kronstadt in Siebenbürgen. 1873. S. 126—130. 



zetiség szerint 194 német, 24 magyar, 14 oláh ; itt a 
zsidó be van osztva a többi közé. 

4 Programm des evangelischen Gymnasiums in 
Schássburg zum Schluss des Schuljahres 1873/4. Veröffent-
licht vom Director Johann Ziegler. Hermannstadt, 1874. 8-r. 

A segesvári értesítőben egy figyelemreméltó kis ér-
tekezés van Gooss Károly tanártól: „Tanulmányok a tra-
iáni Dácia földrajza és történelméről." E cikk 3 részre 
oszlik, ez elsőben Dácia földrajzának forrásairól ír, a máso-
dikban a tartomány földrajzát, a harmadikban történelmét 
tárgyalja. A kútfőket helyesen itóli meg, többek közt Vass 
József érdemkoszoruzott Erdély a rómaiak alatt című munká-
ját semmire sem becsüli, mig ellenben elismeréssel szól 
Torma Károlyunkról; de azért midőn helyreigazítja Man-
nert és Ackner azon hibáját, hogy a Porolissumba vezető 
utat a marosmenti Apulumtól vezetik fői: egy szóval sem 
emliti, hogy ezt a kérdést Torma Károly derítette föl. 
A délmagyarországi u. n. római sáncokról írván, mint 
saját véleményét adja, hogy ezeket valószínűleg Hadrián 
császár húzatta, (S. 29) holott már Griselini 1776-ban 
azt irta, hogy a római sáncokat némelyek Adrián 
császár korába helyezik. *) Hasonlókép elhallgatja a kút-
főt, midőn Herodot azon helyét, hogy a Maris egyesül az 
Isterrel, akkép értelmezi, hogy Herodot a Tisza alsó 
folyását is Marosnak vette. Tudtunkkal e kérdést legala-
posabban Roessler Róbert tisztázta, tendentiosus bár, de 
roppant tanulmánynyal irt müvében. **) 

Másokat mep ok nélkül idéz. Igy pl. a 21-ik lapon 
Jordaneshoz semmi értelme, hogy Wattenbachot a szá-
szoknak előbb heidelbergi, most berlini nagy tudományú 
ágensét hozza fel összevetésül. 

A helyneveket átalában véve igen eltorzítja. Pará-
czot Griselini nyomán Parathasnak, Berekutcát Bere-
kukának, Köröst Köröschnek stb. A szövegben azonban 
móg tűrhető ez a hiány, de lényeges hibává lesz az ér-
tekezéshez kapcsolt térképen, mely Ackner die römischen 
Alterthümer u. deutschen (?) Burgen in Siebenbürgen 
című, a bécsi Jahrbuchok I. kötetében ós külön lenyo-
matban is megjelent müve térképe alapján van készítve, 
csakhogy a bécsi Mittheilungen és Jahrbuchok kisebb 
térképei nyomán hozzá vannak adva Moldva-Oláhországok 
ós Bessarabia telepei is. 

E térképen meg vannak jelölve a védrendszer főré-
szét képezett sáncok is. Azonban e tekintetben zsúfolva 
van hibával. Már az maga sokat árt a térkép teljességé-
nek, hogy a Kis-Oláhországból Nagy-Oláhországba, Hu-
movától Trajánon át a bessarábiai Kausény városig s a 
Neszter folyóig húzódó nagy sáncot, melyet Sulzer már 
1780-ban egész pontosan fölvett s „Fossa Trajani oder 
Avarische Land-Vehr"-nek nevezett ***), egészen kihagyta 
s a szövegben sem emliti. 

*) Griselini: Geschichte des Temescher Banats. S. 296 . 
**) Románische Studien. Untersuchüngen zur iilteren Ge-

schichte Romániens. Leipzig, 1871. S. 6. 
***) Fr. J. Sulzer: Geschichte des transalpinisehen Daciens. 

Wien, 1781. I. Bd. Carte der Wallachei és Karte von der Moldav 
und Bessaiabieu. 

Lényeges hibát követ el a szerző, midőn a római 
sáncokat a bácskai Csurog és Földvár között átviszi To-
rontál vármegyébe, s onnét Felső-Temesmegyén át Arad 
vármegyébe a Fehér Körösig vezeti. Igaz, hogy ez plausi-
bilisabb, mert védrendszert igy könnyebben lehet kima-
gyarázni — amit azonban Gooss ur elmulaszt tenni — 
de tényleg hamis, amennyiben a Béga jobb partján 
semmi nyoma oly nagyobbszerü földmunkálatnak, melyre 
csak rá is lehetne fogni, hogy valaha római sáac 
lett volna. 

Mindezen nagyobb hiányai mellett is, e? az érteke-
zés díszére szolgál a segesvári programmnak. Csinos, ke-
rekded gyűjtőmunka, mindenesetre olyan, hogy bármely 
tanárnak becsületére válnék. 

A segesvári gymnasium, seminarium és reáliskolában 
egy igazgató, 14 tanár, 1 rajz- és 1 zenetanár volt alkal-
mazva, a fielemiiskolában pedig 6 tanitó. A magyar nyelv 
szabad tantárgy volt a legtöbb osztályban. 

A segesvári négyféle tanintézetbe mindössze 514-en 
jártak, kik közül ág. ev. 473., ref. 2., r. kath. 45., 
unitárius 1., gör. kel. 41., izr. 2., egyéb 3.; továbbá 
508 német, 13 magyar, 43 oláh, 2 izraelita (?) 1 egyéb 
nemzetiségű volt. 

A 200,000-nyi erdélyi szász ev. nép főiskoláinak 
állapotát előadtuk. Meggyőződhettünk arról, hogy rideg 
elvonultságban működő, tőlünk magukat tüntetőleg elkü-
lönző néppel van dolgunk, mely állami intézményeinket 
számba sem veszi, a magyar ág. és helv. evangelikus 
társintézetektől szűkkeblű féltékenységgel idegenkedik; 
túlfelől azt is láthattuk, hogy e népben sok jóravalóság 
van, s kivált a nevelés ós oktatás érdekében dicsérendő 
ügybuzgalom honol bennök. Igaz, hogy e tekintetben is 
könnyebb dolguk van mint minekünk, mert roppant nem-
zeti vagyonukból csak iskolai célokra évenként 50,000 
forintot adhatnak ki *), de aztán az is igaz, hogy in 
ultima analysi gymnasiumaik, leszámítva a fegyelem hiá-
nyát az iszákosság elterjedését, átalában véve jól is 
állanak. 

Végül ami jeles programmjaikat illeti, ezeket rend-
szeretetüknek s kicsinyes, szőrszálhasogató pontosságuk-
nak köszönhetik. Hogy ebben mennyire mentek, mutatja 
minden irodalmi termékük, éclatáns példáját adja egyik 
előkelő emberük életrajzának egy pontja, **) melyet csu 
pán mint jellemző adatot idézünk, legkevésbé sem akar-
ván sérteni ezáltal. „Fr. J. Tr. glaubte seines vorgerück-
ten Alters wegen ein Bruchband um den Leib tragen zu 
sollen. Am 16. November 1871 (Donnerstag) wurde ihm 
ein neues Bruchband gebracht, welches er anlegte." 

Tisztelet becsület az alaposságnak; de már az 
ilyen Gründlichkeitból még sem instálunk ! 

Ballagi Aladár. 

*) Jakab Elek: A királyföldi viszonyok ismertetése. Pest, 
1871. 161. 1. 

**) C. J. Trausch: Lebensskizzé des Fr. J. Trausch. S. 104. 



Néptanítói egyletek alakulása és ezek sürgős teendői 
Felsó-Szabolcsban. 

(Folyt, és vége.) 

1. Mindenek előtt a „beszéd-és értelem-gyakorlatok" 
tanításának menete az, a mi kivált falusi iskolákban, hol 
gyermekkertek s kisdedóvók közvetítése nélkül kezd a 
tanitó a gyermekkel bajlódni, s a hol igazán beszélni kell 
tanítani a kezelése alá vett gyermeket, mielőtt vele a 
rendszeres tanításhoz kezdene, mondom, e tantárgy az, a 
mi kiváló gondot, tanítást érdemel. De ezzel csak ugy ér, 
célt a tanitó, akkor tágitja valóban az uj növendék lát-
körét, akkor bővítheti ismereteit valósággal, ha az egész 
vezórkönyvön végig megv a növendékkel. Erre, az 1868. 
XXXVIII. t. c. értelmében készített népiskolai tanterv, 
melyet a vall. és közokt. min. adott ki, két évet számit. 
Ezen idő alatt nemcsak az iskolai eszközöket kellene 
megismertetni, s az apai házban ismert tárgyakat magya-
rázni ; hanem ki kellene fejteni a földrajz és a terményrajz 
előfogalmait is. — E tantárgy vezérkönyve VI. szakaszból 
áll. De legtöbb iskolánkban csak I.-II. szakasz tanít-
tatik belőle. Ez az a hiba, melyet tűrni nem lehet, sze-
rintem nem szabad; mert ennek kibeszélhetlen sok s nagy 
kárát vallja az iskola s a leendő polgár. De ha e tantárgy 
alapján „gondolkodni s gondolatait kifejezni" a tanuló, 
mint kezdő meg nem tanul, baj ez a nagy hátrány a ta-
nítóra nézve is. Tehát: „a gondolkodó és beszélő tehetség 
begyakorlása végett", e tantárgyon keresztül kell menni 
a kiszabott két év alatt. Ha terjedelmes a vezérkönyv: 
az egyletek mielőbb vegyék munkába a rövidítést; talán 
az I. III. és V-ik szakaszokon lehetne módosítást eszkö-
zölni. De fél uton megállani e tárgynál ne legyen szabad. 

2. Második például az anyanyelvtant, vagy a ke-
zünkön forgó könyv címét mondva, a magyar nyelvtant 
hozom fel. A népiskolai tantervben mondottak mellett az 
Árvái J. nyelvtana szolgálhat tankönyvül. Nálunk ez van 
használatban talán minden iskolánkban. De ezen sem 
mennek még vázlatosan sem végig; hacsak kivételesen 
egypár helyen nem, melyeket nem vagyok szerencsés 
felmutathatni. A legtöbb iskolában a VI. osztálybeli nö-
vendék csak az alanyt ós állitmányt tudja megnevezni; 
a mit a Ill-ik osztályban kellene már tudni, a tanterv 
szerint. De egypár helyet ismerek mégis olyat, hol a 
kiegészítő mondat tagjával, az igékkel, ige- és névrago-
zással is megismerkedik a növendék. — Igy aztán a 
nyelvtan Vl-ik szakaszához, melyben szó van a fogalma-
zási gyakorlatok tanításáról, a mi a nyelvtan tanításának 
tulajdonképi célja, ritka iskolában jutnak el. — Sőt meg-
jegyzem itt ismét, hogy sok tanitó a fogalmazásra igen 
kevés gondot fordit, pedig az olvasás után ez a legnagyobb 
feladata az iskolának, hogy megtanítsa a növendékeket 
gondolataikat papíron is érthetően kifejezni. 

Ismerek ismét tanítókat, kik leveleket, szerződéseket 
stb. fogalmaztatnak a gyermekekkel; de ezek ismét csak 
kivételek. 

Ha rövid a tanítási idő s a vezérkönyv nagyon ter-
jedelmes, • mert ez a két cka van az e tantárgynál is 
jelzett elmaradás és sántikálásnak, — üljön össze minde-
nik vidéki egylet választmánya vagy bizottsága, és segít-
sen az ismertetett bajon minélelőbb. Mert mig az anya-
nyelvet ily hézagosan tanítjuk, ismertetjük, addig soha 
sem fogja népünk megérteui péld. a lelkésznek legegysze-
rűbb tárgyról, legnépiesebb nyelven tartott beszédét sem; 
addig csak hangokat hall, s ha elmondja is a beszédre, 
hogy „szép volt", mindig utána teszi, de az a kár, hogy: 
„nem értettem." 

Addig mig növendékünk maga kedvet nem kap 
kezünk közt az olvasáshoz, a szellemi élvezet forrásának, 
a lapok- és könyveknek saját jó szántából való felkeresésé-
hez ; mig az ezek utáni vágyat fel nem ébresztjük, majd-
nem felesleges munkát végzünk, majdnem hiába töltjük 
és töltetjük iskoláinkban az időt. 

Az eddig emiitett két tantárgy minél tüzetesebb s 
lelkiismeretesebb tanítását nem győzném ón sem eléggé 
szívökre kötni tanítóinknak, ha nálamnál sokkal lelkeseb-
ben nem ajánlanák ezeket figyelműkbe a szak-, s napi 
lapok hasábjain. De még ennél is inkább eszközölhető az 
ezen tárgyak iránti lelkesedés a tanitói gyűlések- s érte-
kezleteken. 

3. Szólanom kell még vagy két tantárgyról, bármily 
hosszura nyúlt is, már eddig is e rövidre tervezett cikkem. 
Egyik a „természetrajz" tanítása. Iskoláinkban kézikönyvül 
dr. Soltész Jánosé van elfogadva, mely 228 lapra terjed. 
Kezdik ezt is az elején, az állatországon, s mennek, men-
degélnek, olvasgatnak benne tovább-tovább ; s 143 lapon 
keresztül tanulnak sok hasznos házi állaton kivül, számos 
oly tárgyról is hosszadalmasan a falusi kis gyermekek, 
melyeknek röghöz kötött falusi óletök lefolyása alatt soha, 
de soha semmi hasznát nem veszik; péld. a bálna, lajhár, 
borjúfóka stb., aztán a puhány állatok, patkányok, sugár-
állatokról való tanulással felemésztik, merem mondani, 
hogy elvesztegetik a különben is rövid s annálinkább be-
csülendő drága iskolai időt, s a növényországról alig hal-
lanak valamit, vagy ha igen : a citrom-, kókusz-pálma-, 
datolya-pálmáról tanulgatnak, s az ákác-, tölgyfa stb. meg 
a buza, rozs, zab, tengeri, cukorrépára és a lucernára nem 
jut idő; az ásványország termékeiről: a konyhasó, vas, 
réz stb.-ről sok iskolában annyit tud a gyermek 12 éves 
korában, mint mig iskolába nem járt. 

4. Hát még a „természettannal" hogy vannak legtöbb 
tanítóink?! Igazán jobb volna nem szólani róla. Mert 
ha az igazat megmondjuk, hogy némely iskolában még 
most annyi sürgetés, e.-megyei látogatói figyelmeztetés s 
esperesi rendeletek után is egyáltalán nem tanítják e tan-
tárgyat, csak szégyent hoznánk a magunk, de leginkább 
tanítóink fejére e keserű és szomorú igazság kimondásá-
val. Tisztelettel teszem ide itt is, hogy a dicséretreméltó 
kivételeket ce bántsa ez a megrovás. 

Kézikönyvül e tananyagnál Orbán József „Rövid ter-
mészettana" szolgál. Tanítunk aztán itt is a testek tulaj-
donságáról, főbb vonzásáról stb., vízforrás, gőzképződés, a 

108 



testeknek meleg általi kiterjedéséről stb. nézleltetés, kí-
sérletek mellőzésével, könyvnélkülözve; a mi iszonyatos 
nehéz munka; de a szélről, vagy éppen hátrább a gőz-
mozdonyról, égiháború, villám s több efféle, meg éppen 
hátul a távirdáról nincs idő beszélni, s ezek maradnak a 
gyermek előtt továbbra is csodák csodái, pedig ezeket 
mindennap látják. S többé a mi viszonyaink között nincs 
hely, alkalom, ha az iskolát kijárták a gyermekek, hol 
e tárgyak felől eloszlassa valaki elméjöknek tudatlanságát. 

E tantárgyon sem mehetünk végig, fentirt okok miatt 
teljesen. 

Tiszteletlenség s hálátlanság volna részemről, ha 
ezekért az emiitett kézi- és vezérkönyvek szerzőit hibáz-
tatnám, ez tőlem távol van ; sőt most is hálás tisztelettel 
őrzöm ezen férfiaknak, mint egykor — s még nem is olyan 
régen — kedves tanáraimnak emlékét. Csak a mi mostani 
viszouyainkhoz, a rövid szorgalmi időhöz képest mondom 
terjedelmesnek kézi- és vezér-könyvüket, melyen az alakult 
néptanítói egyleteknek feladatuk segíteni. 

Nem tudok megválni tárgyamtól a nélkül, hogy a 
vallás-eikölcstani könyvekről még, habár futólagosan is, 
meg ne emlékezzem. Szent történet s bibliai ismertetés 
címe alatt mennyi mindent, mennyi feleslegest beletömnek 
a gyermek fejébe, azt csak az tudja, a ki ismeri az „Er-
kölcsi és vallásos olvasó könyv", „Szent történet", „Ke-
resztyén erkölcstudomány" s r Vallásravaló bevezetés" cimü 
tankönyveinket I Valóban annyit közlünk, tanítunk e tárgy-
ról, hogy a sok „szent történettől" a szegény gyermek 
alig látja, vagy talán észre sem veszi sokszor a tulajdon-
képeni vallás-erkölcsi igazságokat; a sok „szenttől" alig 
látja azt, a ki egyedül jó, egyedül igaz és egyedül szent, 
alig látja: Istent Ezek közül egyet hozok fel csak 
példaképen; ez a „Vallásra való bevezetés/' Kezdjük itt a 
tanítást, ha a kiszabott tankönyv szerint akarunk tanítani, 
„a természeti dolgok ismertetésével". Beszélünk a napról, 
holdról, szélről, esőről stb., melyek a természettauba való 
tárgyak, azután az emlősök, növények, hüllők, halak, ro-
varokról, melyek jobban és nekik valóbb helyen vannak 
megírva a természetrajzban; aztán tanulunk az emberi 
test főbb részeiről, végtagok, nyelv, iny, fogak, gyomor, 
arc, érzés, egészség, betegség stb.-ről, melyek élettan ne-
vezet alatt egy külön tantárgynak képeznék anyagát, mig 
végre sok kalandozás után eljutunk a szabadakarat, ember-
s világteremtéséről szóló kérdések közvetítésével a vallás 
tulajdonképeni tárgyához, az isten ismeretéhez stb. S 
mentünk, illetőleg jöttünk mindeddig a vezérkönyv után, 
—• mert hiába! az van elénk adva és ránk parancsolva — 
s talán nem is vettük észre, hogy eltévedtünk, hogy nem 
jó uton járuuk. 

Ez soká már nem mehet igy ; hanem gondoskodni 
kell alkalmas, a mai nevelészeti elveknek megfelelő val-
lásos kézikönyvek előállításáról nálunk, reformátusoknál is, 
mint gondoskodtak s gondoskodnak evangelikus testvé-
reinknél. 

E tárgyat különben már a lelkészi egyletek gyűlésein, 
a papi értekezleteken óhajtanám taglalgatni, elemezni, 

mivel én is azon nézetet pártolom, melyszerint a vallást 
a lelkészeknek kell tanitaniok. Tehát ellenkezőleg véleke-
dem e kérdésről, mint dr. Kiss Áron ur a magyarországi 
prot. egylet legközelebbi gyűlésén nyilatkozott. S szerintem 
az által, hogy a lelkész, mint vallástanitó lép be az is-
kolába, és ott igazi tárgyismerettel, mint szakemberhez 
illik, tűzzel, lelkesedéssel hirdeti a szeretet vallásának 
tanait, éppen nincs lerontva a tanitó tekintélye. Hogyan ! ? 
hát egy lépéssel felebb a közóptanodákban, a hol szak-
tanárok tanítanak, és a reáliskolákban lerontják a tanárok 
egymás tekintélyét!? Sőt inkább, szerintem ez, ha ered-
ményez valamit, az a nemes verseny a tanitók, vagy 
tanárok között. Azaz, mindenik igyekezni fog, hogy elő-
adandó tárgyát minél érdekesebbé, minél könnyebben fel-
foghatóvá, megérthetőbbé tegye. — A tanitó lehet, s legyen 
is jobb számtani, természettani, rajzi s történet-földrajz 
tanitó, mint a pap; de a vallás-erkölcsi, egyháztör-
ténelmi, humán tárgyak fejtegetésénél a lelkésztanitó-
nak kell kitűnni ama felett. Ez másként nem is le-
het ma már, midőn a tudományok fejlettsége mellett 
egy szakban is ember legyen s ugyan emberkedjék, igye-
kezzék, ki helyét emberül megállani akarja. A mi korunk-
ban már csak ritka kivételek a* minden tantárgyban ki-
tűnően vagy C3ak jelesül képzett emberek is. Ha ilyeneket 
kívánunk, kapunk ezer mestereket, kik egyik tárgyban 
sem ütik meg a kellő mértéket. Van erre egy latin példa-
szó is, a mit mindenki tud s éppen azért én nem is 
idézem. 

Azt mondom végül: Sürgessük az elavult vallástani 
kézikönyvek megújítását; ebben én is leszek dr. Kiss Áron 
urnák, gyenge erőmhöz képest, némi-némi segítséggel; de 
sürgessük azt is, hogy a hit- és vallás-erkölcstant, egyház-
történelmet tanítsa minden iskolában a hitfelekezet lelkésze. 

Mindezek, a miket a vallástanitásról mondtam, csak 
tárgy- s eszmerokonságnál fogva akadtak tollam hegyére. 
De ugy találom, hogy ezeket is helyén volt itt éppen 
elmondani. És ezek már más egyh. megyéket is kell, hogy 
érdekeljenek s érdeklik is, azt hiszem minden lelkész-
társaimat. 

A miket a többi tantárgyakról fentebb irtam s a 
mely dolgokat e.-megyénk tanitó-egyleteinek figyelmébe 
ajánlottam, azok mellett megállok; s óhajtom, hogy a 
jelzett bajok megszüntetésére nézve minélelőbb lépéseket 
tegyenek. Igy azt hiszem, több sikert fognak a tanitók 
évről-évre leimutatni. Adja isten ! 

Görömbei Péter. 

A vértesaljai tanitóegylet közgyűlése 
f. év nov. 12-én tartatott meg Lovas-Berényben V. Ba-
logh Lajos alelnök vezérlete alatt, s a kellemetlen idő 
dacára is megjelent összes egyleti tagok jelenlétében. 
Elnök úr a tagokat és a szép számmal megjelent ven-
dégeket, közöttük Molnár Aladár és Kolozsváry 
Ai i k 1 ó s tanfelügyelő urakat üdvözölvén, a titkár Szalai 
Sándor úr felolvasta nemes ügyszeretettel készített évi 



jelentését, melyben a többek között szomorúan festi a 
községi és felekezeti tanitók között kifejlődött szakadást; 
pedig — mint mondá — nekünk tanítóknak egyesülni 
kellene, mert hiszen egy a cél, mely felé törekszünk. Je-
lenté továbbá, hogy Schwartz Gyula orsz. képviselő ur az 
elnökséget elfogadta ugyan, s táviratilag üdvözletét küldé 
a közgyűlésnek, de egyszersmind az a feletti sajnálatát 
is, hogy betegsége miatt a jelen gyűlésben nem vehet 
részt. 

Két gyakorlati előadás tartatott. A „Beszéd és ér-
telemgyakorlatokból," és a magyar nyelvtanból. Mindkét 
előadás fényesen sikerült s az előadókat B. Szalai 
Á g u e s bicskei tanítónőt, ós Bendickt Márk izr. tanitót 
a közgyűlés megdicsérte. A pénztári számadás szerint 
1873 julius—1874. novemb. a bevétel volt 575 frt, 
kiadás 190 frt. pénztári maradék 385 frt. Az indítványok 

közül, melyeket a közgyűlés elfogadott kiemelünk kettőt; 
az egyik az, hogy az egylet folyamodik a kormányhoz, 
részesítené megj utal maz tatásban M e z e i János urat, k. 
szentpóteri érdemesült tanitót, ki hatvanuégy évig 
működött at.anitói pályán és még most is 
fáradozik azon. A második az, hogy az egylet meg-
keresi a hazai tanitóegyleteket, hogy járásaik orsz. képvi-
selői utján iparkodjanak oda hatni, hogy a Molnár Aladár-
féle nyugdíj-javaslat miharabb életbeléptettessék. — Vé-
gül még Szente Pál bicskei fő tanitó, kit az egylet saját 
kéltségén a bécsi világtárlat tanügyi osztályának tanul-
mányozására küldött, felolvasta jelentését. A jövő közgyű-
lésen (Bicskén,) a méter-rendszerrel összekötött számtanból 
fog előadás tartatni. 

Huszár Károly, 
egyleti jegyző. . 

Temetkezési szokások az ó-kortól a 
időnkig. 

mi 

(Böngészel a történet mezején.) 

(Folytatás.; 

A médok és a perzsák tudvalevő, hogy halott-
jaikat a kutyáknak és madaraknak vetették étekül, abban 
a hitben, hogy a léleknek csak a test felbomlása után van 
nyugodalma. Később viaszszal öntötték be s ugy temették 
el. De tűzzel a perzsák sohasem égették meg a holtak 
testeit, mivel a tűz szentsége felől táplált hitökkel nem 
egyezett volna meg. Később a cultura fejlődésével nálok 
is alábbhagyott ezen barbarismus, hogy a holtakat az 
állatoknak vessék oda táplálékul, s helyébe az eltemetés jött 
szokásba, mely azonban minden fény nélkül történt. Cyrus 
maga kívánta, s rendeletileg meg is hagyta, hogy ha ő 
meghal, se aranyat, se ezüstöt ne tegyenek melléje sír-
jába, hanem csak egyszerűen temessék be hamvait föld-
del mert nincs drágább mint a föld, minden jónak és 
szépnek ez a szülője, táplálója. A perzsák sírjai többnyire 
kertek közepében ásattak, s a fölöttök gyászolók lenyi-
rott, leborotvált fejjel bánkódtak, néha a fájdalomtól haj-
tatva ruháikat is széthasogatták. Megtörtént hogy gyászu-
kat kedvencebb állataikra is kiterjesztették. Hasonlóan 
jártak el a pár tusok is, mint a perzsák. Lovaikat 
gondosan elásták, halottjaikat pedig mezőkre vonszolták, 
ós ott temetetlenül hagyták a ragadozóknak zsákmányul. 
Csupán a csontokat gyűjtötték össze s földdel födték be. 

A scytháknál, — a Fekete tenger és a Kaspi tó 
közt lakó népség — a rokonok házról házra hordozták a 
holttestet a rokonság között, hol mindegyik étellel és ital-
lal kínálta meg. Ez ünnepélyesség után, mely közönsége-

sen 40 napig tartott, a holttest eltemettetett. A sírok 
nagy kegyeletben állottak ő nálok is. Különben az hitök-
kel is összevágott, általános nézet lévén közöttük, hogy a 
ki holttesttel érintkezik, tisztátalanná teszi magát. Igy 
náluk is megvoltak a tisztulás napjai. 

A rómaiak temetkezési szokásai részben a görö-
gökével azonosak, részben az etruskokat utánozták. Igy 
majd ugy temették el, majd ugy égették meg halottjaikat. 
Csupán villám által sújtottak és kis gyermekek temettet-
tek el minden időben. Mindenek előtt a halott szemeit 
fogták be, rendesen egy rokon, végső álomra. Azután a 
test megmosatott, s bekenetett, finom fehér gyolcsba gön-
gyölittetett. Hasonlóan mint a görögöknél egy obulust nyom-
tak szájába. Ezenkívül, ha ilyenre életében csatában vagy 
a harczjátékok alkalmával szert tett, virágokkal, diadalmi 
jelvényekkel diszittetett fel a halott. Mielőtt a halottat 
kivitték volna a temető helyre, az udvarra tették, de ugy 
hogy fejével a kapunak legyen. A ház elé pedig cyprus-
lombokat hintettek, hogy az elmenők tudják miszerint a 
házban halott van. A haláleset, és a temetés ideje között 
rendesen 7 nap volt közben. Ezek elmultával eltemette-
tett nyilvános nagy pompával, vagy egészen csendben. A 
pompával történt temetés következőleg ment végbe : E1Ő1 
ment egy hírnök, mely a római népnek tudtul adta, hogy 
a halott egy római. Ezt követték, különféle hangsze-
rekkel ellátva zenészek és a halott fölött siránkozó 
nők. Ezeken felül nem hiányzott a gyászmenet élén egy 
színész (persona), ki a megholtnak arcvonásait, tag-
mozdulatait és szokásait utánozta. Hogy ha a meg-
holt magas állású hivatalnok volt az elmondottakon ki-
vül, nem hiányozhattak még a kíséretből az ugy neve-
zett : sellacurulís, a hivatalban volt elődök képei, tro-
phaeumok, fegyverek, drága ruhák. Ezek a koporsó előtt 
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vitettek, kísértetve az egész római nép által. Még az is 
előfordult, hogy a holtak tiszteletére élők ölettek meg. 
Gyakori szokás volt gladiatorokat állítani föl a máglya 
körül. Sőt az ilyenek számát az előkelők móg életökben 
meghatározták. 

A városban egy rómait sem volt szabad eltemetni, 
sem elégetni. A temetkezési helyek a város falain kívül 
voltak, rendesen járt utak közelében, hogy az arra elmenők 
gyakorta figyelmeztessenek: „mementó inori." Érde-
meket szerzett férfiak ós nők kivételesen a Mars-
mezőn lelték nyughelyüket, köze! a városhoz, hol a 
nyilvános népgyűlések ós gymnastikai gyakorlatok tartattak. 
A sirok fölött síremlékek állíttattak fel, mindegyik egy 
alkalmas fölirattal. Itt is szokásban volt, hogy a temetke-
zés után nagyszerű torok tartattak, mely alkalommal a 
nép között hus, kenyér, bor és olaj osztatott ki, Ezen fe-
lül megtörtént, hogy ez ünnepet viadallal is összekötöt-
ték. A gyászolók könyeit pedig ugy nevezett: „lacry-
m a tor i um"-ba fogták fel, a hamvakat pedig „urnák"-ba 
szedték össze, mely rendesen földalatti helyen kegye-
letben őriztetett. Numa Pompilius szabványai a 
gyász idejét is meghatározták. Nők férjeiket 3 hónapig 
gyászolták. Ez idő alatt kerülniök kellett minden 
nyilvános mulatságot. Nyilvános gyásznál pedig — tehát 
ha egy főember halt el, — az egész római nép gyászt viselt, 
mely abból állott, hogy letettek minden ékszert, s gyászru-
hát, öltöttek, mely kezdetben fekete, később fehér kel-
méből készült. 

A zsidók, kiknél az egy isten eszméje már megvolt, 
az eddig előfordult népek temetkezési szokásaitól sokban 
eltértek. Ök is gyakorolták azt a kegyeletes szokást, hogy 
egy rokonkóz által zárták le az elhalt szemeit. Azután 
a test ós az arc keskeny kendőkbe burkoltatott. A be-
balzsamozás, melyet csak az előkelők gyakoroltak, csak 
külsőleg történt. Rokonok vagy családbeliek vitték ki a 
holttestet. A patriarchalis korban szokásban volt a te-
metkezés, a próféták korában az elégetés. Siránkozó nők és 
síposok itt sem hiányoztak (lásd Jerem. 9. r. 17. v.) Kü-
lönben minden holttest a zsidók előtt tisztátalannak 
tartatott. Innen a tisztulás ideje 7 naprg tartónak hatá-
roztatott azokra nézve, kik a holttal érintkeztek. Ez okból 
a temetéssel is siették. A temetőhelyek pedig messze az 
élők lakásaitól szemeitettek ki. A mai zsidók sokban el-
térnek e tekintetben is őseiktől. 

A germánok, a németek ősei, a halált ugy kép-
zelték, mint egy lovagot, ki 3 lábu lovon üget, keresve a 
maga áldozatát. Kezdetben ők is halottjaikat eltemették, 
de később (Tacitus szerint a 100-dik esztendőben Kr. u.) 
az elégetés ama szokást egészen kiszorította. A temetkezési 
szertartás (írja Tacitus) igen egyszerű volt. Legfölebb a 
nagyoknál fegyvereiket és lovaikat vetették a máglyára a 
holttal egy időben. A sirdombok gyöppel rakattak ki. Síri 
emléket nem állítottak. Kevesebbet sírtak és jajgattak, de 
bensőleg annál tovább gyászoltak. Isteni tisztelettel azo-
nos tisztelete a holtaknak a germánoknál szokatlan volt, 
jóllehet a sirontuli életben ők is hittek. 

Egy törzse a germánoknak, aherulok azt a szo-
kást követte, hogy az aggokat és gyöngélkedőket saját 
beleegyeztökkel megölte és elégette. 

Sőt divatos volt nálok az a barbar szokás, hogy a 
nők férjeik fölötti gyászukban azoknak sirhalmain életü-
ket vették, hogy igy velők a halálban is mielőbb egye-
süljenek. 

A g ó t h o k, kik a mostani Moldva-Oláhországban 
laktak, szintén germántörzs, az ellenségtől elvett fegyverek-
ből máglyát raktak és megholt királyaikat azon égették 
el, és felül rá ők is „fecere magnum áldomás." Itt is 
mint föntebb a férjeiket gyászoló nők sajátkezüleg vet-
ték el életöket. A szolgák pedig, kik uraikat a halálban 
elvesztették, a szikláról a mélységbe rohantak, hogy ott 
halált leljenek. Ismeretes még a nyugoti góthok történeté-
ből : hogy királyukat a rómaiak dühe elől megmentendők, 
víz alá temették, és hogy e tettök el ne árultassék, azon 
rabszolgákat is, kik Alarich temetésén resztvettek, le-
gyilkolták. 

Kegyetlen szokásnak hódoltak a gallok. Ha va-
lamely férfiú hirtelen halállal halt meg, nejét s rabszol-
gáit előbb kegyetlenül kínozták, azután megölték őket. 
A gyász ideje alatt hajukat, melyet különben fölfésülve s 
a fejen csomóba kötve viseltek, szétszedték s lógva hord-
ták rendetlen fürtökben. Különben hitök az volt, hogy a 
lélek ujabb test alakjában újra ól. 

A h u n n o k r ó 1 azt beszéli a történet, hogy mi-
dőn vitéz királyuk At t i la a szép I ldikóval kö-
tött házassága napján (453. Kr. u.) meghalt, rettenetes 
jajveszékelés mellett fejőket csupaszra nyíratták, arcukat 
vérig metélték, karcolták, csakhogy őt, ki oly sok győze-
lem által tüutette ki vitéz életét, méltóan gyászolhassák. 

Bámulatos, sokszor naivsággal határos szokások 
által tűnnek ki az Afrika, Amerika és Australia vad né-
pei e téren is. Ha egy o tah ai t i meghal, övéi ezt 
fenhangou hirdetik ós mezítelenre vetkőznek. Azután pedig 
egész zavartalanul örömöknek adják magukat. A hullatott 
könyeket kendőkbe fogják fel, s a megholttal vele adják. 

A ladronoknál (szigetcsoport éjszaki Ausz-
tráliában) óvenkint egy heti gyászünnep tartatik. Ez idő 
alatt felfogadott asszonyok és az elhalt szomszédjai össze-
állnak, s éjszaka valóságos ordítozást visznek véghez. Nap-
keltével pedig abbahagyják s helyébe valóságos ivótár-
sasággá alakulnak. Magasztalják az elhalt erényeit, szép 
növését, erejét. Egyik percben toroktátva ujonguak, a 
másikban újra isznak, hogy a sírásra erősítsék magukat. 

Amonomotapák kedveseik, rokonaik csontjait 
hetenkint fölkeresik, fehér öltözékbe teszik, s különféle ét-
keket tesznek elébe. Ez a vad szokás különben, hogy az 
embernek még holta után is vannak testi szükségei, min-
den vad néppel közös. Azért a négerek nem mu-
lasztják el halottjaik mellé mindazon eszközöket oda tenni, 
melyeket azok életökben használtak, sőt ha a bort szerette, 
azt is. 

Az indiánok hiszik a lélek halhatatlanságát. 
Azért azt mondják, hogy a halál után egy cethalon kel-



nek át a tengeren, és a túlsó oldalon egy tisztes nő fo-
gadja őket, kinek vámmal tartoznak, hogy a boldogok 
szigetére ereszsze őket. Ha egy közülök meghal, az élet-
ben maradottak kört képeznek a holt körül s gyászdalokat 
énekelnek. Azután fölöltöztetik legszebb ruhájába, ravatalra 
teszik föl, ahol több napig marad. Sokféle üres szertar-
tás után sirjába viszik. Elől megy két asszony, hamut 
hintegetve, jeléül annak, hogy az elköltözöttnek nincs 
utja visszafelé az élőkhöz. Továbbá sirjába nem csak 
ételeket, italokat zárnak, de rendesen egy lovat is, hogy 
ha tetszik neki, lovon tegye útját meg a túlvilágba. 

A tatároknál a megholtnak legszebb lovát 
leölik s a rokonok fölemésztik. 

Az okra okn ál (felső Guineában erős néptörzs) 
kérik a beteget, hogy maradjon életben, mintha tőle 
függne meghalni vagy élni ! Ha mégis meghal, a papok 
orránál fogják, s a következő kérdésekkel ostromolj ák : 
„Miért haltál meg ? Mi fogyatkozásod volt közöttünk ? Mi 
volt oka halálodnak ?" Végre nagy lármával eltemetik. 

(Vége következik.) 

Bognár Endre. 

B E L F Ö L D . 

B á c s k á b ó l . * ) 

(Folytatás.) 
Nem tudom, jót teszek-e, ha elmondom, hogy 

Beskán ugy akaratlanul eszembe jutott, miszerint ránk, 
magyarhoni protestánsokra nézve nagy kár az, hogy mi, 
dacára, hogy a reformatio óta már 367 év folyt le, még 
mindig kálvinisták és lutheránusok vagyunk ; mert nekem 
ugy látszik, hogy ennek következtében sok mindenféle 
mellékérdek elfelejteti velünk a protestantismus nagy 
horderejű alapelvét, mely ha összekapcsolna s együtt 
tartana bennünket, sokkal nagyobb erőt, s az egész nem-
zet jellemének átalakítására sokkal nagyobb befolyást fejt-
hetnénk ki ez időszerint. 

September 27-én Beskán a visitationalis functió el-
végeztetvén, délután tovább hivott a kötelesség bennünket, 
Szerémségből Bácskába, Karlócán keresztül Újvidékre. 

Mielőtt azonban búcsút vennék a szép Syrmiurntól, 
megemlítek még két dolgot. 

A"Í egyik az, hogy a szerb lelkész urak mindenütt 
tisztelegtek püspökünknek s egyik-másik községbe való 
bevonulásakor harangoztattak eleibe, sőt több szerb köz-
ség lovasokat is küldött eleibe vagy kíséretébe. A másik 
az, hogy az eddigi őrvidékben minden iskola, és igy a 
protestáns iskolák is, mint eddig az ezredparancsnokság 
felügyelete, ugy most a politikai hatóságok felügyelete 
alatt állanak, s mert Syrmium Horvátországhoz tartozik, 
kívánják ezentúl, hogy a tanitók horvátul is tudjanak. Az 

*) Lásd lapunk a 47-ik számát. 

iskolákban az iskolarend szépen keret közé foglalva hor-
vát nyelvén függ a falon. Egészen érhetőleg olvasható : 
„Disciplinárni propis za puckeucione 
u h rv a tsko-s 1 a von s k o j vojnickoj krajini." 

De most Bácskába át! Hábl Ede kapitány és 
szolgabíró ur, kit nemcsak mint kellemes külsejü fiatal 
embert, de mint tapintatos, erélyes hivatalnokot és elő-
zékeny, lovagias féitiut sem felejtek el soha, saját fogatán 
vitte a főpásztort egészen Mariae Schneeig egy Karlócza 
és Pétervár között álló róm. kath. búcsutemplomig, hol 
nagy meglepetés várt ránk. 

Válogatott közönség díszruhában, és apró nemzeti 
zászlókkal felékesített diszes uri fogatok állottak itt, me-
lyeken Uj-vidék és Pétervár főhatóságai, nemzetiségi és 
hitfelekezeti különbség nélkül, mint valódi testvérei az 
evang. híveknek, eleibe jövének főpásztorunknak, hogy 
bevonulását Újvidékre felejthetlenné tegyék, mely csak-
ugyan a szó teljes értelmében nagyszerűnek mondható. 
Manojlovits R a d o s 1 a v, újvidéki polgármester ur 
a püspök urat rövid, de velős ós szívélyes beszédben üd-
vözölte, melyhez a pétervári polgármester H a u e 11 
József ur még egypár szót csatolt: mire a főpásztor 
ur szintoly meghatóan válaszolt. Az üdvözlők között 
a megnevezett két polgármester uron kivül móg ott 
voltak a pétervári senator, az újvidéki városi kapitány, 
a városi tanácsos, a városi főjegyző, a róm. kath. egyház 
felügyelője, az egyház syndicusa, továbbá számos újvidéki 
polgár, kik bár többnyire róm. kath. és görög-keleti hitűek, 
de azért fogataikat a szerény újvidéki ev. egyháznak ren-
delkezésére adták. A legnagyobb előzékenységet azonban 
A n gye 1 its Germán újvidéki görög keleti püspök ur 
tanúsította, ki négyfogatú diszhintóját küldte főpásztorunk 
elé, hogy rajta bevonuljon Újvidékre; másnap pedig kettős 
fogatát engedte át a superintendes urnák, hogy rajta látó--
gatásait tehesse. Ő maga xAugyelits püspök ur ugyan Kar-
lócán időzött, hivatalos ügyek által elfoglalva, de távirati-
lag mind főpásztorunknak, mind az újvidéki egyháznak 
kifejezte a feletti sajnálatát, hogy ezen ünnepélyben sze-
mélyesen nem vehet részt. 

A superintendes ur Újvidékre való bevonulásakor, 
minthogy épen vasárnap volt, tömérdek nép lepte el 
az utcákat; minden görög-keleti toronyból szólott a ha-
rang, csak Bende Imre róm. kath. apát ur harangjai 
hallgattak. Mozsarak dörögtek, s a rendet városi pandu-
durok tartották fent. A lelkész lakhoz érve Fausz János 
Frigyes esztergályos ós presbyter üdvözölte az ev. 
egyház nevében a püspök urat, és egy díszes, fehérbe 
öltözött leánysereg virágokat hintett a főpásztor útjára. A 
fogadtatás után a következők tisztelegtek, superintendens 
urnái, u. m. Újvidék városának főispánja Flatt An-
drás ő inéit., Bács-Bodrogh vármegyének főtanfelügye-
lője D i aiitriev its M i 1 o s, Pétervár parancsnoka, a 
királyi törvényszék elnöke, a járásbíróság elnöke, a róm. 
kath. egyház plebánusa Bende Imre apát; a görög-
keleti újvidéki lelkészkar nevében Zacharits Sán-
o r próta; a róm. kath. egyház iuspectora Fucht lg-



nác, a helvét hitvallású lelkész Kulcsár Sándor, a 
tűzoltó egylet elnöke Grosainger Károly B., 
továbbá Grossinger Vilmos, Jocicsésaz 
újvidéki államgymnásium tanárai Tordai G. igazgató 
ur vezetése alatt, s több más előkelő urak. 

A ki az újvidéki ág. hitv. ev. egyház állapotát s 
a többi Újvidéken lakó hitfelekezetek- és nemzetiségek-
hez való viszonyát ismeri; akaratlanul is azon óhajtásra 
fakadt ily általános örömnyilváuulások me lett, vajha a 
jó isten ezen egyháznak minden időben oly szeretetteljes, 
nyájas és bölcs lelkű lelkészt adna, mint a mostani 
Belohorszky Gábor ur, és ezen egyházat oly 
ügybuzgó presbyteriummal látná el folytonosan, miut a 
jelenlegi ; mert akkor kétségkívül az evang. vallás és 
egyház hasonló kitüntetésben fog részesülni nemcsak ily 
ünnepélyes alkalmaknál, hanem a nyilvános élet minden 
körülményei között. 

Bierbrunner Gusztáv, 
látogat, bízott, jegyző. 

(Vége követk.) 

Tisztelt szerkesztőség ! 
A „Prot. Egyh. ós Isk. Lap" utolsó számában Farkas 

és Mitrovics urak bajlódnak velem. Hogy, miképon, mennyi 
„igazsággal ós méltányossággal" ? — nem keresem, mert 
a feleselésnek nem vagyok barátja. 

Farkas urnák — ha akarja — módjában van és lett 
volna ellenem ott állani ki a síkra, a hol határozni és 
dönteni lehet és kell superintendentiánk dolgaiban. A jövő 
gyűléseken — mig élek — állok szolgálatára: arra azon-
ban, hogy három hétig zápult gondolatait post fosta cán-
Ulja el ugy a hogy neki tetszik, nem tartom érdemesnek 
szót veszteni. 

Mitrovics ur közt ós köztem nagy, nagy a közbenve-
tés. Még nem láttuk egymást; — én „longe inferior" 
állok. 

Messze van ugyan Sáros-Nagy-Patak, mindamellet 
óhajtanám, hogy meghallja a mit mondok : ue akarjuk 
egymást erőnek erejével nagy emberré tenni! Én erre okot 
nem adtam, s részemről sem látok rá okot s alapot. 

Farkas ur ismerhet, Mitrovics ur talán soha sem fog 
megismerni. Gondoljanak s beszéljenek rólam a mit tet-
szik ; — ha és a mikor jónak látom majd felelek rá, — 
most még nem. 

E néhány sor közzétételét a legközelebbi számban 
köszönettel fogadnám: de különben is tisztelettel vagyok 
a t. szerkesztőségnek Budapesten, 1874. dec. 2-án. 

Szilády Áron. 

Ha a fentebbi sorok közlésével némi szívességet te-
hetünk Szilády útnak, igen szívesen megteszszük, ezen 
pár sornyi észrevételünk kíséretében. Először : a némileg 
kilátásba helyezett feleletet várva várjuk , de nem sza-
vakban vagy Írásban, hanem tettekben. S' mihelyt alkal-
munk leend meggyőződni a felől, hogy t. Sz. ur nem az 

általunk feltüntetett pártszellemtől áthatottaa küzd, har-
col, ha mindjárt ellenkezésbe jőve is akár a többséggel, 
akár az elnökséggel, akár a tanárkarral, ép oly örömmel 
teendünk arról jelentést, mint a minő fájdalommal most. 
Másodszor: hogy a csatasíkra miért nem állott ki a döntő 
helyen Sz. ur ellenében — nem én — de nálamnál sok-
kal méltóbb ellenfél is, erre nézve cikkem végén, legalább az 
én felfogásom szerinti indokot felhoztam.Harmadszor meg-
jegyzem, hogy a miket én a gyűlés bevégezte után azon-
nal sajtó alá adott, de teljesen csak két hét múlva meg-
jelenhetett gyűlési tudósításomban nem Sz. úrról, haue a 
azon pártról s annak fejéről, a melynek tagja- s fejeként 
Sz. ur tekintetik, elmondottam, azokra nézve gyüléáilê  
határozni, dönteni nem lehet, mert az csupán egyéni né-
zet s megyőződés kifolyása, hogy pedig azon pártról s 
annak eljárási modoráról nekem, ós rajtam kivül sokaknak 
az a meggyőződésünk, ez szent igaz. 

Farkas J ó z s e f. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Pacséran (Bácsmegye) közelebb egy községi is-

kolaépület s tanitólak emeltetett mintegy 7,000 frt 
költséggel, melynek felét a miuisterium adta. Az iskola 
ünnepélyes megnyitása alkalmával egyik helybeli földbirto-
kos felszólalására egy kisdedóvoda felállítása is elhatá-
roztatott. 

* Popasu közelebb választott román metropolitát 
Ö Felsége nem erősítvén meg, dec. 2. és 3-káu uj metró-
politaválasztás történt a n.-szebeni congressuson. Első 
nap a választás nem sikerült, miután a Komán Mironra 
beadott 43 szavazat ellenében, a Popea-pártiak, és a 
Popasu meg nem erősittetése miatt duzzogó karánsebesiek 
45 fehér szavazati lapot nyújtottak be. Másnap azonban 
az ifjú aradi püspök Komán Miron megválasztatott, 
nyervén 51 szavazatot, mig Popea csak 31-et, 6 pedig 
üresen adatván be. 

* \ tanulmányi alap (fuudus studiorum) jogi 
természetének megvizsgálására kiküldött albizottság dec. 
2-án ülést tartott, melyben hosszasb tárgyalás után ki-
mondatott, hogy a tanulmányi alap országos, vagyis 
közalap, annak jövedelmei országos tan- és művelődési 
célok előmozdítására fordítandók, ebből kifolyólag kimon-
datott, hogy a kormány felhívandó, hogy mind az alapot, 
mind pedig az alapból fentartott intézeteket az országos 
költségvetésbe vegye fel. Az indokolás szerkesztésével 
Horánszky Nándor bízatott meg; ezen megállapodás elle-
nében gr. Apponyi Albert külön véleményt jelentett be. 

* Ugy szintén az állam és egyház közötti vi-
szonyok rendezésére kiküldött bizottság is megkezdette 
tanácskozásait dec. 3-án. A részletes tárgyalás alapjául 
az Eötvös-féle javaslat fogadtatott el, de egyszesmind ki-
mondatott, hogy az illető helyeken a Molnár Aladár ál-
tal készített javaslat §-ai is tárgyaltatui fognak, mely 
Molnár féle javaslat az Eötvös és Irányi-féle javaslat-
tól abban különbözik főleg, hogy a vallás szabadságán ki. 



vül az állam s az állami reád érdekeiről is részletesebb 
intézkedésekkel gondoskodik, s a vallásfelekezetek közt 
hazánkban, levő positiv különbségekre nagyobb tekintettel 
van a felekezetek általános egyenjogúsága mellett. 

A tvjavaslat címe „a vallás szabad gyakorlatáról 
és a vallásfelekezetek egyenjogúságáról" intézkedik. Ma-
darász a felekezetek szót kihagyandónak tartja. A 
bizottság Joannovics inditványára a törvényjavaslat címét 
az Irányi-féle javaslatból veszi át, mely egyszerűen igy 
hangzik : „törvényjavaslat a vallásszabadságról." Az 1—2 
§. változatlanul, a 3-:k Molnár Al. indítványára azon mó-
dosítással fogadtatott el, hogy nem a törvényben rendelt, 
de a törvényen alapuló polgári kötelességek tel-
jesítésétől nem ment fel senkit vallási hite vagy szabálya. 
Ezután Irányi indítványozza annak kimondását, hogy az 
eskü minden vallási kifejezés mellőzése mellett csak „es-
küszöm" szóval, ha pedig valaki ezt is vallása elvébe üt-
közőnek állitná, „fogadom" szóval tétessék le. 

A bizottság hosszas vita után ezen indítványt mel-
lőzte. 

* A debreceni seniort, Rózsa Sándor urat 
békési ref. gymnasiumi tanárrá választották, s a válasz-
tást el is fogadta. Állomását még nem foglalja el, mert 
a békési egyház engedélye folytán előbb külföldre megy. 

* A számtani tankönyvek átalakítása a mé-
terrendszer szerint. A vallás- és közoktatási miniszter 
valamennyi egyházi főhatósághoz a következő rendeletet 
intézte: Az 1876-ik é7 beálltával a most szokásbau lévő 
mértékek a méter-mértékek behozataláról szóló törvény 
szerint fognak átalakíttatni s a közforgalomba behozatni. 
— A mértékekről szóló törvény rendelete miatt az eddig 
szokásban volt mértékek sajátságain alapuló közéletbeli 
számitások egészen meg fognak változni s át fognak 
menni a tízes rendű számításokra. Ez indoknál fogva 
szükségessé válik, hogy a tanintézetekben jelenleg hasz-
nálatban lévő számtani kézikönyveknek, valamint a szám-
tani példatáraknak a mértékekre vonatkozó számtani pél-
dái a méterrendszeren alapuló mértékkel való számításhoz 
idomíttassanak, s a régi mértékekre csak annyiban legyen 
tekintet, a mennyiben ezek ismeretét a közélet még jó 
ideig meg fogja követelni. Felhívom s felkérem ennél-
fogva (címedet), szíveskedjék már jó eleve intézkedni, 
hogy mindazon számtani könyvek, melyek a felügyelete 
alatt álló intézetekben jelenleg használatban vannak, vagy, 
oda jövőben használat végett felvétetnek, a fennebb elő-
adott értelemben alakíttassanak át, és az 1875—76-diki 
iskolai év kezdetétől fogva ily alakban adassanak a nö-
vendékek kezébe. Magam részéről intézkedtem, hogy az 
egyetemi nyomdában megjelent számtmi könyvek azonnal 
átdolgoztassanak, s már a jövő év közepén újra nyomatva 
szolgáltassanak ki. 

4 főtanoda! tanulók száma Budapesten és Ko-
lozsvárott a közoktatási minisztériumhoz beérkezett jelen-
tések szerint az 1874— 5. tanév elején a következő : A 
budapesti egyetemnél bejegyeztetett: a hittudo-
mányi karnál 75, a jog- ós államtudományi karnál 1254, 

az orvosi karnál 548, a bölcsészeti karnál 405, mint 1 
éves rendes gyógyszerész 72, mint 2. éves rendes gyógy-
szerész 32 hallgató, összesen 2386; ezek közül 2083 ren-
des, 303 rendkivüli. A budapesti József-műegye-
temnél: az egyetemes osztályban 494, a vegyészi szak-
osztályban 4, a mérnöki szakosztályban 118, az építészi 
szakosztályban 8, a gépészmérnöki szakosztályban 36, rendes 
hallgató mind az öt osztályban együtt 128 rendkivüli, 660 
rendes; összesen 788 hallgató. A kolozsvári egye-
temnél: a jog-és államtudományi karnál 165, az orvosi 
karnál 49, a bölcsészet-, történelem- és nyelvtudományi 
karnál 55, a mennyiségtan-, természettudományi karnál 
66, mint rendes gyógyszerész 23, mint sebész 3, összesen 
361 hallgató; ezek közül 309 rendes, 52 rendkivüli. 

A budapesti középtanodai tanárképezde előkészítői 
osztályába az 1874/5. tanév elején felvétetett 46 tanuló; 
a rendes tanfolyamba mint] rendes tanitó 19, mint rend-
kivüli 51, mint vendég 11, összesen 127. 

* Poniázról (Pest megyeben) Török Sándor ur, 
többek nevében, azon örvendetes tudósítást közli velünk, 
hogy az ottani reform, egjház bár szegény, de szegény-
sége mellett is dicsekedhetik oly egyénekkel, kik időről 
időre nemes tettekben mutatják ki egyházuk és iskolájok 
iránti szeretetöket. Ugyanis tekintetes Takáts Mihály 
tisztartó ur néhány évvel ezelőtt a lelkész, tanító, és 
egyház részére kiültetett szőllő költségei fedezéséhez közel 
100 fttal járult ; avult templomi urasztala helyett egy 
pompás asztalt készíttetett; s folyó évben is a tavaszi 
közvizsgálat alkalmával a legjobb tanuló gyermeknek 
egy magyar aranyat jutalmul s az egyháznak Ötven ftot 
érő ezüst poharat ajándékozni szíveskedett. Mi — mint 
rja — bár tudjuk azt, hogy tisztelt adakozó ur e nagy 
ajándékokat azon elvből indulva ki tette, hogy a szent-
rás szavaiként, „ne tudja balkezed mit tesz a jobb" de 
mégis kötelességünknek ismerjük hálánkat ós köszöne-
tünket nyilvánítani a nagy közönség előtt, tek. Takáts 
Mihály tiszttartó urnák ezen több rendbeli szives adomá-
nyaiért : s egyszersmind kívánjuk, hogy tartsa meg az 
isten számos évekig egyházunk és iskoláink boldogitására; 
tudván, hogy a mig ily egyének élnek, egyházunk ós 
iskolánk virágozni fog; s a népnevelés gyors léptekkel 
haladhat a kivánt cél felé. 

IRODALOM. 
• A „Bácskai Hiradó" és a bunyevác elemi tan-

ügy. Irta Mamusich Lázár, Szabadka városi képviselő 
Szabadka, 1874. Ára 20 kr. E röpirat tartalmát egy szerb 
hírlapban megjelent cikksorozat képezi melyben Mamu-
sich ur felel a „Bácskai Hiradó"-nak a bunyevácok ellen 
emelt vádjaira, s különösen azt igyekszik kimutatni, hogy 
a bunyevácok azért, mert azt kivánják, miszerint az 
elemi iskolákban anyanyelvükön taníttassanak a gyerme-
kek, nem vádolhatók hazafiatlansággal. Mi részünkről nem 
érezzük magunkat hivatva a Bácskai Hiradó és Mamusich 
ur közti polémiába beleelegyedni ; annyit azonban az 



igazság érdekébea constatálnunk kell, hogy Mamusich ur 
röpiratának hangja oly mérsékelt és oly hazafias, minőt 
nemzetiségi vitákban — sajnos — felette ritkán használnak a 
vitázó felek, s igy — föltéve, hogy az emiitett lap is a mér-
séklet határaim belül maradt e polémia az eszmék tisztá-
zására üdvösen hathat. 

% Évi je lentés jelent meg közelebb a sopronme-
gyei iskolatanács 1873-ik évi működéséről s a tankerü-
letbeli népoktatásügy állapotáról. Kiemelendőknek tartjuk 
e jelentésből a következő adatokat. A megye területén 
van ísszesen 251 népiskola. Ezek közül jókarban 173, 
tűrhető állapotban 44, rosz karban 34. Uj evaug. feleke-
zeti iskola ópittetett Nemes-Ládonyban, Potyondon ós 
Zsebeházán. A tankötelezettek száma 28,387, kik közül 
26,203 be van irva ugyan az iskolábajárók közé, tényleg 
azonban sokan nem iskoláztatnak közülök. Ismétlő iskolák 
száma 53. A tanitók száma 336, rendes 248, segédtanító 
62, tanítónő 26. 

* A „Község Lapja" cimü szakközlönyre hirdet 
előfizetést Láng Géza, pestmegyei számvevő. A lap rendes 
munkatársai közt oly ismert nevü irók is lesznek, mint 
dr. Dárday, Dalmady, dr. Grosz Lajos, György Aladár, 
Girókuty, Balázs Sándor, Tors Kálmán stb. A rendes 
tartalmon kívül külön mellékletben fogja adni a szer-
kesztő a közságeket érdeklő miniszteri rendeleteket és 
hivatalos közleményeket. Előfizetési feltételek : félévre 4 
frt., negyedévre 2 frt. 

* Előfizetési felhívást boĉ ájtott ki dr. Barna 
Ignác Horatius verseinek általa eszközölt fordítására, 
mely december végén fog megjelenni. A megrendelések 
2 írtjával Tettey Nándor és társához intézendők. 

* A Tanügy 9-dik füzete megjelent Tartalma: 
Psychologiai irányok. Dr. Kármán. A tanitóképezdék 
reformja. E m e r i c y. Az ásványtani tananyag felosztása. 
Staub. A protestáns tanárok képzése. Weber. Hazánk 
közoktatásügye 1872-ben. A keszthelyi gazdasági intézet 
reformja. Az előkészítő osztály. A felső leányiskola Grác-
ban. A tiszántúli ref. egyházkerületből. Békési. A po-
rosz közoktatásügyi törvény. Az uj orosz népiskolai tör-
vény. Irodalom: Fillinger: Állattan ós növénytan. R o t h. 
Roscoe-Lengyel: Vegytan. D r. H i d e g h. Sebesztha : 
Világtörténet és Schiwcker : Képek Magyarország történe-
téből. Morgenstern. Vegyesek. 

* Táborszky és Parsch zeneműkereskedósökben 
ujabban megjelentek: A legújabb körtánc. Zongo-
rára szerzó Ellenbogen Adolf. Ára 60 kr. Ma m se 11 
Angot. Marsch-Polka über Motive aus Lecocqsgleich-
namiger Operette für das Pianoforte componirt von Phi-
lipp Fahrbach jr. Ára 60 kr. 

* A Tánc 6-dik és 7-dik száma megjelent. A 6-dik 
szám tartalma: Hófehérke. Polka frangaise Stehllrma. 
Tolnai lengyelke. Wiener Mihály. Pezsgő. Polka. 
Br. Józsika Kálmán. A 7-dlk szám tartalma: Ked-
vesemhez. Tolnai G. J. 1874-ik évi ifjnsági induló. 
Pink János. Német táncok. Landler. R i 11 Imre. 

W * Channing Ellery Vilmos válogatott művei-
nek 5-dik kötete, mint jutalomkönyv a Ker. Magvető 
9-dik kötetéhez, megjelent. Tartalmát a következő társa-
dalmi és vallásos tárgyú értekezések képezik: Az egyle-
tekről. F ordította Ferenc József. Az unitárius ker. 
vallás s kegyesség ápolására kiválóan alkalmas. S i m é n 
Domokos. Az emberbarát. Kovács János. A há-
borúról. Kovácsi Antal. A mértékletességről. Ben-
cédi Gergely. Tuckerman hittudor élete és jelleme 
felett beszéd. Kriza János. 

A Franklin-társulatnak mai számunkhoz 
mellékelt könyvjegyzéke teljes mértékben megérdemli a 
közönség figyelmét. Sok valódi belbecscsel biró munkát, 
tartalmaz ez, melyek közöl elég legyen megemlítenünk a 
„Hazánk" cimü folyóiratot, Horváth nagy történetét, Sala-
mon két munkáját, a tiz kötetes Ismerettárt, Récsi köz-
igazgatási kézi könyvét stb. stb. 

Mai számunkhoz van mel lékeire: Előfize-
tési felhívás a „Hasznos Mulatató" 3-dik évfolyamára. 
Szerkeszti Dolinay Gyula. Kiadja a pesti könyvnyomda-
részvénytársulat. Melegen ajánljuk e derék vállalatot s 
az ennek alapján létesítendő családi és népkönyvtár esz-
méjét a lelkész és tanitó urak figyelmébe. 

Szerkesztői mondanivalók 
W. S. T. J. urnák Cz . . . en. S. J. urnák Sz.. .ban, 

Köszönettel vettük, s mihamarabb sort keritendünk, de 
azért egy kis türelmet kérünk, még inkább a B. G. úr-
tól 0 Kéren, kiszedve áll már, de kénytelenek voltunk a 
jövő számra halasztani. - - P. J. urnák Gy . . . tt. Hely 
szűke miatt kénytelenek vagyunk jövő számunkra hagyni. 

T. J. urnák Széplakon. Hozandjuk, de egy kis rö-
vidítés megbocsáttatik ? 

Hirdetés. 
Jóistenünk segedelmével fölépítvén templomunkat, s goson szép hangzásút, ajánlhatom figyelműkbe a harau-

annak tornyaiba uj harangokat öntetvéu, eddig használt got venni szándékozóknak. 
harangjainkat mint feleslegeseket eladni szándékozunk. Bővebb értesítéssel szolgál a nála tudakozóknak Hajdú 
Hozzávetőleg a nagyobb 7, a középső 5, a kisebb egy Hadházon. 
mázsányi súlyú A nagyobbat különösön mint méltósá- 1—3 Bartha Mihály, ref. lelkipásztor. 

Felelős szerkesztő ós kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ijf. Deutseh Mór) könyv- és Icőnyomdai mííintézetében Budapesten. 

Mai számukhoz vannak mel lékelve: A Fraklin-társúlat könyvjegyzéke és a Hasznos Mulattató e l ö f . 
felhívása. — Továbbá: Dr. Barna Ignácz előfizetési felhívása „Horácziusz verseire." 



P R O T E S T Á 1 T S 

ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések díja : 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca 10-dfk sz., elsfi emelet, 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatás ná 
— Bélyegdi 

Előfizetési felhivás 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1875-ik évi tizennyolcadik évfolyamára. 

E 1 z e t é s i d i j : 

Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 50 kr., negyedévre 2 frt. 25 kr. 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10- ik szám) kérjük küldeni. 

Pesten, december hóban 1874 . 
A szerkesztőség. 

= 

A dunamelléki reform, egyházkerület 
közgyűlése alkalmából. 

i. 

Az e lapban megjelent közgyűlési jelentést ol-
vasván, indítva érzem magamat annak egyik másik 
pontjához hozzá szólani. 

Éu nem vag-yok református, és igy talán nincs 
is közvetlen jogom e hozzá szóláshoz. De amennyi-
ben az áramlat, mely ott fakadott, által csaphatna 
az én felekezetem valamelyik egyházkerületébe is, 
már előre szavamat emelem az olyan szellem ellen, 
mely a világosságot véka alá akarja rejteni. 

Különös épen a mai időben, midőn a th ologiáfc, 
mint nemtudományt akarják hazánkban az egyete-
mekből kiszorítani ; ha akad épen theologus, ki az-
zal haji ja malmukra a vizet, hogy a theologiát, 
miut nemtudományt, mert tudományt szabad vizsgá-
lódás nélkül a theologiatáoaadók szempontjából sem 
lehet képzelni, de mint bizonyos formáknak a mes-

terségét akarja tárgyaltatni. Szegény theoiogusok, 
kiknek homlokáról társatok tépi a babért, melyet a 
tudomány-művelés, a tanult ember elnevezés ekko-
ráig még meghagyott, midőn mesteremberekké ki-
csinyít t i teket! Mert bármely tanszak, tehát a theo-
logia is, mihelyt az mondatik r á : eddig ós ne 
tovább! igy és ne máskép ! mesterség csupán, me-
lyet kenyérkereset, fejős tehén — mint Hörk mondá, 
— melyet haszon céljából tanul ós gyakorol az em-
ber. Ha ilyen nézet vezérelte volna Luthert és a 
többieket, hol késnék a reform ició ínég ma is az 
éji homályban; ha ilyen nézet vezérelte volna ma-
gát a Krisztust, teremthette volna-e ujjá a világot ?! 

Vizsgálatot a pesti reform, theologia tanárai 
ellen, a hogy én tudom, körülbelül annyi mint vizs-
gálatot a theologia mezején való szabadelvüség ellen. 
Valóban nincs szánandóbb állapot, mint a theologus 
állapota a mai időben. H a nem tanul, szidja a vi-
lág, hogy tudatlan ; ha tanul, szidják hitfelei, hogy 
többet tud, mint amennyivel a formák embere ma-
radhatna. Mit tegyenek ilyen körülmények között a 
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szegény theologusok kik erőt éreznének egy kis bű 
várlatra, egy kis munkásságra magukban ? Azt, mit 
előttük aunyi jelesek cselekedtenek : hagyják ott mun-
kásságukkal ezt a ne nyúlj hozzá virágot, a theolo-
giát, mint szent Pál az oláhokat, és keressék az ol-
csóbb dicsőséget, faragjanak verseket, gyártsanak 
beszélyeket, melyekért nemcsak a hölgyek veszik 
szép ajkaikra, de ha közölhetőt teremtenek, a szer-
kesztők is díjazzák, a tudományos intézetek vala-
melyike is tagjai koszorújába befogadj* őket. Az az 
átkunk, a mi áldásunk lehetne. Mert mennyivel nem 
volnánk a theologia mezején épen a magyarban 
előbbre, ha akiknek szellemi ós anyagi tehetséget 
adott az isten, azt annak a tudománynak művelé-
sére szentelték volna, amelynek szolgáivá esküdtek. 

De hát annyira veszedelmes-e épen a theologiá-
ban a világosság, mint azt a legfölvilágosodottabb 
férfiak egynémelyike hirdeti? Egy bizonyos fokig 
lehet veszedelmes, ~e nem a theologia, mint inkább 
a felekezet szempontjából; mert ha a theologia szem-
pontjából lenne veszedelmes, akkor e tudomány, 
mint a sötétség pokoli müve, mint a világámitás 
tudománya, nem volna érdemes arra, hogy becsüle-
tes emberek által egy pillanatig U ápoltassák. 
Ha azonban levetkőzzük a felekezeteskedést és fel-
öltözünk a minden emberek üdvözítőjének követőihez 
illő öltözetbe, ós azt valljuk, hogy a theologiának 
sem lehet egyéb célja, mint bármely más tudománynak 
nem lehet egyéb célja, mint az igazság, egyátalában 
nem mondható arra a világosság veszedelmesnek. 
Bizony pedig theologia ide, theologia oda, hiába 
harcolna az más célokért, mint a többi tudomány, 
ezek ellenére célt nem érne soha. Már most a többi 
tudományokkal-e vagy azok ellen ? Velők élén áll-
hatunk az áramlatnak, ellenük elsodortatunk. Tessék 
meggondolni, hogy melyik üdvösebb az isten orszá-
gának szempontjából ?! 

Vagy talán a miatt a kifogás, hogy a pesti 
reform, theologia növendékei rosz vizsgákat adtak 
vagy roszul igazolták tanulmányaikat az életben? 
Erre csak azt említem föl, hogy midőn a pozsonyi 
theologia bányakerületi if jait Gredulyn kivül még 
Székács is vizsgálta, egy ilyen alkalommal azt a 
nyilatkozatot tette ez utóbbi, hogy ilyen kószültségű 
ifjak móg nem állottak a nevezett intézetből előtte. 
Az intézet, a tanárok ugyanazok, csak az if jak vol-
tak mások ; kinek tulajdonitható már most a fönti 
nyilatkozatban foglaltató dicséret é rdemül : a taná-

roknak-e vagy a tanulóknak? N e okoljuk a tanuló-
kért a tanárokat, mert miként a pesti reform, theo-
logia növendékeinek ez idei vizsgái is mutatták, 
nincs is arra ok. 

A harcot tudom érteni, de az élt, féltékenységet f 

a keserűséget semmiképen sem, mely egyik fél ke-
belét. a másik ellen eltölti. Tökéletesen a theologia 
álláspo ntján levőnek hiszem azokat, a kik vall ják: 
hagyjátok az élt, a féltékenységet, a keserűséget, 
ha istentől van, ugy is megáll, ha nincs istentől, 
mindenképen megbukik a dolog. 

I I . 
A hazai két protestáns felekezet egyben-más-

ban egymást előzve igyekezik előre. Ugy látszik még-
is, mintha mi több dolgokban megelőztük volna 
reform, testvéreinket. Van conventünk, tanárvizsgáló 
bizottságunk, gyámintézetünk, ö/svegy-árvaintézetünk, 
melyeknek ők még nem mindegyikével dicsekedhetnek. 
Velők azonban a szerencse, hogy mindezeknek a hiá-
nyát néni érzik egyetemlegesen, vagy ha igen, oly 
egy lépést tesznek, m^ly nálunk kettőnek is beiiiik, 
ós igy, kik egy lépéssel előbbre voltunk, egy lépés-
sel megelőztethetünk áItalok. 

Jelen közgyűlésük tanárvizsgáló bizottság (majd 
idővel tanárképezde) fölállítását mondotta ki elvben. 
Az elv kimondásától ugyan megvalósításáig még egy 
nagy lépés van, de ha ezt megtették, már meg-
előztek bennünket, kiknek évek óta van tanárvizs-
gáló bizottságunk. Nem a tanárképezdével, bár talán 
ezzel is, mint inkább a tanárokul készülők elé irt 
tanszak csoportosításával értem. Ok ugyanis egy tan-
szakkal, nagyon bölcsen, nagyon helyesen, már elv-
ben is többet állapítottak meg. mint amennyiről mi 
eddig tudni szerencsések valánk. S e tanszak, a vallástani. 

Fontos dolog ez, sokkal fontosabb épen vallási, 
ha ugy tetszik felekezeti szempontból, mint a minő-
nek leirva látszik. Sokat beszélünk a vallásosság 
hanyatlásáról az ujabb időben, de akiknek kebelök 
ben az leginkább hanyatlik, a tudományos pályára 
készülő ifjaknak a vallásban neveltetésükről nem gon-
doskodunk kellőleg. Sokat kitalálunk, a mivel a val-
lásos élet emelését véljük, de a legközelebbi segéd-
eszközről,' arról megfeledkezünk, hogy a család után 
az iskola a bölcsője mindennek. Hiába prédikálnak a 
papok, ha egy-egy Jézus Krisztus szólana is mind-
egyikből, ha a mag befogadására a földek nincsenek 
kellőleg müveive, vagy épeusóggel nem is állanak 
rendelkezésükre, minthogy az emberek, főkép azok-



nak tanultabbjai kerülik a templomot, mint ördög a 
tömjénfüstöt. Az ifjakat pedig a vallás szózatára 
hallgató emberekké inkább fogja képezni egy olyan 
tanár, aki a vallásnak, mint tauszaknak egész lélek-
kel ól, semmint aki azt egyéb tanszaka mellett mel-
lékesnek tekinti. 

Pedig az ujabb időben ugy kezd tekintetni fel-
sőbb iskoláinkban a vallástanítás s ami a l^gszo 
moritóbb a dologban, hogy nem is aunyira a taná-
rok, ámbár ha szaktudományra hivattak, mint hivat-
tak ujabb időben rendesen, tehát ezek is, de még 
inkább maga a felekezet által. Avagy midőn a fe-
lekezet, mert az osztály-rendszert lassanként fölad-
juk, lehetőleg minden egyes szakra hí férfiakat, de 
vallásira nem, nem mellékesként bánik-e ezzel ? Mert 
a szakemberek azután testtol lólekkel szakjuknak él-
nek, csak a vallástudománynak, mint tanszaknak nem 
ól egyik sem. Amennyiben pedig a szaktudomány, 
főkép ha Írásbeli dolgozatok javításával jár , fárad-
ságosabb, mint az ezektől ment vallástan tanítása, 
alig akad tanár, ki szívesen ne venné, ha órahal-
maza közé egy-két vallástani is téved, a melyen 
megpihenhet egykevóssé. É s igy szétdarabolják a 
vallástudomány tanítását, mint zsidók a Krisztus kö-
pönyegét. S ha igaz, hogy nyelvészt csak nyelvész, 
történészt csak történész nevelhet, a vallás tauitásá-
nak ilyen kezelése nem lehet üdvös a vallás taní-
tására. *) 

Másként állt a dolog előbb. Mióta azonban a 
theologus nem tanár, a tanár se igen theologus 
többé. Yannak ós még inkább lehetnek tanáraink 
ezután, a kik theologiát, mely a vallás tanítására 
ugy képesít, mint a tanárképezde vagy az egyetem 
valamely szaktudományra, soha nem hallgattak. Le-
hetnek tanáraink, akik képzettségüket nem is a mi 
kópezdóinkben nyerték, amelyek nincsenek, de a jobb 
esetben az egyetemen, ahol mindenre tanítanak, csak 
a vallástudományra nem. Az ilyenek azután, mig 
minden más tárgyat egyetemi képzettség, addig ha 
véletlenül tanítaniok kell a vallást, csak is a gym-
nasiumban nyert képzettség nyomán tanít ják. S ha 
tanítják, bátran ismételhetem, hogy a tudományos 
pályára készülő ifjaknak a vallásban neveltetésökről 

nem gondoskodunk kellőleg, nem ugy mint más tu-
dományban való neveltetésükről szakférfiak által. És 
ezt teszi vallásfelekezet; mely vallásfekezeti érdekből 
gymnasiumokat tart fenn. 

Ennek káros következménye azután az is, hogy 
míg tanirodalmunk minden irányban gyarapszik, a 
vallási az, melyben legszegényebbül állunk. Mert 
számra nézve talán még i t t is megvolnánk valahogy ? 

de egy-két jelesebb mű kivételével, a csekély szám-
inál sem vetekedhetik a minőség. Ezen is fog azon-
ban lendíteni kerületi intézkedés nélkül is a duna-
melléki reform, egyházkerület által célba vett vallás-
tani tanszak csoportosítás, illetőleg vallástaoári tan-
szókek állítása a gymnasiumokban. Kettős az ok, ami-
ért a nevezett egyházkerület ál tal közzé tett és 
majdan megvalósítandó eszmének örvendhetünk. Ne-
kem azonban van még egy harmadik ok om és ez az, 
hogy ez eszme nemcsak lelkemben élt, de előkelő 
befolyásos férfiakkal szemben általam évek előtt több 
izben kifejezve lett, de még akkor, mert Nazareth-
ből jött , nem hallgatott rá senki, ma egy tekin-
télyes egyházkerület irta zászlójára megvalósítását. 
Adja isten, hogy az közös protestáns egyházunk j a -
vára minél szélesebb körben megvalósíttassák ! 

Cegléd, 1874 . nov. 30 . 
Török József, 

ev. lelkész, 

*) Örömmel olvastuk a napokban, hogy Debreczenben, a 
városi reáliskolában és a gymnásiumban egy ugyanazon 
egyén bízatott meg a vallástanitással, azon felismerhető 
indokból, hogy igy a vallástanítás ügye mindkét intézetnól 
szak ember kezében legyen. • Szerk. 

Baranyáról Baranyából! 

E lapok tisztelt olvasói ez év folyamában an ny 
közleményt olvashattak a baranyai egyházi viszonyokról, 
a mennyit máskor éveken keresztül nem. Az egyházi igaz-
gatás árnyoldalai, az egyházi hatóságok tehetetlensége, a 
nép romlottsága oly hajmeresztő színben lőnek feltüntetve, 
hogy e két egyházmegyével ismeretlen egyén az itt működő 
lelkészeket valóságos martyroknak fogja tartani; s vagy 
hálát fog adni az istennek, hogy ő nincs oly helyzetben, 
mint ezek közöl egy, vagy résztvevő szive ily érzékeny 
felkiáltásban tör ki: ón istenem! hát adjunk derest és 
kalodát azoknak a baranyai papoknak ! 

De minden tréfát félre téve, nekem nagyon fájt az, 
hogy ennek a sokat gyalázott és vádolt baranyai népnek 
védelmére egy szó sem emelkedett eddig épen az érdek-
lettek köréből. Épen azért engedtessék meg nekem is, ki 
szintén Baranyában lakom s egyházi viszonyainkat ugy a 
hogy ismerem, a már elmondottak melló, kissé gyöngé-
debben emlékeznem meg egyházi életünk viszonyairól. 

Legelsőbben is kijelentem, hogy engem e sorok írá-
sára azon, más különben érdekesen megirt cikk indított, 
mit N. I. tisztelt barátom e lapok 46. és 47-ik számában 
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közlött, s melyben F. J. utólagos megjegyzése szerint is 
a gyakorlati életből meritett tények vannak felsorolva ; a 
melyekre nézve azonban én a-í irántuk érzett őszinte tisz-
telet dacára is kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az ott 
idézett példákból kivont következtetések, sőt némely pél-
dák is nagyitva, túlozva vannak. Az ott idézett példákból 
N. J. ugyanis azon következtetést vonja ki, miszerint a 
létező bajokat és visszaéléseket csak ugy orvosolhatjuk 
meg, ha a papot nagyobb tekintélylyel ruházzuk fel ; ha 
az egyházi hatóságoknak szélesebb hatáskört biztosítunk, 
azt büntetőjoggal, hatalommal ruházzuk fel; s azt hiszi, 
hogy az egyházi hatóságoknak jelenben ezen már egyszer 
birt, de elvesztett jognak visszaszerzésére kell töre-
kedniük. 

Én azt hiszem, hogy nekünk ennél fontosabb fel-
adataink vannak. Nekünk prot. egyházi hivatalnokoknak 
nem a magunk hiúságát éleszteni, uem a papi fejedelem-
ség uralmát megalapítani, hanem evangeliomszerü életet 
fejleszteni, szóval és tettel vallásunk és egyházunk ügyei 
iránt a hívekben érdeket ébreszteni, a ránk bizott nyájat 
nevelni, oktatni, feddés ós dorgálás által javitani, s őket 
megtartani legszentebb kötelességünk. Miért ne 11 tiszteli 
a nép napjainkban a papot? Mert közönyös egyháza iránt; 
s miért nem érdeklődik annak dolgai iránt? mert nem 
ismeri azokat! Nem ismeri egyháza történetét, annak szer-
vezetét, nem az áldozatokat, miket egyházunk hű fiai 
annak érdekében különböző időkben hoztak, s napjainkban 
is hoznak; nem is álmodja, mennyit kellett küzdeniök, 
nélkülözniük, tanulniok épen azon embereknek is, kik 
mint lelkipásztorok, nem a felette való uralkodásért, de 
az ő lelki java, üdvössége munkálásáért egész életük lé-
lekölő munkásságát feláldozzák! Ha a nép ebben tájé-
kozva, erről felvilágosítva lenne, vagy ha p. 0. az iskolás 
gyermek kezébe oly kátét adnánk, melynek csak legalább 
egy szakasza, a zsidók históriája mellett, egyházuuk szer-
vezetét, alkotmánya ismertetését tartalmazná: aligha len-
nénk kénytelenek hónapokon keresztül várni presbytereink 
megválasztását; aligha hallanánk ily épületes beszédeket 
egy-egy presbyter választáskor: „olyat válasszon 
kentek, aki szókimondó, papnak, mester-
nek parancsolni tudó legyen!" mint ahogy 
épen az én egyházamban nem rég némely bölcs férfiú a 
mottót, a jelszót megállapította. 

A mi Nagy Ignácnak Baky ellenébeni állításait a 
tekintélyre vonatkozólag illeti, kimondom, hogy biz a 
Baky nézete épen nem téves, épen nem idealisticus. Téves 
azonban a N. I.-é, ki azt állítja, hogy a tekintélyt az 
állás, a hivatal kölcsönzi. Idéz tompa elméjű fejedelme-
ket, főispánokat, ministereket, kik mint ilyenek minden 
hiányaik mellett is tekintélylyel bírtak. Ez nagyon homokra 
épített állítás, épen olyan mint a milyen az ily körülmé-
nyek közötti tekintély, mit a legkisebb szellő elfú onnan 
a hol volt, ngy hogy nyoma sem látszik sehol, csupán a 
történet mondja : hogy ez meg ez bizony király, főispán, 
vagy pap volt, de a reá ruházott tiszteletet meg nem 
érdemiette! Én az ilyen álláskölcsönözte tekintélyből, ha 

azt más uton, személyes érdemeimnél fogva kivívni s meg-
tartani nem tudom, nem instálok. 

Egyházunk története bizonyítja, de legeclatansabbul 
bizonyítják egyes gyülekezeteink birtokába meglevő régi 
jegyzőkönyveink, hogy mikor a presbyteriumok büntető jog-
gal is fel voltak ruházva, a bűnök ezer meg ezer nemei 
azért akkor is épen ugy uralkodtak, vagy még jobban, 
mint most, midőn többé nem korbácsolunk és kalodázunk. 
Vájjon azért emelte-e a jog a papi tekintélyt? Épenség-
gel nem. Hiszen aki ebben a véleményben lenne, olvassa 
el, hogy bántak régenten a papokkal, még pedig kitűnő 
érdemes emberekkel, kik közül némelyikről valóban el-
mondhatui, hogy a mai nemzedék szédeleg, ha emlékökre 
gondol ; akkor ugyan földet nem szedtek el tőlük, mert 
azzal nem igen birtak, de megcsonkították a lukmás mér-
tékeket, megnyirbálták fizetésűket, megkeserítették sokfé-
leképen életöket. Mint az a mult század végén az egyik, 
s a század elején a másik mohácsi pappal történt Azt 
hiszi N. I., hogy a népben a papja iránti irigységet az 
ujabb kor idézte elő ? az az emberi természetbeu gyöke-
rezik, s megvan nem csak a baranyai emberben, de kis-
sebb nagyobb mértékben csaknem mindenkiben. Vannak 
jók és roszak minden gyülekezet körében, nem csak a 
inielnkben, s nincs a földnek egy szeglete, hol bármely 
tár aság csupa angyalokból állana, a hol keserűséget, há-
látlanságot ne kellene kisebb nagyobb mértékben elszi-
velni az embernek. És én egyátaljában nem tudom helye-
selni eljárását azon különben általam tisztelt férfiaknak, 
kik bár meggyőződésük szerint, felteszem, az egyház javát 
hitték előmozditíini, igénytelen nézetem szerint azonban 
tévedtek, midőn a baranyai egyházakról annyi roszat bo-
csátottak a ny'lváuosság elé. Nem bizott ugyan meg senki, 
nem is áll valami nagyon érdekemben mellettök síkra 
szállani, mert igaztalan bántalmat jóra irányzott törekvé-
seimért egynéhány év alatt, fájdalom! nekem is eleget 
kell tt kiállanom: talán többet is mint másnak ugyanannyi 
idő alatt ; de láttam, tapasztaltam, hogy a hálátlanok mellett 
vannak igazak is, kikért a legnagyobb igaztalanság volna 
az egész gyülekezet fölött pálczát törni. És én azt hiszem, 
hogy Baranya másik részében sem roszabbak az egyházi 
viszonyok mint itt, sőt meglehet, sokkal jobbak. 

Abban egyébbiránt igaza van Farkas tanárnak, hogy 
a baranyai ekklézsiák, egyrészről a prot. értelmiség, uri 
rend hiányában zsarnokoskodnak papjaikon. Ha a nép 
látná azt, hogy egy jó nevelésű uri ember mily tisztelet-
tel viseltetik papja, mily áldozatkész egyháza és vallása 
iránt, már a melyik és a hol t. i. olyan, ily példa min-
denesetre kedvező hatást idézne elő. Hogy azonban nem-
csak itt, de másutt sincs meg a papnak az a tekintélye, 
a mivel egykor birt, én azt hiszem, ennek oka még pap-
választási törvényeink hiányos voltában is keresendő. Míg 
& mostani statutumok értelmében valamely papi hivatal 
betöltetik, néha 1—2 év is eltelik. Az alatt, kivált ha az 
egyház nem közönséges jövedelmet biztosit, szabadon 
folyhatnak a kölcsönös nyájaskodások stb. Csoda-e, ha ily 
esetben a nép elbízván magát, azt hiszi, hogy bizony nagy 



szerencséjének tarthatja az a pap, ha általa rnegvá-
lasztatik. 

Legyenek csak világosabbak papválasztási törvénye-
ink, büntettessenek csak meg, ha kell hivatalvesztéssel is, 
a korteskedésnek minden nemei, hajtassék csak végre az 
üresedés után minél elébb a választás, s ne hagyja a 
hatóság hónapokon keresztül rendes lelkész nélkül az 
egyházat, mint az nem rég egyik történelmi nevezetességű 
egyházunkkal történt, szóval legyen felsőbb egyházi kor-
mányunk gyors és szigorú, s végzései végrehajtásában 
pontos ; a nép becsülni, tisztelni fogja s bizni fog egyházi 
hatóságában. De most nem sok hite van abban, mert 
sokat látott, hallott olyat felsőbbjeitől, mit látnia s hal-
lania nem lett volna szabad! 

Ezeken felül nagy baj még az is, hogy az országos 
képviselőválasztásoknál épen nem tudjuk megtartani a 
kellő határt, mit elfogult politizálásunk következtében 
áthágván, tisztelet helyett tiszteletlenségben részesülünk 
még saját pártfeleink részéről is. Hogy egyik vagy másik 
párt szilárd tagjának, sőt vezérének tartassunk, ez az am-
bitio kisebb-nagyobb mértékben fogva tart bennünket, s 
mert hazafiságunknak a nép előtt ez látszik bizonyitéka 
lenni: türelmetlenek vagyunk ellenfeleink irányában. 
Szóljuk, szapuljuk, néha egy-egy kicsit meg is rágalmaz-
zuk a különben tán becsületes és érdemes egyéneket, 
pasquillokat, carricaturákat csinálunk róluk, sőt sokszor 
még a hazafiságot is megtagadjuk tőlük. Ez pedig 
elóg nagy hiba. Magunk tanitjuk: a mit nem sze-
retsz, te sem tedd azt mással, s az életben mégis mi cá-
foljuk meg e tant türelmetlen pártoskodásunkkal. Ne 
csodáljuk, ha az ellenfél ugy és ott árt nekünk, a hol és 
a hogy lehet, s hasonlókép bánik mivelünk is. Ez ugy 
hiszem szintén nem emeli tekintélyünket. Minthogy ér-
telmes, független prot. világi uri emberünk itt nem 
igen van, ily körülmények közt hát ismét a pap az, kihez 
a nép tanácsért fordul. Legyünk ily esetben higgadtak, 
az ellenfél irányában kíméletesek, igy polgári kötelezett-
ségünknek is eleget tehetünk, papi tekintélyünket is meg-
őrizhetjük. Különben kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
biz a baranyai nép még tudtommal nem kényszeritette 
soha vasvillával papját arra, hogy egyik vagy a másik 
pártra szavazzon, sőt egyátaljában szavazásra sem kény-
szeritette. 

Ezen átalam fentebb emiitett körülményben rejlik 
oka nemcsak a ref., hanem egyéb vallású papok iránti 
tisztelet-hanyatlásnak is. Vagy azt hiszik azok az urak,-
kik a baranyai e téreni hanyatlást hánytorgatják, hogy a 
kath. papoknak, vagyonuk, s a törvényben biztosított ha-
táskörük és hatalmuk dacára van akkora tekintélyük mint 
volt ennek előtte ? A tavaszon a p . . . i püspök jelent 
meg M—cson a bérmálási szentség gyakorlatára. Máskor, 
sőt másutt még jelenben is ünnepi pompa fogadta a ma-
gas vendéget. M—cson még a füle gombját sem mozdította 
meg senki sem. Nem azért, mintha ezt helyeselném, nem 
is vigasztalásul, de mint tényt említem fel e jelenséget, 
mi sokkal mélyebb alappal bír, mint hogy azt egyszerűen 

a püspök mint földesúr iránti duzzogásnak, gyermekes 
apprehensiónak tulajdonítanám, ki tudvalevőleg úrbéri 
pört folytat a város ellen; vagy egyszerűen neveletlen-
ségnek, bár ebből is van benne egy kis adag. Ez a je-
lenlegi korszellemnek kifolyása, s ez minél jobban fejlődik, 
annál kevesebb súlyt fektet a papokra, még annál inkább 
megismeri, hogy a pap is csak olyan ember mint más; 
a multak dicsőségére való hivatkozáson kivül tehát hiva-
talának tekintélyét máskép kell biztosítania. Feddhetlen 
becsületesség, vallásunk, s egyházunk iránti önzetlen sze-
retet, a tudományok pártolása, s népünkben az azok 
iránti rokonszenv élesztése, és mindenek felett az áldo-
zatkészség az, a mi a papot mástól megkülönbözteti, a 
mely jellemvonások tiszteletet szereznek ugy az egyesnek 
mint az egész testületnek. S itt térek már rá Nagy Ig-
nác tisztelt barátomnak a canonok alapjáni papi külsőség 
utáni óhajtásaira, s papjaink elegyháziatlanodása miatti 
kifakadáaaira. Valóban nem tudja az ember elgondolni, 
hogy Nagy Ignác, ki „imádja a szabadságot s 
utál ja a zsarnokságot, akár felülről, akár 
alulról származzék az" mit ért e frázis alatt, 
mert az ő ajkairól hallva nem tarthatom azt egyébnek 
üres bombasztnál ; ha a prot. papságot újra vaskalap és 
reverenda alá vagy legalább is struflis átillába akarja 
bekényszeriteni ? Ismertünk szakállas és bajszos — nem 
ugyan kirívó — de mégis világias öltözetű papokat, kik-
nek volt tekintélyük, volt papi külsejük is, annak tartván 
nem a reverendát, hanem azon szívélyes és szeretetteljes 
modort, melylyel minden mozdulatukban elárulák a mi-
velt egyházi embert, s mely modorral oly sok szivet 
valának képesek meghódítani! De ismertünk reverendás 
papot is, ki ugyan sem „stueer, sem szutykos mesterem-
berforma" nem volt, de volt egy goromba kocsis, a kit 
nem hogy idegenek de saját hallgatói sem respektáltak! 
Nagy Ignác t. barátom nagyon naiv és együgyű bárány-
káknak tartja a mostani nemzedéket, ha azt hiszi, hogy 
az ily külsőség csupán majd tiszteletet fog a papnak sze-
rezni. Nem, a prot. papság soha sem lehet külún rend, 
s igy legkisebb oka sinc3 magát ruházatja által egyebek-
től megkülönböztetni, mi egyetemes papság vagyunk, a 
mi szellemi kincsünk a közönség, az emberiség kincse is, 
nekünk nem szabad nem illik dölyfösen nézni le a világi 
embert annak tudatában, hogy mi istenhez közelebb ál-
lunk mint más : mert papok vagyunk; hogy más törvé-
nyek alatt állunk mint más: mert papok vagyunk. És 
ha már a prot. papság végkép levetette egyházias külső 
jeliegét, ez igy van jól. Ö állásánál, családi kötelékeinél 
fogva a társadalomnak épen olyan tagja mint más, annak 
érdekei kell, hogy összhangban legyenek a pap érdekeivel, 
— annak jólléte, ennek jóllétével. Félreértés elkerülése 
végett kijelentem, hogy nem ahoz a világhoz való ragasz-
kodást és alkalmazkodást óhajtom, mi az Írásban elég 
világosan van felemlítve: hogy ne szabjátok ma-
gatokat a világhoz: hanem ahoz a korszellemhez 
való alkalmazkodást, melyet tapasztalás, tudomány, vallás 
ós erkölcs jónak ós üdvösnek lenni megbizonyít. A pro-



testantismus érdeke nem lehet az, hogy egy külön papi 
kasztot létesítsen. Ez nem fejlődés, nem haladás, de visz-
szaesés volna. Azon állítása N. I.-nak, hogy nem ismer-
nek el bennünket papokul más felekezetek, sőt még a 
faágunk nyája sem, ez mindenesetre nagyon szomorú do-
log lenne, ha igy lenne, de én őszintén megvallom, 
hogy ilyesmit ekkorig még sem nem hallottam, sem nem 
tapasztaltam, pedig sok nyelvű és felekezetű lakókkal 
vagyok körülvéve, de meg N. I tisztelt barátomtól is 
legfeljebb 1/2 órai ut választ el. Hogy Felső-Baranyában 
Volna olyan egyház, mely kath. plebánust akart papul 
választani, ez is különös dolog ugyan, de hát feleljen rá 
a;:, a ki erre legilletékesebb . . . 

Hogy a rác pap megtartja papi köntösét, s hogy e 
miatt lám milyen nagy becsületben tartják, ezt bizony 
sem Nagy Ignác barátom, sem én egész bizonyossággal 
épen nem állithatjuk, nem látván az érdemes mohácsi és 
somberki pópán kivül sokkal többet egész életünkben, ha 
Csak festve nem. Ugy tudtuk eddig, s azt minden dicsek-
vés nélkül ki is mondhatjuk, hogy az óhitű papság sem 
tudományos, sem társadalmi képzettség tekintetében ekko-
rig még nem verssnyezhetett a prot. papsággal. Így áll-
ván a dolog, hogy t. i. sok pópa az írás és olvasás mes-
terségénél nem sokkal vitte többre, tisztelet a kivételek-
nek, szeretném tudni, mi tekintélylyel bírhat az ilyen a 
mívelt osztálylyal szemben ; a rác köznépről csak annyit 
jegyzek meg, hogy az igaz, hogy kezet csókol papjának 
uton útfélen, pusztán szokásból, de nem azért, mintha azt 
meg tudná Ítélni, hogy az mennyiben méltó erre a tisz-
tességre. 

A drávafoki lelkész egészen megbotránkozik azon, 
hogy egy zászlószentelésen egy ref. pap mily botrányos 
beszédet tartott, mi neki egy cikk megírására szolgálta-
tott alkalmat, kifejtvén benne azt, hogy az ily fellépés 
a városi pap tekintélyét mennyire rontja, s hogy a kath. 
clerus, respective a p—i püspök mily tapintatosan járt el 
egyháza érdekében, midőn legjobb bajnokát küldé el ez 
ünnepélyre stb. Az bizony elég baj, ha ugy volt, de hát 
nagyon bajos dolog ugy beszélni, hogy az a beszéd min-
denkit kielégítsen, s erről a bizonyos beszédről én is 
hallottam beszólni, de épen nem oly szemforgató szörnyü-
ködéssel, mint a hogy ezt H. teszi. Kár volt az egész 
dologból oly nagy hűhót csapni, az ilyesmi megtörténhe-
tik más helyen, más felekezet papjával is, sőt megtörtént 
magával a H. által tapintatosságáért annyira kiemelt 
p—i püspök egyik bajnokával is. Maga a püspök ugyanis 
a m—i zászlószentelésen személyesen nem jelenhetvén 
meg, a m—i prépostot bizta meg a szertartás végbevite-
lével. Beszédjéről csak annyit mondok, hogy azt gyarló 
voltánál fogva kínos dolog volt végig hallgatni, még a 
ref. egyszerű emberek ugy nyilatkoztak, hogy bizony nem 
kellene nekik papjokul, ha ő fizetne nekik lukmát! 

Maga mondja N. I. mily rohamosan bánunk el in-
tézményeink hozatalánál, ehez hozzá adom, hogy ép oly 
.rohamosan hozunk a legtöbb dologban Ítéletet is, egy pél-
dával mindent akarunk bizonyítani, a körülményekkel szá-

mot nem vetünk, vagy azokat nem ismerve, légyből ele-
fántot csinálunk. 

Azért, mert egyik vagy másik egyházban a presby-
terium visszaél a maga hatalmával, esküjéhez hütelen, 
kimondjuk, hogy hát rosz a mi presbyterialis szervezetünk, 
a helyett hogy az illető egyh.-megyei felsőbbség a maga 
papiroson levő jogait érvényesítené, s a hűtleneket a vi-
lági hatóság segélyével is megfenyítené. Nem kis baj 
különben Alsó-Baranyában az, hogy egyesítve lévén egyh.-
megyénk Bácska és Slavoniával, jelenleg abban az ano-
mal helyzetben vagyunk, hogy főesperesünk dunántul a 
Bácska alsó részében, alesperesünk drávántul Slav̂ niában 
van, a baranyai egyházak igazgatása tehát a nagy távol" 
ságnál fogva nem kevéssé van megnehezítve. 

Hogy mi szükség volt az itt közlöttek nagy részét 
ismételnem, s újra nyilvánosságra hoznom, holott e tárgy-
ban mások tán már kimerítőbben írtak, s miért nem 
mondtam én el a fentebbieket az én szomszédomnak Nagy 
Ignácnak, négy szem közt, szolgáljon némi mentségemül 
az, hogy mi erről igenis eleget beszéltünk, de egymást, 
fájdalom! nem capacitálhattuk. Sok igaz és találó vonás 
van kétségkívül N. I. cikkeiben, de épen a közvélemény 
megnyugtatása és Baky István elégtétele szempontjából, 
mint baranyai lelkész, indíttatva érzem magamat kijelen-
teni, mint ezt már cikkem elején tevém, hogy ama voná-
sok túlzottak s kelleténél sötétebbek. 

A ki szavaimban kételkedik, olvassa el espereseink 
évi jelentéseit az egyházmegyék jegyzőkönyveiből, s 
meg fog győződni, bogy a prot. áldozatkészség nálunk 
legalább is áll azon a fokon, a melyen másutt van. Be-
széljen azért bármit egyik vagy másik társunk az evangelomi 
buzgóság lankadásáról, áldozatkészség hanyatlásáról, a 
nép romlottságáról: mig ez tettekkel cáfolhatja s cáfolja 
is meg az ily beszédeket, addig ne féltsük egyházunkat; 
a nép, az igaz, sok durva vonással kevés neveltséggel bir 
még ez idő szerint, de szive alapjában jó, és vallása mel-
lett lelkesülni hajlandó. A lelkipásztor utja tövises és 
göröngyös ugyan, de ha ilyen nem volna, akkor minket 
mint a hüvelyében heverő kardot a rozsda : a semmit-
tevés rozsdája emésztene meg; s ha épen mi a Sión őrei 
vagyunk elégületlenek azzal az állapottal, mit sokszor sa-
ját tapintatlanságunk is idéz elő, s túlzott színekkel ecse-
teljük egyes bajainkat: ne csodáljuk, ha közülünk a leg-
többen visszariadnak a bajok oly tömegétől, a teendők oly 
nagy halmazától, világi jeleseink a további áldozatkész-
ségtől, s gyászos resignatióval fejet hajtva mondják el 
elleneink örömére: hogy a magyar prot. egyház 
leélte magát, hogy az immár az enyészet 
ésvég m e g s emm i s ü 1 ó s c s í r á j át rejti mé-
hében! Ettől mentsen meg bennünket az isten! 

Székely József, 
mohácsi ref. lelkész, 



„Contraria, juxta se posita magis elucescunt", mondja 
a latin, de a mely mondatot ugy is lehet travestálnunk, 
hogy az ellentétes nézetek kifejezése s meghallgatása ál-
tal jobban kiderül az igazság. Épen ezért a jelen év ele-
jén is, s most újból örömmel s nem kételkedünk, hogy 
haszonnal bocsátottuk közre az efféle cikkeket, melyek az 
egyházunkban mutatkozó kórjelek szelídebb vagy drastiku-
sabb ecsetelésével foglalkoztak. Im a jelen cikk irója 
igyekezik a dolgokat rózsásabb szinben feltüntetni, mint a 
sötétebb szemüvegen keresztül nézők; s mi nála a vég- • 
eredmény? Az, hogy azon kórtünetek, melyek többek által 
felhozattak, nem csak Baranyában vannak meg, hanem egye-
bütt is. Ezeket magával hozza — úgymond — a korszellem. 
Teljesen igaza lehet; és mi sem Baranyát akartuk befe-
ketitni, sőt mindjárt első cikkünkben kifejeztük, hogy 
„egyebütt is, de talán Baranyában legszembetűnőbben." 
Igen, de hát ha e gonosz korszellem nem csak Baranyá-
ban, de mindenütt megvan ? Mi következik ebből ? Az, 
hogy mindenütt fegyverkezni kell egyebeknek is, de kü-
lönösen az Ur szolgáinak, az időnkénti hol helyes, hol 
teljesen fonák korszellemmel nem alkudozó örök igazság 
hirdetőinek ; fegyverkezniük kell, hogy ezen fonák korszel-
lemet helyesebb irányba terelhessék, s ha kell a régi em-
bert levetkezve, vagyis az eddigi lelkészi működési kört 
tágítva, módosítva is, diadalra segítsék azon örök elveket, 
melyeknek meg- vagy nem valósításától függ egyházunk 
és hazánk boldog vagy boldogtalan jövője. 

Farkas József. 

ISKOLAÜGY. 

A t.-sz -mártoni gymnasium ligye. 

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetemnek f. évi 
sept. 2-án tartott gyűléséből T.-Sz.-Mártonba kiküldött 
bizottság azt az utasítást vette, hogy a nm. m. k. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter urnák f. é. april 24-én 
547. elnöki szám alatt kelt, és főt Geduly Lajos superin-
tendens úrhoz intézett rendelete értelmében végezze el az 
egyházi és állami szempontból szükségesnek nyilvánított 
vizsgálatot s ennek eredménye felől tegyen az egyetemes 
felügyelő úrhoz részletes felterjesztést. 

A bizottság az egyházi és állami legfőbb hatósággal 
szemben elvállalt nagy felelősségnek teljes tudatával vé-
gezte el azon teendőjét f. é. nov. 2 — 7 közti időben, s 
november 11-én Budapesten hitelesített jelentését b. 
Prónay Gábor egyetemes felügyelő urnák beadta. 

Ideje most már, mikor a tót lapok sokat, a magyar 
lapok egyet-mást közöltek, — az egyházkerületek 
elnökségei pedig e jelentés f e l e t t már 
határoztak, — nyilvánosságra hozni e vizsgálat ered-
ményét, nemcsak azért, mert ez, miut protestáns közéle-
tünk sajgó sebeinek egyike, hazánk protestánsait kiválólag 
érdekelheti, hanem és főleg, hogy az eddigi hiányos, rész-

ben ferde közlemények kijavítva és kiegészítve legyenek, 
ezen alapvonásaiban patentalis, színezésében panszlavisz-
tikus árnykép, kellő világításban s részleteiben is tisz-
tán álljon az érdeklettek előtt. 

I. 

A bizottság az utasítás gyanánt vett ministeri rendelet 
értelmében oda törekedett, hogy a t.-sz.-máitoni gymnasium 
belélete, működése, iránya, szelleme egyfelől, alapítási indo-
kai, körülményei, az egyházhoz és esperess éghez való viszonya 
másfelől, és igy a gymnasium helyzete, az ev. egyház-
egyetemben, és a magyar állammal szemben, határozotí 
körvonalokban fel legyen tüntetve. 

E végből: 
1. Bekövetelte az algymnásium keletkezése s eddigi 

működésének történetét, fennállása jogosultságának hiteles 
adatait; az 1873. május 8-ikán eszközlött kánonszerü 
látogatás jegyzőkönyvét, a gymn. tanács szervezetét s 
összes üléseinek jegyzőkönyveit, a mult ós a folyó évben 
használt tankönyvek, s az ezeket pótló kéziratok egy-egy 
példányát, a gymn. alapitói- és alapitványaiknak név és 
összeg szerinti soiozatát, a gymn. tőke és folyó pénztár 
számadásait, a tanári értekezletek jegyzőkönyveit, a taná-
rok élet- és jellemrajzát, azok tanképességi s alkalmazási 
okmányait, a tan- és leckerendet, a tanulók névsora és 
osztályozását; a tanulók közt uralkodó szellem- és létező 
egyletekről, a tanárok jelleme, működésük sikere, polgári 
összeköttetéseiről tanúskodó felügyelői és igazgatói hivata-
los jelentést. 

2. Személyes vizsgálatot tartott a gymn. egyes osz-
tályaiban. A váddal szoros összefüggésben állott magyar 
nyelv, földrajz és történelemből beható és 
részletes vizsgálat alá vette a tanárok tanirányát, a tanulók 
előmenetelét, és az osztálykönyveket, magyar nyelvtani és 
irálydolgozatokat. 

3. Kihallgatta az egyes tanukat, vallomásaikat jegy-
zőkönyvbe vette és aláíratta, még pedig : 

különösen azon viszony megállapítása tárgyában, 
melyben ezen gymnasium a helybeli ev. egyházhoz áll, az 
egyházi elnökséget: Horváth József lelkész és Mud-
ron Pál felügyelő személyében; 

különösen azon viszony megállapítása tárgyában, 
melyben ezen gymnasiuni a turóci ev. esperességhez áll, 
az esperességi elnökséget: Hodzsa András esperes és 
Révay Nándor felügyelő személyében ; 

különösen azon hatásra nézve, melyet a tanárok és 
e tanintézet a városra és vidékre, általán pedig kifelé 
gyakorolnak, a megyei közigazgatási tényezőket: Justh 
József alispán, Y e 1 i c s Ágoston főjegyző , C s e p c s á-
nyi Ferenc tiszti ügyész, Zathureczky József levél-
tárnok, Kossuth Rezső aljegyző, Zorkóczy Kornél 
szolgabíró és Ruttkay Sándor s.-szolgabíró urakat; 

különösen a „pánszláv és hazaellenes törekvés" nagy 
vádjának constatálása vagy eloszlatása tárgyában mindazo-
kat, kik vagy önkényt jelentkeztek, vagy mások által, mint 



hitelképes tanuk bemondanak, névszerint Tomcsányi 
Mór kir. törv. elnök, Radvány Imre államügyész, Zor-
k ó c z y Ede kir. törv. biró, Lehoczky Lajos kir. törv. 
biró, Lehoczky Vilmos kir. törv. jegyző, Mennyei 
János kir. tanácsos és tanfelügyelő, Groó Vilmos zniói 
államképezdei igazgató, Paulovics József esperes plé-
bános, Bulyovszky Simon ügyvéd, M e 1 i c s k o Mi-
hály, és M e 1 i c s k o János urakat. 

4. Kihallgatta végül Paulinyi Tóth Vilmos 
felügyelő, K ram ár Márton igazgató, Nedobry József, 
Dérer Gusztáv, Dérer János tanárokat külön-kü-
lön, azon vádakra nézve is, melyek az előző 
pontban megnevezett tanuk által felhozat-
tak, ezek vollomásait is külön-külön jegyzőkönyvbe vette 
és aláíratta. 

Ezen ily módon megejtett vizsgálat eredményének 
felsorolását és indokolását megelőzőleg fel kell itt egy 
sajnos tényt említenem, mely a tót lapokban ferde felfo-
gásból származott szenvedélyes gyanúsítással, sőt a bizott-
ság eljárását kárhoztató módon lett nyilvánosság elé hozva. 

Hodzsa András turóci, Nóvák Sámuel árvái espere-
sek és Bobrovnitzky László liptói esp. felügyelő oly célból 
jöttek T. -Sz.-Mártonba, hogy itt a dunáninneni egyház-
kerületet képviselői minőségben, a vizsgálatnál hallgatag 
részt vegyenek. Nem vehettek részt, mert a du-
náninneni egyházkerületi gyűlésnek e gymnasiumra vonat-
kozó (s az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének kiküldő 5-ik 
pontja előrészóben szóról szóra idézett) határozatában, a 
fentnevezett urak nem ezen egyetemes egyházi, hanem „a 
magaskormány által netalán keresztül 
viendő vizsgálathoz" lettek kiküldve; mert az 
egyetemes gyűlés, jegyzőkönyvének kiküldő 5-ik pontja 
alatt hozott határozatában, a dunáninneni kerületi képvi-
selőknek ezen egyházi vizsgálatnál, habár csak hallgatag 
részvételét is, nem csak hogy nem r e n d e 11 e el, sőt arról 
még csak meg sem is emlékezik ; mert az egyetemes 
gyűlés kiküldt° vizsgáló bizottságot, működésében az 
alattas egyházkerületnek mintegy ellenőrizni akarni: leg-
alább is felesleges, a dunáninneni egyházkerület ha-
tározata ellenére elrendelt és most végrehajtott vizsgálat-
nál, különösen pedig az egyes tanuk kihallgatá-
sánál bárki másnak is azf, hogy a tanuk szabad vallo-
mására, jelenléte által n y o m ás t gyakorolhasson, meg-
engedni, az ügy természete, a tények szabadon előadása, 
sőt az illetők lélekismerete ellen intézett téves eljárás 
lett volna. 

Nem fogadhatta el őket még 
azért sem , mert a turóci és árvái esperes 

urak, mint a gymnasium patrónusai, közvetlen a vád-
lo t t ak sorából valók, az tehát, hogy a vádlók kihall-
gatásánál a vádlottak is jelen legyenek, ezen esetben kü-
lönösen nem lehetett megengedhető ; 

akkor sem, mikor a turóci és árvái esperes urak, 
Írásban beadott nyilatkozatukban, a bizottság ezen, s álta-

lán egész eljárása ellen, mint fenntebb kimutatva lett, 
jogtalan tiltakozásukat beterjesztették. 

Megengedhetőnek tartotta azonban, ĥ gy a gymnasium 
egyes osztályaiban megtartott vizsgálatnál, úgyszintén a 
felügyelő és igazgató által beterjesztett tankönyvek, szám-
adások stb. átvizsgálásánál részt vehessenek. Előbbinél 
csakugyan részt is vettek. 

Áttérek most már magára a vizsgálatra. Ezen gym-
násium t ö r t é n e t é t , a nyert adatok és vallomások 
alapján ezekben adom elő : 

' A turóci prot. nemesség e század negyedik évtize-
dében „nationale institutum hungaricum" nevezet alatt 
Neczpálon egy tanintézetet oly célból alapított, hogy ebben 
a tanulók a magyar nyelvben kellő kiképeztetést nyerhes-
senek. E tanintézet, állitó'ag tanépület hiánya miatt, 
T.-Sz.-Mártonba tétetvén át, itt az egyháztól nyert tel-
ken felállíttatott, és a turóci ev. esperesség közvetlen fel-
ügyelete alatt, „institutum seniorale hungaricum" nevezet 
alatt, az alapítás céljának megfelelőleg kezeltetett A benne 
alkalmazott két tanerő egyike elhalt. Helye, állítólag 
anyagi alaphiány miatt, többé be nem töltetett. A meg-
maradt tanitó pedig, a most is élő és működő Kramár 
Márton, mert esperességi segédlelkészi teendőkkel is fel-
ruháztatott, mert csekély fizetésének is hanyagul befolyása 
okából talán el is kedvetlenedett, az akkor már 7, majd 
3-ra leolvadt tanulók oktatását érdemesnek többé nem 
tartá. Igy szűnt meg ezen intézet 1863-ban. Az egyház, 
szerződése értelmében visszakapta a telket, az esperesség 
pedig a tanépttletet és az â pitványokat. 

Ezen „magyar nemzeti intézetnek" ekként besztinése 
után, a helyben lakó ev. atyafiak állítólag égető szüksé-
gét érezvén egy középútnak, mely a tótajku ifjakat tót 
nyelven vezetné be a tudományok előcsarnokába, ily inté-
zetnek felállítását elhatározták, s a helyben lakott paten-
tális superintendens, néhai Kuzmányi Károly hathatós 
befolyásával az akkori pozsonyi patentalis superintenden-
tia pártfogását megnyerték, a gymn. első osztályát 
1866-ban megnyitották. 

1867-ben a magyar állami lét megnyerése, különösen 
pedig Ő felségének 1867. május 15-én, a pátenst végle-
gesen beszüntető, és 1867. julius 26-án a patentalis fize-
téseket visszavonó legfelsőbb elhatározása után, látván a 
pátens hivei egyrészt, hogy az autonom egyház körébe 
vissza kell térniök, másrészt, hogy e tanintézet létezése 
„nemzetiségi féltékenykedósük" sugallta veszedelemben 
van, nehogy ez tehát, az autonom egyházba visszalépésük 
után, általuk gondolt eredeti céljától bármely időben is 
elvonathassék : a visszakeblezést eszközlő egyetemes gyű-
lést megelőzőleg egy 1867. aug. 11-ikén a t.-sz.-mártoni 
patentalis egyház gyüléséu ezen gymnasium fennmaradá-
sának szükségét kimondották, és 1867. aug. 14-én T.-Sz.-
Mártonban összeült 13 férfiú, magát ezen gymnasium 
„kegyuraság"-ának (patronatus) elnevezte és egy „a 1 a-
pitváüyi okmányt", helyesebb elnevezéssel a 1 ap-



szabályt szerkesztett, melyben ezen „hitvallásában 
az ág. hitvallást követő" gymuasium, mint a „kegy-
uraság kizárólagos talajdona", ennek „védelme és 
függet l en kormányzata" alá helyeztetett. *) 

1867. sept. 1-sején a 2-ik osztály megnyittatott. 
1867. sept. 24—26-ikán Budapesten tartott egyete-

mes gyűlés a patentalis egyházakat, s ezekben a 
pátens időjében alkalmazott lelkész, tanár és tanítókat 
minden fenntartás nélkül el- és visszafogadván : az ala-
pító kegyurak ezen algymnasiumot is az általános hatá-
rozatba belefoglalva s az autonom egyház szervezetébe a 
forma szerint belehelyezve gondolták. 

1868. márc. 24 iken tartott turóci esp. gyűlés a 
p atronatus kérelme folytán örömmel fogadta a sz.-
mártoni algymnasiumot kebelére s az egyházkerületi gyű-
lésen közbenjárását megígérte. 

1868. aug. 3-ikán tartott turóci esp. gyűlés a ki-
sebbség azon kívánságát, hogy az esperesség, tekintet 
nélkül az alapítási okmányra, gyakorolná felügyeleti jo-
gát, figyelembe nem vévén, többségileg a felajánlott 
12 szavazatot, azaz, hogy minden egyháza egy-
egy szavazatot nyer a patronatusban, 
elfogadta s ezért és azon kikötés mellett, hogy a magyar 
nyelv ezen gymnasiumban legkevesebb 6 órában fog tanít-
tatni, a „magyar nemzeti intézet" alapitványait átadatni 
határozta. 

1868. sept. 1-sején a 3-ik osztály nyittatott meg. 
1868. sept. 2-ikán megtartott dunáninneni egyház-

kerületi gyűlés, ezen tanintézetet a patronatus kérelme 
és a turóci esperesség kihallgatása folytán felügye-
lete alá helyezte, a hitsorsosok pártfogásába és az egye-
temes gyűlésnek ajánlotta. 

*) Ezen. 1867. aug. 14-ikén PauMnyi Tóth Vilmos igazgató 
és a többi 12 tag, mint pénztárnok, jegyző, és választmányi tagok 
névaláírásával kiadott, tót és magyar nyelven kinyomatott „alapí-
tási okmány", helyesebben „alapszabály" ide vonatkozó intézkedé-
sei ezek: 

A t.-sz.-mártoni ev. gymnasium hitvallásában szorosan az ág. 
hitvalláshoz ragaszkodik (I.) 

Az egyházi felügyelet az i l l e t ő egyházi törvényes ható-
ságot, a világi a világit illeti (IV.) 

Minden ügyeit k i z á r ó l a g m a g a , a k e g y u r a s á g 
által, ki azt alapította ós fenntart ja i n t é z i . Ezen kegyuraság 
visel gondot az is-kola helyiségei, tápintézete, könyvtára felől, ez 
fizeti, választja, és meghívja a tanárokat (VI.) 

Kegyurak lehetnek erkölcsi személyek, asszonyok, a felvilágo-
sodottság minden barátja valláskülönbség nélkül (VI7), kik 100 
vagy 50 f r t . alapítványt tesznek, h o g y h a a z o k a t a v á l a s z t -
m á n y e l f o g a d j a. (VI,) 

A kegyúr m e g h a t a l m a z o t t által is gyakorolhatja jo-
gát (VI4), az alapítvány lefizetése után törvényes uton á t r u h á z -
h a t j a más egyénre (VI6), halála esetében a legidősb törvényes 
ö r ö k ö s r e megy át e jog (VI8). 

A tanuyelv kizárólag a tót nyelv lesz ; köteles tantárgy a 
magyar és német (III,) 

Ha az evangy. l u t h e r á u u s vallás megszegetnék, lia, a 
tót nyelv helyett, más tannyalv vezettetnék be, vagy a kegyuraság 
kezéből bár ki á l ta l is elvétetnék : a patronusok visszakövetelhetik 
alapitványaikat (VIII). 

1868. oct. 7-ikén tartott egyetemei gyűlés-Örvendetes 
tudomásul vatte a dunáninneni kerület azon jelentését, 
hogy T.-Sz.-Mírfconban algymuasium alakul, elvárván tőle, 
hogy az egyetemes tantervhez fog alkalmazkodni. 

1869. szept. 1-sején a 4 ik osztály nyittatott meg. 
1870. aug. 18-án a magyar nemzeti intézet 2691 

frt 48 krt tevő alapitványait a patronatus tulajdonába 
bocsátotta. 

1872-ben az esperesség a telket és tanépületet, mint 
arról a bizottság a telekkönyvben személyesen meggyőző-
dött, a patronatus nevére és vagyonához átíratta. 

Ezen gymnasiumot főt. Geduly Lajos superintendens 
ur 1873. május 8-án kánonszerüleg megvizsgálta. 

(Folytatása következik.) 

B E L F Ö L D . 

B á c s k á b ó l . 
(Vége.) 

Szeptember 29 ón délután a főpásztor ur, ismét 
Angyelits Germán püspök ur diszfogatán tovább folytatta 
útját Kácsra. 

Kácson a testimonium legalet az ottani szolgabíró 
tekint. Galetta József ur képviselte. Megható 
volt, midőn a superintendens ur a visitationalis ügymü-
ködés után, különös meghívásnak engedve, a szerb temp-
lomot meglátogatta, melynek tornyáról a harangok szó-
lottak. A templomba érve, a szerb egyház érdemes papja, 
Idukovit s Idasa, lelkesült beszéddel szerb nyelven 
üdvözölte a főpásztort, melyre a főtisztelendő ur nyájasan 
és meghatóan felelt. 

A kácsi ev. egyház 1862 beu keletkezett ós az anya-
egyházban 600 lelket számlál. Nehéz papi állomás, mert 
10 fi 1 i áj a van 800 lélekkel. Lelkésze U n g e r Vil-
mos, fáradhatlan munkása az Ur szőlőjének és tetőtűl 
talpig bibliai embör. Élvezettel hallgatott egyházi beszé-
det tartott Júdás levele I. 20 -21. felett, fejtegetvóu 
a themát: A keresztyén önbírálat a legbiztosabb út az 
Ur országába; mert 1. ez által épülnek a szivek egy 
szent hit alapján ; 2. itt imádkoznak, összegyűlnek, egye-
sülnek a szivek mint egy szent fej tagjai; 3. itt fentaita-
tik az egyház közönsége az isten iránti szeretet által ; 4. 
itt gyermeki megadással várjuk ama kegyelmet, mely 
.minket az örök életbe vezet. 

Szeptember 30-án Járekra indulta püspök ur; a ha-
táron a diszmenetet egy ismerős egyén, a kedves és elő-
zékeny ó-futtaki szolgabíró Czvetkovits György 
várta számos kocsival ós lóval. A járeki német hitsorsosok 
mindent, a mi csak tehetségűkben állott, elkövettek, hogy 
főpásztorukat illően ós fényesen fogadhassák, s a főtisz-
telendő superintendens úr bizonyosan soha sem felejti el, 
a járeki bírót Krummt, ki alig tudta, mikép érvényesítse 
hódolatát szive örömében. 



Járek. gazdag német egyház; 1789-ban keletkezett; 
van egy harangja, mely József császár ajándéka. Mióta 
fenáll, a Kórossyak lelkészkednek benne. A mostani papja 
tiszt. Kórossy János úr nagyon jártas a bibliában; clas-
sikus prédikációt tartott ; sajnálom, hogy a szöveget és a 
hémát nem jegyeztem fel Az egyház 1900 lelket szám-
tál, szép temploma és szép iskolái vannak. 

Október l-jén délutáni 5 órakor Ki sz ácsra ért 
a superintendens úr ; a leíkészlak udvarán, hol a lelkész 
és a presbyterek nagy sokaságtól környezve várták, nagy 
leányok, a tanitók vezetése alatt egy szép éneket énekel, 
tek el, miután a lelkész tiszt. Stelcer Frigyes úr 
egy tartalomdús, lelkesült beszéddel üdvözölte a püspök 
urat, megemlékezvén azon áldott emlékezetű püspökről, 
ki 1835-ben a kiszácsi egyházát canonszeiüleg visitálta, 
t. i. néhai dr. Szeberényi János úrról, az előtte álló püspök 
érdemdús édes atyjáról, s magát s egyházát a szeretett 
főpásztor úr atyai kegyelmébe ajánlá. 

A főpásztor ur megjelenése feletti öröm mindenütt 
a legmeghatóbban nyilvánult mint eddig, ugy a többi 
meglátogatott egyházakban, nevezetesen Ó k é r e n octóber 
2. és 3-án Ujsóvén octóber 3. és 4-én; Kiskéren 
octóber 4. és 5-én; Kucurán octóber 5. és 6-án. 

Az ujsóvéi egyház 1824. keletkezett. A lelkek 
száma jelenleg 1160 ra megy. Lelkésze Ábrahám Ist-
ván nagy érdemeket szerzett magának a* egyház felvi-
rágzása körül; lelkészkedése alatt szép templom, és igen 
csinos idyllicus paplak építtetett. 

K i s k é r egyike a bácsi esperesség legrégibb egy-
házainak, 1786-ban keletkezett, 2496 lelket számlál, 
igen szép temploma és igen szép iskolái vannak ; van 
egy harangja, melyet József császár ajándékozott. 

K uc ur a kis egyház, 1812-ben vette kezdetét, 892 
lelket számlál, csinos kis temploma és nagyon szép isko-
lái vaLnak. Érdemteljes lelkésze, ki mint alesperes és fő-
esperes sok szolgálatot tett egyházi életünknek, nagyt. 
Siúr Dániel ur. Nagyon szép visitationalis szt. beszédet 
tartott I. Corinth. XII. 24-27. felett, e themát fejteget-
vén: „Mikóp létesíthető béke és egyetértés az egyházban? 
1. Ha a felsőbbséget és intézkedéseit tiszteletben tartjuk 
s az utóbbiakat hiven követjük; 2. ha egymást mint egy 
család tagjait tekintjük s magunkviseletót e szerint 
rendezzük be ; 3. Ha a gyengébbek az előrehaladottaktól 
tanulnak s őket miveltségben és felvilágosodottságban 
utolérni törekednek. 

Kiemelem, miszerint a kucurai határon püspök urat 
a tudományos képzettségéről és toleráns jelleméről isme- -
retes Vukits Pál rusznyák plébános és esperes üdvözölte 
rövid, de tabra esett német beszédben. 

Kucurán búcsút vett a derék Czvetkovita György 
szolgabíró ur, s a testimonium legalót az általános sze 
retetben részesülő kulai szolgabíró Móritz László 
ur kezeibe adta át. 

Octóber 6-án folytattatott az út Ó-V erbászra. 
A szívélyes fogadtatás körül sokat fáradoztak itt és ki-
ttintek a helyi lelkész Róth Tivadar Károly uron 

kivül Milovánovics Maxim, helyi gór. uen. egyes, 
lelkész és Vlaskalits Gábor, helyi jegyző urak. 
Zene, harangozás ós mozsárdörgós jelzették a püspök ur 
bevonulását. 

Az ó-verbászi egyház keletkezett 1850-ben és 1303 
lelket számlál az anyaegyházban. Temploma még nincsen, 
de van pénzben és téglában elegendő készlete, hogy a 
legközelebbi tavaszkor isten segedelmével a templomépi-
lishez foghasson. 

A visitationalis tiszteletkor a helyi lelkész ur szi-
gorúan bibliai predikatiót mondott Lukács XVII. 5. fe-
lett e thémáról : „Urunk Jézusunk, erősíts minket 
hitünkben"' kitüntetvén, miszerint eme fohász a lelkek-
nek: 1. őszinte vallomása; 2. alázatos gyónása ; és 3. 
szívből fakadó kérelme. Az ó-verbászi szerb lelkész ur 
püspökünket templomába meghíván, őt itt hallgatósága 
előtt szívélyes szavakkal üdvözölte. 

Október 7-én Uj-Verbászra indult a superintendens 
ur. 0- ós Uj-Verbász a házak fekvése szerint egy helysé-
get képez. Az ó-verbászi lelkészlaktól az uj-verbászi lel-
készlakig kis negyedóra járás Uj-Verbászon a főpásztor 
ur fogadtatása ismét kiválóan, ha nem is oly nagyszerű 
mint Újvidéken, fényes volt. A mezőváros közepén igen 
csinos diadalív emelkedett e felírással: „Willkommen 
in Neuver bász;" a diadalívtől pedig egészen a pap-
lakig két sor magas rudakra feltűzött nemzeti zászló és 
zöld ágak szegélyezték az ut két oldalát. Másn p az 
uj-verbászi kaszinóban száz személyre bankét rendezte-
tett, melynél az uj verbászi előbbkelő urak és egyház-
tagok valláskülönbség nélkül részt vettek, és az egymást 
ért toasztok az egész társaságot derült hangulatra köl-
tötték. 

Az uj-7erbászi ev. egyház 1785-ben keletkezett és 
2876 lelket számlál; gyönyörű temploma van, s szép, 
törvényszerint berendezed iskolája. Tornyában az egyik 
haraüg József császár ajándéka. 

Október 8-án. Feketehegyre ért a főpásztor ur, mely-
nek határán a heh. hitv. nagy míveltségü lelkész Szi-
lády Jáuos ur, válogatott, hazafias, s testvéri szavak-
kal üdvözlé. A feketehegyi ág. hitv. ev. egyház 1827-
ben keletkezett, és 1113 lelket számlál. 'Temploma még 
nincsen. 

Október 9-ón estve Szeghegyre érkezvén, itt ismét 
oly egyházba léptünk, mely mind a lelkiekben, mind a 
testiekben gazdagon meg vau áldva, a hol a püspök ur 
boldogult édes atyja 1835-ben szintén visitálfc, mely körül-
mény még fontosabb lett rá nézve az által, hogy akkor 
a jelenlegi lelkész atyja állott a papi hivatalban Szeghe-
gyen ; mit a helyi lelkész S c u 11 ó t y Pál ur szép pre-
dikatiójában ki is emelt, szólván a 118. zsoltár 6. verse 
felett e thémáról: „Mire hív fel minket az egyházláto-
gatás ?" 1. háladatos örömre; 2. vallásunk iránti szeretetre. 
Szeghegy József császár alatti telepitvény, 3300 lelket 
számlál; gyönyörű szép temploma van s azon egy harangja, 
melyet József császár ajándékozott számára. Midőn Hegye-
sen keresztülment a főpásztor ur, a hegyesi róm. kath. 



plébános cimzetes kanonok Balázsy Endre szívélyes 
szavakkal üdvözölte. 

Október 11-én az egyházlátogatás Bajsán zára-
tott be. Bajsa szintén 1785. évi József császári telepitvény, 
mely jelenleg 1114 léinkből áll. Az egyház tótajku, de 
hivei kivétel nélkül jól tudnak magyarul A nazarénusok 
itt nagyon terjednek. Bajsa ugyanis azon vidéken fekszik, 
hol a nazarenismus a reformátusok ós szerbek között nap-
ról napra növekedik, t. i. Hegyesen, Feketehegyen, To-
polyán sat. 

Ezzel befejezhetném tudósításomat a bács-szerémi 
esperességben ez év folytán végbe ment egyházlátogatás-
ról, ha nem volna szemem előtt még egy tünemény, 
melynek okát pár szóval meg kell hogy említsem. Feltűnt 
ugyanis, hogy püspökünket ezen kőrútjában a görög keleti 
egyház hivei mindenütt a lehető legszivólyesebb9n fogad-
ták. Mi ennek az oka ? Szerintem a különböző helyeken 
működő evang. lelkész uraknak a többi hitfelekezetek 
iránti toleráns, barátságos viszonyán kivül, kétségtelenül 
az, hogy a görög-keleti egyház öregebb papjai és előke1 ő 
urai a mi iskoláinkban nyerték tudományos kiképezteté-
süket; s továbbá a szerb népség azon törekvése, hogy a 
vallási téren ép oly szabad önkormányzati rendszert óhajt 
magának szerezni, mint a milyennel mi bírunk. Én ré-
szemről e téren is tökéletes amerikai felfogásnak hódolva 
szivemből kívánom, hogy a szerb honpolgárok óhajtása 
teljesüljön,, s kívánom, különösen, hogy az ég áldja meg 
gazdagon őket ama szívességért, melylyel főpásztorunk s 
igy egyházunk irányában ez alkalommal is viseltettek. 

A főtisztelendő püspök úrnak pedig hálát mondok az 
ő nemes atyai szereteteért, melylyel nehéz ós fontos hiva-
taioskodásában ez úttal is eljárt. A mindenható isten 
áldja meg s éltesse sokáig egyházunk javára. Szeretett 
főesperesünk, nagytiszt. Belohorszky Gábor ur pedig büszke 
leint, hogy az ő hivataloskodása alatt elvalahára meg-
történt esparességünkben ismét a canonica visitatió, s 
biztos lehet abban, miszerint az ő esperesi bölcs tapinta-
tossága, ügyes kormányzósága / elől mi mindannyian öröm 
mel teszünk tanúságot. 

Bierbrunner Gusztáv, 
látogat, bízott, jegyző. 

Külföldi egyház és iskola. 
A lelki zsarnokság ós a lelki szabadság, as ó és uj 

szellem közt folyó harc a közelebbi napokban kezd nyíltabb, 
határo zottabb alakot ölteni. 

Franciaországban Dupanloup rántott ismét 
kardot az ódon szellem s intézmény mellett, kibocsátván egy 
harcias jellegű ultramontán körlevelet, majd legközelebb a 
„Giornale di Firenzeihez egy nyilt levelet, melyben amaz 
iratát magyarázza, s elmondván, hogy az olasz kormánya 
katfcol egyházat gyalázatosan és kímélet nélkül kifosztogatta, 
hogy ezen fosztogatások a sz, szik lelki ko-mlnyzitit is suj t-hogy 

ják, igy folytatja : „Ezekből következik, hogy a római kérdés 
nincs megoldva, hogy a katholikus világ lelkiismereti sza-
badsága szenved, hogy roppant erkölcsi zűrzavar magva van 
a világba kiszórva s hogy ennélfogva szükséges vissza-
adni a pápának souverainitását és ezzel szabadságát. E megol-
dás pedig csak ugy lehetséges, ha Európa felfogja kötelmeit 
ugy a szentszék, mint a katholikusok lelkiismereti jogai 
iránt, s a helyzetnek, melyet én tarthatatlannak jeleztem, 
valamint a roppant zavarok csirájának véget vet. Ezen 
kivül magától értetik, miszerint semmit sem lehet hatá-
rozni, dönteni a szent atya beleegyezése nélkül, s hogy 
minden, a mi az ő beleegyezése nélkül és ellene történnék, 
magától semmis." Vagyis más szavakkal, Dupanloup fel-
fogása szerint egész Európának, vagy legalább ebben az 
igaz katolikusoknak fel kellene lázadni, és a sz. atyát 
egy általános európai háború segítségével világi birtokaiba 
visszahelyezni. 

Olaszországban — mint önként értetik — Anto-
nelli fújja a modern szellem Jerikhója ellen a kürtöt. Igy 
legközelebb felolvastatta ismét Róma minden templomában 
az infallibilitás támogatása érdekéből e következő, még 
1870. aug. 11-én, vagyis az egyetemes zsinat bevégezte 
után nem sokára kelt következő pápai rendeletet: 

„Tudomására jutott a szentszéknek, hogy a bivek, 
sőt tán a püspökök között is némelyek azt tartják, mi-
szerint a pápai constitutio, mely a vatiemi köz?sinatban 
jul. hó 18-án kihirdettetett, csak ugy bír kötelező erővel, 
ha a szentszék azt egy ujabb ünnepélyes actussal kihir-
detteti. Hogy mily különös e felfogás, azt mindenki köny-
nyen beláthatja. 

Az emiitett constitutio mondott napon a vaticani 
basilikában a souverain főpap által több mint 500 püspök 
jelenlétében a lehető legünnepélyesebben kihirdettetett és 
megerősíttetett; a szokásos formák között kihirdettetett 
Róma tudvalevő helyén s kötelező az egész kalh. világra 
a nélkül, hogy további kihirdetésre volna szükségé 

Kötelességemnek tartottam önökkel közölni e rövid 
észrevételeket, hogy vezetői legyenek ha bármely oldalról 
kételyeik támadnának. -— Antonelli Jakab, bi-
bornok." 

Ennek kapcsában még a következő „ujabb jegyzék" 
is felolvastatott : „Fájdalom, kénytelenek vagyunk isme-
retes körülmények, következtében tudatni a hívekkel, — 
nehogy valaki rászedessék, tévútra vezettessék oly egyé-
nek által, kik még mindig katholikusoknak vallják ma-
gokat, — miszerint mindazok, kik a szeplőtlen fogan-
tatásról és Jézus Krisztus helytartójának csal hatat! ansá-
gáról szóló tant szivökben nem hiszik, már ennélfogva 
megszszüntek katholikusok lenni." 

Angliában Manning érsek, gyengitendő némileg 
a Gladstone által egybehívott antikatholikus meetingnagy 
hatását, másfelől erősbitendő az uj kor szellemével nem 
alkudozó ultramontán irányi, egy a fentebbivel rokon-
tartalmú pápai köriratot tett közzé, melyben kimondatik, 

a kik a fenébb említett tano'cat nem hiszik, és 
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mégis a szentségekkel élnek, azok szentségtörést követ-
nek el. 

Magyarországon hogy mennyire terjed az 
ultramontán türelmetlenség tüze, habár nálunk most még 
csak a hamu alatt, jellemző Hatalának a „Különfélék" 
rovatában közölt levele. 

Másfelől azonban az ultramontán-ellenes párt sem nézi 
tétlenül a harcias készülődéseit az ellenfélnek, s N é m e t-
ország és Bismark a mostanában nálok szokott erélylyel 
lépnek fel; és kivált ez utóbbinak, ki ugy látszik a dip-
lomaták fő erényéül — szakítván e tekintetben is az 
ódon szellemmel és szokásokkal — a nyíltságot, őszintesé-
gét tekinti, felettébb érdekesek, s méltók egéí-z Európa 
figyelmére a birodalmi gyűlésben tett s biztos hitelű ada-
tokon nyugvó nyilatkozatai. Windhorst ultramontán kép-
viselő ugyan is roszalását fejezvén ki a íölött, hogy a kor 
mány a budget azon tételeit, melyek a római nagykö-
vetségre vonatkoznak, visszavonta , s egyszersmind kérdést 
intézvén az iránt, hogy mi lehetett oka annak, hogy a 
kormány még november elején célszerűnek tartá e tételt 
fölvenni a budgetbe, decemberben pedig maga ejtefte el 
azt: Bismark herceg azonnnal válaszolt. Mely válaszában 
elmondá, hogy másfél évvel ezelőtt maga védte a ház-
ban e tételt, mert akkor móg volt némi reménye a curiá-
val való kibékülésre. Most el kellett azt ejteni, nehogy 
az ügy félremagyarázásokra adjon alkalmat, mert például 
már most is azon hírt terjesztik, hogy a német kormány 
Rómában olyan föltételek közt akarna békét kötni, me-
lyeket jóravaló állam el nem fogadhat. 

Németország elismeri ugyan a pápát a kath. egyház 
fejének, de ebből nem következik az, hogy nála külön 
követet tartson; ha felmerül a curiával való érintkezés 
szüksége, akkor van a kormánynak Rómában embere, vagy 
rendkívüli követet is küldhet oda. Különben e tétel elejtése 
az állami illem parancsa is volt. A mig a kath. vallás 
feje olyan igényeket emel, melyek az államélettel össze 
nem egyeztethetők, a mig a curia a német papságot a 
törvények ellen lázítja, addig már az illem is azt paran-
csolja, hogy a kormány minden érintkezést megszakítson 
a curiával. 

Bismark azután azon állítást cáfolta, mintha a har-
cot a berlini kormány kezdette volna meg. Ez nem igaz. 
A küzdelem abban leli okát, hogy a békés pápák hosszú 
sorát most egy harcias pápa követte, ki az összeütközést 
már jóval 1870 előtt elhatározta. „Határozott tényt akarok 
említeni, — mondja Bi?mark — mely egyik németországi 
kormány hivatalos okmányaiban található. E kormánynak 
egyszer bizonyos ügyekben volt alkalma Meglia müncheni 
nuntiussal alkudozásokat folytatni. Ekkor ez a különben 
nagyon titoktartó praelatus következő nyilatkozatot tőn : 
„Nem bocsátkozhatunk többé egyezségekbe, hisz raj-
tunk ugy sem segíthet többé más, mint a 
forradalom." Én ez állítás megtörténtét a nyilvá-
nosság előtt képes leszek bebizouyitani s a nuntius ur, a 
ki most Párisban van, majd nyilatkozhatik róla. A forra-
dalom azonban nem következett be, hanem jött az 1870-ki 

háború. Hogy a háborút ellenünk a római politikával 
való egyetértésben kezdették, hogy ez okból a zsinat ülés-
szakát megrövidítették, hogy a zsinati végzések végrehaj-
tása, esetleg kiegészítésük egészen más szellemben tőrtó-
nik, ha a franciák győznek, hogy akkor Rómában, vala-
mint másutt is a franciák diadalára mint valami egészen 
bizonyosra számítottak, hogy a francia császári udvarnál, 
nem akarom mondani a katholikus, hanem a római — 
politikai jezsuita befolyások, melyek ott jogos vagy jog-
talan módon működtek, voltak tû ajdonképeni döntő hatás-
sal a háború elhatározására, a mi Napoleon császárnak 
igen nehezére esett, hogy ott nagyon el voltak szánva a 
békét fenntartani, s e határozatot csak azon befolyások 
döntötték meg, melyek összefüggése a jezsuita elvekkel be 
van bizonyítva, mindezekről tanúságot tehetek, mert el-
hihetik, hogy ezen dolgokat nemcsak föllelt iratokból, 
hanem olyan közleményekből is igen részletesen ismerem, 
melyeket az illető köröktől kaptam. 

A vita további folyamában Varnbüler württembergi 
minister emelt szót s azon nyilatkozat genesisét adta elő, 
melyet — mint fenntebb emiitők — Meglia nuntius tőn. 
Egy württembergi püspöki szék ügyében alkudozott a kor-
mány Meglia úrral. Varnbüler ur a többek közt ezeket 
mondá: „Egy értekezleten, mely a württembergi ügyvivő s 
Meglia ur közt folyt le, ez azon szomorú helyzet fölött 
panaszkodott, melyben a kath. egyház egész Európában 
van s azután következő nyilkozatot tőn : „A kath. egyház 
csak Amerikában, Angliában és talán Belgiumban van jogai 
élvezetében ; másutt az egyházon csak a forradalom segít-
het." Ezen idézet helyességeért — értelmét tekintve — 
kezeskedhetem. Nem tudom, hogy Meglia nuntius a római 
curia nézeteit fejezte-e ki, de tény az, hogy időközben 
párisi nuntius lőn s igy sokkal előkelőbb állásba jutott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Pap István síremléke. Mélyen tisztelt közönség j 

A protestáns egyházi s iskolai lap 36-ik számában azon 
lélekemelő jelenet olvasható, hogy a nagyszalontai ref. 
egyházmegyében a tenkei néhai lelkésznek tiszttársai sirkö-
vet emeltek, s a leleplezési ünnepélyt augusztus 26-án 
tartották meg. 

A tiszántúli ref. egyházkerület csak nem rég Balog 
Péter, legújabban Melius Péter superintendensek emlékeit 
állította s állítja fel közadakozás utján Debrecenben. 

Nem is szólok a világi részről, a gyakori példákról, 
a kiérdemült honfiak közköltségén történt eltemettetésök-
ről, emelt síremlékeikről. 

Vámosi ref. prédikátor, s a veszprémi ref. egyház-
megye egykori főesperesének, a philosophus keresztyénnek, 
az 1864. julius 1-én elhunyt P ap I s t v án n a k sirdombja 
nem volra-e mél'ó ily kegyeletre? Fiának, a dunántuli 
superintendens ft. Pap Gábor urnák szeptember 20-iki 
révkomáromi beiktatásakor főtiszt. Török Pál urnák 
nagyszerű beszéde egyik fénypontjában elég volt hallani 



P. I. szellemi megjelenését, hallani a tüzes szekéren égbe 
emelkedett Illyés visszaesett palástját, hogy P. I. oly nagy 
számmal megjelent tisztelőinek' szemeiben könyek jelent-
kezzenek. 

A magas szellemű egyháziró eszményi irányzatú 
müveivel nem csak a hazai, de a külföldi tüdős világ 
figyelmét is magára vonta. Tisztelője volt a helv. hitval-
lásnak, (melynek a görög nyelv mellett a pápai főiskolában 
segédtanára volt), mint a melyben a reform emberei szó-
lottak, de nem a betűjének, hanem a léleknek ; az érthetlen 
dogmákat, mint gyüiölsóg és szaradás okait s eszközeit 
tekinté. „A vallási egyesülés ideája" cimü röpiratát még 
1823-ban adta ki, mely heroismusa majdnem lelkészi 
állásába került, (lásd: „Ismeretek Tára" V. köt. 477. 1.) és 
jobbnak látszék henyélnie, mint munkálkodnia. P. I. egy 
egé&z papi könyvtárt szándékozott irni, mely eddig tud-
tomra 20 megjelent kötetre terjed. Ezek közül a„heidel-
bergi káté" (átalam 1848-ban kiadott) magyarázatát 
katedrai használatra a tudomány oly színvonalán fejtette 
ki, melyen alól az orthodoxia vasjárma, fölül pedig már 
az unitarismus áll, sőt a modern eszmék akként vannak 
beleszőve, hogy azok elismerését még nem is vártuk. Az 
ujabbkori „Ismeretek Tára" is (V. kőt. 644.1.) csak ennyit 
mond: „sem bárány a ki megúszta, sem elefánt a ki 
meglábolta volna nem találkozott". 

A klassikai nyelveket és irodalmat mint kedvenc 
tárgyait, minden erkölcsi és tudományos képzés alapjaiként 
tartotta. Miért is a b. e. Márton István pápai pro-
fessor, Kant halhatlan követője 40-óvi tanársága alatt 
P. I.-t óhajtá katedrájában utódául, és halála óráján is a 
pénztárcájában hagyott egy-két sor a vallási egyesülés 
ideája szerzőjére vonatkoztak. Ezek mellett gyermekeit is 
maga nevelte s tanította, sőt a megye s vidék előkelő 
családjai többen e tudós lelkész házához s vezetése alá 
adták fiaikat, különösen a philosophiára. Azért is a kikhez 
tisztelet-és bizalomteljesen jelen esdő soraimat eljuttatom, 
szíveskedjenek ezt körükben, illetőleg egyházmegyéjükben 
köröztetni, egészen tetszésökre bízván egyeseknek szintúgy 
mint egyházfőknek a begyülendő összeget ez ivvel együtt 
egyenesen veszprémi reform, esperes és szent-gáli lelkész nt. 
Csonka Ferenc úrhoz (a ki épen veje P. I,-nak) 
Veszprém-Herenden át Szent-Gálra a porto levonásá-
val eljuttatni, a mikor is a nemeskeblü adakozók névso-
rával egy füzetkében nyilvánosan be foguűk számolni, s e 
füzetke emlékül a veszprémi és más egyházmegyék levél-
tárába is betétethetik. 

Első teendők — vas-vagy kőből — a siremlék fel-
állítása, s azontúl a remélhető összegfölösleg évi kamatját 
P. I. erényes özvegye élvezendné halálaig, a mikor is a 
most említett összegfölösleg a veszprémi ref. egyházmegye 
gyámoldája tőkéjéhez „Pap István" cim alatt csato-
landó, hogy holta után is áldásban nyilatkozzék emléke-
zete. Nekem legédesebb megtenni a síremlék indítvá-
nyozását, a ki P. I. atyjának néptanítósága alatt végeztem 
az elemi iskolákat s magának P. I.-nak svívét és lelkét 
közelebbről ismerni, bizalmával s barátságával pedig meg-

ajándékoztatni szerencsés lehettem. Minden tisztelettel kelt 
Tisza-Föld várt t, a reformátio ünnepén 1874. október 
31. Vári Szabó Sámuel, m. k. (reform, lelkész.*) 

* Budapest , dec. 3. A „Hon" szerkesztőségéhez. Hoz-
zám intézett azon felhívását, hogy a „P. Lloyd" tegnapi 
hírére vonatkozólag felvilágosítást adjak, más részről jött 
irás- és szóbeli felhívások is követék. 

Engedje meg kérem, hogy néhány sorban válaszol-
hassak. 

E pillanatig nem vettem a hgprimásnak vagy ille-
tőleg a nuntiusnak, állítólag hozzám intézett excommuni-
káló iratát. Azonban lehet, hogy még megérkezik. Éa 
legalább valószínűnek tartom, mert több izben hallottam 
felőle s a falevél sem mozog ok né'kül. Talán Manning 
érsek erélyes főpásztori körirata — mely irgalom nélkül 
ipso factc excoinm -nikálitnak jelenti ki, s pedig avaticani 
zsinat értelmében, azokat, kik a pápa csalatkozhatlanságát 
nem hiszik — nálunk is hasonlóra ösztönöz. A „M a-
gyar Állam" és hü bajtársa a „Mátyás Diák" 
eleget izgattak ez ügyben. — Nem oly rég történt, hogy 
Lonkay ur mindenfelől Íratott magának ily célzatú le-
veleket, majd esperesi coronákból, majd ismét magánosok 
által ; a jámbor ur elmondotta lapjában, hogy egykori 
papi barátaim kitörölték nevemet baráti emlékezetükből ; 
sőt elég világos célzással kötelességmulasztással vádolá 
Sión főőreit, azért, mert nem szórtak villámokat elle-
nem. Mig a theologiai karnál valék, a püspökök — ket-
tőnek kivételével — nem küldöttek Pestre növendékeket, 
s inkább üresen hagyták az alapítványi helyeket, semhogy 
a növendékek előadásaimat hallgassák. Rosz néven vették 
azt is, ha vidéki papnöveldék tanárai, s más papok, kik-
kel irodalmi összeköttetésben állottam, itt Pesten meg-
látogattak. A rozsnyói püspök, a theol. kar egyik legultra-
montánabb tanárát, komolyan arról vádolta, hogy elv-
barátommá lett, mert néhányszor nagyobb, s pedig világi 
társaságban találkoztam vele, sőt egyszer-kétszer lakásán 
is, mások társaságában megjelentem. Az illető ur maga 
beszélte nekem és másoknak ÍP. Igaz, ugy kellett volna 
cselekednie mint egy másik kollegánk tőn, aki mindany-
nyiszor tüntetéssel fordult el tőlem az egyetem folyosóján 
valahányszor akár a kath. congressusbau beszéltem, akár 
a lapokba írtam neki nem tetsző dolgokat. Vidéki papok-
tól, Lonkay szellemében, Lonkay irályában kaptam leve-
leket, pedig egyiküket sem ismertem. Az oslii pap, kit 
szinte nem ismerek személyesen, külön expressus által 
visszaküldött néhány emléktárgyat, melyeket keletről hoz-
tam s egy papi dignitariusnak adtam, ki győri püspökké 
levéu, az oslii lelkésznek kedveskedett velők. De az oslii 
pap azt irta nekem, hogy püspökének ajándokától is kész 
megválni, mert megtudta, hogy ezen ajándokot egykor tő-
lem kapta püspöke! Pedig Osli hires bucsuhely és az osli 
lelkész kenetteljes cikkeket ir a kath. néplapokba! Má-
sok, ismerőim, gyengédebbek valának s tudaták velem, 

*) Részünkről az e nemes célra való adakozást 5 forinttal 
megnyitjuk. Szerkesztő, 



hogy imádkoznak megtérésemért . . . Minden oldalról 
érezteték velem, hogy a püspöki kar engem csak tür az 
egyházban ; majd ismét tudtomra adák, hogy a türelem-
nek már-már vége szakad, csak kedvező alkalomra vára-
koznak, hogy excommunikáljanak, hogy kiűzzenek az egy-
házból ; váruak egy kath. kormányt, midőn megszűnnek 
az emberi tekintetek. . . . Nem panaszkép emlitem mind-
ezeket, csak némileg constatálni akartam az öt évi hely-
zetet. Egyébként Simor János ö eminentiája s az illeté-
kes körök tudhatnák, hogy excommunicatioval csak azt 
lehet terrorizálni, ki hiszen a kísértetekben. Én meggyő-
ződésemtől el nem pártolhatok, s elfogadom annak min-
den következményét. Hatala Péter. 

* Gyászjelentés. Özvegy Somogyi Zsigmondné, szül. 
Szalacsv Mária és gyermekei: Juliánná Dömők Péterné, 
— Terézia Kolozsváry Endréné, — Zsigmond; és Mária 
Dömötör Lajosné, magok és a széles körű rokonság nevé-
ben fájdalmas szivvel tudatják testvére — nagybátyuk 
Nt. Szalacsy János őcsényi nyugalomba lépett 
lelkésznek gyomornyálkásodásban. f. hó 3-án esti 7 óra-
kor, 65 éves korában történt gyászos kimultát. — A 
boldogultnak hamvai f. hó 6-án d. e. 10 órakor tétettek 
az őcsényi köztemetőben ref, szeríartás szerint örök nyu-
galomra. Béke hamvaira! 

* A „Szatmár" újságolja, hogy az ottani ref. 
gymnasium nyugdij és gyámintézetének megalapítására 
legújabban a timár ipar társulat 50 forintot adományo-
zott. Ez annál elismerésreméltóbb tett, mert, mint a 
nevezett lap irja, a tekintélyes számú tagokból álló ipar-
társulat amikor csak közintézetek gyámolitásáról van szó, 
mindig az elsők között szokott állani. 

* Szabolesinegyében és a Hajdúkerületben e túl-
nyomóan magyar és református vidékeken, a népnevelés 
ügye gyors léptekkel halad előre. Kiss József ottani 
tanfelügyelő, számot adva 6 évi működéséről, örömmel je-
lenthette, hogy ez idő alatt a kerületben 13,052-vel ke-
vesbedett az irni, olvasni nem tudók száma. Fölszerelte-
tett 409, ezek közt 181 ref. iskola. 

* A szatmár-németi ref. gymnasium muzeumának 
természettudományi kísérleti eszközökkel való gyarapitá-
án fáradozik az ottani tanári kar. 

* Nyi l t válasz Gyöngyössy Sámuel protestáns 
egyh. szónoklatai előfizetőihez! Miután a hozzám töme-
gesen érkező kérdezősködésekre a Gyöngyössy Sámuel 
egyházi szónoklatait illetőleg egyenként nem felelhetek, 
ezennel tudósítom a tisztelt előfizetőket, hogy nevezett 
munka Il-ik kötete saitó alatt van, jövő évben megjele-
nend. és a tisztelt előfizetőknek szét fog küldetni; tisz-
telettel Miskolcz, 1874. dec. 6. Fr a e n k el B. kiadó 
könyvárus. 

* A debreceni ref. főiskola könyvtára — mint a 
„Tanügyben" olvassuk, — közelebb rendeztetett, s hihe-
tőleg közhasználat alá bocsáttatik mihamarabb. Van benne 
összesen 25,170 mű, 46,026 darabbal. A rendezés körül 
teljesített két évi nagy fáradságért Szegedi Sándor 
tanár urnák az egyházker. utólagosan 1000 fitot szavazott 

meg, ki ezt a főisk. tanári nyűg- és gyámintézet javára 
adományozta. Egy másik tanára pedig a debreceni főis-
kolának Osterlamm Ernő 2000 frtnyi alapítványt 
tett nagy részben debreceni lelkészek és tanárok gyerme-
kei számára ösztöndíjul. 

* A „Debrecen" közelebbi száma ismét egy másik 
jelentékeny alapítványról hozott tudósítást. — Jelesen 
Könyves Tóth Antal ur, Debrecen egyik tekin-
télyes polgára, és az ottani főiskola ügyvéde debreceni 
tanyabirtokát, melynek értékét a mai árak szerint is vagy 
25,000 forintra tehetni, végrendeletileg a debreceni főis-
kolában a jogi tanszak javára alapítványul hagyományozta. 
Az erről szóló okmány már be is adatott általa a főiskola 
levéltárába. 

* Nemeskeblü jótevő. Zemplénmegye Sztakcsin 
községéből írják, bogy az ottani nagybirtokos salionzai b. 
Frölich János cs. k. nyug. ezredes árvamenházat ala-
pított és abba a vidék kilenc elhagyott árváját fogadta be, 
kiket élelmezéssel s teljes ruházattal lát el, és kiket a 
népiskolába járat különösen azon föltétellel, hogy a ma-
gyar nyelv tanulásában kitüntessék magukat. A nemes 
emberbarát iparosokká és értelmes gazdákká szándékozik 
a felvállalt árvákat nevelni. 

Nyilvános köszönet. Folyó hó 7-én egy honvéd-
ruhába öltözködött egyén a község végén felakasztván 
magát, ohajtottam, hogy e szerencsétlen ember egyházi 
szertartás szerint temettessék el ; de fájdalom, a mi vallá-
sunk az ilyen szerencsétlen embernek csak a temető árká-
ban ád helyet, miért is a marcelházi helvét hitvallású 
egyház lelkészét kerestük meg, annyival is inkább, mint-
hogy a szerencsétlennek hitvallása sem tudatott, azt teljes 
diszben, harangszó mellett a reform temetőben eltemetteté, 
s egyszersmind felette egy az egész közönséget mélyen 
megható gyászbeszédet tartott. Kötelességemnek tartottam 
e felebaráti szeretetért nagytiszteletü B a 11 a Zsigmond 
lelkész urnák a nyilvánosság terén köszönetet mondani, s 
meghajolok oly férfi előtt, ki a bigotizmus ködburkolatán 
felülemelkedve, az embert szerencsétlenségében is embernek 
tartja. Kelt Marcelházán, 1874. nov. 8-dikáu. Ri t ter 
János, marcelházi körjegyző. 

* Egy kis helyreigazítás. E lapok legközelebbi 
számában, a „különfélék" rovatában, e cim alatt: 
„Adjuk vissza a talán stb." egy ködemény-féle jelent meg 
melyben az állíttatik, hogy az ó-szőnyi dalárdát nem 
Zeke ur alapította, tehát az általam közölt nekrológban 
a szőnyi énekkarnak Zeke ur általi szervezésére vonat-
kozó passus egészen alaptalan. 

A tény, tisztelt olvasó, nem ekképen áll; és az én 
közleményem sokkal alaposabb, és az igazság s tényál-
láshoz sokkal közelebb -jár, mint a k ö z 1 ő ur a publi-
cummal elhitetni akarja ; s épen ezért az igazság érdekében 
szükségesnek tartom tudósítását a kellő értékre leszállí-
tani. Nem valami főbenjáró dolog az egész, de az igazság 
mindig megérdemel annyi fáradságot, ainenyibe kiderítése. 

Tény, hogy az ó-szőnyi dalárdát, az egyház minden 
jóra kész hitbuzgó tagjaiból, ezelőtt valami tíz évvel 



Antal Károly alapította; tény, hogy Antal Károly 
három tanitó utódjának idejébea, tehát kilenc évig, az 
ó-,zőnyi dalárda, szakértő karmér hiányában szünetelni 
volt kénytelen; tény, hogy Zeke Lajos s.-íelk. ur 
1873. október havában, dalárda-alapításra szólitá fel, a 
dalárda még meglevő tagjait, s a régi tiz taghoz még 
22 uj tagot toborzván, a jelesebb darabok betanítását 
mint karvezér megkezdette, vagy más szókkal: a szőnyi 
dalárdát megalapította és szervezte. 

Tény az is, hogy az 1873. óv végén elhunyt lel-
készné koporsója mellett, az ó-szőnyi dalárda Zeke ur 
karvezetése alatt zengedezett gyászénekeket. Mohácsi Já-
nos ur ó-szőnyi rendes tanítónak megválasztatván, az ének-
kar vezetését Zeke'ur neki engedte át, de a darabok be-
tanításában mint buzgó ónekügy-barát azután is folytono-
san résztvett, s hét nehezebb darabra, mint egykori pápai 
cantusvezér, ő tanította meg az ó-szőnyi dalárdát, mely 
a lelkész koporsója mellett is, Mohácsi ur által vezetve 
oly meghatólag működött, dacára annak, hogy mint a 
tagoktól hallottam húshagyó keddtől fogva nem voltak 
ónekgyakorlataik. 

Ezek bizonyitványnyal igazolható tények, melyek 
folytán én is azt mondom, hogy adjuk meg az érdemet 
mindazoknak, a kiket megillet. ítélje meg a nyájas ol-
vasó most már, melyik közlemény felel meg a históriai 
tényállásnak: az-e, mely azt mondja, hogy Zeke ur 
csak pusztán tagja volt a dalárdának ; vagy az, mely 
Zeke ur érdemét hangoztatja ; a dalárda alapítását, szer-
vezését neki tulajdonítja ; hiszem, minden zeneértő tudni 
fogja, hogy egy 9 mond kilenc évig nem gyakorlott s a 
tagokban is megfogyatkozott dalárda csak akkor fog hi-
vatásának megfelelni, ha újból szerveztetik. 

Én különben nagyon örvendek, hogy a tudósító ur 
az igazság s valódi tényállás kiderítésére nekem alkalmat 
szolgáltatott. Mint összes egyházszervezetünk, ugy ének-
ügyünk is beható reformot igényel, s a helyi dalárdák 
az énekreform utjának egyengetéséra, müizlés nemesíté-
sére vannak hivatva s teljes elismerésre méltók azok, 
kik az énekreform zászlóját itt vagy amott felemelik. 

Fiat pai ! — De fiat justitia is! Pereszlényi 
János. 

IRODALOM. 
• A nagy enyedi ev. ref. Bethlen-főtanod a 

elöljáróságának véleménye theologicum seminariumának 
Kolozsvárra való áttételét javasló indítványra. Maros-
Vásárhely. 1874. Ez a cime egy 15 lapra terjedő röpirat-
nak, melyben a nevezett főtanoda igazgatósága természe-
tesen az áthelyezés ellen nyilatkozik s azt igyekszik be-
bizonyítani, hogy az indítványozott áthelyezés sem jogi, 
sem felekezeti, sem nemzeti szempontból nem helyeselhető 
és hogy az csaknem legyőzhetlen külső akadályokkal és 
Költségekkel járna. Mennyiben helyes a t. elöljáróságnak 
ebbeli érvelése, annak megítélésére mi nem tartjuk ma-

gunkat illetékeseknek; de annyit rmn Ihatuuk, hogy amaz 
érvek közt a viszonyokat kevésbé ismerő közönség is, 
— amely közé számítjuk magunkat is, — találni fog sok 
olyant, mely a figyelmet teljes mértékben megérdemli. 

* A Tanügy ez évi utolsó vagyis 10-dik füzete 
megjelent. Tartalma : A protestáns egyetem. C s i'k y K • 
A tanárképezde átalakulása. Dr. H e i n r i c h G. A 
francia oktatás az osztrák reáliskolákban. Götzers-
dorfer J. A szász és porosz tanitóképezdék tantervei. 
A budapesti tanárképezde uj tanrendje. Az osztrák iparos 
oktatás haladása. A német tanitóképezdei tanárok II. 
gyűlése. Tanítóink képesítő vizsgálatai. Király P. A 
tandíj a középiskolában. Dr. Heinrich G. A tiszán-
túli ref. egyházkerületből. Békési Gy. A koburgi uj 
népiskolai törvény. Irodalom : A méter-mérték paedagogiai 
irodalma. Dr. Császár K. Jolly : Sprachwissenschaft 
und Scbulgrammatik. 8i mony i Z s. Domokos : Ter-
mészettan. Koh n Gy. Göncy-Berghaus: A föld öt része, ós 
Göncy-Stieler: Atlasz. Weber R. Vegyesek. Címlap. 
Tartalom-mutató. 

* A kolozsvári tudomány-egyetemi önképző- és 
-o lvasókör Évkönyve. 1874. Kobzsvártt. Örömmel győ-
ződtünk meg e jelentésből, hogy a kolozsvári egyetem 
hallgatói a culturai, de különösen magyar nemzetiségi 
szempontból nagyfontosságú egyetemi kör alapjának meg-
vetésében s lételének lehető biztosításában igen szép buz-
galmat fejtenek ki. A kör tagjainak száma 154 volt, 
tehát majdnem fele az egyetem összes hallgatóinak. A 
könyvtárban 144 munka van 291 darabban. A pénztári 
bevétel 1920 frt. 64 kr., a kiadás 1411 fr. 19 kr. volt, 
s igy maradt 509 frt. 45 kr. A pénztári kimutatásból 
látható, hogy a kör fenntartása oly sok költségbe kerül, 
hogy a fiatalság a maga erejéből a költségeket állandóan 
fedezni aligha lesz képes,nem mulaszthatjuk el ennélfogva 
az egylet iránt a kormány és az országgyűlés áldozat-
készségét és figyelmét felhívni. A kolozsvári fiatalság 
mindenesetre megvárhatja, sőt követelheti, hogy ha bu-
dapesti collégiák társulási törekvései az országgyűlés, a 
kormány, az egyetemi tanács s az egész müveit közön-
ség által szellemi és anyagi folytonos támogatásban ré-
szesülnek : ők se legyenek a támogatás jótéteményéből 
mostohaként kizárva. 

* Előfizetési felhívást bocsájtott ki Fábián Mihály, 
harkányi ref. lelkész Schweizer S. „Az Isten országa" 
cimü egyházi beszédeinek általa eszközlendő fordítására. 
A munka 18 egyházi beszédet tartalmaz s megjelenik 
1875. február havában mintegy 12—15 nyolcadrótü iven. 
Az előfizetési dij 1 frt. 20 kr. A megrendelések uj évig 
beküldendők vagy szerzőhöz vagy a kiadó Taizs Mihály 
nyomdászhoz Pécsre. Bátran merjük e munkát megjele-
nése előtt is ajánlani, mert korunk egyik legnagyobb 
theologusának munkája nem ajánlható alig lehet. A fordí-
tás jóságára nézve velünk együtt bizonyára elfogadja a 
prot. olvasóközönség Fábián Mihály ügyes és gyakorlott 
tollát biztosíték gyanánt. 



* A Középt. Tanáregylet Közlöaye 4-ik száma 
megjelent. Tartalma: Mennyit lehet, mit kell és minő 
felosztással olvasni a classicusokból az iskolában? Pet-
rovich F. Gazdálkodásunk és a budapesti keresk. aka-
démia. Névy L. A modern nyelvek oktatása középtanodá-
inkban.'J ó n á s J. Irodalom: Válasz Jezsovics Károly 
bírálatára. Domokos J. Kövi : Humanistikus középta-
nodáink reform-kérdéséhez. S z. Wissinger: Ásvány-, kő-
zet- és földtan. Sajó helyi F. Dr. Heinrich : Deutsche 
Lesebuch etc. H o f e r K. Egyleti élet. Vegyesek. 

* Aigner Lajos kiadásában a következő tankönyvek 
jelentek meg: A métermértékek ismertetése 
s azokkal való számolási mód. Elemi-, felső nép és pol-
gári iskolák számára irta Szente József, képezdei tanár. 
Ára 60 kr. — A 1 a k- és mértan. Elemi- és felső nép-
iskolák, valamint a polgári iskolák és tanitóképezdék szá-
mára. Irta Mayer Miksa, min. fogalmazó. II. kiadás. Ára 
gO kr. — Vezérkönyv a számtanitásban. 
Tanitó és tanítójelöltek számára. II. füzet. Népiskolai II. 
és III. osztály. Példatárral a növendékek kezébe. írták dr. 
Emericy Géza és Kárpáti Endre, tanitóképezdei tanárok. 

Ára 1 frt. - Számtani példatár a népiskolai II. 
és III. osztálybeli növendékek számára. írták dr. Emericy 
Géza és Kárpáti Endre. Ára 20 kr. 

* A „Magyar Sión" novemberi füzete megjelent. 
Tartalma : A spiritismus vallási rendszere. R é d e y 
Gyula. Október 31. (Tekintettel Farkas Józsefnek a 
Prot. Egyh. és. Isk. Lap 1874. 44. számában megjelent 
hasoncimü cikkére.) Séda Ernő. Utazás Lourdesba. 
Maszlaghy Ferenc. Irodalom : Dupanloup: A 
vasárnapi pihenés és a vasárnapnak megszentelése. Masz-
laghy F. Matiguon : La q'iestion du surnaturol ou la 
grace etc. D r. Hamvas. Sacchi : L'unité des forces 
physiques. S aj ó. Zetter: Családi boszu. Maszlaghy 
F. Vegyesek. 

* A Tánc 7-dik száma megjelent. Tartalma: Ked-
vesemhez. Tolnai G. J. 1874 ik évi ifjúsági induló. 
Pink János. Német táncok. Landler. Rill Imre. 

* Táborszky és Parsch zenemükereskedésükben meg-
jelent: La voix du ciel. Az ég szava. Réverie pour 
piano par A. B. Neldy. Ára 80 kr. 

Jó Istenünk segedelmével fölépítvén templon unkát, s goson szép hangzásút, ajánlhatom figyelmökbe a haran-
annak tornyaiba uj harangokat öntetvén, eddig használt got venni szándékozóknak. 
harangjainkat mint feleslegeseket eladni szándékozunk. Bővebb értesítéssel szolgál a nála tudakozóknak Hajdu-
Hozzávetőleg a nagyobb 7, a kö/.épső 5, a kisebb egy Hkdházon 
mázsányi súlyú A nagyobbat különösön mint méltósá- 2—3 Bartlia Mihály, ref. lelkipásztor. 

A beregszászi ev. reform, egyházban anagvobb 
leánytanitói ál'omás, melyhez a templombeli orgo-
názás és énekvezérség is köttetve van, megürésü'vón, 
annak betöltésére pályázat nyittatik. 

Fizetése 3 3 4 f r t . készpénz, 2 0 köböl buza, 
öt öl tűzi fa, két hordó must — a t urnétokért 
fü- és gyümölcstermésének megyedrésze egy ka-
szálónak, — mfly évenként 3 — 5 szekér szé' 
nát terem ós két vékásnyi szántóföldnek használ tta, 
ónekszós halottól 50 kr., könyörgéses vagy predi 
kációs halottól 1 fr t . , továbbá tisztességes lakás 
kerttel. 

Kötelessége az elemi leányiskola 4. 5. 6. osz-
tályaiban a kiszabott tantárgyakat, a nagyobb elemi 
fiiskólában hetenként szerdán ós szo nbaton délután 
az egyházi énekeket hangjegyek szerint tanítani, 

az egyházi dalárdát vezényelni, az ismétlő iskolában 
a kiszabott órákon a megh itá"ozott tantárgyakat elő-
adni, a templombeli isteni tisztelet ós tem itás alkal-
mával az orgonistái és énekvezéri teendőket végezni. 

Fel hivatnak mindazok, a kik ezen állomás 
elnyeréseért pályázni akarnak, miszerint kellőleg 
felszerelt folyamodványaidat 1875 . évi január 1-ső 
napjáig helybeli lelkész T. Békássi Sándor úrhoz 
küldjék be, s a tanítás, éneklés és orgonázásban 
jártasságuknak nyilvánosn leendő be auta+á:?a végett 
1875. évi január 10-ik n^jára Beregszászban 
személyesen jelenjenek meg. 

Kelt Beregszászban, 1874. évi november 29-én 
tartott e. t. gyűlésből. 1 — 3 ^ 

Az egyházi tanács. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r . Bal lagi Mór. Főmunkatárs: F a r k a s József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ijf. Deutsch Mór) fcönyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 



P R O T E S T Á N S 

GYHAZI ES ISKO LAP. 
Szerkesztő- és E l ő f i z e t é s i c i i j : Hirdetések díja 

K i a d ó - h i v n t a 1 : 

Mária-utca 10-dik sz., elsfi emelet. 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Előfizetési felhívás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ES ISKOLÁI LÁP" 
1875-ik évi tizennyolcadik évfolyamára. 

E l ő f i z e t é s i <1 i j: 

Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 50 kr., negyedévre 2 frt. 25 kr. 

Az előfizetési pénzeltet lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10- ik szám) kérjük küldeni. 

Pesten, december hóban 1874 . 

Főmunkatárs : 
Farkas József 

Laptulajdonos és felelős szerkesztő 
2M Ballagi Mór. 

Szent karácsony éjszakáján. 
„Bizony mondom néktek : valaki ugy 

nem veszi az istennek országát, mint 
a kis gyermek, semmiképen nem 
megyen oda bé." Márk X. 15. 

Kótő este \an. Az asztalon nagyokat bóliutgat 
a szerény karácsonj-fa; pedig hát nem valami nagy 
teher van raj ta , mindössze is egypár lovas-katona, 
trombita, szív, szárnyas angyal, meg egynéhány képes 
könyv, teleírva a gyermekeknek oly igen kedves tün-
dérmesékkel; ezt kiegészíti a sok csillogó gyertya, 
aranyalma és aranydió. Ennyi az egész, nem több, 
mint a mennyit egy szegény prot. pap rendelhet meg 
ily alkalommal a Krisztkicdlinél. De ez is elég arra, 
liogy olyan drága örömöt szerezzen a gyermeki szív-
nek, mely neki e világon mindennél többet őr. A 
kicsikéket sokáig ébren tar t ja a nagy öröm ós bá-
mulat ; de végre mégis elnyomja őket az álom. So-
káig nézem őket, irigylem édes álmukat — ah, 
„ilyeneké az istennek országa!* 

Gyertyám végsőt lobban. De alig záródnak be 
szemeim, egyszerre csak nagy világosság vesz körűi. 
Lelkem elé rajzolódik a szent éjszaka. Zeng a meny-
nyei karok éneke: „Dicsőség a magasságban isten-
nek ! ós eföldön bókeség és az emberekhez jóakarat!* 
Mily rövid, mégis mily tartalmas, megható ének, 
gondolám; melyik hosszú énekünk mérkőzhetnék 
vele ? De alig gondoltam ezt, midőn egy angyal hir-
telen karon fog és vezet. Gyönyörű forráshoz ju tot -
tunk. Nézd, mond az angyal, ez az élet forrása, 
mely innen Betlehemtől szerteárad. Paradicsomi hely 
volt az, a forrás körül viruló fák, felette derűit 
menny boltozat. A forrás mellett állt Jézusnak fel-
séges alakja, mely egyszerre mély tiszteletet és ha-
tártalan bizalmat keltett maga iránt a szívben. 
Láttam, amint a gyermeksereg feléje siet, s ő fe-
jökre tevén kezeit, megáldja őket. Láttam, amint 
az egyszerű pásztorok ós az alázatos bölcsek előtte 
leborulnak, — a m i n t az ősz Simeon gyermekded szív-
vel tántorog felé s aztán örömmel hal meg, — amint, 
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a samariai nő merit a forrásból, s örömittasan siet 
megvinni a jó hírt egyebeknek is, amint a bűnös 
asszony földresütött szemeit az égre emeli, és amint 
sírva kezdi könyhullatásával mosni Jézusnak lábait 
az, aki igen szeretett. Láttam, amint a betegek ós 
szenvedők a forrástól megenyhülve, elvetik mankóju-
kat és a gyászt — amint a tékozló fiu térdre esik és 
örömmel távozik. És ezer meg ezer ajkról hangzott a 
szó : „Dicsőség istennek a magasságban stb." Lel-
kemben át voltam hatva. A forrás mellett volt egy 
nagy folyam is, mely méltóságosan hömpölygött; ez 
az idő folyama, mond az angyal, menjünk ennek part-
jain, hogy lásd, mily termékenyítő ez a folyam, ha 
ha azon irányban halad, melyet ueki a forrás mu-
tat, s mily sivár, puszta a föld, ha ellenkező irány-
ban rohan. I t t láttam a hosszú ruhás ós hosszú imád-
ságu farizeusokat szenteskedő, s az Írástudókat 
fontos képpel, amint szenvedélyesen tartják vissza a 
nópsokaságot, mely a forráshoz sietne. Alig-alig 
hallható már a távolból Jézusnak méltóságos, szelid 
szava: Jöjjetek ón hozzám mindnyájan stb. * De an-
nál hangosabban kiált a feltüzelt néptömeg: „feszit 
tessék meg!" A bölcsőből kereszt lett. Ott áll az 
anya fájdalommal, de fiában gyermek lőn, s arcát 
a hit glóriája köriti. Az ég is elborult, de nemso 
kára újra kiderült. 

Egy lelkes kis seregben feltámad a nagy Mes-
ter szava ós élete; leikök buzog ós megittasul az 
élet vizétől, s vezetvén a népet a forráshoz, midőn 
keresztelnek vizzel, keresztelnek egyszersmind tűzzel 
és szentlélekkel is. 

Szegény hivő gyermekek! mért nem úsztok az 
idő folyamával, minek mentek vissza a forráshoz1? 
minek adtok sokaknak életet? most im a magatokét 
veszítitek. De csak a testit, mond az angyal; mert 
a ki elveszti életét az Úrért, megtalálja azt. 

S mentünk tovább. A tanítványok hamvaiból 
mindenütt u j élet származott, s bár ajkuk rég meg-
hidegült, elhaló szavuk még mindig ezerek meg eze-
rek szivében viszhangzott, kik mind a forráshoz 
siettek visszafelé, s gátat vetettek a folyamnak, hogy 
a forrás irányában menjen. De jöttek a hatalmas 
Nérók s lőn iszonyú üldöztetés. A világ nevette azokat, 
kik hitökért örömmel haltak meg, ezek pedig hal-
dokolva imádkoztak kínzóikért. 

Sokat, igen sokat láttam móg. Ott voltak a 
szinati atyák, kik a forrás vizót korsókba merték, s 

bár a viz utóbb megposhadt, mégis ebből kínálták a 
szomjas népet. Ott voltak a pápák, kik Jézus trón-
ját elfoglalván, a forrást felzavarták, hogy a zava-
rosban halászszanak; utóbb a forrás száját egészen 
bedugták, s drága pénzen olyan italt adtak a szom-
juhozóknak, mely ölt s nem elevenített. Ki-kiváltak 
közülök a Huszok, de ezeket megégették; mig a 
gyermekded s mégis erős Luther-szivekben szembe 
száilt istennek hatalma a gyarló s gonosz emberrel, 
s szabad utat nyitott a szomjas népiek az örök for 
ráshoz. 

Elvezetett az angyal egész a jelen idők folyamáig. 
Rámutatott azokra, akik színleg oly sokat ivának a 
forrásból, hogy szinte istennek képzelik magukat. 
S a világ egyrésze hiszi is ezt vakon, mert külön-
ben átok száll reá, átok a szentségesek ajkáról, a 
szeretet istenének nevében. A világ másrésze pedig 
nevet ós boszuságálan elfordul a forrástól. Sok zűr-
zavarra kellett bukkannom. Hamis prófétákkal talál• 
koztam. Az egyik szólt: jertek a kor folyamán. 
mert a ki a forráshoz megy, az elmarad; a másik 
szólt: üljetek le a forrás mellett tótlenül, hadd men-
jen a világ, ti ne vegyetek részt küzdelmében. Mig 
az angyal szólt: menj, meríts a forrásból, s neme>! 
példáddal vonj egyebeket is ide. Ha mások alélnak, 
s kérdezik, mórt vagy te erős? mondd hogy a for-
rásból i t tál ; ha mások remegnek a viharban, s kér-
dezik, mért vagy bátor? mondd, hogy a forrásból 
meritettél rettenthetlen bátorságot; mondd, hogy egy 
égi atyát szeretsz, s ez égi Atya szeret téged, mint 
gyermekét a Jézusban. Menj, harcolj, küzdj és bíz-
zál. Légy hivő, szerető és remélő gyermek! 

Megvirradt s ón fölébredtem. Szemem először 
is újra alvó gyermekeimen akadt meg. Oh ti boldog 
hivők, emésztő kétkedés nólkül; ti bölcsek, bölcsel-
kedés nélkül; ti alázatosok, a jóságnak öntudatla i 
birtokában; ti nyugodtak, istennek szárnyai a la t t : 
vezessetek minket a ma született üdvözítő bölcsejó-
hez, s tanítsátok meg a világot gyermekded, őszinte 
szívvel hinni, szeretni ós remólni! Tanítsatok meg 
minket a ma születettnek ünnepén, hogy egyedül 
mint ma született gyermekek vehetünk részt a kará-
csonyi örömben! 

S án t ha K á r o l y . 



A pesti prot. theol. intézet volt növendékeinek 
védelme, és még valami. 

A jelen év folytán, hogyan, hogyan nem, a nevezett 
theologiai intézet belekerült a credóba, és ellene tavaszi 
Közgyűlésünk alkalmával is, közelebb is némelyek által 
majd zárt értekezleteken, majd nyilvánosan különféle 
vádak emeltettek. Mi e vádak nagy részét hallatlanná 
tettük, és a közönség elé minél kevesebbet juttattunk, s 
míg a tanárok ellen szórt vádakból mi titkot sem csi-
náltunk, volt tanítványaink jó hírnevét igyekeztünk min-
dennemű rágalmak ellenében megőrizni. 

A miénknél kevésbé érdekelt lapok azonban keve-
sebb kímélettel jártak el volt növendékeink irányában, és 
a hallott vádakat — mit sem törődve azoknak alapos 
vagy alaptalan voltával, — világgá eresztették; és im 
még legjobb akaróink közelebb megjelent cikkeiből is az 
látszik ki, mintha e vádak csakugyan hag)tak volna ma-
guk után némi nyomot, s mintha azok által legalább 
valamely levis macula mégis tapadt volna intézetünk volt 
növendékeire, csakhogy azon kis szennyért — mint vé-
delmezőink mondják — a tanárikart nem lehet fele-
lőssé tenni. 

Teljesen igaz. És ha talán nem egyes növendékeink, 
de egy-egy kis korszak egész ifjúsága ellen is panaszt 
emelne a világ, még azért a tanárokat látatlanban okolni 
nem lehetne; mert hiszen 18—19 éves korukban jönnek 
hozzánk növendékeink, két, három, legfeljebb négy év után 
mennek ismét más iskolába, az élet iskolájába; s akár 
ha az iíjuság legfogékonyabb éveiben a szív és elme meg-
romlott, akár ha később az élet a miénktől más irányba 
tereli a tőlünk kikerülteket, ezért alig lehetünk fele-
lősek. 

Ez ideig azonban még — hála legyen a jó égnek 
— nincs okunk e kibúvó ajtóhoz menekülnünk, s szíves 
készséggel, örömmel magunkra vállalhatjuk volt tanítvá-
nyainkért a felelősséget, s nyugodt lélekkel mondhatjuk 
isten és világ előtt: „imhol a fiak Uram ! a kiket adtál, 
lehetőleg megőriztük őket," és ha talán veszett is el kö-
zülök egy-kettő, — bár ezek is az erkölcsi pusztulásnak 
már erősen kifejlett csirájával jöttek hozzánk, — de a leges-
legnagyobb részt megőriztük híven egyházunk és hazánk 
számára, s jogos önérzettel elmondhatjuk róluk, hogy a 
nekiek adatott talentumok különböző mértéke szerint hí-
ven fognak sáfárkodni, és az őket kibocsátó intézetnek 
nem leend oka miattuk pirulni. 

Ez érzettől áthatottan kötelességünknek ismerjük, 
egykori tanítványainknak védelmére kelni, és a reájuk 
kenni szándékolt szennyfoltokat lemosni. Megkövetelhetik 
ezt tőlünk az élők, de meg azon nem kevés számú elhunyt 
tanítványaink, kik nagy részben a legkitartóbb szorga-
lommal, a testi és lelki erőt megfeszítő munkássággal ké-
pezék magukat leendő nemes hivatásukra, de mielőtt, 
vagy alig hogy célt értek volna, elbuktak, és most önfel-
áldozó szorgalmuk jutalmául — hogy egyik vádlónk ha-

sonlatával éljek — megrugdaltatik sirhalmuk. Nem! ezt 
nem érdemlitek, nemes tűzetek által megemésztetett ifjak ! 

Vódtílmül nem üres szavakat, polémikus frázisokat 
akarok felhozni, hanem felhozok oly érveket, melyek el-
lenében nincs fellebbezés. Ki-ki saját szemeivel láthat, 
önmaga Ítélhet. Im közöljük személyválogatás nélkül a 
névjegyzékét mindazoknak, kik hosszabb vagy rövidebb 
ideig intézetünk növendékei voltak, és most már mint 
lelkészek vagy tanárok rendes állomáson vannak, vagy 
pedig pályájuk küszöbén elhaltak. Közöljük személyválo-
gatás nélküli ugy a kitünőbbeket, mint a talán kevésbé 
jeleseket ; -a t. olvasó közönség rostálja meg őket, és a 
keresztül hullott, avagy a rostában fenmaradtak aránya 
szerint vessen követ intézetünkre, avagy oldozza azt fel a 
kárhoztató vád súlya alól. Azon szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy hivatkozhatunk az egész hazai közönségre, 
miután volt növendékeink a két haza legkülönbözőbb 
vidékeire, s a két testvér felekezet egyházmegyéibe szét 
vannak szórva, és miután volt növendékeink egy jó része 
részint önálló müveik, részint az időszaki sajtóban (Prot. 
lap, Prot. theolog. könyvtár, Egyházi Reform, Ker. Család, 
Budapesti Szemle, Történelmi, Természettani társulatok 
közlönyei, Magyar Tanügy, Nyelvőr stb.) megjelent cikkeik 
által az egész olvasó közönség előtt ismeretes. Tegye meg 
mindegyik olvasónk az összehasonlítást a különböző in-
tézetekből kikerültek, ezeknek java és selejtese között, és 
azután Ítéljen. 

De nem csak védelem akar lenni ez alább következő 
névjegyzék, hanem „még más valami" is. Karácsonyi 
aj á n d ék. 

Országszerte ismeretes dolog, hogy a pesti ref. egy-
ház mostani lelkésze, s a dunamelléki r. egyházkerület 
jelenlegi püspöke mily sokat munkálódott, küzdött, fára-
dott ez intézet megalapításában. Voltak évek, melyeken 
át ő ez intézetnek alapitója, igazgatója, gondnoka, segéd-
tanára, seniora, apparitora, ha sértés nélkül mondha-
tom, majdnem pedellusa volt. Egyik órában kereste az 
ügy-barátokat, kik díjtalanul tanárkodjanak, a másikban 
kereste az egyház vagyonosabb fiait, kik anyagi áldoza-
taikkal az intézetet megalapítani segítsenek, harmadikban 
előadást tartott, a negyedikben a növendékek számára 
bútorokat vásárolt, s szalmazsákokat tömetett. És ha ké-
sőbb ujabb munkákkal s gondokkal terheltetett is, ez 
intézetről soha le nem vette csak egy percre is sem figyel-
mét, - sem gondosságát. Jelen van kezdettől minden 
vizsgán, ismeri személyesen az intézet mindegyik növen-
dékét, s ha ifjaink részére anyagi segélyért már minde-
nütt hiában zörgetünk, az ő ajtaja még mindig nyitva, 
keze a segélyre készen áll. 

Néked munkában megfáradt, érdemekben megőszült 
főpapunk ! legyen e névjegyzék intézetünk részéről kará-
csonyi ajándokul! Ismered ugyan az elősoroltakat szemé-
lyesen is, érdemeikben is, de azt hiszem, hogy igy cso-
portositottan, egy koszorúban füzötten látni őket mégis 
nem mindennapi öröme leend lelkednek, s majdnem ein-

111* 



beri erőt haladó fáradozásodnak nem csekóly jutalmát 
veended. 

S ezenkívül szolgáljon e névjegyzék, ha úgy tetszik 
ajándokul ha ugy tetszik igazolásul azon buzgó egyesek-
és testületeknek, kik részint szellemi, részint anyagi áldo-
zataikkal ez intézetet születésében, s élete első pár év-
tizedében gyámolitották s illetőleg gyámolitják. A béke> 
az igazság, a szabadság, s a felvilágosultság Fejedel-
mének születési ünnepén érzett öröm fokoztassék keblök-
ben azon boldogitó tudat által, hogy egy oly intézet 
születését s megerősödését mozdították elő áldozataikkal, 
mely amaz eszmék kifejlesztésében és elterjesztésében 
igyekezett rövid fennállása óta folyvást híven munkálódni. 

S végül t. egykori növendékei ez intézetnek, s most 
már munkatársaink az Ur szőllejében ! fogadjátok e 
névjegyzéket önigazolásul s a támasztható vádak ellenében 
bizonyítványul. Ha akár a lelkiismeretes, csendesen mun-
kás lelkipásztori s tanári teendőket akár a tudo-
mányos képzettséget, irodalmi működést illetőleg vádat 
emelnek ellenetek, mint volt pesti növendékek elten, 
mutassátok fel e névjegyzéket, melyen, bár a legidősebb 
is még a munkabíró kor delén, a 40-ik éven innen van> 
mégis aránylag oly sok jeles, szerényebb vagy távolabb 
körben csillogó névvel találkozunk. Fogadjátok mint a 
tanárikar elismerésének s hálájának zálogát, mert ha bár 
nagyon jól tudjuk, hogy nekünk, kik egyőnk kivételével nem 
is ismerünk mindannyiótokat, csekóly érdemünk van a si-
kerben, s jól tudjuk hogy az érdem nagy része azon buzgó 
férfiakra esik, kik bennetek az ifjúkor első éveiben a 
szorgalom, nemes törekvés érzetét felébresztették, s kik 
titeket hozzánk az ország legkülönbözőbb vidékeiről, jeles 
alapképzettséggel, nemes ambitioval küldöttek, mely ambi-
tio a fővárosnyujtotta előnyök által még inkább fokozta-
tott; de mégis örömünkre szolgálnak nekünk is, s hálára 
késztetnek bennünket azon fénysugarak, melyek érdemei-
tek munkásságatok által intézetünkre vettetnek, s melyek 
reménylem elfedezik azon netaláni homályfoítokat, melyek-
kel egyes kevesek gyengeségei talán azt beszennyezték. S 
végül fogadjátok e névjegyzéket mint figyelmeztető jelt 
arra nézve, hogy a hazai két protestáns felekezet lelkész-
s tanárkarának egymás felé kell gravitálni. Intézetünkben 
egy szép reményű csirája sarjadzott elő az uniónak, a 
csíra most le van gázolva, de hiszem, akarom hinni, hogy 
ninc-s gyökerestől kiszaggatva. 

Rövid kommentárkép a következő névjegyzékhez 
megemlitendők ezek; 1855. octob. 1-jótől a mai napig 
anyakönyvezve vannak a pesti theol. tanintézetnél 405-en-
Ezek között vannak olyanok, kivált 1858 — 1860, kiknek 
egy percig sem volt eszükben theologusokká lenniök, ha-
nem az akkori viszonyok nyomása alatt menedéket ke-
restek ; vannak ismét, kik csak a pályaválasztási habozások 
között iratkoztak be, de néhány heti vagy havi Pesten 
való tartózkodás után, más pályát választottak; vannak 
ismét, kik a theologiát bevégezték, de a politikai viszonyok 
változása következtében, vágy anyagi körülményeik miatt 
világi hivatalokba léptek. Ezek összevéve mintegy negyed -

részét képezik a beirottaknak, közülök legyen szabad 
Thaly Kálmán György Aladár, neveit felemlítenünk, kik 
négy, illetőleg három évig voltak az intézet tagjai. Továbbá 
az emiitett számból mintegy 90-en még részint theologu-
sok, részint segédlelkészek, róluk ezúttal még hallgat 
krónikám; hanem elősorolandom csupán azon kevés hijln 
200 egyént; kik már rendes lelkészi vagy tanári állomá-
sokon vaunak, továbbá azon 28 egykori kedves növendé-
künk nevét, kik pár kivételével kitűnő szorgalmú, feddhet-
len jellemű ifjakul ismertettékjneg magukat, de pályájuk 
elején, mielőtt tevékenységüknek maradandóbb jeleit ad-
hatták volna, az Úrhoz szólittattak. 

Néhány név után kérdőjel áll, annak jeléül, hogy 
nagy sajnálatunkra az illetőknek mostani állásáról nem 
tudunk semmit, csak gondoljuk, hogy az egyház szolgá-
latában állanak, *-gal pedig azok nev i vannak megje-
lezve, kiktől eddigelé a sajtó utján önálló dolgozatok, már 
akár tudományosak, akár szépirodalmiak, akár eredetiek 
vagy fordítások jelentek meg, vagy a kik mint lapszer-
kesztők működtek, avagy működnek. 

Tájékoztatásul ennyit. Bővebben beszéljen az im 
következő névjegyzék. 

Beiratvák 1855. October 1. — 1874 october 31 : 
Bajó Károly , vejtii lelkész Baranya. Kiss Bálint., 
gyöngyösmelléki 1. Somogy. Szánthó Ödön, bugyi 1. Pest 
m. Öreg János, előbb verebí 1. jelenleg n.-körösi bölcsé-
szettanár. Szentpétery Pál, kun.-sz.-miklósi tan. jeleni, 
ercsii h. 1. Kuliffay Elek, tordincei 1. Slavonia. Császár 
Dániel, tábori leik. Kuliffay Gyula, garam-sz.-györgyi 1. 
Bars. Győry Vilmos,* orosházi ev. 1. Kemencky Kár., 
pákozdi 1. Szutter Kár., bikácsi ev. 1. Tolna. Szilády 
János,* váci fegyházi, majd bajai, most feketehegyi 1. 
Hagymásy (Tolnai) Lajos,* pesti gymn. tanár, most Ma-
rosvásárhelyi leik. Erőss Dán., zádori 1. Somogy. Kiss 
Viktor, nemesdédi 1. Dömők Péter, őcsényi 1. Tolna. Mis-
kolcy Dénes, szentmárton-kátai 1. Pestm. Mészöly Pál, 
tabajdi 1. Fehérm. Szikszay Guszt, kun.-sz.-miklósi ta-
nár. Spissák György ? Zachár Gusztáv, rimaszombati gymn. 
tanár. Votisky Károly, aszódi tanár. Némethy Kálmán ? 
Horváth Sándor véssei 1. s országgy. képv. Kis Elek, sz., 
lőrinci volt tanár, most? Szalóky Elek, surdi 1. Somogy. 
Major Lajos sz.-lőrinci tanár, most nemz. muz. hív. 
Hoffer Kár., turonyi l. Baranya. Dányi Gábor, n.-tótfalusi 
1. Bar. Horváth Zsigm.,* pesti gymnás. most dorpathi 
egyetemi tauár. Kiss Endre, albertií ev. 1. Pestm. Oroszy 
János ? Szánthó Elek n.-abonyi 1. Pestm. Erdélyi Józs. 
veresegyházi 1. Pest. Molnár Laj.,? Kaszner Laj., ? Kálosi 
Lipót, váci fegyházi 1. Laukó Kár., kecskeméti ev. 1. 
Kéri Kálmán dobozi 1. Bókésm. Zongor Endre büki 1. 
Sopron. Rajos Kár.,* ? Zsilinszky Mih., szarvasi tanár, 
most magánzó. Turgonyi Laj., mezőtúri 1. Nagy József, 
ploesti, most marianostrai 1. Német Kár., szék. fehérvári 
ev. 1. Steiner Kár., ? Göncy Benő, gödöllői 1. Bónyey 
Gábor,* némedii 1. Tolna. Fejes István,* sátoralja-uj -
helyi 1. Garzó Gyula,* gyomai 1. Békés. Szenteh Gábor, 



bábonyi ev. 1. Somogy. Kovács Lajos * lacházi tan. káp-
lán. Ádám Kálmán, tisza-vezsenyi 1. Svéhla Gusztáv brez-
nóbányai ev 1. Simonides János, szécsényi 1. Nógrád. 
Fischer (Halasi) Gyula ujverbászi tanár. Mihalovics (Mi-
hálfi) József,* szarvasi tanár. Miavecz László,* bácskai volt 
ev. leik. Sántha Kár., veszpr.-palotai ev. 1. Kálosy Geyza, 
uszódi 1. Pest. Baky Istv.. csanádi 1. Pest. Tokay N. 
Gábor, török-sz--miklósi volt leik. Barla Szabó József vi-
sontai 1. Somogy. Karancsi Dán., hódmezővásárhelyi 1. 
Kálmán Béla f. nyéki 1. Tolna. Kocsi Lajos cziliz-radvá-
nyi 1. Komárom. Szilágyi Benő, gyömrei 1. Pest. Steiner 
Imre? Szász Béla,* kolozsvári egyetemi tanár. Simonides 
János, szécsényi ev. 1. Horváth Sánd., paksi cv. 1. Szé-
kely József, mohácsi 1. Bocsor Laj., gyönki 1. s tanár. 
Németh Zsig., kutasi 1. (?) b. Somogy. Bosznay Sánd. 
csepeli 1. Baranya. Bodac Jós., acsai 1. Fehér. Scriba 
Gyula? Szarka Soma. d.-pataji tan. kápl. Szakács Laj., 
matyi 1. Bar. Bierbrunner Guszt., ó-kéri 1. Bács. Kun 
Pál,* s.-pataki főiskolai tanár. Róth Márt., iglói tanár. 
Iványos Soma kis-csányi 1. Bar. Nikházy László? Gé-
resi Kálmán,* pesti gymnásiumi, most debreceni tanár. 
Vattay Vince ? Stolár György, cseh-brezói ev. 1. Kovács 
Báliut magy.-peterdi 1. Bar. Kocsondi József, orosházi le-
vita. Putz Lajos, surányi ev. 1. Nógrád. Jankó Dániel, 
tordasi ev. 1. Fehérm. Varga László, sz.-mouostori 1. 
Pestm. Szirotka Gusztáv, apostagi ev. leik. Meskó Lajos ? 
Kiss Lajos, bomok-bödögei ev. 1. (?) Polnisch Jánoŝ  
rimaszombati tanár. Csenge Gnsztáv,* aszódi tanár. Csenge 
Vilmos, csákvári ev. 1. Vagner Soma varsádi 1. Tolna. 
Balthazár Antal, betlóri 1. Gömör. N. Kovács János, izsáki 
1. Pestm. Hetessy Viktor * drávafoki 1. Terray Gyula, sal-
gótarjáni ev. 1. Timár Lajos, mérai 1. Erdély. Hegyi 
Elek, matisfalvai Erd. Kozma József, előbb a budai, most a ko-
lozsvári állami tanitóképezde igazgatója. Balogh György bics-
kei 1. Bokor József,* s pataki theol. tanár Bergmann Ágost, 
györkönyi 1. (?) Tolna. Dömötör János,* pesti gymnas. s 
theol. tanár, most tolna-baranyai tanfelügyelő. Komáromy 
Lajos,* pesti gymnás. s theol. tanár. Vass Kálmán, ordasi 
1. Pestm. Horváth Samu, szilsárkányi ev. 1. Sopron. 
Jeskó Lajos,* pécsi ev. I. Takács Fer. sz.-andrási ev. 1. 
Sopron. Münnich Sándor? Martini József, nyiregyházi 
tanár (?) Búzás Kálmán daróci 1. Bar. Nagy Gusztáv,* 
s. pataki theol. tanár. Felméii Lajos,* kolozsvári egyete-
mi tanár. Hetényi Kálmán, mar.-szigethi tanár. Baráth 
Ferenc,* pesti gymn. tanár. Fröhlich Róbert,* pesti re-
form. jeleni, evang. gymn. tanár. Kiss Lajos nagy alá-
csonyi ev. 1. Elefánt József ceglédi tanár. Vajda János, somi 
1. Somogy. Badicz György, szerdahelyi 1. Bar. Kovács Pál, 
csehi 1. Bar. Gödé Kár., sepsi-sz.-györgyi, most decsi 1. 
Tolna. Losonczy László, n.-kőrösi tan. képezdei tanár 
Szabó József dr. palkonyai 1 Bar. Géresy Imre, viski 
1. Máramaros. Schleining Vilm., pesti ev. gymn. s.-tanár. 
Szalontai Sándor, csurgói tankópezdei tanár. Polereczky 
Pál, beskai ev. 1. Szerém. Tömösközy Sándor, ó-kécskei 
1. Pest. Kiss Pál, csicsóil. Komárom, Borzsák Eudre. gyön-
gyösi, most szegszárdi 1. Búzás Fer., solti 1. Szívós Endre, 

madi 1. komáromi egyh. m. Vasváry Benő * pesti reáltanodai 
tanár. Kovács József, illavai fegyházi 1. Máthé Balázs kis 
tótfalui 1. Fazekas József, tápi h. 1. (?) pápai e. megye. 
Puskás János juthi I, Somogy Kálmán Dezső gyönki ta-
nár, most kölesdi 1. Tolna. Dömötör Lajos, bölcskei 
lelkész. Tolna- Sebestyrn Dávid pesti theologiai segéd, 
tanár, most ? Katz Lajos, komáromi vallástanár. Laky Dá-
niel,* pesti gymn. tanár Svarkay Lajos, h. 1. Baranya. 
Farkas Emil, n.-harsáuyi h. 1. Megyercsi Béla, faddi 1. 
Tolna, Dömötör Bert,,* tassi 1. Pest. Poór József, gyönki 
1. Ambrus József, luzsoki, most kovácshidai 1. Baranya. 
Begedi Lajos, magyar-ládi 1. Somogy Sánta Béla, n. kö-
rösi lyceumi tanár. Geréb György ? Csilléry Lajos, szadai 
1. Pest. Silling Elek, kisújszállási, most halasi tanár 
Nagy Ferenc, kecskeméti gymn. s jogakadémiai tanár 
Terhes Pál, rimaszombati 1. (?) Somogyi Geiza, n. váradi 
vallástanár. Hoffmann Dávid, balmaz uj városi 1. Síöcs 
Lajos, Erdélyben 1. Bálint Mihály, gordizsai 1. Vinczy 
Gyula bélyei h. 1. Feleky József,* foktűi 1. Pest. Széless 
Áron, bajai 1. Nagy Bálint, szolnoki h. leik. Fejes Sánd. 
kun-sz.-miklósi gymn. tanár. Kálmán Gyula, pesti gymn. 
tanár, most ságvári 1. Somogy. Németh Ödön,* kecske-
méti vallástanár. Mészáros Ján., kun-sz.-miklósi tanár, 
most cecei 1. Fehér. V. Balogh Lajos,* gyúrói 1. Fehér. 
Sarkadi Ant., ? Barla Sz. János, nemes kisfaludi 1. So-
mogy. Kulcsár Sándor, újvidéki 1. Bod Károly, székely-
udvarhelyi tanár. Hegedűs István* kolozsvári főiskolai 
tanár. Nagy Benő, sukorói 1. Segesdi Miklós, mohai 1. 
Fehér. Gózon Gyula, csurgói tanár, most kovácshidai h. 1. 
Tóth József, bunya-szegszárdi leik. Krassó. Barta József, 
körösi h. tanár, most ceglédi s. 1. Éri Ferenc, fülöpszál-
lási tanitókápián. Benke Istv., kun-sz.-miklósi gymn. 
tanár. Szakács István, kecskeméti főisk. tanár. Széki Ele-
mér, gyönki gymn. tanár. Balla Árpád, sepsi-sz.-györgyi 
tanár. Szűcs Dezső, sepsi-sz.-györgyi tanár. Kökösy Sán-
dor, szék.-udvarhelyi tanár. Málik József, polgári iskolai 
igazgató Sepsi-Sz.-Györgyön. 

E l h a l t a k : 
Gyenizse János, iskolai osztályzata kitűnő, Szüts 

Zsigmond, pesti s.-lelk. jeles, Szikszay Pál, Hoffer Antal, 
gordizsai 1. jeles, S/ép Lajos, tassi 1. kitűnő, Farkas De-
zső,* kitűnő, Homokay Béla, kit., jel., Oláh Sánd., kit., 
Kozma Lajos,* feketehegyi 1, kit., Szűcs Antal, kit., Ta-
mássy István, szadai 1., Dobner Lajos, Csepcsányi István, 
temesvári s. 1., Nagy Ferenc Imre, kit., Hankovszky Sán-
dor, kit., Jeszenszky Fer., Tury Pál, jeles, Márkus Elek, 
pesti gymn. tanár, Szabó Istv., Tóth Sándor, kit., Nyikos 
Béla, a pesti prot. árvaházban árvákatyja, Eötvös Lajos * 
nemzeti muzeum s.-könyvtárnok, Nyerges Gyula, Nagy 
Sáudor, kit., Bolyó István, Kovács János (evang.) 

Farkas József. 



ISKOLAÜGY. 

k t.-sz.-mártoni gymnasium ügye. 
II. 

Az algymnásium beléletére vonatkozólag: 
1. F. é. nov. 3. és 5«én vizsgálat tartatott az egyes 

tanosztályokban. A magyar nyelv az I. II. osztályokban 
betenkint 7 órában, a III. IV. osztályokban hetenkint 6 
órában taníttatik ; a nyelvtan mellett kötött és kötetlen 
példák elemeztetnek és emlékestnek. Dérer János tanár 
szorgalma és ügyessége dicséretes eredményt mutatott fel. 
A magyarhoni történelem hetenkint 4 órában magyarul, 
a földrajz tótul taníttatnak. 

A felügyelő és igazgató által beterjesztett jegyző- és 
tankönyvek, számadások és kimutatások (melyek a beve-
zetés 1. 2. pontja alatt részletesen elősorolvák) gondosan 
átvizsgáltattak ; s azon kettőt kivéve, hojíy : 

az 1867—73 időközben megtartott tanári értekezle-
tek jegyzőkönyvei, állítólag azért, mert a nevezetesebb 
határozatok az igazgató naplójában felvétettek ugyan, 
rendes jegyzőkönyv azonban nem vezettetett, nem mutat-
tattattak be; 

az ifjúsági önképző-egylet „Lósa" nevü folyóiratá-
ból Nedobry tanár az első egy számnál többet nem volt 
képes bemutatni, semmi feltűnő nem észleltetett. 

A gymnásium tőkói 1874. junius 30-dikáról ekként 
mutattattak ki: alapítvány-kötvényeken 7221. frt takarék-
pénztárban 8527 frt. a „magyar nemzeti intézet" kötvé-
nyein 2585 frt., Összesen 18,333 frt. 

A gymnásium évi költségvetése: 

b e v étel: 

tőkekamatokból 8% 700 frt. 
tandijakból (800-1000) . . . . 1000 „ 
kegyurak évi járuléka 600 „ 
kegyes adakozások . . . . . . 500 „ 

Összeseu: 2800 frt. 

Kiadás: 

négy tanárnak 600 frttal . . . . 2400 frt. 
segédtanárnak 200 „ 
2 tauárnak lakbér 100 „ 
igazgatónak 50 „ 
vegyes* 100 „ 

Összesen : 2800 frt. 
2. A „panszlavismus és hazaellenes törekvés" vád-

jára vonatkozó tanúvallomásokat, a mennyiben 
azok valódi értéke igy tűnik ki legjobban, igyekszem 
szószerint ide vezetni ezekben: 

A város lakosságának legnagyobb része 
pánszláv levén, az ezeknél elhelyezett tanulók vesze-
delmes befolyás alatt élnek és növekszenek. (16-ik tanu-
vallomási jegyzőkönyv 11-ik pont.) 

Az algymnásium szervezete olyan, mely 
a tanulókat lelkes honfiakká nevelni nem engedi (144). 

A tanárok, egyet sem véve ki, p a n s z 1 á v o k. 
Ezt bizonyítja összeköttetésük, a közvélemény, és a kép-
viselő választásoknál nyilvános szereplés ós szenvedélyes 
nyilatkozataik (8J. A tanárok pánszláv és hazaellenes 
iránvárói meg vagyok positive győződve, nemcsak egynél, 
hanem valamennyinél, a mennyiben ők csupán azokkal 
érintkeznek, kik itt, a matica befolyása alatt tót nemze-
tiségi törekvéseket táplálnak, sőt azt nyilván mutatják is 
(16J. A tanárok pánszláv és hazaellenes irányú működése 
oly köztudomásu, hogy az bizonyításra nem szorul (19J. 
Hogy a tanárok panszlávok ós hazaellenes törekvésüek, az 
köztudomásu dolog (10J. A tanárok a tót nemzetiségi párt-
hoz tartoznak (7, 147, 174). Közvetlen érintkeztem velők 
több éven át, s ekkor állami elégedetlenség, sőt 
a magyar faj elleni gyűlöletnek adtak, vitat-
kozásaik közben különösen, nyilvános kifejezést (164), 
Hogy a hazaellenes irány megvan, abból következtetem, 
hogy a tanítványok minden tót ünnepélyen felhasználtat-
nak, ott velők tót dalokat énekeltetnek, a matica és a 
tótok zászlóját nyilvánosan lobogtatják, sőt bármily 
ováció vagy demonstrációnál, a magyar elleni gyű-
löletet, pánszláv dallamokat nyilván hangoz-
tatták (16)6. A tanárok ilyen alkalmakkor nyilvános 
beszédet tartottak a néphez, elnyomatásról pa-
naszkodván (166). 

Majáleseik alkalmával a tót nemzet i ség i 
zászló alatt vonultak ki (10u, 184, 194). Feltűnő 
volt előttem, ki a magyar 3 szinü zászlónál hazám terü-
letén más színeket jogosultaknak nem tartok, hogy a gym-
násium ifjúsága az elmúlt években vörös-fehér-kék 
szinü lobogók mellett is, főleg tavaszi mulatságaira kivo-
nult, mely színeket vidékünkön köztudomásúlag külön nem-
zetiségi állásuk megjelölésére használja e párt, melynek 
élén álló férfiak a gymnásium kormányzatába leginkább 
befolynak (176). A tanárok az ismert „Szokol" egylet 
egyenruhájában mentek ki majáleseikre (184) — a tanuló-
kat a „tót nemzet" vezérei: Moyzses, Paulinyi stb. meg-
éljenzésére serkentették (167). 

A tanárok iskolánkivüli összeköttetéseik a matica tag-
jai és a tót lapok szerkesztőségeire terjednek ki (204) — 
a tót nemzetiségi körökre szoritvák (97, 127 137 164, 177), 
— magyar érzelmüekkel nem társalognak (87, 197). 

Fiam két évig járt ezen gymnásiumba, s akkor azt 
tapasztaltam, hogy a magyar nyelvben egyáltalán nem gya-
koroltatott (134). A zniói államképe zdébe átjött ifjak a 
legegyszerűbb magyar mondatot sem értették, (20) a 
magyarban gyengék, egyik olvasni sem tudott helyesen 
(98). A magyar nyelvet immel-ámmal tanítják s ez által 
az ifjúságot, eltekintve a többi hátrányoktól, a tanulás 
sikeres folytatására képtelenné tették (16tí) 

Ez okból én őt magyar iskolába vittem s a tanárok 
tót bizonyítványt adtak (134). 

Kozacsek kanonokot, a matica elnökét, a tanuló if-
júsággal együtit, tót zászlók és dalok éneklése mellett a 



vasúthoz testületileg kikísérték (86,10u). A vröcei tanárokat 
kedves vendégek gyanánt fogadták (158). Minek az a ma-
gyar nyelv? Az csak mongolismus, mondta Kr. tanár 
(124). Saszinek rom. kath. vallástanár mint a matica 
titkárja Zágrábban szerepelt, ugyanő egy alkalmat sem 
kerül el, mikor, papi jellege és jellemével nem egyező 
szereplésben is, tettleges kifejezést adhat tót nemzetiségi 
érzületének (21J, 

A tanuló ifjúság testületileg szokott részt venni 
ugy a polgári tüntetések, tót nemzetiségi ovációknál, 
mint a daláregylet ünnepélyein, tót szini előadásokon 
(186). A supplikansok tótul kértek, s kérdésemre azt 
felelték, hogy ők nem tudnak magyarul (156). Nyilvános 
magaviseletük tanúsítja, hogy tót irányban neveltetnek 
(13g). A fanatismus annyira megy, hogy a magyar vidékről 
itt tanuM ifjak is már, kik otthon csak magyarul beszél-
nek, itt tótoknak adják ki magukat (156). Magyarul soha 
nem köszönnek (136) ; gúnyos modorban, többször ismé-
telve, éljent kiáltottak utánam, mert magyar vagyok (10ö). 

A kikerült tanulók pánszláv érzelműek (126). Álta-
lán tudva van, hogy sok tanuló kerül ki évente ezen 
iskolából, kik a panszlavismus elfogult követői és terjesz-
tőivé válnak (168). Ezen iskolából kikerült tanulók rend-
szerint rajongó, úgynevezett „nemzetiségi" pártiak (14G). 

A helybeli hazafias érzelmű szülék, gyermekeiket 
nem a kérdéses gymnásiumban, hanem a sokkal nagyobb 
áldozatokat igénylő külgymnásiumokban neveltetik (14G). 

Hogy a t.-sz.-mártoni és zniói gymnásiumok fenn-
állása óta a panszlavismus erőben és hatásban terjed, ez 
kétségbevonhatlan szomorú tény (88). 

3. Ezen tanúvallomások alapján is már külön-külön 
kihallgatott tanárok, a velők közlött vádakra vonatkozólag 

t a g a d j á k , hogy ők a tanuló ifjúságot politikai 
vagy nemzetiségi demonstrációkra használták volna, leg-
újabban p. o. Kozacsek ittléte alkalmával; hogy ők az 
ifjúságnak a hazaellenes, magyar elleni gyűlöletet lehelő 
dalok éneklését megengedték volna.; hogy a matica zász-
laját használják; hogy ők lázitó, általán nyilvános beszé-
det tartottak volna; hogy ők az ifjúságnak a magyar 
érzelmű polgárok kigunyolását megengedték volna. 

e 1 ö s m e r i k, hogy négy zászlójok van : fehér szinü 
kereszttel, magyar nemzeti, fekete, és tót nemzetiségi, 
ezeket azonban csak majáleseik és a kanonika visitatio 
alkalmával használták. A tót nemzetiségit a tilalom vétele 
után azonnal levették rudjáról, és a könyvtárba helyezték ; 
hogy Dérer János tanárral Blasnitzára botanizálás kedve-
ért kiment ifjúság dalolt volt tótul, de nem a „hore hro-
nom, dole hronom" — hanem „Rdo za pravdu bory" 
cimü dalt; *) hogy ők a „Fzokol" egylet tagjai, ez azon-

*) A nyilatkozataiban nagyon ovatosnak mutatkozott Derei-
János tanár a „hore hronom" stb. dalnak csak e l s ő versét tudta 
tótul elmondani; mely magyarra forditva: Vág vizén fel és lefelé 
szivárvány vizet sziv : ki a tótot megszereti éljen az, éljen az 
A másodikat Rdoza pravdu stb épen n e m t u d t a , annyit azonban 
még is csak mondott, hogy azt a templomban is el lehetne énekelni. 
Később kisült, hogy az első dal utolsó két versét igy is tudják : 
„Ki a magyai t megszeret i a menykő üsse meg!" 

ban daltársulat, melynek egyenruháját csak daláríinn̂ pé-
lyeiken használják **) hogy ők tót bizonyítványt adnak, 
azért, mert az egyetemes gyűléstől e tekintetben külön 
határozatot nem kaptak; bevallja végül az egyik tanár, 
hogy a tót nyomda felállításánál részt vettek testületileg, 
más ovációknál azonban soha. 

4. Végül, Paulinyi Tóth Vilmos felügyelő, Írásban 
beadott hivatalos nyilatkozatát evvel fejezte be: 

„Négy rendes tanár van a gymnasiumban. Mindnyá-
jan a legjobb sikerrel működnek; jellemük minden tekin-
tetben feddhetlen és kifogástalan ; politikával soha nem 
foglalkoznak, újságokba nem irnak ; hivatásuknak élnek ; 
hivatalbeli teendőik oly bokrosak, hogy egész idejüket 
csak azoknak szentelik. Én egész bizonyossággal és pedig 
keresztyén lélekismeretemre és polgári becsületemre ál-
1 i t h a t o m azt, hogy akárki vádolná a nevezett taná-
rokat azzal, hogy ők becsepegtetik az ifjúságba, 
a hazaellenes érzelmet és a magyar faj elleni gyű-
löletet, — az nem egyéb egy gonosz és aljas rágalmazó-
nál, ki ellensége a gymnasiumnak csak azért, mert a ta-
nítási nyelv benne a tót." 

III. 
A fennt I. II. alatt részleteiben is hü̂ n előadott 

vizsgálati eredményből s az ebbe fel nem vehetett köz-
vetlen tapasztalatokból, nem lesz nehéz e gymnasium 
állását, a magyar állam és az ev. egyházzal szemben, ki-
mutatni, s azon kérdésre: mi itt a teendő? megfelelni. 

A t.-sz.-mártoni gymnasium 
oly férfiak által alapíttatott, kik a Kollár-féle türel-

metlen, sőt rajongó szellem nyomása alatt, a megmásit-
hatlan történeti tényekkel megalkudni, anyanyelvük sze-
retetét a magyar haza szeretetével, a tótfaj culturális s 
magyar államban igaz érdekeit a magyar állam érdekei 
s jogaival összeegyeztetni soha nem tudták , kik az igaz-
ság és cél gyanánt imádott nemzetiségi ábrándjaik táp-
lálása és fejlesztésére legbiztosabb, legkönnyebben meg-
művelhető talajnak az ev. egyházat, védő falnak ezen 
egyház autonómiáját hitték és választották ; 

oly időben alapíttatott, mikor a pátens kedveéit ós 
alapjára különvált tótajku rész, a fejedelem ujabb elha-
tározása következtében ettől megfosztatván, az autonom 
egyház törvényes körébe visszalépni kényszerült; vissza is 
lépett, magával hozta azonban egy megrögzött tévedését, 
azt t. i., hogy az ev. egyház, mely a nyelv és nemzetisé-
gekre való tekintettel rendezte be, ugy kultusa mint szer-
vezetében, háztartását, s a sokféle közt egy nyelvnek sem 
szolgáltatott soha okot jogos panaszra, most a magyar 
faj speciális érdekeinek szolgálatában áll; magával hozta 
még azon indokolatlan balhiedelmet, mintha ez a tótfaj 
érdekeinek háttérbe szorításával, minden módon és áron 
magyarosítani kívánná azokat; 

A „Szokol"-ra (sas) azt mondják, hogy az „Spevokol" 
(dalegylet). Egyenruhájukat a cseh, morva tót „Szokol" egyletek, 
melyek „tornászat" cége alatt szintén „magas politikát" űznek, 
,)£(i. d u ó áron" kajják. 



oly célból alapíttatott, hogy ai a tótajku ifjúságot 
tót nyelven tanitsa meg a tudományok és ismeretek 
elemeire, hallgatag azonban azért, hogy az általok nevelt 
ifjúság eleve korán sajátitsa el azt a türelmetlenséget, 
melyben ők oly nagyok ; azt az elégedetlenséget, melyben 
ők oly szívósak ; azon ábráudokat, melyekért ők oly sokat 
tudnak feláldozni ; azon nagy eszméket, melyek a magyar 
állam romjain feltámadó „nagy és dicső s z 1 á-
v i á h o z" füzvék ; 

oly helyen alapíttatott , hol a pátens idejében 
tót nemzetiségi és egyházi, (uálok mindig elválhatlan egy,) 
célok keresztülvitele tekintetében néhai Kuzmányi Károly 
volt patentalis superintendens személye körül gyakorta 
összegyülekeztek, hol a tót tudományos kart a maticát 
is fonták és felállították, hol a magyar hazafiak megbo-
csáthatlan indolenciája s mindig szétágazva működése kö-
vetkeztében, most már a polgárság legnagyobb részét cél-
jaiknak teljesen megnyerték. 

oly módon alapíttatott, hogy az egyrészt, meit az 
ev. egyház „magyarosító" befolyásától tartottak, ennek 
szervezetén kívül álljon, a tulajdon és kormányzási jog 
beleavatkozhatás nélkül övék legyen ; másrészt, mert szűk. 
ségök volt ezen ev. egyházra, hogy ezen „cég" alatt cél-
jaikat biztosan elérhessék, ezen egyház körében áldozat-
kész rokonszenvet támaszszanak, és az alapítók, adakozók 
számát szaporíthassák, az „ev. egyházi" jelzőt csakugyan 
fel is vették, s az elmúlt 7 év sikerét, az ottani espe-
rességi és kerületi tényezők kegyes engedelméből, tekintve, 
nem volt okuk ezt eddig megbánni; 

oly szervezetet nyert, melyben ezen gymnasium 
„kegyurasága," mint tulajdonos, fel és lefelé függetlenül 
kormányozza azt, ezen kegyurasági testületbe 100 vagy 
50 frt. alapítvány lefizetése mellett mindazok, kiket a 
„kegyuraság" ilyenek gyanánt elfogad, kik tehát alkalmas 
eszközöknek lenni Ígérkeznek, beléphetnek; ezen „kegy-
uraság" gyűlésein minden patrónus egy szavazattal bír, 

mely jogát az meghatalmazott által is gyakorolhatja, sőt 
eladhatja, örökségbe Írhatja stb. 

Az imént előadottakból is már megcáfolhatlanul az 
tűnik ki, hogy a t.-sz.-mártoni gymnasium nem ev. egy-
házi tanintézet, még pedig azért nem, mert 

1. a magyarhoni ev. egyház kezdettől fogva hiva-
tásának ismerte, s ehhez az üldöztetés legsötétebb idő 
szakaiban sem lett soha hűtlenné, a hitélet és egyház-
szeretet fejlesztése mellett a magyar állami életben a 
magyar hazaszeretetet nemesíteni s az idegen nyelvű és nem-
zetiségű hitsorsosokat tanodái és templomaiban arra, hogy 
e hazát, saját édes hazájuk gyanánt ismerjék és szeressék, 
idomítani és nevelni; 

2. a helyi egyház, esperesség és kerületen kivül más 
tényező nem alapithat ev. egyházi tanodákat , ezen 3 
közigazgatási hatóságon kivül senki más nem kormányoz-
hatja azokat, mert ezeken kivül senki más nem lehet 
jogos tulajdonosa azoknak; 

3. ezen három testület egyike választja a gymnasi-
alis, s a választó testületnek felelős tanácsot, ez szabja 
meg a tanárok fizetését, ez választja őket, ez adja ki 
meghívó leveleiket, melyek az illető esperes vagy superin-
tendens által megerősíttetnek; 

4. alapítványokat elfogad ugyan bárhonnan s bár-
kitől is, kormányzási jogot azonban ennek fejében soha 
senkinek nem ád, soha nem engedheti meg, hogy valaki, 
csupán egyháztagi minőségben nyerhetett jogát meghatal-
mazott által gyakorolja, azt eladhassa, vagy örökségbe 
adhassa. 

A t.-sz.-mártoni gymnasium tehát a magyarhoni ág. 
hitv. ev. egyház jogai, szervezete, közigazgatási rende-
zése, sőt kormányzási elveivel ellentétes alapokon, és igy 
az egyház jog- és életkörén kivül álló, magát „kegyura-
ság"-nak nevezett maeántársulatnak kizárólagos tulajdona. 

(Vége következik.) 

T Á R C A . 
Temetkezési szokások az ó-kortól a mai 

időnkig. 
(Bong észét a történet mezején.) 

(Vége.) 

Madagaskar benszülött lakóinál egész az ujabb 
időkig szokásban maradt, hogy a ki a harcban eset el, 
annak fejét levágták s övéinek megküldték. 

Az issedonok, kik a mai mongolok helyén 
laktak, oly annyira levetkőzték magokról az emberi ter-
mészetet, hogy a megholtak koponyáit ivóedényekkó dol-
gozták fel s minden iszonyodás nélkül ittak belőlük. Mig 
ellenben a caraibok Guyanaban, mindent elhánynak, 

a mit a halott csak megérintett. A halott testét nem az 
ajtón, de az ablakon viszik ki hajlékukból, nehogy a 
megholt lelke mint kisérteti árny visszatérjen, s az élőket 
nyugtalanítsa. 

A hottentotok előbb nem gyászolnak, mignem 
a holtak sírján, melyet a ragadozó állatok elől mélyre 
ásuak, fű nő. De ekkor mesterséges uton is könyeket 
erőltetnek szemeikből. 

Nagyon feltűnő az a bánásmód, melyben V i r g i-
n i a ős-lakói előbb-kelőbb halottjaikat részeltették. Min-
denek előtt nagy ügyességgel a bőrt a testről lenyúzták, 
a hust a csontokról lehámozták, és miután a csontváz 
kellőleg kiszáradt, a különösen praeparált bőrt újra ráhúz-



ták, a has és mell üregeit pedig homokkal tömték ki. És 
csak ezután temették el. 

P o r m o s a sziget lakói egészen kiszáritják, illető-
leg megaszalják a holttestet, 3 évig földön fölül hagyják 
lakaikban, és csak azután ássák el. 

A Gangesen túl, Keletindia keleti részén éjszakke-
letre Chinától fekszik a T u n k i n királyság. Ezeknél is 
sajátságos szokásokra akadunk. Midőn valaki halálához 
közeledik, arcára egy kendőt terítenek, hogy utolsó lehel-
letét, illetőleg lelkét felfogják. A megholtat előbb nem 
temetik el, mig a jósok ki nem betűzik, melyik időpont 
lenn a legalkalmasabb az eltakarításra. Igy megtörténik, 
hogy a halott egy éven tul is eltakaritatlanul marad. Ez 
idő alatt légmentes koporsóba zárva nyugszik, a legidősb 
fiu gondviselése alat , ki még éjszaka is a koporsó mel-
lett fekszik. A gyászmenetnél a legidősb fiu legelői megy, 
fején szalmából font koszorúval, dereka pedig egy kötél-
darabbal van körülövedzve, mig a többi kiséret falábakra 
támaszkodva követi a koporsót, hogy mintegy ez által is 
fájdalmoknak adjanak kifejezést. Az aszszonyok pedig ar-
cukat befödve haladnak, és mindaddig jajveszékelnek, mig 
az utolsó kapa föld is reá nem vettetik kedveseik sírjára, 
kiket rendesen a legnagyobb óvatossággal 20—30-an visznek. 
A koporsó tetején egy csészében viz áll, melyből egy 
cseppnek sem szabad, mig viszik, kiömleni. A különféle 
térdhajlongások, valamint a gyászolók nyögdócselései, ugy 
az egyéb halotti szertartások a szertartásmester jeladá-
saira kezdődtek s végződtek a gyászmenet alatt. Az a 
kendő, melyben a meghalt lelkét felfogni lehetőnek hitték, 
egész a sírig a halott után vitetett. A temetés után az 
örökösök közt „k 1 e i n o d i u m"-kint őriztetett. Az 
ünnepélyes temetkezést gyásztor zárta be, melyben a nép 
hite szerint az elköltözöttnek lelke is láthatatlanul részt 
vesz. Gyermekek 3 évig gyászolták szüleiket. A legidősb 
fiu pedig 3 óv ós 3 hónapig viselte a gyászt, mely idő 
alatt házasodnia nem volt szabad. A gyász symboluma: 
szalmakoszorú a fejen s hamuszínű szürkés ruha, 
A gyász leteltével a holttetem újra fölásatik, a csontok 
összegyűjtetnek s külön helyen takaríttatnak el. Jó jelnek 
veszik, ha az idő alatt a felbomlási processuson a test 
keresztülment, mert ez után ítélik; meg az elholtnak egy-
kori erkölcsi értékét. 

Ujabb utazók elbeszélései szerint menve (lásd külö-
uösen ez érdemben : Bourboulon francia követ és neje föl -
jegyzései a chinai életről „Hazánk s a külföldben 1865") 
a föntebbi ázsiai nép temetkezési szokásaival sokban egyez-
nek a chinaiak. A mi különös nálok, hogy még a 
legszegényebb is lehető legnagyobb pompával óhajtja ked-
veseit eltakarítani. Megesik, hogy sokan csak azért fárad 
nak egész éltökön át, hogy minél fényesebb temetésre 
tegyenek szert. Különben vallásalapitójok Confucius (Kong-
fu-tse) iratai is ösztönzik őket arra, hogy e tekintetben 
semmi kiadást ne kíméljenek. Az ujabb időben földbe sem 
ássák a holtat, csak színesen a földdel helyzik el, de 
igen is földdel betemetik. 

T i b e t b e n (a chinai birodalomhoz tartozik, hátsó 

Ázsiában), mely körülbelül 6 millió lakossal bir, a temet-
kezési szertartás különféle. Az előkelők elégetik, vagy 
bebalzsamozva pyramisszerü emlék alá temetik halottjai-
kat. A „lámák" és más egyházi személyek tetemei a he-
gyekre vitetnek eledelül a madaraknak. Szegények ós 
vagyontalanok pedig zsákba bujtatják a megholt tetemeit, 
s ugy viszik ki a városból ünnepi körmenetben, mig künn 
az e célra megtanított kutyákkal szedetik szét. De a cson-
tokat és a koponyát eltemetik. Egészen egyszerű temetke-
zés csak a nép legalsóbb osztályánál fordul elő. Különben 
ez egyben egyezik mindegyik temetkezési gyakorlat nálok, 
hogy a temetkezést megelőzőleg valamely egyházi személy 
bizonyos misefá ié t mond szegény, gazdag fölött egy-
aránt. Ezenfelül megfogja a fejcsucsán levő bőrt, s addig 
húzza, mígnem ez hangot ád. Ebből következtetik, hogy 
a lélek elhagyta a testet. 

Nagyon sajátságos szokásokra akadunk még az ara-
bok temetkezési szokásaiban is. Mindenekelőtt megmossák 
az élettelen testet, azután inget adnak rá, lábaira pedig 
sarut húznak, homlokát, halántékát hosszú, de keskeny 
lenből szőtt vászonnal fonják körül, mígnem az egész test 
vászonba göngyölgettetik. Mert törvény nálok, hogy a 
holt 7 darab vásznat kap magával & sírba. A holttest 
koporsó nélkül a város vagy falu körül leli sírhelyét, hova 
a város vagy falu minden lakói ima ós ének közt kikísérik. 
Nyugvóhelyére akként fektetik, hogy arcával Mekka-
felé nézzen, s keze feje alatt feküdjék. Ezen szertartási 
actus ideje alatt megtelik a halottas ház egy egész sereg 
asszonynyal, kiket a célra fogadtak föl, hogy jajgassanak 
ós kiáltsanak, sőt ezek még arcukat is kénytelenek vérig 
karmolni. A mely család nagyobb gyászt akar kifejteni, 
az nem rak tüzet egy ideig házában, nem vált ruhát, de 
megmarad abban, melyben kedvesének halálesete érte. 
Oly temetkezési szokást, mely a város falain belül, mi 
több a templomokban vagy templomok körül megy végbe, 
tehát a hol a temetők e helyen tartatnak, mint durva 
rosz szokást megvetik. Azért temetkezési helyeik minde-
nütt u. városon kivül feküsznek. 

Végre, befejezésül mintegy veszem azt a nagy egészet, 
melyhez mi is tartozunk, s melynek keresztyénség 
a neve. De csak : in g e n e r e. Nem részletezem nép-
f a j ok, vagy va l lás fe lekeze tek szerint. 

A zsidóságtól kölcsönözte első temetkezési szokását, 
mint sok más egyebet a vallásos ritus határán belül. Az 
elégetést már csak a feltámadásra vonatkozó hiténél fogva 
sem volt hajlandó a keresztyénség gyakorlatba hozni, ezért 
már az első századoktól fogva a temetkezés volt szokás-
ban. A koporsók fából készültek, ritkán használtattak érc-
koporsók. Miután keresztyéni szempontból a halál nem 
tekintetett szerencsétlenségnek, inkább mint jótétemény 
vétetett, hiányoztak a gyászmenetből a fölfogadott sirató-
nők, de annál több gyertyát ós fáklyát égettek, mint az 
őrök világosság symbolumát. A 4-ik században szokásba 
jöttek a külön halottvivők, kik mxQccftvfa-iiSib neveztettek. 
E szokás hihetőleg a dühöngő pestis miatt jött be. Fön 
maradt azonban a legtöbb helyen, különösen városokban 
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e gyakorlat mindaddig, mig az úgynevezett „temetkezési 
egyletek" (pompes funébres) nem keletkeztek. Miután a 
pogányoktól való üldöztetés miatt a keresztyének isteni tisz-
teleteiket is csak rejtekhelyeken gyakorolhatták, 
igen természetes, hogy első temetkezési helyök is nem 
lehetett nyilvános temető. De sziklahasadékok, félreeső 
erdők szolgáltak végső nyughelyül. Az a szokás, hogy a 
gyászmenetet a keresztet vivő nyitotta meg, kezében vagy 
vállán tartván a hit symbolumát, életbe lépett a 6-dik 
századdal, általánosan azonban csak a 11-dik századdal 
terjedt el. E helyett azonban már a 4-ik században szo-
kásos volt a pálma és olajág, melyet mint a győ-
zelem és béke jelét a koporsó előtt vitték, mely nem 
egyszer babér- és repkény-koszorúval volt ókesitve. Ezen 
kivül a nagyok koporsóit a hatalom ós magas születés 
jelvényei is ékítették. 

Igy Nagy Károly egész császári ornátusában temet-
tetett el Aachenben, aranyos trónon ülve, derekán a kard, 
fején a korona, kezében a kehely, ölében az avangeliom, 
mely arany lánccal diadem-jéhez volt erősítve. A diadém 
fölött állott a szent kereszt, lábainál a királyi pálca és 
paízs. A sírbolt lezáratott, és e fölé diadalív épült, mely 
homlokzatán e sorokat viseli: Itt nyugszik Nagy Károly 
teste, ki a frankok birodalmát dicsőén megnagyobbította, 
és 47 évig szerencsésen uralkodott." 

Már jó korán divatozott az ének is, melyet ugy a 
halottasházban, mint a sirnál a hivek énekeltek. Ehhez 
járult még, hogy ha a megholt oly egyéniség volt, kí a 
keresztyéni erényekben kiválóan kitűnt, fölötte gyász-
beszéd is tartatott, mi különben ritka jelenség volt. 

A 9-dik században csúszott be a keresztyónak közé 
ama rosz szokás, hogy a templomokat és kápolnákat hasz-
nálták temetkezési helyül, jóllehet jóval előbb már ezt 
Theodosius, Justinian ós Nagy Károly tőrvényei megtil-
tották. Ugyanezen időre esik a családi sírboltok helyének 
előre megválasztása, ugy a temetőkerteknek a templom 
körül való tér lefoglalása. Hogy a keresztyén vallás ural-
kodóvá lett, nem kellett félni az üldözéstől, egyéb po-
gányos és zsidós szertartások mellett becsúszott az egy-
házba az úgynevezett halotti tor is, mely faluhelye-
ken talán mindenütt kivétel nélkül uralkodik még ma is. 

A középkorban nem volt kivételes eset, hogy a hol-
takat barát- iletőleg zárdanői ruházatban temették el, 
a miből a klastromoknak zárdáknak szép jövedelme volt. 
De mig Árnaud apát az ő apátságában mind ezért semmi 
zsoldot nem vetett ki, s kinek-kinek jóakaratára bizta az 
ajándék hozatalát (1309) ; addig a többi papok egész 
máskint gondolkodtak. 1440-ben Párizsban a gyermekek 
temetője 4 hónapig csukva volt, mivel a püspök nagy 
contributiot követelt az eltem etésért. Ettől fogva az 
egyház kényszeritette mintegy a halandókat, hogy az egy-
háznak némi ajándékot testamentomilag is hagyományoz-
zanak. Mígnem az állam lépett közbe, s a visszaélésnek 
végett vetett. 

Hogy jelen időben mi a gyakorlat, a szokás a te-
metkezéseknél ? ismeretesek. Kisebb-nagyobb eltéréssel az 

1-ső keresztyén századok szokásai, ép nem finomulva, 
de sőt elromolva. 

Schwanfelder után : Bognár Endre. 

B E L F Ö L D . 

Az egyházi ügyek állása Deheljácsán. 

A „Prot. Egyh. ós Isk. Lap" f. é. évi 46-ik száma 
a különfélék rovatában más lapokból átvéve azt a hírt 
hozta, hogy a torontálvármegyei Ferencmező ág. ev. német 
községben uj vallásfelekezet támadt, melynek alapi tója egy 
temesvári órás. A szekta a nazarenus nevet viseli ugyan, 
de lényegesen eltér ennek elveitől. Állítólag nincs Pan-
csova, Alibunár és Nagybecskerek közt község, hol e val-
lásnak nem volnának hivei stb. stb. 

Miután Pancsova, Alibunár ós Nagybecskerek közt 
van Debeljácsa, tisztán magyar ajkú, s több mint 3000 
helv. hitv. lelket számláló népes egyházközség is; noha 
ama közleményben használtatik is az „állítólag" kifeiezós, 
mindazáltal az igazság érdekében, a debeljácsai ref. egyház 
és község részéről bátor vagyok kijelenteni ama cikk reánk 
is vonatkozó részének helyreigazítása gyanánt, hogy De 
beljácsán semmi nazaréüus, vagy e féle más uj vallásnak 
tagjai nincsenek ; sőt hogy mily távol van még gondola-
tától is annak az itteni lakosság, mely szerint oly vallás-
felekezet tagjául szegődjék kőzülök csak egy is, hol a 
többek közt pap sem szükséges, erre nézve annak mellő-
zésével, hogy egyházunk a papi fizetést épen az elmúlt 
évben emelte följebb, legyen szabad bizonyságfélekónt fel-
említenem, hogy a debeljácsai egyház és község, a mellett, 
hogy a jövő tavaszszal uj iskolát szándékozik építeni a 
meglevők szaporításául, éppen ez. évben, ugyancsak a 
meglevők szaporításául, két oly tanitói állomást szerve-
zett, melyek egyikére a felsőbb fiiskolában t. Szekeres 
Gyula végzett theologus, mindkét papi vizsgát letett egyén 
alkalmaztathatott, felhatalmaztatván a hivek kérelmére, 
a lelkész elfoglaltatása esetén, minden papi teendők végez-
hetése s teljesítésére, hogy midőn a lelkész elhárithatlan 
akadály miatt nem végezheti teendőit, legyen, ki fennaka-
dás nélkül mindenben helyettesítse, s a hivek sürgető 
szükség idején ne legyenek kénytelenek keresztelés, eske-
tés, temetés stb. végett más községbeli lelkészhez folya-
modni, mint eddig megtörtént, és pedig annyival kevésbé, 
mivel itt a közelebb eső helységeket szerb, tót, oláh és 
német ajkú más vallású lakosok alkotják. Debeljácsán ezen 
elszigetelt helyzetben is, nem hogy valamely uj vallásfe-
lekezet tagjai közé való lépésen gondolkozik a hivek közül 
bárki is, de sőt inkább egyenesen és egyenkint, mindenben 
arra törekesznek, hogy semmiért más felekezetbeliekhez ne 
szoruljanak. Nyeste István, ref. lelkész. 



Cáfolat H e t e s i V i c t o r drávafoki lelkipásztor 
támadó cikkére. 

Öü a „Prot. Egyh. és Iskolai Lap" 46-ik számában, 
a szigetvári honvédzászló-szentelési ünnepély alkalmával 
mondott beszédemet egyáltalában nem mivelt emberhez, 
nem paphoz illőleg megtámadta: papi ruhámat, 
szónoklatomat, beszédemet „ócskának, silánynak" 
nevezte, embertelenül kigúnyolta. 

Én igen szerény papi fizetésemből, — a felsőbb isko-
lákban két fiút taníttatván, — nem tehettem azt, hogy az 
ünnepélyre egészen uj papi ruhát varrathattam volna, 
azonban papi ruhám még jó karban van, s használható; 
s hogy az oly egyszerűnek tünt fel az ünnepély alkalmá-
val, annak igen természetes oka van, mert az előttem 
szónokló pécsi kanonok és apát, szemvakitó aranyos mise-
mondó ruhában, fényes süvegben, vörös selyem keztyüben 
szónokolt, én pedig egyszerű fénytelen papi ruhámban; 
igy még ha teljesen uj lett volna is papi ruhám, akkor 
is nagyon egyszerűnek tünt volna fel a százakba kerülő 
fényes misemondó ruha mellett. 

Ha azt a fényes ruhát maga a canonok csináltatta 
volna is, sokkal könnyebben elő tudta volna azt állítani 
sok ezrekre menő jövedelméből, mint én az én egyszerű 
papi ruhámat, nagyon szerény jövedelmemből; de azt a 
fényes ruhát nem a canonok, hanem a pécsi püspöki tem-
plom készíttette, mig az én papi ruhámat én magam ké-
szíttettem ; s hogy az ünnepélyre egészen uj papi ruhát 
nem szerezhettem, az bizonyára nem a „külsőségekkel 
nem gondoló kálvinista indolenciából" származott, 
mint elég botorul ön állítja, nanem a tehetet-
lenségből; s ezért önnek engem kigúnyolni egyálta-
lán nem illett. 

önnek nagyon tetszik a kath. papoknak misemondó 
aranyos ruhája; bárcsak inkább azon dicséretreméltó 
testvéries érzülete tetszenék, hogy azok soha sem rág-
ják egymást semmiféle lapban, mint Ön ezt 
velem embertelenül cselekedte. 

A mi szónoklatomat illeti, arról önmagamnak dicsé -
rőleg szólni nem lehet, nem szabad, mert p r o p r i a 
laus sordet; de ön azon állításának megcáfolására, 
hogy én oly igen rosz szónok vagyok, kénytelenit-
tetem fölemlíteni, — távol levén tőlem minden dicseke-
dés, — hogy én 25 évi lelkipásztorkodásom alatt, több 
uri egyén, lelkipásztor, lelkipásztorné, fiu- ós leány, s 
iskolatanitó fölött tartottam gyászbeszédet; az esperesi 
hivatal által ped'g két templom fölszentelésóvel is meg-
bízattam ; — mindezen kitüntetésekben bizonyára nem 
részesülhettem volna, ha oly igen rosz szónok 
volnék, mint ön állítja. 

Hogy zászlószentelés beszédem, melyet a Szigetváron 
fölállítandó Zrínyi-emlék javára, még az ünnepély előtt 
Pécsen 500 példányban kinyomattam, oly „ócska ós 
silány," csakis egyedül ön állítja ; mert többen elisme-
réssel szóltak arról, — mint idősb S z a m e t z András 
H.-M .-Vásárhelyen; — szintén ott lakó Thury Mihály, 

volt forradalmi honvéd főtiszt pedig egy meleg kebelből 
származott levélben nyilvánitá háláját s elismerését. — 
G h y c z y Béla honvédezredes, a közebéden jelenté ki 
előttem köszönetét. Majdnem minden politikai lapban kö-
zölve volt az ünnepély, de egyetlenegy politikai lap sem 
nyilatkozott arról legkisebbé is kedvezőtlenül, s nem állította 
pellengérre beszédemet, hanem épen egy prot. lelki-
pásztornak kellett ezt tenni. 

ön beszédem gyalázására a személyeskedés egész 
szótárát kimeritó; a többek közt ezt mondja : a „munka 
nem volt egyéb, mint hajánál fogva elő-
rántott citatiók öszefórcelóse, nem szü-
ret csak böngészet, kapásszőllő böngó-
s ze t e stb." 

Helfi Ignácz pedig a „N ópz ászló j a" 48-dik 
számában: — „A haza és kötelességeink" cim 
alatt, beszédemnek egy részét, és pedig az öo által leg-
inkább gyalázott részt közölve, — szerkesztői •) alatti 
soraiban szorul szóra ezt mondja: „Mult hó 28-án lett 
fölavatva a dél-somogyi 69. honvédzászlóalj lobogója. Ez 
alkalommal Nagy Sándor hoboli lelkész emelkedett 
szellemű ünnepi beszédet tartott, melyről 
aligha nyilatkozhatunk nagyobb elismeréssel, mint azzal, 
hogy mutatványul közöljük belőle azon részt, mely a 
hazáról, ós a haza iránti kötelességeinkről szól, ós bizo-
nyára viszhangra talál mindenki szívében, a ki az eszem-
iszom gyönyörein kivül magasabbra, nemesebbre is gon-
dol. — A derék lelkész e beszédét kinyomatta, ós tiszta 
jövedelmét a Zrinyi-szobor javára ajánlotta fel. — A 
szerk." 

Mikor beszédem felől a hírlapirodalom egy kitűnő, 
országosan ismert bajnoka Helfi, oly kiváló elismerés-
sel emlékezik meg: akkor önnek, lelkipásztorhoz 
nem il lő, s z em é ly e s kedő g á n c so s k o d á s át 
semmibe sem veszem, utálattal meg-
vetem. 

Távolról se gondolja ön, hogy kinyomatott zászló-
szentelési beszédemet a recensiótól elvonni akarnám, s 
hogy a recensenstől borzadnék : de sőt inkább szívesen, 
sőt óhajtom, hogy szakértő s elfogulatlan recensens vegye 
kezébe azt, mert egy ilyen, a hiányokat feltüntető, oktató, 
utbaigazitó recensiót, okulván abból, szives örömmel fogad-
nék : mig egy olyanfajta recensiótól mint az öné, mely 
nem egyéb nemtelen személyeskedésnél, em-
bertelenkigunyolásnál, nem csak ón, ha-
nem minden nemesebben érző ember un-
dorral fordul el. 

Én nem hiszem, hogy találkozzék az egész magyar 
hazában egyetlenegy prot. lelkipásztor, ki önnek e szemé-
lyeskedő megtámadását jóváhagyná. 

Nem a lukmaszedés, nem a prot. lelkipásztori egy-
szerű ruha; hanem az egyházakért való korteskedés, az 
egyházakra való rálicitálás, ós az ilyen személyeskedő s 
gúnyolódó cikkek mint az öné: „siettetik a prot. pap 
iránti tisztelethanyatlását." Adja isten 1 hogy önnek, még 
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ha idővel gyermekeket nevel is, soha ne legyen : „ócska 
ós silány" papi ruhája, hanem minden sátoros ünne-
pekre, mindig uj papi ruhát varrathasson; különösen se-
gítse isten önt arra, hogy azokat a nem: „ócska ós 
silány," hanem ihletett kebellel irt, és a drávafoki 
templomban ihletett kebellel elmondott mesteri be-
szódeket a világ elé is bocsáthassa: hogy ha én ne u 
lehettem olyan szerencsés, hogy ön az én zászlószentelósi 
„ócska ós silány" munkámból valamit okulhatott, s 
benne valami kis élvezetet találhatott volna: hadd lehes-
sek én oly igen szerencsés, hogy az ön c 1 a s s i c u s be-
szédeiből okulhassak, s bennök magasztos élvezetet talál-
hassak : hogy önnek szónoklati remekeit, ne 
csak az oly igen boldog (?) drávafokiak hallgathassák ; 
hanem lelki élvezettel olvashassák és használhassák azo-
kat az ország minden szegletében lakó minden vallásfele-
kezetü papok. 

Igy, s ezen a paphoz i l lő dicsöségteljes uton vív-
hat ki önmagának a közönség előtt érdemet ós elismerést; 
de ily paphoz nem illő, embertelen, szemé-
lyeskedő megtámadással soha!! 

Nagy Sándor, 
hoboli ref. lelkipásztor s egyházmegyei tanácsbiró. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Hidvégen (Felső-Fehér m.) Nagy Sándor ref. 

lelkész lélekemelő ünnepélyt rendezett. Nevezett leik. ur 
ugyanis a szónokszék feliratából látván, hogy a hídvégi 
lorombolt temlom 1674 ben újra építtetett, elhatározta, 
hogy az idén a kótszázados jubileumot meg fogja tartani, 
s hogy ez év annál inkább megörökíttessék, az önkénytes 
buzgósághoz folyamodva, építkezésekre 500 frtot gyűjtött. 
E pénzen s az igazgató-tanács által utalványozott 200 
frton a repedezett régi templomot s tornyot kivül*belül 
kijavíttatta, felszerelvényeit szaporittatta, ós végre régi 
orgonája helyett fiatal székely hazánkfia: Nagy József 
által 8 változatú díszes orgonát készíttetett. A rendező 
lelkész beszédén kivül, emelte még ez ünnepélyt Csiszér 
Gábor sepsii ref. esperes orgonafelavató beszéde. Minden 
ilyen tett a hitbuzgóság valódi kifolyása s nagy lelki 
örömmel hozzuk az ilyeneket mindannyiszor köztudomásra. 

* A debreceni ref. egyház egyik tanítója, Papp 
Péter ur szoboszlai tanítóvá választatott s ez állást el 
is fogadta. 

* Kilépések az egyházi rendből. Hatala Pé-
ter egyetemi tanár kilépett a r. katholika egyházból s az 
unitárius hitre tért. A formaszerü bejelentés f. hó 11-én 
volt Schwendtner apátnál, a belvárosi plébánián. Dr. 
Lucz Ignác szatrnármegyei áldozár, jelenleg kassai reál-
tanár szintén odahagyta a kath. egyházat és reformá-
tussá lett; azóta meg is nősült. 

* A moldva-oláhországi misszió ismertetésére 
kiküldött erdélyi ref. egyházkerületi bizottság előterjesztése 
ós a bukuresti osztrák-magyar konsulátus javaslata foly-

tán a magyar kir. kultus-minister azt ajánlja az er-
délyi consistoriumnak, hogy Galacon egy magyar közös 
iskolát állítson föl. Ha ez sikerülne, ugy az Alduna men-
tében egy uj erős vára lenne nemcsak a magyar nemze-
tiségnek, hanem a protestántismusnak is; mert kivált 
Nagy Oláhországban a reformátusok csupa magyarok, s 
amint a magyarság emelkedik, a szerint emelkedik, vagy 
megfordítva, pusztul a protestáns elem. Ezért kívánjuk 
mi is, hogy Galacon magyar közös iskola létesüljön. 

* A balmazújvárosi (alsószabolcsi és hajdukerületi 
e. m.) ref. egyház lelkésze, Pap Sámuel ura „Debrecen"-
ben meleg szavakkal mond köszönetet Tar András és neje, 
született Harangi Juliánnának, kik a ref. egyháznak már 
eddig is jóltevői voltak, a középső harang ajándékozása 
által, legújabban pedig összes ingatlan vagyonukat, mely 
a helyi árt tekintve negyven-ötvenezer forint értéket kép-
visel, közös egyetértéssel s felbonthatlan végrendelkezési 
kötelezettséggel a b.-ujvárosi magyar ref. hitközség va-
gyontalan árva s más szegény sorsú gyermekei iskolai 
neveltetésére és ruháztatására hagyományozták. 

* Az ó-szönyi énekkar ügyében „Verax filii" 
úrtól ismét kaptunk egy kemény tollal itt cáfolatot egy 
nem a dunántuli egyházkerületbe tartozó lelkész atyánkfiá-
tól, melyben újból megcáfoltatik azon állítás, hogy a mon-
dott dalárdát Zeke ur alapította, s melyben cikkíró ke-
ményen kikel egyszersmind P. ur ellen is, a miatt, hogy 
ő, bár maga is elismeri hogy azon énekkart A. K. ala-
pította mégis az alapítás dicsőségét Z. urnák akarja 
tulajdonítani. „De hát a szőnyieket — mondja cikkíró ur — 
ugy sem lehet elámítani, mert ők tudják legjobban, hogy 
s miként áll a dolog." Teljesen osztjuk ezt a nézetet, s 
épen ezért megbocsát cikkíró ur, ha félivnyire terjedő 
válaszának többi s valóban kemény részeit elhagyjuk. A 
szőnyiek ismerik a tényállást, közönségünk pedig kelleti-
nél bővebben értesült már e tárgyról. A fentebbi pár 
sort is azért közlónk, hogy kimutassuk, miszerint „az igaz-
ság nem mostoha gyermeke e lap szerkesztőségének," 
mint ön hajlandó volna feltételezni cáfolata nem közölte-
tóse esetén ; másfelől pedig közlénk azért, hogy a bennünket 
néha méltatlanul okoló közönséguek bepillantást engedjünk 
a szerkesztőség titkaiba, s ecclatáns páldával igazoljuk, 
hogy a legkomolyabb szándékunk dacára is — habár 
nagy ritkán előforduló kicsinyes polémiák miként kelet-
keznek, s azok közlésébe a szerkesztőség hogyan sodortatik 
bele. Im egy nekrologban mellékesen előfordul egy ily 
passus: „a Z. által alapított dalárda." Ki látna ebben 
bajt ? Közöljük. Azonnal kapunk választ, hogy nem Z. 
alapította , s ennek közzétételét a helyi körülmó-
nvekre való fontos tekintetekből a beküldő kéri. Ár-
tatlan kérés. A nagy közönséget ugyan kevéssé érdekli, 
de megbocsátja, ha 7—8 .sorban magán, vagyis csupán 
egypár egyházat érdeklő helyreigazítást közlünk. Igen 
de most meg kisül, hogy a helyi körülmények olyanok, 
hogy az első közlő, ha azon passusa hamis, korteskedőnek 
tűnik fel, miért is ekkor már nem tagadhatjuk meg ön-

jlőtt a tért. De az Önigazolásban meg bár elis-
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mertetik, hogy azt A. K. alapította, ennek dacára ez a kitétel 
fordulván elő „vagy más szókkal: a szönyi dalárdát. Z. 
megalapította ós szervezte," éles kifakadásraszol-
gáltat okot verax filii urnák, s ha a cáfolatot nem közöljük, 
akkor már az igazság mostoha gyermekünk. 

Ily okoknak legyen szives a t. olvasó „Belföldünk" 
egyik cikkét is tulajdonítani. Ezelőtt egy jó hónappal 
Hetessy ur azt az eszmét veti fel, hogy a protest. egy-
háznak is érdekében állana, ha nagyobb országos vagy 
megyei, s idegen vallásf elekezetüek által is látogatott ün-
nepélyek akaimával, az egyházi teendők végezésóre a fun-
gálandó lelkészeket megválogatná. Indítványa támogatá-
sára beszól egy esetet, de melynél sem a hely, sem az 
idő, sem az egyén nincs megnevezve. Mi jó lélekkel kö-
zöltük, s eredménye lett a fentebb olvasható válasz. 

* A kunhegyesi ref. egyházban üresedésbe jött kán-
tor ságra pályáztak 22-en, egy visszalépett. Megjelent a 
pályázók közül 15. A választás alkalmával 31 szavazatból 
nyert C z i r i á k Gyula füzesgyarmati ref. kántortanító 
26, Keményíti Radó 5 szavazatot. A megválasztott kántor 
reményteljes ifjú, szép erőteljes, fejlődő hanggal rendel-
kezik. Zavarja azonban e választás feletti örömünket az, 
hogy a megválasztott ifjú épen most jön, mint első kor-
osztályú hadköteles sorozás alá. — Sajnos mulasztása a 
törvényhozásnak, hogy a védtörvóny a kántorok sorsáról 
nem intézkedik, holott a papok, tanitók, államtisztviselők 
érdekeiről gondoskodva van! Kunsághy Andor. 

* Tudósitás. Tisztelettel tudatjuk ugy a t. előfize-
tőkkel, mint az órdeklett közönséggel, hogy a „Gyakorlati 
lelkészet" cimü irodalmi vállalat e hóban kikerül a sajtó 
alól, s még e hóban szét is fogküldetni. Kelt Gyúrón, 
1874. dec. 8. — Öreg János, Vasadi Balogh Lajos. A 
„Gyak. leik" szerkesztői. * 

* A kecseti (Udvarhelyszók) ref. egyház négy ku-
pás, kívülről öntött sárgaréz, belül cinnel beöntött urasz-
tali boros kannát kapott ajándékba, következő felirattal: 
„N. görgónyi Dénes János ós nője Ungvári Rozália készít-
tette 1874." — Az egybáztörtónelemre nézve üdvös szokás 
az, hogy minden egyházi tárgyat névvel ós évszámmal 
jelölnek meg. 

* A dráva-palkonyai reform, egyházba Szabó 
József ur választatott meg a mult hó végén rendes lel-
készül. 

IRODALOM. 
• A philosophiai tudományok encyclopaedi-

ája. Irta Bihari Péter, pesti ref. főgymnasiumi ny. 
r. tanár. Budapest. 1875. Kiadja a Franklin-társulat. Ára 
80 kr. Ha a tudomány valamely ágában lehet jogosan 
emlegetni „irodalmunk szegénységét", ezt az általánosan 
felkapott, de legtöbb nyíre idétlen és alaptalan frázist: 
ugy a philosophia terén első scrban ós legtöbb alappal 
jajveszékelhetünk szegénységünk felett. Bihari könyve 
ujat nem tartalmaz, a dolog természeténél fogva jófor-
mán nem is tartalmazhat, s ennyiben hazai bölcsészetünk 

meddőségén mit sem változtatott ; de amennyiben a phi-
losophiai alapismereteket ritka villágossággal, értelmesen 
adja elő, valóban nem csekély hézagot pótol irodalmunk-
ban. A nevezett könyv a középtanodát végzett oh ásók 
számára van irva. Szerző a gyakorlati részben szorosan 
ragaszkodott Herbart elveihez s az elméletiben is kevéssé 
tért el az ideal-reálistikus álláspont feló. Melegen ajánl-
juk e munkát a közönség figyelmébe. 

* A névtelenek. Elbeszélések és rajzok. Irta 
Beöthy Zsolt. Budapest, 1874. Kiadja a Franklin-
társulat, Ára. 1 frt. 20 kr.— E rendkívüli szép, irancia 
sytlben kiállított kötet tartalma: A zsebrák. Az ecset. 
Régi kötés. A jött-ment. Eszter. Pókhálók. Beöthy mint 
beszélyíró az angol iskolához tartozik, s ennek egyik leg-
hivatottabb, mert legtanultabb, s hogy a nem ok nélkül 
használt superlativusokat mó egygyel szaporítsuk, legér-
telmesebb képviselője mi nálunk. Az ő rajzai, melyekben 
csupán egy-egy viszony, egy az életből vett helyzet vagy 
egy jellem ecsetelésére kell szorítkozni, s a compositióra 
kevesebb figyelmet szükség forditnia, különösen kitűnők. 
Felfogása értelmes, irálya gondos, s mint ilyen író nem-
csak a mulatni, de a tanulmányozni vágyó olvasót is 
teljesen képes kielégíteni műveivel. 

* Á méterrendszer népszerű táblázata, öszszeálli-
totta Békessy László, debreceni gazd. tauint. tanár. 
Kiadja a debreceni könyv-, kő-, münvomda- s kártyagyári 
részvény társulat. E táblázatokban a fősuly különösen a 
méterrendszer ismertetésére, a deca deci, centi, milli s 
több szokatlan hasonhangzatu kifejezéseknek átnózetes, 
könnyen megkülönböztető alapokbani kitüntetéséro van 
fektetve. Három táblázat elkülönitőleg a hossz-, suly- s 
köb méreteket mutatja kellő magyarázati szöveggel, a 4-ik 
táblázat pedig az általános rovatos kiszámítással fog-
lalkozik. Főelőnye e táblázatoknak abban áll, hogy haszná-
latuk semminemű előleges tanulmányt nem igényel, ós segé-
lyükkel bárki is számitgatás nélkül régi mértékeket újban, 
ujakat régiben azonnal kifejezni képes. Ára mind a négy 
táblának 1 frt. 60 kr. 

* A Középt. Tanáregyl. Közlönyének 5-ik száma 
megjelent. Tartalma : A tanári értekezletek ós módszer-
tani tanácskozmányok ujabb szervezóse. Téglás G. A 
kikérdezésről és a gyakorlatokról. M a 1 m o s y K. Iroda-
lom : Neumann : A világtörténet tankönyve. S á f r á n 
P. Paedagogische Skizzenbuch von L. Noiró. Néhány 
megjegyzés. Jezsovics K. Egyleti élet. Vegyesek. 
Rendeletek tára. 

* Jahresbericht über die k. ung. Stats-Ober-Reál-
schule zu Pan csóva für das Schuljahr 1873—74. 
Ügyesen szerkesztett, csinos kiállítású iskolai értesítő, 
melyet érdekessé tesz Jilly Gusztáv tanár értekezése a 
svájci szövetségeseknek a Habsburg- ház elleni zendülése 
okairól irt hosszú (3—32 1.) értekezése.. Vidovich Bona-
ventura igazgató pontosan adja elő az iskola mult évi 
állapotát, melyből kiemelendő, hogy ő igazgatóvá, Bója 
Gyula segédtanárrá neveztetett ki a m. k. kultuszminisz-
ter által. 75 r. hath., 145 gör. kel., 8 ev., 5 izr., ós 



pedig nemzetiség szerint 6 magyar, 131 szerb, 77 német, 
14 román, 3 horvát, 2 cseh látogatta ezt a most már 
magyarosodó, jelességéről messzeföldön ismeretes tanin-
tézetet. 

* Programm des Gymnasiums A. C. zu Her-
mannstadt und der mit demselben verbundenen 
Lehranstalten. Gottfried Capesius, Director. 1872/73. és 
külön: 1873/74. Terjedelemre nézve tudtunkkal legna-
gyobb az értesítők közt a nagyszebeni ág. ev. főiskola 
ezen két tudósitványa. De tartalma is kiválik a többi 
közül. A nagyszebeni ág. ev. gymnasium és a vele össze-
kötött tanintézetek 1850/1—1869/70 évig terjedő statis-
tikáját közli Schuster Márton. A cikk első fele még 
187l/72-ben jelent meg, a többi az ismertetés alatti ér-
tesítőkben 1873. I-LXXXI. és 1874.1.-XLVII. lapokon. 
Mindenre kiterjedő figyelem, aprólékos gond kívántatik 
ilyesmi szerkesztéséhez. Szerző előveszi a gymnasium 20 
évi életét s kiszámítja a tanulók átlagos korát, előadja 
az iskolakerületek számát, összeállítja a tanulókat mű-
ködésűk szerint, kiszámítja, hogy mennyi tér, térfogat és 
világosság jutott osztályonkint egy-egy tanulóra, végre az 
érettségi vizsgák eredményerői szól. A 74-ki értesítőben 
ugyanezen rendben megy végig a realiskola 20 évi folya-
matán. Mindezeket érdekes statistikai táblázatok követik. 
Az igazgató alatt a gymnasiumban 12, a reáliskolában 10 
tanár működött, a tanitó- és papképző seminariumban 3 
tanár, ós 2 gymnasiumi. A főiskolában 8 tanár volt al-
kalmazva. A tanulók 1872/73-ban a gymnasiumban 221-en, 
a reáliskolában 300 an, 1873/74-beu a gymnasiumban 
206-an, a reáliskolában 319-en voltak. 

* Az „Erdélyi Muzeuin" ez évi utolsó száma 
megjelent. A jövő évben is folytattatni fog e vállalat, mely-
nek legnagyobb hibája volt ós lesz ezután is az, hogy 
kis terjedelme épenséggel nem áll arányban a kolozsvári 
tudós egyetemi tanárok ós Íróknak mint munkatársaknak 
nagy számával. Az „E. Muz." jövő évben is havonkint 
jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 1 frt. 15 kr. A 
megrendelések a szerkesztő Finály Henrikhez intézendők 
Kolozsvárra. A most megjelent szám tartalma: Előfize-
tési felhívás. Kolozsváii Jordánus Tamás orvostudor. Dr. 
Schmidt Vilmos. Nietzsche : Unzeitgemásse Be-
trachtungen. F. L. Hammond : Intanity iu its relations 
to crime. F. L. Előleges közlemény az „Urtica major" 
virágairól. Kanitz Ágost. Az eleven erőről szóló 
tétel milyen mozgásra nézve érvényes. D r. R é t h y Mór, 
Kimutatás az erdélyi muzeumegylet gyűjteményei részére 
1874. octóber havában bejött adományokról. 

* A „Nyelvőr" ez idei utolsó füzete megjelent. 
Oly kitűnő szolgálatokat tett már eddig is e folyóirat 
nyelvünk tisztítása, csinosbitása, de különösen az oly any-
nyira becses népnyelvhagyományok összegyűjtése körül, 
hogy szerkesztője teljes mértékben megérdemli a közön-
ség és a sajtó osztatlan elismerését. A jövő évi folyam egy 
írj, fontos rovattal fog bővülni. E rovatban a helytelen 
szók, szólások és szerkezetek okadatolt kimutatása mellett 
közölve lesz a helyes használat, ugy amint azt a Nyelv-

őr, a főbb hírlapok, folyóiratok szaklapok szerkesztősé-
géből s egyátalában irodalmi férfiakból álló havi tanács-
kozmány időnkint megállapítja s elfogadja. Kétségkívül 
előnyére lesz ez intézkedés idegenszerűségekkel túltömött 
nyelvünknek, csak vigyázzanak aztán a Nyelvőr emberei, 
hogy újításaikkal, javításaikkal szélsőségekre ne ragad-
tassanak. A „Nyelvőr" ára marad a régi : egész évre 5 
frt., félévre nem fogadtatik el előfizetés. A pénzutalványok 
a kiadóhivatalhoz Budapest II. ker. főutca 57/58. sz. a. 
küldendők. A most megjelent füzet tartalma: A „húz" 
jelentésnek egy csoportja a magyarban. Szarva s. 
A „mány, vány" képző. F i s c h e r. Az ikes ragozás 
kérdése. Szarvas. Nyelvtörténeti adatok. Nyelvemlék-
beli szók. Lőrinc. Adatok a nyelvújítás történetéhez. 
F i s c h e r. Növénytani elnevezések. Borbás. Iker szók. 
F i s c h e r. A magyar nyelv az iskolában. Gyulai B. 
Helyreigazítások, magyarázatok. Ballagi A. Szarvas. 
Kérdések a Nyelvőr gyűjtőihez. Válaszok. Nyilatkozat. 
Népnyelvhagyományok. Tartalom. Tárgymutató. 

* Táborszky és Parsch zenemükereskedésökben 
megjelent: 100 instructive zweihándige Uebungs-
Stücke für den Clavier-Unterricht von Louis Köhler.I. 
füzet : Ára 1 frt. 30 kr. 

* A „Tánc" 8-dik száma, következő tartalommal 
megjelent: Csak szorosan ! Gyors polka. A budapesti könyv-
kereskedő-segédek egyletének ajánlja [Fan zl er La-
jos. Matild. Polka-frangaise. Grosz Matild kisasszonynak 
ajánlja Gerley Mátyás. 

NECROLOG. 
Ha bár későn is, de egy szent kötelességet vélek 

teljesíteni, midőn a heves-nagykunsági reform, egyházme-
gye nestorának kimuíásáról értesítem e becses lapok 
tisztelt olvasóit. 

Folyó évi augustus 5-én egy gyászünnepólyre sereg, 
lett egybe a hevesnagykunsági reform, egyházmegye egy-
házainak diszes küldöttsége. A gyászhely T.-Bura, a gyász 
méltó tárgya S z o n d y József t.-burai ref. lelkész volt. 
Született a boldogult az 1790. évi oktober 5-ikén Mező-
Turon, A gyermekeik szellemi fejlődését s hajlamait hű 
figyelemmel kísérő gondos szülék, korán felismerve a bol-
dogultnak tudományos, különösen pedig feddhetlen erkölcsi 
jelleménél fogva a lelkészi pályára irányuló hajlamát: nem 
késtek őt azonnal iskolailag képeztetni, először is a mezőtúri 
elemi iskolákban, majd az akkor is virágzott mezőtúri 
reform, gymuásiumban, a honnan a felsőbb tudományok 
hallgatása végett a debreceni reform, főiskolába vitetett, 
hol a bölcsészeti s hittani pályát kitűnően bevégezve : egy 
évig mint esküdt felügyelő s köztanitó működött. Ezután 
a füzesgyarmati reform, egyházban 3 évig iskolaigazgató-
ságot dicsérettel viselvén, németnyelv tanulás végett, Po-
zsonyba ment fel, majd egy évig a bécsi egyetemen ké-
pezi e magát, honnan a külföldi egyetemek meglátogatá-
sára készült, mely nemes célja elérését azonban az akkori 
polilikai viszonyok megakadályozzák. Bécsből hazatérve, 



a lelkészképességi vizsga kitűnő letétele után egy ideig 
T.-Roffon a Borbély családnál gymnasialis tanulók neve-
lője volt, később Mező-Túron s Karcagon időközi lelkész-
séget teljesített. Ez utóbbi helyről a t.-burai ref. gyülekezet 
bizalma az 1822-ik évben rendes lelkészül meghiván, az 
1823-ik évben nőül vette néhai Bonyhay József túrkevei 
reform, lelkész leányát, az 51 óv s 7 hónapon át példás 
erónyü hű házastársát, most felette zokogó bús özvegyét 
Bonyhay Zsuzsánnát. 

Gyermekekkel nem áldotta meg az Ur, de 52 éves 
lelkipásztorságának felismerhető gyermeke az a vallásos 
erkölcsi érzet, mely híveinek kebelében honol, mely az ő 
feddhetlen, példányszerü lelkészi életének emléke. Mint 
lelkipásztort : lelkiismeretes hivatali hűség , feddhetlen 
erkölcsi élet, példás szorgalom, mind alkalmatos minu 
alkalmatlan időbeni önfeláldozási készség jellemez. 

Lelkipásztori teendőit 41 éven át ernyedetlenül 
egyedül folytatta, segédet csak is akkor, ez előtt 11 év-
vel, midőn munkás szelleme fáradni, s testi ereje hanyat-
lani kezdett, élete 73-ik övében hivott. 

Lelkipásztori nemesen folytatott életének legfényesebb 
bizonyítéka a f. évi Julius 8-án T.-Roffon tartott egy-
házmegyei közgyűlésnek azon végzése, melyben a heves-
nagykunsági reform, egyházmegye, tekintve a boldo-
gultnak félszázadot meghaladott lelkészi pályán kifejtett 
szorgalmát, apostoli buzgóságát, fedhetlen erkölcsi jelle-
mét, mint a lelkészi kar Nestorának érdemekben mögőszült 
fejére, az erkölcsi elismerés, méltányló hálás tisztelet 
koszorúját kivánta feltenni, melyhez hasonló megtisztelte-
tésben egyházmegyénk részéről a jelen nemzedék közül 
senki sem részesült. 

Mint ember maradandóvá, s hálás kegyeletre méltóvá 
tette emlékezetét : elvhűség, jellemszi árdság, .szeplőtlen 
élet s azon nemes jellemvonás által, miszerint gyámtalan 
rokonait atyaként vette karjaira, azokat szüleként nevelte 
s boldogitotta. 

Hűlt porai felett a ref. templomban a kunhegyesi 
ref. egyház széplelkü hitszónoka Rácz Miklós tar-
tott hatásos temetési beszédet; a sírkertben pedig a bol-
dogult segéde V égh Lajos mondott megható imát. 

^Kunsághy Andor. 

Adakozás a pesti prot. árvaházra. 

Horváth Sándor ev. leik. ur a paksi 
evang. gyülekezet részéről 15 ftot. 

Békássy József sóllyei ref. leik. ur 1 ftot, 
s karácsoni ajándékul almára 50 krt. 

Sütő Sámuel ref. leik. ur a szászfai confir-
mándusok részéről 2 fr. 10 krt, melyhez adakoztak : Varga 
János 50 kr. Pap András 40 kr. Lassú Dániel 20 kr. 
Seres Mihály 20 kr. Kovács Juliánná 40 kr. Frencel 
Kati 40 kr. 

Székely József lef. leik ur Mohácsról 7 
ftot e következő sorok kíséretében : n. t. Szerkesztő ur! 
Becses lapja 45-ik számában Mohácsról. a pesti 
árva-intézetnek 5 azaz öt o, é. ftnyi ígéretet tett alá-
írója ajánlatát a mai napon még két forinttal megtoldva 
beváltván, van szerencsém e 7 azaz hót o. é. ftnyi összeget 
ide mellékelve rendeltetése helyére megküldeni. Tisztelet-
tel maradtam. 

Hirdet 
Jó Istenünk segedelmével fölépítvén templomunkat, s 

annak tornyaiba uj harangokat öntetvén, eddig használt 
harangjainkat mint feleslegeseket eladni szándékozunk. 
Hozzávetőleg a nagyobb 7, a középső 5, a kisebb egy 
mázsányi súlyú A nagyobbat különösön mint méltósá-

goson szép hangzásút, ajánlhatom figyelmökbe a haran-
got venni szándékozóknak. 

Bővebb értesítéssel szolgál a nála tudakozóknak Hajdu-
Hadházon 

3—3 Bartha Mihályf ref. lelkipásztor. 

A beregszászi ev. reform, egyházban a nagyobb 
leánytanitói állomás, melyhez a templombeli orgo-
názás ós énekvezérség is köttetve van, megüresülvéa, 
annak betöltésére pályázat nyittatik. 

Fizetése 3 3 4 f r t . készpénz, 2 0 köböl buza, 
öt öl tűzi fa, két hordó must, — a temetőkert 
fű- ós gyümölcstermésének megyedrésze, egy ka-
szálónak, — mely évenként 3 — 5 szekér szé-
nát terem ós két vékásnyi szántóföldnek használata, 
énekszós balottói 5 0 kr., könyörgéses vagy predi-
kációs halottól 1 fr t . , továbbá tisztességes lakás 
kerttel. 

Kötelessége az elemi leányiskola 4 . 5. 6. osz-
tályaiban a kiszabott tantárgyakat, a nagyobb elemi 
fiiskolában hetenként szerdán ós szombaton délután 
az egyházi óuekeket hangjegyek szerint tanítani, 

az egyházi dalárdát vezényelni, az ismétlő iskolában 
a kiszabott órákon a meghatározott tantárgyakat elő-
adni, a templombeli isteni tisztelet és temetés alkal-
mával az orgonistái ós ónekvezéri teendőket végezni. 

Felhivatnak mindazok, a kik ezen állomás 
elnyeréseért pályázni akarnak, miszerint kellőleg 
felszerelt folyamodványaikat 18 <5. évi január 1-ső 
napjáig helybeli lelkész T. Békássi Sándor úrhoz 
küldjék be, s a tanítás, éneklés és orgonázásban 
jártasságuknak nyilvánosan leendő bemutatása végett 
1875 . évi január 10-ik napjára Beregszászban 
személyesen jelenjenek meg. 

Kelt Beregszászban, 1874 . évi november 29-én 
tartott e. t . gyűlésből. 2 — 3 

A z e g y l i ó z i t a n á c s . 



Protestáns lelkészi könyvtár. 
A „Pro*. Egyh. ós Isk. Lap" kiadóhivatalában a következő munkák tetemesen leszállított áron 

még mindig kaphatók: 
1. Tájékozás a theologia mezején. Második kiadás. Ir ta Ballagi Mór. 

80 kr. helyett 40 kr. 2. A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Irta BalUgi Mór. 
1 ft . 40 kr. helyett 60 kr. 

3. Successio és képviselet az erdélyi ev. r. superintendentiában 30 kr. helyett 10 kr. 
4. A biblia. Tholuck August után Ballagi Mór. 1 ft. helyett 5 0 kr. 
5. Bibliai tanulmányok. Két kötet. Irta Ballagi Mór. 1 ft, 60 kr. helyett 1. ft 20 kr. 
6. Renaniana. Irta Ballagi Mór. 60 kr. helyett 40 . kr. 
7. Prot. tudományos Szemle. 1871 . évfolyam. (A 7 2-iki elfogyott.) 2 ft. helyett 1 ft. 

8 - 9 . Házi Kincstár. 1861. 1862. évf. (A 64-iki évf. elfogyott.) 4 fr. helyett 2 ft. 70 kr. 
10. Tudományos kutatás a vallásban. Egyháztörtórielmi rajz. Ir ta Szilágyi Ferenc. 

1 f t . 20 kr. helyett 40 kr. 
11. Népiskolai törvényjavaslat. I r ta Ballagi Mór. 40 kr. helyett 15 kr. 
12. A vallás a munkás életben. Caird egyh. beszéde. 30 kr. helyett 10 kr. 
13. Ballagi Mór megnyitó beszéde a prot. egyl. alakuló-gyűlésén. 20 kr. helyett 10 kr. 
14. A tudomány fejlődése hajdan és most. Irta BalUgi Mór. 30 kr. helyett 15 kr. 

Összesen 14 ft. 10 kr. helyett 7 fr t . 80 kr. 
Ü T Akik az elősorolt müveket e g y s z e r r e rendelik meg, még a 7 ft. 80 krból is 1 f t . 80 

krnyi árelengedésben részesülnek, s igy az egész könyvtárt 6 frtért kapják. 
A küldés utánvét mellett történik. 

Megrendelhetők még: 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1867. évfolyama. Kötve. 8 ft . helyett 10 f t . 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1872 . évfolyama. Kötve, 8 ft . helyett 10 ft . 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1873 . évfolyama. Kötetlenül. 9 ft . 
Prot. Egyházi ós Iskolai Lap 1874 . évfolyama. Kötetlenül: 9 f t . 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1858. évfolyama. Kötve. 7 f t . 

Ugyancsak lapunk kiadóhivatalában kapható : 

A magyar királyi test őrség története, 
különös tekintettel irodalmi működésére. 

Irta : Ballagi Aladár. 
Ára 3 f r t . Egyszerre megrendelve a fennebb elősorolt 14 munkával ára 2 f r t . 1 — 3 

Protestáns imakönyvek diszkötésben ! 
K ó k a i L a j o s könyvkereskedésében Budapes-

ten IV. Károly utca 25. sz. 
T o m p a M. Olajág. Elmélkedések ós fohászok. 

Zsebkiadás, d i s z e s b á r s o n y k ö t é s keret- és 
csattal 8 f r t .—10- ig . 

S z á s z K á r o l y . Buzgóság könyve. Díszes 
bársonykötésben keret-és csattal 8 f r t . - 1 0 - i g . 

S z ó k á c s J ó z s e f . Imádságok és buzgól-
kodások. Diszes bársonykötésben keret- és csattal 
8 f r t . - 1 0 - i g . 

1—1 

fMelős szeikenztóés kiadó-tulajdonos : J)r . Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. 

Nyomatott Deutsch testvérek (ijf. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai mfiinté/,etében Budapesten. 

Mai számunkhoz van mellékelve: Wajdits József, nagykanizsai kiadó könyvjegyzéke. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztő- és H í l ö í i z e t é s i dLij : Hirdetések díja: 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mária-utca IO-dík sz,, első emelet, 

Helyben házhoz,bordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 ft. 50 kr, egész, évre 9 frt.Előfizethetni min-
den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban 

4 hasábos petit sor többszöri 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. 

külön 30 kr. 

beiktatásnál 
— Bélyegdij 

Előfizetési felhivás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP" 
1875-ik évi tizennyolcadik évfolyamára. 

— - — . - ^ - - - v ^ ^ S s i e ^ 

E l ő f i z e t é s i\<l i j: 

Egész évre 9 forint, félévre 4 frt. 5 0 kr., Jegyedévre 2 frt. 25 kr. 
ár 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szára), kérjük küldeni. 

Pesten, december hóban 1874 . 

Főmunkatárs : 
Far has József. 

Laptulajdonos és felelős szerkesztő 
Dr, Ballagi Mór. 

„Sok boldog u j éve t ! " Ezzel üdvözlik egymást 
a karácsoni jókivánatok elhangzása után az egymást 
szerető rokonok, jó barátok. Ezzel üdvözöljük mi is 
t. olvasóinkat, kikkel mintegy testvéries viszonyban 
érezzük magunkat, nem csak mivel minden héten 
találkozánk egymással, de mert osztályos atyafiak 
valánk egymással egy egész éven át egyházunknak 
ugy örömeiben, mint szenvedéseiben. Ha egyházi s 
iskolai életünk körében (gy-egy örvendetes esemény 
merült fel, siettünk azt t . olvasóinkkal közölni, nem 
kételkedvén, hogy a felett a mienkhez hasonló örö-
met érzenek; viszont sötétebb óráinkban óp oly nyíl-
tan tártuk fel keblünk fájdalmait, ép oly őszintén 
panaszoltuk elő szivünk keserveit, mint a mikép ezt 
testvérek szokták egymás között. 

De viszont olvasó-közönségünk is szint ily bizal-
mat tanúsított irányunkba, s a kót haza különböző 
részeiből siettek velünk majd ismerősök, majd isme-
retlenek, hol nyilt, hol magán levelekben örömeiket 

és fájdalmaikat, reményeiket és aggodalmaikat, a leg-
őszintébben közölni, kiáltó bizonyságot szolgáltatván 
ez által is arra, hogy habár a felekezeti, az egy-
házkerületi válaszfalak külön testületek tagjaivá szag-
gattak is szót bennünket, de ezek dacára a testvóries-
sóg s az érdekközösség érzete egyre erősbödik bennünk. 

A testvériessóg ezen érzete sugalja, hogy t . ol-
vasóinknak a midőn lapunknak ez évben utolsó számát 
útra bocsátjuk, szívünkből „Boldog uj évet" kivánjunk. 

Tartunk ugyan tőle, hogy miként egykor az Ur 
angyala Gedeontól, ezen üdvözlő s avaira : „Az Ur 
veled, erős f é r f i ú ! " azon szelíden szemrehányó vá-
laszt kapta: ,,Kórlek édes uram ; ha velünk vagyon 
az Ur, miért talált minket mind e nyavalya ugy 
nekünk is néhol néhol azt a választ adják jókivá-
na tunkra : Hogy lehessen nekünk boldog u j évünk, 
holott egyházunkat oly sok nyavalya találta minden 
oldalról ? 

I gaz ! ós épen lapunk oly gazdag tartalmú re-
gisteróül szolgált e nyavalyáknak. É s mégis! Hiszen 
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már maga az, hogy vannak közlönyeink, melyekben 
bajainkat elpanaszolhatjuk, ós nincs senki, a ki 
panaszaink közzétételében bennünket akadályozna, 
legyenek a panaszok akár az államkormány, akár az 
egykor uralkodó egyház, avagy önnön magunk, ön-
nön egyházi, iskolai hatóságaink ellen intézve : már 
ez maga, apáink helyzetéből tekintve, elérhetlennek 
látszott boldogság. S maga az a sok panasz is, me-
lyek mindanyian az egyházi életünk üterén tett 
orvosi tapogatások eredményeként tűnnek fel, erős 
zálogul szolgál a javulásra. 

Még erősebb zálogul szolgálnak pedig azon ör-
vendetes mozzanatok, melyek csak a lefolyt évfolyama 
alatt is felmerültek. Csak (gy futó pillanatot ha ki 
vet a mai szánunkhoz csatolt Tartalomjegyzékre, az 
látni fogja, hogy egyházunk treiben uj vír pzseg, 
vagy a hol a régi vér lüktet is még, de gyorsabban, 
nagyobb erővel, A haladás, a tökéletesedés elve s 
ösztöne felébredt pgész hazai egyházunkban. Erezzük, 
hogy a ki nem halad, az elmarad s az idők kerekei által 
agyontiportatik. Nem egyöntetű, nem öszhangzó 
ugyan e haladás; reárivalgunk ugyan egymásra, bogy 
miért oly rohamosan ? majd a másik : hogy miért 
oly lassan ? de azért haladunk, és a protestántismus 
akkor életelemében van, mikor a bilincsektől meg-
szabadulva, fejlődésében, tevékenységében nem gá 
tol tátik. 

És ezt az időt im megértük, ós erősen hisz-
szük, hogy e szabadabb idők egyházunknak javára 
válanduak. Ehittől áthatottan reményijük és kérjük: 
Adjon Isten sok boldog uj évet! 

ISKOLAÜGY. 

A t.-sz.-mártoni gymnasium ügye. 
(Vége.) 

Ezek után a magyarhoni ev. egyházegyetem, mely 
1869-ben „örömmel vette ezen gymnásium" alakulásának 
hirét, 1874-ben pedig, bizony nem örömest, hanem ugy 
a maga, mint az állam iránti kötelességből ren-
delte el a vizsgálatot, csak kettőt tehet: 

Vagy azt mondja ki: nem vagy enyém, — nem 
ismerlek; — nevemet felhasználtad — eltiltalak ettől 
ezutánra; — visszaveszem a „magyar nemzeti intézet" 
alapitványait és a tanépületet, mely még T.-Sz.-Mártonban 
is elidegenithetlenül az ón tulajdonom ; 

vagy azt mondja ki: eddig nem voltál az, ezután 
enyém leszesz ; hogy ha nevem, hitvallásom, jótékonysá-
gom, jogom tetszett eddig, tessék neked ezutánra szerve-

zetem is : egyház, esperesség, kerület ! vegyétek át; szer-
vezzétek, kormányozzátok azt az én szabályaim értel-
mében. 

Első esetben, mint magán gymnásiumot a nm. 
m. k. cultusminiísteriumnak kiadja, hogy ez a törvény 
értelmében bánjék el vele ; utóbbi esetben pedig, az 
alapítási okmányt, mely sem egyháiilag, sem államilag 
nem érvényes, a mennyiben az sem az egyik, sem a másik 
legfőbb hatóságnak megerősitós végett bemutatja máig sem 
lett, figyelmen kivül hagyva, az ezen tauodára, jóhisze-
müleg mint „ev. egyházi gymnásiumra" tett alapítványo-
kat átveszi, a gymnásiumot T.-Sz.-Mártonban beszünteti, 
s e helyett egy más gymnásiumot állit. Hol és miből ? 
Ez az egyetem teendője. 

Ezen utóbbi módot hozta javaslatba a bizottság 
ezekben és ekként: 

Mivel a t.-sz.-mártoni gymnásium nem adta nyil-
vános jeleit azon szellemnek, melylyel e hazában kell a 
nemzedéket a tudományok és ismeretek csarnokán ke-
resztül a hazafiság szentélyébe elvezetni, hogy ott felbuz-
dulva lelkesedést tanuljon a haza szent ügyei iránt; 

mivel a t.-sz.-máitoni egyház akkor, mikor beltelkét, 
a turóci ev. esperesség, akkor, mikor a tanépületet, ezen 
elidegenithetlen egyházi vagyont, az egyházon kivül álló 
„kegyuraság" vagyonához telekkönyvileg átkebeleztette, s 
ezen íellil még a „magyar nemzeti intézet" alapitványait 
is, az alapitók megkérdeztetóse nélkül, az első alapitás 
céljaival ellenkező ezen tanintézet tulajdonába bocsátotta, 
tette pedig ezt akként, hogy a természetes és törvényes 
főbb hatósági felügyeleti jog alkalmazása helyett, a 220 
tag és szavazatból álló patronatusban 12, mondd tizenkét 
szavazatot kötött ki magának, oly, egyházunk történeté-
ben példátlan, tényt követett el, mely a tulajdonsértés és 
jogfeladással egy; 

mivel ugy az ev. egyházegyetem, mint a magyar 
állam közös érdekeinek sokkal megfelelőbb, hogy ha azon 
tanintézeteknek száma, melyeknek az általános tudomány-
erkölcsi szempontokon kivül még különös magyar nemzeti 
hivatásuk is van (mely nem lehet egyéb, mint a más ajkú 
és nemzetiségű sxülők gyermekeinek magyar nemzti szel-
lemben, tehát a haza szerető és nasznos polgáraivá kép-
zése) szaporodik, mintha azok kevesbitése vagy épen már 
meg is semmisítése által, egyrészt a nemzetiségi elége-
detlenség és torzsalkodásnak enged korlátlan tért, másrészt, 
a fajrokon nemzetek más irányú és szellemű tanodáiba 
mintegy kényszeríti őket, s ez által idegen, talán ellensé-
ges iránynak enged, a jobbra ós rosszabbra egyiránt kész 
ifjú keblekre hathatós és maradandó befolyást; 

mivel végül a n.-rőcei és zniói gymnásiumok be-
szüntetésével, de különben is hazánk felső részén, Pozsony, 
Kézsmárk, Rozsnyó, Selmec végpontok közti nagy terüle-
ten, ev. tanintézet nincsen, ilyenre pedig a fent elősorolt 
okoknál fogva is már égető szükség van: 

a t. sz. mártoni algymnásiumot akként átalakítan-
dónak véleményezi, hogy az 



a patronatus eltörlésével az ev. egyházegyetem szer-
vezetébe illesztessék be. A mennyiben pedig a t.-sz. már-
toni ev. egyház, és a turóci ev. esperesség a múltban el-
követett tényéknél fogva kellő biztosítékot, sem egyházi, 
sem állami szempontból, nyújtani nem képesek: 

a „dunáninneni ev. egyházkerület tanintézete" címé-
vel láttassák el s annak közvetlen, szigorúan gyakorolt, 
hatósága alá helyeztessék : 

„akként szerveztessék, hogy abban a magy í r 
nyelvben, a felsőbb osztályokban már ezen nyel-
ven előadott tudományokban, oly előhal adást tegyenek az 
ifjak, mely őket, a felsőbb tanintézetekben tanulmányaik 
folytatására, képesekké tegye;" 

„oly anyagi és szellemi erővel láttassák el, minővel 
ugy a kor igényeinek, mint az ev. egyház és magyar 
állam érdekeinek megfelelni kivánó tanintézetnek rendel-
keznie kell.' A mennyiben pedig a már létező tőkéken 
kivül megkívánt tetemes összegű anyagi erőt sem az egy-
házkerület, sőt talán még az egyházegyetem sem lenne 
képes e tanintézetre előállítani : kéressék fel a nm. m. 
k. kormány, hogy ez a hiánylatot az állami költségvetés-
ből fedezze, fenntartva a rendelkezési jogot azon részben, 
mely őt az anyagi erők összevetése arányában joggal 
megilletné." 

Mit tettek az egyházkerületi elnökök, f. é. novemb. 
25-ikén tartott tanácskozmányukban, mily jelentós kí-
séretében terjesztették fel a nm. m. k. vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumhoz a vizsgálati eredményt és javas-
latot : azt mi nem tudhatjuk. Annyit azonban tudunk, 
hogy a magyarhoni ev. egyházegyetem 

óvatosabb lesz az alakitandó tanintézetek „tudomás 
vétel"-e mellett, nagyobb szigorral fogja azok feletti fel-
ügyeleti jogát e/után gyakorolni; 

tanodáiban a meghamisithatlan tudomány és igaz 
ismeretek terjesztése mellett éltetni s nemesitetni fogja 
ezutánra is a hazaszeretetében nyilatkozó „áldásos szel-
lemet" ; 

nem fogja megengedni soha, hogy: azokhoz, kívüle, 
más is igényelhessen bármi részben is jogot; azokat, 
választottain kivül, más is kormányozhassa; azokban, a 
„nemzetiségi érdekek" bármily mérvben is nyerjenek be-
folyást ; a tanítás és nevelés oly irányt vegyen, mely 
ugy az ifjúságra mint a tudomány és hazára, s ebben a 
társadalom- és ev. egyházra, beláthatlan veszedelmet 
hozhat. 

A magyarhoni ev. egyházegyetem háromszázados 
örekvése, küzdelmei- és áldozataiban nyilvánult „vezér-
szellemhez" soha senki kedveért nem lesz hűtlen. S épen 
azért, amint egyrészt nem fogja tűrni, hogy az ő neve, 
vagy alkotmányának védpajzsa alatt olyan törekvések 
nyerjenek hatalu at, melyek a haza- és egyházszeretet, 
magyar állampolgári becsület ós hűséggel ellenkezésben 
állanak ; hogy az ő vallás -erkölcsi körében, a nemzeti-
ségi féltékenykedés és gyűlölet, rajongás és vakhit, ábránd 
és hazaárulás evangyóliom-ellenes tanai és cselekedetei 

nyerhessenek a rombolásra jogot, tért és helyet; ugy 
másrészt tanodái- és templomaiban, ki és befelé ható 
nyilvános életében, az evangyeliomszerü, békés, mun-
kás, embert „uj emberré" formáló szellemet fogja ter-
jeszteni s diadalhoz felsegíteni. Ezt pedig azon megin-
gathatlan meggyőződésből teendi : hogy csak az lehet 
megelégedett, hasznos, szerető tagja a közéletnek, épitő 
tényezője a közügyeknek, kinek vágyai nem kergetvén őt 
azon szép látkörön tul, melyen innen „áldja vagy verje 
őt a sors keze, itt élni, halnia kell", itthon van h a z á-
j a, s itt, egyedül csak i tt érzi magát, küzdve, sa-
nyarogva bár, boldogan hon. Ezt pedig azon büszke t u-
d a t t a 1 teendi: hogy ezáltal imádott Megváltója tanát 
és életpéldáját követi, szeretett hazája iránti szent köte-
lességnek tesz eleget, gonddal ápolt népének, a jelen és 
jövő nemzedéknek tesz lélekbe vágó nagy szolgálatot. 
Ugy és igy legyen! 

Zelenka Pál, biz. jegyző. 

Tanfelügyelői jelentések. 
Mostani cikkünkben, tanfelügyelői jelentések nyo-

mán, három vármegye tanügyi állapotáról szó.'unk. Há-
rom kerület mindössz3 sem sok, de azért éppen a jelen 
esetben e három annyira fontosnak tűnik föl előttünk, hogy 
bátran eléje teszszük más tizenháromnak. Már csak igaz 
marad az> hogy nem a szám teszi az értéket, nem a terü-
let nagysága, hanem annak viszonyai költhetnek érdekelt-
séget. Nincs az országban vidék, mely közelebbről érde-
kelhetné a magyar protestánsokat, mint Győr és Szabolcs-
vármegyék s a Hajdúkerület. Mindegyikben erős a pro-
testáns elem, köztük a Hajdúkerület °/0-ban re-
formátus, s igy aránylag legtöbb benne a református nem 
csak nálunk, hanem az egész világon. Mindegyik tősgyöke-
res magyar, a Hajdúkerületben lOO°[0 tehát a legelső 
Magyarországon, Győrmegyében 98.70 s igy az ötödik, Sza-
bolcsban 96.95, tehát a 7-dik magyarság tekintetében ha-
zánkban. 

Ezért érdekel bennünket oly nagyon ez a há-
rom kerület. Méltán vizsgáljuk komoly figyelemmel, hogy 
áll e vidékeken a népnevelés ügye, méltán, mert ilyenfajta 
vidékek előhaladottságától függ annak a kérdésnek a meg-
oldása, hogy nem vagyunk-e az emberiség nagy család-
jában fölösleges tag ? roppant téren terjeszkedve, mint 
nagy mocsár, melyet nem ártana lecsapolni. Van-e ben-
nünk életre képesség, hogy lehessen reményünk Európa 
nemzetei sorában befolyásos tényezőkként érvényesíthetni 
magunkat. 

A győrmegyei népiskolák tanügyi állapota 1873-
ban, (114 lap) és: A győri tankerület népiskoláinak egy-
évi haladása 1873-ban. Irta Vargyas Endre, győr-
komárom-esztergommegyei tanfelügyelő. Győrött, 1874. 
8 r. 16 1. 

Négy-öt óv óta, vagyis amióta Schvarcz Gyula Gö-
mör, Ung és Abauj vármegyék elemi tanodáinak részletes 
statisticai kimutatásait kiadta, ily részletes, valószínűen 
pontos és kitűnő elrendezésű tanügyi statistica, igen ke-
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vés jelent meg. Szerző, kinek legjobban módjában áll biz-
tos adatokra szert tehetni, az irodalmi téren ismert nevű, 
s éppen e szakban is igen érdekes kimutatása jelent meg 
a győrmegyei elemi tanodák és népműveltségi viszonyok-
ról, az idén kiadott Győrmegye ós város egyetemes leí-
rása cimü nagy munkában. Győrmegye tanügyi állapotát 
1872-ben egyik győri lapban terjedelmesen ismertette, s 
most, hogy ismét egy tanév végződött be, mint tanfelü-
gyelő, kötelességéhez híven a magas kormányhoz beter-
jesztette a kellő kimutatásokat, s még kötelességén felül 
a hazai tanügy barátait, e kettős füzet nyomtatásban kia-
dásával is megörvendeztette. Közölve van ebben Győr-
megye valamennyi népiskolájának valódi állapota, mely-
ből kitűnik, hogy a vármegyében egyetlen egy községi 
iskola sincsen; mind a 123 iskolája felekezeti, s 174 ta-
nitó vezetése alatt áll. Iskolába jár 11,287 r. kath. 
1864 ág. ev., 971 ref. 687 izr. nyelv szerint 14,705 ma-
gyar, 104 német, mindössze 14,809 gyermek. Iskolába 
csak 3437 gyermek nem jár, ami a népnevelés előhaladott-
ságáról tanúskodik. Győr vármegye valamennyi iskolája ma-
gyar tannyelvű. 

A gondosan szerkesztett kimutatásokban közölve 
van az is, hogy az egyes községekben hogymint áll a 
tanügy, a javítások, a pótolandó hiányok, sőt még az is, 
h ogy minő kilátások vannak a bajok elháritására. Végül 
az összegező táblázat könnyen áttekinthető, teljes látkép-
ben tünteti föl az egész vármegye tanügyi állapotát. A 
24 • mfnyi Győrmegyében 103, 637 lélek lakik, van 
benne 82 község. Örvendetes adatként jelezhető, hogy a 
vármegyében nincs község, melynek iskolája nem volna, 
s igy a város területével együtt a megye 82 községében 
s pusztáin 82 r. kath,, 18 ág. ev., 15 ref, 8 izraelita van, 
s e szerint minden méitföldre átlag 5 iskola esik. Va-
lóban dicséretre méltó, mi e füzetekből átalában véve 
kiviláglik, hogy t. i. a népnevelés ügye iránti érdekelt-
ség és áldozatkészség napról-napra gyarapszik Győrmegyó-
ben, bízunk abban, hogy ha Isten néhány jó terméssel 
áldja meg a megyét, a nemes ügybuzgalo m folytán, egy-
másután fognak emelkedni falukszerte a közfelvilágosodás 
csinos hajlékai. 

Szabolcsmegyei és hajdukeriileti népiskolák 
1873. évi tanügyi állapotáról szóló elnöki jelentés és a 
nevezett tankerületek 1873. évi közoktatási állapotának 
táblás kimutatása. Irta Kiss Jó zsef, tanfelügyelő. 

Valamennyien hálára vagyunk kötelezve a Hajdú-
kerület iránt. Nagy része volt ennek a kis vidéknek ab-
ban, hogy szabadokká lettünk. Harmadfél századdal ezelőtt 
elég erős volt arra, hogy édes mindnyájunknak a kar ós 
kard hatalmával szabadságot szerezzen. Nézzük, vájjon 
ma, módosult viszonyok között, van-e oly elől az okta-
tásügy terén, mint hajdan a harc mezején ? 

Szabolcs és a Hajdúság tanügyi adatait, Kiss József 
tanfelügyelő a hely szinén gyűjtötte össze. Ez nagyban 
emeli müve becsét, mely, tán éppen mert igen alapos 
akart lenni, bonyolult, bajos benne eligazodni. 

Szabolcsmegyében 1869-ben 285 iskolában 321 ta-
nitó volt, 1873-ban 409 iskolában már 428, iskolába 
járt 69-ben 18,604, 73-ban 23,686 gyermek, ami annál 
nagyobb szaporodás, ha tudjuk, hogy a tankötelesek szá-
ma ezerekkel fogyott. 

Átalános nyavalyája a túlnyomóan magyar vidékek-
nek, hogy bár nagy százalék a szaporodás, aránylag még 
nagyobb a halandóság bennök. A tankötelesek közül ily 
csekély időköz alatt elhaltaknak megdöbbentőleg nagy 
száma, ijesztően mutatja a nemzet testét emésztő baj 
mielőbbi orvoslásának szükségét. Az egész polgárság, ki-
vált a megyei ós községi elöljárók éber figyelme, orvosi 
állomások rendszeresítése tehet legtöbbet ez ügyben. És 
pedig tenni kell, mert mikor oly nagy a halandóság, hogy 
pl. e miatt csak ezen egy tankerületben 5 év alatt 9099-el 
apadt a tankötelesek száma, az egészségügy emelésének 
halaszthatlan, első teendőnkké kell válnia. 

Amily sajnosan esik ezt a vészes körülményt cons-
tatálni, másfelől épp oly megnyugvásunkra szolgál az-
hogv Szabolcsban 1873-ban megkezdetvén a felnőttek is-
koláztatása, egyszerre 3477-en részesültek az oktatás 
áldá aiban, s átalában oly rohamosan haladt a tanügy, 
hogy mig ötödéve 28,748-an nem jártak iskolába, eddig 
tavaly már csak 12,660-an nőttek fel parlagon. 

A Hajdúkerület is egyre halad, mutatják tanügyi 
adatai, melyeket 1869 és 1873-ról állitunk szembe egy-
mással. Iskola 23 : 65 ; tanitó 58 : 70, iskolába járt 4483: 

6923 ; 10 ismétlő iskolába 73-ban 1799 ; iskolába nem 
járt 8811: 2936. 1873-ban kezdették meg a tankerületben 
az inasok (miért neveztetnek e füzetben „iparos tanoncok-
nak " ?) és legények tanitását. 

Részletes kimutatásokat találunk még az elemi is-
kolai tanitók dijaztatása, a tanitóegyletek, a tanitók 
létszáma, életkora, fizetése, a szegény gyermekek tanítta-
tása, eltartása, a megyei faiskolák állapota felől. 

Igen érdekes az általános hiányok ki mu'atása is, 
mely szerint pl. a szabolcsmegyei reformátusoknál 25 
egyházban 39 tanterem, és ezekbe 44 tanitó szükségelte-
tik. E rovatban szemet szúr annak kiemelése , hogy a 
gr. Lónyay Menyhért birtokán lévő iskolák rosz karban 
vannak, ós hogy Mandel Lipót, gr. Lónyay kótaji két ta-
nyáján létesítendő tanyai iskolára 100 ftot adományozott. 

A füzethez a tankerület táblás kimutatása van csa-
tolva. Gondos, nagy terjedelmű munka, csak az a kár, 
hogy az illető iskolák jellege nincs benne külön megem-
lítve. Azután van benne egy pont, melyet sehogy sem 
tudunk elhinni, s legjobb esetben sajtóhibának tulajdo-
nítjuk, hogy t. i. Jákón mind a négy iskolában német 
a tanítási nyelv. Tudtunkkal Jákó szabolcsmegyei tiszta 
magyar, nagyrészt református falu, hogyan lehetne hát 4 
német iskolája ? 

Ami a jelentések kiállítását illeti, a győrmegye i 
nyolcadrét, igen csínos nyomású füzet. Annál rútabb a 
szabolcsi, melynek még csak nem is folio, hanem igazán 
lepedő alakja, piszkos és hibás nyomása sehogy sem válik 
a debreceni részvény-nyomda jó hírnevének előnyére. 



Nem hagyhatom még emiilés nélkül azt sem, hogy 
Vargyas ur alkalmasint nagyon is szigorúan bírálja a 
megyéjebeli iskolákat, midőn azoknak a Tompa „falusi laki-
jára emlékeztető bizarr leírását adja. Igy pl. a mórgesi ág. 
ev. iskoláról ezt írja: „ajtaja a konyhából nyílik be; a 
tanterem hossza alig 3 öl, szélessége 21|2 öl; van rajta 
két rozzant kicsiny vakablak, gyér világítással (vak a sze-
mével !), a falak nedvesek; a levegő benn fülledt; a 
szoba alapzata csupasz föld ; van benne két korcsmafóle 
asztal, mellette hosszú lócákkal, melyeken a gyermekek 
összetömve görnyedezve ülnek" stb. vagy pl.: „a szemerei 
ref. iskola alapzata földes, tetőzete nád, a tanszobán alig 
van négy gyérvilágitásu ablak, a falak oly nedvesek, hogy 
a falitáblák rothadnak rajta; alacsony, egész égtelen. 
Iskolalátogatásom alkalmával, tanköteles idóben, répát 
találtam benne öiszehalmozva és néhány zsákot ; a tan-
szoba ugy lálszik kamara gyanánt is használtatik ; van 
benne 7 összevissza düledezett pad" és igy tovább. Ezzel 
ellenkezőleg Kiss József ur e tekintetben ugy látszik nem 
a legnagyobb tökélyt, hanem a hazai viszonyokat véve 
föl irányadóul, engedékenyebb a megítélésben. De tán 
nincs is oka az iskolaügy iránt mindig lelkesülő megyé-
jéről panaszkodni ! 

Ba l l ag i Aladár. 

B E L F Ö L I D . 

Az „egyházi rendszer" átvizsgálására kiküldött egyh.-
kerületi bizottság féladata s annak 1-sö ülése a dunán-

tuli ev. egyházkerületben. 

Még 1873-ban a dunántuli ev. egyházkerület a maga 
kebeléből egy bizottságot nevezett ki, melynek feladatává 
tűzte ki, hogy az „eddigi rendszer, hazai törvények, zsi-
nati rendszabályok és közgyűlési határozatok nyomán" 
egy önálló rendszert alkosson, szerves egészbe összeöntve 
azt. A rendszer el is készült mpg a hatvanas években, 
csakhogy egyházkerületileg nem canonizáltatott. 
Azóta azonban a viszonyok sokban megváltozván, jónak 
látta az idei Bonyhádon tartott egyházkerületi gyűlés a 

munkálatot, még mielőtt törvényerőre emelkednék, egy 
ujabb bizottságnak átvizsgálás végett kiadni, hogy ez az 
dők ujabb alakulásához idomítva, tegyen felőle a kerü-
letnek véleményes jelentést. Mi jó vau benne, tartsa meg. 
Mi pedig az idő által mintegy túlhaladott, hagyja ki, il-
letőleg pótolja jobbal. A mi meg egy egyházi rendszerben-
okvetlen bennfoglalandó s itt netán unm fordulna elő, 
azt vegye föl. 

Az e czólra kinevezett egyházkerületi bizottság folyó 
évi nov. 16-án tartotta Pápán alakuló gyűlését, egyúttal a 
tárgyalásba bele is ment. 

Magas hivatás vár e bizottságra Mert föladata egy 
oly munkálatot állítani össze, mely mig egy részről a kor 

és prot. egyház kívánalmainak mindenben megfelel' 

addig másrészt a létező viszonyok egészben való fölforga-
tásától még is távol tartsa magát, nehogy általános re-
sensust keltsen, midőn mindenütt csak javitni akar. Mert 
hijába ! a hosszú gyakorlatot, az idők folyamán alakult 
egyes helyi viszonyokat egy tollvonással mintegy halomra 
dönteni akarni, mig egyrészt veszélyes volna, másrészt 
nem is lehet. Legfölebb csak megalkudni lehet ós sza-
bad azokkal, változtatni azonban, hol a b u s u s áll fönn, 
minden esetre szükséges. 

Nevezetes az 1-ső ülésből, hogy a mi a gyülekezetek 
alakulását, kormányzatát illeti, nem szorítkozott csak 
holmi stylaris javításokra, de elvek is merültek föl s kö-
zülök több olyan, mely az egyház előbbvitelére, fölvirág-
zására alkalmas, el is fogadtatott. 

A következőket tartom ilyeneknek. 
1. Mi adott a leggyakoribb panaszra, a legtöbb 

súrlódásra okot az egyházakban az egyh hivatalnokok 
(lelkész, tanitó) és a gyülekezet között? Mindenesetre, 
hogy fizetésűknek tetemes részét maguk az egyháziak vol-
tak kénytelenek (máig is még sok helyen) az egyesektől 
mintegy beexequálni. Ilyent a kor többé megbo-
szulás nélkül nem tűr. De különösen ha a papi tekintélyt 
végleg eltörölni nem akarjuk, tovább tűrnünk magunknak 
sem szabad. Nyerje a lelkész, s tanitó fizetését egyenesen 
azoknak kezéből, kik a gyülekezetet egyéb dolgaiban is 
képviselik; legyen azoknak gondjuk arra, nem pedig lel-
kész, tanítónak, hogy a kétszeresen is megszolgált csekély 
fizetés annak idején befolyjon. 

E végett a kiküldött bizottság azon javaslatot teszi, 
hogy mindenütt, a hol ínég e rendszabály fönn nem áll, 
ennekutána a fizetések behajtására a lelkész, s tanitó 
zörgölődóse nélkül is, a gondnokok, illetőleg egy-
háztanács felelősség terhe alatt kellő gon-
dot fordítani tartoznak. 

2. Egy másik üdvös intézkedés: Az egyháziak 
f i z e t ó s é n e k e me 1 é s e ujonnan alakulandó 
egyházakban. Eddig a gyakorlatban az volt, hogy 
a mely gyülekezet képesnek mutatta magát a lelkész szá-
mára legalább 600, a tanítóéra 300 ftot fizetni, s az illető 
egyházi terheket viselni; anyásittatott. A tervben levő 
egyházi rtndszeren dolgozó bizottság, a lelkesz számára 
lakáson kivül legalább 800, a tanitó részére lakáson Kívül 
legalább 400 ftot véleményez. Inkább kevés mint sok. 
Különösen az anyává lenni óhajtó gyülekezeteknél kell 
erős feltételt szabni. Ellenkezőleg gyöngítjük az anyákat, 
melyektől megválni óhajtanak, s az anyásitandó leányegyhá-
zak is, ha nem túlerősok, könnyen elgyöngülnek. Ex offo 
méhész nem vagyok, de mint dilettáns is tudom, hogy 
a gyönge rajt erővel is visszatartják az anyakasban, 
nehogy anya és a kieresztett raj is zord tél idején el-
veszszenek. Igy kell tenni az egyházakkal is. Erős igazság-
kint áll; „compositae vires plusvalent." 

3. Egy 3-dik reform : Eddig a nők azon elvből-e ? 
„mulier taceat in ecclesia" semmi egyenes befolyással, 
illetőleg joggal az egyhában nem bír tak, terhet még 
is viseltek. Sőt mikor a keresztyéni szeretet gyümölcsfá-



járói jó gyümölcsöket akarunk, szedni nem-e őket küldjük 
elől ? Ki terhet visel, azt a jog is megilleti. A bizottság 
javaslatba hozza tehát a nők szavazati jogát a 
gyülekezetben. Nem hiszem, 1 ogy az egyházkerület ne 
fogná örömmel osztani e reformot ? Yele közelebb jutot-
tunk a prot. egyház, egyik sarkalatos elvéhez, mely kü-
lönbséget nem tud sem szolga sem szabados között, igy 
tehát sem a férfiú, sem az asszonyra nézve nem állhat 
föl a különbség a jogranézve. Tudjuk, hogy a prot. egyház 
minden kiváltságnak ellene van. így nem kelhet az el-
nyomásnak pártolására. 

Szóba jött még: a gyülekezetek kebelé-
ben az egyházi terhek aránytalan kive-
tésekörül divó abnormis állapot. Erre 
nézve sokfelé ágazott el a bizottság véleménye, ugy hogy 
határozott megállapodásra nem juthatott. A. végeldöntése 
e tárgynak a jövő gyűlésre halasztatott. Addig lesz idejök 
a bizottsági tagoknak fölötte gondolkodni . Szerintem, ha 
az egyházkerület szá mára kidolgozott 
új adókulcs-javaslat egyik módozata sem appli-
kálható a gyülekezetre : elfogadható volna, hogy minden 
gyülekezetben legalább 7 osztály állapittassék meg, melybe 

a gyülekezet tagjai birtokuk arányában osztatnának be, de 
azon megszorítással, hogy az 1-ső oszt., tehát a legvagyonosabb 
se fizessen többet mint 10-szerét annak, mit az utolsó 
osztály, vagyis a 7-dik fizet. Igy teszem: a hol a legsze-
gényebb fizetne 30 krt, a legvagyonosabbra ne esnék több 
3 ftná!. Én legalább gyülekezetemben a munkaváltságdij 
kivetésénél ezt a módot alkalmaztam. És a gyülekezet 
kicsinye nagyja, gazdag és szegény szívesen elfogadta, öröm-
mel is teljesiti ezen kötelezettségét, pontosabban mint a 
többit, a hol egyaránt fiszet szegény, gazdag, boldog, bol-
dogtalan. Eddig haladhatott a bizottság 1-ső ülésében. 
A többi netáni fontos reformokat csak a későbbi ülések 
megtartása után adhatom. *) 

Bognár Endre, 
ev. leik. 

Külföldi egyház és iskola. 

Egy Heidelbergből érkezett magánlevél sze-
rint a legközelebbi évek nagyon megrongálták a heidelberg 
egyetemet, különösea annak heolô iai karát. Az egyetem ta-
nárai közül Bunsens Kirehhof elvitetvén Berlinbe, Holtzman 
theologiai tanár pedig kineveztetvén Siraszburgba, a theoio-
gusok létszáma jelenleg tizre apadt, s igy minden két theolo-
gusra esik egy tanár. Az egyetem Összes ifjúságának száma 
most még 500, de a gazdagon berendezett straszburgi 
egyetem ezt is egyre apasztja. 

A római senatusban Minghetti miniszter 
e hó 20-án egy programmszerü fontos beszédet tartott, 
melyben a többek között az egyház-politikát illetőleg ki-

*) Kérjük annak idején. Szerk 

nyilatkoztat!, hogy a kormány oly politikát fog követni 
mely megfelel az ország igényeinek, tiszteletben 
fogja tartani az egyház szabadságát, ha 
az egyház tiszteletben t.artandja az ál-
lam törvényeit és jogait. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Karácsonyi ajándék íiéptanitóinknak — papiron 

A képviselőház tanügyi bizottságának a közelebb mult 
vasárnap tartott ülésében Tr̂ fort közoktatási minister 
kijelenti, hogy a néptanítók nyugdijázását nagy hordere-
jűnek tartja s nem bánja akárkitől jöjjön a kezdeményezés. 
Mái a korábbi miniszterek is foglalkoztak ez ügygyei és 
ő is akarta, hogy az a tanügyi bizottsághoz utasittassék;. 
azonban ez nem csak tanügy, de egyszersmind pénzügyi 
kérdés is, s azért Molnár javaslatát közölte iné* Kerka-
polyval, ki azonban azt az államra nézve igen terhesnek 
találván, más tervet készíttetett. Ő most egy kisebb 3 
tagu bizottság kiküldését kéri, melynek vizsgálata és a 
pénzügyminiszter beleegyezése után nemcsak hogy elfogadja 
Molnár javaslatát, hanem örül ha az keresztül fog vi-
tetni ; s csak ha az elejtetik, fog saját munkálatai alapján 
uj törvényjavaslatot nyújtani be. Molnár A. elfogadja a 
bizottság kiküldését, de 3 helyett 5 tagu bizottságot ajánl, 
s az előmunkálatoknak a bizottság tagjai között kiosztá-
sát kéri. Egyszersmind benyújtja módosítását előbbi tör-
vényjavaslatához, melynek kinyomatását kéri A bizottság 
a kinyomatást elrendeli s az albizottságot azonnal megvá-
lasztja : Horváth M , Pulszky Á., Zichy A., Molnár A. 
és Szathmáry K. Yalóban ideje volna már, ha akár igy, 
akár ugy, de valamiképen eldöntefnék ezen ügy, mely a 
nemzet ezer meg ezer napszámosának lenne életét megé-
desítendő. 

* Választá ok Zvarínyi János nyíregyházi 
ág. ev. segédleikészt pestmegyei Csornád község lelkészül 
hivta meg. — Börzöli Gábor, a Temetkezési Lant szer-
zője, baranyamegyei Nagytótfaluba községi tanítóvá válasz-
tatott meg. — Kasza er Endre losonci ev. segédlelkész-
szé, saz állami gymnasium, tanítóképezde és az elemi iskola 
hittanárává lett, s működését más félhete meg is kezdette. 

* A debreceni ref. egyház ós a város közt e hó 
10-én az egyház által a városnak iskolai célokra átenge-
dett beltelkek iránt a kivánt megegyezés csakugyan lét-
rejött. Az épületek a város részére 30,154 frt 79 krórt. 
engedtettek át; a telkek pedig csak azért, hogy azokon 
a város iskolákat építsen. Ilyen föltétel aztán becsületére 
válnék akármelyik városnak is! 

* Az unitárius vallásközönség anyagi tekintetben 
ez idén szépen gyarapodott a gr. Bethlen Gábor-féle lada-
rnosi (Alsó-Fehér m.) részjószág megvétele által. A 26,650 
forinton és az átiratási költségek árán megvásárolt birtok 
értékét főleg az emeli, hogy az Augustinovics Pál által 
hagyományozott ladamosi jószágnak kiegészítésein szolgál. 



* A király Ó Felsége a pécsi ág. ev. egyházközség 
részére, templomépitési célra magánpénztárából 500 ftnyi 
segélyt adott. 

* A métermérték népszerű megismertetése ügyében 
a vidéken is igen erősen buzgólkodnak. Kecskeméten Csabai 
Imre, Debrecenben Nagy Pál ref. tanárok tartottak a 
mult héten fölolvasásokat az uj mértékrendszerről. 

* A nyíregyházi ág. ev. egyházi és iskolai elnök-
ség és a városi képviselet a tél beálltával az ev. népiíko-
lák szegény tanulói közt 32 pár csizmát, 16 darab szűrt, 
leányoknak való 9 kurtkát oszlatott ki. Az egyházi alapítvá-
nyok kamatainak egy részéből pedig 303 darab különféle 
tankönyv, 524 darab irka, 19 konc papiros, 104 palatábla 
és 200 darab palairka szereztetett be a szegény tanulók 
számára. Megindító volt nézni a jótevők és a jótétemé-
nyesek örömét; minden sziv könyörületre hajlott, minek 
eredménye ez a nagymérvű segélyezés lőn. 

IRODALOM. 
Q] Rátli Mór kiadásában megjelentek: Emlékeim. 

Jókai Mórtól. Két kötet. Ára 4 frt. E két, cabinet-forma-
tumban kiállított kötet a nagy regény írónak különböző la-
pokban megjelent apróbb elbeszélései, anecdoták, koresz-
mék, útleírások, egy-két elhunyt jelesünk rövid jellemraj-
za s — ami különösen érdekes — magának Jókainak 
életéből egves epizódok leirása töltik meg. — A ró-
maiak története, Irta Mommsen Tivadar. A in. tud-
akad. megbizásából fordította Toldy István. Harmrdik 
kötet. Ára 2 frt. A z u j méterrendszer. Törvény, 
teljes átváltoztatási táblázatok, ministeri szabályrendeletek 
és utasítások, ós a méterrendszer népszerű előadása a ti-
zedes törtszámok ismertetésével. Ez utóbbi Domokos 
Kálmán, debreceni gazd. int. tanártól. Ára 1 frt. 60 kr. 
1874. évi törvénycikk a királyi közjegyzőkről. Nagy 8-rét 
kiadás. Ára 40 kr. - 1874. évi XXXIII. törvény-
cikk az 1848. V. t.-c. és az erdélyi II. t.-c. (a válasz-
tási törvény) módósitásáról és kiegészítéséről. Nagy 8-rét, 
és zsebkiadás. Ára 30 kr. — A birói ügyviteli 
szabályok, melyek 1875, jan. 1-sején lépnek hatályba. 
A rendeletek gyűjteményének ez idei 8-ik füzete. Ára 40 
kr. — Végre eyy pazarul kiállított jegyzék küldetett 
be hozzánk a Ráth Mór kiadásában megjelent művekről, 
melyeknek szerzői közt a magyar és külföldi irodalom 
legelső rangú képviselői föltalálhatók. 

* Az uj bibliafordításra, melyeu lapunk szer-
kesztője szorgalmasan dolgozik, valamint a protestáns 
theologiai könyvtár cimü egyházirodalmi vállalat jövő évi 
folyamára az előfizetési felhívást a prot. egylet titkára 
a napokban küldte szét. Ajánljuk e felhívásokat a közön-
ség szíves figyelmébe. 

* A „Pliilosopkisehe Monatshefte" című vál-
lalat, melyből eddigelé már tíz kötet jelent meg, Ericb. 
Koschny, lipcsei könyvárus kiadásában, miuden ötödik héten, 
három ivnyi füzetekben fog ezentúl megjelenni. Szerkesz-

tője Dr. Bratuscheck E., giessen egyet, tanár; főmunka-
társai Dr. Ascherson F., berlini egyetemi könyvtárőr és 
Dr. Bergmann J., kőnigsbergi egyet, tanár. Az előfizetési 
felhívás szerint e füzetek tartalmát a jelenkor égetőbb 
philosophiai kérdéseinek megvitatása, a bölcsészeti iroda-
lom terén Németországban vagy a külföldön megjelent 
müvek ismertetése stb. fogja képe/.ni. Ami pedig a fo-
lyóirat álláspontját illeti, nem fog abban semmiféle phi-
losophiai iskolának vagy rendszernek előny adatni a 
többiek fölött; hanem minden irány egyforma méltatás-
ban részesittetik. Az előfizetési ára egész évre 10 márk, 
vagyis minden egyes füzet ára 1 márk. 

* A „Keresztény Megvető" 9-dik kötetének uto'só 
vagyis negyedik füzete megjelent. E füzettel egyidejűleg 
vettük az előfizetési felhívást a tizedik kötetre. Ajánljuk 
az unitárius atyafiaknak e vállalatát, — mely egyházi 
folyóirataink közt tartalmának gazdagságánál s úgy közle-
ményeinek belbecsénél fogva méltán foglalja el az első ós 
legkiválóbb helyet, — olvasóink becses figyelmökbe. Elő-
fizetési ára egész évre csak 2 frt. A megrendelések Fe-
renc Józsefhez intézendők Kolozsvárra, belmagyarutca 8. 
sz. A most megjelent füzet tartalma : Néhány szó a Dá-
vid Ferenc-alapitványról. Jakab Elek. Bibliai ta-
nulmányok. $imón Domokos. Tanár-beiktatási elfo-
gadó beszéd. Marosi Gergely. Beszéd Marosi Gergely 
sírjánál. Sándor János. A kepe-rendszer. Ü r m ö s i Kál-
mán, Dávid Ferenc és a szombatosság. Ferenc József. Az 
1874-ik évi sept. 1—4. napjain tartott egyházi főtanácsbau 
tárgyalt ügyek. Kovácsi Antal. Szemelvények a ma-
rosközi unitárius esperességi gyűlésből. Kelemen Ist-
ván. Egyházi mozgalmak. C h r. Az erdélyi szombatosság 
kérdéséhez. Gr. Künn Géza. A Dávid Ferenc-alapit-
ványhoz. B u z o g á n y Á r o n. A Dávid Ferenc-alapitványra 
tett kegyes adományok. A szabédi ekklézsia részére be-
gyült adományok Különfélék. 

* Táborszky és Parsch zenemükereskedésőkben 
megjelent: Az északi sarkutazók. Keringő, Zon-
gorára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp, az Airoldi-gyalogezred 
karmestere. 69-dik mű Ára 80 kr. 

* A „Tánc" cimü zenemüfolyóirat 9-ik száma meg-
jelent. Tartalma: Az estély vége. Lengyelke. Vízeki Talián 
Alice úrhölgynek Ságh József. Csornai emlék — 
Prasek József urnák ajánlja Oszoly Mihály. — E 
számmal együtt Goll János úrtól, mint a Tánc szerkesz-
tőjétől, egy értesítést is vettünk, melyben jelenti, hogy 
folyóirata a jövő év január 1-sejétől ajánlóbb kiállításban 
fog megjelenni. Nem sikerülvén ugyanis a folyóiratot mi 
nálunk egészen ugy kiállítani, hogy az a közönség tetszé-
sét megnyerhette volna: a szerkesztő oda fordult, ahol a 
félvilág hangjegyeit metszik, t. i. Lipcsébe a Rőder cég-
hez, s igy bizhatunk benne, hogy a Tánc kiállítása ellen 
mely eddigelé árnyoldalát képezte a különben jó vállalat-
nak, ezután nem lesz panasz. Amily örvendetes újság ez 
az előfizetőkre, mint előfizetőkre, ép oly leverő azokra, akik 
a magyar ipar állását figyelemmel kisérik. Tehát már egy 
jó hangjegymetsző se volna nagy Magyarországon!? A 



Táncra előfizethetni a szerkesztőnél Budapest II. vizi vá-
ros, főutca 20. sz. 

Figyelmeztetjük olvasóinkat mai mellékle-
tünkre, a Franklintársulat kiadásában megjelenő hirlapok 
előfizetési felhivására. E hirlapok ljözt csak egy van, amely 
uj, a többi már mind oly megállapitott jóhirnévvel bir, 
hogy számukra előfizetőket toborzani egy, előfizetés e való 
száraz, egyszerű figyelmeztetés is képes, s nem szükséges 
e célból a kiadó társulatnak hangzatos Ígéretekkel állni 
elő. Az uj lapnak, a „Nemzeti Hírlapnak" azonban más 
módokhoz kell folyamodnia, hogy hire menjen s hogy 
közönséget szerezzen magának. Sajnos, hogy a napi lapok 
collegialitása odáig nem teijed, hogy egy uj collegájukat, 
mely különös irányánál és pártok felett álló szelleménél 
fogva egyiknek sem akar lenni vetélytársa, bemutatnák 
— nem mondjuk: ajánlanák a közönségnek. De ez egy-
szersmind némi biztositókul szolgálhat a közönségnek, 
hogy Toldy napi lapja nem azon közönséges irodalmi vál-
lalatok közé tartozik, melynek élete és működése mától 
holnapra terjed, s melytől a collegának félniök alapos 
habár nem is ildomos okuk ne volna. Annyi bizonyos, 
hogy a szerkesztő egyike a legtehetségesebb magyar 
journalistáknak, a kiadó társulat pedig oly jóhirnevü, 
hogy fel sem tehető, miszerint egy ily vállalattal kudar-
cot vallhatna; s igy Toldy „Nemzeti Hírlapjának" méltán 
jósolhatjuk a legszebb jövőt, méltán várjuk tőle, hogy jelen 
pénzügyi és nemzeti válságunk megoldásában, a pártok 
kebelében uralkodó mostani zűrzavar megszüntetésében 
tevékeny részt veend, 

NECROLOGOK. 
Két elhunyt érdemesnek kegyeletes emléke. 

Mult november folytán ragadott ki körünkből a ha-
lál két derék veteránt, kik sokáig és áldást terjesztve 
fáradoztak egyházaik s a közjó érdekében, s azért mél-
tók, hogy nevök a nagyobb közönség tudomására is jut-
tassák, s az utókornak is emlékül fenntartassák. 

1. Henszelmann Sámuel, VI. sz. kir. vá-
rosi ev. esperesség felügyelője (született. Bártfán 1812, 
meghalt ugyanott nov. 9. 1874.) Mint vagyonos polgári 
családnak sarjadéka s a természettől is szép tehetségekkel 
megáldott fiu, gondosan neveltetett születési helyén és az 
eperjesi collegiumban, hol is Krajzell, Greguss, Mayer 
és Csupka tanárainak köszönheté humanistikus, philo-
sophiai, theologiai és jogászi kiképeztetését. Az ügyvédi 
vizsga sikeres letétele után, Bártfa városánál és az 
ottani evang. községnél talált alkalmazást és módot 
a városi ós egyházi levéltárak rendezésénél történelmi 
ismereteit gyarapítani, s nevét emlékezetessé tenni. Jó 

korán lőn a városi tanács tagja s az evang. község jegy-
zője, majd ünnepelt buzgó felügyelője. Az ötvenes évek-
ben kir. tőrvényszéki bírónak volt kinevezve előbb Ri-
maszombatba, utóbb Kassára. Az alkotmányos élet hely-
reálltával Bártfán főbíró, majd város kapitánya, mely 
hivatalról azonban elkedvetlenittetvén, önkényt lelé-
pett. Ekkor azonban, a 6 sz. kir. városi esperesség vá-
lasztá meg ugy szólván egyhangúlag felügyelőjének, r< hi-
vatalába szívélyes ünnepélyességgel éppen Bártfán tartott 
esp. gyűlés alkalmával igtatá. Sok szép remény volt. kötve 
személyéhez, mert ő mindenütt a pontosság, serónység, 
szigorú igazságosság, s nemes míveltség élő példánya 
vala s ezek következtében köztisztelet tárgya. Irigyei le-
hettek, de ellensége nem volt. Mennyire becsültetett, lát-
ható volt temetése napján ; Bártfa összes lakossága s szá-
mos vidékiek kisérék hült tetemeit a templomba, s ki a 
temetőre igaz részvéttel. Sokáig fogják őt a bártfaiak 
nélkülözni ! Érdemei azonban élni fognak s az utódoknak 
is mintaképül szolgálni. 0 rendezte a két egyh. község 
ügyeit ; megőrizte sőt gyarapította vagyonát; hogy a vá. 
ros végre valahára 600 ft adjutát juttatott az evangélikusok-
nak, leginkább Henszelmann buzgóságának köszönhető ; hogy 
a tót egyház számos filiáiban az iskolák jobb karba helyez-
tettek, az ő fáradozásainak eredménye. — Utolsó éveiben 
megírta kútfőkből Bártfa városának monographiáját ma-
gyarul, melynek kinyomatása bizony a város díszére szol-
gálna. Mint könnyű latin verselő szabad óráiban a zsol-
tárokat próbálta latin distichonokba foglalni. Példás férj, 
boldog családapa, hü polgár s őszinte igaz barát volt élte 
folytán, halálával áldott emléket hagyva maga után a magán 
körökben is. „Have pia anima! 

2. Melicsko Pál lelkész, (Szül. Kisszeben-
ben 1802., meghalt Kükemezőn nov. 1874.) Mint szegé-
nyebb sorsú polgári ház fia sok törődés s nélkülözések 
közt tölte tanulói éveit fel a theologiáig, szilárd kitartással 
Eperjesen. Sokáig kelle nevelősködnie, míg letehette a 
hitjelölti vizsgát 1828-ban, s azután is, hogy legalább a 
bécsi facultásra kimehessen. Visszajövet a sáros-kom-
lósi kis egyház buzgó papja lett; majd ipja halálával a 
kükemezei egyház meghívását fogadá el, s itt fáradozott 
élte fogytáig, több mint 30 éven át lelkiismeretesen és áldás-
sal, mint a népnek hű pásztora, oktatója, atyja sőt orvosa 
is nehéz időkben. A sáros zempléni esperesség keblében 
előbb mint iskolai dókán, utóbb mint pénztárnok s végre 
mint főesperes munkálkodott számos éven át az egyházak 
javára, buzgón, hűségesen, evangelikus s hazafiúi szellemben. 
Élte utolsó éveiben szemefényét kezdó veszíteni, ugy hogy 
szemüvegen át is csak bajjal olvashatá az írást; ez igeu 
nyomasztólag hatott lelkére, hogy majd hivatásának nem 
fog kellőleg megfelelhetni. Az egyház segédet adott mel-
léje s gondjait enyhité. Mult novemberben egy ködös őszi 
nap reggelén kiment hivei látogatására, s útjában egy 
mély kútba esett, honna'i már csak halva húzatott ki s 
vitetett vissza házához. Áldott legyen emléke, mint oly 
férfiúé, ki teljes életében hü maradt a Soltár I 1. 2. 
igéihez! V. A 



ADAKOZÁSOK. 

A pesti reform, theologiai intézetcouvictusa 
részére a jelen iskolai év kezdete óta a következő egy-
házak küldöttek segélyt: a) a pesti egyházmegyéből: Fóth 
5 frt. ó-Buda 3 frt, Yáez 6 frt. Gyón 5 frt; b) a vér-
tesaljai e.-megyéből: Kaj. Sz. Péter 4 frt. Páty 16 frt. 
Tök 8 frt. 30 kr. Zámoly 5 frt. összesen 52 frt. 30 kr. 

Felkérem ez alkalommal újból a nevezett két egyh. 
megye t. egyházait theologiai intézetünk növendékeinek 
segélyezésére, kik ha valamikor, épen a mostani szük esz-
tendőben, a midőn a különben is nagyrészt vagyontalan 
szülei háztól mi segélyt sem nyerhetnek, különösen reá 
vannak szorulva a buzgóbb egyházak s egyesek anyagi 
gyámolitására. 

Farkas József. 

A pesti prot. árvaházra : Trsztyenszky Gyula ev. 
esperes ura nagy geresdi evang. nŐegy-
1 e t részéről 5 frtot. 

Szente Zsigmond kis-harsányi ref. leik. 
ur 1 frt. 50 krt. 

Kelemen István szabédi leik. ur 1 frt. 
Csorba Farkas nagy keszii ref. lelkész ur 

1 forintot. 

Nt. szerkesztő ur! A mult hó 30-dik napján egy 
kedélyes „Endre" napot töltöttünk a mohii lelkész t. 
Szobonya Endre barátunk vendégszerető házánál. Mely 
alkalommal — mint önként értetik — kedélyes felköszön-
tések történtek a szives házi gazdára, családjára. Majd 
az öreg, de fiatal' lelkfi Kulifay László kis kálnai lelkész 
emelt poharat a nemes adakozásairól ismert s jelen volt 
néhai mohi lelkész özvegye t. Olajos Therózia asszonyra. 
Ez incidensből kiindulva, alul irott emelt poharat azon 
nemes lelkekre, kik mint égből küldött nemtök humanis-
tikus intézeteket hoztak létre, s azok közt. különösen a 
prot. org. árvaházra, mely az isteni gondviselés közvetitő 
missioját oly nemesen felfogva, évről-évre mind nagyobb 
számmal öleli szerető ápoló kebelére az elhagyott árvát 
hogy neveljen belőlök a hazának és egyháznak munkás becsü-
letes vallásos polgárokat. Majd az árvákról emlékeztem meg, 
kiknek már oly korán kell nélkülözni az édes anya angyali 
mosolyát, a szerető atya ölelő karjait, kiket az áldozat-
kézség, a Krisztusi szeretet megtestesülése, tart fenn, ki-
kért oly jól esik filléreinket áldozni. És ima a kevés tag-
ból álló vendégkoszoru áldozatkészsége 7 fr. 33 kr. tett 
le a Krisztusi sziv által felszentelt legnemesebb oltárra, a 
felebaráti szeretet oltárára. Vegye az árvák részére be-
gyült e csekély adományt., oly szivesen, mint a mily 
szivesen azt mi adtuk. Uj Bars, 1874. dec. 5, 

V a r a n n a y L a j o s . 
ref. lelkéiz. 

P á l y á z a t . 
A beregszászi ev. reform, egyházban a nagyobb 

leánytanitói állomás, melyhez a templombeli orgo-

názás ós énekvezórség is köttetve van, megüresülvén, 

annak betöltésére pályázat nyittatik. 

Fizetése 3 3 4 f r t . készpénz, 2 0 köböl buza, 

öt öl tűzi fa, két hordó must, — a temetőkert 

fű- és gyümölcstermésének megyedrésze, egy ka-

szálónak, — mely évenként 3 — 5 szekér szé-

nát terem és két vékásnyi szántóföldnek használata, 

ónekszós halottól 5 0 kr., könyörgéses vagy predi-

kációs halottól 1 fr t . , továbbá tisztességes lakás 

kerttel. 

Kötelessége az elemi leányiskola 4. 5 . 6. osz-

tályaiban a kiszabott tantárgyakat, a nagyobb elemi 

fiiskoláhan hetenként szerdán ós szombaton délután 

az egyházi énekeket hangjegyek szerint tanítani, 

az egyházi dalárdát vezényelni, az ismétlő iskolában 

a kiszabott órákon a meghatározott tantárgyakat elő-

adni, a templombeli isteni tisztelet és temetés alkal-

mával az orgonistái és énekvezóri teendőket végezni. 

Felhivatnak mindazok, a kik ezen állomás 

elnyeróseért pályázni akarnak, miszerint kellőleg 

felszerelt folyamodványaikat 1875 . évi január 1-ső 

napjáig helybeli lelkész T. Békássi Sándor úrhoz 

küldjék be, s a tanítás, éneklés ós orgonázásban 

jártasságuknak nyilvánosan leendő bemutatása végett 

1 8 7 5 . évi január 10-ik napjára Beregszászban 

személyesen jelenjenek meg. 

Kelt Beregszászban, 1874 . óvi november 29-én 

tartott e. t . gyűlésből. 3 — 3 

A z egyházi t a n á c s , 



Protestáns lelkészi könyvtár, 
A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" kiadóhivatalában a következő munkák 

még mindig kaphatók: 
tetemesen leszállított áron 

1. Tájékozás a theologia mezején. Második kiadás. Irta Ballagi Mór. 
80 kr. helyett 40 kr. 

2. A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Irta Ballagi Mór. 
1 ft . 40 kr. helyett 60 kr. 

3. Successio és képviselet az erdélyi ev. r. superintendentiában 30 kr. helyett 10 kr. 
4. A biblia. Tholuck August után Ballagi Mór. 1 ft. helyett 50 kr. 

5. Bibliai tanulmányok. Két kötet. Ir ta Ballagi Mór. 1 ft . 60 kr. helyett 1. ft 20 kr. 
6. Renaniana. Irta Ballagi Mór. 60 kr. helyett 40 . kr. 
7. Prot. tudományos Szemle. 1871. évfolyam. (A 72-ikielfogyott.) 2 ft. helyett 1 ft. 

8 — 9 . Há ' i Kincstár. 1861. 1862. évf. (A 64 iki évf. elfogyott.) 4 ft. helyett 2 ft . 70 kr. 
10. Tudományos kutatás a vallásban. Egyháztörténelmi rajz. I r ta Szilágyi Ferenc. 

1 f t . 20 kr. helyett 40 kr. 
11. Népiskolai törvényjavaslat. Ir ta Ballagi Mór. 40 kr. helyett 15 kr. 
12. A vallás a munkás életben. Caird egyh. beszéde. 30 kr. helyett 10 kr. 
13. Ballagi Mór megnyitó beszéde a prot. egyl. alakuló-gyűlésén. 20 kr. helyett 10 kr. 
14. A tudomány fejlődése hajdan és most. Irta Ballagi Mór. 30 kr. helyett 15 kr. 

Összesen 14 ft. 10 kr. helyett 7 frt . 80 kr. 

D ^ T " Akik az elősorolt müveket e g y s z e r r e rendelik meg, még a 7 ft. 80 krból is 1 ft . 80 

krnyi árelengedésben részesülnek, s igy az egész könyvtárt 6 frtért kapják. 
[ ' . ^ F * A küldés utánvét mellett történik. 

M e g r e n d e l h e t ő k m é g\ 
Prot. Egyházi ós Iskolai Lap 1867. évfolyama. Kötve. 8 ft . helyett 10 f t . 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1872. évfolyama. Kötve. 8 ft. helyett 10 ft. 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1873. évfolyama. Kötetlenül. 9 ft . 
Prot. Egyházi ós Iskolai Lap 1874 . évfolyama. Kötetlenül: 9 ft . 
Prot . Egyházi és Iskolai Lap 1858. évfolyama. Kötve. 7 ft . 

Ugyancsak lapunk kiadóhivatalában kapható : 

A. magyar királyi testőrség története, 
különös tekintettel irodalmi működésére. 

I r t a : Ballagi V̂ladílT-. 

Ára 3 f r t . Egyszerre megrendelve a fennebb elősorolt 14 munkával ára 2 f r t . 2 — 3 

Felelős szeikeeztőés kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József . 

Nyomatott Deutsch testvérek (ijf. Deutsch Mór) könyv- és kőnyomdai műintézetében Budapesten. 

Mai számunkhoz yan mellékeire: Előfizetési felhirás a Franklin társulat liirlapjaira. 

Ml : 



T A R T A L O M . 

I. Vezércikkek. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése alkalmából. 
Törölő József. 1545. 

A hivő secta terjedésének okai és óvszerei a magyar prot. 
egyházban. Szeremley Samu. 873. 905. 

A jogakadémiák újjászervezésére vonatkozó vélemény a 
debreceni tanárkar részéről. 1037. 1069. J 

A lelkész-értekezletek célja, köre, teendői. Varga La-
jos. 545. 

•-j-A magyar prot. papság hivatása. Pereszlényi János. 577. 
A magyar protestantismus jövője. Kiss János. 1102. 
A perikópák. SántJia Károly. 1385. 
A protestáns egyetem kérdéséhez. Ballagi Mór. 1289. 
A protestáns iskolák ellen iuditott hadjárat. Farkas 

József. 809. 841. 
A protestáns jogakadémiák kérdéséhez. Pereszlényi János. 

Észrevételek e cikkre. Ballagi Mór. 969. 
-̂Á protestáns lelkész tekintélyéről. Czelder Márton."357. 
A protestáns papság jövője. Hörk József. 1481. 
A protestáns ügyhöz. Dapsy László. 33. 
A protestantismus hivatása. Pereszlényi János. 449. 
A tiszai ev. egyházkerületből. Kramaresik Károly. 653. 
A vall.- és közoktatási ministernek Kun Bertalan supe-

rintendenshez intézett levele a jogakadémiák ügyé-
ben. 1068. 

A A vasárnap megszentelése. Petz Gyula. 1040. 
' A vasárnap megszentelése. Sántha Károly. 937. 

Az autonomiai pórt a középtanodákról. György Ala-
dár. 1033. 

Az erdélyi ref. egyházkerület állandó igazgató-tanácsának 
észrevételei a mult évi convent határozataira. 1065. 

Az idők intő szava. Gyurátz F. 1001. 
Bánó Miklós levele a lelkészi fizetés javítása tárgyá-

ban. 353. 

Baranyai echó Farkas József és Boross Mihály urak cik-
keire Nagy Ignác. 583. 616. 

Baranyáról Baranyából. Székely József. Megjegyzések e 
cikkre. Farkas József. 1550. 

Clarké James Freeman. Ballagi Mór. 681. 
Corruptió. Farkas József. 65. 97. 129. 
Cultus. Lukács Ödön. 976. 1006. 
Dapsy László egyházpolitikája és a protestáns ügy meg-

oldása.. Mitrovics Gyula. 161. 
Egy észrevétel Török Pál ur superintendensi jelentésére. 

Kiss János. Megjegyzések e cikkre. Farkas Jó-
zsef. 915. 

Egy szó a prot. lelkészválasztások ügyében. Molnár 
Sámuel. 1388. 

Észrevételek Baky István ur „Olvasókörök" cimü cikkére 
Borzsák Endre. 717. 

Észrevételek F. J. barátom baranyai levelére. X. 321. 
Fürdői levél. Ballagi Mór. 1097. 
Grandia sero proveniunt. Seregély György. 941. 
Haladások a katholicismusban. Weber Samu. 713. 
In hoc signo vinces. Brósz Károly. 417. 
Még egy szó a prot. jogakadémiák kérdéséhez. Peresz-

lényi János. 1193. 
Mikor eskethetők a vódkötelezettek. Török József. Szer-

kesztői megjegyzések e cikkre. 1327. 
4-Mi sietteti városon a protestáns pap iránti tisztelet ha-

nyatlását. Hetesy Viktor. 1417. 
Mult és jelen. Ballagi Mór. 1. 
Néhány szó Boross Mihály úrhoz. Barla József. 390. 
Nyilt levél Farkas József hittanár úrhoz. Boross Mihály. 289. 
Nyilt levél Menyhárt debreceni hittanár úrhoz. Nagy 

Sándor 785. 
Október 31. Farkas József. 1353. 
Olvasókörök. Baky István. 520. 
Pár szó „a magyar protestantismus jövője" felett. Farkas 

József. 1161. 1199. 



Pár szó a „Pár szó"-ra. Kiss János. Felelet e cikkre. 
Farkas József. 1261. 

Propathia. Peterdy Károly. Észrevételek e cikkre. Far-
has József. 257. 

Protestáns töprenkedések. 1449. 1517. 
Quousque tandem ? Szekeres Mihály. 481. Észrevételek e 

cikkre. Farkas József. 483. 513. 
Radvánszky Antal urnák, az ev. Bányakerület újonnan 

választott főfelügyelőjének, máj. 12-iki beiktatási 
ünnepélyén mondott beszéde. 609. 

Tanügyi mozgalmak a tiszántúli egyházkerületben. Bal-
lagi Mór. 1257. 

Tanulságos áttérések. Weber Samu. Függelék e cikkhez. 
Farkas József. 1321. 

Török Pál ur superintendensi jelentése 1874. -745. 777. 
Uj adókulcs-javaslat a dunántuli ev. egyházkerületben. 

Bognár Endre. 1232. 
Válasz Boross M. urnák. X. 385. 
Válasz egy lelkész barátomnak Baranyában. Farkas Jó-

zsef. 193. 225. 
Válasz György Aladár urnák a „Hon" f. évi máj. 1-sei 

számában közlött „A lutheránusok hazafiusága" cimü 
cikkére. Baranyay László. 655. 

Válasz Nagy Sándor, ágyai lelkész urnák. Menyhárt 
János. 880. 

Vay Miklós báró megnyitó beszéde a tiszáninneni egyház-
kerület sept. 20 iki közgyűlésén. 1225. 

Videant consules ! Kálmán Farkas. 689. 
Viszonválasz Baky István ur észrevételeire. Nagy Ignác. 

1419. 1454. Észrevételek e cikkre. Iarkas József. 1459. 
Visszaemlékezések és észrevételek e lap néhány cikkére. 

Baky István. 1225. 
Visszapillantás a második egyetemes tanitógyülésre, ós 

némely más közelebbi eseményekre. Farkas Jó-
zsef. 1129. 

Volna-e szükségünk ma is egy kis pünkösti tűzre ? 
Pereszlényi János. 649. 

Sok boldog uj évet. Farkas József. 1609. 

II. Iskolaügy. 
Apróbb cikk: 10. 

Nagyobb közlemények: 

A felsőborsodi ref. tanitóegylet egyetemes értekezleti gyű-
lésének jegyzőkönyvéből. Nagy Sándor. 1232. 

A gymnasiális intézmény rövid története Németországban. 
Lakatos Bobért. 40. 74. 

A gyuróküldói népoktatási kör közgyűlése. Szabadszál-
lási. 234. 

A hegyaljai ev. tanitóegylet jul. 29-én Miskolcon tartott 
gyűlése. Wolfgang Lajos. 1044. 

A heves-nagykunsági ref. egyházmegyei bizottság véle-
ményes jelentése a heves-nagykunsági ref. egyház-
megyei gyűléshez a Molnár Aladár „Néptanítók gyám-
és nyugdíjintézete" cimü terv- és törvényjavaslata 
tárgyában. 919. 

A jelen tanév megnyitása a pápai ref. főiskolában. 
Fellegi. 1293. 

A képviselőház tanügyi bizottságának ülései. 71. 108. 135. 
A magyarhoni ev. közóptanodák egyetemes értekezletének 

emlékirata a képviselőház tanügyi bizottságának febr. 
9-én beadott gymnasiumi és reáliskolai törvényjavas-
latára. 264. 296. 

A magyar nyelv érdekében. Dr. Császár Károly. 362. 
A miskolci ref. leánynöveldéről. 1265. 
A nagyrőcei főgymnasium. Egy bizottsági tag. 756. 788. 
A néptanítók érdekében. Bognár Endre. 1300. 
A pápai ref. főiskola köréből. Tihanyi. 1011. 
A tiszántúli egyházkerület országgyűlési kérvényéhez. 

Dapsy László. 555. Agricola. 558. 
A t.-sz.-mártoni gymnásium ügye. Zelenka Pál. 1557.1614. 
Az ev. felekezet tanintézeteinek értekezlete. 231. 
Az udvarhelyszéki ref. egyházmegyei tanitóegylet közgyű-

lése. Szakács Mózes. 1390. 
Egy szorgalmi év eredménye népiskolában. Bognár 

Endre. 751. 
Első esztendő az udvarhelyi ref. egyházmegyei tanitóegy-

let életéből. Szakács Mózes. 198. 
Emlékiratuk a magyarhoni ev. középt. tanároknak a középt. 

törvényjavaslatra vonatkozólag. 625. 
Értekezlet a középtanodai törvényjavaslat ügyében. 590. 
Értesítés az eperjesi ev. hittanintézet ós tanítóképezde 

ügyében. Czékus István. 1045. 
Gymnasiumi ós reáliskolai oktatásról szóló törvényjavas-

latok tárgyalása. 624. 
Hol van, és mi a kezdet? Ercsey Samu. 392. 
Hering János ur válaszára. Turcsányi Andor. 525. 
Iskolai értesítők. Ballagi Géza: 

Aszódi ev. algymnasiumé. 979. 
Békéscsabai ev. reálgymnasiumé. 1205. 
Bonyhádi ev. algymnasiumé, 1359. 
Csurgói ref. gymnasiumé. 1009. 
Debreceni ref. főiskoláé. 1266. 
Eperjesi ev. kerületi collégiumé. 980. 
Felsőlövői ev. tanintézeteké. 1423. 
Gyönki ref. gymnasiumé. 1106. 
Halasi ref. lyceumé. 979. 
H.-m.-vásárhelyi ref. főgymnasiumé és népiskoláké 1268. 
Iglói ev. főgymnasiumé. 1105. 
Kecskeméti ref. főtanodáé. 1072. 
Kézsmárki ev. kerületi lyceumé. 1009. 
Kolozsvári ref. főtanodáé. 1043-
Marosvásárhelyi ref. főtanodáé. 1425. 
Mezőtúri ref. gymnasiumé. 1425. 
Miskolci ev. algymnasiumé. 1043. 
Miskolci ref. lyceumé. 1204. 
Nagyenyedi Bethlen-főtanodáé. 1330. 
Nagykőrösi ref. főgymnasiumé. 1205. 
Nagykőrösi r. tanitóképezdéé és népiskoláké. 1297. 
Nyíregyházi ev. ötosztályu gymnasiumé. 1424. 
Pápai ref. kerületi főtanodáé. 1071. 
Pesti ev. főgymnasiumé. 1010. 
Pesti ref. főgymnasiumé 1042. 
Pozsonyi ev. főiskoláé. 1331. 
Rimaszombati egyesült profc. gymnasiumé. 1010. 
Rozsnyói ev. kerületi nemzeti főgymnasiumé. 1361. 



Sárospataki ref. főiskoláé. 1298. 
Selmeci ev. kerületi lyceumé. 1359. 
Soproni ev. kerületi lyceumé, 1358. 
Soproni ev. tanitóképezdéé. 1072. 
Szarvasi ev. főiskoláé. 1041. 
Szatmárnémetii ?ef. gymnasiumé. 1299. 
Székelyudvarhelyi ref. collégiumé. 1295. 

Iskolai fölavatási ünnep a n.-démi ev. egyházban. Bog-
nár Endre. 1364. 

Jelentés a pesti ref. theol. önképzőtársulat 187 3|4. évi 
működéséről s a theol. ifjúság beléletéről. Lévai 

Lajos. 943. 
Jelentése a dunántuli ev. egyházkerületi népiskolai bizott-

mánynak a ker. iskolák állásáról 1873/4. iskolai év-
ben. 1237. 

Kecskeméti ev. iskolajárás tanitói értekezlete Tápió-Szent-
Mártonban. Láng Adolf. 883. 

Ministeri rendelet a váltogató iskoláztatás tárgyában. 721. 
Mi tartozik a népiskolai vallás-erkölcsi tananyaghoz, mi 

nem ? Bánhegyi István. 423. 
Mi tartozik a népiskolai vallás-erkölcsi tananyaghoz, mi 

nem ? Weber Samu. 300. 
Mivel folytassuk a vallás-erkölcsi oktatást a népiskolában ? 

Weber Samu. 1136. 
Mivel kezdjük a vallás-erkölcsi oktatást a népiskolában ? 

Weber Samu. 1012. 
Mivel végezzük be a vallás-erkölcsi oktatást a népisko-

lában ? Weber Samu. 1361. 
Néhány királyföldi főiskola értesítője. Ballagi Aladár. 

1485. 1524. 
Néhány szó női nevelésügyünk érdekében. Fürjész Ist-

van. 1301. 
Népiskolai tankönyvek a mult század végén. Kiss 

Áron. 103. 
Néptanítói egyletek alakulása és ezek sürgős teendői 

Felső-Szabolcsban. Görömbei Péter. 1488. 1529. 
Pesti ref. egyházmegyei tanitóegylet értekezlete. — t. 754. 
Révész Imre urnák a „Figyelmező" 9. és 10. füzeteiben 

megjelent cikkére észrevételek. Farkas József. 1234. 
Szabályrendelet a jogi államvizsgákról. 234. 
Tanitói gyámegyletek. Baky István. 453. 
Tévedések. Hering János. Iz2. 814. 
Tiszántúli ref. egyházkerület kérvénye a képviselőházhoz 

a prot. iskolák ügyében. 552. Észrevételek e kér-
vényre. Ballagi Mór. 555. 

Törvényjavaslat a gymnasiumi és reáliskolai oktatásról. 
620. 657. 

Válasz Bánhegyi István urnák. Weber Samu. 524. 
Vallás az iskolában. Sántha Károly. 420. 
Vértesaljai tanitóegylet közgyűlése. Szabadszállási. 981. 

Huszár Károly. 1532. 
Vértesaljai tanitóegylet választmányi gyűlése. Szabad-

szállási. 361. 
Viszhang Vég-Beregből. 1265. 
Wargha János e. i. sz. főgymnasiumi igazgató-tanárnak 

41 éves tanári pályájáról való lemondása Nagy-Kő-
röaön. 587. 

III. Tárca. 
a) Könyvismertetések. 

Egy káldei okmány a vizözönről, Simén Domokos. 
15. 43. 75. 109. 

Fejes István : Egyházi beszédek. Szász Károly. 921. 
Gérec Károly : Gyászdalok és bucsuhangok. Nagy Sán-

dor. 169. 
Haberern Jonathán: Aristoteles Nikomachoshoz címzett 

ethikája. M. 370. 
Laky Dániel: Európa földrajza. Ballagi Aladár. 1209. 
Renan Ernest : L'Antechrist. Gyurátz F. 981. 1015. 
Szilády János: Egyházi beszédek. Szász Károly. 393. 
Tóth Mihály : Egyházszertartástan alapvonalai. Mitrovics 

Gyula. 201. 235. 269. 303. 
Vasváry Benő: Világtörténelem rövid előadásban. L. L. 949. 
Weber Samu : Keresztyén vallásoktatás, népiskolai hasz-

nálatra. Fordította Turcsányi Andor. Sántha Ká-
roly. 1240. 

Werner August: Die Helden der christlichen Kirche. 
Weber Samu. 559. 

b) Vegyes. 

A Brahma Samads híveinek istenimádása. Gyurátz. F. 
460. 499. 

Apróságok a „Figyelmező" utóbbi füzetéből. Farkas 
József. 455. 491. 

Aristoteles. Nagy Ferenc. 1393. 1427. 1459. 
A sémi népek civilisatiója és monotheismusa. Felméry 

Lajos. 1269. 1303. 
A „Wanderer" a na2arénusokról. Szeremlei Samu. 1217. 
Az egész világ presbyteriánus szerkezetű egyházaihoz. 533. 
Az egyházi zene. D. S. J. 1333. 
Jelentés az enyedi, eperjesi, kolozsvári ós pesti prot. 

theol. önképzőtársulatok által kiadandó közlöny tár-
gyában. Szöcs Farkas, Lévai Lajos. 631. 

Jézus Krisztus. Európa és Ázsia. Értekezés Kasab Tsan-
der Sentől. Gyurátz F. 1045. 1073. 1107. 1137. 
1167. 1233. 1241. 

Memorandum Strauss életéből. Thomay József. 369. 
Mi tartozik a népiskolai vallás-erkölcsi tananyaghoz, mi 

nem ? Bánhegyi István. 143. 
Nazarenus esperes. Külsomogyi Tamás. 627. 
Nyilatkozat. Menyhárt János, Tóth Sámuel, Balogh 

Ferenc. Észrevételek e nyilatkozatra. Ballagi 
Mór. 487. 

Nyilt levél az Egyh. és Isk. Lap szerkesztőjéhez. Terray 
Gyula. 29. 

Reflexió Dr. Ballagi Mór urnák e lapok 35-ik számában 
megjelent fürdői levelére. Kiss János. Észrevételek 
e cikkre. Ballagi Mór. 1214. 

Régi dolgok újra előhozva. Mitrovics Gyula. 1110. 1141. 
1171. 1205. 1237. 

Strausz Frigyes Dávid. Ballagi Mór. 205. 238. 309. 329 
Szőrszálhasogatások. Görömbei Péter. 398. 



Temetkezési szokások az ókortól a mi időnkig. Bognár 
Endre. 1491. 1533. 

Vállsz Dömény József urnák az „Ellenőriben megjelent 
közelebbi cikkére. 22. 

Válasz Mitrovics Gyula, s.-pataki hittanár urnák. Tóth 
Mihály. 363. 

Viszonválasz Tóth Mihály debreceni „nyilvános rendes" 
hittauár urnák. Mitrovics Gyula. 425. 

Weber S. „Vallás-oktatása" és a dunántuli ev. egyház-
kerület népiskolai bizottmánya. Turcsányi Andor. 

IY. Belföld. 
a) Gyűlések. 

Bácsszerémi ev. esperesség. Bierbrunner Gusztáv. 729. 
Bányakerületi ev. superintendentia. 1143. 
Barsi ref. egyházmegye. Molnár Sámuel. 670. 
Békésbánáti ref. egyházmegye. 504. 
Bicskevidéki ref. lelkészkor. Szabadszállási. 1279. 
Bihari ref. egyházmegye. Szikszay József. 1399. 
Dunamelléki ref. egyházkerület. F. 728. 762. Farhas 

József. 1463. 1496. 
Dunáninneni ev. egyházkerület. 1078. 
Dunántúli ev. egyházkerület. Trsztyenszky Gyula. 1115. 
Dunántúli ref. egyházkerület. Pereszlényi János. 767. 
Egyetemes ev. convent. 1148. 1175. 
Erdélyi ref. egyházkerület. 537. 566. 
Felsőszabolcsi ref. egyházmegye. Görömbei Péter. 466. 
Gömöri ref. egyházmegye. Kovács László. 673. 695. 
Győri ev. egyházmegyei lelkész-egylet. Bognár Endre. 824. 
Kishonti ev. esperesség. G. 990. 
Kisvárdavidéki felekezetnélküli népnevelési egylet. Gö-

römbei Péter. 173. 
Külsősomogyi ref. egyházmegye. Marius. 633. 
Mármarosugocsai ref. egyházmegye. Máramaros. 636. 
Nagyszalontai ref. egyházmegye. Nagy Sánclov. 567. 
Ormány-okorvidéki ref. papi értekezlet. Ambrus Jó-

zsef. 506. 
Országos protestáns árvaház. 274. 
Pápai ref. egyházmegye. Szekeres Mihály. 637. 
Pesti ref. egyházmegye. F. 503. —s—s. 1337. 
Pestmegyei ev. papi értekezlet. Láng Adolf. 822. 
Protestánsegylet. Farkas József. 1365. 
Szepesi XIII. városi ev. esperesség. Weber Samu. 885. 
Tanügyi bizottság (ref. egyetemes.), f f . 502. 
Tiszai ev. egyházkerület. 1026. E tudósítás kiegészítése. 

Danófi. 1050. 
Tiszáninneni ref. egyházkerület. B, J. 665. 1275. 
Tiszántúli íef. egyházkerület. 80. 112. 539. 1273. 
Tornai ref. egyházmegye. BenkÖ Gáspár. 1245, 
Trenc,sényí ev. egyházmegye, i f j . Biesz Károly. 1079. 
U.ngi papi értekezlet. —n. 430. 
Ungi ref. egyházmegye. Fürjész István. 276. 
Ungi ref. egyházmegye lelkészi értekezlete. Szabó 

Endre. 888. 

Vértesaljai ref. egyházmegye, Szabadszállási. E tudósitás 
helyreigazítása. Báthory Dániel. 771. Szabad-
szállási. 1401. 

Veszprémi ref. egyházmegye. Pap Sándor. 951. 987. 

b) Vegyes. 

A dunántuli püspökválasztáshoz. Nagyvasvári Sándor. 
145. Verax. Felelete a szerkesztőségnek. 50. 118. 170. 

A makói nazarénusok ügye. Szabó Ferenc. 1433. 
A hódmezővásárhelyi ref. lyceum másfélszázados jubileuma. 

Ballagi Aladár. 1022. 
A karcsai ref. templomról. 1053. 
A k.-hőgyészi ev. egyház köréből. Hering János. 146. 
A magy. tud. Akadémia, üdvözlő irata a hódmezővásár-

helyi gyülekezet elöljáróságához. 1025, 
Alsó-Baranyából. 726. 
A prot. theologiai önképzőkörök pesti közös hirlapja. Né-

meth István, Kutasi Ferenc. Észrevételek e cikkre. 
Farkas József. 828. 

A salgótarjáni ev. egyház kegyeletes tartozása, Terray 
Gyula. 277. 

A váraljai (Tolnamegye) ref. lelkész üldöztetése. Döczy 
József. 1247. 

Az egyházkerületek figyelmébe. Isó Pál. 1472. 
Az igazság és méltányosság érdekében. Mitrovics 

Gyula. 1503. 
Az egyházirendszer stb. 1617. 
Bácskából. Bierbrunner Gusztáv. 848. 
Bácskából. Bierbrunner Gusztáv. 1469. 1537. 1562. 
Beregi események. Bereg, 373. 
Bicskevidéki ref. lelkészkör. Szabadszállási. 798. 
Bocsor Lajosnak felelet. A szerkesztőség. 118. 
Czipszer Sámuel hagyománya Selmecen. Hándel Vil-

mos. 826. 
Egy igen ritka halálozási s tán még ritkább temetkezési 

példa. U. L. 1248. 
Egy kis figyelmeztetés a hazai prot. egyházi hatóságok-

hoz. Tobák Benő. 959. 
Észrevétel a tiázáninneüi ref. egyházkerületi gyűlés jegy-

zőkönyve 17-ik pontjára. Bornemisza József. 1247. 
Észrevételek a „Felső Borsodból"-ra. Vigil. 124b. 
Felső-Borsodból. Simon József. 1185, 
Gyöukről helyreigazítás. Bittér István. 694. 
Helyreigazítás. Filó Lajos. 831. 
Helyreigazítás. Gallé Elek. 791. 
Helyreigazítás. Pap Gábor. 401. 
„Kármentő" országos biztosító-szövetség. 853. 
Kivonat az ág. h. ev. papi testület 1874. máj. 5-kén 

tartott 8-ik értekezletének jegyzőkönyvéből. Wladár 
Victor. 692. 

Különfélék a Bánátból. Mockovcsák János. 926. 
Lelkész-iktatás Somorján. Gyenge Károly. 598. 
Lelkész-iktatás Versecen. Kernuch Adolf. 793, 
Levél Ágyáról. Nagy Sándor. 87. 



Levél Kővágó-Eörsről. Eösze István. 314. 
Levél Pilisről. Sárhány Sámuel. 766. 
Levél Ungvárról. Makay Dániel. 672. 
Makay Dániel, ungvári ref. lelkész negyedszázados öröm • 

ünnepe. 86. 
Miért nem folytatom? vagyis: egy kis tanulmány, csu-

pán az életből. Filó Lajos. 1308. 
Mozogjunk; mert a veszteglés halált okoz. Görömbei 

Péter. 818. 
Nyilatkozat. Molnár Sámuel. 208. 
Nyilt levél Bocsor Lajos úrhoz az alapítandó ref. egy-

házkerületi tanáregylet és havi szakközlöny ügyében. 
Dr. Kiss Aron. 955. 

óvástétel. Vasadi Balogh Lajos. 796. 
Pap Gábor urnák, mint a dunántúli ref. egyházkerület 

püspökének egyházi felavatási ünnepélyének sor-
rendje. 1184. 

Quousque tandem ? Mitrovics Gyula. 592. 
Superintendens-bt iktatás Rév-Komáromban. Feleki Jó-

zsef. 1242. 
Szilády Áron levele a szerkesztőséghez. Felelet e levélre. 

Farkas József. 1539. 
Szives válasz B. úrhoz. Polgár Mihály. 563. 
Szőrszálhasogatások. Tömösközi. 1403. 
Tabitha-egylrtt negyedévi jeíentése. Mcszlényi Ilona. 243. 
Tiz év után. Bognár Endre. 958. 
Torkos Károly és Győry Vilmos, orosházi lelkész uraknak. 

Az orsz. prot. árvaház nőbizottmánya. 246. 
Tudósítás a gömörmegyei Kálvin-körről. Butkai Gyula. 956 
Válasz Báthory Dániel ref. lelkész urnák. Szabadszál-

lási. 832. 
Válasz Homolya István urnák. Szabó Endre. 569. 
Válasz Kramaresik urnák. György Aladár. 693. 
Válasz Turcsányi András urnák a Prot. Egyh. és Isk. 

Lap 138. s köv. lapjain olvasható észrevételeire. 
Hering János. 336. 

Válasz V .. . . urnák a „ Felső-Borsodból "-ra tett meg-
jegyzéseire. Simon József. 1373. 

T. Régiségek. 
Bessenyei Györgynek egy eddig ismeretlen műve. Szinnyei 

Gerzson. 1377. 1405. 1434. 1473. 
Hiteles adatok egy plebánus farizeusi buzgóságáról. Édes 

Albert. 1339. 

Kanizsai Pálfi János levele Péceli Király Imréhez. Pápa 
sept. 8. 1621. Garády. 313. 

Közlemények a tállyai ref. egyház történetéből. Nagy 
Ignác: 
[Lelkészek névjegyzéke 1590-től kezdve. 732. 859. 

II. Kákóci P. adománylevele a tállyai ref. egyház szá-
mára. 1082. 

J X Kákóci F. az elfoglalt öreg templomért kárpótolja az 
egyházat. 992. 

Templom és egyházi javak elfoglalása dolgában kiküldőt1 

megyei vizsgálatnak jegyzőkönyve. 1251. 

Némely adatok a siómarosi ref. egyháztörténetéből. Orosz 
József. 213, 280. 

!iPázmány-e vagy Veresmarti? Veresmarti Mihály élete és 
művei. Ballagi Aladár. 699. 

Rhádai Pál levele Kenessey Istvánhoz a pesti commissió 
L - ügyében. Liszkay József. 1083. 
Vitnyédy Istvánnak Klesch Dánielhez irt levele. Sopron 

jan. 6. 1662. Garády. 26. 

VI. Külföldi egyház és iskola. 
Állandó rovat, csaknem mindenik számban. A nagyobb 

közleményeken kivül összesen 65 apróbb cikk. 5. 

Nagyobb közlemények : 
A Hase-stipendium ügyében. 13. 
A negyedik ókatholikus congressus Freiburgban. Gyu-

rátz F. 1343. 
A pápa választásáról szóló uj constitutió. 88. 
A skót theol. tanintézetek. Benke István. 855. 892. 
A svájci reformegylet. Ermel Gyula. 1084 1312. 1340. 
A svájci társadalmi élet köréből. 51. 
Az Egyesült-Államok theologiai seminariumairól. Benke 

István. 178. 210. 247. 
Bécsi levél 1874. apr. 19. Turcsányi Gyula. 638. 
Bukaresti levél. 53. 
Egy amerikai város egyházú s tanügyi statistikája 

Gyurátz F. 433. 

Francia prot. mozgalmak. 1407. 
Lipcsei levelek. III. Feleki József. 150. 
Olasz népoktatásügy fejlődése. 1409. 
Osztrák confessionalis törvényjavaslatok. 120. 148. 339. 

402. 507. 570. 

Osztrák törvényjavaslat az ókatholikusok külső jogviszo-
nyainak szabályozására vonatkozólag. 1408. 

Pápai encyclika. 403. 
Porosz törvényjavaslat a papok száműzésére vonatko-

zólag. 571. 
Protestáns meeting Londonban jan. 27-kén. 175. 
Reinkens pásztorlevele. 12. 
Rokonszenv nyilatkozata a külföldről. B. A. 1249. 
Tűbingai levél márc. 6. Lakatos Bóbert. 335. 
Vilmos császár Russel lordhoz. 280. 

VII. Különfélék. 
Állandó rovat, minden számban. Összesen 402 apróbb 

cikk. 8. 8. 12. 

VIII. Irodalom. 
Állandó rovat, csaknem minden számban. Összesen 

221—7. 10. 9. apróbb cikk. 



IX. Necrológok. 
Daróci János, borsi ref. lelkész. 253. 
Fabó András, agárdi ev. lelkész. Ballagi Aladár. 439. 
Hagenbach Károly Rudolf. Thomay Jóssef. 929. 
Horváth Pál, decsi ref. lelkész. Borzsák Endre. 379. 
Horváth Károly, szarvasi ev. tauitó. Zvarínyi Lajos. 575-
Hősz Mihály, rákoskeresztúri ev. tanitó. 1383. 
Kerek Sámuel, sajóvadnai ref. segédlelkész. Botos Jó-

zsef.. 836. 
Kozma Lajos, feketehegyi ref. lelkész. Farkas József, 93. 
Kürtösy József, nyíregyházi ev. gymnasiumi tanár. s. 867. 
Lang Mihály, pesti ev. német lelkész. 186. 
Le Grand Vilmos, a jószivü atya. Thomay József. 865. 
Muhi Sámuel, tenkei ref. lelkész. Sipos Imre. 868. 
Nagy Sándor, lébenyi ev. lelkész. Torkos E 157. 
Nóvák Károly, szarvasi ev. tanitó. Zvarínyi Lajos. 575. 
Orstl Ferenc, mezőberényi volt ev. lelkész. 188, 
Polgár Mihály, a dunamelléki ref. superintendentia világi 

főjpgvzője. Farkas József. 1121. 
Szilágyi József, kishodosi ref. lelkész. 1188. 60. 
Varga János, nagymihályi ref. lelkész. Tamkó Ferenc. 60. 
Varjú István, ó«zőnyi ref. lelkész. Pereszlényi János. 1440. 
Veres István, f.-gelléri ref. lelkész. Závori Elek. 997. 

X. Adakozások. 
Csaholci tüzkárosuítak részére. 1480. 
Dömösi ref. egyház részére. 709. 
Felhívás a prot. tanintézetek tanártestületeihez. Szerk. 

Felsőbányai ref. egyház részére. 709. 
Kisujfalusi égettek részére. 678. 710. 741. 774. 805. 

838. 934. 934. 966. 
Köszönetnyilvánítás. Kovács József. 933. 
Kunágotai ref. egyház részére. 60. 157. 220. 413. 709. 

838. 934. 1286. 
Nyilvános nyugta. Litkey Péter. 739. 
Orsz prot, árvaház részére. 27. 61. 96. 125. 157. 188. 

220. 254. 287. 318. 347. 380. 414. 446. 475. 
512. 543. 576, 606. 647. 679. 709. 741. 805. 838. 
870.901. 934. 966. 998. 1059. 1092. 1124.1189. 
1286. 1352. 1384. 1415. 1442. 1480. 

Pesti ref. theol. convictus részére. 157. 965. 
Pesti ref. theologusok önsegélyző-egj/lete részére. 125. 
Rimaszombati egyesült prot. gymnasium építkezési alap-

jára. 606. 869. 1059. 1477, 
Segélyezési felhívás. Szerk. 1319. 
Szabédi unitárius egyházközség részére. 1320. 
Számadás ez 1873. év folytán a szerkesztőségnél begyült 

kegyes adományokról. 9. 
Szerémi missió részére. 1320. 
Szomorú történet. 645. 
Tomori Szabó Sáödornó részére. 157. 966. 998. 1059. 
Z*jos János, baranyai elnyomorodott tanitó részére. 
446. 576. 

XI. Szerkesztői mondanivalók. 
A következő számokban: 1.2 3. 4. 9. 10. 11. 13. 15. 

16. 17. 20. 21. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 32. 34. 
36. 41. 45. 48. 49. 

Nyo.nitott Dautsch testvérek (ifj. Deutsch Mór) könyv- ós kőnyomdai műintézetében Budapesten. 
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